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مقدمه

حضرت محمد؟ص؟:  
َنة؛ ْن َيُكوَن َرَمَضاُن الّسَ

َ
 أ

َ
َوّد

َ
َعْبُد َما ِفي َرَمَضاَن ل

ْ
ُم ال

َ
ْو َيْعل

َ
ل

گـر بنـده خـدا می دانسـت کـه مـاه رمضـان چیسـت )چـه برکتی  ا
وجـود دارد( دوسـت می  داشـت کـه تمـام سـال، رمضـان باشـد. 1

ماه مبارک رمضان، با شوکتی شگرف، به روی مشتاقان خدا، 
آغوش می گشاید و با هالل محرابی  اش، هلهلۀ اهل پارسایی و 
پروا می انگیزد. در  ماه مبارک رمضان، می توان ذخایر درون را 
غنی ساخت و ریزش های نفسانی را با رویش  های سبز » صبر«  و 
خ می نمایند که  »صلوة«  جبران نمود. چرا که لغزشگاه ها، آنگاه ر
کاهش ذخایر نفسانی توان حرکت  های پیش رونده را از رهروان 
سلب گرداند. گویا با تشریع روزه برای اهل ایمان، پرودگار مهربان 
اراده فرموده که هر سال با انباشت ذخایر نوین معنوی، از توان 
سیر و سلوک در صراط مستقیم کاسته نشده و با امداد از روشنایی 
که هر  روزه ، فانوس فطرت پایدار بماند.روزه، آموزه هایی دارد 

1. بحار االنوار)ط-بیروت( ج 93، ص 346 ، ح 12.



کدام از آنها دریایی از معنویت را به اوج می رساند. 
از  مراقبت  خودسازی،  فرصت  اعطای  بر  افزون  رمضان، 
نفس را برای روزه داران ملکه نموده و با کاستن تعلقات دنیایی، 
نگاهی  با  می توان  که  می آورد  دنبال  به  را  بصیرتی  و  نورانیت 
کاوی نمود و به زشتی و زیبایی آنها با  گذشته را وا الهی، اعمال 
دیدۀ انصاف نگریسته و حراستی قوی را در وجود خود پدید آورد. 
که  خ می نماید و ماندگار می گردد  این برکات، آن گاه بیشتر ر
غ جان ما به پناه گاه امن و آرام مسجد پناه ببرد و در میان خیل  مر
ل اهل ایمان، زمزمۀ مناجات  اراده های پوالدین و دل های زال

برگیریم.
و مسجد  که رمضان  ناشدنی است  انکار  این حقیقتی  آری 
پیوندی عمیق و دیرینه دارند و همزمان با فرارسیدن رمضان، 
نمایش  به  را  بندگی  و  صمیمیت  همدلی،  از  ضیافتی  مساجد 
می گذارند و آیین های عبادی، پر رنگ تر و پر شورتر از قبل تجلی 

می یابند.
فرصتـی بـس گران بهـا کـه خـدای تبـارک ابتـداء در اختیـار تـک 
تـک مؤمنـان و میهمانـان ضیافـت خویـش و سـپس بـرای مبلغـان 
و پرچمـداران هدایـت جامعـه قـرار داده اسـت و همان طـور کـه در 
رجـب و شـعبان می بایسـت زنـگار دل بگیریـم و خـود را مهیـای 
نشسـتن بـر خـوان کرامـت الهـی کنیـم، بـر اهـل علـم و منبـِر وعـظ 
کـه خویـش را مهیـای هدایـت و بهره بـرداری  هـم فـرض اسـت 

کثـری از فضـای بی بدیـل مـاه ضیافـت الهـی نماینـد.  حدا

شهـــــــدسخـــــــن108



آنچـه در ایـن ایـام و لیالـی بیـش از هـر زمـان دیگری مـورد تقاضا 
و درخواسـت مخاطبـان مؤمـن منابـر و محافـل مذهبـی اسـت، 
کـه برگرفتـه از  سلسـله مباحـث معرفتـی، اخالقـی و معنـوی اسـت 
آیـات، روایـات وسـیرۀ معصومیـن؟مهع؟  می باشـد و بتوانـد بـا قالبـی 
نـو و بـا بیانـی رسـا و ارائـه ای دلنشـین، آرام بخـش دل و جـان روزه 

داران و چـراغ راه جوینـدگان علـم و معرفـت باشـد.
راسـتای رسـالت خـود در  امـور مسـاجد در  بـه  مرکـز رسـیدگی 
ارائـه خدمـات فرهنگـی و تبلیغـی، مجموعـه ای از منشـورات و 
محتواهـای سـودمند را بـه مناسـبت مـاه مبـارک رمضـان تـدارک 
دیـده اسـت و ایـن اثـر حلقـه ای از سلسـله محصـوالت و محتوایـی 
گـون را بـا بهره گیـری از قلمـی شـیوا و اثرگذار  اسـت کـه مباحـث گونا

گـردآوری نمـوده اسـت. تألیـف و 
ضمـن سـپاس از تالش هـا و زحمـات نویسـندگان و محققیـن 
تأمیـن محتـوای  و  تولیـد  ادارۀ  گرانقـدر در  ارجمنـد و همـکاران 
گرامیـان  نـگاه شـما  اثـر، در  ایـن  امیدواریـم  معاونـت فرهنگـی، 
افتـاده و پیشـنهادات  ائمـۀ محتـرم جماعـات مقبـول  بـه ویـژه 
معاونـت  در  خویـش  خادمـان  از  را  خویـش  ارزشـمند  نظـرات  و 

نفرماییـد. دریـغ  مرکـز  اجتماعـی  فرهنگـی 

جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل

مرکز رسیدگی به امور مساجد

معاونت فرهنگی- اجتماعی
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1
تالوت قرآن

انگیزه سازی
وَن  ْن َسـَیُكوُن ِمْنُكـْم َمـْرىض  َو آَخـُر

َ
ُقـْرآِن َعِلـَم أ

ْ
ـَر ِمـَن ال ُؤا مـا َتَیّسَ َفاْقـَر

ـوَن ف  َسـبیِل 
ُ
وَن ُيقاِتل ْرِض َيْبَتُغـوَن ِمـْن َفْضـِل اهَّلِل َو آَخـُر

َ
ُبـوَن ِف اْل َيْضِر

ـَر ِمْنـُه.1 ُؤا مـا َتَیّسَ اهَّلِل َفاْقـَر
کـه  هـر چـه از قـرآن میّسـر می شـود بخوانیـد. ]خـدا[ می دانـد 
بـه زودى در میانتـان بیمارانـی خواهنـد بـود، و ]عـّده اى [ دیگـر 
در زمیـن سـفر می کننـد ]و[ در پـی روزى خـدا هسـتند، و ]گروهـی [ 
دیگـر در راه خـدا پیـکار می نماینـد. پـس هـر چه از ]قرآن [ میّسـر شـد 

کنیـد. تـالوت 
خداونـد متعـال در آیـه مذکـور، مؤمنیـن را امـر می فرمایـد کـه بـا 

1.  مزمل، آیه 20



وجـود مشـغله های زندگـی و بیماری هـا و مشـکالت متعـدد، امـا 
بـه هـر انـدازه کـه می توانیـد و برایتـان میسـر اسـت قـرآن را تـالوت 

نماییـد.
مـاه مبـارک رمضـان، بـه عنـوان بهـار قـرآن لقـب گرفتـه اسـت. 

امـام رضـا؟ع؟ می فرماینـد:
ُقـْرآِن1؛ و در ایـن ماه ماه 

ْ
َبـاَرِک ِمـْن ِقـَراَءِة ال ـْهِر اْلُ

َ
ْکِثـْر ِف  َهـَذا الّش

َ
»َو أ

مبـارک )رمضـان(، قـرآن را بسـیار قرائت کن.«
و در بیـان بخشـی از فضیلـت قرائـت قـرآن در ایـن مـاه شـریف 

می فرماینـد:
 َکاَن َکَمْن َخَتَ 

َّ
 ِف  َشـْهِر َرَمَضـاَن  آَيـًة ِمـْن  ِکَتاِب اهَّلِل َعّزَ َو َجـل

َ
»َمـْن  َقـَرأ

ـُهوِر2؛ هـر آن کـس کـه در مـاه رمضـان یـک آیـه 
ُ

ُقـْرآَن ِف َغْیـِرِه ِمـَن الّش
ْ
ال

از کتـاب خـدا را بخوانـد، هماننـد کسـی اسـت کـه در غیـر ایـن مـاه، 
تمـام قـرآن را ختـم کـرده باشـد.«

کالمـی مفصـل، در تشـریح اجـر و  حضـرت صـادق؟ع؟ نیـز در 
فضیلـت کلـّیِ تـالوت قرآن می فرمایند: هر کـه در حال جوانی قرآن 
بخوانـد و بـا ایمـان هـم باشـد، قـرآن با گوشـت و خونـش بیامیزد، و 
خـداى )عـز و جـل( او را بـا فرشـتگاِن پیغـام برنـده و نیک رفتـارش 
کنـد، و قـرآن بـراى او در روز قیامـت پـرده و مانعـی از آتـش  رفیـق 
باشـد و گوید: بار پروردگارا هر کارگرى به مزد کار خویشـتن  رسـیده 
گرامی تریـن عطاهـاى خـود را بـه او برسـان،  کارگـر مـن، پـس  جـز 

1.  الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا؟ع؟، ص 207
2.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، فضائل األشهر الثالثة، ص 97
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فرمـود: پـس خـداى عزیـز و جبـار دو جامـه از جامه هاى بهشـتی به 
او بپوشاند و بر سرش تاج کرامت نهاده شود، سپس به قرآن گفته 
شـود: آیـا مـا تـو را در بـاره ایـن شـخص خشـنود کردیم؟ قـرآن گوید: 
بـار پـروردگارا مـن برتـر از ایـن درباره او میل داشـتم، پـس نامه امان 
خ را( به دسـت راسـتش دهند، و فرمان جاویدان ماندن در  )از دوز
بهشـت را در دسـت چپـش گذارنـد و وارد بهشـت گـردد، پـس بـه او 
گفتـه شـود: بخـوان )قـرآن را( و یـک درجـه باال برو، سـپس به قرآن 
گوینـد: آیـا آنچـه تـو خواسـتی به او رسـاندیم و تو را خشـنود کردیم؟ 
گویـد: آرى، حضـرت فرمـود: هـر کـس قـرآن را بسـیار بخوانـد و بـا 
اینکـه حفـظ آن )بـر او( دشـوار اسـت آن را بـه ذهـن خویـش بسـپارد 

خـداى )عـز و جـل( دو بـار پـاداش آن را بـه او بدهـد.1
ونیز در روایت وارد شـده اسـت از ابان تغلب، از امام صادق؟ع؟ 

کـه فرمود: 
مردم چهار دسته اند، گفتم: قربانت، چه هستند؟ فرمود:

1. مردى که ایمانش داده و قرآنش ندادند. 
2. مردى که قرآنش داده و ایمانش ندادند.

3. مردى که قرآنش داده و ایمانش هم دادند. 
4. مردى که نه قرآن به او داده شده و نه ایمان.

ح کن، فرمود: گوید: گفتم: قربانت، حال آنها را برایم شر
آنکـه ایمـان داده شـده و قـرآن نمی دانـد، چـون میـوه خرمـا 
اسـت کـه شـیرین اسـت و بـو نـدارد و اما آنکـه قرآن می دانـد و ایمان 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 603

15 فیــــشسخنرانیرمضــان



نـدارد چـون شـاخه درخـت آس1 اسـت که خوش بو اسـت و تلخ مّزه 
می باشـد و امـا آنکـه هـم قـرآن بـه او داده شـده و هـم ایمـان، چـون 
ترنـج اسـت کـه خوش بـو و خـوش مّزه اسـت و امـا آنکه نـه ایمان به 
او داده شـده و نـه قـرآن، چـون حنظل اسـت )هندوانـه ابو جهل( و 

تلـخ اسـت و بو نـدارد.2
از حفـص گویـد: از امام کاظم؟ع؟ شـنیدم بـه مردى می فرمود: 
تو دوست دارى در دنیا بمانی؟ در پاسخ گفت: آرى، فرمود: براى 
َحـٌد(، و امـام؟ع؟ 

َ
 ُهـَو اهَّلُل أ

ْ
چـه؟ جـواب گفـت: بـراى خوانـدن  )ُقـل

کـه از  چیـزى نگفـت: و پـس از سـاعتی فرمـود: اى حفـص! هـر 
دوسـتان و شـیعیان مـا بمیـرد و قـرآن را خـوب ندانـد، در قبـرش بـه 
او یـاد دهنـد تـا خـدا به وسـیله آن درجـه اش را باال بـرد، زیرا درجات 
بهشـت بـه انـدازه آیـات قـرآن اسـت، به او گفته شـود: بخـوان و باال 
بـرو و می خوانـد و بـاال مـی رود، حفـص گویـد: مـن احـدى را ندیـدم 
بـر خـود بترسـد چـون موسـی بـن جعفـر؟امهع؟ ، و احـدى را ندیـدم از 
آن حضـرت امیدوارتـر باشـد و قـرآن خواندنـش بـا نالـه بـود، و چون 

قـرآن می خوانـد گویـا بـا کسـی سـخن می گفـت.3

1.  آس درختـی اسـت کـه در بهشـت نیـز کاشـته شـده. عصـای حضـرت موسـی؟ع؟ از شـاخه ی آن 
درخـت بهشـتی بـود و آن را جبرائیـل؟ع؟ بـرای او آورد. آس، درختـی اسـت بلندتـر از انـار، دارای گل 
و برگـی معطـر، و تخمـش سـیاه اسـت. در مناهـی رسـول؟ص؟ از خـالل کـردن بـا چـوب آن نهـی شـده 

اسـت. )معـارف و معاریـف، جلـد 1، صفحـه 80(
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 604
3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 606
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اقناع اندیشه

در قـرآن کریـم و روایـات اهل بیـت عصمـت؟مهع؟ بـر قرائت قرآن 
کیـد فراوانـی شـده اسـت، تـا جایـی کـه اباصلـت از امـام رضـا؟ع؟  تأ

سـؤال می کنـد:
وُه َو َل  ُم اهَّلِل َل َتَتَجـاَوُز

َ
 َکل

َ
ُقـْرآِن َفَقـال

ْ
 ِف ال

ُ
َضـا؟ع؟ َمـا َتُقـول ـُت ِللّرِ

ْ
ُقل

ـوا.1
ُّ
ـَدى ِف َغْیـِرِه َفَتِضل ُ

ْ
ُبـوا ال

ُ
َتْطل

بـه امـام رضـا؟ع؟ گفتـم: در مـورد قـرآن چـه می فرماییـد؟ پـس 
حضـرت فرمودنـد: قـرآن کالم خداسـت از آن نگذریـد و در غیـر آن 
گـر در غیـر قـرآن بـه دنبـال هدایـت باشـید  کـه ا هدایـت مجوئیـد 

می شـوید. گمـراه 
و نیز وجود مقدس پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرمودند:

ُقْرآن .2
ْ
ِعَباَدِة ِقَراَءُة ال

ْ
  ال

ُ
ْفَضل

َ
أ

با فضیلت ترین عبادت، خواندن قرآن است.
کـه تـالوت قـرآن چـه  امـا نکتـه مهـم در ایـن زمینـه ایـن اسـت 
شـرایط و آدابـی دارد تـا انسـان بتوانـد بـا رعایـت ایـن آداب از ایـن 
کالم خداونـد بهـره ببـرد. چـه اینکـه بـدون رعایـت آداب، بهره اش 

انـدک خواهـد بـود. 
همچنیـن نشـانه ایمـان بـه قـرآن، ادای حـق تـالوت و رعایـت 

کریـم می فرمایـد:  آداب آن اسـت، چنانچـه قـرآن 
ولِئَک ُيْؤِمُنوَن ِبِه.3

ُ
وَنُه َحّقَ ِتلَوِتِه أ

ُ
ِكَتاَب َيْتل

ْ
ِذيَن آَتْیَناُهُم ال

َّ
أل

1.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی، النص، ص: 546
2.  محمد بن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص: 191

3.  البقره، آیه 121
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بـرای فهمیـدن آداب تـالوت قـرآن، ابتـدا بـه سـراغ خـود قـرآن 
می رویـم تـا ببینیـم خداونـد متعـال چـه آدابـی را صراحتـًا بیـان 

می فرمایـد:
کـه انسـان بـا طهـارت و بـا وضـو باشـد. در این بـاره  ایـن اسـت 

می فرمایـد: قـرآن 
وَن.1 ُر َطَهّ  اْلُ

ّ
ُه ِإَل ُسّ ل َیَ

ک شدگان بر آن دست نزنند و دست نیابند. جز پا
استعاذه نمودن )البته مخاطب این آیه علماء هستند.(

جمی.2 ْیطاِن الّرَ
َ

ُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباهَّلِل ِمَن الّش
ْ
َت ال

ْ
َفِإذا َقَرأ

پس چون قرآن می خوانی از شیطاِن مطرود به خدا پناه ببر.
بـا آرامـش و تأّنـی قـرآن بخوانیـم کـه در اصطـالح همـان ترتیـل 

خوانـی قـرآن کریـم اسـت.
ُقْرآَن َتْرتیل.3

ْ
َو َرّتِِل ال

قرآن را شمرده شمرده بخوان.
 تدبر نمودن در آیات قرآن.

باِب.4
ْ
ل

َ
وا اْل

ُ
ول

ُ
َر أ

َ
وا آیاِتِه َو ِلَیَتَذّک ُر ّبَ

َ
ْیَک ُمباَرٌک ِلَیّد

َ
ناُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ِکتاٌب أ

]ایـن [ کتابـی مبـارک اسـت کـه آن را بـه سـوى تـو نـازل کرده ایم 
تـا در ]بـاره [ آیـات آن بیندیشـند، و خردمنـدان پنـد گیرند.

1.  الواقعه، آیه 79
2.  النحل، آیه 98
3.  المزمل، آیه 4

4.  ص، آیه 29
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تالوت در آخر شب.
ْیِل 

َّ
وَن آیاِت اهَّلِل آنـاَء الل

ُ
ـٌة َيْتل ٌة قاِئَ ّمَ

ُ
ِكتـاِب أ

ْ
ْهـِل ال

َ
ْیُسـوا َسـواًء ِمـْن أ

َ
ل

َو ُهـْم َيْسـُجُدوَن.1
]ولـی همـه آنان [ یکسـان نیسـتند. از میان اهـل کتاب، گروهی 
کـه آیـات الهـی را در دل شـب می خواننـد و سـر بـه  درسـت کردارند 

سـجده می نهنـد.
در همین رابطه امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

 َفـِإَذا َمـَرْرَت ِبآَيـٍة ِفهَیـا 
ً

 َتْرِتیـل
ُ

ـل
َ
ِكـْن ُيَرّت

َ
 َهْذَرَمـًة َو ل

ُ
ُقـْرآَن  َل ُيْقـَرأ

ْ
ِإَن  ال

ـَة َو ِإَذا َمـَرْرَت ِبآَيـٍة ِفهَیا  ّنَ َ  اْلج
َّ

ـِة َفِقـْف ِعْنَدَهـا َو َسـِل اهَّلَل َعـّزَ َو َجـل ّنَ َ ْکـُر اْلج ِذ
ار.2 ْذ ِبـاهَّلِل ِمـَن الّنَ ـاِر َفِقـْف ِعْنَدَهـا َو َتَعـّوَ ْکـُر الّنَ ِذ

هر آینه قرآن با سرعت و شتاب خوانده نشود، و باید هموار و 
شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود، و هر گاه به آیه اى که در آن 
نام بهشت برده شده است گذر کنی آنجا مکث کرده، و از خداى 
خ  )عز و جل( بهشت را بخواه، و چون به آیه اى که در آن ذکر دوز

خ به خدا پناه ببر. است گذر کنی نزد آن نیز توقف کن و از دوز
صادق؟ع؟  امام  قرآن،  تالوت  آداب  زمینه  در  همچنین 

می فرمایند:
 

َ
وَنـُه َحـّقَ ِتلَوِتـِه 3 َقـال

ُ
ِكتـاَب َيْتل

ْ
ِذيـَن آَتْیناُهـُم ال

َّ
ِف َقْوِلـِه َتَعـاَل  ال

ْحَكاِمـِه َو َيْرُجـوَن َوْعَدُه َو 
َ
ـوَن ِبأ

ُ
ُمـوَن َمَعاِنَیـُه َو َيْعَمل ـوَن  آَياِتـِه  َو َيَتَفّهَ

ُ
ل ُيَرّتِ

َواِمـَرُه 
َ
ُتـوَن أ

ْ
ـُه َو َيأ

َ
ْمَثال

َ
وَن أ ـوَن ِقَصَصـُه َو َيْعَتِبـُر

ُ
ل

َ
َشـْوَن َعَذاَبـُه َو َيَتَمّث َي�خْ

1.  آل عمران، آیه 113
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 617

3.  البقره، آیه 121  
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َوِة ُسـَوِرِه 
َ

وِفـِه َو ِتل َتِنُبـوَن َنَواِهَیـُه َمـا ُهـَو َو اهَّلِل ِبِ�ْفـِظ آَياِتـِه َو َسـْرِد ُحُر َو َي�جْ
ـا ُهـَو  َ

َ
َضاُعـوا ُحـُدوَدُه َو ِإّن

َ
وَفـُه َو أ اِسـِه َحِفُظـوا ُحُر ْخَ

َ
ْعَشـاِرِه َو أ

َ
َو َدْرِس أ

وا آیاِته .1 ُر ّبَ
َ

ْیَک ُمبـاَرٌک ِلَیّد
َ
نـاُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
 اهَّلُل َتَعـاَل  ِکتـاٌب أ

ُ
ـُر آَياِتـِه َيُقـول َتَدّبُ

وَنُه َحـّقَ ِتلَوِتِه ( فرمودند: 
ُ
ِكتاَب َيْتل

ْ
ِذيـَن آَتْیناُهُم ال

َّ
دربـاره آیـه )ال

مـراد ایـن اسـت کـه آیـات آن را صحیـح می خواننـد و مراعـات وقف 
و وصـل و سـایر آداب قـراءت را می نماینـد. و در معانـی آن دّقـت 
آن  وعده هـاى  بـه  و  می کننـد.  عمـل  آن  احـکام  بـه  و  می کننـد 
امیدوارنـد و از وعیدهـاى آن می ترسـند. از قّصه هـاى آن عبـرت 
می گیرنـد. و بـه آنچـه امـر شـده در آن، می پذیرنـد و از آنچـه نهـی 
شـده در آن بـاز می ایسـتند. و بـه خـدا قسـم، مـراد حفـظ آیـات آن و 
قرائـت حـروف آن نیسـت و خوانـدن سـوره هاى آن و حفـظ کـردن 
ده قسـمت و پنـج قسـمت آن منظـور نیسـت؛ حـروف آن را حفـظ 
می کننـد و حـدود آن را ضایـع می کننـد. و جـز ایـن نیسـت کـه مـراد 

تدّبـر در آیـات آن اسـت و عمـل کـردن بـه احـکام آن .
بر اساس این روایات، رعایت آداب قرائت قرآن و تالش برای 
عمل به آیات آن ضروری به نظر می رسد وگرنه نه تنها خواندن 
قرآن سودی نمی بخشد بلکه ممکن است باعث دوری از رحمت 
اسالم؟ص؟  گرامی  رسول  گردد، چنانچه وجود مقدس  خداوند 

می فرمایند:
َعُنه .2

ْ
ُقْرآُن  َيل

ْ
ُقْرآِن َو ال

ْ
  ُرّبَ َتاِل ال

1. مسعود بن عیسی ورام بن ابی فراس، مجموعة ورام، ج 2، ص: 236
2.  محمد بن محمد شعیری، جامع األخبار، ص: 48
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چـه بسـا کسـی تـالوت قـرآن کنـد درحالـی کـه قـرآن او را لعنـت 
. می کنـد

پـس بـرای درک فضائـل و ثواب هـا و درجاتـی کـه بـرای تـالوت 
ح شـده اسـت، چـاره ای جـز مراعـات  قـرآن در آیـات و روایـات مطـر

آداب تـالوت قـرآن و سـعی در انجـام فرامیـن آن نیسـت.

رفتارسازی

حضـرت باقـر؟ع؟ فرمـود: که رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده: هر کس 
در یـک شـب ده آیـه از قـرآن بخوانـد از غافلیـن نوشـته نشـود، و هـر 
کریـن نوشـته شـود و هـر کـس  کـس پنجـاه آیـه بخوانـد در زمـره ذا
صـد آیـه بخوانـد در زمره قانتین )آنها کـه اطاعتی خاضعانه دارند( 
نوشـته شـود، و هـر کـه دویسـت آیـه بخوانـد از خاشـعین )آنهـا کـه 
کـه  هـر  و  نوشـته شـود،  و حق پذیـری می کننـد(  فروتنـی  اظهـار 
سـیصد آیـه بخوانـد از فائزیـن )آنهـا که بـه خیر و نعمت رسـیده اند( 
نوشـته شـود، و هـر کـه پانصـد آیـه بخواند از جملـه مجتهدین )آنها 
کـه تمـام تـوان خـود را بـه کار بسـته اند( نوشـته شـود، و هـر کـه  هـزار 
آیـه بخوانـد بـراى او )ثـواب انفـاق( یـک قنطار از طال نوشـته شـود و 
قنطـار پانـزده هـزار مثقـال طـال اسـت، کـه هـر مثقالی بیسـت و چهار 
قیـراط اسـت کـه کوچکتریـن آن هـا بـه انـدازه کـوه ُاُحـد و بزرگتریـن 

آنهـا بـه انـدازه آنچـه میـان زمیـن و آسـمان اسـت.1
رسول خدا؟ص؟ فرمود: قرآن را بیاموزید زیرا قرآن در روز قیامت 

1.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 612
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نـزد خواننـده خـود آیـد بـه صـورت جوانـی زیبـا و رنـگ پریـده. قرآن 
بـه او می گویـد: منـم کـه شـب تـو را بی خـواب کـردم و روزهـاى گـرم 
کـردم و اشـکت  تـو را بـه تشـنگی کشـیدم و آب دهانـت را خشـک 
را روان سـاختم، هـر جـا بـروى بـا تـو می آیـم و هـر تاجـرى در پـس 
تجـارت خـود بـه انتظـار سـود اسـت و امـروزه مـن به سـود تـو در پس 
تجـارت هـر تاجـرى هسـتم و بـه زودى کرامـت خـداى )عـز و جـل( 
بـه تـو می رسـد، مـژده بگیـر و تاجـی برایـش آورنـد و بـر سـرش نهنـد 
و بـرگ امـان بـه دسـتش دهنـد و بهشـِت جاویـد، او را مکان باشـد و 
دو جامـه بهشـتی بـه او پوشـند، سـپس بـه او گفتـه شـود: بخـوان و 
بـاال بـرو و هـر آنچـه آیـه اى خوانـد، درجـه اى برآیـد و بـه پـدر و مـادر 
گـر مؤمـن باشـند دو جامـه پوشـند و بـه آنهـا گوینـد: این مزد  او هـم ا

ایـن اسـت کـه قـرآن بـه او آموختیـد.1
در داستان دیگری نیز کرامات قرآن را می بینیم.

وقتـی کـه سـعد بـن معاذ )رییس قبیلـه اوس و از اصحاب بزرگ 
رسـول خـدا( از دنیـا رفـت، پیامبـر؟ص؟ بـر جنـازه او نمـاز خوانـد، و 
فرمـود: هفتـاد هـزار فرشـته که جبرئیل نیز همراهشـان بـود، آمدند 
و بـر جنـازه سـعد نمـاز خواندنـد. من بـه جبرئیل گفتم: سـعد به چه 
علـت داراى ایـن مقـام شـد کـه شـما همـراه آن همه فرشـته آمدید و 

بـر جنـازه اش نمـاز خواندید؟
 و 

ً
 و قاعدا

ً
جبرئیل در پاسخ فرمود: بقرائته قل هو اهَّلل احد، قامئا

؛ به خاطر اینکه او، سوره توحید )قل  ً
 و جائیا

ً
 و ذاهبا

ً
 و ماشیا

ً
کبا را

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 603

شهـــــــدسخـــــــن228



هو اهَّلل احد( را در همه حال، به صورت ایستاده، نشسته، سواره، 
پیاده، و به هنگام رفت و برگشت می خواند.1

پرورش احساس

در بسـیاری موارد، شـنیدن آیاتی از قرآن کریم، تأثیری شـگرف 
و عمیـق بـر دل و جـان مـردم عـادی و یـا حتـی انسـان های گنـه کار 
گذاشـته و آنـان را متوجـه بـه آسـتان ربوبـی نموده اسـت. به عنوان 
نمونـه، مرحـوم مـال احمـد نراقـی در کتـاب شـریف اخالقـی معـراج 
السـعادة، در رابطـه بـا توبـه ى واقعـی، داسـتان شـگفت آور زیـر را 

نقـل می کنـد:
»َشـْعوانه« زنـی بـود جـوان، خـوش صـدا، رقاصـه و بی توجـه 
بـه حـالل و حـرام الهـی. در شـهر بصـره مجلـس فسـق و فجـورى از 
ثروتمندان و جوانان نبود مگر این که َشْعوانه براى خوش گذرانی 
آنـان در مجلـس حاضـر می شـد. او در آن مجالـس آوازه خوانـی 
گـرم می کـرد. شـعوانه را در  می کـرد، می رقصیـد و بـزم آلـودگان را 

ایـن امـور عـّده اى از دختـران و زنـان همراهـی می کردنـد.
از  تعـدادى  بـا  بـدکاران،  مجلـس  بـه  رفتـن  بـراى  روزى 
همکارانش از کوچه اى می گذشـت. شـنید از خانه اى ناله و افغان 
بلنـد اسـت. بـا تعجـب گفـت: چـه خبـر اسـت؟ یکـی از همکارانـش 
ع فرسـتاد، ولـی از برگشـتن او خبـرى  را بـراى جسـتجوى موضـو
نشـد، نفر دوم را فرسـتاد تا از آن مجلس خبرى بیاورد؛ برنگشـت. 

1.  همان، ص: 622
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سـومی را بـه دنبـال خبـر گرفتـن فرسـتاد و از او بـه اصـرار خواسـت 
برگـردد و ماننـد آن دو نفـر او را بـه انتظـار نگـذارد، او رفـت و بعـد 
گفـت: اى خاتـون، ایـن نالـه و ماتـِم  از انـدک مّدتـی بازگشـت و 

گنـه کاران اسـت! بـدکاران و فریـاد و نعـره ى 
شـعوانه گفـت: بهتـر ایـن اسـت کـه خـود بـروم و از آن مجلـس 

خبـر بگیـرم.
نزدیـک مجلـس آمـد؛ مشـاهده کـرد واعظـی براى مردم سـخن 

می گویـد: سـخنش بـه ایـن آیـه رسـیده بود:
ُقـوا ِمْنـا 

ْ
ل

ُ
 * َو ِإذا أ

ً
 َو َزِفیـرا

ً
ظـا ـا َتَغُیّ

َ
ُعـوا ل ـْم ِمـْن َمـكاٍن َبِعیـٍد َسِ ْتُ

َ
)ِإذا َرأ

1)
ً
ِنـ�خَ َدَعـْوا ُهناِلـَک ُثُبورا  ُمَقَرّ

ً
قـا  َضِیّ

ً
َمكانـا

خ، تکذیب کنندگان قیامت را از مکانی دور  زمانی که آتش دوز
ببینـد، خـروش و فریـاد جهنـم را از دور بـه گـوش خـود می شـنوند، 
و چـون آن تبهـکاران را در زنجیـر بسـته بـه محـل تنگـی از جهنـم 

دراندازنـد، در آن حـال فریـاد واویـال از دل برکشـند!
شـعوانه چـون ایـن آیـه را شـنید و بـا قلـب و جـان بـه مفهـوم آن 
گوینـده! مـن یکـی از  گفـت: اى  کشـید و  کـرد، عربـده اى  توجـه 
گنهکارانـم، مـن نامـه سـیاهم، مـن شـرمنده و خجالـت زده ام، آیـا 
گـر توبـه کنـم، توبه ام در پیشـگاه حق مورد پذیرش اسـت؟ واعظ  ا
گرچـه بـه انـدازه ى  گناهـت قابـل بخشـش اسـت،  گفـت: آرى، 
شـعوانه باشـد! گفـت: واى بـر مـن که خود من شـعوانه هسـتم. مرا 
چـه انـدازه آلودگـی اسـت کـه گنهـکار را بـه مـن مثـل می زننـد، اى 

1.  الفرقان، آیه 12و 13
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واعـظ! از ایـن پـس گنـاه نکنـم و دامـن آلـوده نسـازم و بـه مجلـس 
اهـل گنـاه قـدم نگـذارم. واعـظ گفـت: خداونـد هـم نسـبت بـه تـو 

ارحـم الراحمیـن اسـت.
کـرد، اهـل عبـادت و بندگـی شـد،  شـعوانه بـه حقیقـت توبـه 
گداخـت،  دلـش  شـد،  آب  بدنـش  در  گنـاه  از  روییـده  گوشـت 
سـینه اش سـوخت، نالـه و فریـادش بـه نهایـت رسـید، در خـود 
نگریسـت و گفـت: آه! ایـن دنیـاى مـن اسـت، آخرتـم چـه خواهـد 
شـد؟ در درونش صدایی احسـاس کرد: مالزم درگاه باش تا ببینی 

در آخـرت چـه می بینـی.1
آری! رحمـت خداونـد بـرای همـه بنـدگان گسـترده شـده اسـت 
و خداونـد مهربـان، همـه بنـدگان را می پذیـرد. امـا می تـوان گفـت 
کـه مـاه رمضـان فرصتـی بی بدیـل اسـت کـه سـفره رحمـت الهـی به 
صـورت خـاص پهـن شـده اسـت و بنـدگان خداونـد می تواننـد بـا 
توجـه بـه قـرآن و تـالوت بیش از پیش این کتـاب الهی لوازم صعود 

خـود را بـه مقـام قـرب خداونـد متعـال فراهـم نماینـد.

مناجات

ایـن اسـت را  امیـد دهـد توبـه مـن  آنچـه 
پـای العفـو مـن از رحمـت حـق تضمیـن اسـت

گـر بـر سـر ایـن سـفره طمعـکار شـدم مـن ا
علـت ایـن بـود کـه مهمانیتـان رنگیـن اسـت

1.  مال احمد نراقی، معراج السعادة، ص445
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بـرای دل مهمـان چیـده میزبـان، سـفره 
اسـت توهیـن  آن  سـر  ننشـیند  گـر  میهمـان 

قبـل همـه کشـد  آه  لـب  بـه  بیمـار  کـه  تـا 
ایـن طبیـب اسـت کـه آمـاده سـر بالیـن اسـت

آخـر دارو  مـده  کشـیده  درد  مـِن  بـه 
اسـت تسـکین  مـرا  طبیبانـه  نـاز  بیشـتر، 

در سحر فیض عجیبی است که از برکت آن
چشـم از خانـه گریـزان، سـحر حـق بین اسـت

ولـی افطـار  گویـد سـخنی لحظـه  کـه  هـر 
اسـت ذکـر حسـین شـیرین  فقـط  افطـار  دم 

رمضـان مـاه حسـین اسـت خـدا می دانـد
اسـت آمیـن  حسـین  ذکـر  مـرا  ربناهـای 

کـه در ایـن مـاه ُبـود حـج امـا حاجـت هـر 
اسـت تسـکین  بـال  و  کـرب  طلـب  را  مـا  دل 
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2
تدبر در قرآن

انگیزه سازی

بـه  کوفـه  مسـجد  از  شـبی  علـی؟ع؟  حضـرت  امیرالمؤمنیـن 
طـرف خانـه اش بیرون شـد و یک چهارم شـب گذشـته بـود. کمیل 
بـن زیـاد کـه از بـزرگان و نیـکان شـیعه و از دوسـتان آن حضـرت بـود 
کـه در آن  همـراه او روان شـد. در راه بـه در خانـه ى مـردى رسـید 
وقـت شـب قـرآن می خوانـد و گفتـه ى خـداى تعالـی را کـه در قـرآن 

اسـت بـا آوازى غمگیـن و دلنشـین می خوانـد:
ـَة   َيْ�ـَذُر اْلِخـَرَة َو َيْرُجـوا َرْحَ

ً
 َو قامِئـا

ً
ْیـِل سـاِجدا

َّ
ـْن ُهـَو قاِنـٌت آنـاَء الل ّمَ

َ
أ

وا 
ُ
ول

ُ
ُر أ

َ
ا َيَتَذّک

َ
ُمـوَن ِإّن

َ
ِذيَن ل َيْعل

َّ
ُموَن َو ال

َ
ِذيـَن َيْعل

َّ
 َيْسـَتِوی ال

ْ
 َهـل

ْ
ـِه ُقـل ّبِ َر

باِب1 
ْ
ل

َ
اْل

1.  الزمر، آیه 9



کمیـل بـن زیـاد در باطـن او را سـتایش کـرد و نیکـو شـمرد. حـاِل 
آن مـرد، کمیـل را بـه شـگفت آورد، اّمـا چیـزى نگفـت.

حضـرت امـام علـی؟ع؟ متوجـه کمیل شـد و فرمـود: اى کمیل، 
بـه شـگفت نیـاَوَرد تـو را صـداى دلنشـین ایـن مـرد، همانـا ایـن مـرد 
اهـل آتـش اسـت و بـه زودى بعـد از ایـن تـو را از حـال او خبـر خواهـم 
داد. کمیـل متحیـر و سـرگردان شـد از اینکـه علـی؟ع؟ از باطـن او 
گاه شـد و گواهـی داد کـه آن مـرد اهـل آتـش خواهـد بـود بـا وجـود  آ
اینکـه سـرگرم عبـادت بـود و در ایـن حالـت خوب )کـه راز و نیاز بود( 

قـرار گرفتـه بـود آن هـم در ایـن وقـت از شـب.
و  اندیشـه  و  شـگفت  حالـت  در  اّمـا  گردیـد،  خامـوش  کمیـل 
گذشـت تـا  فکـر در ایـن امـر بـود. زمانـی طوالنـی و دراز از داسـتان 
ج نهـروان بـه عاقبـت کارشـان برگشـت و بـا امیـر  این کـه حـال خـوار
المؤمنیـن جنگیدنـد در حالـی کـه آن جماعـت حافـظ قـرآن بودند، 

کـه بـر پیامبـر نـازل شـده بـود. بـه همان شـکلی 
امیـر المؤمنیـن؟ع؟ در صحنـه ى پیکار توجهی بـه کمیل کرد و 
حـال آن کـه کمیـل در پیـش روى علـی؟ع؟ ایسـتاده بـود و شمشـیر 
علـی در دسـتش بـود و از آن شمشـیر خـون می چکیـد و سـرهاى آن 

کافـران و فاجـران روى زمیـن را ُپـر کـرده بـود.
کـرد و  علـی؟ع؟ بـا سـر شمشـیرش بـه یکـی از آن سـرها اشـاره 
(1 یعنـی  ً

 َو قامِئـا
ً
ْیـِل سـاِجدا

َّ
ـْن ُهـَو قاِنـٌت آنـاَء الل ّمَ

َ
فرمـود: اى کمیـل  )أ

اى کمیـل ایـن سـر همـان کسـی اسـت کـه ایـن آیـه را در آن شـب بـا 
1.  همان
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صدائـی حزیـن می خوانـد و حـال او تـو را بـه شـگفت آورد. سـپس 
کمیـل پاهـاى امیـر المؤمنین را بوسـیده و طلـب آمرزش از خدا کرد، 
سـپس درود خـدا بـر محّمـد و آل محّمـد و علـی؟امهع؟ کـه قـدرش در 

اجتمـاع مجهـول و پنهـان مانـده بـود فرسـتاد.1
و اینگونه مشـخص شـد که تالوت بدون تدبر و بدون معرفت، 
هیـچ ثمـری بـرای انسـان نـدارد و مانـع از سـقوط فرد بـه پرتگاه قهر 
و غضـب الهـی نمی گـردد. لـذا ایـن شـخص بی تدبـر، در مقابـل 
حجـت خداونـد ایسـتاد و این گونـه خـود را دچـار آتـش خشـم الهـی 

نمـود.
در همین زمینه امیر المؤمنین علی؟ع؟ فرمودند:

کتـاب خـود بـراى بندگانـش جلوه گـر و  »خداونـد سـبحان در 
آشـکارا شـد بی آنکـه بـا چشـم سـر او را دیـده باشـند و خـدا بردبـارى 
خـود را نشـان داد کـه چـه انـدازه بردبـار اسـت و بـه آن هـا گذشـت 
گذشـت اسـت. بـه آنهـا نیـروى خـود  خـود را نمـود، کـه چـه انـدازه با
را نشـان داد کـه  چـه انـدازه نیـرو دارد. آنـان را از دچـار شـدن بـه قهـر 
خـود ترسـانید و بـه آن هـا فهمانـد چگونـه آنچـه از آیـات و معجـزات 
را کـه آورده اسـت، بیافرینـد و چگونـه گناهکارانـی را کـه بخواهـد 
نابـود می کنـد بـراى نمونـه و پنـد دیگـران، چگونـه بـه کیفـر خـود 
درو کـرده اسـت، هـر کـه را درو کرده، و چگونـه روزى داده، هدایت 
کـه چگونـه  کـرده، عطـا بخشـیده و بـه آن هـا ُحکـم خـود را نمـود 
حکـم کنـد و صبـر نمایـد تـا بشـنود آنچـه شـنیدنی اسـت، و ببینـد 

1.  حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب ، ج 2، ص: 226
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آنچـه دیدنـی اسـت.«1

اقناع اندیشه

تدبـر در لغـت، بـه معنـای تفکـر و بررسـی در عواقـب امـور و تأمـل 
در آن هاسـت.2 امـا دربـاره معنـای اصطالحـی آن بایـد بـه سـراغ 

آیـات و روایـات برویـم.
کریـم 4 مرتبـه بـه مفهـوم تدبـر در قـرآن اشـاره شـده  در قـرآن 

کـه می فرمایـد: اسـت، ماننـد ایـن آیـه 
باِب.3

ْ
ل

َ
وا اْل

ُ
ول

ُ
َر أ

َ
وا آیاِتِه َو ِلَیَتَذّک ُر ّبَ

َ
ْیَک ُمباَرٌک ِلَیّد

َ
ناُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ِکتاٌب أ

]ایـن [ کتابـی مبـارک اسـت کـه آن را بـه سـوى تـو نـازل کرده ایم 
تـا در ]بـاره [ آیـات آن بیندیشـند، و خردمنـدان پنـد گیرند.

کـه معنـای اصطالحـِی تدبـر در قـرآن، همـان  بـه نظـر می رسـد 
دقـت نمـودن و تـالش بـرای عمـل بـه آیـات آن و درک معانـی آن 
ح  کـه قبـاًل مطـر کـه در روایتـی  بـا روح و جـان اسـت. همان طـور 

می فرماینـد: صـادق؟ع؟  امـام  نمودیـم، 
 

َ
وَنـُه َحـّقَ ِتلَوِتـِه4 َقـال

ُ
ِكتـاَب َيْتل

ْ
ِذيـَن آَتْیناُهـُم ال

َّ
ِف َقْوِلـِه َتَعـاَل  ال

ْحَكاِمـِه َو َيْرُجـوَن َوْعَدُه َو 
َ
ـوَن ِبأ

ُ
ُمـوَن َمَعاِنَیـُه َو َيْعَمل ـوَن  آَياِتـِه  َو َيَتَفّهَ

ُ
ل ُيَرّتِ

َواِمـَرُه 
َ
ُتـوَن أ

ْ
ـُه َو َيأ

َ
ْمَثال

َ
وَن أ ـوَن ِقَصَصـُه َو َيْعَتِبـُر

ُ
ل

َ
َشـْوَن َعَذاَبـُه َو َيَتَمّث َي�خْ

َوِة ُسـَوِرِه 
َ

وِفـِه َو ِتل َتِنُبـوَن َنَواِهَیـُه َمـا ُهـَو َو اهَّلِل ِبِ�ْفـِظ آَياِتـِه َو َسـْرِد ُحُر َو َي�جْ

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 8، ص: 387
2.  فخر الدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ج3، ص298

3.  ص، آیه 29
4.  البقره، آیه 121  
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ـا ُهـَو  َ
َ

َضاُعـوا ُحـُدوَدُه َو ِإّن
َ
وَفـُه َو أ اِسـِه َحِفُظـوا ُحُر ْخَ

َ
ْعَشـاِرِه َو أ

َ
َو َدْرِس أ

وا آیاِته .1 ُر ّبَ
َ

ْیَک ُمبـاَرٌک ِلَیّد
َ
نـاُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
 اهَّلُل َتَعـاَل  ِکتـاٌب أ

ُ
ـُر آَياِتـِه َيُقـول َتَدّبُ

وَنُه َحـّقَ ِتلَوِتِه ( فرمودند: 
ُ
ِكتاَب َيْتل

ْ
ِذيـَن آَتْیناُهُم ال

َّ
دربـاره آیـه )ال

مـراد ایـن اسـت کـه آیـاِت آن را صحیـح می خواننـد و مراعـات وقف 
و وصـل و سـایر آداب قـراءت را می نماینـد. و در معانـی آن دّقـت 
آن  وعده هـاى  بـه  و  می کننـد.  عمـل  آن  احـکام  بـه  و  می کننـد 
امیدوارنـد و از وعیدهـاى آن می ترسـند. از قّصه هـاى آن عبـرت 
می گیرنـد. و بـه آنچـه امـر شـده در آن، می پذیرنـد و از آنچـه نهـی 
شـده در آن بـاز می ایسـتند. و بـه خـدا قسـم مـراد حفـظ آیـات آن و 
درس حـروف آن نیسـت و خوانـدن سـوره هاى آن و حفـظ کـردن 
ده قسـمت و پنـج قسـمِت آن منظـور نیسـت. حـروف آن را حفـظ 
می کننـد و حـدود آن را ضایـع می کننـد. و جـز ایـن نیسـت کـه مـراد 

تدّبـر در آیـات آن اسـت و عمـل کـردن بـه احـکام آن .
در ایـن میـان بـه نظـر می رسـد کـه برخـالف تفکـر رایـج در میـان 
مـردم، قرائـت بـدون تدبـر ثمـره کمـی دارد؛ چـرا که خداونـد متعال 
طبـق آیـه مذکـور علـت نـزول قـرآن را تدبـر در آن و هدایـت مـردم 
ذکـر می نمایـد. فلـذا تدبـر نکـردن، قرائـت قـرآن را بـرای فـرد بسـیار 
کتـاب  کـه یهـود و نصـاری بـا اینکـه  کم ثمـر می کنـد همان گونـه 
بهـره  خویـش  آسـمانی  کتـاب  از  می خواندنـد،  را  خـود  آسـمانی 

شـایانی نمی بردنـد؛ چنانچـه خداونـد متعـال می فرمایـد:
ى   صـار ـِت الّنَ

َ
َو قال ى  َعـى  َشْ ٍء  صـار ْیَسـِت الّنَ

َ
ل ـوُد  هَیُ

ْ
ال ـِت 

َ
َو قال

1.  مسعود بن عیسی ورام بن ابی فراس، مجموعة ورام، ج 2، ص: 236
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ذيـَن 
َّ
 ال

َ
َکذِلـَک قـال ِكتـاَب 

ْ
ـوَن ال

ُ
ـوُد َعـى  َشْ ٍء َو ُهـْم َيْتل هَیُ

ْ
ْیَسـِت ال

َ
ل

ِقیاَمـِة فیمـا کاُنـوا فیـِه 
ْ
ـْم َيـْوَم ال ـْم َفـاهَّلُل َيْ�ُكـُم َبْیَنُ  َقْوِلِ

َ
ُمـوَن ِمْثـل

َ
ل َيْعل

َتِلُفـون.1 َي�خْ
گفتنـد: »ترسـایان بـر حـق نیسـتند.« و ترسـایان  و یهودیـان 
گفتنـد: »یهودیـان بـر حق نیسـتند« با آنکه آنان کتاب ]آسـمانی [ را 
می خواننـد. افـراد نادان نیز ]سـخنی [ همانند گفته ایشـان گفتند. 
پـس خداونـد، روز رسـتاخیز در آنچـه بـا هـم اختـالف می کردنـد، 

میـان آنـان داورى خواهـد کـرد.
نازنیـن  وجـود  از  صـادق؟ع؟  امـام  این بـاره  در  همچنیـن 
فرمودنـد: کـه  می نمایـد  نقـل  علـی؟ع؟  حضـرت  امیرمؤمنـان 

ر.2 ْیَس ِفهَیا َتَدّبُ
َ
َل َل َخْیَر  ِف  ِقَراَءٍة ل

َ
أ

بدانید که خیری در قرائت بدون تدبر نیست.
و عجیـب اینجاسـت کـه خداونـد متعـال نـه تنهـا قرائـت بـدون 
تدبـر را بـدون ثمـر اعـالم می فرمایـد، بلکـه روی گردانـی از تدبـر را 
معلـول وجـود قفـل و پوشـش بـر قلـب انسـان می دانـد، چنانکـه 
ْم َعـى  

َ
ُقـْرآَن أ

ْ
وَن ال ـُر  َفـل َيَتَدّبَ

َ
امـام صـادق؟ع؟ در ذیـل آیـه شـریفه )أ

ـا(3 می فرماینـد:
ُ

ْقفال
َ
أ ـوٍب 

ُ
ُقل

 
ً
ـِدَی َعْبـدا ْن َیْ

َ
َراَد أ

َ
 َو َمَسـاِمَع  َو ِإّنَ اهَّلَل ِإَذا أ

ً
بـا

ْ
ـَک  َقل

َ
ْیَماُن ِإَن  ل

َ
َيـا ُسـل

ُح 
ُ
 َيْصل

َ
ِبـِه َفل

ْ
َراَد ِبـِه َغْیـَر َذِلـَک َخـَتَ َمَسـاِمَع َقل

َ
ِبـِه َو ِإَذا أ

ْ
َفَتـَح َمَسـاِمَع َقل

1.  البقره، آیه 113
2.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 36

3.  محمد، آیه24
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ـا.1
ُ

ْقفال
َ
ـوٍب أ

ُ
ْم َعـى  ُقل

َ
  أ

َ
 اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل

ُ
 َو ُهـَو َقـْول

ً
َبـدا

َ
أ

ای سـلیمان همانـا بـرای تـو قلـب و گوش هایـی اسـت و همانـا 
خداوند زمانی که اراده کند که عبدی را هدایت نماید گوش های 
قلبـش را بـاز می کنـد و زمانـی کـه غیـر هدایـت را بـرای او اراده کنـد، 
گو ش هـای قلـب او را ُمهـر می زنـد و می بنـدد. فلـذا ایـن شـخص 
هرگـز هدایـت نمی گـردد و همیـن مطلـب معنـای فرمایـش خداونـد 

اسـت کـه فرمـود: بـر دل هایشـان قفل هایـی نهـاده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن مطالـب، تدبـر در قـرآن امـری ضـروری بـه نظـر 
کـه شـیاطین در بنـد  می رسـد، مخصوصـًا در مـاه مبـارک رمضـان 

هسـتند و مسـیر فهـم کالم خـدا هموارتـر اسـت. 
البتـه تذکـر ایـن نکتـه ضـروری بـه نظـر می رسـد که تـالوت قرآن 
بـدون تدبـر بـاز هـم بهتـر از تـالوت نکـردن اسـت و بـا صـرف تـالوت 
نیـز روزنـه امیـدی بـرای رشـد و کمـال فـرد باقـی می مانـد. از طـرف 
دیگـر توصیه هـای خداونـد و اولیـاء او برای همت گماشـتن در تدبر 
و اسـتفاده از قـرآن در مسـیر رشـد و کمـال و تقـرب بـه سـوی خداوند 
متعـال اسـت و نهـی شـدید ایشـان بـرای دچـار نشـدن انسـان بـه 

حجاب هـا و ظلمت هاسـت، چنانکـه برخـی از کفـار می گفتنـد: 
ٌف.2

ْ
وُبنا ُغل

ُ
وا ُقل

ُ
َو قال

و گفتند: »دل هاى ما در غالف است.«
کـه صـرف تـالوت قـرآن نیـز بـدون ثمـره  گفـت  لـذا می تـوان 

1.  احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص200
2.  البقره، آیه 88

33 فیــــشسخنرانیرمضــان



از نامـه  اندکـی دارد. چنانکـه در قسـمتی  گرچـه ثمـره  ا نیسـت، 
کـه در تاریـخ 61/2/8  حضـرت امـام خمینـی بـه آقـا سـید احمـد 

آمـده: اسـت،  نوشـته شـده 
گـر چـه  فرزنـدم! بـا قـرآن، ایـن بـزرگ کتـاِب معرفـت آشـنا شـو، ا
بـا قرائـت آن؛ و راهـی از آن بـه سـوى محبـوب بـاز کـن و تصـّور نکـن 
کـه قرائـِت بـدون معرفـت اثـرى نـدارد، کـه ایـن وسوسـه شـیطان 
کتـاب از طـرف محبـوب اسـت بـراى تـو و بـراى  اسـت. آخـر، ایـن 
گـر چـه عاشـق و  کـس، و نامـه محبـوْب، محبـوب اسـت، ا همـه 
محـّب مفـاد آن را ندانـد و بـا ایـن انگیـزه، حـّب محبـوب کـه کمـال 
گـر در تمام  مطلـوب اسـت بـه سـراغت آیـد و شـاید دسـتت گیـرد. ما ا
لحظـات عمـر بـه شـکرانه ایـن کـه قـرآن کتـاب مـا اسـت به سـجده 

رویـم از عهـده برنیامده ایـم.
کـه فـرد بدانـد ایـن قـرآن  فلـذا بـه نظـر می رسـد همیـن مقـدار 
اسـت و کالم خداونـد اسـت و خوانـدن آیـات آن بـه انسـان آرامـش 
می دهـد و دارای ثـواب اخـروی اسـت، خـود میزانـی از تدبـر باشـد.
امـا برخـی از شـرایط تدبـر در قـرآن را نیـز بـه اختصـار خدمتتـان 

می نماییـم: عـرض 

1. شناخت جایگاه و شئون قرآن کریم

قـرآن یـک سـخن عـادی نیسـت. قـرآن کالم اهلل اسـت1 کـه بـه 

1.  التوبه، آیه 6

شهـــــــدسخـــــــن348



زبـان روشـن1 و بـدون هیـچ کـژی و انحـراف2 بـر رسـول بزرگـوارش 
نازل شـده اسـت،3 تا برای همه عالمیان، انذارکننده باشـد.4 قرآن 
حق اسـت5 و به حق نازل شـده اسـت6 و نازل کننده آن خداوندی 
کـه همتـا و نظیـر نـدارد7 و آورنـده آن روح االمیـن8 و محـل  اسـت 
ک پیامبر؟ص؟ اسـت9 و این هـر دو، رتبه واال دارند  نـزول آن قلـب پـا
و درک همیـن نـکات و پذیـرش قلبـی آن هـا باعـث اهمیت بیشـتر و 

تفکـر عمیق تـر در کالم خداونـد می گـردد.

2. داشتن عقل و خرد و بهره بردن از آن در راه هدایت.10 همان طور 
که خداوند متعال می فرماید:

باب.11
ْ
ل

َ
وا اْل

ُ
ول

ُ
َر أ

َ
وا آیاِتِه َو ِلَیَتَذّک ُر ّبَ

َ
ْیَک ُمباَرٌک ِلَیّد

َ
ناُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ِکتاٌب أ

]ایـن [ کتابـی مبـارک اسـت کـه آن را بـه سـوى تـو نـازل کرده ایم 
تـا در ]بـاره [ آیـات آن بیندیشـند، و خردمنـدان پنـد گیرند.

1.  یوسف، آیه 2
2.  الزمر، آیه 28

3.  البقره، آیه 23
4.   الفرقان، آیه 1

5.   الحدید، آیه 16
6.  اإلسراء، آیه 105
7.  االخالص، آیه 4

8.  الشعراء، آیه 193
9.  الشعراء، آیه 194

10.  محسن قرائتی، تفسیر نور)10جلدى(، ج 8، ص: 103
11.  ص، آیه 29
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3. برطرف نمودن زنگار از قلب، برای تدبر صحیح و عمل به قرآن. 

چنانچه قرآن کریم می فرماید:
ِكتاِب 

ْ
ّمُ ال

ُ
ـاٌت ُهّنَ أ

َ
ک ِكتاَب ِمْنُه آیاٌت ُمْ

ْ
ْیـَک ال

َ
 َعل

َ
ْنـَزل

َ
ـذی أ

َّ
ُهـَو ال

ِبُعـوَن مـا َتشـاَبَه ِمْنـُه  ْيـٌغ َفَیّتَ ـْم َز ِبِ و
ُ
ذيـَن ف  ُقل

َّ
ـا ال ّمَ

َ
َخـُر ُمَتشـاِباٌت َفأ

ُ
َو أ

اِسـُخوَن ِف   اهَّلُل َو الّرَ
َ
ـُه ِإّل

َ
یل و

ْ
ـُم َتأ

َ
یِلـِه َو مـا َيْعل و

ْ
ِفْتَنـِة َو اْبِتغـاَء َتأ

ْ
اْبِتغـاَء ال

بـاِب.1
ْ
ل

َ
ـوا اْل

ُ
ول

ُ
 أ

َ
ـُر ِإّل

َ
ّک

َ
نـا َو مـا َيّذ ّبِ  ِمـْن ِعْنـِد َر

ٌّ
ـا ِبـِه ُکل ـوَن آَمّنَ

ُ
ـِم َيُقول

ْ
ِعل

ْ
ال

کتـاب را بـر تـو فـرو فرسـتاد. پـاره اى از  کـه ایـن  کسـی  اوسـت 
کتابنـد و  آن، آیـات محکـم ]صریـح و روشـن [ اسـت. آنهـا اسـاس 
کـه  کسـانی  ]پـاره اى [ دیگـر متشـابهاتند ]کـه تأویل پذیرنـد[. امـا 
در دل هایشـان انحـراف اسـت بـراى فتنه جویـی و طلـب تأویـل 
آن ]بـه دلخـواه خـود،[ از متشـابه آن پیـروى می کننـد، بـا آنکـه 
تأویلـش را جـز خـدا و ریشـه داران در دانـش کسـی نمی دانـد. ]آنـان 
که [ می گویند: »ما بدان ایمان آوردیم، همه ]محکم و متشـابه [ از 
جانب پروردگار ماسـت«، و جز خردمندان کسـی متذکر نمی شـود.
و بدیـن سـان، انسـان می توانـد بـا تدبـر در قـرآن و عمـل بـه آن، 
به سـعادت دسـت یابـد؛ همان گونه که خداوند متعـال می فرماید:
ا  ا َرَزْقناُهْم ِسـّرً ْنَفُقوا ِمَّ

َ
لَة َو أ قاُموا الّصَ

َ
ـوَن ِکتـاَب اهَّلِل َو أ

ُ
ذيـَن َيْتل

َّ
ِإّنَ ال

ْن َتُبور.2
َ
اَرًة ل َو َعلِنَیـًة َيْرُجوَن ِتج

کتـاب خـدا را می خواننـد و نمـاز برپـا  کـه  کسـانی  در حقیقـت، 
می دارند و از آنچه به ایشـان روزى داده ایم، نهان و آشـکارا انفاق 

1.  آل عمران، آیه 7
2.  فاطر، آیه 29
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می کننـد، امیـد بـه تجارتـی بسـته اند کـه هرگـز زوال نمی پذیـرد.

رفتارسازی

اْلُمْسـَتِقیَم (1  ـراَط  الّصِ )اْهِدَنـا  تفسـیر  در  حضـرت صـادق؟ع؟ 
فرمـود: خدایـا! مـا را بـه راه راسـت هدایـت فرمـا، و راهنمائی مـان 
کـه راهـی را برگزینیـم و پیوسـته در آن باشـیم تـا مـا را بـه سـر  کـن 
منـزل مقصـود محّبـت و دیـن تـو برسـاند، و مـا را از پیـروى هـواى 
نفـس خـود بـاز دارد، تـا پـوچ و تبـاه نگردیـم، راهـی کـه مانـع گـردد 
گـرداب نیسـتی دچـار  کنیـم و در  تـا بـر طبـق خواسـته خـود عمـل 
گردیـم، و سـپس فرمـود: بی تردیـد هـر کس که پیـرو خواهش هاى 
نفسـانی خـود شـده یـا شـگفت زده ی أفـکار و نظریـات خویشـتن 
گردیـده اسـت، ماننـد همـان شـخص اسـت که شـنیده بـودم مردم 
سـاده لوح بسـیار او را می سـتایند و بـه بزرگـی از او یـاد می کننـد، و 
مـن مشـتاق گشـتم تـا از نزدیـک او را ببینـم، اّمـا بـه گونـه اى که مرا 

کنـم. نشناسـد، تـا شـخصّیت او را ارزیابـی 
اتفاقـًا روزى او را در مکانـی دیـدم کـه جمعّیـت زیـادى از عـوام 
گـردش جمـع گشـته اند، چهـره ام را پوشـاندم، و بـه طـور ناشـناس 
بـه میـان آن هـا رفتـم تـا نظاره گـر او و مـردم پیرامـون او باشـم. 
پیوسـته بـه اطـوار و نیرنـگ مـردم را فریـب مـی داد، سـپس بـه راه 
افتـاد و مـردم بـه دنبالـش رفتنـد تـا بـه جایـی رسـید که از مـردم جدا 
کار خـود رفتنـد، امـا او دیگـر برنگشـت  شـد، مـردم برگشـته و پـی 

1.  فاتحه، آیه6
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و همچنـان می رفـت، بـه دنبالـش رفتـم، در بیـن راه بـه دّکان 
کـرد، بـه محـض آنکـه نانـوا بـه  نانوائـی رسـید. در آن جـا توّقـف 
کارى مشـغول گردیـد، دو عـدد نـان دزدیـد و راه افتـاد. مـن تعجـب 
کـردم، ولـی بـا خـود گفتـم: شـاید بـا نانـوا داد و سـتدى دارد، آن گاه 
بـه شـخصی رسـید کـه انـار داشـت، او را هـم غافلگیـر کرده و سـپس 
دو عـدد انـار برداشـت، ایـن عملـش نیـز تعّجبـم را برانگیخـت، اّمـا 
بـا خـود اندیشـیدم کـه شـاید بـا یـک دیگـر حسـابی دارنـد. بـا خـود 
کـرده اسـت؟ چـرا وقتـی  گفتـم: چـه نیـازى او را وادار بـه دزدى 
خـود را از چشـم نانـوا و انـار فـروش دور می دیـد چنیـن کارى انجـام 
مـی داد؟ همچنـان بـه دنبـال او رفتم، به بیمارى رسـید، دو قرص 
نـان و دو انـار را جلـوى او نهـاد و رفـت، مـن هـم بـه دنبالـش رفتم تا 

در نقطـه اى از بیابـان ایسـتاد.
خـود را بـه او رسـاندم و گفتـم: اى بنـده خـدا! آوازه نیکـی تـو را 
کـه از نزدیـک ببینمـت. حـال بـه دیـدارت  شـنیده و مایـل بـودم 
آمـدم، ولـی کار عجیبـی از تـو مشـاهده کـردم کـه فکـرم را پریشـان 
کـه برایـم توضیـح دهـی تـا خیالـم  سـاخته اسـت. از تـو می پرسـم 
نانوائـی  بـه  کـه  را  تـو  گفتـم:  گفـت: چـه دیـدى؟  آسـوده شـود، 
کـردى و از  گـذر  رسـیدى و از او دو نـان دزدیـدى! و از انـار فـروش 
او نیـز دو انـار بـه سـرقت بـردى؟! امـام فرمـود: در پاسـخ مـن گفـت: 

پیـش از هـر چیـز بـه مـن بگـو تـو کیسـتی؟
گفتـم: یکـی از فرزنـدان آدم؟ع؟ از اّمـت محّمـد؟ص؟. بـار دیگـر 
گفـت: از چـه کسـانی؟ گفتـم: فـردى از دودمـان پیغمبـر خـدا؟ص؟. 
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پرسـید: در کجـا زندگـی می کنـی؟ گفتـم: مدینـه.
گفت: شاید تو جعفر بن محّمد، فرزند علّی بن حسین بن علی 

بن أبی  طالب؟مهع؟ هستی؟ گفتم: آرى.
گاهیـت بـه آنچـه مایـه شـرافت تـو اسـت،  گفـت: ولـی بـا ایـن ناآ
ایـن شـرافت خانوادگـی برایـت سـودى نخواهد داشـت. علـم جّد و 
پـدرت را کنـار گذاشـته اى، در غیـر ایـن صـورت چگونـه عملی را که 
انجام دهنده اش شایسـته سـتایش و سپاسـگزارى اسـت، ناپسـند 

می شـمارى؟ گفتـم: آن )علـم( چیسـت؟
پاسـخ داد: )علـم بـه( کتـاب خـدا، قـرآن. گفتـم: چـه چیـز آن را 

ندانسـته ام.
ْمثاِلـا َو 

َ
ـُه َعْشـُر أ

َ
َسـَنِة َفل گفـت: فرمـوده خداونـد را )َمـْن جـاَء ِباْلَ

هـا(1 )هـر کـس کـه عمـل نیکـی 
َ
 ِمْثل

َ
ى  ِإّل ـز َئِة َفـل ُي�جْ ـّیِ َمـْن جـاَء ِبالّسَ

انجـام دهـد پاداشـش ده برابـر اسـت و هـر کسـی که به کردار زشـتی 
دسـت یـازد، کیفـرش یـک برابـر اسـت( چـون دو نـان دزدیـدم دو 
گنـاه، پـس ایـن شـد چهـار  گنـاه بـود، و بـراى دزدیـدن دو انـار دو 
گنـاه. چـون هـر یـک از آن هـا را در راه خـدا صدقـه دادم، چهل ثواب 
خواهـم داشـت، از چهـل حسـنه در برابـر چهـار سـّیئه، چهـار تـا کـم 

می شـود و سـی و شـش حسـنه برایـم باقـی می مانـد.
گفتم: مادرت به عزایت بنشیند، تو کتاب خدا را نفهمیده اى. 
 اهَّلُل ِمَن 

ُ
ل ـا َيَتَقّبَ

َ
مگـر نشـنیده اى کـه خـداى عّز و جّل می فرماید: »ِإّن

1.  االنعام، آیه 160
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ِقـ�خَ 1؛ خـدا فقـط کار پرهیـزگاران را می پذیـرد.« یقینـًا چـون دو  ّتَ اْلُ
نان دزدیدى به دو گناه دچار گردیدى و جهت سـرقت دو انار هم 
دو گنـاه دیگـر، و چـون مـال مـردم را بـه جـاى اینکـه بـه خودشـان 
بازگردانـی، بـدون رضایـت آنـان بـه دیگـرى دادى، بی شـک چهـار 

گنـاه بـر آن افـزودى و چهـل حسـنه بـه چهار گنـاه نیفزودى.
می نگریست،  من  به  تندى  نگاه  با  او  که  حالی  در  سپس 

برگشتم و رهایش ساختم.2
آری! کسی که در آیات قرآن تدبر نمی کند و آیات کتاب خدا را 
درست نمی فهمد، این گونه منحرف می گردد و در مقابل ولّی خدا 

نیز می ایستد.

پرورش احساس

امامـان بزرگـوار مـا همـواره به تدبـر در قرآن توصیـه می نمودند و 
خـود نیـز عامـل بـه ایـن توصیـه بودنـد. در این بـاره از زندگانـی امـام 

رضـا؟ع؟ نقل شـده اسـت:
ابو علّی بیهقّی از ابراهیم بن عّباس نقل کرد که گفت: 

هرگـز ندیـدم از حضـرت علـی بـن موسـی؟امهع؟ سـؤالی شـود مگـر 
اینکـه پاسـخ آن را می دانسـت، و از وى بـا اّطالع تـر بـه تاریـخ از 
ابتـداى زمـان تـا روزگار و عصـر خـودش احـدى را ندیـدم. مأمـون 
بـا سـؤال از هـر چیـز او را مرّتـب امتحـان می کـرد و او پاسـخ درسـت 

1.  المائده، آیه 27
2.  محمدبن علی بن بابویه، معانی األخبار، النص، ص: 33
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مـی داد و تمـام گفتـار و جواب هـا و شـواهدى کـه مـی آورد همـه را از 
قـرآن بیـرون آورده بـود، و هـر سـه شـبانه روزى یـک بار، قـرآن ختم 

می کـرد، و می فرمـود:
کنـم می توانـم،  گـر بخواهـم بـه کمتـر از ایـن زمـان هـم ختـم  ا
 اینکـه در آن 

ّ
لکـن )در ختـم سـه روز( بـه هیـچ آیـه اى نگـذرم اال

می اندیشـم کـه مـراد چیسـت و در چـه مـوردى نـازل شـده و زمـان 
نزولـش چـه وقتـی بـوده، و از ایـن جهـت اسـت کـه سـه شـبانه روز 

می کشـد.1 طـول 
کلمـات متعـددی نقـل شـده  از علمـا نیـز دربـاره تدبـر در قـرآن 

کـه تعـدادی از آن هـا را در ایـن مجـال بیـان می نماییـم: اسـت 
الف: مالصدرا؟ق؟ در مقّدمه تفسـیر سـوره واقعه می گوید: بسـیار 
بـه مطالعـه کتـب حکمـا پرداختـم تـا آنجـا کـه گمـان کـردم کسـی 
هسـتم، ولـی همیـن کـه کمـی بصیرتـم بـاز شـد، خـودم را از علـوم 
واقعـی خالـی دیـدم. در آخـر عمـر بـه فکـر رفتـم کـه بـه سـراغ تدّبـر در 
قـرآن  و روایـات محّمـد و آل محّمد؟مهع؟ بـروم. یقین کردم که کارم 
بی اسـاس بـوده اسـت، زیـرا در طـول عمـرم بـه جـاى نـور در سـایه 
ایسـتاده بـودم. از غصـه جانـم آتـش گرفـت و قلبم شـعله کشـید، تا 
رحمـت الهـی دسـتم را گرفـت و مـرا بـا اسـرار قـرآن آشـنا کـرد و شـروع 
بـه تفسـیر و تدّبـر در قـرآن  کـردم، دِر خانـه ى وحـی را کوبیـدم، درها 
بـاز شـد و پرده هـا کنـار رفـت و دیـدم فرشـتگان بـه مـن می گوینـد: 

1.  محمد بن علی بن بابویه، عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص: 180
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وَهـا َخاِلِديـن(.1
ُ
یُكـم ِطبـُت َفادُخل

َ
)َسـلٌم َعل

کتاب هـا و رسـاله ها نوشـتم،  کاشـانی؟ق؟ می گویـد:  ب: فیـض 
تحقیقاتی کردم، ولی در هیچ یک از علوم، دوائی براى دردم و آبی 
بـراى عطشـم نیافتـم، بـر خـود ترسـیدم و بـه سـوى خـدا فـرار و انابـه 
کـردم تـا خداونـد مـرا از طریـق تعّمـق در قـرآن و حدیـث هدایـت کـرد. 
ج: امـام خمینـی؟ق؟ در گفتـارى از اینکـه تمـام عمر خـود را در راه 
قـرآن صـرف نکـرده، تأّسـف می خـورد و بـه حوزه هـا و دانشـگاه ها 
همـه ى  در  را  آن  گـون  گونا ابعـاد  و  قـرآن  کـه  می کنـد  سـفارش 
رشـته ها، مقصـد اعلـی قـرار دهند تا مبـادا در آخر عمر بـر اّیام جوانی 

تأّسـف بخورنـد.2

مناجات

هـر زمـان افطـار خـود بـا آب کـه وا می کنـم
می کنـم دریـا  اشـک  از  فقـط  را  دیده هایـم 

فهمیـده ام خـودم  را  بیچاره گـی ام  علـت 
کـم سـحرها بـا خـدای خویـش نجـوا می کنـم

آن قدر بیچاره هستم می نشینم روز و شب
می کنـم تماشـا  را  خـود  افتـادن  گنـاه  در 

هی گناه و توبه و هی پشـت هم شـرمندگی
بـا خـودم دارم چـرا ایـن قـدر بـد تـا می کنـم؟!

1.  الزمر، آیه 73
2.  محسن قرائتی، تفسیر نور)10جلدى(، ج 6، ص: 249
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3
اعجاز قرآن

انگیزه سازی

مـاه مبـارک رمضـان، بهـار قـرآن و بهتریـن فرصـت بـرای تدبـر و 
تعمق در این کتاب آسـمانی می باشـد. یکی از وجوه قابل تأمل در 
کتـاب خـدا، اعجـاز و بی ماننـدی ایـن کتـاب اسـت چنان کـه هیـچ 
فـردی نتوانسـته کالمـی بـه ماننـد آن را بیـاورد. خداونـد متعـال در 

قـرآن کریـم هـم می فرمایـد:
ُقـْرآِن ل 

ْ
ْثـِل هـَذا ال ُتـوا ِبِ

ْ
ْن َيأ

َ
ـّنُ َعـى  أ ْنـُس َو اْلجِ ـِ�خِ اْجَتَمَعـِت اْلِ

َ
 ل

ْ
ُقـل

1.
ً
کاَن َبْعُضُهـْم ِلَبْعـٍض َظهیـرا ـْو 

َ
ْثِلـِه َو ل ُتـوَن ِبِ

ْ
َيأ

گـر انـس و جـن گـرد آینـد تـا نظیـر ایـن قـرآن را بیاورنـد،  »بگـو: ا
ماننـد آن را نخواهنـد آورد، هـر چنـد برخـی از آنهـا پشـتیبان برخـی 

1.  اإلسراء، آیه 88



]دیگـر[ باشـند.«
یکـی از تالش هایـی کـه بـرای آوردن مثـل قـرآن صـورت گرفتـه 

را بیـان می کنیـم:
الملـک  و »عبـد  کر دیصانـی«  »ابـو شـا و  العوجـاء«  ابـی  »ابـن 
بصـرى« و »ابـن مقّفـع« در خانـه خـدا جمـع شـدند و بنـا کردنـد بـه 
اسـتهزاء نمـودن بـه حاجیـان و طعـن زدن بـر قـرآن، پـس ابـن ابـی 
العوجـاء بـه ایشـان گفـت: بیائیـد مـا چهـار نفـر سـعی کنیـم هـر یـک 
ربـع قـرآن را نقـض و باطـل کنیم که همگی کل قـرآن را باطل کرده 
باشـیم. وعـده گاه مـا سـال دیگـر همیـن موقـع همیـن جـا باشـد کـه 
جمـع شـده و قـرآن را نقـض کرده ایـم، و قـرآن کـه نقـض شـد نبـوت 
کرده ایـم، و  کـه آن را معجـزه خـود قـرار داده نقـض  محّمـد؟ص؟ 
نبوتـش کـه نقـض شـد اسـالم باطـل شـده، و اسـالم کـه باطـل شـد 

حـرف مـا کـه عالـم را صانعـی نیسـت ثابـت می شـود.
کـدام بـه طـرف وطـن خـود  ایـن قـرارداد را بـا هـم بسـتند و هـر 
رفـت. سـال  آینـده هـر چهـار نفـر نـزد خانـه خـدا جمـع شـدند کـه هـر 
کـردن ربـع قـرآن را بیـاورد ولـی اولـی آنهـا ابـن   یـک بنـا بـود باطـل 
ابـی  العوجـاء گفـت: امـا مـن از سـال گذشـته تـا اآلن تمـام فکـرم در 
ایـن آیـه بـود درمـورد بـرادران یوسـف کـه وقتـی یوسـف در مصـر بـه 
آن تدبیـر، بـرادر ابوینـی خـود یعنـی »بنیامیـن« را از ایشـان گرفـت، 
ا  ّمَ

َ
تمـام هـّم خـود را صـرف راه چـاره ای نمودند و آیه این اسـت. »َفل

ـا«.1 ابـن  ابـی  العوجـاء گفـت: هـر چـه فکـر  ّیً جِ
َ

ُصـوا ن
َ
ُسـوا ِمْنـُه  َخل

َ
اْسَتْیأ

1.  یوسف، آیه 18
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کـردم کـه ماننـد آن بیـاورم کـه داراى آن فصاحـت و جمـع معانـی 
باشـد نتوانسـتم و فکـر در ایـن یـک آیـه نگذاشـته تـا فکـر بـراى آیـه 

دیگـری بنمایـم!
کـه سـال  گفـت: مـن هـم از وقتـی  دومـی ایشـان عبدالملـک 
گذشـته از نـزد شـما رفتـه ام، همـه فکـرم در ایـن یـک آیـه بـوده کـه 
گـوش دهیـد.  می گویـد: اى مـردم! مثلـی بـراى شـما زده شـده، 
گـر همـه جمـع شـوند کـه  این هـا را کـه شـریک خـدا قـرار می دهیـد، ا

یـک مگـس بیافریننـد نمی تواننـد! و آن آیـه ایـن اسـت.
ِذيـَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن 

َّ
ُه ِإّنَ ال

َ
 َفاْسـَتِمُعوا ل

ٌ
ـاُس ُضـِرَب َمَثل ـا الّنَ َ ّیُ

َ
»یـا أ

 ل 
ً
بـاُب َشـْیئا

ُ
ُم الّذ ْبُ

ُ
ـُه َو ِإْن َيْسـل

َ
ـِو اْجَتَمُعـوا ل

َ
 َو ل

ً
ُقـوا ُذبابـا

ُ
ل ـْن َي�خْ

َ
اهَّلِل ل

ـوُب «.1 
ُ
ْطل اِلـُب َو اْلَ َيْسـَتْنِقُذوُه ِمْنـُه َضُعـَف الّطَ

هـر چـه فکـر می کنـم می بینـم نمی توانـم مثـل ایـن آیـه درسـت 
کنـم.

کر دیصانـی گفـت: مـن هـم از وقتـی کـه از  سـومی ایشـان ابوشـا
گر غیر  نـزد شـما رفتـه ام، همـه فکـرم در این آیه بـوده که می گویـد: ا
از خـداى یگانـه خدایـان دیگـر کـه شـما می گوئیـد بودنـد، زمیـن و 
 اهَّلُل 

َ
ـٌة ِإّل ـْو کاَن ِفهِیمـا آِلَ

َ
آسـمان فاسـد می شـدند و ایـن اسـت آیـه  »ل

َفَسـَدتا«.2
َ
ل

چهارمـی ایشـان ابن مقّفـع گفـت: رفیقـان! ایـن قـرآن از جنـس 
کالم بشـر نیسـت. مـن هـم وقتـی کـه از نـزد شـما رفته ام تمـام فکرم 

1.  الحج، آیه 73
2.  األنبیاء، آیه 22
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ک مردمـان به غرق، گفته  در ایـن آیـه کـه پـس از طوفـان نوح و هال
شـد بـه زمیـن کـه آب خـود را بلـع کـن و بـه آسـمان کـه از آب ریختـن 

دسـت نگهـدار و آیـه این اسـت.
ْقِلِعی «.1 

َ
ِعی ماَءِک َو یا َساُء أ

َ
ْرُض اْبل

َ
 یا أ

َ
»َو ِقیل

کـه نمی توانـم مثـل آن  گذشـته از آن  کـرده ام،  هـر چـه فکـر 
نفهمیـده ام. نیـز  را  آن  ـنات  محّسَ و  نـکات  تمـام  بیـاورم، 

کـه آن هـا  هشـام بـن حکـم راوى قصـه می گویـد: در ایـن بیـن 
حضـرت  بودنـد،  قـرآن  امـر  در  کـرات  مذا ایـن  مشـغول  هـم  بـا 
گذشـت و ایـن آیـه را بـراى ایشـان خوانـد: صـادق؟ع؟ بـر ایشـان 
ُقـْرآِن ل 

ْ
ْثـِل هـَذا ال ُتـوا ِبِ

ْ
ْن َيأ

َ
ـّنُ َعـى  أ ْنـُس َو اْلجِ ـِ�خِ اْجَتَمَعـِت اْلِ

َ
 ل

ْ
»ُقـل

2.»
ً
ـْو کاَن َبْعُضُهـْم ِلَبْعـٍض َظِهیـرا

َ
ْثِلـِه َو ل ُتـوَن ِبِ

ْ
َيأ

گـر جمـع شـوند همـه انـس و جن بر  معنـاى آیـه ایـن اسـت: بگـو ا
آن کـه مثـل ایـن قـرآن بیاورنـد، نمی توانند ایـن کار را بکنند و لو آن 

که پشـتیبان همدیگر باشـند.
ایشـان کـه حضـرت را دیدنـد و ایـن آیـه را از او شـنیدند، نگاهی به  
گـر اسـالم حقیقتی  همدیگـر کـرده و حالشـان دگرگـون شـد و گفتنـد: ا
داشـته باشـد، بایـد جانشـینی محمـد پیغمبـر؟ص؟ امـروز بـه ایـن 
شـخص منتهی شـود. ما هیچ وقت نشـده او را ببینیم که بدن هاى 
ما از هیبتش به لرزه نیفتد! این را گفتند و از نزد هم متفرق شـدند و 

اعتـراف کردنـد کـه مـا نمی توانیـم مثل ایـن قـرآن بیاوریم .3

1.  هود، آیه 44
2.  اإلسراء، آیه 88

3.  احمد بن علی طبرسی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج ، ج 2، ص: 377
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اقناع اندیشه

قـرآن کریـم معجزه پیامبر اسـالم؟ص؟ و نشـانه صـادق بودن آن 
حضـرت در ادعـای نبـوت اسـت. یکـی از خصوصیـات معجـزه ایـن 
ج  اسـت کـه کار فو ق العـاده ای باشـد کـه انجـام آن از تـوان بشـر خار
اسـت و کسـی نمی توانـد مثـل آن را انجـام دهـد. پـس قـرآن نیـز بـه 
عنـوان معجـزه پیامبـر اسـالم باید این خصوصیت را داشـته باشـد.
قرآن کریم در وجوه متعددی دارای اعجاز است و آوردن کالمی 

ج است. وجوه اعجاز قرآن عبارت اند از: مثل آن از توان بشر خار
کـه غیـر از  1. اشـتمال قـرآن بـر نظـم و وزن عجیـب و اسـلوبی 
کـه در آن زمـان معمـول  اسـلوب ُبَلغـاء و ُفَصحـاء اسـت. اسـلوبی 

کامـاًل بدیـع و بی سـابقه اسـت. نبـود و 
کـه بالغـت و فصاحـت سخن سـرایان، هیـچ  2. بالغـت قـرآن 
وقـت بـه بالغـت آن نرسـید و احـدى از اهـل بیـان در ایـن مطلـب 
شـّک نکردنـد. )قـرآن بـا بالغتـی القاء مطلـب می کند کـه دیگران از 

القـاء مطلـب بـا آن بیـان عاجزنـد.(
3. اشـتمال قرآن بر اخبار غیبی نسـبت به گذشـتگان و نسـبت 
کـه بعـدًا تحقـق یافـت  بـه آینـده مثـل خبـر از غلبـه روم بـر فـارس 
کـه مـو بـه مـو جـاى خویـش را  و اخبـار از وضـع و آینـده منافقـان 

می گرفـت.
4. سـالمت قـرآن از اختـالف و تعـارض و تناقـض در طـول مـدت 

23 سـال. 
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1.
ً
 َکِثیرا

ً
َوَجُدوا ِفیِه اْخِتلفا

َ
ْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اهَّلِل ل

َ
َو ل

بسـیارى  اختـالف  آن  در  قطعـًا  بـود  خـدا  غیـر  جانـب  از  گـر  ا
. فتنـد می یا

5. اشـتمال قـرآن بـر علـوم الهّیـه و عقائـد دینّیـه، و احـکام و 
فضائـل و اخـالق و قواعـد سیاسـی و مدنـی.

گفته هـاى قـرآن قابـل نقـض و ابطـال  6. اینکـه هیـچ یـک از 
نیسـت و هـر چـه گفتـه، همیشـه حـق و صـدق بـوده و خواهـد بـود.
ح شـده کـه بـر بشـِر آن  7. در قـرآن، برخـی مسـائل علمـی مطـر
واِقـَح2؛ و مـا بادها را براى 

َ
یـاَح ل َنا الّرِ

ْ
ْرَسـل

َ
روز مجهـول بـود، مثـل: »َو أ

بـارور سـاختن )ابرهـا و گیاهـان( فرسـتادیم.«
نـا 

ْ
 َفَفَتْقناُهـا َو َجَعل

ً
کاَنتـا َرْتقـا ْرَض 

َ
ـماواِت َو اْل ّنَ الّسَ

َ
و یـا مثـل »أ

3؛ آسـمانها و زمیـن بـه هـم پیوسـته بودنـد، 
 َشْ ٍء َحـّیٍ

َّ
ُکل ِمـَن اْلـاِء 

کردیـم و هـر چیـز زنـده اى را از آب قـرار  و مـا آنهـا را از یکدیگـر بـاز 
دادیـم؟!«

ـماِء َو ِهـَی ُدخـاٌن؛ سـپس به آفرینش  َّ اْسـَتوى  ِإَل الّسَ ُ
و یـا مثـل »ث

آسـمان پرداخـت، در حالـی کـه به صـورت دود بود.«
4؛ و از هـر چیـز دو جفـت  ِ ْوَجـْ�خ ْقنـا َز

َ
ِ َشْ ٍء َخل

ّ
ُکل و یـا مثـل »َو ِمـْن 

آفریدیم.«

1.  نساء، آیه82
2.  الحجر، آیه 22
3.  األنبیاء، آیه 30

4.  الذاریات، آیه 49
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و آیـات دیگـری امثـال اینهـا کـه اشـاره به مسـائلی ماننـد حرکت 
زمیـن، جاذبـه عمومـی، کـروى بـودن زمیـن و غیـره دارد.1

ح گردیـده و  8. یکـی دیگـر از وجوهـی کـه در عصـر حاضـر مطـر
توجه مفسـرین را به خود جلب کرده اسـت، اعجاز عددی کلمات 
قـرآن می باشـد کـه بحـث بسـیار جالـب و جّذابـی اسـت. در اینجـا 
بخشـی از سـخنان حجـة االسـالم و المسـلمین قرائتـی، مفسـر و 

اسـتاد علـوم قرآنـی را ذکـر می کنیـم:
»نکتـه عجیـب اینجاسـت کـه یکـی از دانشـمندان بـه نـام دکتـر 
عبـد الـرزاق نوفـر، تمـام بیسـت و سـه سـال حرف هـاى پیغمبـر را 
کـه در قـرآن اسـت حسـاب کـرده و روى فرمـول جـور در آمـده اسـت، 
خیلـی مهـم اسـت ... ببینیـد، قـرآن از چهـل سـالگی پیامبـر شـروع 
شـده، تـا آمـده بـه شـصت و سـه سـالگی، قطعـه قطعـه آمـده و بعـد 
کلمـه  کـه در قـرآن 115 مرتبـه  کرده انـد، دیدنـد  آمده انـد حسـاب 
دنیـا، 115 مرتبـه کلمـه آخـرت. 88 مرتبـه کلمـه مالئکـه اسـت و 88 
مرتبـه کلمـه شـیطان. 145 مرتبـه کلمـه مـوت اسـت و 145 مرتبـه 
کلمـه حیـات اسـت. 180 مرتبـه در قـرآن سـیئات اسـت و 180 مرتبـه 
صالحـات. 50 نفـع اسـت و 50 مرتبـه ضـرر.... 368 مرتبـه نـاس در 
قـرآن اسـت، یعنـی مـردم، و 368 مرتبـه ُرُسـل در قـرآن اسـت، یعنـی 
انبیـاء. 5 مرتبـه حواریـون، بـه تعـداد پیـروان حضـرت عیسـی. 57 
مرتبـه رحمـان، 114 مرتبـه رحیـم، رحیم دو برابر اسـت، چون رحیم 
نسـبت بـه دنیـا و آخـرت اسـت و رحمـان نسـبت بـه دنیاسـت فقـط.

کبر قرشی، قاموس قرآن، ج 5، ص: 26 1.  سید علی ا
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جـزاء کـه بـه معنـاى کیفـر اسـت 117 مرتبـه، امـا مغفـرت کـه بـه 
معنـاى بخشـیدن اسـت 234 بـار، ایـن هـم دو برابـر اسـت. کیفـر 
117 مرتبه اما پاداش 234 مرتبه  »َیا َمْن َسـَبَقْت َرْحَمُتُه َغَضَبُه«1. 
یـک سـال چنـد مـاه اسـت، 12 مـاه اسـت، 12 تـا کلمـه شـهر هـم در 
قـرآن اسـت. خیلـی جالـب اسـت. یـک سـال چنـد روز اسـت؟ 365 
کلمـه یـوم در قـرآن اسـت. خیلـی لطیـف اسـت.  روز اسـت، 365 
سـه جلد کتاب قطور نوشـته اسـت ایشـان درباره معجزات عددى 
قـرآن و ایـن غیـر از آن یازده تایـی اسـت کـه عالمـه طباطبایـی و غیر 

از آن پانزده تـاى اسـت کـه عالمـه مجلسـی گفتـه اسـت.
این اهمیت دارد که یک نفر درس نخوانده در منطقه حجازى 
کـه، بـه قـول امیرالمومنیـن؟ع؟ در نهـج البالغـه می فرمایـد: وقتـی 
پیغمبـر مبعـوث شـد یـک نفـر در مکـه نبـود کـه خوانـدن و نوشـتن 
 2»

ً
ِبْثُت فیُكـْم ُعُمرا

َ
بلـد باشـد، خـود پیغمبـر در قرآن می گویـد: »َفَقْد ل

اى مـردم، مـن یـک عمـرى در میـان شـما بـودم، کجاسـت اسـتاد 
من؟3

گذشته از انتقاداتی که به این نظریه شده است، باید گفت که 
قـرآن بـه یقیـن کتـاب الهـی اسـت. چـرا که ایـن نظـم اعجاب انگیز 
و ایـن هماهنگـی در مفاهیـم را غیـر از خالـق معجـزات نمی توانـد 

کند. ایجـاد 

1.  محمد بن الحسن الطوسی، مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، ص 696
2.  یونس، آیه 16

3.  برنامه درسهایی از قرآن سال 58، زندگی عادى پیامبران، ص: 4
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فلـذا قـرآن در 4 مرحلـه، تحـدی یـا همـان مبـارز طلبـی می کنـد 
کسـی می توانـد ماننـد قـرآن را بیـاورد. آن 4 مرحلـه بدیـن  گـر  تـا ا

ح شـده اسـت: صـورت و در ایـن آیـات مطـر

1. تحدی به آوردن کمتر از یک سوره قرآن:
 
ْ
ُنـوا

َ
کا ْثِلـِه ِإن  ّمِ ِدیـٍث  حِبَ  

ْ
ُتـوا

ْ
َیأ

ْ
َفل ُيْؤِمُنـوَن، 

َ
ّل َبـل  ـُه 

َ
ل َتَقّوَ ـوَن 

ُ
َيُقول ْم 

َ
أ

1 . َصاِدِقـ�خ

2. تحدی به آوردن یک سوره مثل قرآن:
ُتوا ِبُسـوَرٍة ِمـْن ِمْثِلِه َو اْدُعوا 

ْ
نـا َعـى  َعْبِدنا َفأ

ْ
ل ـا َنّزَ ْيـٍب ِمَّ َو ِإْن ُکْنـُتْ ف  َر

2. ُشـَهداَءُکْم ِمْن ُدوِن اهَّلِل ِإْن ُکْنُتْ صاِدق�خَ
گـر در آنچـه بـر بنـده خـود نـازل کرده ایـم شـک داریـد، پـس-  و ا
گـر راسـت می گوییـد- سـوره اى ماننـد آن بیاوریـد و گواهـان خـود  ا

را- غیـر خـدا- فـرا خوانیـد.

3. تحدی به آوردن ده سوره مثل قرآن:
یـاٍت َو اْدُعـوا َمـِن  ُتـوا ِبَعْشـِر ُسـَوٍر ِمْثِلـِه ُمْفَتَر

ْ
 َفأ

ْ
ـوَن اْفَتـراُه ُقـل

ُ
ْم َيُقول

َ
أ

3. ُکْنـُتْ صاِدقـ�خ اْسـَتَطْعُتْ ِمـْن ُدوِن اهَّلِل ِإْن 
گـر  یـا می گوینـد: ایـن ]قـرآن [ را بـه دروغ سـاخته اسـت. بگـو: ا
راسـت می گوییـد، ده سـوره ی ساخته شـده ماننـد آن بیاوریـد و غیر 

1.  طور، آیه 33و34
2.  البقره، آیه 23

3.  هود، آیه 13
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از خـدا هـر کـه را می توانیـد فـرا خوانیـد.

4. تحدی به آوردن کتابی مثل قرآن:
ُکْنـُتْ  ِبْعـُه ِإْن 

َ
ّت

َ
مـا أ ْهـدى  ِمْنُ

َ
ُتـوا ِبِكتـاٍب ِمـْن ِعْنـِد اهَّلِل ُهـَو أ

ْ
 َفأ

ْ
ُقـل

1 . صاِدقـ�خَ
گـر راسـت می گوییـد، کتابـی از جانـب خـدا بیاوریـد  بگـو: پـس ا

کـه از ایـن دو هدایـت کننده تـر باشـد تـا پیرویـش کنـم.

رفتارسازی

کـه یکـی از اسـتادان دانشـگاه در مـورد  کنفراس هـا  در یکـی از 
گـر  اعجـاز و بالغـت قرآنـی سـخن می گفـت، اظهـار می داشـت کـه ا
یـک کلمـه در قـرآن جـا بـه جـا شـود یـا حـذف و اضافـه گـردد، معنـی 
آیـه ناقـص شـده، و مـراد را نخواهـد رسـاند. وی بـرای گفته هـای 
گهـان یکـی  خویـش مثال هـای مختلفـی از قـرآن ذکـر می نمـود؛ نا
از دانشـجویان کـه تفکـر علمانـی )بـی دینـی( داشـت، از جای خود 
بلند شـد و گفت: من حرف شـما را قبول ندارم، در قرآن کلماتی به 
 اهَّلُل 

َ
کار رفتـه کـه مناسـب آن مـکان نیسـت، مثـال ایـن آیـه: )َمـا َجَعـل

َبـْ�خِ ِف َجْوِفـِه(2 خداونـد دو قلب را در درون هیچ مردی 
ْ
ِلَرُجـٍل ِمـْن َقل

قـرار نـداده اسـت. آن جـوان گفت: هیچ بشـری دو قلـب ندارد، چرا 
گفتـه درون مـرد دو قلـب قـرار نـداده اسـت؟ بـه جـای لفـظ »لرجل« 

1.  القصص، آیه 49
2.  االحزاب، آیه 4
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صحیـح آن اسـت کـه می گفـت: َمـا َجَعَل اهلُل ِلبشـر...
کنفـراس در سـکوت عجیبـی فـرو رفـت و همـه نگاه هـا  سـالن 
متوجـه آن اسـتاد بـود کـه چگونه پاسـخ می دهـد!! و از طرف دیگر: 
شـبهه آن دانشـجو نیـز معقـول و قابـل قبـول بـود ... چـون در بـدن 
مـا یـک قلـب بیشـتر وجـود نـدارد، حـال فرقـی نمی کنـد زن باشـد یـا 

مـرد ... پـس چـرا در ایـن آیـه لفـظ رجـل )مـرد( آمـده اسـت...
گر جواب محکمی  استاد سخنران در فکر فرو رفت و می دانست ا
برای شبهه ایراد شده بیان نکند، چه بسا دیگر دانشجویان نیز 

این شبهه به دلشان رسوخ کند!!!
بعد از اندکی تأمل، استاد با افتخار جواب داد: بله... واقعًا نیز 
همین طور است. تنها مرد است که به هیچ عنوان امکان ندارد دو 
قلب در بدن او وجود داشته باشد، ولی زن هر وقت حامله باشد در 
جوف او دو قلب وجود دارد، قلب مادر و قلب جنینی که در شکم 

مادر قرار دارد.
کـه چهره هـای دانشـجویان مسـلمان، بشـاش و  بـود  اینجـا 
شـادان شـد، و ایـن اسـتاد زبردسـت را تحسـین کردنـد. بلـه! هیـچ 
ع حکمـت  گذاشـته نشـده مگـر اینکـه یـک نـو کلمـه ای در قـرآن 
رّبانی در آن وجود دارد، و بدون شـک تغییر دادن هر لفظ از قرآن، 

سـبب ایجـاد نقـص و خلـل در معنـی می شـود.1
کـه حتـی  آری اعجـاز قـرآن بـه قـدری روشـن و واضـح اسـت 
دشـمنان اسـالم نیز از صدر اسـالم ناخواسـته به این مطلب اذعان 

1.  به نقل از سایت مرکز ملی پاسخگویی
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نموده انـد چنانکـه در تاریـخ ثبـت شـده اسـت:
عکرمـه گویـد: ولیـد بـن مغیـره خدمـت حضـرت رسـول؟ص؟ آمد 
و گفـت: از کلمـات خـود بـراى مـن بخوان. حضرت این آیه شـریفه 
ىب  َو  ُقـْر

ْ
ْحسـاِن َو ِإیتـاِء ِذی ال َعـْدِل َو اْلِ

ْ
ُمـُر ِبال

ْ
را قرائـت فرمـود: ِإّنَ اهَّلَل َيأ

وَن.  ولیـد  ـُر
َ

ُكـْم َتَذّک
َّ
َعل

َ
َبْغـِی َيِعُظُكـْم ل

ْ
ْنَكـِر َو ال َفْ�شـاِء َو اْلُ

ْ
َيْنـی  َعـِن ال

عـرض کـرد: بـار دیگـر بخـوان، حضـرت دو مرتبـه آیـه را تکـرار کـرد، 
ولیـد گفـت:

و  شـیوائی  و  مالحـت  و  شـیرینی  کالم،  ایـن  قسـم  خـدا  بـه 
کالم ریشـه اش بسـیار قـوى  فصاحـت فـوق العـاده اى دارد، ایـن 
بـوده و میوه هـاى خوبـی خواهد داد، و به این بالغت، بشـر سـخن 

گفـت.1 نخواهـد 

پرورش احساس

و  داشـتند،  اعتـراف  قـرآن  اعجـاز  بـه  قریـش  مشـرکین 
می دانسـتند کـه ایـن کلمـات هیچ گونـه شـباهتی بـه کلمـات آنـان 
نـدارد، چـرا کـه آن هـا از ُفَصحـاء عرب و اهل لغـت و بیان بودند. اما 
حضـرت رسـول؟ص؟ همـواره از خدایـان مشـرکین انتقـاد می کـرد و 
بـراى آن هـا قـرآن می خوانـد. مشـرکین نیـز می گفتنـد: ایـن گفتارها 
اشـعار محّمـد؟ص؟ اسـت، و بعضـی اظهـار می داشـتند: ایـن کلمـات 

کـه وى بـراى مـا قرائـت می کنـد. خطبه هائـی اسـت 
ولیـد بـن مغیـره یکـی از شـیوخ  بـزرگ عـرب بـود و اعـراب در 

1.  فضل بن حسن طبرسی، إعالم الورى بأعالم الهدى )ط - القدیمة(، النص، ص: 42
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ع می کردنـد و هم چنیـن  اختالفـات خـود بـراى داورى بـه وى رجـو
کـه وى اختیـار  کـدام را  اشـعار خـود را بـراى او می خواندنـد و هـر 

می کـرد، مـورد توجـه واقـع می شـد.
حضـرت  بـه  کـه  بـود  اشـخاصی  جملـه  از  مغیـره  بـن  ولیـد 
رسـول؟ص؟ اذیـت و آزار می رسـانید، و او عمـوى ابوجهـل بن هشـام 
کـه  کلماتـی  گفتنـد: یـا ابـا عبدالشـمس! ایـن  بـود، روزى بـه وى 
محّمـد؟ص؟ بـر زبـان جـارى می سـازد چیسـت؟ آیـا این هـا سـحر 
کنون مـرا به حال  اسـت و یـا کهانـت و یـا خطبـه می باشـند؟ گفت: ا
گذاریـد تـا سـخنان او را بشـنوم پـس از ایـن، جریـان را بـه  خـود وا

بگویـم. شـما 
کـه حضـرت رسـول؟ص؟ در ِحجـر اسـماعیل نشسـته  هنگامـی 
بـود، ولیـد نـزد آن جنـاب رفـت و گفـت یـا محّمـد؟ص؟ از اشـعار خـود 
کلمـات مـن شـعر نیسـت  بـراى مـن بخـوان، پیغمبـر؟ص؟ فرمـود: 
کـه پیمبـران خـود را بـراى اظهـار آنهـا  کالم خداونـد اسـت  بلکـه 
مبعـوث فرمـوده اسـت، ولیـد گفـت اینـک بـراى مـن از آن کلمـات 

کـن. قرائـت 
ِحیـِم« را  ْحمـِن الّرَ حضـرت رسـول در ایـن هنـگام »ِبْسـِم اهلِل الّرَ
کلمـه »رحمـان« را شـنید،  کـه  کـرد. ولیـد موقعـی  بـراى او قرائـت 
حضـرت را اسـتهزاء نمـود، و گفـت: تـو مـردم را بـه طـرف شـخصی 
کنـون در یمامـه اسـت و رحمـان نـام دارد دعـوت می کنـی؟!  کـه ا
پیغمبـر فرمـود: چنیـن نیسـت بلکـه مـن مـردم را بـه سـوى خداونـد 
کـه رحمـان و رحیـم اسـت می خوانـم. حضـرت خاتـم النبییـن؟ص؟ 
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کـرات سـوره )حم سـجده( را قرائت نمـود، هنگامی  بعـد از ایـن مذا
ْنَذْرُتُكـْم صاِعَقـًة 

َ
 أ

ْ
ْعَرُضـوا َفُقـل

َ
کـه بـه ایـن آیـه شـریفه رسـید: »َفـِإْن أ

ـوَد.«1 ولیـد چـون ایـن آیـه را شـنید، بدنـش  ُ
َ

 صاِعَقـِة عـاٍد َو ث
َ

ِمْثـل
لرزیـد و موهـاى بـدن و ریشـش راسـت شـد، سـپس از جـاى خـود 
برخاسـت و بـه منزلـش رفـت، و دیگـر بـه طـرف قریـش بازنگشـت.
گفتنـد: یـا ابـا حکـم! عبـد شـمس هـم  در ایـن هنـگام قریـش 
کشـید، و بـه مذهـب جدیـد  از دیـن آبـاء و اجـدادى خـود دسـت 
کـه وى بـه طـرف مـا بازنگشـت؟! او قـول  گرائیـد. آیـا نمی بینیـد 
محمـد؟ص؟ را قبـول کـرده و بـه منـزل خـود رفتـه اسـت. مشـرکین 
گردیدنـد و غـم و اندوهـی  ع بسـیار ناراحـت  قریـش از ایـن موضـو

گرفـت. آن هـا را فـرا 
ابوجهـل هنـگام صبـح نـزد ولیـد رفـت و گفـت: ای عمـو! تـو ما را 
رسـوا کـردى و سـرافکنده سـاختی. ولیـد گفـت: چـرا اى بـرادرزاده؟ 
گفـت: تـو دیـن محمـد؟ص؟ را قبـول کـرده اى، ولیـد گفـت: چنیـن 
نیسـت. مـن بـر دیـن پـدران خـود باقـی هسـتم، و لیکـن مـن کالمی 
شـنیدم کـه بدنـم از آن بـه لـرزه درآمـد، ابوجهـل گفـت: آیـا آن کالم 

شـعر اسـت؟
گفـت: شـعر نیسـت، ابوجهل گفت: آیا گفتـار محمد؟ص؟ خطبه 
اسـت؟ ولیـد گفـت: خطبـه هـم نیسـت، زیـرا خطبـه کالمـی اسـت 
کنـده  کالم محمـد؟ص؟ از هـم پرا کـه بـه هـم متصـل اسـت، ولـی 
می باشـد، و بـه هـم شـباهتی نـدارد، و بسـیار شـیرین و زیبـا اسـت.

1.  فصلت، آیه 13
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ابوجهـل گفـت: مـن خیـال می کنم که کلمات او خطبه باشـند، 
گفـت: پـس  ولیـد پاسـخ داد: خطبـه نیسـتند. ابوجهـل بـار دیگـر 
گفـت: مـرا اندکـی مهلـت بـده تـا در این بـاره فکـر  چیسـت؟ ولیـد 
کنـم. چـون روز دیگـر شـد گفتنـد: جـواب مـا را بگوئیـد، ولیـد گفـت: 
کالم او سـحر اسـت و دل مـردم را مسـحور می کنـد. پـس  بگوئیـد 
 * َو 

ً
ْقـُت  َوِحیـدا

َ
ِن  َو َمـْن  َخل از ایـن خداونـد دربـاره ولیـد فرمـود: »َذْر

هْیا ِتْسـَعَة 
َ
ا که فرمود: َعل  * تـا آنج

ً
 * َو َبِنـ�خَ ُشـُهودا

ً
ـُدودا ـُه  مـاًل َمْ

َ
ـُت  ل

ْ
َجَعل

َعَشـَر.1«2
عاقبت ولید مغیره نیز در تاریخ این گونه آمده است:

علـی بـن ابراهیـم گویـد: پنـج نفـر حضـرت رسـول؟ص؟ را اذیـت و 
آزار و اسـتهزاء می کردنـد، و آنـان عبـارت بودنـد از: ولیـد بـن مغیـره، 
ِلـب، اسـود بن عبـد َیغوث از  عـاص بـن وائـل سـهمی، اسـود بـن ُمّطَ

بنـی زهـره، و حـارث بـن َطالِطَلـه ُخزاعـی.
گفـت: ولیـد بـن مغیـره بـر حضـرت رسـول گذشـت، و در  راوی 
گفـت: یـا محمـد،  ایـن هنـگام جبرئیـل؟ع؟ نـزد آن جنـاب بـود. 
کـه شـما را اسـتهزاء می کنـد؟ حضـرت  ایـن ولیـد بـن مغیـره اسـت 
فرمـود: آرى. ولیـد هنگامـی که از در مسـجد می گذشـت، به مردى 
از خزاعـه برخـورد کـرد. ایـن مـرد بـه اصـالح تیرهـا مشـغول بـود، در 
گذاشـت و  ایـن هنـگام ولیـد پـاى خـود را روى یکـی از آن تیرهـا 

پایـش زخـم گردیـد و خـون از آن جـارى شـد.

1.  المدثر، آیات 11 الی 30
2.  فضل بن حسن طبرسی، إعالم الورى بأعالم الهدى )ط - القدیمة(، النص، ص: 42
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در ایـن وقـت جبرئیـل بـه محـل زخـم اشـاره کـرد و خـون از آن 
روان گردیـد. ولیـد در حالـی کـه خـون از پایـش می ریخـت بـه منزل 
دختـرش رفـت، دختـرش هنگامـی که پـدر خود را در ایـن حال دید 
فریادى کشـید و گفت: بند مشـک باز شـد. مقصودش این بود که 
رگ هـاى پـدرش بـاز شـده، و خـون ماننـد آبـی که از مشـک می ریزد 

روان اسـت.
ولید گفت: اى دخترک من، این آب مشـک نیسـت. این خون 
کنـون فرزندان من  کنون جارى گردیده اسـت. ا پـدر شماسـت کـه ا
و فرزنـدان بـرادرم را پیرامونـم جمـع کـن زیـرا مـن مردنـی هسـتم. 
هنگامـی کـه آنـان اطـراف او گـرد آمدنـد وصیـت خـود را بـراى آن ها 

گفـت و پـس از اندکـی درگذشـت.
و چهار فرد دیگر نیز هر کدام در ماجراهایی مشـابه، با اشـاره ی 
ک  کننـده و دردنـا امیـن، دچـار مرگـی تحقیـر  حضـرت جبرئیـل 
شـدند.1 آری! عاقبـت تضعیـف و اسـتهزاء کالم الهـی و معجـزه ی 

پیامبـر خـدا؟ص؟ همیـن اسـت.

مناجات

خواهش مسکین کند لطف و عطا را بیشتر
بیشـتر را  گـدا  نـاز  کـرم،  اهـل  می کشـد 

 هر چه من آلوده گشتم پرده پوشی کرده ای
هـر چـه مـن بـد کـرده ام، کـردی مـدارا بیشـتر

1.  فضل بن حسن طبرسی، إعالم الورى بأعالم الهدى )ط - القدیمة(، النص، ص: 42

شهـــــــدسخـــــــن588



 مـن خبـر دارم کـه مشـتاق نـوای بنـده ای
بیشـتر را  مبتـال  بنـدگان  داری  دوسـت 

زیـاد آرزوهایـم  شـد  تـو  احسـان  سـر  از 
بیشـتر را  اشـتها  نمایـد  رنگیـن  سـفره ی 

ایـن منـم حـاال کـه پیـش روی تـو افتـاده ام
بیشـتر را  زیرپـا  ببینـی  باشـد  خوب تـر 

 بس که امر معصیت راه نگاهم بسته است
بیشـتر را  خـدا  نـور  جلـوه ی  نمـودم  گـم 

 تا به کی آن گوهر نرجس از ما غائب است
کمتـر چـو گشـتم هـر کجـا را بیشـتر دیدمـش 
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4
نماز در قرآن

انگیزه سازی

بـه رسـول خـدا؟ص؟ دو شـتر بـزرگ فربـه هدیه داده شـد. پس آن 
حضـرت بـه صحابـه فرمودنـد: آیـا در بیـن شـما کسـی هسـت که دو 
ع به جا بیاورد در  ع و سـجود و وضو و خشـو رکعت نماز با قیام و رکو
حالـی کـه در آن دو رکعـت هیـچ گونـه فکـر دنیـا را بـه خـود راه ندهـد 
و در قلبـش بـه دنیـا فکـر نکنـد تـا یکـی از ایـن دو شـتر را بـه او هدیـه 
بدهـم؟ پـس پیامبـر؟ص؟ ایـن سـخن را سـه بـار تکـرار نمـود و کسـی 
بـه آن حضرت پاسـخ نـداد. پس امیرالمؤمنین علی؟ع؟ برخاسـت 
و فرمـود: ای رسـول خـدا، مـن دو رکعـت نمـاز بـه جـا مـی آورم و از 
تکبیـر اول نمـاز تـا سـالم نمـاز بـا خـودم از امـور دنیـا هیـچ فکـری 
نمی کنـم. پـس پیامبـر؟ص؟ فرمـود یـا علـی، نمـاز بخـوان، خـدا بـر 



تـو درود فرسـتد. پـس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تکبیـر گفـت و وارد نمـاز 
شـد و زمانـی کـه سـالم نمـاز را گفـت، جبرئیـل بـر پیامبـر؟ص؟ نـازل 
شـد و فرمـود: ای محمـد! همانـا خداونـد بـر تـو سـالم می فرسـتد 
و می فرمایـد یکـی از ایـن دو شـتر را بـه علـی بـده. در ایـن هنـگام 
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: همانـا مـن بـا او شـرط کـرده بـودم بـر اینکـه 
دو رکعـت نمـاز بخوانـد و در ایـن دو رکعـت در قلبـش اصاًل به چیزی 
کـه  از دنیـا فکـر نکنـد تـا یکـی از دو شـتر را بـه او بدهـم، در حالـی 
وقتـی علـی؟ع؟ در تشـهد نشسـته بـود، در نفـس خـودش فکـر کـرد 
کـه کـدام شـتر را بگیـرد. پـس جبرئیـل فرمـود: ای محمـد! خداونـد 
بـه تـو سـالم می رسـاند و می فرمایـد کـه علـی؟ع؟ در آن هنـگام فکـر 
کـرد کـه کدام یـک از دو شـتر را بگیـرد کـه بزرگ تـر و چاق تـر باشـد تـا 
آن را قربانـی کنـد و بـه خاطـر خـدا صدقـه بدهـد پـس تفکـر او بـرای 
خداونـد )عـز و جـل( بـود نـه بـرای خـودش و نـه بـرای دنیـا. در ایـن 
هنـگام پیامبـر؟ص؟ گریـه نمـوده و هـر دو شـتر را بـه علـی؟ع؟ داد و 
ى   ِذْکـر

َ
خداونـد نیـز دربـاره او ایـن آیـه را نـازل فرمـود: »ِإّنَ ف  ذِلـَک ل

ـْمَع َو ُهـَو َشـهیٌد«1 ـَى الّسَ
ْ
ل

َ
ْو أ

َ
ـٌب أ

ْ
ـُه َقل

َ
ـْن کاَن ل ِلَ

ى«  همانـا در آن  ِذْکـر
َ
معنـای آیـه ایـن اسـت کـه: »ِإّنَ ف  ذِلـَک ل

ٌب« 
ْ
ُه َقل

َ
ْن کاَن ل حتمًا تذکری اسـت، )یعنی موعظه ای اسـت(، »ِلَ

ـَى 
ْ
ل

َ
ْو أ

َ
کـه قلـب دارد، )یعنـی نیـروی تعقـل دارد(، » أ کسـی  بـرای 

گـوش فـرا می دهـد، )یعنـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا هـر  ـْمَع« یـا  الّسَ
کـه بـرای او کالم خـدا را  گـوش می دهـد بـه کسـی  گـوش خـود  دو 
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تـالوت می کنـد(، » َو ُهـَو َشـهیٌد« در حالـی کـه او گـواه اسـت، )یعنـی 
امیرالمؤمنیـن بـرای خـدا در نمـازش حضـور قلـب دارد و در نمـاز بـه 

هیـچ چیـزی از امـور دنیـا فکـر نمی کنـد.(1
ْث   ِ  َو َلْ  ُيَ�ـّدِ   َرْکَعَتـْ�خ

َّ
لـذا پیامبـر گرامـی اسـالم فرمودنـد: َمـْن  َصـى

ـُه ُذُنوَبـه .2
َ
ْنَیـا َغَفـَر اهَّلُل ل

ُ
ُمـوِر الّد

ُ
ِفهِیَمـا َنْفَسـُه ِبـَیْ ٍء ِمـْن أ

کسـی کـه دو رکعـت نمـاز بخوانـد و در آن دو رکعـت، قلـب خـود 
گناهانـش را  امـور دنیـا مشـغول نکنـد، خداونـد  از  را بـه چیـزى 

می آمـرزد.

اقناع اندیشه

نمـاز در تمـام ادیـان الهـی بـه عنوان برترین آییـن عبادی و رکن 
ح بـوده اسـت. لـذا درخواسـت  معنویـت و ارتبـاط بـا خداونـد مطـر
ـی  ُمقـمَی 

ْ
کـه: )َرّبِ اْجَعل حضـرت ابراهیـم؟ع؟ چنیـن بـوده اسـت 

 ُدعـاء(3
ْ

ـل نـا َو َتَقّبَ ّبَ ـی  َر ّيَ ـلِة َو ِمـْن ُذّرِ الّصَ
از فرزندانـم  نیـز  قـرار ده، و  نمـاز  پادارنـده  بـر  مـرا  پـروردگارا!   

بپذیـر. را  دعایـم  پـروردگارا!  و  ده [.  قـرار  نمـاز  ]برپادارنـدگان 
کـرده  کریـم بـه اقامـه نمـاز امـر  خداونـد متعـال بارهـا در قـرآن 

می فرمایـد: چنانچـه  اسـت، 

1.  محمد بن علی  بن شهر آشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ، ج 2، ص: 20
2.  محمـد بـن زیـن الدیـن  بـن أبـی جمهور، عوالی اللئالـی العزیزیة فی األحادیث الدینیـة، ج 1، ص: 

322
3.  ابراهیم، آیه 40

63 فیــــشسخنرانیرمضــان



1. ِکِع�خ ا  َمَع الّرَ
ْ
َکوَة َو اْرَکُعوا  الّزَ

ْ
وَة َو َءاُتوا

َ
ل  الّصَ

ْ
ِقیُموا

َ
َو أ

ع  ع کننـدگان رکـو و نمـاز را بـر پـا داریـد، و زکات را بدهیـد، و بـا رکو
کنیـد.

یکـی از مطالبـی کـه بـا توجـه بـه آن می تـوان به ایمان انسـان ها 
و یـا عـدم ایمـان آن هـا پـی بـرد، نمـاز اسـت. فلـذا خداونـد متعـال 
نماز را معیار مهمی برای تشـخیص انسـان ها قرار داده اسـت و نیز 

رسـیدن بـه فضائـل ایمانـی را متوقـف بـر اقامـه نمـاز نمـوده اسـت.
در مـاه مبـارک رمضـان، نماز از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت، 

زیـرا خداونـد متعال در قرآن کریـم می فرماید:
2؛ از  اِشـع�خَ  اْلخ

َ
 َعـى

َ
َكبیـَرٌة ِإّل

َ
ـا ل ـلِة َو ِإّنَ ْبـِر َو الّصَ »َو اْسـَتعیُنوا ِبالّصَ

صبـر و نمـاز یـارى جوییـد )و بـا اسـتقامت و مهار هوس هـاى درونی 
و توجـه بـه پـروردگار، نیـرو بگیریـد( و ایـن کار، جـز بـراى خاشـعان، 

گـران اسـت.«
ع، امـری سـخت  گرفتـن از نمـاز، بـدون خشـو بنابرایـن یـاری 
کـه  روزه داری  و  رمضـان  مـاه  دیگـر،  سـویی  از  اسـت.  گـران  و 
خداونـد  برابـر  در  انسـان  نفـِس  طغیان هـای  کاهـش  سـبب 
ع و تواضـع  متعـال می باشـد، بـه صـورت طبیعـی روحیـه ی خشـو
و خداترسـی را در افـراد افزایـش داده و از ایـن طریـق، فرصتـی 
اسـتثنایی بـرای بهـره ی معنـوِی هرچـه بیشـتر از نمازهـای واجـب 

مـی آورد. فراهـم  مسـتحب  و 

1.  البقره، آیه 43
2.  البقره، آیه 45
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کیـدات خداونـد در ایـن  امـا بـرای فهـم بهتـر اهمیـت نمـاز و تأ
زمینـه، کافیسـت تـا بـا نگاهـی بـه قـرآن کریـم، ارتبـاط میـان نمـاز و 
فضایـل اخالقـی و ایمانـی را بیشـتر بررسـی کنیـم. در ایـن مجـال، 
آیاتـی را کـه دربـاره ارتبـاط نمـاز بـا شـخصیت های مختلـف ایمانـی 

و غیـر ایمانـی نـازل شـده اسـت، ذکـر می نماییـم:
متقین:

ا َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقوَن.1 لَة َو ِمَّ َغْیِب َو ُيقیُموَن الّصَ
ْ
ذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبال

َّ
ال

آنـان کـه بـه غیـب ایمـان دارنـد و نمـاز را بـر پـا می دارنـد و از آنچه 
بـه آنـان روزى داده ایـم، انفـاق می کنند.

مؤمنین:
ـْم  هْیِ

َ
ـْم َو ِإَذا ُتِلَیـْت َعل ُبُ و

ُ
ـْت ُقل

َ
ِکـَر اهَّلُل َوِجل ِذيـَن ِإَذا ُذ

َّ
ْؤِمُنـوَن ال ـا اْلُ َ

َ
ِإّن

ا  وَة َو ِمَّ
َ
ل ِذيَن ُيِقیُمـوَن الّصَ

َّ
ـوَن، ال

َُّ
ـْم َيَتَوکل ِ ّبِ ـْم ِإَیاًنـا َو َعـَى  َر َءاَياُتـُه َزاَدْتُ

َرَزْقَناُهْم ُينِفُقون.2
مؤمنـان، همـان کسـانی اند که چون خدا یاد شـود دل هایشـان 
بترسـد، و چـون آیـات او بـر آنـان خوانده شـود بر ایمانشـان بیفزاید، 
پـا  بـه  را  نمـاز  کـه  همانـان  می کننـد،  تـوّکل  خـود  پـروردگار  بـر  و 

می دارنـد و از آنچـه بـه ایشـان روزى داده ایـم انفـاق می کننـد.
منافقین:

ـلِة  اِدُعـوَن اهَّلَل َو ُهـَو خاِدُعُهـْم َو ِإذا قاُمـوا ِإَل الّصَ ناِفقـ�خَ ُي�خ ِإّنَ اْلُ
 َقلیـًل.3

َ
وَن اهَّلَل ِإّل ـاَس َو ل َيْذُکـُر ُکسـال  ُيـراُؤَن الّنَ قاُمـوا 

1.  البقره، آیه 3
2.  االنفال آیه 2و 3
3.  النساء، آیه 142
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منافقـان همـواره بـا خدا نیرنگ می کننـد، و حال آنکه خدا کیفر 
دهنـده نیرنـگ آنـان اسـت. و هنگامـی کـه بـه نمـاز می ایسـتند، بـا 
کارى می کننـد و  کسـالت می ایسـتند، و همـواره در برابـر مـردم ریـا

خـدا را جـز اندکـی بـه یـاد نمی آورنـد.

1. اولیاء خدا:
ـلَة َو  ذيـَن ُيقیُمـوَن الّصَ

َّ
ذيـَن آَمُنـوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُكـُم اهَّلُل َو َرُسـول ـا َوِلّیُ

َ
ِإّن

ِکُعـون.1 کاَة َو ُهـْم را ُيْؤُتـوَن الـّزَ
سرپرسـت و دوسـت شـما فقـط خـدا و رسـول اوسـت و مؤمنانـی 
]ماننـد علـی بـن ابی طالب انـد[ که همواره نماز را برپـا می دارند و در 

حالـی کـه در رکوعنـد ]بـه تهیدسـتان [ زکات می دهنـد.

2. انسان های بی عقل:
ـْم َقـْوٌم ل  ُ ّنَ

َ
 ذِلـَک ِبأ

ً
ِعبـا

َ
 َو ل

ً
وا ُذوهـا ُهـُز خَ َّ

ـلِة ات َو ِإذا ناَدْيـُتْ ِإَل الّصَ
ـون.2

ُ
َيْعِقل

و چـون بـراى نمـاز، نـدا در می دهیـد، آن را بـه مسـخره و بـازى 
می گیرنـد. ایـن کار زشتشـان بـه سـبب ایـن اسـت کـه آنـان گروهـی 

هسـتند کـه ]در حقایـق و معـارف [ اندیشـه نمی کننـد.

3. انسان های مصلح:
ْجـَر 

َ
ـا َل ُنِضیـُع أ

َ
ـوَة ِإّن

َ
ل  الّصَ

ْ
َقاُمـوا

َ
ِكَتـاِب َو أ

ْ
ـُكوَن ِبال ّسِ ِذيـَن ُیَ

َّ
َو ال

1.  المائده، آیه 55
2.  المائده، آیه 58
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1 . ْصِلِ�ـ�خ ْلُ ا
کتـاب ]آسـمانی [ چنـگ می زننـد و نمـاز برپـا  کـه بـه  کسـانی  و 
داشـته اند ]بداننـد کـه [ مـا اجـر درسـتکاران را تبـاه نخواهیـم کـرد.

4. مخبتین )انسان های فروتن(:
ـن   اْسـَم اهَّلِل َعـَى  َمـا َرَزَقُهـم ّمِ

ْ
وا َیْذُکـُر ِ

ّ
 ل

ً
َنـا َمنَسـكا

ْ
ـٍة َجَعل ّمَ

ُ
 ِ أ

ّ
َو ِلـُكل

ِذيـَن 
َّ
، ال ْخِبِتـ�خَ ـِر اْلُ  َو َبّشِ

ْ
ْسـِلُموا

َ
ـُه أ

َ
ْنَعـاِم َفِإَلُهكـُمْ  ِإَلٌه َواِحـٌد َفل

َ
یَمـِة اْل َبِ

ِقیِمـی  ـْم َو اْلُ َصاَبُ
َ
يـَن َعـَى  َمـا أ ابِرِ ـْم َو الّصَ ُبُ و

ُ
ـْت ُقل

َ
ِکـَر اهَّلُل َوِجل ِإَذا ُذ

ـا َرَزْقَناُهـْم ُينِفُقـوَن.2 ـوِة َو ِمَّ
َ
ل الّصَ

بـراى هـر اّمتـی قربانگاهـی قـرار دادیم، تـا نام خـدا را )به هنگام 
قربانـی( بـر چهارپایانـی کـه به آنـان روزى داده ایم ببرنـد، و خداى 
شـما معبـود واحـدى اسـت در برابـر )فرمـان( او تسـلیم شـوید و 
بشـارت ده متواضعـان و تسلیم شـوندگان را. همانهـا کـه چـون نام 
خـدا بـرده می شـود، دل هایشـان پـر از خـوف )پـروردگار( می گـردد 
کـه بـه آنـان می رسـد و آنهـا  و شـکیبایان در برابـر مصیبت هایـی 
کـه نمـاز را برپـا می دارنـد، و از آنچـه بـه آنـان روزى داده ایـم انفـاق 

می کننـد.

5. محسنین )انسان های نیکوکار(
َکـوَة َو  ـوَة َو ُيْؤُتـوَن الّزَ

َ
ل ِذيـَن ُيِقیُمـوَن الّصَ

َّ
، ال ُمْ�ِسـِن�خَ

ْ
ل ِ

ّ
ـًة ل ُهـًدى َو َرْحَ

ِخـَرِة ُهـْم ُيوِقُنوَن.3
ْ
ُهـم ِباَل

1.  االعراف، آیه 170
2.  الحج، آیات 34و 35

3.  لقمان، آیات 3و4
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]همـان [  اسـت،  رحمتـی  و  رهنمـود  نیکـوکاران  بـراى  ]کـه [ 
کسـانی کـه نمـاز برپـا می دارنـد و زکات می دهنـد، و ]هـم [ ایشـانند 

کـه بـه آخـرت یقیـن دارنـد.

6. متوکلین
ْبـَى  

َ
ْنَیـا َو َمـا ِعنـَد اهَّلِل َخیـْرٌ َو أ

ُ
َیـوِة الّد َتـاُع اْلَ َ َ

ـن َشْ ٍء ف وِتیـُت ّمِ
ُ
ـا أ َ

َ
ف

ـْم َو  ِبِّ  ِلَر
ْ
ِذيـَن اْسـَتَجاُبوا

َّ
لـون...... َو ال

َ
ـْم َيَتَوّک ّبِ  َو َعـَى  َر

ْ
ِذيـَن َءاَمُنـوا

َّ
ِلل

ـا َرَزْقَناُهـْم ُينِفُقـوَن.1 ـْم َو ِمَّ ى  َبْیَنُ ْمُرُهـْم ُشـوَر
َ
ـوَة َو أ

َ
ل  الّصَ

ْ
َقاُمـوا

َ
أ

زندگـی  کاالى [  ]و  برخـوردارى  شـده،  داده  شـما  بـه  آنچـه  و 
دنیاسـت، و آنچه پیش خداسـت براى کسـانی که گرویده اند و به 
پروردگارشـان اعتمـاد دارنـد بهتـر و پایدارتر اسـت، ... و کسـانی که 
]نـداى [ پروردگارشـان را پاسـخ ]مثبـت [ داده و نمـاز برپـا کرده انـد 
و کارشـان در میانشـان مشـورت اسـت و از آنچه روزیشـان داده ایم 

انفـاق می کننـد.
البتـه واضـح اسـت کـه ایـن صفـات نیکـو و این قرب بـه خداوند 
بـا سسـتی در نمـاز و بی قیـد بـودن نسـبت بـه نمـاز اتفـاق نمی افتد، 
بلکـه عبادتـی می توانـد فـرد را در زمـره متقیـن و متوکلیـن و امثـال 
آن قـرار دهـد کـه بـرای انسـان، مهـم باشـد. همان طـور کـه خداوند 

متعـال خـود بـه ایـن معنـا اشـاره فرمـوده و اعـالم می کنـد:
ِتْم َساُهون.2

َ
ِذيَن ُهْم َعن َصل

َّ
�خَ * ال ِ

ّ
ُمَصل

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ٌ
ْيل َفَو

1.  الشوری، آیات 36و38
2.  الماعون، آیات 4 و 5
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پـس واى بـر نمازگـزاران * آنـان کـه از نمازشـان غافـل و نسـبت 
بـه آن سـهل انگارند.

و این گونـه اسـت کـه انسـان مؤمنـی کـه عالقـه به رشـد و تکامل 
و سـیر إلـی اهلل دارد، بـا اهمیـت دادن و رعایـت آداب نمـاز، تـالش 

خویـش را بـرای رسـیدن بـه فضائـل ایمانـی بـذل می نمایـد.
کـه در میـان آیـات قـرآن  نکتـه قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت 

ح شـده اسـت: بـرای عبـادت مطـر اثـر  کریـم، چهـار 
اثر اول: شکر

ـْن  ـم ّمِ ـن ُجـوٍع َو َءاَمَنُ ْطَعَمُهـم ّمِ
َ
ـِذى أ

َّ
َبْیـِت، ال

ْ
 َرّبَ َهـَذا ال

ْ
َیْعُبـُدوا

ْ
َفل

َخْوف.1
پـس بایـد خداونِد این خانه را بپرسـتند، همـان ]خدایی [ که در 

گرسـنگی غذایشـان داد، و از بیم ]دشـمن [ آسوده خاطرشان کرد

اثر دوم: رشد
ْنَكِر.2 َفْ�شاِء َو اْلُ

ْ
لَة َتْنی  َعِن ال ِإّنَ الّصَ

یقینًا نماز از کارهاى زشت، و کارهاى ناپسند باز می دارد.

اثر سوم: انس
وَة ِلِذْکِری.3

َ
ل ِقِم الّصَ

َ
أ

به خاطر یاد من، نماز را اقامه کن.

1.  آیات 3 و 4
2.  العنکبوت، آیه 45

3.  طه، آیه 14
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اثر چهارم: قرب

به دلیل سجده دار بودن آیه،1 فقط معنای آن را ذکر می نماییم 
که فرمود: 

سجده کن تا به خدا قرب پیدا کنی.2
البتـه بایـد گفـت کـه انسـان می توانـد بـا نمـازی که حائز شـرایط 
باشـد، بـه ایـن ثمـرات دسـت یابـد. منظـور از شـرایط نمـاز، همـان 
رعایـت احـکام نمـاز بـرای صحـت نمـاز و اول وقـت خوانـدن و بـه 

جماعـت خوانـدن و غیـره می باشـد.
آری! سرنوشـت زندگـی دنیـا و آخـرِت انسـان وابسـته بـه نمـاز 
اسـت. خداونـد متعـال حتـی یکـی از راه هـای بازگشـت و توبـه بـه 

سـوی خـودش را نمـاز خوانـدن اعـالم می کنـد و می فرمایـد:
َسـناِت ُيْذِهـْ�خَ  ْیـِل ِإّنَ اْلَ

َّ
 ِمـَن الل

ً
فـا

َ
ـاِر َو ُزل َفِ الّنَ ـلَة َطـَر ِقـِم الّصَ

َ
َو أ

يـَن.3 ِکر ا
َ

ى  ِللّذ ْکـر ئاِت ذِلـَک ِذ ـّیِ الّسَ
و نمـاز را در دو طـرف روز و سـاعات نخسـتین شـب برپـا دار کـه 
یقینـًا نیکی هـا، بدى هـا را از میـان می برنـد، این بـراى یادکنندگان 

تذّکـر و یـادى اسـت.
البتـه خوانـدن نمـاز بـه جماعـت نیـز از اهمیـت واالیـی برخوردار 
اسـت. در اهمّیـت نمـاز جماعـت  همین بس کـه در جبهه ى جنگ 

بـا دشـمن، حّتـی بـا یـک رکعـت هم برپا می شـود. 

1.  العلق، آیه 19
2.  برگرفته از برنامه درس هایی از قرآن حجة االسالم و المسلمین قرائتی سال 83

3.  هود، آیه 114
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ـْم َمَعـَک َو  َتُقـْم طاِئَفـٌة ِمْنُ
ْ
ـلَة َفل ـُم الّصَ ُ

َ
ـَت ل ْ

َ
ق

َ
ُکْنـَت فهِیـْم َفأ َو ِإذا 

ِت طاِئَفـٌة 
ْ
َتـأ

ْ
َیُكوُنـوا ِمـْن َوراِئُكـْم َو ل

ْ
ْم َفـِإذا َسـَجُدوا َفل ْسـِلَ�َتُ

َ
ُخـُذوا أ

ْ
َیأ

ْ
ل

م.1 ْسـِلَ�َتُ
َ
ُخـُذوا ِحْذَرُهـْم َو أ

ْ
َیأ

ْ
ـوا َمَعـَک َو ل

ُّ
ُیَصل

ْ
ـوا َفل

ُّ
ى  َلْ ُيَصل ْخـر

ُ
أ

کـه در ]عرصـه نبـرد و خطـر[ میـان آنـان باشـی، و  و هنگامـی 
گروهـی از  کنـی، پـس بایـد  بـراى آنـان ]بـه جماعـت [ اقامـه نمـاز 
رزمنـدگان در حالـی کـه الزم اسـت سالحشـان را برگیرنـد، همراهـت 
کردنـد ]و رکعـت دوم را بـدون  بـه نمـاز ایسـتند، و چـون سـجده 
اتصـال بـه جماعـت بـه پایـان بردنـد[ بایـد ]بـراى حفاظـت از شـما[ 
پشت سـرتان قـرار گیرنـد. و آن گـروه دیگـر کـه ]بـه خاطـر مشـغول 
بـودن بـه حفاظـت [ نمـاز نخوانده انـد بیاینـد و بـا تـو نمـاز گذارنـد. 
و آنـان بایـد ]در حـال نمـاز[ از هوشـیارى و احتیـاط ]نسـبت بـه 

دشـمن [ غافـل نباشـند، و سالحشـان را بـا خـود برگیرنـد.
کـه از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت  البتـه نکتـه دیگـری 
اقامـه نمـاز در اول وقـت اسـت، همان گونـه که خداونـد می فرماید:

2. ُوْسطی  َو ُقوُموا هَّلِلَِّ قاِنت�خ
ْ
لِة ال واِت َو الّصَ

َ
ل  الّصَ

َ
حاِفُظوا َعى

بـر تمـام نمازهـا و بـه خصـوص نمـاز میانه ]کـه بر اسـاس پاره اى 
از روایـات، نمـاز ظهـر اسـت [ محافظـت و مراقبـت کنیـد، و ]در حال 

طاعـت و عبـادت [ فروتنانـه بـراى خـدا بپـا خیزید.
ح شـده اسـت که  آیـات بسـیاری دربـاره نمـاز در قـرآن کریـم مطر
مجـال بیـان همـه آن هـا در ایـن مقـال نیسـت ولـی به همیـن مقدار 

نیـز اهمیـت نمـاز و اهتمـام قـرآن بـه اقامـه آن مشـخص می گردد.
1.  النساء، آیه 102

2.  البقره، آیه 238
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رفتارسازی

ابوعثمـان می گویـد: مـن بـا سـلمان فارسـی زیـر درختـی نشسـته 
بـودم، او شـاخه خشـکی را گرفـت و تـکان داد، همـه برگ هایـش 

فروریخـت. آن گاه بـه مـن گفـت: نمی پرسـی چـرا چنیـن کـردم؟
گفتم: چرا این کار را کردى؟

در پاسـخ گفـت: یـک وقـت زیـر درختـی در محضـر پیامبـر؟ص؟ 
گرفـت و تـکان  نشسـته بـودم؛ حضـرت شـاخه خشـک درخـت را 
داد؛ تمـام برگ هایـش فـرو ریخـت. سـپس فرمـود: سـلمان! سـوال 

کار را انجـام دادم؟ نکـردى چـرا ایـن 
گفتم: منظورتان از این کار چه بود؟

کـه مسـلمان وضویـش را بـه خوبـی  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: وقتـی 
گناهـان او فـرو  گرفـت، سـپس نمازهـاى پنج گانـه را بـه جـا آورد، 
می ریـزد، همچنـان کـه برگ هـاى ایـن درخـت فرو ریخت. سـپس 
ْیِل 

َّ
 ِمـَن الل

ً
فـا

َ
ـاِر َو ُزل َفِ الّنَ ـلَة َطـَر ِقـِم الّصَ

َ
ایـن آیـه را تـالوت فرمـود: َو أ

يـن.1 )و در دو  ِکر ا
َ

ى  ِللّذ ْکـر ئاِت ذِلـَک ِذ ـّیِ َسـناِت ُيْذِهـْ�خَ الّسَ ِإّنَ اْلَ
طـرف روز ]اول و آخـر آن [ و نخسـتین سـاعات شـب نمـاز را برپـا دار، 
زیـرا خوبی هـا بدی هـا را از میـان می بـرد. ایـن بـراى پندگیرندگان، 

پنـدى اسـت(
و  می کننـد  نـگاه  این گونـه  خـود  نمـاز  بـه  نسـبت  خـدا  اولیـاء 
این گونـه مقیـد هسـتند، چنانچـه در ماجرایـی دیگـر از حضـرت 

اسـت: نقـل شـده  امـام خمینـی؟ق؟ 
1.  هود، آیه 114
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آخـر  روزهـای  در  امـام؟ق؟  می گویـد:  انصـاری  االسـالم  حجـة 
گـر خوابیـدم،  عمرشـان مـی خواسـتند بخوابنـد؛ بـه مـن فرمودنـد ا
اول وقـِت نمـاز، صدایـم بـزن، گفتـم چشـم. دیـدم اول وقت شـد و 
امـام؟ق؟ خوابیده انـد، حیفـم آمـد صدایشـان بزنـم؛ عمـل جراحـی، 

ُسـُرم بـه دسـت، گفتـم صدایشـان نزنـم بهتـر اسـت.
چنـد دقیقـه ای از اذان گذشـت و امـام؟ق؟ چشم هایشـان را بـاز 
گفتـم: بلـه. فرمودنـد: چـرا صدایـم  گفتنـد: وقـت شـده؟  کردنـد، 
نـزدی؟ گفتـم: ده دقیقـه بیشـتر از وقـت نگذشـته اسـت. گفتنـد: 
مگـر بـه شـما نگفتـم. سـپس امـام؟ق؟ فرزنـد خـود را صـدا زدنـد 
تـا حـاال نمـازم را اول وقـت  از اول عمـرم  و فرمودنـد: ناراحتـم. 

خوانـده ام، چـرا االن بایـد ده دقیقـه تأخیـر بیفتـد؟1

پرورش احساس

و نیـز از علـی؟ع؟ نقـل شـده کـه می فرمایـد: بـا رسـول خـدا؟ص؟ 
کـه مـردى برخاسـت و عـرض  در مسـجد در انتظـار نمـاز بودیـم 
کـرده ام. پیامبـر؟ص؟ روى  گناهـی  کـرد: اى رسـول خـدا؟ص؟ مـن 
کـه نمـاز تمـام شـد همـان مـرد برخاسـت  از او برگردانـد، هنگامـی 
و سـخن اول را تکـرار کـرد، پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آیـا بـا مـا ایـن نمـاز را 
انجـام نـدادى؟ و بـراى آن بـه خوبـی وضـو نگرفتـی؟ عـرض کـرد: 

آرى، فرمـود ایـن کفـاره گنـاه تـو اسـت!2
ـُة 

َ
ـا َمْنِزل َ

َ
و نیـز از علـی؟ع؟ از پیامبـر؟ص؟ نقـل شـده کـه فرمـود: ِإّن

کبر طحانیان 1.  روزنامه قدس - علی ا
2.  تفسیر نمونه، ج 9، ص: 268
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َحُدُکـْم 
َ
ـا َيُظـّنُ أ َ

َ
َحِدُکـْم ف

َ
 َبـاِب أ

َ
ـٍر َجـاٍر َعـى ـِی  َکَنَ ّمَ

ُ
ْمـِس  ِل ـَواِت  اْلخَ

َ
ل الّصَ

 َکاَن َيْبَى 
َ
اٍت أ ِر َخَْس َمّرَ َ  ِف َذِلَک الّنَ

َ
َّ اْغَتَسـل ُ

ٌن ث ْو َکاَن ِف َجَسـِدِه َدَر
َ
ل

ـِی . ّمَ
ُ
ْمـُس  ِل ـَواُت  اْلخَ

َ
ل ٌن َفَكَذِلـَک َو اهَّلِل الّصَ ِف َجَسـِدِه َدَر

آب  نهـر  یـک  مـن همچـون  امـت  بـراى  پنجگانـه  نمازهـاى 
جـارى اسـت کـه بـر در خانـه یکـی از شـما باشـد، آیـا گمـان می کنیـد 
گـر کثافتـی در تـن او باشـد و سـپس پنـج بـار در روز در آن نهـر غسـل  ا
نـه(.  مانـد؟ )مسـلمًا  او خواهـد  بـر جسـد  آن  از  آیـا چیـزى  کنـد، 
همچنیـن اسـت، بخـدا سـوگند، نمازهـاى پنجگانـه بـراى ُامتـم.1
گرامـی اسـالم؟ص؟ دارای اهمیـت  نمـاز نـه تنهـا بـرای پیامبـر 
فراوانـی بـوده اسـت، بلکـه برای انبیاء گذشـته نیز بـه تصریح قرآن 

کریـم، فوق العـاده مهـم بـوده، تـا آن جـا کـه نقـل شـده اسـت:
صـادق؟ع؟  امـام  بـه  اسـناد  بـا  ابراهیـم(  بـن  )علـی  تفسـیر 
می نویسـد: وقتی که حضرت ابراهیم؟ع؟ در وادى شـام فرود آمد 
و اسـماعیل از هاجـر متوّلـد شـد، سـاره بسـیار غمگیـن شـد، چـون او 
داراى فرزنـدى نشـده بـود. بـه همین دلیل ابراهیـم را در خصوص 
ک می نمـود، ابراهیـم؟ع؟ از ایـن  هاجـر اذّیـت می کـرد و او را غمنـا
مطلـب بـه درگاه الهـی شـکایت نمـود، لـذا خداونـد بـه او وحـی 
نمـود: بایـد اسـماعیل و مـادرش را از کنـار او ببـرى. ابراهیـم گفـت: 
پـروردگارا آنهـا را بـه کجـا ببـرم؟ فرمـود: بـه جانـب حـرم مـن، آنـگاه 
جبرئیـل؟ع؟ بـه همـراه ُبـراق نـازل شـد و هاجـر و اسـماعیل را حمل 
نمـود و ابراهیـم بـه هیـچ موضـع خـوش آب و هـوا و سرسـبزى 

1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 9، ص: 268
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نمی رسـید جـز اینکـه از جبرئیـل می پرسـید، همیـن جاسـت؟
جبرئیـل می گفـت: نـه، از اینجـا هـم بگـذر، تـا وقتـی که بـه مّکه 
رسـیدند، جبرئیـل بـه ُبـراق فرمـان داد تـا هاجـر و اسـماعیل را در 
موضـع خانـه خـدا فـرو آورد و ابراهیـم بـه سـاره قـول داده بـود کـه 
از مرکـب پیـاده نشـود تـا وقتـی کـه بـه نـزد او بـاز گـردد. وقتـی در آن 
محـل فـرود آمدنـد در آنجـا یـک تـک درخـت بـود کـه هاجـر رداى 
همـراه خـود را بـر آن درخـت افکنـد و آن را سـایبان قـرار داد و در زیـر 

آن خـود و کودکـش آرام گرفتنـد.
گفـت: اى  وقتـی ابراهیـم قصـد بازگشـت نمـود، هاجـر بـه او 
ابراهیـم مـا را در جایـی تنهـا می گـذارى کـه نـه همنشـین داریم، نه 
آبـی و نـه کشـت و زرعـی؟ ابراهیـم؟ع؟ فرمـود: آن خدایـی کـه بـه 
مـن دسـتور داده شـما را در اینجـا فـرود آورم، شـما را کفایـت خواهـد 
کـرد. سـپس از آنهـا روى برگردانـد و خطـاب بـه پـروردگارش فرمود:
ِم  َ�ـّرَ ْرٍع ِعْنـَد َبْیِتـَک اْلُ ـی  ِبـواٍد َغْیـِر ذی َز ّيَ ْسـَكْنُت ِمـْن ُذّرِ

َ
نـا ِإّنِ أ ّبَ َر

ـْم َو اْرُزْقُهـْم  هْیِ
َ
ـوی ِإل ـاِس َتْ ْفِئـَدًة ِمـَن الّنَ

َ
 أ

ْ
ـلَة َفاْجَعـل نـا ِلُیقیُمـوا الّصَ ّبَ َر

ون.1 ُهـْم َيْشـُكُر
َّ
َعل

َ
َمـراِت ل

َ
ِمـَن الّث

پـروردگارا، مـن ]یکـی از[ فرزندانـم را در دّره اى بی کشـت، نـزد 
خانـه محتـرم تـو، سـکونت دادم. پـروردگارا، تـا نمـاز را بـه پـا دارند، 
پـس دل هـاى برخـی از مـردم را بـه سـوى آنـان گرایـش ده و آنـان را 
کـه سپاسـگزارى  از محصـوالت ]مـورد نیازشـان [ روزى ده، باشـد 

کنند.2

1.  ابراهیم، آیه 37
2.  تفسیر القمی، ج 1، ص: 60
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مناجات

بـده بنـده فرصـت  ایـن  بـه  الهـی 
بـده رخصـت  نفـس  بـر  توفیـق  بـه 

ابوحمـزه ای کمیلـی  الهـی 
بـده عـادت  مناجـات  بـا  مـرا 

آمـدم بازهـم  چارمـی  شـب 
بـده شـهادت  محشـر  روز  خـودت 

دعـا بـا  مـرا  مـزاج  کـن  عـوض 
بـده عبـادت  سـبز  حـس  مـن  بـه 
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بـده اسـارت  مـن  آزادی  بـه 
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شـوم کربالیـی  چارمـی  شـب 
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5
روزه در قرآن

انگیزه سازی

از امـام حسـن بـن علـّی بـن ابـی طالـب؟امهع؟ روایـت شـده اسـت، 
کـه فرمـود: تنـی چنـد از یهـود بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمدنـد، پـس 
دانشـمندترین ایشـان دربـاره مسـائلی از آن حضـرت سـؤال کـرد، و 
از جملـه سـؤال هایش ایـن بـود کـه گفـت: خـداى )عـّز و جـّل( بـه 
چـه منظـور سـی روز روزه در سـاعات روز را بـر اّمـت تو واجب سـاخته 
اسـت و بـر اّمت هـاى دیگـر بیـش از ایـن فـرض فرمـوده اسـت؟ 
رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: وقتـی آدم؟ع؟ از آن میـوه درخـت خـورد، 
سـی روز اثـر آن در شـکم او باقـی مانـد. از ایـن جهـت خـداى )عـّز 
گرسـنگی و تشـنگی را بـر نسـل او فـرض فرمـود و  و جـّل( سـی روز 



آنچـه در شـب می خورنـد تفّضلـی از جانـب خـداى )عـّز و جـّل( در 
بـاره ایشـان اسـت. و کار بـر آدم نیـز بـر همیـن گونـه بـوده اسـت، و 
از ایـن رو خـدا آن را بـر اّمـت مـن واجـب سـاخته اسـت. سـپس ایـن 
ِذيَن ِمْن 

َّ
 ال

َ
یـاُم َکمـا ُکِتَب َعـى ْیُكـُم الّصِ

َ
آیـه را تـالوت فرمـود: ُکِتـَب َعل

کـه ایمـان آورده ایـد، روزه بـر  کسـانی  ُقـوَن.1 »اى  ُكـْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
َقْبِلُكـْم ل

شـما مقـرر شـده اسـت، همـان گونـه کـه بـر کسـانی کـه پیش از شـما 
]بودنـد[ مقـرر شـده بـود، باشـد کـه پرهیـزگارى کنیـد.«

مـرد یهـودى گفـت: راسـت گفتـی یـا محّمـد، پس مزد کسـی که 
ایـن ایـام را روزه بـدارد چیسـت؟ فرمـود: هیـچ مؤمنـی نیسـت کـه 
مـاه رمضـان را بـه قصـد قربـت روزه بـدارد مگـر آنکه خـداى )تبارک 
و تعالـی( هفـت خصلـت را بـر او واجـب می سـازد: نخسـت آنکـه 
حـرام را در بدنـش ذوب می کنـد، و دوم آنکـه او را بـه رحمت خداى 
)تبـارک و تعالـی( نزدیـک می سـازد، و سـوم آنکـه بـا ایـن عمـل 
خطـاى پـدرش آدم را جبـران می کنـد، و چهـارم آنکـه فشـارهاى 
بیهوش کننـده ی جـان دادن را بـر او آسـان  می سـازد، و پنجـم آنکه 
گرسـنگی و تشـنگی روز قیامـت در امـان مـی دارد، و ششـم  او را از 
آنکـه خـدا بـرات آزادى از آتـش جهّنـم را بـه او عطا می کنـد، و هفتم 
کیـزه بهشـت اطعـام  آنکـه خـداى )عـّز و جـّل( او را از غذاهـاى پا

می نمایـد. گفـت: راسـت گفتـی، یـا محّمـد.2

1.  البقره، آیات 183و184
2.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 73
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اقناع اندیشه

کـه انسـان را بـه خداونـد متعـال بسـیار  یکـی از عبادت هایـی 
گرفتـن اسـت. چنان کـه رسـول مکـرم  نزدیـک می گردانـد، روزه 

اسـالم؟ص؟ بـه اسـامه توصیـه فرمودنـد:
َبٌة ِإَل اهَّلل .1 ُه ُقْر

َ
ْوِم  َفِإّن ْیَک  ِبالّصَ

َ
َساَمُة َعل

ُ
َيا أ

ای اسـامه بـر تـو بـاد بـه روزه! پـس همانـا روزه باعـث نزدیکـی 
بـه خداسـت.

کریـم می فرمایـد،  کـه قـرآن  پیشـینه ایـن عبـادت همان گونـه 
بـه امت هـای قبـل از اسـالم برمی گـردد. از تـورات و انجیـل فعلـی 
نیـز برمی آیـد کـه روزه در میـان یهـود و نصـارى بـوده و اقـوام و ملـل 
دیگـر هنـگام مواجـه شـدن بـا غـم و انـدوه، روزه می گرفته اند، و نیز 
از تـورات برمی آیـد کـه موسـی؟ع؟ چهـل روز روزه داشـته اسـت، و 
همچنیـن بـه هنـگام توبـه و طلـب خشـنودى خداونـد، یهـود روزه 

می گرفتنـد.
حضرت مسـیح؟ع؟ نیز چنانکه از »انجیل« اسـتفاده می شـود، 

چهل روز روزه داشـته اسـت.
ِذیـَن ِمـْن 

َ
گـر قـرآن می گویـد: »َکمـا ُکِتـَب َعَلـی اّل بـه ایـن ترتیـب ا

َقْبِلُکْم«2 »همان گونه که بر پیشـینیان نوشـته شـده بود.« شـواهد 
کـه در منابـع مذاهـب دیگـر )حتـی بعـد از  تاریخـی فراوانـی دارد 

تحریـف( بـه چشـم می خـورد.3

1.  نعمان بن محمد مغربی بن حیون  ، دعائم اإلسالم، ج 1، ص: 270
2.  البقره، آیه 183

3.  احمد علی بابایی، برگزیده تفسیر نمونه، ج 1، ص: 16
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امـا ایـن نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه افتخـار وجـوب روزه بـرای 
امـت پیامبـر آخـر الزمـان؟ص؟ اسـت، همان گونـه کـه در روایتی وارد 

شـده اسـت:
 : ِإّنَ َشـْهَر َرَمَضاَن َلْ َيْفِرِض اهَّلُل ِصَیاَمُه 

ُ
َبا َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َيُقول

َ
ْعُت أ َسِ

ِذيـَن 
َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
 یـا أ

َّ
 اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل

ُ
ـُه َفَقـْول

َ
ـُت ل

ْ
َنـا َفُقل

َ
َمـِم َقْبل

ُ
َحـٍد ِمـَن اْل

َ
 أ

َ
َعـى

ُكْم 
َّ
َعل

َ
ِذيـَن ِمـْن َقْبِلُكـْم ل

َّ
 ال

َ
یـاُم َکمـا ُکِتـَب َعـى ْیُكـُم الّصِ

َ
آَمُنـوا ُکِتـَب َعل

َمِم 
ُ
ْنِبَیـاِء ُدوَن اْل

َ
 اْل

َ
ـا َفـَرَض اهَّلُل ِصَیـاَم َشـْهِر َرَمَضاَن َعـى َ

َ
 ِإّن

َ
ُقـوَن،  َقـال َتّتَ

 
َ

 َرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟ َو َعـى
َ

 َعـى
ً
 ِصَیاَمـُه َفْرضـا

َ
ـَة َو َجَعـل ّمَ

ُ
 ِبـِه َهـِذِه اْل

َ
ـل

َ
َفَفّض

ِته. 1 ّمَ
ُ
أ

حفـص بـن غیاث نخعی روایت کرده اسـت: از امام صادق؟ع؟ 
شـنیدم کـه می فرمـود: خـدا روزه ی مـاه رمضـان را بـر هیـچ یـک از 
گفتـم: پـس قـول  اّمت هـاى پیـش از مـا واجـب نسـاخته اسـت، 
خـداى )عـّز و جـّل( کـه فرمـود: »اى کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، 
روزه داشـتن بر شـما واجب شـده اسـت، همان طور که بر اّمت هاى 
پیـش از شـما واجـب شـده بـود.« چگونـه توجیـه می شـود؟ امـام 
فرمـود: همانـا کـه خـدا روزه ماه رمضـان را بر پیامبـران واجب کرده 
بـود، نـه بـر اّمت هـا، ولـی ایـن امـت را بـه وسـیله آن برتـرى بخشـید 
و روزه داشـتن آن را هـم بـر رسـول خـدا؟ص؟ واجـب  سـاخت و هـم بـر 

اّمتـش.
امـا چـرا می گوییـم ایـن خـود افتخـاری بـس بـزرگ اسـت؟ بـا 
بررسـی ثمـرات روزه متوجـه ایـن خیـر عظیـم خواهیـم شـد. در ایـن 

1.   محمد بن علی بن بابویه ، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 99
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ح می نماییـم: بخـش برخـی از اثـرات و فوایـد روزه را مطـر

1. زیاد شدن تقوا 
ِذيَن ِمْن 

َّ
 ال

َ
یاُم َکما ُکِتـَب َعى ْیُكُم الّصِ

َ
ِذيـَن آَمُنـوا ُکِتـَب َعل

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
یـا أ

ُقوَن .1 ُكْم َتّتَ
َّ
َعل

َ
َقْبِلُكْم ل

2. جلب نمودن غفران الهی
ـّرِ  ِة اْلَ

َ
 ِف  ِشـّد

ً
  َيْومـا

َ
ُبـو َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟  َمـْن  َصـاَم  هَّلِلَِّ  َعـّزَ َو َجـل

َ
 أ

َ
َقـال

وَنُه َحـّیَ  ـُر َسـُ�وَن َوْجَهـُه َو ُيَبّشِ ـٍک َیْ
َ
ـَف َمل

ْ
ل

َ
 اهَّلُل ِبـِه أ

َ
ل

َ
 َوّک

ٌ
َصاَبـُه َظَمـأ

َ
َفأ

ِئَكـِی 
َ

ْوَحـَک َمل حَیـَک َو َر ْطَیـَب ِر
َ
ـُه َمـا أ

َ
 ل

َّ
 اهَّلُل َعـّزَ َو َجـل

َ
ْفَطـَر َقـال

َ
ِإَذا أ

ـُه .2
َ
ّنِ َقـْد َغَفـْرُت ل

َ
اْشـَهُدوا أ

امـام صـادق؟ع؟  فرمودنـد: کسـی که یـک روز را در شـّدت گرما، 
بـراى خـدا روزه بـدارد، و آنـگاه تشـنگی به او اصابـت کند، خدا هزار 
فرشـته را بـر او می گمـارد کـه دسـت مهـر بـر صورتـش بسـایند و او را 
بشـارت دهنـد، تـا چـون افطـار کـرد خـداى عـّز و جـّل میگویـد: چـه 
خوش اسـت بوى تو! و روح تو! اى فرشـتگان من، گواه باشـید که 

مـن او را آمرزیـده ام. 

3. دور شدن از شیطان

کـرم؟ص؟ بـه اصحـاب خـود فرمـود: آیـا عملـی را بگویـم  پیغمبـر ا
گـر انجـام دهیـد، شـیطان بـه قـدر فاصلـه مشـرق و مغـرب از  کـه ا

1.  البقره، آیه 183
2.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 64
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کردنـد بفرمائیـد. فرمـود: روزه صـورت  شـما دور می شـود. عـرض 
شـیطان را سـیاه می کنـد، صدقـه پشـت او را می شـکند، دوسـتی در 
راه خـدا و کمـک کـردن بـه یکدیگـر در کارهـای نیـک، شـیطان را 
بیچـاره می نمایـد، و توبـه و اسـتغفار رگ قلبـش را پـاره می کنـد. هـر 

ک کـردن دارد و زکات بـدن روزه اسـت.1 چیـزی زکات و پـا

4. استمداد از خداوند و جلب یاری او

 از حضـرت صـادق؟ع؟ نقـل شـده کـه در تفسـیر آیـه شـریفه »و 
اسـتعینوا بالصبـر و الصلـوة«2 فرمـود: منظـور از صبـر، روزه اسـت. 
هـرگاه بـرای شـخصی پیش آمـِد سـختی ایجـاد شـود، روزه بگیـرد؛ 

زیـرا خداونـد می فرمایـد: »از روزه و نمـاز کمـک بگیریـد.«3

5. پاداش بی پایان
َنـا 

َ
ـْوُم ِل َو أ  الّصَ

ُ
: ِإّنَ اهَّلَل َتَبـاَرَک َو َتَعـاَل َيُقـول

َ
ىِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َقـال

َ
أ

ْیـِه .4
َ
ْجـِزی َعل

َ
أ

خداونـد تبـارک و تعالـی می فرمایـد: روزه بـرای مـن اسـت و مـن 
خـود، پـاداش آن را می دهـم.

6. عبادت دائم
 ِفَراِشـِه َمـا َلْ 

َ
َکاَن َعـى ـاِئُ ِف ِعَبـاَدٍة َو ِإْن   اهَّلِل؟ص؟ : الّصَ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

1.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 62
2.  البقره، آیه 45

3.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 62
4.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 63
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1. ً
ُمْسـِلما َيْغَتـْب 

رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: شـخص روزه دار، همـه وقـت در حـال 
کـه در بسـتر خـود خوابیـده باشـد، تـا هـر  گـر چـه  عبـادت اسـت، ا

کـه مسـلمانی را غیبـت نکنـد. زمـان 
و نیز وارد شده است:

اِئِ ِعَباَدٌة َو َنَفُسُه َتْسِبیٌح.2 : َنْوُم الّصَ
َ

ىِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
َعْن أ

و  اسـت  عبـادت  روزه دار  خـواب  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟  امـام 
خداسـت. تسـبیح  او  کشـیدن  نفـس 

7. شادی معنوی
ـاِئِ َفْرَحَتـاِن َفْرَحـٌة ِعْنـَد ِإْفَطـاِرِه  : ِللّصَ

َ
ـُه َقـال

َ
ّن
َ
ىِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ أ

َ
َعـْن أ

ـِه. ّبِ َو َفْرَحـٌة ِعْنـَد ِلَقـاِء َر
امـام صـادق؟ع؟ فرمودند: روزه دار دو شـادى دارد، یکی آن گاه 
کـه بـه لقـاء پـروردگارش )عـّز و  کـه افطـار می کنـد، و دیگـر آن گاه 

جـّل( نائـل می شـود.

8. تثبیت اخالص
 
ً
َتْثِبیتـا َیـاَم  الّصِ اهَّلل  فـرض   ..... ـا:  ُخْطَبِتَ ِف  َفاِطَمـُة؟اهس؟  ـْت 

َ
َقال

3 ص .
َ

ْخـل ِ
ْ

ِلل
 .... فرمودنـد:  خویـش  خطبـه  ضمـن  در  زهـرا؟اهس؟  حضـرت 

کـرد. تثبیـت اخـالص واجـب  بـرای  را  خداونـد روزه 

1.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 64
2.  همان

3.  محمد بن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 1، ص: 22
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9. شکستن شهوات

امـام ابوالحسـن علـی بـن موسـی الرضـا؟امهع؟ ضمن جـواب خود 
بـر مسـائل محّمـد بـن سـنان بـراى او نوشـت: عّلـت تشـریع روزه، 
ع  شـناختن اثـر گرسـنگی و تشـنگی اسـت، تـا آدمـی ذلیـل و متضـّر
گـردد و ایـن  و مأجـور و اندوزنـده ذخیـره ی عمـل صالـح و صابـر 
سـختی ها بـراى او دلیلـی بـر سـختی و شـدائد آخـرت شـود و عـالوه 
بـر آن، خاصّیتـش شکسـتن صولـت و قـدرت شـهوات اسـت. در 
ایـن دنیـا بـراى او واعظـی و در آخـرت دلیلـی باشـد تـا از ایـن طریق، 
شـّدت تأثیر آن سـختی ها را بر اهل فقر و مسـکنت بفهمد و در دنیا 

و آخرتـش مؤثـر افتـد.1

10. سالمتی و صحت بدن
وا.2  اهَّلِل؟ص؟ َقال : .... ُصوُموا َتِصّ�ُ

َ
ّنَ َرُسول

َ
؟ع؟ أ َعْن َعِىٍّ

خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  می کنـد  نقـل  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 
باشـید. سـالم  تـا  بگیریـد  روزه  فرمـود:.... 

در روایتـی از وجـود مقـدس پیامبـر گرامی اسـالم؟ص؟ تعدادی از 
ح گردیـده اسـت کـه ایـن روایـت را در ایـن مجـال  اثـرات روزه مطـر

ح می نماییـم: مطـر
ْبـِع  َو  ْفـِس َو َشـْهَوَة الّطَ یـُت ُمـَراَد الّنَ ـْوُم ُیِ  اهَّلِل؟ص؟  ... الّصَ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

ـْكُر 
ُ

َباِطـِن َو الّش
ْ
اِهـِر َو ال

َ
ـَواِرِح َو ِعَمـاَرُة الّظ َ ـِب َو َطَهـاَرُة اْلج

ْ
َقل

ْ
ِفیـِه َصَفـاُء ال

1.  محمد بن علی بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 73
2.  نعمان بن محمد مغربی بن حیون  ، دعائم اإلسالم، ج 1، ص: 342
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ُبَكاِء َو 
ْ
ُشـوِع َو ال ِع َو اْلخُ َضـّرُ َيـاَدُة الّتَ ُفَقـَراِء َو ِز

ْ
ْحَسـاُن ِإَل ال َعـِم َو اْلِ  الّنِ

َ
َعـى

َئاِت  ـّیِ ِفیِف الّسَ خْ َ
ـِة َو ت ّمَ ِ

ْ
ِتَجـاِء ِإَل اهَّلِل َتَعـاَل َو َسـَبُب اْنِكَسـاِر ال

ْ
ل  اِل

ُ
َحْبـل

َکْرَنـاُه  ـا َذ َفَواِئـِد َمـا َل ُيْ�ـَى َو َکـَى ِبَ
ْ
َسـَناِت َو ِفیـِه ِمـَن ال َو َتْضِعیـِف اْلَ

ـَق ِلْسـِتْعَماِلِه ِإْن َشـاَء اهَّلُل َتَعـاَل .1 ـُه َو ُوّفِ
َ
ـْن َعَقل ِمْنـُه ِلَ

روزه خواسـت هاى نفسـانی و شـهوات طبـع را از بیـن می بـرد. 
ک می سـازد، و  ح را پـا آئینـه دل را صفـا می دهـد، و اعضـاء و جـوار
ظاهـر و باطـن را آبـاد می کنـد، و انسـان را در مقابـل نعمت هـاى 
پـروردگار متعـال سپاسـگزار قـرار می دهـد، و موجبـات دسـتگیرى 
ع  از نیازمنـدان و احسـان بـر فقـراء را فراهـم می کنـد، و حالـت خضـو
ع را ایجـاد می نمایـد، و یگانـه وسـیله  ع قلـب و گریـه و تضـر و خشـو
توجـه و پنـاه بـه سـوى خداونـد مهربـان اسـت، و موجـب انقطـاع 
و اعـراض از مخلوقـات بـوده و اهتمـام انسـان را از غیـر راه حـق 
مصـروف مـی دارد، و سـبب می شـود کـه بـر حسـنات و اعمـال خیـِر 
انسـان افـزوده شـده و بـه همـان نسـبت از کارهـاى بـد و ناشایسـت 
کـه مخالـف صـالح و روحانیـت و سـعادت اسـت کاسـته شـود و در 
کـه اشـاره شـد  گرفتـن فوائـد بی شـمار اسـت و همیـن انـدازه  روزه 
بـراى اشـخاص عاقـل و خردمنـد کـه توفیـق عمـل بـه ایـن عبـادت 

کـرد. کفایـت خواهـد  مهـم را پیـدا کرده انـد، 
آری! اثـرات و فوایـد روزه بـه قـدری زیـاد اسـت که حتـی خداوند 
متعـال بـرای تنّبـه بنـدگان و بازگشـت از خطاهـا و پذیـرش توبـه 
گناهـی بـزرگ را مرتکـب شـده اسـت، روزه را  کـه  انسـان در وقتـی 

1.  منسوب به جعفربن محمد امام ششم علیه السالم ، مصباح الشریعة، ص: 136
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کریـم می فرمایـد: واجـب نمـوده. چنانچـه قـرآن 
»و هیـچ مؤمنـی را َنِسـَزد کـه مؤمنـی را- جـز بـه اشـتباه- بُکشـد. 
و هـر کـس مؤمنـی را بـه اشـتباه ُکشـت، بایـد بنـده مؤمنـی را آزاد و 
کنـد، مگـر اینکـه آنـان گذشـت  بـه خانـواده او خون بهـا پرداخـت 
گر ]مقتول [ از گروهی اسـت که دشـمنان شـمایند و ]خود[  کنند. و ا
وى مؤمـن اسـت، ]قاتـل [ بایـد بنـده مؤمنـی را آزاد کنـد ]و پرداخت 
کـه میـان  گروهـی اسـت  گـر ]مقتـول [ از  خون بهـا الزم نیسـت [. و ا
شـما و میـان آنـان پیمانـی اسـت، بایـد بـه خانـواده وى خون بهـا 
کـس ]بنـده [  کنـد. و هـر  آزاد  را  پرداخـت نمایـد و بنـده مؤمنـی 
نیافـت، بایـد دو مـاه پیاپـی- بـه عنـوان توبـه اى از جانـب خـدا- 

روزه بـدارد، و خـدا همـواره دانـاى سـنجیده کار اسـت.« 1
و نیز می فرماید:

»خدا شـما را به سـوگندهاى بیهوده تان مؤاخذه نمی کند، ولی 
بـه سـوگندهایی کـه ]از روى اراده [ می خوریـد ]و می شـکنید[ شـما 
ک دادن بـه ده بینواسـت- از  را مؤاخـذه می کنـد. و کّفـاره اش خـورا
غذاهـاى متوّسـطی که به کسـاِن خـود می خورانید- یا پوشـانیدن 
کـه ]هیـچ یـک از این هـا را[  کسـی  کـردن بنـده اى. و  آنـان یـا آزاد 
کفـاره سـوگندهاى  نیابـد ]بایـد[ سـه روز روزه بـدارد. ایـن اسـت 
شـما وقتـی کـه سـوگند خوردیـد. و سـوگندهاى خـود را پـاس دارید. 
این گونـه خداونـد آیـات خـود را بـراى شـما بیـان می کنـد، باشـد کـه 

1.  النساء، آیه 92
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کنیـد.«1 سپاسـگزارى 
آری! خداونـد متعـال ایـن عبـادت را بـا ایـن ثمرات و آثـار نورانی 
بـرای مـا واجـب نمـوده اسـت تـا راه کمـال و سـعادت بـرای مـا بـه 
عنـوان امـت پیامبـر خاتـم بیـش از پیـش همـوار گـردد و این گونـه 

لطـف و رحمـت خویـش را بـر مـا تمـام نمـوده اسـت.
ح می گـردد و آن ایـن  البتـه در اینجـا نکتـه بسـیار مهمـی مطـر
اسـت کـه روزه گرفتـن فقـط بـه تـرِک خوردن نیسـت، بلکـه روزه ی  
واقعـی کـه ایـن  ثمـرات و بـرکات را بـه همـراه دارد، عملـی اسـت کـه 

امـام صـادق؟ع؟ این گونـه بـه آن دسـتور می فرمایـد:
گرفتـن، تنهـا بـه خویشـتن  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: روزه 
دارى از نوشـیدن و خوردن نیسـت. مریم مادر عیسـی؟امهع؟ گفت: 
ا«2»من نذر کرده ام  َیـْوَم ِإْنِسـّیً

ْ
ـَم ال ِ

ّ
َکل

ُ
ـْن أ

َ
 َفل

ً
ْحـِن َصْومـا »ِإّنِ َنـَذْرُت ِللّرَ

بـه سـتایش  یعنـی، جـز  باشـم«.  بـراى خـداى رحمـان روزه  کـه 
گـر روزه گرفتیـد، زبـان  خـداى رحمـان، دهـان خـود را بـاز نکنـم. ا
کنیـد. چشـم خـود را فـرو بخوابانیـد. نـزاع مکنیـد.  خـود را حفـظ 
حسـد مورزیـد. رسـول خـدا؟ص؟ شـنید که یکـی از بانوانـش با دهان 
کـی  روزه خـادم خـود را دشـنام می دهـد. فرمـود تـا برایـش خورا
گفـت:  کنیـد. خانـم  گفـت: میـل  کننـد و بعـد بـه آن خانـم  حاضـر 
گونـه روزه اى  گفـت: »چـه  مـن روزه دارم. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او 
گرفتـن فقـط بـا دهـان  کـه خـادم خـود را دشـنام می دهـی؟ روزه 

1.  المائده ، آیه 89
2.  مریم، آیه 26
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ک و آب نیسـت«. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: هرگاه  بسـتن از خـورا
گرفتـی و دهـان خـود را از نوشـیدنی و خوردنـی بسـتی، بایـد  روزه 
گوش و چشـم تو نیز از حرام و ناشایسـته بسـته شـود: بحث و جدل 
مکـن. خادمـت را بـا نیـش زبـان آزار مـده. آرامش و وقـارى که ویژه 
روزه دارى اسـت، از دسـت مـده. مبـادا روِز روزه ات ماننـد روزهـاى 

دیگـر باشـد.1
کسـی در مـاه مبـارک رمضـان بتوانـد ایـن دسـتورات را  لـذا هـر 
رعایـت نمایـد، می توانـد هرچـه بیشـتر از بـرکات ایـن مـاه اسـتفاده 
کنـد. البتـه  این گونـه نیسـت کـه بـدون تـرک گنـاه، روزه هیچ اثری 
نداشـته باشـد؛ ولـی بـه دسـت آوردن ایـن بـرکات در اثر تـالش برای 
تحقـق ایـن دسـتورات اسـت و هرچـه بیشـتر ایـن فرمایشـات را 
رعایـت کنیـم، بیشـتر از نورانیـت ایـن مـاه عزیـز و آثـار روزه بهره مند 

خواهیـم شـد.

رفتارسازی

شـدند.  بیمـار  حسـین؟امهع؟  و  حسـن  می گویـد:  عبـاس  ابـن 
پیامبـر؟ص؟ بـا جمعـی از یـاران بـه عیادتشـان آمدنـد و بـه علـی؟ع؟ 
گفتنـد: اى ابـو الحسـن! خـوب بـود نـذرى بـراى شـفاى فرزنـدان 
خـود می کـردى. علـی؟ع؟ و فاطمـه؟اهس؟ و فضـه کـه خادمـه آن هـا 
گـر آن دو آقـازاده شـفا یابنـد، سـه روز روزه  کـه ا کردنـد  بـود، نـذر 
بگیرنـد. )طبـق بعضـی از روایـات حسـن و حسـین؟امهع؟ نیـز گفتنـد 

1.  محمد بن یعقوب کلینی- محمد باقر بهبودى، گزیده کافی، ج 3، ص: 136
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مـا هـم نـذر می کنیـم روزه بگیریـم(.
کـه از نظـر  کـه هـر دو شـفا یافتنـد در حالـی  چیـزى نگذشـت 
مـواد غذایـی دسـت خالـی بودنـد. علـی؟ع؟ سـه مـن جـو قـرض 
نمـود و فاطمـه؟اهس؟ یـک سـوم آن را آرد کـرد و نـان پخـت. هنـگام 
اهـل  یـا  السـالم علیکـم  گفـت:  و  آمـد  بـر در خانـه  افطـار سـائلی 
بیـت محمـد! سـالم بـر شـما اى خانـدان محمـد! مسـتمندى از 
مسـتمندان مسـلمین هسـتم. غذایـی بـه مـن بدهیـد، خداونـد بـه 
شـما از غذاهـاى بهشـتی مرحمـت کنـد. آن هـا همگی مسـکین را بر 
خـود مقـدم داشـتند و سـهم خـود را بـه او دادنـد و آن شـب جـز آب 

ننوشـیدند.
روز دوم را هـم چنـان روزه گرفتنـد و موقـع افطـار وقتـی کـه غـذا 
را آمـاده کـرده بودنـد، )همـان نـان جویـن( یتیمـی بـر در خانـه آمد. 
آن روز نیـز ایثـار کردنـد و غـذاى خـود را بـه او دادنـد. )بـار دیگر با آب 

افطـار کردنـد و روز بعـد را نیـز روزه گرفتنـد(.
در سـومین روز اسـیرى بـه هنـگام غـروب آفتـاب بـر در خانـه 
کـه صبـح  آمـد، بـاز سـهم غـذاى خـود را بـه او دادنـد. هنگامـی 
گرفتـه و خدمـت  شـد، علـی؟ع؟  دسـت حسـن و حسـین؟امهع؟  را 
مشـاهده  را  آن هـا  پیامبـر؟ص؟  کـه  هنگامـی  آمدنـد.  پیامبـر؟ص؟ 
کـه  گرسـنگی می لرزنـد! فرمـود: ایـن حالـی را  کـرد، دیـد از شـدت 
در شـما می بینـم، بـراى مـن بسـیار گـران اسـت. سـپس برخاسـت 
و بـا آن هـا حرکـت کـرد، هنگامـی کـه وارد خانـه فاطمـه؟اهس؟ شـد، 
کـه از شـدت  دیـد دختـرش در محـراب عبـادت ایسـتاده در حالـی 
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گـودى  گرسـنگی شـکمش بـه پشـت چسـبیده و چشـم هایش بـه 
ناراحـت شـدند. پیامبـر؟ص؟  اسـت.  نشسـته 

گفـت: اى محمـد!  گشـت و  در همیـن هنـگام جبرئیـل نـازل 
ایـن سـوره را بگیـر. همانـا خداونـد بـا چنیـن خاندانـی به تـو تهنیت 
می گویـد، سـپس سـوره »هـل أتـی« را بـر او خواند. )بعضـی گفته اند 
کـه مجموعـًا   »

ً
ْبـراَر« تـا آیـه »کاَن َسـْعُیُكْم َمْشـُكورا

َ
کـه از آیـه »إّن اْل

هیجـده آیـه اسـت در ایـن موقـع نـازل گشـت.(1

پرورش احساس

امـام رضـا؟ع؟ از پـدران بزرگوارشـان از امیرالمؤمنیـن؟امهع؟ نقـل 
فرمودنـد کـه:

کـرم؟ص؟ سـخنرانی کـرده و فرمودنـد: اى مـردم!  روزى پیامبـر ا
مـاه خـدا بـا برکـت  و رحمـت و مغفـرت بـه شـما رو کرده اسـت. ماهی 
کـه نـزد خـدا از تمـام ماه هـا برتـر اسـت و روزهایـش بهتریـن روزهـا و 
شـب هایش بهتریـن شـب ها و سـاعاتش بهتریـن سـاعات اسـت؛ و 
آن ماهـی اسـت کـه در آن مـاه بـه مهمانـی خدا دعوت شـده اید و در 
آن از اهـل کرامـت خـدا گشـته اید. نفس هایتان در این ماه تسـبیح 
و خوابتـان در آن عبـادت اسـت و اعمالتـان در آن مقبـول اسـت و 
ک از  دعایتـان مسـتجاب. پـس بـا نّیت هـاى صادق و قلب هـاى پا
خـدا بخواهیـد کـه شـما را بـه روزه گرفتن و تالوت آیـات قرآن موّفق 
نمایـد زیـرا بدبخـت کسـی اسـت کـه در ایـن مـاه عظیـم، از غفـران 

1.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 25، ص: 343
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خداونـد محـروم مانـد. بـا گرسـنگی و تشـنگِی ایـن مـاه، گرسـنگی 
کین خـود صدقه  و تشـنگِی قیامـت را بـه یـاد آوریـد. بـه فقـراء و مسـا
بدهید. بزرگان خود را احترام کنید. به اطفال خود مهربانی کنید. 
بـا خویشـان خـود ارتبـاط برقرار کنیـد. زبان هایتان و چشـم هایتان 
را از آنچـه نـگاه کردنـش حـالل نیسـت حفـظ کنیـد و گوش هایتـان 
را از آنچـه شـنیدنش جایـز نیسـت ببندیـد. بـه یتیم هـاى مـردم 
مهربانـی کنیـد تـا بـر یتیم هـاى شـما مهربانـی کننـد. از گناهانتـان 
بـه درگاه خداونـد توبـه کنیـد و در اوقات نماز دسـت بـه دعا بردارید 
زیـرا آن اوقـات بهتریـن سـاعات اسـت و خداونـد در آن مواقـع بـا 
نظـر رحمـت بـه بنـدگان خـود می نگـرد. هـرگاه بـا او مناجـات کننـد 
جوابشـان می دهـد. هـرگاه او را صـدا کننـد، پاسخشـان می دهـد و 

هـرگاه از او درخواسـتی کننـد، دعایشـان را مسـتجاب می گردانـد.
اى مردم! جان هایتان در گرو اعمالتان است. با استغفار آن ها 
را آزاد کنیـد. پشـت هایتان از گناهـان سـنگین شـده اسـت، آن هـا را 
بـا سـجده هاى طوالنـی سـبک کنید و بدانید کـه خداوند متعال به 
عّزت خویش قسـم خورده اسـت که نمازگزاران و سـجده کنندگان 
را در قیامـت )کـه همـه براى خداوند جهانیـان برمی خیزند( عذاب 

نکنـد و بـا آتش نترسـاند. 
اى مـردم! هـر کـس در ایـن ماه روزه دار مؤمنـی را افطارى دهد، 
کار نـزد خداونـد ثـواب آزادسـازى یـک بـرده و نیـز  در مقابـل ایـن 
بخشـش گناهـان گذشـته اش را خواهـد داشـت. مـردم گفتنـد: یـا 
رسـول اهلل! همـه ی مـا تـوان ایـن کار را نداریـم. حضـرت فرمودنـد: 
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آتـش را از خـود دفـع کنیـد و لـو با تّکـه اى از یک خرما. آتش را از خود 
دفـع کنیـد و لـو بـا یـک جرعـه آب.

اى مـردم! هـر کـس در این ماه، خوش ُخلق باشـد، در روزى که 
قدم هـا بـر صـراط، لـرزان اسـت، او از آنجـا بـه امان خواهد گذشـت؛ 
کـس در ایـن مـاه بـر برده هایـش آسـان بگیـرد، خداونـد در  و هـر 
حسابرسـی بـر او آسـان خواهـد گرفـت؛ و هـر کـس در ایـن مـاه شـّر 
کـه بـه مالقاتـش  کنـد، خداونـد در روزى  خـود را از دیگـران دور 
خواهـد آمـد، غضبـش را از او دور می کنـد؛ و هـر کـس در ایـن مـاه، 
کـرام کنـد خداونـد او را در روزى کـه بـه دیـدارش خواهـد  یتیمـی را ا
کـرام خواهـد نمـود؛ و هـر کـس در ایـن مـاه صلـه رحـم کنـد،  رفـت، ا
خداونـد او را در روزى کـه مالقاتـش می کنـد، بـه رحمـت خود پیوند 
می دهـد؛ و هـر کـس در ایـن مـاه قطـع رحم کنـد، خداونـد رحمتش 
را )در روزى کـه او خـدا را مالقـات می کنـد( از او قطـع خواهـد کـرد؛ و 
هـر کـس در ایـن مـاه یـک نمـاز مسـتحّبی بخوانـد، خداونـد دورى 
از آتـش را بـر او حتمـی می گردانـد؛ و هـر کـس در ایـن مـاه فریضـه اى 
انجام دهد، ثواب کسی را دارد که در ماه هاى دیگر هفتاد فریضه 
کـس در ایـن مـاه بـر مـن بسـیار صلـوات  انجـام داده باشـد؛ و هـر 
فرسـتد، کّفـه ی میـزان اعمالش در روزى که ترازوها سـبک اسـت، 
سـنگین خواهـد بـود؛ و هـر کـس در این ماه آیه اى از قـرآن بخواند، 
اجـر کسـی کـه قـرآن را در ماه هـاى دیگـر ختـم کنـد خواهـد داشـت.
اى مـردم! درهـاى بهشـت در ایـن مـاه بـاز اسـت. از خداونـد 
بخواهیـد کـه آن هـا را بـر شـما نبنـدد. درهـاى جهّنـم بـر شـما بسـته 
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اسـت. از خداوند بخواهید که آن ها را بر شـما باز نکند؛ و شـیاطین 
کـه آنـان را بـر شـما مسـّلط  در بنـد هسـتند، از خداونـد بخواهیـد 

نکنـد.
امیـر المؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: مـن برخاسـتم و گفتـم: یـا رسـول 
اهلل! بـا فضیلت تریـن کار در ایـن مـاه چیسـت؟ حضـرت فرمودنـد: 
یـا ابـا الحسـن! افضـل اعمـال در ایـن مـاه، پرهیـز از محّرمـات الهـی 
کـردم: یـا رسـول اهلل! چـه چیـز  گریسـتند. عـرض  اسـت و سـپس 
باعـث گریـه شـما شـد؟! حضـرت فرمودنـد: یـا علـّی! بـه خاطـر آن 
عملـی کـه در ایـن مـاه نسـبت بـه تـو خواهد شـد گریه می کنـم. گویا 
تـو را می بینـم کـه مشـغول نمـاز هسـتی و شـقی ترین افراد بشـر )چه 
در گذشـته و چه در آینده(، برادر و هم مسـلک کسـی که ناقه ثمود 
را از پـا درآورد، برخاسـته و ضربـه اى بـر فـرق سـرت فـرود مـی آورد و 
محاسـنت را ]بـا خـون [ خضـاب می کنـد، امیر المؤمنیـن؟ع؟ ادامه 
دادند: عرض کردم: یا رسـول اهلل! در آن حالت دینم سـالم اسـت؟ 

فرمودنـد: بلـه دینت سـالم اسـت.1

مناجات

وقتی خدا خواهد که دستی را بگیرد
می پذیـرد هـم  را  آلـوده  مـِن  حتـی 

از درب این خانه نمی گردد کسی رد
پـس خـوش بـه حـال هـر کسـی این جـا بمیـرد

1.  محمد بن علی بن بابویه، األمالی) للصدوق(، النص، ص: 93
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این جا همان جایی که دل را می برند و
و می خرنـد  نگاهـی  بـا  را  بیچاره هـا 

از دیده ی آلوده تا باران می آید
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6
آداب دعا در قرآن

انگیزه سازی

معاویـة بـن عمـار می گوید: از امام صادق؟ع؟ سـؤال کـردم: »َما 
ٍة َو اْلَخـُر 

َ
ْکَثـَر َصـل

َ
ـا أ َحُدُهَ

َ
 َکاَن أ

ً
یعـا ْسـِجَد َجِ  اْلَ

َ
ـْ�خِ  َدَخـل

َ
 ِف َرُجل

ُ
َتُقـول

 َحَسـٌن.« چـه می فرمایـی دربـاره 
ٌّ

: ُکل
َ

؟ َقـال
ُ

ْفَضـل
َ
َمـا أ ُ ّیُ

َ
ْکَثـَر ُدَعـاٍء أ

َ
أ

دو نفر که هر دو وارد مسـجد شـدند، یکی نماز بیشـترى به جا آورد 
و دیگـرى دعـاى بیشـترى، کدام یـک از ایـن دو افضلنـد؟

امام صادق؟ع؟ فرمود: هر دو خوبند.
َما  ُ ّیُ

َ
ِكْن أ

َ
سـؤال کننـده مجـددًا عرض کرد: »َقْد َعِلْمُت َذِلـَک َو ل

؟« »می دانـم هـر دو خوبند، ولی کدام یک افضل اسـت؟« ُ
ْفَضـل

َ
أ

 اهَّلِل 
َ

َقـْول َتْسـَمُع  َمـا 
َ
أ ـا ُدَعـاًء،  ْکَثُرُهَ

َ
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »أ

ِعبـاَدِت  َعـْن  وَن  َيْسـَتْكِبُر ِذيـَن 
َّ
ال ِإّنَ  ُكـْم 

َ
ل ْسـَتِجْب 

َ
أ ِن  اْدُعـو َتَعـاَل: 



يـَن.«1 داِخِر  َ َجَهـّمَ وَن 
ُ
َسـَیْدُخل

کـه بیشـتر دعـا می کنـد افضـل اسـت. آیـا فرمایـش  کسـی  آن 
تـا  کـه می فرمایـد: »مـرا بخوانیـد  را نشـنیده ای  خداونـد متعـال 
شـما را اجابـت کنـم. در حقیقـت، کسـانی کـه از پرسـتش مـن کبـر 

خ درمی آینـد.« بـه زودى خـوار در دوز می ورزنـد 
و نیز امام صادق؟ع؟ فرمودند: دعا عبادت بزرگتر است.2

البتـه دعـا دارای آداب و شـرایط خاصـی می باشـد، چنانچـه 
نقـل شـده اسـت:

کـرده نقـل  کـه بـراى او حدیـث  کسـی  عثمـان بـن عیسـی از 
کـردم: عـرض  صـادق؟ع؟  حضـرت  بـه  کـه  می کنـد 

دو آیـه در کتـاب خـدا اسـت کـه آن دو را می جویـم و نمی یابـم. 
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: کـدام اسـت آن دو آیـه؟ 

ْسـَتِجْب 
َ
ِن أ گفتـار خداونـد )عـز و جـل(: »اْدُعـو کـردم:  عـرض 

ُكم «3 »مرا بخوانید تا براى شما اجابت کنم« و ما او را می خوانیم 
َ
ل

و اجابتـی نمی بینیـم؟ 
کـرده؟  کـه خداونـد خـالف وعـده خـود  فرمـود: آیـا تـو پنـدارى 
عـرض کـردم: نـه، فرمـود: پـس ایـن )بـه اجابـت نرسـیدن دعاهـا( از 
گاه کنم: چیسـت؟ عـرض کـردم: نمی دانـم، فرمـود، ولـی مـن تـو را آ
هـر کـه خـداى )عـز و جـل( را در آنچـه بـه او فرمـان داده اطاعـت 

1.  غافر، آیه 60
2.  عبد علی بن جمعه عروسی حویزى، تفسیر نور الثقلین، ج  4، ص: 528

3.  غافر، آیه 60
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کنـد سـپس او را از جهـت دعـا بخوانـد، خداونـد او را اجابـت کنـد. 
کـردم: جهـت دعـا چیسـت؟ فرمـود: در آغـاز، خـدا را حمـد  عـرض 
کـه بـه تـو داده اسـت بـه یـاد  و سـتایش می کنـی، و نعمت هایـی 
می آورى و سـپس او را شـکر می کنی. سـپس بر محمد؟ص؟ صلوات 
می فرسـتی و بعـد از آن گناهـان خـود را یـادآور می شـوى و بدان هـا 
اعتـراف می کنـی و از آن هـا بـه خـدا پنـاه می بـرى، ایـن اسـت جهت 

)و راه( دعـا.
سپس فرمود: آیه دیگر کدام است؟ عرض کردم: گفتار خداى 
«1 »و  اِزقـ�خ ِلُفـه َو ُهـَو َخْیـُر الّرَ ْنَفْقـُتْ ِمـْن َشْ ٍء َفُهـَو ُي�خْ

َ
)عـز و جـل(: »َو مـا أ

آنچـه بدهیـد از چیـزى،  پـس خداونـد عوضـش را بدهـد و اوسـت 
بهتریـن روزى دهنـدگان.« و مـن انفـاق کنـم ولـی عوضـی )بـراى 
آن( نبینـم. امـام فرمـود: آیـا پنـدارى کـه خـداى )عـز و جـل( خالف 

وعـده خـود کنـد؟
عـرض کـردم: نـه، فرمـود: پـس ایـن از چیسـت؟ عـرض کـردم: 
گـر هـر آینـه یکـی از شـماها مالـی را از راه حاللـش بـه  ندانـم، فرمـود: ا
دسـت آورد، و آن را در راه حاللـش انفـاق کنـد هیـچ درهمـی از آن 

انفـاق نکنـد جـز اینکـه بـر آن عـوض داده شـود.2

اقناع اندیشه

بـه درگاه  نمـودن  از بهتریـن روش هـای عبـادت، دعـا  یکـی 

1.  سبأ، آیه 39
2.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 486
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فرموده انـد: باقـر؟ع؟  امـام  چنانچـه  اسـت؛  متعـال  خداونـد 
َعاء.1

ُ
ِعَباَدِة الّد

ْ
  ال

ُ
ْفَضل

َ
أ

دعا بهترین عبادت است.
و نیز پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ فرمودند:

َحٌد[.2
َ
َعاِء ]أ

ُ
ِلُک َمَع الّد ِعَباَدِة َو َل َیْ

ْ
َعاُء ُمُخ  ال

ُ
الّد

ک نمی شود. دعا مغز عبادت است و با دعا هیچ کس هال
در مـاه مبـارک رمضـان نیـز، دعـا از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار 
گرامـی  بـوده و بـه اسـتجابت نزدیک تـر اسـت. چنانچـه پیامبـر 
کـه در اواخـر مـاه شـعبان ایـراد نمودنـد،  اسـالم؟ص؟ در خطبـه ای 

مـردم را نسـبت بـه آمـدن مـاه رمضـان مـژده داده و فرمودنـد:
ْغِفَرِة  ـِة َو اْلَ ْحَ َبَرَکِة َو الّرَ

ْ
ْیُكـْم  َشـْهُر اهَّلِل  ِبال

َ
  ِإل

َ
ْقَبـل

َ
ـُه َقـْد أ

َ
ـاُس ِإّن ـا الّنَ َ ّیُ

َ
»أ

 
ُ

ْفَضـل
َ
َیاِلیـِه أ

َ
ـاِم َو ل ّيَ

َ
 اْل

ُ
ْفَضـل

َ
اُمـُه أ ّيَ

َ
ـُهوِر َو أ

ُ
 الّش

ُ
ْفَضـل

َ
َشـْهٌر ُهـَو ِعْنـَد اهَّلِل أ

َو ُدَعاُؤُکـْم ِفیـِه ُمْسـَتَجاٌب  ـاَعاِت ...   الّسَ
ُ

ْفَضـل
َ
أ َو َسـاَعاُتُه  َیـاِل 

َّ
الل

َقُكْم ِلِصَیاِمِه  ْن ُيَوّفِ
َ
ـوٍب َطاِهـَرٍة أ

ُ
ـاٍت َصاِدَقـٍة َو ُقل ُكـْم ِبِنّیَ ّبَ وا اهَّلَل َر

ُ
ل

َ
َفاْسـأ

َوِة ِکَتاِبه .«3
َ

َو ِتـل
»ای مـردم! همانـا مـاه خداونـد بـا برکـت و رحمـت و مغفـرت 
نـزد خداونـد، برتریـن  کـه در  آورده اسـت. ماهـی  بـه شـما روی 
برتریـن  شـب هایش  و  روزهـا  برتریـن  روزهایـش  و  ماه هاسـت 
شـب ها و سـاعت هایش برتریـن سـاعت ها هسـتند ... و دعـای 

1.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 466
2.  سعید بن هبة اهلل )قطب الدین راوندی(، الدعوات )للراوندی(، ص 18

3.  محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، األمالی، ص 93
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شـما در ایـن مـاه مسـتجاب اسـت. پـس بـا نیتـی خالـص و قلبـی 
ک از خداونـد بخواهیـد تـا به شـما توفیق روزه گرفتـن در این ماه  پـا

کتابـش )قـرآن( را بدهـد.« و تـالوت 
پـس می بایسـت از برکـت معنـوی ایـن روزهـا و شـب ها اسـتفاده 
کـرده و از درگاه خداونـد، بهتریـن و باالتریـن درخواسـت های خـود 
ج امـام زمـان؟جع؟  ح نماییـم، کـه در صـدر آنهـا ظهـور فـر را مطـر

اسـت.
امـا بـه صـورت کلـی، دعـا نمـودن ثمـرات و نـکات مهمـی در دل 
خویـش دارد کـه در قـرآن کریـم بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت. برخـی 

از ایـن نـکات را در ایـن مجـال ذکـر می نماییـم:
کلیـد رشـد و تربیـت انسـان اسـت، زیـرا  گفتگـو بـا خداونـد،   .1
ذيـَن 

َّ
ُكـْم ِإّنَ ال

َ
ْسـَتِجْب ل

َ
ن  أ ُكـُم اْدُعـو ّبُ  َر

َ
خداونـد می فرمایـد: »َو قـال

يـَن«1 )رّب بـه معنای  َ داِخر وَن َجَهـّمَ
ُ
وَن َعـْن ِعبـاَدت  َسـَیْدُخل َيْسـَتْكِبُر

پـرورش دهنـده اسـت(.2
2. میـان دعـاى انسـان و ربوبّیت خداونـد، رابطه اى تنگاتنگ 
ُکـُم  نـا« آمـده اسـت(. »َرّبُ کثـر دعاهـاى قـرآن همـراه  »َرّبَ اسـت. )ا

اْدُعوِنـی«
ُكُم  ّبُ  َر

َ
3. خداوند، از ما خواسته که به درگاه او دعا کنیم. »قال

ِن« اْدُعو
4. خداونـد نیازهـاى مـا را می دانـد، ولـی دسـتور دعـا نشـانه ى 

1.  غافر، آیه 60
2.  فواد افرام  بستانی، فرهنگ ابجدی، ص 419
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ِن« آن اسـت کـه درخواسـت مـا آثـارى دارد. »اْدُعـو
ِن  »اْدُعو نیست.  فاصله اى  هیچ  استجابت  و  دعا  بین   .5
گر می فرمود:  ْسَتِجْب« )حّتی حرف »فاء« یا »ثم« نیامده است. ا

َ
أ

گر  ا و  می کنم  مستجاب  کمی  مّدت  از  بعد  یعنی  »فاستجب« 
می فرمود: »ثم استجب« یعنی بعد از مّدت طوالنی.(

»اْدُعوِنی  نیست.  کار  در  واسطه اى  اجابت  و  دعا  در   .6
ْسَتِجْب«

َ
أ

ُكْم«
َ
ْسَتِجْب ل

َ
ِن أ 7. استجابت دعا وعده الهی است. »اْدُعو

گـر دعایـی مسـتجاب نشـد البـد بـه سـود مـا نبـوده اسـت،  8. ا
ْسـَتِجْب َلُکْم« آنچه را به نفع شـما باشـد مسـتجاب 

َ
چون فرمود: »أ

می کنـم.
وَن« 9. دعا نکردن، نشانه ى تکّبر است. »َيْسَتْكِبُر

وَن َعْن ِعباَدِت« 10. دعا، درمان تکّبر است. »َيْسَتْكِبُر
وَن َعْن ِعباَدِت« 11. دعا، خود عبادت است. »َيْسَتْكِبُر

12. دعا عبادتی مخصوص و الهی است. »ِعباَدِت«
ع رفتـار و کـردار  13. مجـازات خداونـد عادالنـه و متناسـب بـا نـو
آدمـی اسـت. اسـتکبار امـروز، سـرافکندگی فـردا را بـه دنبـال دارد. 

يـَن«1 وَن - داِخِر »َيْسـَتْكِبُر
بـا توجـه بـه اهمیـت دعـا بایـد بگوییـم که نحـوه دعا نمـودن در 
اسـتجابت دعـا نیـز مؤثـر اسـت. بـه عبـارت دیگر می تـوان گفت که 
رعایـت آداب دعـا بـرای تأثیرگـذاری کامـل دعـا بسـیار اهمیت دارد 

1.  محسن قرائتی، تفسیر نور )10جلدى(، ج  8، ص: 280
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و چـه بسـا اثـری کـه در اذهـان مؤمنیـن اسـت، بـدون رعایـت ایـن 
آداب محقـق نشـود.

رعایـت آداب دعـا آن قـدر دارای اهمیـت اسـت کـه خداونـد در 
قـرآن کریـم تعـدادی از ایـن آداب را بیـان نمـوده و بقیـه آداب نیـز 
ح شـده اسـت. آدابی را که در کالم  مؤکدًا به وسـیله اولیاء خدا مطر

الهـی آمـده اسـت بـا هـم مـرور می نماییـم:
ِذيـَن 

َّ
1. دعـا همـراه ایمـان و عمـل صالـح باشـد. »َيْسـَتِجیُب ال

کـه ایمـان  کسـانی را  اِلـاِت«1 »و ]درخواسـِت [  ـوا الّصَ
ُ
آَمُنـوا َو َعِمل

آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند اجابت می کند.«
َکـِرَه  ـْو 

َ
يـَن َو ل ـُه الّدِ

َ
ِلصـ�خَ ل 2. بـا اخـالص باشـد. »َفاْدُعـوا اهَّلَل ُمخْ

کدالنـه فراخوانیـد، هـر چنـد کافـران را  و ن«2 »پـس خـدا را پا كاِفـُر
ْ
ال

افتـد.« ناخـوش 
 َو ُخْفَیـًة«3 

ً
عـا ُكـْم َتَضّرُ ّبَ ع و مخفیانـه باشـد. »اْدُعـوا َر 3. بـا تضـّر

»پـروردگار خـود را بـه زارى و نهانـی بخوانیـد.«
4. بـا بیـم و امیـد باشـد و بـه عبـارت دیگـر بـا حالت خـوف و رجاء 
 4» ْ�ِسـن�خ یـٌب ِمـَن اْلُ ـَت اهَّلِل َقر  ِإّنَ َرْحَ

ً
 َو َطَمعـا

ً
باشـد. »َو اْدُعـوُه َخْوفـا

»بـا بیـم و امیـد او را بخوانیـد کـه رحمـت خدا به نیکـوکاران نزدیک 
اسـت.«

1.  الشوری، آیه 26
2.  غافر، آیه 14

3.  األعراف، آیه 55
4.  األعراف، آیه 56
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 1» َعـِیِّ
ْ
َغـداِة َو ال

ْ
ـْم ِبال ُ ّبَ 5. در سـاعاتی خـاص باشـد. »َيْدُعـوَن َر

»کسـانی کـه پـروردگار خـود را بامـدادان و شـامگاهان می خوانند.«
6. در دعـا فقـط خـدا را بخوانیـم، نـه خـدا و دیگـران را در کنـار 
کلیـد حـل مشـکالت و بـرآورده شـدن حاجاتمـان را فقـط  هـم، و 
خداونـد بدانیـم. »اْدُعوِنـی«2 )البتـه شـفیع قـرار دادن پیامبـر و 
کت در دعـا نیسـت، بلکـه در اینجا نیز  اهل بیـت عصمـت؟مهع؟ شـرا
فقـط خداونـد خوانـده می شـود و تنهـا از خداونـد تقاضـا می گـردد 

ولـی شـفیع آورده می شـود.(
7. دعا کننده از اسماى الهی بهره بگیرد. »و هَّلل الساء السی 

فادعوه با.3«4 
8. با  ناله و زاری از خداوند طلب کنیم.

ِئَكِة  ل ٍف ِمَن اْلَ
ْ
ل

َ
ُکْم ِبأ

ُ
ّد ّنِ ُمِ

َ
ُكْم أ

َ
ُكْم َفاْسَتجاَب ل ّبَ »ِإْذ َتْسَتغیُثوَن َر

5». ُمْرِدف�خَ
فریـاد  بـه  را  خـود  پـروردگار  کـه  را  زمانـی  آوریـد[  یـاد  ]بـه 
می طلبیدیـد، پـس دعـاى شـما را اجابـت کـرد کـه: »مـن شـما را بـا 

کـرد.« خواهـم  یـارى  پیاپـی،  فرشـته  هـزار 
9. قبل از دعا مدح و ثناء خداوند را بگوییم.

ـ�خَ *  اِحِ الّرَ ْرَحـُم 
َ
أ نـَت 

َ
أ َو  ـّرُ 

ُ
الّض ـِیَ   َمّسَ ّن ِ 

َ
أ ـُه  ّبَ َر َنـاَدى   ِإْذ  ـوَب  ّيُ

َ
أ َو 

1.  األنعام، آیه 52
2.  غافر، آیه 60

3.  األعراف، آیه 180
4.  محسن قرائتی، تفسیر نور )10جلدى(، ج  8، ص: 280

5.  األنفال، آیه 9
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َعُهـْم  ُهـم ّمَ
َ
ـُه َو ِمْثل

َ
ْهل

َ
ـُه َفَكَشـْفَنا َمـا ِبـِه ِمـن ُضـٍرّ َو َءاَتْیَنـاُه أ

َ
َفاْسـَتَجْبَنا ل

َعاِبِديـَن.1
ْ
ِلل ى   ْکـَر ِذ َو  ِعنِدَنـا  ـْن  ّمِ ـًة  َرْحَ

و ایـوب را ]یـاد کـن [ هنگامـی که پـروردگارش را نـدا داد که: »به 
مـن آسـیب رسـیده اسـت و تویـی مهربانتریـن مهربانـان.« * پـس 
]دعاى [ او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و 
کسـان او و نظیرشـان را همـراه بـا آنـان ]مجددًا[ بـه وى عطا کردیم 

]تـا[ رحمتـی از جانـب مـا و عبرتـی بـراى عبادت کنندگان ]باشـد[.
10. قبـل از دعـا بـه خطـا و معاصـی خویـش در پیشـگاه خداونـد 

اقـرار نماییـم:
ْیـِه َفَنـاَدى  ِف 

َ
ْقـِدَر َعل

َ
ـن ّن

َّ
ن ل

َ
َهـَب ُمَغاِضًبـا َفَظـّنَ أ

َ
ـوِن ِإذ ّذ َو َذا الّنُ

 * ِلِمـ�خَ
َ

الّظ ِمـَن  ُکنـُت  ِإّن ِ  ُسـْبَ�اَنَک  نـَت 
َ
أ  

َ
ِإّل ِإَلَه   

َ
ّل ن 

َ
أ َمـِت 

ُ
ل

ُ
الّظ

2. ْؤِمِنـ�خَ اْلُ ُننِجـی  َکَذاِلـَک  َو  َغـّمِ 
ْ
ال ِمـَن  ْیَنـاُه 

ََّ نج َو  ـُه 
َ
ل َفاْسـَتَجْبَنا 

و »ذو النـون« را ]یـاد کـن [ آن گاه کـه خشـمگین رفت و پنداشـت 
کـه مـا هرگـز بـر او قدرتـی نداریـم، تـا در ]دل [ تاریکی هـا نـدا درداد 
از  مـن  کـه  راسـتی  تـو،  منّزهـی  نیسـت،  تـو  جـز  »معبـودى  کـه: 
کردیـم و او را از  سـتمکاران بـودم.« * پـس ]دعـاى [ او را بـرآورده 

انـدوه رهانیدیـم، و مؤمنـان را ]نیـز[ چنیـن نجـات می دهیـم.
11. دعا را رو به قبله انجام دهیم:

ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه 
ّ

ُکل قیُمـوا ُوُجوَهُكـْم ِعْنـَد 
َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ىّبِ ِبال َمـَر َر

َ
 أ

ْ
ُقـل

ُکـْم َتُعـوُدوَن.3
َ
يـَن َکمـا َبَدأ ـُه الّدِ

َ
ِلصـ�خَ ل ُمخْ

1.  األنبیاء، آیات 83 و 84
2.  األنبیاء، آیات 87 و 88

3.  األعراف، آیه 29
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بگـو: »پـروردگارم بـه دادگـرى فرمـان داده اسـت، و ]اینکـه [ در 
کنیـد، و در  هـر مسـجدى روى خـود را مسـتقیم ]بـه سـوى قبلـه [ 
حالی که دین خود را براى او خالص گردانیده اید وى را بخوانید، 

همان گونـه کـه شـما را پدیـد آورد ]بـه سـوى او[ برمی گردیـد.«
در روایت در تفسیر این آیه وارد شده است:

ِ َمْسـِجٍد، 
ّ

ِقیُمـوا ُوُجوَهُكـْم ِعْنـَد ُکل
َ
عـن أحدهـا؟امهع؟ ف قـول اهَّلل: َو أ

قـال: »هـو إل القبلـة«.1
گرامـی اسـالم؟ص؟ و امامـان  البتـه آداب دیگـری نیـز از پیامبـر 

بزرگوارمـان بـه مـا رسـیده اسـت:
1. دعا را با »بسم اهلل الرحمن الرحیم« شروع نماییم:

ِحمی .2 ْحِن  الّرَ ُه  ِبْسِم  اهَّلِل  الّرَ
ُ
ل ّوَ

َ
 ُدَعاٌء أ

ُ
قال رسول اهَّلل؟ص؟: َل ُيَرّد

»دعایی که با بسم اهلل الرحمن الرحیم شروع شود رد نمی شود.«
2. یاد نمودن پیامبر؟ص؟:

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هر کـه دعائی کند و نـام پیغمبر؟ص؟ را 
نبـرد، آن دعـا بـاالى سـرش )چـون پرنـده اى( بچرخـد، و چون نام 

پیغمبـر؟ص؟ را بـرد، دعـا باال رود.3
3. ابتـداء و انتهـای دعـا، صلـوات بـر محمـد و آل محمـد؟مهع؟  

بفرسـتد.
حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: هر کـه به درگاه خـداى )عز و جل( 
حاجتـی دارد، بایـد بـه صلـوات بـر محمـد و آلش؟مهع؟ شـروع کند، و 

1.  سید هاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج  2، ص: 528
2.  سعید بن هبة اهلل  قطب الدین راوندى، الدعوات )للراوندی( / سلوة الحزین، النص، ص: 52

3.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 491
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سـپس حاجـت خـود را بخواهـد و در آخـر هـم بـه صلـوات بـر محمـد 
و آل محمـد؟مهع؟ پایـان دهـد، زیـرا کـه خـداى )عـز و جـل( کریم تـر 
گذارد  از آن اسـت کـه دو طـرف )دعـا( را بپذیـرد، و وسـط )دعـا( را وا
)و بـه اجابـت نرسـاند( زیـرا صلـوات بـر محمـد و آل محمـد؟مهع؟ 
محجـوب نیسـت )و بـدون برخـورد بـه حجابـی بـاال رود و قبـول 

شود(.1
4. دو رکعت نماز، قبل از حاجت خواستن بخواند:

امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هـر کـه نیکـو وضـو بگیـرد و دو رکعـت 
کامـل بـه جـا آورد  ع و سـجود آن هـا را بـه طـور  نمـاز بخوانـد و رکـو
گویـد و خداونـد )عـز و جـل( را بسـتاید و بـر رسـول  سـپس سـالم 
خـدا؟ص؟ صلـوات بفرسـتد و آن گاه حاجتـش را بخواهـد، هـر آینـه 
خیر را در جایی که گمان آن خیر هسـت خواسـته اسـت و کسـی که 

خیـر را در جـای خـودش بخواهـد ناامیـد نمی شـود.2
گر کسـی این آداب را رعایت نماید، امید اسـت که به آثار  آری! ا
مذکـور دسـت یابـد و روز بـه روز بـر قـرب خویـش بـه خالـق ایـن عاَلم 

بیافزایـد، چـه اینکـه اصـل عبادت را انجام داده اسـت.

رفتارسازی

حضـرت امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیِر گفتـار خـداى تبـارک و تعالـی: 
یُدُهـْم ِمـْن َفْضِلِه «3  اِلـاِت َو َيِز ـوا الّصَ

ُ
ِذيـَن آَمُنـوا َو َعِمل

َّ
»َو َيْسـَتِجیُب ال

1.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 494
2.  احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج  1، ص: 52

3.  الشوری، آیه 26
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کردنـد، و  کـردار نیـک  کـه ایمـان آوردنـد و  »و می پذیـرد از آنـان 
بیفزایـد بـراى ایشـان از فضـل خویـش« فرمـود:

مقصـود، مؤمنـی اسـت کـه بـراى بـرادر )دینـی( خـود در پشـت 
سـر او دعـا کنـد، پـس فرشـته بـراى دعـاى او آمیـن گویـد و خـداى 
عزیـز جبـار فرمایـد: بـراى تـو اسـت دو برابـر آنچـه )بـراى بـرادرت( 
درخواسـت کـردى، و آنچـه )نیـز بـراى او( درخواسـت کـردى، بـه 
خاطـر اینکـه او را دوسـت داشـتی بـه تـو داده شـد )و دعایـت در حق 

او مسـتجاب شـد(.
لـذا از اصحـاب امامـان بزرگـوار مـا همیـن مطلـب دیـده شـده 

اسـت؛ چنانچـه نقـل شـده اسـت:
علـی بـن ابراهیـم از پـدرش حدیـث کند که: عبـد اهلل بن جندب 
را در موقـف )عرفـات( دیـدم و وقوفـی بهتـر از وقـوف او ندیـدم. 
پیوسـته دسـت هایش بـه سـوى آسـمان بلنـد بـود و اشـک هایش 
بـر گونـه اش روان بـود، بـه طـورى کـه بـه زمیـن می ریخـت. پـس 
گفتـم: اى  کـه مـردم )از عرفـات( برگشـتند، مـن بـه وى  همیـن 
گفـت: بـه خـدا  ابامحمـد! مـن وقوفـی بهتـر از وقـوف تـو ندیـدم؟ 
سـوگند مـن جـز بـراى بـرادران )دینـی( خـود دعائـی نکـردم و ایـن 
کاظـم؟ع؟ بـه مـن  کـه حضـرت اباالحسـن امـام  بـراى ایـن بـود 
خبـر داد کـه هـر کـه بـراى بـرادر دینـی خـود پشـت سـرش دعـا کنـد، 
از عـرش بـه او نـدا شـود: بـراى تـو بـاد صـد هـزار برابـر )آنچـه بـراى 
بـرادران دینیـت درخواسـت کـردى( پـس مـن خـوش نداشـتم کـه 
صـد هـزار دعـاى تعهـد شـده را بـه خاطـر یـک دعـا از دسـت بدهـم، 
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کـه نمی دانـم آن یـک دعـا هـم بـه اجابـت برسـد یـا نـه.1

پرورش احساس

احمد بن محمد بن أبی نصر گوید: به حضرت ابی الحسن؟ع؟ 
)امـام رضـا( عـرض کـردم: قربانت شـوم! من چند سـال اسـت که از 
خـدا حاجتـی درخواسـت کـرده ام و از تأخیـر اجابتـش در دلم شـبهه 

و نگرانی آمده اسـت؟
کنـد  فرمـود: اى احمـد! مبـادا شـیطان بـر )دل( تـو راهـی بـاز 
آینـه  هـر  می فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام  همانـا  کنـد.  ناامیـد  را  تـو  تـا 
مؤمـن حاجتـی از خـدا بخواهـد و اجابـت آن بـه تأخیـر افتـد، بـراى 
گریـه اش  صـداى  شـنیدن  و  خداونـد(  )نـزد  آوازش  محبوبیـت 
اسـت. سـپس فرمـود: بـه خـدا سـوگند آنچـه خـداى )عـز و جـل( 
بـراى مؤمنیـن از خواسته هایشـان تأخیـر انـدازد، بهتـر اسـت بـراى 
ایشـان از آنچـه زود بـه آنهـا عطـا فرمایـد؛ و اصـاًل دنیـا مگر چیسـت؟ 
امـام باقـر؟ع؟ می فرمـود: سـزاوار اسـت بـراى مؤمن کـه دعایش در 
حـال آسـایش هماننـد دعـاى او در حـال خسـتگی باشـد، و چـون 
کـرده( بـه او داده شـد )از دعـا( سسـت نشـود.  )آنچـه درخواسـت 
پـس تـو از دعـا خسـته مشـو، زیـرا کـه دعـا نـزد خـداى )عـز و جـل( 
منزلتـی دارد )بـس بـزرگ( و بـر تـو بـاد بـه شـکیبائی، و دنبـال روزى 
حـالل رفتـن، و صلـه رحـم کـردن و مبـادا بـا مـردم اظهـار دشـمنی 
کـه از  کنیـم بـا هـر  کـه پیونـد  کـه مـا خاندانـی هسـتیم  کنـی، زیـرا 

1.  محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 508
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مـا ِبُبـرد، و نیکـی کنیـم بـه هـر کـه بـه مـا بـدى کنـد. پـس بـه خـدا 
سـوگند در ایـن کار سـرانجام نیکوئـی ببینیـم )چـه در دنیـا و چـه در 
گر هرگاه  آخـرت(. همانـا کسـی کـه در این دنیا داراى نعمت اسـت ا
درخواسـت )چیـزى از خـدا( کنـد و بـه او داده شـود )حرصـش زیـاد 
گـردد( و جـز آن را نیـز بخواهـد و )در نتیجـه( نعمت خدا در چشـم او 
کوچک و خوار گردد و از هیچ چیز سـیر نشـود و چون نعمت فراوان 
شـود مسـلمان از ایـن راه بـه خطـر افتـد )و ایـن خطـر( بـه خاطـر آن 
حقوقـی )اسـت( کـه بـر او واجـب شـود و بـه خاطـر آن چیـزى اسـت 
کـه بیـم آن رود بـه واسـطه ایـن حقوق در فتنـه و آزمایش افتد )و در 

کنـد(. کوتاهـی  أداء آن هـا 
گر مـن به تو چیزى گفتم، بـدان وثوق و اعتماد  بگـو بدانـم کـه ا
گـر مـن بـه گفتـه شـما اعتماد  دارى؟ عـرض کـردم: فدایـت گـردم! ا
نکنـم، پـس بـه گفتـار چـه کسـی اعتماد کنـم، با اینکه شـما حجت 
خداونـد بـر خلـق او هسـتی؟ فرمـود: پـس تـو بـه خـدا )و وعده هـا 
و گفتارهـاى او( اعتمـادت بیشـتر باشـد، زیـرا خداونـد بـه تـو وعـده 
گـذار  اجابـت داده اسـت )یـا اینکـه اجابـت دعـاى تـو بـه موعـدى وا
َک ِعبـادی َعـّیِ 

َ
ل

َ
شـده( آیـا خـداى )عـز و جـل( نفرمـوده: »َو ِإذا َسـأ

ُیْؤِمُنـوا ىب  
ْ
َیْسـَتجیُبوا ل  َو ل

ْ
اِع ِإذا َدعـاِن َفل

َ
جیـُب َدْعـَوَة الـّد

ُ
یـٌب أ َفـِإّنِ َقر

ُهـْم َيْرُشـُدوَن« »و هـرگاه بنـدگان مـن، از تـو در بـاره مـن بپرسـند، 
َّ
َعل

َ
ل

کـه مـرا  کننـده را بـه هنگامـی  ]بگـو[ مـن نزدیکـم، و دعـاى دعا
بخوانـد، اجابـت می کنـم، پـس ]آنـان [ بایـد فرمـان مرا گـردن نهند 
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و بـه مـن ایمـان آورنـد، باشـد کـه راه یابنـد.«1
ْحَمـِة اهلل«2 »نومیـد نباشـید   َتْقَنُطـوْا ِمـن ّرَ

َ
و فرمـوده اسـت: »ال

ْنـُه  ْغِفـَرًة ّمِ از رحمـت خـدا.« و نیـز فرمـوده اسـت: »َو اهلُل َیِعُدُکـم ّمَ
«3 »و خـدا نویدتـان دهـد بـه آمـرزش و فضـل.« پـس تـو بـه 

ً
َو َفْضـال

خداى )عز و جل( اعتمادت بیشـتر باشـد از دیگران، و در دل خود 
جـز خوبی راه ندهید، که شـما آمرزیده اید.4

مناجات

الحمـد شـد  خـدا  کـوی  معتکـف  مـا  دل 
دِر ایـن مـاه بـه روی همـه وا شـد الحمـد

می بـارد خـدا  لطـف  از  مغفـرت  و  رحمـت 
گـدا شـد الحمـد دعـوت عـام ز هـر شـاه و 

برگـرد شـد  دعـا  مـاه  بگـو  گنهـکار  بـه 
الحمـد شـد  روا  کار  خطـا عبـِد  حاجـت 

گـر توبـه شکسـتی بـازآی آری یـک عمـر ا
توبه این جاست که پر قدر و بها شد الحمد

1.  البقره، آیه 186
2.  الزمر، آیه 53

3.  البقره، آیه 268
4.   محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 488
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7
مغفرت در قرآن

انگیزه سازی

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم، بـه دفعـات از رحمـت و مغفـرت 
خویـش نسـبت بـه بندگانـش سـخن گفتـه اسـت؛ مثـل ایـن آیه که 
حـمُی1؛ بـه بندگانـم خبـر ده  َغُفـوُر الّرَ

ْ
َنـا ال

َ
ّنِ أ

َ
ئْ ِعبـادی أ می فرمایـد: »َنـّیِ

کـه یقینـًا مـن ]نسـبت بـه مؤمنـان [ بسـیار آمرزنـده و مهربانـم.«
بـه اوج خـود می رسـد،  ایـن مغفـرت در مـاه مبـارک رمضـان 

می فرماینـد: اسـالم؟ص؟  مکـرم  رسـول  چنانچـه 
ِفیـِه   اهَّلُل   ُيَضاِعـُف   َشـْهٌر  ُهـَو  َو   

َّ
َجـل َو  َعـّزَ  اهَّلِل  َشـْهُر  َرَمَضـاَن  َشـْهُر 

َناَبِة َو ُهَو  َبَرَکـِة َو ُهـَو َشـْهُر اْلِ
ْ
َئاِت  َو ُهـَو َشـْهُر ال ـّیِ ُ�ـو ِفیـِه  الّسَ َسـَناِت  َو َیْ اْلَ

ة.2 ّنَ َ َفْوِز ِباْلج
ْ
ـاِر َو ال ِعْتِق ِمَن الّنَ

ْ
ْغِفـَرِة َو ُهَو َشـْهُر ال َبـِة َو ُهـَو َشـْهُر اْلَ ْو َشـْهُر الّتَ

1.  الحجر، آیه 49
2.  محمد بن علی بن بابویه، فضائل األشهر الثالثة، ص: 95



کـه خداونـد در  مـاه رمضـان، مـاه خداسـت و آن ماهـی اسـت 
ک می کنـد و آن مـاه برکـت  آن حسـنات را می افزایـد و گناهـان را پـا
اسـت و مـاه بازگشـت بـه سـوی خداونـد بـه وسـیله توبـه اسـت و ماه 
بخشـش و مـاه آزاد شـدن از آتـش و رسـتگاری بـه وسـیله رفتـن بـه 

بهشـت اسـت.
درباره مغفرت الهی و توبه و بازگشـت به سـوی خداوند متعال، 

داسـتانی را از زمان پیامبر گرامی اسـالم؟ص؟ نقل می نماییم:
ابن عباس می گوید:

رسـول خـدا؟ص؟ بیـن دو نفـر مـرد انصـارى و ثقفـی بـرادرى و 
کـرد، و آن دو از یکدیگـر جـدا نمی شـدند، تـا آنکـه  اخـوت برقـرار 
جنگـی پیـش آمـد. آن مـرد ثقفـی بـا پیغمبـر؟ص؟ بـراى جنـگ از 
ج اهـل خـود و آن  ج شـد، مـرد انصـارى مانـد تـا مخـار مدینـه خـار
کنـد و وسـائل زندگانـی آنـان را تهیـه نمایـد.  مـرد ثقفـی را تأمیـن 
روزى مـرد انصـارى بـه خانـه دوسـت خـود آمـد. همسـر او را 
کـه دارد خـود را می شـوید و موهـاى او بـر صورتـش ریختـه  دیـد 
بـود. هـواى نفـس بـر او غلبـه کـرد. اجـازه نگرفتـه داخـل خانـه شـد 
و بـه آن زن رسـید. رفـت تـا او را ببوسـد ولـی زن دسـت خـود را بـر 
صورتـش نهـاد، مـرد دسـت او را بوسـید، بعـد پشـیمان شـد و حیـا 

کـرد و برگشـت.
زن گفـت: سـبحان اهلل، بـه امانتـی کـه بـه تـو سـپرده شـده بـود، 
خیانـت کـردى و خـداى را نافرمانـی نمـودى! حاجـت تـو بـرآورده 
نشـد. انصـارى گویـد: مـن از کـرده خـود پشـیمان شـدم و از شـدت 

شهـــــــدسخـــــــن1128



ج گردیـدم و بـه کوه هـاى مدینـه  پشـیمانی و انـدوه از مدینـه خـار
پنـاه بـردم و بـه توبـه و انابـه پرداختـم، تـا آن که مرد ثقفـی از جنگ 
گاه سـاخت. برگشـت و به خانه آمد و همسـرش، او را از جریان امر آ
ج شـد تـا او را پیـدا کنـد. پـس از جسـتجو  مـرد ثقفـی از خانـه خـار
در میـان کوه هـا، او را یافـت در حالـی که در سـجود بوده و می گفت: 
گنـاه مـن بـس عظیـم اسـت، چـون بـه بـرادر خـود خیانـت کـردم. 
ثقفـی بـه او گفـت: فالنـی برخیـز تـا خدمـت رسـول اهلل؟ص؟ برویـم و 
گنـاه خـود را بـراى ایشـان توضیح ده. شـاید خداوند بـراى تو فرجی 
کنـد. پـس آن دو بـه سـوى مدینـه روان  سـازد و توبـه تـو را قبـول 
شـدند و هنگام نماز عصر خدمت رسـول اهلل؟ص؟ رسـیدند. جبریل 
بـر حضـرت فـرود آمـد کـه خداونـد توبـه او را قبـول کرده اسـت و این 

آیـه را بـر پیغمبـر؟ص؟ خوانـد: 
 
ْ
وا  اهَّلَل َفاْسـَتْغَفُر

ْ
وا َکـُر نُفَسـُهْم َذ

َ
 أ

ْ
ُمـوا

َ
ْو َظل

َ
 َفاِحَشـًة أ

ْ
ـوا

ُ
ِذيـَن ِإَذا َفَعل

َّ
َو ال

 َو ُهـْم 
ْ
ـوا

ُ
 َعـَى  َمـا َفَعل

ْ
وا  اهَّلُل َو َلْ ُيصـِرُّ

َ
ُنـوَب ِإّل

ُ
ـْم َو َمـن َيْغِفـُر الّذ ِبِ ِلُذُنو

ـا  ِتَ ى ِمـن َتْ ـِر ْ ج
َ

ـاٌت ت ـْم َو َجّنَ ِ ّبِ ـن ّرَ ْغِفـَرٌة ّمِ ئـَک َجَزاُؤُهـم ّمَ
َ
ْول

ُ
ُمـوَن * أ

َ
َيْعل

1. َعاِمِلـ�خ
ْ
ْجـُر ال

َ
ـاُر َخِلِديـَن ِفهَیـا َو ِنْعـَم أ ْنَ

َ
اْل

و آنـان کـه چـون کار زشـتی کننـد، یا بـر خود سـتم روا دارند، خدا 
را بـه یـاد می آورنـد و بـراى گناهانشـان آمـرزش می خواهنـد و چـه 
کسـی جـز خـدا گناهـان را می آمـرزد؟ و بـر آنچـه مرتکـب شـده اند، 
بـا آنکـه می داننـد ]کـه گنـاه اسـت [، پافشـارى نمی کننـد. * آنـان، 
پاداششـان آمرزشـی از جانب پروردگارشـان، و بوسـتان هایی است 

1.  آل عمران، آیات 135 و 136
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از زیـر ]درختـان [ آن جویبارهـا روان اسـت. جاودانـه در آن  کـه 
بماننـد، و پـاداش اهـل عمـل چـه نیکوسـت.

گفـت: اى رسـول خـدا، ایـن آیـه مخصـوص  یکـی از اصحـاب 
ایـن مـرد اسـت یـا عمومیـت دارد و همـه را در برمی گیـرد؟ حضـرت 

فرمـود: عمومیـت دارد و شـامل همـه می شـود.1

اقناع اندیشه

خداونـد متعـال بارهـا در قـرآن کریـم دربـاره مغفـرت و بخشـش 
بنـدگان سـخن گفتـه اسـت. کلمـه »عفـو« بنـا بـه گفتـه راغـب بـه 
کـه  معنـاى قصـد اسـت.2 البتـه ایـن معنـا، معنـاى جامعـی اسـت 
گفتـه می شـود:  از مـوارد اسـتعمال آن بـه دسـت می آیـد،- وقتـی 
»عفـاه« و یا»اعتفـاه« یعنـی قصـد فالنـی را کـرد تـا آنچـه نزد او اسـت 
بگیـرد، و وقتـی گفتـه می شـود: »عفـت الریـح الـدار« معنایـش ایـن 

اسـت کـه نسـیم قصـد خانـه کـرد و آثـارش را از بیـن بـرد.
گویـا اینکـه در مـورد کهنـه شـدن خانـه می گوینـد: »عفـت الـدار« 
عنایتـی لطیـف در آن دارنـد و کأّنـه می خواهنـد بگوینـد خانـه قصد 
گرفـت و از انظـار  کـرد، و زینـت و زیبایـی خـودش را  آثـار خـودش 
ناظـران پنهـان سـاخت و بـه ایـن عنایت اسـت که عفـو را به خداى 
تعالـی نسـبت می دهنـد، گویـا خـداى تعالی قصد بنـده اش می کند 
و گناهانی که در او سـراغ دارد از او می گیرد و او را بی گناه می سـازد.

1.  محمد جعفر اسالمی، شأن نزول آیات، ص: 138
2.  حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص574.
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کـه مغفـرت )کـه عبـارت از پوشـاندن  از اینجـا روشـن می شـود 
ع و نتیجـه عفـو اسـت، چـون هـر  اسـت( بـه حسـب اعتبـار متفـر
چیـزى اول بایـد گرفتـه شـود، بعـد پنهـان گـردد. خـداى تعالی هم 
اول گنـاه بنـده اش را می گیـرد و بعـد می پوشـاند و گنـاه گنـاه کار را 
نـه در نـزد خـودش و نـه در نـزد دیگـران برمـال نمی کنـد. همچنـان 
ا  کاَن اهَّلُل َعُفـّوً نـا«1 و نیـز فرمـود: »َو 

َ
ـا َو اْغِفـْر ل کـه فرمـود: »َو اْعـُف َعّنَ

2»
ً
َغُفورا

کـه اول عفـو را ذکـر می کنـد، بعـد مغفـرت را و در تمـام ده بـاری 
کـه عفـو و غفـران در آیـات الهـی بـا هـم آمده انـد، عفـو بـر غفـران بـه 

همیـن صـورت پیشـی گرفتـه اسـت.
البتـه بایـد متذکـر شـویم کـه معنـاى عفـو و مغفـرت، منحصـر در 
آثـار تشـریعی و اخـروى نیسـت، بلکـه شـامل آثـار تکوینـی و دنیایـی 
کریـم در همیـن مـوارد  نیـز می شـود. بـه شـهادت اینکـه در قـرآن 
صاَبُكـْم ِمـْن 

َ
اسـتعمال شـده اسـت. از آن جملـه فرمـوده: »َو مـا أ

ْيِدیُكـْم َو َيْعُفـوا َعـْن َکِثیـٍر« و ایـن آیـه بـه طـور 
َ
ُمِصیَبـٍة َفِبمـا َکَسـَبْت أ

قطـع شـامل آثـار و عواقـب سـوء دنیایـی گناهـان نیـز هسـت.3
ح  خداونـد متعـال در قـرآن کریـم بـرای مغفـرت عواملـی را مطـر

نمـوده اسـت کـه بـه آن هـا اشـاره می نماییـم:

1.  البقره، آیه 286
2.  النساء، آیه 99

3.  سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص: 51
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1. ایمان
ـْ�ِر َو  ْیـِه ِمـَن الّسِ

َ
ْکَرْهَتنـا َعل

َ
نـا َخطایانـا َو مـا أ

َ
نـا ِلَیْغِفـَر ل ّبِ ـا ِبَر ـا آَمّنَ

َ
ِإّن

ْبـى.1
َ
اهَّلُل َخْیـٌر َو أ

مـا بـه پروردگارمـان ایمـان آوردیـم، تـا گناهـان مـا و آن سـحرى 
کـه مـا را بـدان واداشـتی بـر مـا ببخشـاید، و خـدا بهتـر و پایدارتـر 

اسـت.

2. تقوا
ـْر َعْنُكـْم   َو ُيَكّفِ

ً
ُكـْم ُفْرقانـا

َ
 ل

ْ
َعـل ُقـوا اهَّلَل َي�جْ ذيـَن آَمُنـوا ِإْن َتّتَ

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
یـا أ

َعظـمِی.2
ْ
َفْضـِل ال

ْ
ُكـْم َو اهَّلُل ُذو ال

َ
ئاِتُكْم َو َيْغِفـْر ل َسـّیِ

گـر از خـدا پـروا داریـد، بـراى  کـه ایمـان آورده ایـد، ا اى کسـانی 
شـما ]نیـروى [ تشـخیص ]حـّق از باطل [ قـرار می دهـد و گناهانتان 
را از شـما می زدایـد و شـما را می آمـرزد و خـدا داراى بخشـش بـزرگ 

اسـت.

3. پیروى از انبیاء
ُكـْم ُذُنوَبُكـْم 

َ
ن  ُيْ�ِبْبُكـُم اهَّلُل َو َيْغِفـْر ل ِبُعـو

َ
ـوَن اهَّلَل َفاّت ّبُ ِ

ُ
 ِإْن ُکْنـُتْ ت

ْ
ُقـل

َو اهَّلُل َغُفـوٌر َرحـمٌی.3
کنیـد تـا خـدا  گـر خـدا را دوسـت داریـد، از مـن پیـروى  بگـو: »ا
گناهـان شـما را بـر شـما ببخشـاید، و خداونـد  دوسـتتان بـدارد و 

1.  طه، آیه 73
2.  األنفال، آیه 29

3.  آل عمران، آیه 31
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اسـت.« مهربـان  آمرزنـده 

4. عفو و گذشت از مردم
َو  ىب   ُقـْر

ْ
ال ِل  و

ُ
أ ُيْؤُتـوا  ْن 

َ
أ ـَعِة  الّسَ َو  ِمْنُكـْم  َفْضـِل 

ْ
ال ـوا 

ُ
ول

ُ
أ َتـِل 

ْ
َيأ َو ل 

ْن 
َ
وَن أ ّبُ ِ

ُ
 ل ت

َ
َیْصَفُ�وا أ

ْ
َیْعُفوا َو ل

ْ
يَن ف  َسـبیِل اهَّلِل َو ل هاِجر ک�خَ َو اْلُ سـا اْلَ

ُكـْم َو اهَّلُل َغُفـوٌر َرحـمی.1
َ
َيْغِفـَر اهَّلُل ل

و سـرمایه داران و فراخ دولتـان شـما نبایـد از دادِن ]مـال [ بـه 
خویشـاوندان و تهیدسـتان و مهاجـران راه خـدا دریـغ ورزنـد، و باید 
عفـو کننـد و گذشـت نماینـد. مگـر دوسـت نداریـد کـه خـدا بـر شـما 

ببخشـاید؟ و خـدا آمرزنـده مهربـان اسـت.

5. انفاق در راه خدا
ُكـْم َو اهَّلُل َشـُكوٌر 

َ
ُكـْم َو َيْغِفـْر ل

َ
 ُيضاِعْفـُه ل

ً
 َحَسـنا

ً
ِإْن ُتْقِرُضـوا اهَّلَل َقْرضـا

َحلمٌی.2
چنـدان  دو  شـما  بـراى  را  آن  دهیـد،  نیکـو  وامـی  را  خـدا  گـر  ا
می گردانـد و بـر شـما می بخشـاید، و خـدا سـپاس پذیِر بردبـار اسـت.

6. جهاد در راه خدا با جان و مال
نُفِسـُكْم 

َ
ْمَواِلكُمْ  َو أ

َ
اِهُدوَن ِف َسـِبیِل اهَّلِل ِبأ

َُ ُتْؤِمُنوَن ِباهَّلِل َو َرُسـوِلِه َو تج
كـُمْ  

ْ
كـُمْ  ُذُنوَبكـُمْ  َو ُيْدِخل

َ
ُمـوَن * َيْغِفـْر ل

َ
ُکنـُتْ َتْعل كـُمْ  ِإن 

َّ
َذِلكـُمْ  َخیـْرٌ ل

ـاِت َعْدٍن َذاِلَک  َبًة ِف َجّنَ ِکَن َطّیِ اُر َو َمَسـا ْنَ
َ
ـا اْل ِتَ ى ِمـن َتْ ـِر َْ ـاٍت تج َجّنَ

1.  النور، آیه 22
2.  التغابن، آیه 17
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َعِظـمی.1
ْ
َفـْوُز ال

ْ
ال

به خدا و فرسـتاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد 
گـر بدانیـد، بـراى شـما بهتر اسـت  کارى [ ا کنیـد. ایـن ]گذشـت و فـدا
کـه از  گناهانتـان را بـر شـما ببخشـاید، و شـما را در باغ هایـی  * تـا 
زیـر ]درختـان [ آن جویبارهـا روان اسـت و ]در[ سـراهایی خوش، در 
بهشـت هاى همیشـگی درآورد. ایـن ]خـود[ کامیابـی بزرگ اسـت.

7. عبادت خداوند متعال
ْرُکْم  ـن ُذُنوِبكـُمْ  َو ُيَؤّخِ كـُم ّمِ

َ
ِطیُعـوِن * َيْغِفـْر ل

َ
ُقـوُه َو أ

َ
 اهَّلَل َو اّت

ْ
ِن اْعُبـُدوا

َ
أ

ُمون.2
َ
ـْو ُکنـُتْ َتْعل

َ
ـُر ل

َ
 اهَّلِل ِإَذا َجـاَء َل ُيَؤّخ

َ
َجـل

َ
ی  ِإّنَ أ َسـّمً َجـٍل ّمُ

َ
ِإَل أ

خـدا را بپرسـتید و از او پـروا داریـد و مـرا فرمـان بریـد * ]تـا[ برخـی 
از گناهانتـان را بـر شـما ببخشـاید و ]اجـل [ شـما را تـا وقتـی معّیـن 
گـر بدانیـد، چـون وقـت مقـّرر خـدا برسـد، تأخیـر  بـه تأخیـر انـدازد. ا

برنخواهـد داشـت.

8. پرهیز از گناهان کبیره
ُكـْم 

ْ
ئاِتُكْم َو ُنْدِخل ـْر َعْنُكـْم َسـّیِ ـْوَن َعْنـُه ُنَكّفِ َتِنُبـوا َکباِئـَر مـا ُتْنَ ْ ج

َ
ِإْن ت

3. ً
یـا ُمْدَخـًل َکر

گـر از گناهـان بزرگـی کـه از آن ]ها[ نهی شـده اید دورى گزینید،  ا
بدی هاى شـما را از شـما می زداییم، و شـما را در جایگاهی ارجمند 

درمی آوریـم.
1.  الصف، آیات 11و12

2.  نوح، آیات 3و4
3.  النساء، آیه 31
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9. دعا و استغفار و انابه
حمُی.1 َغُفوُر الّرَ

ْ
ُه ُهَو ال

َ
ُه ِإّن

َ
ْمُت َنْفیس  َفاْغِفْر ل  َفَغَفَر ل

َ
 َرّبِ ِإّنِ َظل

َ
قال

کـردم،  گفـت: »پـروردگارا، مـن بـر خویشـتن سـتم  موسـی؟ع؟ 
کـه وى آمرزنـده مهربـان  مـرا ببخـش.« پـس خـدا از او درگذشـت 

اسـت.
و نیز در آیه دیگری آمده است:

ـَر  ْن ُيَكّفِ
َ
ُكـْم أ ّبُ  َعـیس  َر

ً
َبـًة َنُصوحـا ذيـَن آَمُنـوا ُتوُبـوا ِإَل اهَّلِل َتْو

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
یـا أ

ْنـاُر َيـْوَم ل 
َ
ـا اْل ِتَ ْ َ

ـری ِمـْن ت ْ ج
َ

ـاٍت ت ُكـْم َجّنَ
َ
ئاِتُكْم َو ُيْدِخل َعْنُكـْم َسـّیِ

ْم  ْیاِنِ
َ
ْيدِیْم َو ِبأ

َ
ذيـَن آَمُنـوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسـعی  َبـْ�خَ أ

َّ
ـِیَّ َو ال ـِزی اهَّلُل الّنَ ُي�خْ

ِ َشْ ٍء َقديـٌر.2
ّ

ـَک َعـى  ُکل
َ
نـا ِإّن

َ
نـا ُنوَرنـا َو اْغِفـْر ل

َ
ـْم ل ْتِ

َ
نـا أ ّبَ ـوَن َر

ُ
َيُقول

اى کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، بـه درگاه خدا توبه اى راسـتین 
کنیـد. امیـد اسـت کـه پروردگارتـان بدی هایتـان را از شـما بزدایـد و 
شـما را بـه باغ هایـی کـه از زیـر ]درختـان [ آن جویبارهـا روان اسـت 
کـه بـا او ایمـان  کسـانی را  درآورد. در آن روز خـدا پیامبـر ]خـود[ و 
و  آنـان،  پیشـاپیش  از  نورشـان  نمی گردانـد.  خـوار  بودنـد  آورده 
سـمت راستشـان، روان اسـت. آن گاه می گوینـد: »پـروردگارا، نـور 
کـه تـو بـر هـر چیـز  گـردان و بـر مـا ببخشـاى،  کامـل  مـا را بـراى مـا 

توانایـی.«

1.  القصص، آیه 16
2.  التحریم، آیه 8
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10.  دعای اولیاء خدا برای انسان
ْسـَتْغِفُر 

َ
 َسـْوَف أ

َ
ا خاِطئ�خَ * َقال ا ُکّنَ

َ
نـا ُذُنوَبنا ِإّن

َ
باَنـا اْسـَتْغِفْر ل

َ
ـوا یـا أ

ُ
قال

ِحمی.1 َغُفوُر الّرَ
ْ
ـُه ُهـَو ال

َ
ىّب ِ  ِإّن ُكـْم َر

َ
ل

کار  گفتنـد: »اى پـدر، بـراى گناهـان مـا آمـرزش خـواه که مـا خطا
بودیـم.« * یعقـوب؟ع؟ گفـت: »بـه زودى از پـروردگارم بـراى شـما 

آمـرزش می خواهـم، کـه او همانـا آمرزنـده مهربان اسـت.«2
در مقابـل ایـن عوامـل، موانعـی نیـز بـرای غفـران در قـرآن کریـم 

ح شـده اسـت. مطـر

11. شرک به خداوند
ـْن َيشـاُء َو َمـْن  ْن ُيْشـَرَک ِبـِه َو َيْغِفـُر مـا ُدوَن ذِلـَک ِلَ

َ
ِإّنَ اهَّلَل ل َيْغِفـُر أ

3. ً
 َعظیما

ً
ـا

ْ
ى  ِإث ُيْشـِرْک ِبـاهَّلِل َفَقـِد اْفَتـر

مسـّلمًا خـدا، ایـن را کـه بـه او شـرک ورزیـده شـود نمی بخشـاید و 
غیـر از آن را بـراى هـر کـه بخواهـد می بخشـاید، و هـر کـس بـه خـدا 

شـرک ورزد، بـه یقیـن گناهـی بـزرگ بربافتـه اسـت.

12. نفاق
ـْم َفُهـْم َل َيْفَقُهـون  ِبِ و

ُ
 َفُطِبـَع َعـَى  ُقل

ْ
وا َکَفـُر  َّ ُ

 ث
ْ
ـْم َءاَمُنـوا ّنَُ

َ
َذاِلـَک ِبأ

ـْم   ـن َيْغِفـَر اهَّلُل َلُ
َ
ـْم ل ْم َلْ َتْسـَتْغِفْر َلُ

َ
ـْم أ ُ

َ
ْسـَتْغَفْرَت ل

َ
ـْم أ هْیِ

َ
*..... َسـَواٌء َعل

4. َفاِسـِق�خ
ْ
َقـْوَم ال

ْ
ـِدى ال ِإّنَ اهَّلَل َل َیْ

1.  یوسف، آیه 97و98
2.  محسن قرائتی، تفسیر نور)10جلدى(، ج 8، ص211    

3.  النساء آیه 48
4.  المنافقون، آیات 3و6
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ایـن بـدان سـبب اسـت کـه آنـان ایمـان آورده، سـپس بـه انـکار 
پرداخته انـد و در نتیجـه بـر دل هایشـان مهـر زده شـده و ]دیگـر[ 
نمی فهمنـد.... بـراى آنـان یکسـان اسـت، چـه برایشـان آمـرزش 
برایشـان  هرگـز  خـدا  نخواهـی.  آمـرزش  برایشـان  یـا  بخواهـی 

را راهنمایـی نمی کنـد. نخواهـد بخشـود. خـدا فاسـقان 

13. کفر
ـْن 

َ
ًة َفل ـْم َسـْبع�خَ َمـّرَ ُ

َ
ـْم ِإْن َتْسـَتْغِفْر ل ُ

َ
ْو ل َتْسـَتْغِفْر ل

َ
ـْم أ ُ

َ
اْسـَتْغِفْر ل

َقـْوَم 
ْ
ـِدی ال وا ِبـاهَّلِل َو َرُسـوِلِه َو اهَّلُل ل َیْ َکَفـُر ـْم  ُ ّنَ

َ
ـْم ذِلـَک ِبأ ُ

َ
َيْغِفـَر اهَّلُل ل

1 . فاِسـق�خَ
ْ
ال

چـه بـراى آنـان آمـرزش بخواهـی یـا برایشـان آمـرزش نخواهـی 
طلـب  آمـرزش  برایشـان  بـار  هفتـاد  گـر  ا حّتـی [  اسـت،  ]یکسـان 
آنـان بـه خـدا  کـه  آنـان را نخواهـد آمرزیـد، چـرا  کنـی هرگـز خـدا 
هدایـت  را  فاسـقان  گـروه  خـدا  و  ورزیدنـد،  کفـر  فرسـتاده اش  و 

. نمی کنـد
البتـه ایـن موانـع تـا قبـل از توبـه واقعـی اسـت، وگرنـه همان طور 
کـه در آیـاِت عوامـل مغفـرت عـرض شـد، توبـه واقعـی باعـث جلـب 
کفـار و مشـرکین هـم موقعیـت توبـه  غفـران الهـی می گـردد، فلـذا 
گرامـی اسـالم؟ص؟ را  و ایمـان آوردن بـه خداونـد متعـال و پیامبـر 

کـه قـرآن می فرمایـد: داشـته  و دارنـد، چـرا 
 َّ ُ
ِجـْرُه َحـّیَ َيْسـَمَع َکلَم اهَّلِل ث

َ
ْشـِرک�خَ اْسـَتجاَرَک َفأ َحـٌد ِمـَن اْلُ

َ
َو ِإْن أ

1.  التوبه، آیه 80
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ُمـوَن.1
َ
ـْم َقـْوٌم لَيْعل ُ ّنَ

َ
َمَنـُه ذِلـَک ِبأ

ْ
ْبِلْغـُه َمأ

َ
أ

کالم  گـر یکـی از مشـرکان از تـو پنـاه خواسـت پناهـش ده تـا  و ا
خـدا را بشـنود سـپس او را بـه مـکان امنـش برسـان، چـرا کـه آنـان 

ناداننـد.  قومـی 
از مطالـب مذکـور می تـوان فهمیـد کـه خداونـد متعـال راه هـای 
فراوانـی را بـرای غفـران و بخشـوده شـدن انسـان قـرار داده اسـت. 
گویا او منتظر اسـت تا انسـان ها به سـویش بازگردند و مسـیر بندگی 
و اطاعـت او را در پیـش گیرنـد و ایـن مـاه مبـارک کـه مـاه میهمانـی 
بـرای جلـب رحمـت و  از بهتریـن زمان هـا  خداونـد اسـت، یکـی 
مغفـرت الهـی اسـت، چـرا کـه شـیاطین در بنـد هسـتند و بـا انجـام 
عباداتـی مثـل روزه و قرائـت قـرآن، شـرایط بازگشـت انسـان بـه 
سـوی پـروردگار و انتخـاب درسـت کـه همـان مسـیر بندگـی اسـت 
بیشـتر و بهتـر فراهـم اسـت. لـذا بـا انجـام هـر چـه بیشـتر و بهتـر 

کـه ذکـر شـد می تـوان بـه مغفـرت الهـی دسـت یافـت. عواملـی 

رفتارسازی

یکـی از عواملـی کـه در روایـات بـرای پذیرفتـه شـدن توبـه و قـرار 
ح شـده، دوسـتی و پذیـرش  گرفتـن در حیطـه غفـران الهـی مطـر
والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و امامـان بزرگـوار؟مهع؟ اسـت، چنانچـه 

در تاریـخ نقـل شـده:
عبداهلل بن عباس می گوید:

1.  التوبه، آیه6
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»ای  فرمـود:  منـا  در  اصحابشـان  جمـع  در  خـدا؟ص؟  پیامبـر 
مسلمانان، این علی بن ابی طالب، سرور و مهتر عرب و بزرگترین 
وّصـی پیامبـران اسـت. جایـگاه او نـزد مـن هماننـد جایـگاه هـارون 
نـزد موسـی اسـت، و تنهـا فـرق علـی با او این اسـت که هـارون بعد از 
موسـی پیامبـر بـود امـا بعـد از مـن پیامبـری نمی آیـد. خداونـد توبـه 
کـه دوسـتی و محّبـت  کـس را نمی پذیـرد، مگـر توبـه کسـی  هیـچ 

علـی؟ع؟ را در دل داشـته باشـد.«
آن گاه رسـول خـدا بـه حسـان بـن ثابـت فرمـود: »در این بـاره 

بگـو.« شـعری 
و حّسان بن ثابت چنین سرود:

ىب طاِلب«
َ
»ل تقبل التوبة من تائب *** ِاّل ُبِ�ّب ابن ا

کننـده ای جـز بـا دوسـتی و محبـت پسـر  »توبـه ی هیـچ توبـه 
نیسـت.«1 پذیرفتـه  ابوطالـب 

در منابـع روایـی شـیعه، دربـاره پذیـرش توبـه و مغفـرت خداوند 
ح شـده که نشـان می دهـد آنچه  متعـال، مطالـب دیگـری نیـز مطـر
را که قرآن به عنوان گناهان کبیره معرفی نموده و شرط بخشش 
گناهـان صغیـره را دوری از ایـن کبائر اعـالم می کند، تمامًا گناهانی 
اسـت کـه مربـوط بـه اولیـاء خـدا و امامـان معصـوم؟مهع؟ می باشـد، 

چنانچـه در روایتـی نقل شـده:
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: بزرگ تریـن گناهـاِن بـزرگ، هفـت 

1.  عمـاد الدیـن أبـی جعفـر محمـد بـن أبی القاسـم  طبـرى آملی، بشـارة المصطفی لشـیعة المرتضی 
)ط - القدیمـة(، ج 2، ص: 147
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گنـاه اسـت.
اول: شرک به خداونِد باعظمت است.

کـرده  کـه خداونـد کشـتنش را حـرام  دوم: کشـتن کسـی اسـت 
ْفـَس  ـوا الّنَ

ُ
اسـت مگـر بـه حـق. چنانچـه قـرآن می فرمایـد: »َو ل َتْقُتل

1؛ و انسـانی را کـه خـدا محتـرم شـمرده جـز بـه  ـّقِ  ِباْلَ
َ
َم اهَّلُل ِإّل ـی  َحـّرَ

َّ
ال

حـق نکشـید.«
سوم: خوردن اموال یتیمان.2

چهارم: نافرمانی از والدین و عاّق والدین شدن.3
کدامن و عفیفه.4 پنجم: تهمت زدن به زنان پا

ششم: فرار از جهاد و مواجهه با دشمن.5
هفتم: انکار آنچه که خداوند )عز و جل( نازل کرده است.6

کـه خداونـد  امـا شـرک بـه خـدای بـزرگ: پـس همانـا آنچـه را 
دربـاره مـا نـازل کـرده اسـت و آنچـه کـه رسـول خـدا؟ص؟ دربـاره مـا 
گفتـه اسـت به شـما رسـیده اسـت. پس بعضـی کالم خـدا و پیامبر را 

نپذیرفتنـد و رد کردنـد، پـس شـرک بـه خـدا همیـن اسـت.

1.  األنعام، آیه 151
ُکُلوَن فی  ُبُطوِنِهْم نارًا َو َسـَیْصَلْوَن َسـعیرًا )النسـاء، 

ْ
ما َیأ ْمـواَل اْلَیتامـی  ُظْلمـًا ِإّنَ

َ
ُکُلـوَن أ

ْ
ذیـَن َیأ

َ
2.  ِإّنَ اّل
آیه 10(

ا )مریم، آیه14( ارًا َعِصّیً ا ِبواِلَدْیِه َو َلْم َیُکْن َجّبَ 3.  َو َبّرً
ْرَبَعِة ُشـَهداَء َفاْجِلُدوُهْم َثمانیَن َجْلـَدًة َو ال َتْقَبُلوا َلُهْم 

َ
ُتـوا ِبأ

ْ
ذیـَن َیْرُمـوَن اْلُمْحَصنـاِت ُثـّمَ َلـْم َیأ

َ
4.  َو اّل

ولِئـَک ُهُم اْلفاِسـُقوَن )النور، آیه 4(
ُ
َبـدًا َو أ

َ
َشـهاَدًة أ

ْدباَر )األنفال، آیه 15(
َ ْ
وُهُم األ

ُ
ذیَن َکَفُروا َزْحفًا َفال ُتَوّل

َ
ذیَن آَمُنوا ِإذا َلقیُتُم اّل

َ
َها اّل ّیُ

َ
5.  یا أ

َل اهلُل ِمْن َفْضِلِه َعلی  َمْن َیشـاُء ِمْن  ْن ُیَنّزِ
َ
ْنَزَل اهلُل َبْغیًا أ

َ
ْن َیْکُفُروا ِبما أ

َ
ْنُفَسـُهْم أ

َ
6.  ِبْئَسـَما اْشـَتَرْوا ِبِه أ

ِعبـاِدِه َفبـاُؤ ِبَغَضـٍب َعلـی  َغَضٍب َو ِلْلکاِفریَن َعذاٌب ُمهیـٌن )البقره، آیه 90(
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امـا کشـتن نفـس محّرمـه، پـس کشـتن حسـین؟ع؟ و اصحـاب 
او بـود.

کـه حقـوق مالـی را از  امـا خـوردن امـوال یتیمـان همیـن اسـت 
روی ظلـم ندادنـد و آن را بردنـد.

امـا نافرمانـی والدیـن پـس همانا خداوند )عز و جـل( در کتابش 
ـْم1؛  هاُتُ ّمَ

ُ
أ واُجـُه  ْز

َ
أ َو  ْنُفِسـِهْم 

َ
أ ِمـْن  ْؤِمنـ�خَ  ِباْلُ ل   ْو

َ
أ ـِیُّ  »الّنَ فرمـود: 

پیامبر به مؤمنان از خودشـان سـزاوارتر اسـت و همسرانش مادران 
ایشـانند.« پـس پیامبـر پـدر ایشـان اسـت ولـی پیامبـر را در مـورد 

کردنـد. فرزنـدان و در مـورد خویشـان نزدیـک پیامبـر نافرمانـی 
امـا تهمـت نـاروا بـه زنـان مؤمنـه زدن پـس بـه فاطمـه؟اهس؟ بـر 

نـاروا زدنـد. منبرهایشـان تهمـت 
از روی  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  بـا  از جهـاد:  فـرار  دربـاره  امـا 
خواسـت خودشـان و بدون اجبار بیعت کردند، سـپس از آن بیعت 

کـرده و علـی؟ع؟ را تنهـا گذاشـتند. فـرار 
و امـا انـکار آنچـه خـدا نـازل کـرده اسـت: پـس همانـا حـق مـا را 
انـکار کردنـد و ایـن از چیزهایـی اسـت کـه هیچ کـس نسـبت بـه آن 

گاه و بـی اطـالع نیسـت. نـاآ
و خداوند می فرماید: 

ُكـْم 
ْ
ئاِتُكْم َو ُنْدِخل ـْر َعْنُكـْم َسـّیِ ـْوَن َعْنـُه ُنَكّفِ َتِنُبـوا َکباِئـَر مـا ُتْنَ ْ ج

َ
ِإْن ت

2. ً
یـا  َکِر

ً
ُمْدَخـل

1.  األحزاب، آیه 6
2.  النساء، آیه 31
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گـر از گناهـان بزرگـی کـه از آن ]ها[ نهی شـده اید دورى گزینید،  ا
بدی هاى شـما را از شـما می زداییم، و شـما را در جایگاهی ارجمند 

درمی آوریم.1
کـه در مذهـب و مکتـب اهـل بیـت عصمـت؟مهع؟  کسـی  آری! 
نباشـد و مسـیر زندگـی او در مسـیر امامـان بزرگـوار شـیعه نباشـد و در 
صـراط والیـت قـدم نگـذارد، مغفـرت الهـی را از دسـت خواهـد داد. 
فلـذا غفـران الهـی زمانـی شـامل انسـان می گـردد کـه در کنـار تـالش 
بـرای جلـب غفـران خداوند متعال، والیـت اهل بیت عصمت؟مهع؟ 

را پذیرفتـه باشـیم.

پرورش احساس

از آنچـه گفتیـم، واضـح شـد کـه مغفـرت خداونـد متعـال، بسـیار 
گـر از بزرگتریـن گناهـان نیـز توبـه ی واقعـی صـورت  وسـیع بـوده و ا
پذیـرد، امیـد بـه عفـو و مغفـرت خداونـد هرگـز قطـع نمی گـردد. امـا 
نکتـه ای کـه قابـل توجـه می باشـد آن اسـت کـه در صـورت تـداوم 
گناهـان، بـه مـرور قلـب افـراد دچـار بیمـاری شـده و دیگـر بـه سـوی 
نیـز  مغفـرت  و  بخشـش  درخواسـت  حتـی  و  نکـرده  رو  خداونـد 
نمی نماینـد، بلکـه تدریجـًا نفـاق در قلب هایشـان جانشـین ایمـان 
گردیـده و راه هرگونـه بازگشـت را بـر خـود می بندنـد. در ایـن زمینـه، 

حکایتـی شـنیدنی از صـدر اسـالم را خدمتتـان نقـل می کنیـم:

1.  محمد بن الحسن طوسی، تهذیب األحکام )تحقیق خرسان(، ج 4، ص: 149
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بعـد از غـزوه بنـی المصطلـق1، دو نفـر از مسـلمانان، یکـی از 
طایفـه انصـار و دیگـرى از مهاجـران بـه هنـگام گرفتـن آب از چـاه با 
هـم اختـالف پیـدا کردند. یکـی قبیله انصار را به یارى خود طلبید، 
و دیگـرى مهاجـران را. یـک نفـر از مهاجـران بـه یارى دوسـتش آمد 
و »عبـد اهلل بـن ُاَبـی« کـه از سـرکرده هاى معـروف منافقـان بـود بـه 
یـارى مـرد انصـارى شـتافت و مشـاجره لفظـی شـدیدى در میان آن 

دو درگرفـت. 
عبـد اهلل بـن ُابـی سـخت خشـمگین شـد و در حالـی کـه جمعـی 
از قومـش نـزد او بودنـد گفـت: مـا ایـن گـروه مهاجـران را پنـاه دادیم 
اسـت  المثـل معروفـی  مـا شـبیه ضـرب  کار  امـا  کردیـم  کمـک  و 
کـن تـا تـو را  ُکْلـک ! )سـگت را فربـه 

ْ
کْلَبـک  یأ ْن   کـه می گویـد: َسـّمِ

.2 »به 
َّ

َذل
َ
ـا اْل َعّزُ ِمْنَ

َ
ُیْخِرَجـّنَ اْل

َ
ِدیَنـِة ل ـِ�خْ َرَجْعنـا ِإَل اْلَ

َ
بخـورد!( و اهَّلل ل

گـر بـه مدینـه بازگردیـم، عزیـزان، ذلیـالن را بیـرون  خـدا سـوگند ا
کـرد.« و منظـورش از عزیـزان، خـود و اتباعـش بـود و از  خواهنـد 

مهاجـران. ذلیـالن 
سـپس رو بـه اطرافیانـش کـرد و گفـت: ایـن نتیجـه کارى اسـت 
کـه شـما بـه سـر خودتـان آوردیـد. ایـن گـروه را در شـهر خـود جـاى 
گـر باقیمانـده غـذاى  دادیـد و اموالتـان را بـا آن هـا قسـمت کردیـد. ا
کـه طـرف  خودتـان را بـه مثـل ایـن مـرد )اشـاره بـه مـرد مهاجـرى 
دعـوى بـود( نمی دادیـد، بـر گـردن شـما سـوار نمی شـدند، بلکـه از 

1.  جنگی که در سال ششم هجرت در سرزمین » قدید« واقع شد.
2.  المنافقون، آیه 8
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سـرزمین شـما می رفتنـد و بـه قبائـل خـود ملحـق می شـدند! 
در اینجـا زیـد بـن ارقـم کـه در آن وقـت جوانـی نوخاسـته بـود، 
رو بـه عبـد اهلل بـن ُابـی کـرد و گفـت: بـه خـدا سـوگند ذلیـل و قلیـل 
تویـی! و محمـد؟ص؟ در عـزت الهـی و محبـت مسـلمین اسـت و 
بـه خـدا قسـم مـن بعـد از ایـن تـو را دوسـت نـدارم. عبـد اهلل صـدا 
زد: خامـوش بـاش. تـو بایـد بـازى کنـی اى کـودک! زیـد بـن ارقـم 

کـرد. خدمـت رسـول خـدا؟ص؟ آمـد و ماجـرا را نقـل 
کسـی را بـه سـراغ عبـد اهلل فرسـتاد و فرمـود: ایـن  پیامبـر؟ص؟ 
چیسـت کـه بـراى مـن نقـل کرده انـد؟ عبـد اهلل گفـت: بـه خدایـی 
کـه کتـاب آسـمانی بـر تـو نـازل کـرده من چیـزى نگفتم! و زیـد دروغ 

می گویـد.
کردنـد: اى رسـول  کـه حاضـر بودنـد عـرض  جمعـی از انصـار 
خـدا؟ص؟  عبـد اهلل بـزرگ مـا اسـت. سـخن کودکـی از کـودکان انصار 
را بـر ضـد او نپذیـر. پیامبـر عـذر آن هـا را پذیرفـت. در ایـن هنـگام 

کردنـد. طائفـه انصـار، زیـد بـن ارقـم را مالمـت 
پیامبـر؟ص؟ دسـتور حرکـت داد. یکـی از بـزرگان انصـار بـه نـام 
کـرد: اى رسـول خـدا؟ص؟!  اسـید، خدمـت ایشـان آمـد و عـرض 
کـردى! فرمـود: بلـه! آیـا نشـنیدى  در سـاعت نامناسـبی حرکـت 
گاه بـه مدینـه  گفتـه اسـت هـر  گفـت؟ او  رفیقتـان عبـد اهلل چـه 

کـرد. ج خواهنـد  را خـار بازگـردد، عزیـزان، ذلیـالن 
گـر اراده کنـی او را بیـرون  اسـید عـرض کـرد: تـو اى رسـول خـدا! ا
خواهـی رانـد. و اهلل تـو عزیـزى و او ذلیـل اسـت، سـپس عـرض کرد: 
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یـا رسـول اهلل؟ص؟  بـا او مـدارا کنیـد.
 سـخنان عبـد اهلل بـن ُابـی بـه گـوش فرزنـدش رسـید. خدمـت 
رسـول خـدا؟ص؟ آمـد و عرض کرد: شـنیده ام می خواهیـد پدرم را به 
گـر چنیـن اسـت بـه خـود من دسـتور دهید سـرش را  قتـل برسـانید. ا
جـدا کـرده بـراى شـما مـی آورم! زیـرا مـردم می داننـد کسـی نسـبت 
بـه پـدر و مـادرش از مـن نیکوکارتر نیسـت. از این می ترسـم دیگرى 
او را بـه قتـل برسـاند و مـن نتوانـم بعـد از آن به قاتل پـدرم نگاه کنم 
کـرده او را بـه قتـل برسـانم و مؤمنـی را کشـته باشـم و بـه  و خـداى نا

خ بـروم! دوز
ح نیست. مادامی  پیغمبر؟ص؟ فرمود: مسأله کشتن پدرت مطر

که او با ما است با او مدارا و نیکی کن.
را  شـب  تمـام  و  روز  آن  تمـام  داد  دسـتور  پیامبـر؟ص؟  سـپس 
آفتـاب برآمـد  کـه  بـه راه ادامـه دهنـد. فـردا هنگامـی  لشـکریان 
کـه  دسـتور توقـف داد. لشـکریان بـه قـدرى خسـته شـده بودنـد 
همیـن کـه سـر بـه زمیـن گذاشـتند بـه خـواب عمیقـی فـرو رفتنـد )و 
هـدف پیغمبـر ایـن بـود کـه مـردم ماجـراى دیـروز و حـرف عبـد اهلل 

کننـد.( ابـی را فرامـوش 
سـرانجام پیامبـر؟ص؟ وارد مدینـه شـد. زیـد بـن ارقـم می گویـد: 
مـن از شـدت انـدوه و شـرم در خانـه مانـدم و بیـرون نیامـدم. در 
ایـن هنـگام، سـوره منافقیـن نـازل شـد و زید را تصدیـق و عبد اهلل را 
تکذیـب کـرد. پیامبـر؟ص؟ گـوش زیـد را گرفـت و فرمـود: اى جوان! 
گـوش  کـرد. همچنیـن آنچـه را بـه  خداونـد سـخن تـو را تصدیـق 
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شـنیده بـودى و در قلـب حفـظ نمـوده بـودى، خداونـد آیاتـی از 
قـرآن را دربـاره آنچـه تـو گفتـه بـودى نـازل کـرد.

در ایـن هنـگام »عبـد اهلل بـن ُابـی« نزدیـک مدینـه رسـیده بـود. 
وقتـی خواسـت وارد شـهر شـود، پسـرش آمـد و راه را بـر پـدر بسـت 
گفـت: بـه خـدا سـوگند  گفـت: واى بـر تـو چـه می کنـی؟ پسـرش  و 
جـز بـه اجـازه رسـول خـدا؟ص؟ نمی توانـی وارد مدینـه شـوى و امـروز 

کیسـت؟!! می فهمـی عزیـز و ذلیـل 
»عبـد اهلل« شـکایت پسـرش را خدمـت رسـول خـدا فرسـتاد. 
کـه بگـذار پـدرت داخـل شـهر  پیامبـر؟ص؟  بـه پسـرش پیغـام داد 
شـود. فرزنـدش گفـت: حـاال کـه اجـازه رسـول خـدا؟ص؟ آمـد مانعـی 

نـدارد.
عبـد اهلل وارد شـهر شـد امـا چنـد روزى بیشـتر نگذشـت کـه بیمـار 

گشـت و از دنیـا رفـت! )و شـاید دق مـرگ شـد.(
کـه ایـن آیـات نـازل شـد و  نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه هنگامـی 
دروغ عبـد اهلل ظاهـر گشـت، بعضـی بـه او گفتنـد: آیـات شـدیدى 
دربـاره تـو نـازل شـده. خدمـت پیامبـر؟ص؟ بـرو تـا بـراى تـو اسـتغفار 
گفتیـد ایمـان  گفـت: بـه مـن  کنـد. عبـد اهلل سـرش را تـکان داد 
کـه  گفتیـد: زکات بـده دادم. چیـزى باقـی نمانـده  بیـاور آوردم. 
 

َ
کـن! و در اینجـا آیـه »َو ِإذا قیـل بگوئیـد بـراى محمـد؟ص؟ سـجده 
وَن َو ُهْم 

ُ
ْم َيُصـّد ْيَتُ

َ
ُؤَسـُهْم َو َرأ ْوا ُر ـّوَ

َ
 اهَّلِل ل

ُ
ُكـْم َرُسـول

َ
ـْوا َيْسـَتْغِفْر ل

َ
ـْم َتعال ُ

َ
ل

گردیـد.2 ون«1 نـازل  ُمْسـَتْكِبُر
1.  المنافقون، آیه 5

2.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 24، ص: 156
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مناجات

بسـاط عاشـقی مـا بـه پاسـت ایـن شـب ها
شـب ها ایـن  خـــــداست  بـا  آشـتی  زمـان 

برگشـته دوبـاره  قدیمـی  گناهـکار 
شـب ها ایـن  آشناسـت  زمزمه هـا  صـدای 

کریـم زمـان بـده بـه زمیـن خـورده ای الـه 
شـب ها ایـن  رواســــــت  هـم  بزنـی  مـرا  گـر  ا

کـه چشـم تـر دارد گدایـی  خوشـا بـه حـال 
کـه گریه هـای سـحر کیمیاسـت ایـن شـب ها

گفتـم لـب  زیـر  افطـار،  کنارسـفره ی 
نگفتـه ای بـه خـود، آقا کجاسـت این شـب ها

ک نشسـته به چـادر زهرا )س( قسـم بـه خا
مـرا ببخـش، ببخشـی رواسـت ایـن شـب ها
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8
امیدبخش ترین آیه قرآن

انگیزه سازی

روزی امام علی؟ع؟ رو به سوی مردم کرده و فرمود: 
»به نظر شما امیدبخش ترین آیه قرآن کدام آیه است؟«. 

بعضـی گفتنـد: ایـن آیـه از سـوره مبارکـه »نسـاء« کـه می فرمایـد: 
ن َيَشـاء«1 »همانا  َيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَ ن ُيْشـَرَک ِبِه َو

َ
»ِإّنَ اهَّلَل َل َيْغِفُر أ

خـدا ایـن ]گنـاه[ را کـه بـه او شـرک ورزیـده شـود نمی آمـرزد و غیـر از 
کـه بخواهـد می آمـرزد«. امـام علـی؟ع؟ فرمودنـد:  آن را بـرای هـر 

»خـوب اسـت، ولـی آنچـه مـن می خواهـم نیسـت«.
بعضـی بـه آیـه 110 سـوره مبارکـه »نسـاء« اشـاره کردنـد و گفتنـد: 
ْو 

َ
 أ

ً
 ُسـوءا

ْ
امیدبخش تریـن آیـه قـرآن ایـن آیـه اسـت »َو َمـْن َيْعَمـل

1.  سوره ی نساء، آیه 48



کار  کـه  « »و هـر  ً
 َرحیمـا

ً
ـِد اهَّلَل َغُفـورا َّ َيْسـَتْغِفِر اهَّلَل َي�جِ ُ

َيْظِلـْم َنْفَسـُه ث
بـدی کنـد یـا بـه خـود سـتم کنـد، سـپس از خـدا آمـرزش طلبـد، خدا 
را آمرزنـده و مهربـان خواهـد یافـت«؛ امـام علـی؟ع؟ فرمود: »خوب 

اسـت، ولـی آنچـه را می خواهـم نیسـت«.
بعضـی دیگـر گفتنـد: آیه 53 سـوره مبارکه »زمر« کـه می فرماید: 
ـِة اهَّلِل ِإّنَ  ْحَ نُفِسـِهْم َل َتْقَنُطـوا ِمـن ّرَ

َ
 أ

َ
ْسـَرُفوا َعـى

َ
ِذيـَن أ

َّ
 َيـا ِعَبـاِدَی ال

ْ
»ُقـل

ِحـمُی« »بگـو ای بنـدگان مـن  َغُفـوُر الّرَ
ْ
ـُه ُهـَو ال

َ
یًعـا ِإّن ُنـوَب َجِ

ُ
اهَّلَل َيْغِفـُر الّذ

گنـاه، بـر خویشـتن زیـاده روی کرده ایـد، از رحمـت خـدا  کـه در اثـر 
مأیـوس نشـوید، در حقیقـت خـدا همـه گناهـان را می آمـرزد کـه او 
خـود آمرزنـده مهربـان اسـت«. حضـرت امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمود: 

»خـوب اسـت، امـا آنچـه می خواهـم نیسـت!«
ُمـوا 

َ
ْو َظل

َ
ـوا فاِحَشـًة أ

ُ
ِذيـَن ِإذا َفَعل

َّ
بعضـی دیگـر گفتنـد کـه آیـه »و ال

 اهَّلُل«1 
َ

ُنـوَب ِإّل
ُ

ـْم َو َمـْن َيْغِفـُر الّذ ِبِ وا ِلُذُنو وا اهَّلَل َفاْسـَتْغَفُر َکـُر ْنُفَسـُهْم َذ
َ
أ

کار زشـتی انجـام  کـه  کـه هنگامـی  کسـانی هسـتند  »پرهیـزکاران 
می دهنـد یـا بـه خود سـتم می کنند به یاد خدا می افتنـد، از گناهان 
خویـش آمـرزش می طلبنـد و چـه کسـی اسـت جـز خـدا کـه گناهـان 
را بیامـرزد.« امیدبخش تریـن آیـه قـرآن اسـت، امـا امـام علـی؟ع؟ 

فرمودنـد: »خـوب اسـت، ولـی آنچـه می خواهـم نیسـت.«
متوجـه  امـام  سـوی  بـه  طـرف  هـر  از  مـردم  هنـگام  ایـن  در 
شـدند و همهمـه کردنـد کـه ایشـان فرمودنـد: »چـه خبـر اسـت ای 
مسـلمانان؟«، آن هـا گفتنـد: »به خدا سـوگند ما آیـه دیگری در این 

1.  آل عمران، آیه 135
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زمینـه سـراغ نداریـم«.
خـودم  حبیـب  »از  فرمودنـد:  علـی؟ع؟  امـام  هنـگام  ایـن  در 
رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: امیدبخش ترین آیـه قرآن این 
َسـناِت  ْیـِل ِإّنَ اْلَ

َّ
 ِمـَن الل

ً
فـا

َ
ـاِر َو ُزل َفِ الّنَ ـلَة َطـَر آیـه اسـت: »و أِقـِم الّصَ

و  روز  يـَن«1 »در دو طـرف  ِکِر ا
َ

ِللّذ ْکـری  ِذ ذِلـَک  ئاِت  ـّیِ الّسَ ُيْذِهـْ�خَ 
اوایل شـب، نماز را برپا دار؛ چرا که حسـنات، سـیئات و آثار آن ها را 
از بیـن می برنـد؛ ایـن تذکری اسـت برای کسـانی که اهـل تذکرند.« 
و فرمـود: ای علـی! آن خدایـی کـه مـرا بـه حق مبعوث کرده و بشـیر 
و نذیـرم قـرار داده، زمانـی کـه یکـی از شـما برمی خیـزد بـرای وضـو 
گرفتـن، گناهانـش از جوارحـش می ریـزد، و وقتـی بـا روی خـود و بـا 
قلـب خـود متوجـه خـدا می شـود، از نمـازش کنار نمـی رود مگر آنکه 
ک  از گناهانـش چیـزی نمی مانـد و ماننـد روزی کـه متولـد شـده پـا
کـش  گـر بیـن هـر دو نمـاز گناهـی بکنـد، نمـاز بعـدی پا می شـود و ا

می کنـد. 
آن گاه نمازهـای پنج گانـه را شـمرد و بعد فرمـود: یا علی! جز این 
نیسـت کـه نمازهـای پنج گانـه بـرای امـت مـن، حکـم نهر جـاری را 
دارد کـه در خانـه آن هـا واقـع باشـد. حال چگونه اسـت وضع کسـی 
کـه بدنـش آلودگـی داشـته باشـد و خـود را روزی پنـج نوبـت در آن 
آب بشـوید؟ نمازهـای پنج گانـه هـم بـه خدا سـوگند بـرای امت من 

همیـن حکم را دارد.«2

1.  هود، آیه 114
2.  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  5، ص: 307
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البتـه در حدیـث دیگری امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ محبوب ترین 
اعـالم  »نسـاء«  مبارکـه  سـوره   48 آیـه  را  نزدشـان  در  قـرآن  آیـه 
می کننـد، آن جـا کـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت: »ِإّنَ اهَّلَل ل َيْغِفـُر 
ـْن َيشـاُء« »همانـا خداونـد هرگز  ْن ُيْشـَرَک ِبـِه َو َيْغِفـُر مـا ُدوَن ذِلـَک ِلَ

َ
أ

شـرک را نمی بخشـد و پایین تـر از آن را بـرای هـر کـس کـه بخواهـد 
می بخشـد«.

اقناع اندیشه

غفـران  و  رحمـت  بـه  بارهـا  کریـم  قـرآن  در  متعـال  خداونـد 
بـه سـوی مسـیر رحمـت  را  اذعـان می کنـد و بندگانـش  خویـش 
خـود می خوانـد. در آیـات متعـددی خداونـد بـه انسـان امیـدواری 
کار از رحمـت بی پایـان خداونـد ناامیـد  می بخشـد تـا انسـاِن خطـا
صـراط  از  را  خویـش  مسـیر  شـیاطین  وسوسـه های  بـا  و  نشـود 
مسـتقیم تغییـر ندهـد چـه اینکـه شـیطان سـعی در ناامیـد نمـودن 
کنـد و بـا ناامیـد  کار دارد تـا او را از درگاه خداونـد دور  انسـان خطـا

گفـت: کـه  کـردن انسـان َقَسـم خـود را عملـی سـازد 
ـم  ُ ِتَیّنَ

َ
َّ َل ُ

ْسـَتِقمَی * ث اَطـَک اْلُ ـْم صِرَ ْقُعـَدّنَ َلُ
َ
ْيَتـِی َل ْغَو

َ
 َفِبَمـا أ

َ
َقـال

ـُد  َِ ائِلِهـْم َو َل تج َ َ
ـْم َو َعـن ش اِنِ ْیَ

َ
ِفِهـْم َو َعـْن أ

ْ
ْيِدِیـْم َو ِمـْن َخل

َ
ـن َبـ�خْ ِ أ ّمِ

يَن.1 ِکِر َشـا ْکَثَرُهـْم 
َ
أ

گفـت: بـه سـبب اینکـه مرا به بیراهـه و گمراهی انداختـی، یقینًا 
بـر سـر راه راسـِت تـو ]کـه رهروانـش را بـه سـعادت ابـدى می رسـاند[ 

1.  األعراف، آیات 16و17
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در کمیـن آنـان خواهـم نشسـت * سـپس از پیـش رو و پشـت سـر و از 
طـرف راسـت و از جانـب چپشـان بـر آنـان می تـازم و ]تـا جایـی آنـان 
گـرى می کنـم کـه [ بیشترشـان را سـپاس گزار  را دچـار وسوسـه و اغوا

نخواهـی یافـت.
از امـام باقـر؟ع؟ روایـت شـده که شـیطان گفت: منظـور از حمله 
پیـش رو ایـن اسـت کـه آخـرت را در نظرشـان بـی ارزش می کنـم و 
کـه آن هـا را بـه جمـع مـال و  منظـور از حملـه پشت سـر ایـن اسـت 
بخـل از اداى حقـوق واجـب تشـویق می کنـم تـا مـال بـراى ورثـه 
باقـی بمانـد و مقصـود از حملـه سـمت راسـت ایـن اسـت کـه دیـن 
آن ها را فاسـد می کنم و گمراهی را در نظرشـان نیکو جلوه می دهم 
و منظـور از حملـه سـمت چـپ ایـن اسـت کـه لذت هـا و شـهوات را بر 

دل هـاى ایشـان غالـب می کنـم.
در حالی که خداوند متعال با صدای رسا می فرماید:

حمی.1 َغُفوُر الّرَ
ْ
َنا ال

َ
ّنِ أ

َ
ئْ ِعبادی أ َنّیِ

به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان.
آری! رحمـت الهـی شـامل همـه موجـودات اسـت مگر کسـی که 
خـودش را از رحمـت خداونـد محـروم  کنـد و رحمـت الهـی را پـس 
کـه والیـت خداونـد  بزنـد. این گونـه افـراد همـان افـرادی هسـتند 
و اولیـاء او را نپذیرفته انـد و در نتیجـه تحـت والیـت شـیطان قـرار 
گرفته انـد، چنانچـه خداونـد ایـن مطلـب را در سـوره مبارکـه بقـره 

می فرمایـد:
1.  الحجر، آیه 49
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ذيـَن 
َّ
ـوِر َو ال مـاِت ِإَل الّنُ

ُ
ل

ُ
ِرُجُهـْم ِمـَن الّظ ذيـَن آَمُنـوا ُي�خْ

َّ
ِلُّ ال اهَّلُل َو

ولِئـَک 
ُ
مـاِت أ

ُ
ل

ُ
ـوِر ِإَل الّظ ـْم ِمـَن الّنُ ِرُجوَنُ اُغـوُت ُي�خْ ْوِلیاُؤُهـُم الّطَ

َ
وا أ َکَفـُر

ـاِر ُهـْم فهیـا خاِلـُدون.1 ْص�ـاُب الّنَ
َ
أ

کـه ایمـان آورده انـد.  کسـانی اسـت  خداونـد ولـّی و سرپرسـت 
آنـان را از تاریکی هـا بـه سـوى روشـنایی بـه در می بـرد. ولی کسـانی 
کفـر ورزیده انـد، سرورانشـان ]همـان عصیانگـران [ طاغوتنـد،  کـه 
کـه آنـان را از روشـنایی بـه سـوى تاریکی هـا بـه در می برنـد. آنـان 

اهـل آتشـند کـه خـود، در آن جاوداننـد.
کـه اهـل تقـوا باشـد و والیـت خداونـد و انبیـاء و  کسـی  آری! 
را جلـب  باشـد، حتمـًا رحمـت خداونـد  پذیرفتـه  را  اوصیـاء؟مهع؟ 
می نماینـد، همان طـور کـه خداونـد در پاسـخ حضـرت موسـی؟ع؟ 

می فرمایـد:
ْکُتُبا 

َ
 َشْ ٍء َفَسـأ

َّ
شـاُء َو َرْحَی  َوِسـَعْت ُکل

َ
صیُب ِبِه َمْن أ

ُ
 َعذاىب  أ

َ
قال

ذيَن ُهْم ِبآیاِتنا ُيْؤِمُنوَن.2
َّ
کاَة َو ال ُقوَن َو ُيْؤُتوَن الّزَ ذيَن َيّتَ

َّ
ِلل

کـس بخواهـم می رسـانم، و رحمتـم  »عـذاب خـود را بـه هـر 
کـه  کسـانی  گرفتـه اسـت و بـه زودى آن را بـراى  همـه چیـز را فـرا 
پرهیـزگارى می کننـد و زکات می دهنـد و آنـان کـه به آیـات ما ایمان 

مـی دارم.« مقـرر  می آورنـد، 
کـه در زیـر سـایه رحمـت الهـی  کسـانی را  همچنیـن خداونـد 
ج ننموده انـد،  هسـتند و خـود را از محـدوده رحمـت خداونـد خـار

1.  البقره، آیه 257
2.  األعراف، آیه 156
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می فرمایـد: و  می نمایـد  معرفـی 
ِتـِه  ـْم ف  َرْحَ ُ ّبُ ُهـْم َر

ُ
اِلـاِت َفُیْدِخل ـوا الّصَ

ُ
ذيـَن آَمُنـوا َو َعِمل

َّ
ـا ال ّمَ

َ
َفأ

1. بـ�خُ اْلُ َفـْوُز 
ْ
ال ُهـَو  ذِلـَک 

»و اّما کسانی که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، پس 
پروردگارشـان آنـان را در جـوار رحمـت خویـش داخـل می گردانـد. 

ایـن همـان کامیابی آشـکار اسـت.«
ج نشدن از رحمت الهی، پذیرش والیت خداوند  آری! شرط خار
و پیامبران و اهل بیت عصمت؟مهع؟ است و بدون پذیرش والیت، 
ج می نماید؛ چنانچه در  فرد خود را از دایره رحمت خداوند خار

روایات وارد شده است:
گفتم: من با مردم  گوید: به امام صادق؟ع؟  ابن ابی یعفور 
که پیرو و دوست  رفت و آمد می کنم و بسیار شگفتم از مردمانی 
خود  که  این  با  افتند،  فالن  و  فالن  دنبال  به  و  نباشند  شما 
امانت دار و راستگو و باوفا هستند و در شگفتم از مردمی که پیرو و 
دوست شمایند و آن درجه از امانت و راستی و وفادارى را ندارند، 
گوید: امام آماده نشست و به من رو کرد، مانند مردی خشم آلود 
که از طرف  که به وسیله پیروِى امام جائر  و سپس فرمود: کسی 
 دین ندارد و کسی که 

ً
خدا نیست، براى خدا دین دارى کند، اصال

پیرو و دوست امام عادل از طرف خدا باشد بر او مالمتی نیست.
شوند؟  سرزنش  اینان  نه  و  دارند  دین  آنان  نه  گفتم:  من 
امام؟ع؟ فرمود: آرى نه آنان دین دارند و نه اینان سرزنش شوند. 

1.  الجاثیه، آیه 30
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ِلُّ  سپس فرمود: مگر نشنیده ای قول خدای عز و جل را: »اهَّلُل َو
کسانی  ور1؛ خدا ولّی آن  ماِت ِإَل الّنُ

ُ
ل

ُ
ِرُجُهْم ِمَن الّظ ِذيَن آَمُنوا ُي�خْ

َّ
ال

گرویدند؛ از تیرگی ها آن ها را برآورد و در  که ایمان آورده و  است 
روشنی وارد کند.« یعنی از تیرگی گناهان به روشنی توبه و بازگشت 

و آمرزش براى پیرویشان از هر امام عادل منصوب از طرف خدا. 
وِر  ـْم ِمَن الّنُ ِرُجوَنُ اُغـوُت ُي�خْ ْوِلیاُؤُهـُم الّطَ

َ
وا أ ِذيـَن َکَفـُر

َّ
و فرمـود: »َو ال

کافرنـد، دوستانشـان شـیاطین  کـه  کسـانی  مـاِت2؛ و آن 
ُ
ل

ُ
ِإَل الّظ

سـرکش هسـتند و از روشـنی برآرندشـان و در تیرگی هـا واردشـان 
کـه در پرتـو نـور اسـالم بودنـد و  کننـد.« همانـا مقصـود ایـن اسـت 
چـون بـه امامـان جائـر و سـتمکار گرائیدنـد کـه از طـرف خـدای )عـز 
و جـل( نبودنـد، لـذا بـه وسـیله پیـروى آنـان از نـور مسـلمانی بیرون 
شـدند و بـه درون تیرگی هـاِى کفـر افتادنـد و خـدا آن هـا را مسـتحق 
خ سـاخت بـه همـراه کّفـار و »آنـان یـاراِن دوزخنـد و هـم در آن  دوز

جاویـد بماننـد.«3
لـذا کسـی کـه والیـت امامـان معصـوم؟مهع؟ را نپذیـرد، خـود را از 
ج نمـوده اسـت. البتـه ایـن نکته بسـیار  دایـره رحمـت خداونـد خـار
مهم اسـت که انسـان، تشـّیع را با اعمال و رفتارش بپذیرد و روز به 
روز سـعی در نزدیک تـر شـدن بـه اولیـاء خداونـد و قرب الهی داشـته 

باشـد و اعتقـادات و اعمالـش را بـر همیـن اسـاس تنظیـم نمایـد.

1.  البقره، آیه 257
2.  همان

3.  الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 375
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رفتارسازی

ابوالیسـر عمـرو بـن غزیـة االنصـارى مـردى بـود خرمـا فـروش. 
کـه از او خرمـا بخـرد. ابوالیسـر بـه آن زن  روزى زنـی نـزد وى آمـد 
گـر می خواهـی بیـا  گفـت: خرمـاى بهتـر از ایـن در خانـه خـود دارم، ا
کـرد و بـه  کـن. زن قبـول  گـر خواسـتی خریـدارى  و ببیـن سـپس ا
خانـه ابوالیسـر درآمـد. پـس از داخـل شـدِن زن در خانـه، ابوالیسـر 
او را بغـل کـرد و بوسـید. زن گفـت: اى ابوالیسـر، از خـدا بتـرس و از 
مـن دور شـو. ابوالیسـر از تذّکـر آن زن بـه خـود آمـد و به کنـار رفت، در 
حالـی کـه از فعـل بـد خـود سـخت نـادم و پشـیمان بـود. نـزد رسـول 
گـر مـردى بـا زنـی مـراوده و  گفـت: یـا رسـول اهلل! ا خـدا؟ص؟ آمـد و 
معاشـرتی پیـدا کنـد و او را بغـل بنمایـد و خـود را بـه او بچسـباند ولی 
بـا وى نزدیکـی و جمـاع نکنـد، دربـاره چنیـن مـردى چـه قضـاوت 
کـه در آن میـان حضـور داشـت،  خواهـی نمـود؟ یکـی از اصحـاب 
گـر ایـن رفتـار را مسـتور و پوشـیده می داشـتی  بـه ابوالیسـر گفـت: ا
و بـه رسـول خـدا نمی گفتـی بهتـر بـود، زیـرا خداونـد ایـن عیـوب را 
می پوشـاند. پیامبر؟ص؟ به ابوالیسـر فرمود: منتظر دسـتور خداوند 
بـاش. سـپس پیامبـر بـراى اداى نمـاز عصـر بـه مسـجد رفـت. پـس 
از فـراغ از نمـاز، جبرئیـل آمـد و ایـن آیـه را1 نـازل نمـود. پیامبـر؟ص؟ 
کـه در نمـاز جماعـت حاضـر  فرمـود: ابوالیسـر کجاسـت؟ ابوالیسـر 
بـود نزدیـک رسـول خـدا آمـد. پیامبـر بـه او فرمـود: آیـا نمـاز عصـر را 
گفـت: بلـی یـا رسـول اهلل. پیامبـر  بـا مـا بـه جـاى آورده اى یـا نـه؟ 

1.  همان آیه 114 از سوره هود که امیدبخش ترین آیه قرآن نام گرفت.
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بـه او فرمـود: بـرو، همیـن نمـاز کّفـاره ی رفتـار بـدى بـود کـه انجـام 
داده اى. آن صحابـی گفـت: یـا رسـول اهلل! ایـن کّفـاره مخصـوص 
ابوالیسـر اسـت یـا از بـراى همـه مـا به طـور عموم اسـت؟ پیامبر؟ص؟ 

فرمـود: بـراى همـه بـه طـور عمـوم اسـت.1

پرورش احساس

سعید بن مسیب نقل می کند که ابن عباس و عبداهلل بن عمر 
با هم قرار گذاشته بودند که در مکانی همدیگر را مالقات کنند و ما 
در آن زمان جوان بودیم. پس یکی از آن دو به دیگری گفت: کدام 
آیه در کتاب خدا برای این امت امیدبخش تر است؟ پس عبداهلل 
ْنُفِسِهْم ل َتْقَنُطوا 

َ
ْسَرُفوا َعى  أ

َ
ذيَن أ

َّ
 یا ِعباِدَی ال

ْ
بن عمر گفت: آیه »ُقل

حمُی«.2 »بگو:  َغُفوُر الّرَ
ْ
ُه ُهَو ال

َ
 ِإّن

ً
ُنوَب َجیعا

ُ
ِة اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َيْغِفُر الّذ ِمْن َرْحَ

اى بندگان من که بر خویشتن زیاده روى روا داشته اید، از رحمت 
خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می آمرزد، که 

او خود آمرزنده مهربان است.«
کـه  گفـت: تـو ایـن آیـه را می گویـی در حالـی  پـس ابـن عبـاس 
امیدبخش تـر از ایـن آیـه بـرای ایـن امـت، گفتار ابراهیم؟ع؟ اسـت 
 َبى  َو لِكْن 

َ
 َو َلْ ُتْؤِمـْن قـال

َ
 أ

َ
ت  قـال ـْو ـِی اْلَ ْ ُ

ن  َکْیـَف ت ِر
َ
کـه گفـت: »َرّبِ أ

ـی.«3 ابـن عبـاس ادامـه داد: در قلـب ابراهیـم آنچـه که 
ْ
ِلَیْطَمـِ�خَّ َقل

ِی  ْ ُ
ِن َکْیَف ت ِر

َ
در قلـب مـردم می آیـد آمـده اسـت. پـس گفـت: »َرّبِ أ

1.  نمونه بینات در شأن نزول آیات، ص: 459
2.  الزمر، آیه 53

3.  البقره، آیه 260
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ْیـِر َفُصْرُهـّنَ  َبَعـًة ِمـَن الّطَ ْر
َ
 َفُخـْذ أ

َ
 َبـى  ... قـال

َ
 َو َلْ ُتْؤِمـْن قـال

َ
 أ

َ
ت  قـال ـْو اْلَ

 َو 
ً
تیَنـَک َسـْعیا

ْ
َّ اْدُعُهـّنَ َيأ ُ

 ث
ً
ـّنَ ُجـْزءا ِ َجَبـٍل ِمْنُ

ّ
 َعـى  ُکل

ْ
َّ اْجَعـل ُ

ْیـَک ث
َ
ِإل

يـٌز َحكـمی.«1 ّنَ اهَّلَل َعز
َ
ـْم أ

َ
اْعل

گفتار کسانی است که تبعیت از والیت ننمودند و امامان  این 
خویش را تنها گذاشتند، در حالی که نظر امامان بزرگوار ما غیر از 

این است. همان گونه که در روایت دیگری می بینیم:
نیـز  بـن شـریح بصـری«  از »حـرب  کوفـی«  »فـرات  تفسـیر  در 
کـه  پرسـیدم  باقـر؟ع؟  امـام  از  »روزی  می گویـد:  کـه  شـده  نقـل 
کـدام آیـه اسـت؟ حضـرت فرمودنـد:  امیدبخش تریـن آیـه قـرآن 
گفتـم: آن هـا  »اطرافیـان شـما در ایـن بـاره چـه نظـری دارنـد؟« 
ِذيـَن 

َّ
 َيـا ِعَبـاِدَی ال

ْ
معتقدنـد آیـه 53 سـوره مبارکـه »زمـر« یعنـی »ُقـل

 
ً
یعـا ُنـوَب َجِ

ُ
ـِة اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َيْغِفـُر الّذ ْنُفِسـِهْم َل َتْقَنُطـوا ِمـْن َرْحَ

َ
 أ

َ
ْسـَرُفوا َعـى

َ
أ

کـه بـر خـود اسـراف و  ِحـمُی« »بگـو ای بنـدگان مـن  َغُفـوُر الّرَ
ْ
ـُه ُهـَو ال

َ
ِإّن

کـه خـدا همـه  کرده ایـد، از رحمـت خداونـد نومیـد نشـوید  سـتم 
اسـت.«  مهربـان  و  آمرزنـده  بسـیار  او  زیـرا  می آمـرزد،  را  گناهـان 

اسـت. قـرآن  آیـه  امیدوارکننده تریـن 
حضـرت فرمـود: »امـا مـا اهـل بیـت چنیـن نظـری نداریـم«. 
پرسـیدم: پـس نظـر شـما در ایـن مـورد چیسـت؟ فرمودنـد: آیـه 5 
ـَک َفَتـْرىَض«  ّبُ َسـْوَف ُيْعِطیـَک َر

َ
سـوره مبارکـه »ضحـی« یعنـی: »َو ل

»و بـه زودی پـروردگارت آن قـدر بـه تـو عطـا خواهد کرد که خشـنود 
شـوی.« امیدبخـش تریـن آیـه قـرآن اسـت و منظور از آن، شـفاعت 

اسـت. بـه خـدا شـفاعت اسـت. بـه خـدا شـفاعت اسـت.
1.  همان
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مناجات

بایـد دری بـــــــرای مــــناجات وا شـود
شـود دوا  گناهـم  دوای  بـی  درد  تـا 

آبـرو دارد  خـــــدا  نـزد  کـه  کسـی  بایـد 
وقـت سـحر بـه یـاد دلـم در دعـا شـود

ِج مـن کنـد بایـد ز آبـروی خـودش خــــر
شـود کبریـا  و  مـن  میـان  واسـطه  تـا 

کنـد مـرا بی واسـطه خـدا، بـه خـدا رد 
بی واسـطه، دعـای سـحر بی بها شـود
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9
رهبری الهی در قرآن

انگیزه سازی

باالیـی  از اهمیـت  و  قـرآن ذکـر شـده  کـه در  از مسـائلی  یکـی 
برخـوردار اسـت، شـناختن و پیـروی از رهبـران الهـی می باشـد. 
قـرآن در این بـاره، بارهـا تذکـر داده و از سـرپیچی نسـبت بـه فرمـان 
پیامبـر؟ص؟  بـه عنـوان رهبـر الهـی، نهـی می کنـد. در ایـن مـورد 

ح نقـل شـده اسـت: ماجرایـی بـه ایـن شـر
ًة َو 

َ
ـُه ُعـّد

َ
وا ل

ُ
َعـّد

َ
وَج َل ـُر راُدوا اْلخُ

َ
ـْو أ

َ
در تفسـیر قمـی در ذیـل آیـه »َو ل

گـر  قاِعديـَن«1 »و ا
ْ
 اْقُعـُدوا َمـَع ال

َ
َطُهـْم َو قیـل ـْم َفَثّبَ َکـِرَه اهَّلُل اْنِبعاَثُ لِكـْن 

]بـه راسـتی [ اراده بیـرون رفتـن داشـتند، قطعـًا براى آن سـاز و برگی 
تـدارک می دیدنـد، ولـی خداوند راه افتادِن آنان را خوش نداشـت، 

1.  التوبه، آیه 46



پـس ایشـان را منصـرف گردانیـد و ]به آنان [ گفته شـد: )با ماندگان 
بمانیـد(.« آمـده اسـت:

زمانـی کـه مسـلمانان بـرای جنـگ تبـوک عـازم بودنـد، عده اى 
از رسـول خـدا؟ص؟ تخلـف کردنـد کـه داراى نیـت صـادق و بصیرت 
در دیـن بودنـد و هیـچ شـک و تردیـدى در عقائدشـان رخنـه نکرده 
کـه مـا بعـد از آنکـه رسـول  گفتـه بودنـد  بـود؛ لیکـن پیـش خـود 

خـدا؟ص؟ حرکـت کردنـد بـه او ملحـق می شـویم.
از آن جملـه ابـو خیثمـه بـود کـه مـردى قـوى و داراى دو همسـر 
و دو آالچیـق بـود. همسـران وى آالچیق هایـش را آب پاشـی کـرده، 
کـرده  در آن آب آشـامیدنی خنکـی فراهـم نمـوده و طعامـی تهیـه 
کـه رسـول خـدا؟ص؟ مسـلمانان را دسـتور  بودنـد. در همیـن بیـن 
حرکـت داد، او سـرى بـه آالچیق هـاى خـود زد و در جـواِب هـواى 
نفـس خـود کـه او را بـه اسـتفاده از آن هـا دعوت می کـرد، گفت: نه، 
بـه خـدا سـوگند ایـن انصـاف نیسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـا اینکـه 
کنـد و در  گذشـته، حرکـت  گذشـته و آینـده او در  خـداى تعالـی از 
گـرد و غبـار و بـا سـنگینی سـالح راه بپیمایـد و در  شـدت حـرارت و 
کـه مـردى نیرومنـد اسـت،  کنـد، آن گاه ابوخیثمـه  راه خـدا جهـاد 
در سـایه آالچیـق و در کنـار همسـران زیبـاى خـود بـه عیـش و لـذت 

بپـردازد؛ نـه بـه خـدا سـوگند کـه از انصـاف بـه دور اسـت.
ایـن را گفـت و از جـا برخاسـت. شـتر خـود را آورده و اثـاث سـفر را 

بـر آن سـوار کـرد و بـه رسـول خـدا؟ص؟ ملحـق شـد. 
ابـو ذر نیـز سـه روز از رسـول خـدا؟ص؟ تخلـف کـرد. جریـان کار او 
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ایـن بـود کـه شـترش ضعیـف و الغـر بـود و در بیـن راه از پـاى درآمـد 
گزیـر شـد اثـاث خـود را از پشـت شـتر پائیـن آورده بـه دوش  و ابـوذر نا
خود بکشـد. بعد از سـه روز مسـلمانان دیدند مردى از دور می رسـد، 
لـذا بـه رسـول خـدا؟ص؟ گـزارش دادنـد. حضـرت فرمـود: بایـد ابـوذر 
باشـد. گفتنـد: آرى، ابـوذر اسـت. حضـرت فرمـود: بـه اسـتقبالش 
بـه  برداشـته،  آب  مسـلمانان  اسـت.  تشـنه  بسـیار  او  کـه  برویـد 

اسـتقبالش شـتافتند.
ابـوذر خـود را بـه رسـول خدا؟ص؟ رسـانید، در حالی که ظرفی آب 
همراه داشـت. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: آب داشـتی و تشـنه بودى؟ 

عـرض کـرد: بلی.
فرمود: چرا؟ عرض کرد: در میان راه به سنگ گودى برخوردم 
کـه در گـودى آن، آب بـاران جمـع شـده بـود. وقتـی از آن چشـیدم 
دیـدم آب بسـیار گوارایـی اسـت. با خود گفتـم از این آب نمی خورم 
مگـر بعـد از آن کـه رسـول خـدا؟ص؟ از آن بیاشـامد. در ایـن هنـگام 

پیامبـر؟ص؟ در حـق او دعـا کردنـد.
کـه از آن جنـاب  کسـانی  کـرده: در میـان  راوى سـپس اضافـه 
تخلـف ورزیدنـد، عـده اى از منافقیـن بودند و عده اى هم از نیکان 
کـه سـابقه نفـاق از ایشـان دیـده نشـده بـود. از آن جملـه، کعـب بـن 
مالـک شـاعر و مـرارة بـن ربیـع و هـالل بـن ُامیـه رافعی بودنـد. بعد از 
آنکـه خداونـد توبه شـان را قبـول کرد، کعب گفته بود: من از خودم 
در تعجبـم؛ زیـرا هرگـز بـه یـاد نـدارم کـه روزى بـه مثـل آن ایامـی که 
رسـول خـدا؟ص؟ حرکـت می کـرد، سـر حـال و نیرومنـد بـوده باشـم و 
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هیـچ وقـت جـز در آن ایـام داراى دو شـتر نبـودم. بـا خـود می گفتـم 
فـردا بـه بـازار مـی روم و لـوازم سـفر را خریـدارى می کنـم، بعـدًا خـود 
را بـه رسـول خـدا؟ص؟ می رسـانم. بـه بـازار می رفتـم و لیکـن حاجت 
خـود را برنمـی آوردم تـا آنکـه بـه هـالل بـن ُامیـه و مـرارة بـن ربیـع 
برخـوردم. آن دو نیـز از رسـول خـدا؟ص؟ تخلف کـرده بودند، باز هم 
متنبـه نشـدم. بـا آن دو قـرار گذاشـتم کـه فـردا بـه بـازار برویـم. فـردا 

بـه بـازار رفتیـم ولـی کارى صـورت ندادیـم. 
کـه مرتـب می گفتیـم  کار مـا ایـن بـود  خالصـه در ایـن مـدت 
فـردا حرکـت می کنیـم و حرکـت نمی کردیـم تـا یـک وقـت خبـردار 
کـه رسـول خـدا؟ص؟ برمی گـردد، آن وقـت دچـار ندامـت و  شـدیم 

شـدیم. شرمسـارى 
بـه مدینـه  کـه رسـول خـدا؟ص؟  پایـان جنـگ، وقتـی  از  پـس 
نزدیـک شـد، بـه اسـتقبالش شـتافتیم تـا او را تهنیـت بگوییـم کـه 
بحمـداهلل بـه سـالمت برگشـته و لیکـن بـا کمـال تعجـب دیدیـم که 
جـواب سـالم مـا را نـداد و از ما روى گردانیـد. آن گاه متوجه برادران 
دینـی خـود شـده بـه ایشـان سـالم کردیـم، ایشـان هـم جـواب مـا را 
ندادنـد. ایـن مطلـب بـه خانواده هـاى مـا رسـید. وقتـی بـه خانـه 
آمدیـم دیدیـم زن و بچه هـاى مـا نیـز بـا مـا حـرف نمی زننـد. بـه 
مسـجد آمدیـم، دیدیـم َاحـدى نـه به ما سـالم می کند و نـه هم کالم 
می شـود. بـه ناچـار زنـان مـا نـزد رسـول خـدا؟ص؟ مشـرف شـده و 
کـه شـما بـر شـوهران مـا غضـب  بـه عـرض رسـانیدند: شـنیده ایم 
فرمـوده اى! آیـا وظیفـه مـا نیـز ایـن اسـت کـه آنـان را بـه خانه هـای 
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خویـش راه ندهیـم؟ حضـرت فرمـود: نـه، ایـن کار را نکنیـد ولیکـن 
مواظـب باشـید بـا شـما نزدیکـی نکننـد.

وقتی کار کعب بن مالک و دو رفیقش به اینجا کشـید، گفتند: 
دیگـر مدینـه جـاى مـا نیسـت، زیـرا نـه رسـول خـدا؟ص؟ بـا مـا حـرف 
می زنـد و نـه احـدى از بـرادران و قـوم و خویشـان. پـس بیائیـد بـه 
بـاالى ایـن کـوه رفتـه و بـه دعـا و زارى بپردازیـم. باالخـره یـا خـدا از 

تقصیـرات مـا می گـذرد و یـا آنکـه همان جـا از دنیـا می رویـم.
ایـن سـه نفـر از شـهر بیـرون شـده و بـه بـاالى کـوه ذبـاب رفتنـد و 
در آنجـا بـه عبـادت و روزه پرداختنـد. زن و فرزندانشـان برایشـان 
طعـام آورده و بـه زمیـن می گذاشـتند و بـدون اینکـه حرفـی بزننـد 

برمی گشـتند و ایـن برنامـه تـا مدتـی طوالنـی ادامـه داشـت.
روزى کعـب بـه آن دو نفـر دیگـر گفـت: رفقـا! حـال کـه بـه چنین 
رسـوایی و گرفتـارى مبتـال شـده ایم و خـدا و رسـولش و بـه پیـروى 
از رسـول خـدا؟ص؟ خانواده هـاى مـا و بـرادران دینیمـان بر ما خشـم 
گرفته انـد و احـدى بـا مـا هم کالم نمی شـود، مـا خود چرا بـه یکدیگر 
خشـم نگیریـم؟! مـا نیـز مسـلمانیم و بایـد دسـتور پیغمبـر را پیـروى 
نموده با یکدیگر هم کالم نشـویم. اینک هر یک از ما به گوشـه اى 
از ایـن کـوه بـرود و سـوگند بخـورد کـه دیگر بـا رفیقش حرفـی نزند تا 

بمیـرد و یـا آنکـه خـدا از تقصیـرش درگذرد.
مـدت سـه روز هـم بدیـن منـوال گذرانیدنـد و یکـه و تنهـا در کوه 
بـه سـر بردنـد. پـس از سـه روز یعنـی در شـب سـوم، رسـول خـدا؟ص؟ 
در خانـه ی ُام سـلمه بـود کـه آیـه توبـه و مـژده مغفـرت ایشـان نـازل 
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ذيَن 
َّ
ْنصاِر ال

َ
يـَن َو اْل هاِجر ِیِّ َو اْلُ  الّنَ

َ
َقـْد تـاَب اهَّلُل َعـى

َ
شـد، و آن آیـه: »ل

 َّ ُ
ـْم ث يـٍق ِمْنُ ـوُب َفر

ُ
یـُغ ُقل کاَد َيز ُعْسـَرِة ِمـْن َبْعـِد مـا 

ْ
َبُعـوُه ف  سـاَعِة ال

َ
اّت

ُؤٌف َرحـمی«1 بـود. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: آیه  ـْم َر ـُه ِبِ
َ
ـْم ِإّن هْیِ

َ
تـاَب َعل

شـریفه این طـور نـازل شـده و مقصـود از مهاجریـن و انصـار، ابـوذر، 
کـه از رسـول خـدا؟ص؟ تخلـف  ابـو خیثمـه و عمیـر بـن وهـب بـود 

ورزیـده، و سـپس بـه وى ملحـق شـدند.2

اقناع اندیشه

کریـم دربـاره رهبـران الهـی، صفاتـی را ذکـر می نمایـد.  قـرآن 
گرچـه برخـی از ایـن صفـات دربـاره پیامبـر گرامـی اسـالم؟ص؟ آمده  ا
اسـت، امـا در وجـود همـه رهبـران الهـی بایـد وجـود داشـته باشـد، 
چـرا کـه غیـر از پیامبر اسـالم؟ص؟ بقیـه رهبران الهی نیـز دنباله روی 
آن حضـرت بـوده و لـذا بایـد در ایـن صفـات نیـز بـه رسـول خـدا؟ص؟ 
شـبیه باشـند. بـرای آشـنایی بیشـتر بـا رهبـران الهـی، برخـی از ایـن 
اوصاف را که در حد گنجایش این نوشـتار باشـد بیان می نماییم:

دلسوزى فوق العاده رهبران الهی
َن  م ّمِ هْیِ

َ
 َعل

ْ
ل ِ

 ُننَزّ
ْ
َشـأ

َ
 ُمْؤِمِن�خَ * ِإن ّن

ْ
 َيُكوُنوا

َ
ّل

َ
ْفَسـَک أ

َ
َک َباِخٌع ّن

َّ
َعل

َ
ل

3. ا َخاِضِع�خَ ْعَناُقُهْم َلَ
َ
ـْت أ

َّ
ـَماِء َءاَيًة َفَظل الّسَ

شـاید تـو از اینکـه ]مشـرکان [ ایمـان نمی آورنـد، جـان خـود را 

1.  التوبه، آیه 117
2.  سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص: 302

3.  الشعراء، آیات 3و4
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گـر بخواهیـم، معجـزه اى از آسـمان بـر آنـان فـرود  تبـاه سـازى * ا
گـردد. گردن هایشـان خاضـع  تـا در برابـر آن،  می آوریـم، 

تواضع و مهربانی رهبران الهی
1. ْؤِمن�خَ َبَعَک ِمَن اْلُ

َ
ِن اّت َو اْخِفْض َجناَحَک ِلَ

کـه از تـو  و پـر و بـال ]فروتنـی و تواضـع [ خـود را بـراى مؤمنانـی 
بگسـتر. می کننـد  پیـروى 

شکیبایی و استقامت رهبران الهی
وا َو کاُنوا ِبآیاِتنا ُيوِقُنون.2 ا َصَبُر ْمِرنا َلَّ

َ
ُدوَن ِبأ ًة َیْ ِئَّ

َ
ْم أ نا ِمْنُ

ْ
َو َجَعل

و  سـختی ها  مشـکالت،  برابـر  ]در  چـون  را  آنـان  از  برخـی  و 
حادثه هـاى تلـخ و شـیرین [ صبـر کردنـد و همـواره بـه آیـات ما یقین 
داشـتند، پیشـوایانی قـرار دادیـم که بـه فرمان ما ]مـردم را[ هدایت 

می کردنـد.

صداقت رهبران الهی
کاَن  ـْن  َ

َ
ـا ِإُلُكـْم ِإلـٌه واِحـٌد ف

َ
ّن

َ
ُكـْم ُيوحـی  ِإَلَّ أ

ُ
َنـا َبَشـٌر ِمْثل

َ
ـا أ

َ
 ِإّن

ْ
ُقـل

3.
ً
َحـدا

َ
ـِه أ ّبِ  َو ل ُيْشـِرْک ِبِعبـاَدِة َر

ً
 َعَمـًل صاِلـا

ْ
َیْعَمـل

ْ
ـِه َفل ّبِ َيْرُجـوا ِلقـاَء َر

کـه  کـه مـن هـم بشـرى ماننـد شـمایم  بگـو: جـز ایـن نیسـت 
کـه معبـود شـما فقـط خـداى یکتاسـت.  بـه مـن وحـی می شـود 

1.  الشعراء، آیه 215
2.  السجده، آیه 24
3.  الکهف، آیه 110
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کـه دیـدار ]پـاداش و مقـام قـرب [ پـروردگارش را امیـد  کسـی  پـس 
دارد، بایـد کارى شایسـته انجـام دهـد و هیـچ کـس را در پرسـتش 

نکنـد. شـریک  پـروردگارش 

گرفتن تصمیمات با توکل بر خداوند در عین مشورت با دیگران
ُيِ�ـّبُ  اهَّلَل  ِإّنَ  اهَّلِل   

َ
َعـى  

ْ
ل

َ
َفَتـَوّک َعَزْمـَت  َفـِإذا  ْمـِر 

َ
اْل ِف  شـاِوْرُهْم  َو 

1 . لـ�خَ ّکِ َتَو ْلُ ا
]اى پیامبـر![ در کارهـا بـا آنـان مشـورت کـن، و چـون تصمیـم 
گرفتـی بـر خـدا تـوکل کـن زیـرا خـدا تـوکل کننـدگان را دوسـت دارد.

داشتن شرایط علمی و جسمی مناسب و متمایز از دیگران

کـه در مقـام رهبـری قـرار  خداونـد دربـاره حضـرت داوود؟ع؟ 
ْیُكْم َو زاَدُه َبْسـَطًة ِف 

َ
 ِإّنَ اهَّلَل اْصَطفاُه َعل

َ
گرفته اسـت می فرماید: »قال

َكـُه َمـْن َيشـاُء َو اهَّلُل واِسـٌع َعلـمی.«2
ْ
ت  ُمل ْسـِم َو اهَّلُل ُيـْؤ ـِم َو اْلجِ

ْ
ِعل

ْ
ال

گفـت: خـدا او را بـر شـما برگزیـده و وى را در دانـش و نیـروى 
جسـمی فزونـی داده و خـدا زمامداریـش را بـه هـر کـس کـه بخواهـد 

کننـده و داناسـت. عطـا می کنـد و خـدا بسـیار عطـا 

برخورد با شرح صدر با دیگران
وَن.3

ُ
َک َيضیُق َصْدُرَک ِبا َيُقول

َ
ّن
َ
ُم أ

َ
َقْد َنْعل

َ
َو ل

ما می دانیم که تو از آنچه ]مشرکان [ می گویند، دلتنگ می شوى.

1.  آل عمران، آیه 159
2.  البقره، آیه 247
3.  الحجر، آیه 97
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ـَک 
َ
 َلْ َنْشـَرْح ل

َ
و نیـز خداونـد بـه پیامبـرش خطـاب می کنـد: »أ

َصـْدَرک.«1
آیا سینه ات را ]به نورى از سوى خود[ گشاده نکردیم؟

بـا ایـن اوصـاف می تـوان رهبـر الهـی را از رهبـران غیـر الهـی و 
شـیطانی تشـخیص داد. البتـه بایـد بگوییـم وظیفه همـه مؤمنین 
کـه  کـه ایـن اوصـاف را در خویـش تقویـت نماینـد چـرا  ایـن اسـت 
بـا تقویـت ایـن صفت هـا در وجـود انسـان های بـا ایمـان، اختـالف 
نظرهـا بـا رهبـر الهـی مرتفـع می گـردد و درک مناسـبی از تصمیمـات 
او ایجـاد می شـود و در نتیجـه دل هـای مؤمن بـرای یاری حکومت 

الهـی آمـاده می شـود.
از طـرف دیگـر بـرای مـا کـه در زمـان غیبـت امـام زمـان؟جع؟ 
بـه سـر می بریـم، بـا تقویـت ایـن صفـات در خـود می توانیـم هـر چـه 

بیشـتر بـرای حکومـت عـدل مهـدوی آمـاده شـویم.

رفتارسازی

یکـی از شـئون بسـیار مهـم در بحـث والیـت و رهبـرِی الهـی، 
پذیرفتـن احـکام و قضاوت هـای رهبـر در مسـائل مـورد اختـالف 
می باشـد. خداونـد متعـال نیـز در قـرآن کریـم، شـرط ایمـان واقعـی 
ح  را پذیـرش کامـِل قضاوت هـای رهبـر الهـی از صمیـم قلـب مطـر

نمـوده اسـت، چنانچـه می فرمایـد:
َّ ل  ُ

ـْم ث َبْیَنُ ـوَک فیمـا َشـَجَر  ُ ِ
ّ

ُيْؤِمُنـوَن َحـّیَ ُيَ�ک ـَک ل  ّبِ َر َو  »َفـل 

ح، آیه 1 1.  الشر
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1» ً
َتْسـلیما ُموا  ِ

ّ
ُيَسـل َو  َقَضْیـَت  ـا  ِمَّ  

ً
َحَرجـا ْنُفِسـِهْم 

َ
أ ـُدوا ف   َي�جِ

بـه پـروردگارت سـوگند کـه آنها مؤمـن نخواهند بـود، مگر اینکه 
در اختالفـات خـود، تـو را بـه داورى طلبنـد و سـپس از داورِى تـو، در 

دل خـود احسـاس ناراحتـی نکننـد و کاماًل تسـلیم باشـند.
در این زمینه، حکایتی شنیدنی نقل شده است، که خدمتتان 

تقدیم می کنیم.
میـان یکـی از مسـلمین بـه نـام »قیـس« و مـردى یهـودی، در 
موضوعـی اختـالف ایجـاد شـد و بـراى حـل و فصـل آن بـه کاهنـی 
کـرم؟ص؟ نرسـیدند.  کـرده و خدمـت پیغمبـر ا در مدینـه مراجعـه 
مـرد یهـودى می گفـت: مرافعـه خـود را نـزد پیامبـر خـدا؟ص؟ ببریـم 
زیـرا می دانـم کـه ایشـان بـه حـق قضـاوت می کنـد. قیـس بـا وجـود 
اینکـه بـه گمـان خـود مسـلمان بـود، از قبـول ایـن کار سـرباز مـی زد 
و می گفـت مرافعـه خویـش را نـزد ابـو بـرده اسـلمی کـه همـان کاهن 
یهـودی بـوده و مرافعـات یهودیـان را برطرف می کـرد، ببریم. پس 
خداونـد متعـال آیـه اى نـازل کـرد و قیـس را کـه ادعـاى مسـلمانی 
بـاز مـی زد و  از قبـول قضـاوت پیامبـر خـدا؟ص؟ سـر  داشـت ولـی 
همچنیـن عـده ای از یهودیـان و اهـل کتـاب را مـورد سـرزنش قـرار 

داد و فرمـود:
ْیـَک...« تـا قـول 

َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ـْم آَمُنـوا ِبـا أ ُ ّنَ

َ
ِذيـَن َيْزُعُمـوَن أ

َّ
 َلْ َتـَر ِإَل ال

َ
»أ

2» ً
ِحیمـا اًبـا ّرَ  اهَّلَل َتّوَ

ْ
َوَجـُدوا

َ
خداونـد: »...ل

1.  النساء، آیه 65
2.  النساء، آیات 60 الی 64
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)آیـا ندیـده اى کسـانی را کـه می پندارنـد بـه آنچـه بـه سـوى تـو 
نـازل شـده و ]بـه [ آنچـه پیـش از تـو نـازل گردیـده، ایمـان آورده انـد 
]بـا ایـن همـه [ می خواهنـد داورِى میـان خـود را بـه سـوى طاغـوت 
ببرنـد، بـا آنکـه قطعـًا فرمـان یافته انـد کـه بـدان کفـر ورزنـد، و ]لـی [ 

شـیطان می خواهـد آنـان را بـه گمراهـِی دورى درانـدازد.
و چـون بـه ایشـان گفتـه شـود: »بـه سـوى آنچـه خـدا نـازل کرده 
کـه از تـو  و بـه سـوى پیامبـر ]او[ بیاییـد«، منافقـان را می بینـی 

برمی تابنـد. روى  سـخت، 
پـس چگونـه، هنگامـی کـه بـه ]سـزاِى [ کار و کـردار پیشینشـان 
سـوگند  خـدا  بـه  و  می آینـد  تـو  نـزد  می رسـد،  آنـان  بـه  مصیبتـی 

کـه مـا جـز نیکویـی و موافقـت قصـدى نداشـتیم؟ می خورنـد 
اینـان همـان کسـانند کـه خـدا می دانـد چـه در دل دارنـد. پـس، 
از آنـان روى برتـاب، و ]لـی [ پندشـان ده، و بـا آنهـا سـخنی رسـا کـه 

در دلشـان ]مؤّثـر[ افتـد، بگـوى.
و مـا هیـچ پیامبـرى را نفرسـتادیم مگـر آنکـه بـه توفیـق الهـی 
گـر آنـان وقتـی بـه خـود سـتم کـرده بودنـد،  از او اطاعـت کننـد. و ا
پیـش تـو می آمدنـد و از خـدا آمـرزش می خواسـتند و پیامبـر ]نیـز[ 
بـراى آنـان طلـب آمـرزش می کـرد، قطعـًا خـدا را توبه پذیـِر مهربـان 

می یافتنـد.(1
فرمـوده  آیـات  ایـن  در  متعـال  خداونـد  کـه  همان طـور  آری! 
اسـت، اطاعـت از پیامبـر در همـه ی زمینه هـا الزم اسـت و کسـی که 

1.  محمد جعفر اسالمی، شأن نزول آیات، ص: 181
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از ایـن امـر روی گـردان شـده و بـا ظاهرسـازی، قصـد فریـب دیگران 
را داشـته باشـد، در زمـره منافقیـن خواهـد بـود.

پرورش احساس

کـه یکـی از صفـات اصلـی در رهبـران الهـی، مشـورت  گفتیـم 
بـا مـردم در امـور مهـم و سـپس تصمیم گیـری و تـوکل بـر خداونـد 
اسـت. در قـرآن نیـز بـه پیامبـر چنیـن فرمـان داده شـده اسـت: »َو 

ْمـر«1
َ
شـاِوْرُهْم ِف اْل

گـر انبیـاء و معصومیـن،  کـه ا ح می شـود  حـال ایـن سـؤال مطـر
بـه علـم بی کـران الهـی متصـل می باشـند، دیگـر چـه نیـازی بـه 
مشـورت باقـی می مانـد؟ و آیـا ایـن مشـورت بـا اطاعـت و تبعیـت 

محـض از رهبـر الهـی منافـات نـدارد؟
کـرم؟ص؟ قبـل از آغـاز جنـگ احـد، دربـاره چگونگـی  پیامبـر ا
کثریـت  مواجهـه بـا دشـمن، بـا یـاران خـود مشـورت کردنـد و نظـر ا
بـر ایـن شـد کـه اردوگاه، در دامنـه کـوه احـد باشـد و دیدیـم کـه ایـن 
نظـر، محصـول رضایت بخشـی نداشـت. در اینجا ایـن فکر به نظر 
بسـیارى می رسـید که در آینده، پیامبر؟ص؟ نباید با کسـی مشـورت 
کنـد. قـرآن بـه ایـن طـرز تفکـر پاسـخ گفتـه و دسـتور می دهـد کـه بـاز 
هـم بـا آن هـا مشـورت کـن، هـر چنـد نتیجـه مشـورت در پـاره اى از 
موارد، سـودمند نباشـد. زیرا پس از بررسـی کلی، متوجه می شـویم 
کـه بـرای رهبـران غیـر معصـوم، منافـع مشـورت، روی هـم رفتـه به 
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مراتـب بیـش از زیان هـاى آن اسـت و در مـورد رهبـران معصوم نیز، 
اجـرای ایـن فرمـان الهـی سـبب می گـردد تـا اثـرى تربیتـی در تـک 
تـک افـراد و همچنیـن جامعـه اسـالمی ایجـاد شـده و ایـن شـیوه ی 

معقـول و پسـندیده در رفتـار مؤمنیـن تثبیـت گـردد.
البته بخشـی از پاسـخ نیز در این مطلب نهفته اسـت که ببینیم 

کرم؟ص؟ در چه اموری با مردم مشـورت می کردند. پیامبر ا
ْمـِر« مفهـوم وسـیعی دارد 

َ
گرچـه کلمـه »االمـر« در »شـاِوْرُهْم ِف اْل

و همـه کارهـا را شـامل می شـود، ولـی مسـلم اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ 
ع احـکام الهـی بـا مـردم مشـورت نمی کردنـد، بلکـه  هرگـز در موضـو

در آن  مـوارد صرفـًا تابـع وحـی بودنـد.
بنابرایـن، مـورد مشـورت، تنهـا طـرز اجـراى دسـتورات و نحـوه 
پیـاده کـردن احـکام الهـی بـود و بـه عبـارت دیگـر، پیامبـر؟ص؟ در 
قانون گـذارى، هیـچ وقـت مشـورت نمی کـرد و تنهـا در طـرز اجـراى 
قانـون، نظـِر مسـلمانان را می خواسـت و لـذا گاهـی کـه پیامبـر؟ص؟ 
ح می کـرد، مسـلمانان نخسـت سـؤال می کردنـد  پیشـنهادى را طـر
کـه آیـا ایـن یـک حکـم الهـی و دسـتوری غیـر قابـل تغییـر اسـت، و یـا 
گـر از قبیـل دوم  مربـوط بـه چگونگـی تطبیـق قوانیـن می باشـد. ا
گـر از قبیـل اول بـود تسـلیم می شـدند. بـود اظهـار نظـر می کردنـد و ا
چنـان کـه در جنـگ بـدر، لشـکر اسـالم طبق فرمـان پیغمبر؟ص؟ 
می خواسـتند در نقطـه اى اردو بزننـد. یکـی از یـاران بـه نام »حباب 
کـه بـراى  کـرد: اى رسـول خـدا! ایـن محلـی را  بـن منـذر« عـرض 
لشـگرگاه انتخـاب کرده ایـد، طبـق فرمـان خـدا اسـت کـه تغییـر آن 
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جایـز نباشـد و یـا صالح دیـد خـود شـما می باشـد؟
پیامبـر؟ص؟ فرمـود: فرمـان خاصـی در آن نیسـت. حبـاب بـن 
منـذر عـرض کـرد: اینجـا بـه ایـن دلیـل و آن دلیـل جـاى مناسـبی 
بـراى اردوگاه نیسـت و دسـتور دهیـد لشـکر از ایـن محـل حرکـت 
کـرده و در نزدیکـی آب بـراى خـود محلـی انتخـاب نمایـد. پیغمبـر 

کـرد.1 کـرم  نظـر او را پسـندیده و مطابـق رأى او عمـل  ا

مناجات

آمدم سوی تو راهی وا ُکنم، تا وقت هست
ُکنـم، تـا وقـت هسـت آمـدم شـاید تـو را پیـدا 

تـا شـب ِاحیـای تو کارم توسـل کردن اسـت
قصد دارم خویش را ِاحیا ُکنم، تا وقت هست

نامه ی اعمال من را می دهی در دست راست؟
زود بایـد برگـه را امضـاء ُکنـم، تـا وقـت هسـت

مـن امـان می خواهـم از َیـوَم َیَعـّضُ الظاِلـُم
تـا سـحر مـوالَی یـا مـوال ُکنـم، تـا وقـت هسـت

1.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 3، ص: 142
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10
صلح و آشتی در قرآن

انگیزه سازی

می دانیـم کـه در دوران جاهلیـت، دو قبیلـه ی بـزرگ در مدینـه 
ج« وجـود داشـتند کـه بیـش از یکصد سـال!  بـه نـام »اوس« و »خـزر
جنـگ و خون ریـزى و اختـالف در میـان آن دو جریـان داشـت؛ و هر 
گهـان بـه جـان یکدیگـر می افتادنـد و خسـارات جانـی  چنـد وقـت نا

و مالـی فراوانـی بـه یکدیگـر وارد می کردنـد.
یکـی از موفقیت هـاى بـزرگ پیغمبـر؟ص؟ پـس از هجـرت بـه 
مدینـه، ایـن بـود کـه به واسـطه ی اسـالم، صلـح و صفـا در میان آن 
دو ایجـاد کـرد و بـا اتحـاد آن هـا، جبهـه ی نیرومنـدى در مدینـه بـه 

وجـود آمـد.
امـا از آنجـا کـه ریشـه هاى اختـالف، فـوق العـاده زیـاد و نیرومنـد 



گاه و بـی گاه بـر اثـر عواملـی،  بـوده، و اتحـاد تـازه و جـوان بـود، 
کـه بـه زودى در پرتـو  اختالفـات فرامـوش شـده شـعله ور می شـد 

تعلیمـات اسـالم و تدبیـر پیامبـر؟ص؟ خامـوش می گشـت.
یکـی از مـواردی کـه اختـالف و نـزاع بیـن ایـن دو قبیلـه صـورت 

گرفـت، ایـن جریـان اسـت:
نـام  بـه  ج«  از قبیلـه »اوس« و »خـزر نفـر  می گوینـد روزى دو 
»ثعلبـة بـن غنـم« و »اسـعد بـن زراره« در برابـر یکدیگـر قـرار گرفتنـد 
و هـر کـدام افتخاراتـی را کـه بعـد از اسـالم نصیـب قبیلـه او شـده بود 

برمی شـمرد.
ثعلبه گفت: خزیمة بن ثابت )ذو الشهادتین( و حنظله )غسیل 
کدام از افتخارات مسلمانانند، از ما هستند؛ و  که هر  المالئکه( 

همچنین عاصم بن ثابت، و سعد بن معاذ از ما می باشند.
ج بود گفت: چهار نفر  در برابر او اسـعد بن زراره که از طایفه خزر
از قبیلـه مـا در راه نشـر و تعلیـم قـرآن خدمـت بزرگـی انجـام دادنـد: 
ابـی بـن کعـب و معـاذ بـن جبـل و زیـد بـن ثابـت و ابـو زیـد. بـه عـالوه 

»سـعد بـن عبـاده« رئیـس و خطیـب مـردم مدینـه از ما اسـت.
گاه  کشـید و دو قبیلـه از جریـان آ کار بـه جـاى باریـک  کـم  کـم 
شـدند و دسـت بـه اسـلحه کـرده، در برابـر یکدیگر قـرار گرفتند. بیم 
گـردد  کـه بـار دیگـر آتـش جنـگ بیـن آن هـا شـعله ور  آن می رفـت 
و زمیـن از خـون آن هـا رنگیـن شـود! خبـر بـه پیامبـر؟ص؟ رسـید. 
حضـرت فـورًا بـه محـل حادثـه آمـد و بـا بیـان و تدبیـر خـاص خـود 
ک پایـان داد و صلـح و صفـا را در میـان آن هـا  بـه آن وضـع خطرنـا
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برقـرار نمـود.
ایـن آیـات در اینجـا نازل گردید و به صورت یک حکم عمومی، 

همه مسـلمانان را با بیان مؤثر و مؤکدى دعوت به اتحاد نمود:
ْیُكـْم 

َ
وا ِنْعَمـَت اهَّلِل َعل ُکـُر ُقـوا َو اْذ  َو ل َتَفّرَ

ً
یعـا َو اْعَتِصُمـوا ِبَ�ْبـِل اهَّلِل َجِ

 َو ُکْنُتْ َعى  
ً
ْصَبْ�ـُتْ ِبِنْعَمِتـِه ِإْخوانـا

َ
وِبُكـْم َفأ

ُ
ـَف َبـْ�خَ ُقل

َّ
ل

َ
ْعـداًء َفأ

َ
ِإْذ ُکْنـُتْ أ

ُكْم 
َّ
َعل

َ
ُكْم آیاِتـِه ل

َ
خُ اهَّلُل ل ْنَقَذُکـْم ِمْنـا َکذِلـَک ُيَبـّ�ِ

َ
ـاِر َفأ َشـفا ُحْفـَرٍة ِمـَن الّنَ

َتُدوَن.1 َتْ
نشـوید  کنـده  پرا و  زنیـد،  چنـگ  خـدا  ریسـمان  بـه  همگـی  و 
کـه دشـمنان ]یکدیگـر[  کنیـد: آن گاه  و نعمـت خـدا را بـر خـود یـاد 
بودیـد، پـس میـان دل هـاى شـما الفـت انداخـت تـا بـه لطـف او 
بـرادران هـم شـدید و بـر کنـار پرتـگاه آتـش بودیـد کـه شـما را از آن 
رهانیـد. این گونـه، خداونـد نشـانه هاى خـود را بـراى شـما روشـن 

کـه شـما راه یابیـد.2 می کنـد، باشـد 

اقناع اندیشه

کیـد خداونـد  اصـالح ذات البیـن از مطالـب بسـیار مهـم و مـورد تأ
متعـال و پیامبـر اسـالم؟ص؟ و امامـان بزرگـوار؟مهع؟ اسـت، تـا جایـی 
کریـم بـه ایـن مطلـب اشـاره فرمـوده  کـه بارهـا خداونـد در قـرآن 

اسـت.
ْصِلُ�وا 

َ
ُح َخْیٌر«3، اصالح، »َو أ

ْ
ل در قـرآن، واژه هـاى صلـح، »َو الّصُ

1.  آل عمران، آیه 103
2.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  3، ص: 25

3.  النساء، آیه 128
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وا 
ُ
وِبُكْم«2 و ِسـلم، »اْدُخل

ُ
َف َبْ�خَ ُقل

َّ
ل

َ
ذاَت َبْیِنُكـْم«1، تألیـف قلـوب، »َفأ

ـًة«3 نشـان دهنده ى توّجـه اسـالم بـه صلـح و صفـا و 
َ
َکاّف ِم 

ْ
ـل ِف الّسِ

زندگـی مسـالمت آمیز و شـیرین اسـت.
کـرده، ُالفـت  ح  کـه خداونـد در قـرآن مطـر از نعمت هـاى الهـی 
بـه  میـان دل هـاى مسـلمانان اسـت. چنانکـه خداونـد خطـاب 
وِبُكـْم«4 »بـه یـاد 

ُ
ـَف َبـْ�خَ ُقل

َّ
ل

َ
ْعـداًء َفأ

َ
مسـلمانان می فرمایـد: »ُکْنـُتْ أ

آوریـد کـه شـما قبل از اسـالم با یکدیگر دشـمن بودیـد، پس خداوند 
کـرد«. چنانکـه میـان قبیلـه ى  میـان دل هـاى شـما الفـت برقـرار 
ج یکصـد و بیسـت سـال درگیـرى و فتنـه بـود و اسـالم  اوس و خـزر

میـان آنـان صلـح برقـرار کـرد.
اصـالح و آشـتی دادن، سـبب دریافـت بخشـودگی و رحمـت از 
کریـم  کـه قـرآن  جانـب خداونـد شـمرده شـده اسـت، همان طـور 
گـر  «5 »و ا ً

 َرِحیمـا
ً
ُقـوا َفـِإّنَ اهَّلَل کاَن َغُفـورا می فرمایـد: »ِإْن ُتْصِلُ�ـوا َو َتّتَ

کنیـد، یقینـًا خـدا آمرزنـده مهربـان  سـازش نماییـد و پرهیـزگارى 
اسـت«. همچنیـن هـر کـس واسـطه گرى خوبـی میـان مسـلمانان 
کـرد. »َمـْن َيْشـَفْع  انجـام دهـد، پـاداِش در شـأن دریافـت خواهـد 

ـُه َنِصیـٌب ِمْنـا«6
َ
َشـفاَعًة َحَسـَنًة َيُكـْن ل

1.  االنفال، آیه 1
2.  آل عمران، آیه 103

3.  البقره، آیه 208
4.  آل عمران، آیه 103

5.  النساء، آیه 129
6.  النساء، آیه 85

شهـــــــدسخـــــــن1628



اسـالم بـراى اصـالح میـان مـردم، احـکام ویـژه اى قـرار داده 
جملـه: از  اسـت، 

گـر بـراى آشـتی و اصـالح  1. دروغ کـه از گناهـان کبیـره اسـت، ا
گفتـه شـود، جـرم و گناهـی نـدارد، چنانچـه در حدیثـی وارد شـده 

اسـت:
  ُمْصِلٍح 

َ
 اهَّلِل؟ص؟:  َل َکـَذَب  َعى

ُ
 َرُسـول

َ
 َقال

َ
ىِب َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َقـال

َ
َعـْن أ

 َّ ُ
 َو اهَّلِل َما َسـَرُقوا َو َما َکَذَب ث

َ
َّ َقـال ُ

سـاِرُقوَن«1  ث
َ
ُكـْم ل

َ
ِعیـُر ِإّن

ْ
ـا ال ُتَ ّيَ

َ
 »أ

َ
َّ َتـل ُ

ث
 َو اهَّلِل 

َ
َّ َقـال ُ

وُهْم ِإْن کاُنـوا َيْنِطُقـوَن«2  ث
ُ
ـُه َکِبیُرُهـْم هـذا َفْسـَئل

َ
 َفَعل

ْ
 »َبـل

َ
َتـل

ـوُه َو َمـا َکَذَب.3
ُ
َمـا َفَعل

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده: بـر فـرِد 
اصالح کننـده )و سـازش دهنـده( دروغـی نیسـت، سـپس ایـن آیـه 
را تـالوت فرمـود: »اى کاروانیـان، هر آینه شـمائید دزدان.« سـپس 
فرمـود: بـه خـدا سـوگند دزدى نکردنـد و یوسـف هـم دروغ نگفـت. 
سـپس ایـن آیـه را نیـز تـالوت فرمـود: »بلکـه بـزرگ آنـان ایـن کار را 
گر سـخن می گویند.« آن گاه فرمود:  کرده اسـت، بپرسـید از ایشـان ا

بـه خـدا آن هـا نکـرده بودنـد و ابراهیـم؟ع؟ نیـز دروغ نگفـت.
2. نجـوا و درگوشـی سـخن گفتـن کـه از اعمـال شـیطان و مـورد 
گـر بـراى اصـالح و آشـتی دادن باشـد، نـه تنهـا  نهـی اسـت،4 ولـی ا
پـاداش عظیمـی  نـدارد بلکـه در پیشـگاه خداونـد دارای  منعـی 

1.  یوسف، آیه 70
2.  األنبیاء، آیه 63

3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 343
4.  المجادله، آیه 10

163 فیــــشسخنرانیرمضــان



کریـم آمـده اسـت: اسـت، چنانچـه در قـرآن 
ْو ِإْصلٍح 

َ
وٍف أ ْو َمْعُر

َ
َمَر ِبَصَدَقٍة أ

َ
 َمْن أ

َ
واُهْم ِإّل ْ ج

َ
»ل َخْیَر ِف َکِثیٍر ِمْن ن

 
ً
ْجـرا

َ
 ذِلـَک اْبِتغـاَء َمْرضـاِت اهَّلِل َفَسـْوَف ُنْؤتیـِه أ

ْ
ـاِسِ َو َمـْن َيْفَعـل َبـْ�خَ الّنَ

«1 »در بسـیارى از رازگویی هـاى ایشـان خیـرى نیسـت، مگر  ً
َعظیمـا

کسـی که ]بدین وسـیله [ به صدقه یا کار پسـندیده یا سازشـی میان 
مـردم، فرمـان دهـد. و هـر کـس بـراى طلـب خشـنودى خـدا چنیـن 

کنـد، بـه زودى او را پـاداش بزرگـی خواهیم داد.«
3. با این که عمل به سـوگند، واجب و شکسـتن آن حرام اسـت 
گـر کسـی سـوگند یـاد کنـد کـه دسـت بـه اصـالح و آشـتی دادن  اّمـا ا
میـان دو نفـر نزنـد، اسـالم شکسـتن ایـن سـوگند را مجـاز می دانـد و 

ایـن سـوگند کأن لـم یکـن اسـت.
اِس  ُقوا َو ُتْصِلُ�وا َبْ�خَ الّنَ وا َو َتّتَ ْن َتَبـّرُ

َ
ْیاِنُكـْم أ

َ
ـوا اهَّلَل ُعْرَضـًة ِل

ُ
َعل ْ ج

َ
َو ل ت

َو اهَّلُل َسیٌع َعلمٌی.2
و خـدا را در معـرض سـوگندهایی کـه می خوریـد قـرار ندهیـد، بـه 
کـه نیکـی نکنیـد، و تقـوا پیشـه نسـازید، و  اینکـه سـوگند بخوریـد 
میـان مـردم آشـتی ندهیـد ]خـدا رضایـت نـدارد کـه نامـش وسـیله 
کـه خـودش بـه انجـام آن هـا فرمـان  کارهایـی شـود  خـوددارى از 
گفته هـاى شـما[ شـنوا، ]و  داده اسـت [ و خـدا ]نسـبت بـه همـه 

کارهـاى شـما[ داناسـت. نسـبت بـه تمـام 
4. بـا این کـه عمـل بـه وصّیـت، واجـب و تـرک آن حـرام اسـت، 

1.  النساء، آیه 114
2.  البقره، آیه 224
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کـه عمـل بـه آن، سـبب  گونـه ای باشـد  گـر وصّیت نامـه بـه  اّمـا ا
ایجـاد نـزاع و فسـاد و خونریـزی می گـردد، اسـالم اجـازه می دهـد تـا 
ع وصیت نامـه اصـالح شـود و از ایـن طریـق  کـم شـر تحـت نظـر حا
باعـث دوام صلـح در میـان مسـلمین می شـود. 1 چنانچـه خداونـد 

متعال فرموده:
ِإّنَ  ْیـِه ِ

َ
َ َعل ْ

ـْم َفـل ِإث ـَح َبْیَنُ
َ
ْصل

َ
 َفأ

ً
ـا

ْ
ْو ِإث

َ
 أ

ً
ـْن خـاَف ِمـْن ُمـوٍص َجَنفـا َ

َ
»ف

اهَّلَل َغُفـوٌر َرحمٌی«2
پـس کسـی کـه از انحـراف وصیـت کننده ]در مـورد حقوق ورثه [ 
یـا از گنـاه او ]کـه بـه کار نامشـروع و ناحّقـی وصیـت کنـد[ بترسـد، و 
میـان ورثـه ]بـا تغییـر دادن وصیـت بـر اسـاس احـکام دیـن [ اصـالح 
گناهـی بـر او نیسـت یقینـًا خـدا بسـیار آمرزنـده و مهربـان  دهـد، 

اسـت.
کـه  کـه همان طـور  ایـن نکتـه نیـز در اینجـا قابـل ذکـر اسـت 
برقـرار نمـودن صلـح بیـن دو مؤمـن بسـیار ارزشـمند اسـت، ولی قهر 
کـی به دنبـال دارد،  نمـودن بـا دیگـر مؤمنیـن عواقـب بسـیار خطرنا

چنانچـه در روایـت شـریفی وارد شـده اسـت:
ىِب؟ع؟ 

َ
 أ

َ
 َقـال

ُ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ َيُقـول

َ
ْعـُت أ  َسِ

َ
َکِثیـٍر َقـال َعـْن َداُوَد ْبـِن 

 
َ

 َل َيْصَطِلَ�ـاِن ِإّل
ً
ثـا

َ
َكَثـا َثل َ َ

اَجـَرا ف ـا ُمْسـِلَمْ�خِ َتَ َ ّیُ
َ
 اهَّلِل؟ص؟  أ

ُ
 َرُسـول

َ
َقـال

َمـا َوَلَيـٌة.3 ِم  َو َلْ َيُكـْن َبْیَنُ
َ

ْسـل ِ ِمـَن اْلِ َکاَنـا َخاِرَجـْ�خ

1.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص 618
2.  البقره، آیه 182

3.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 345
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می فرمود:  صادق؟ع؟  حضرت  شنیدم  گوید:  کثیر  بن  داود 
پدرم فرمود: که رسول خدا؟ص؟ فرموده است: هر دو نفر مسلمانی 
کنند و سه روز بر آن حال بمانند و با هم آشتی  که از همدیگر قهر 
نکنند، هر دو از اسالم بیرون روند، و میان آن ها پیوند و دوستی 

دینی نباشد.
کاِر  ایـن  بـرای  شـدن  قـدم  پیـش  و  نمـودن  آشـتی  چنانچـه 
مهـم، ارزش بسـیاری دارد. همان طـور کـه در ادامـه روایـت مذکـور 

می فرمایـد:
َساِب. ِة َيْوَم اْلِ ّنَ َ اِبَق ِإَل اْلج ِخیِه َکاَن الّسَ

َ
ِم أ

َ
َما َسَبَق ِإَل َکل ُ ّیُ

َ
َفأ

گفتـن بـا بـرادرش پیشـی  کـدام از آن دو بـه سـخن  پـس هـر 
باشـد. بـه بهشـت  روز حسـاب پیشـرو  او در  گرفـت، 

قهر نمودن آن قدر مورد مذمت واقع شـده اسـت که حتی کسـی 
کـه قطـع رابطـه نکـرده و بـه ظاهـر مقصـر نیسـت نیـز به خاطـر اصرار 
نکـردن بـه ایجـاد رابطـه بـا بـرادر دینـی خـود مقصـر شـمرده شـده 
اسـت چنانچه در روایت شـریفی از امام صادق )علیه السـالم( وارد 

شـده است:
عَنَة، 

َّ
 اِلجراِن إّل اسـَتوَجَب أَحُدُهـا الَبراءَة والل

َ
ُق رُجـلِن عـى ل َيفَتـِر

َک،  ـَی اهَّللُ  ِفـدا
َ
ـُه ُمَعّتـٌب: َجَعل

َ
 ل

َ
ِکلُهـا، فقـال ـا اسـَت�ّقَ ذلـَک  ّبَ َو ُر

ِتـِه و ل 
َ
ـُه ل َيدعـو أخـاُه إل ِصل

َ
: ل ّن

َ
 اَلظلـوِم؟ قـال

ُ
هـذا الّظاِلـُم مفـا بـال

 أَحُدُها 
َ
: إذا َتنـاَزَع اثناِن َفعـاّز

ُ
عـُت أىب یقـول ـُه َعـن َکلِمـِه، َسِ

َ
َيَتغاَمـُس ل

 ِلصاِحبـِه: أی أِخـی أنـا 
َ

َیرِجـِع اَلظلـوُم إل صاِحبـِه حـّی َيقـول
ْ
الَخـَر فل

َبـ�خَ صاِحبـِه، فـإّن اهَّللَ  تبـاَرَک و  الّظاِلـُم، حـّی َيقَطـَع اِلجـراَن َبیَنـُه و
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 یأُخـُذ للَمظلـوِم ِمـن الّظـال.1
ٌ

تعـال َحَكـٌم َعـدل
هیـچ گاه دو مـرد بـا حالـت قهـر از یکدیگـر جـدا نشـوند مگـر ایـن 
که یکی از آن دو سـزاوار بیزارى )خدا و رسـولش از او( و لعنت باشـد 
و چـه بسـا کـه هـر دوى آن هـا سـزاوار ایـن امـر باشـند. معّتـب عرض 
کـرد: خـدا مـرا فدایتـان گردانـد. ظالم، درسـت )مسـتحق این کیفر 

هسـت( اّمـا مظلـوم چرا؟
حضـرت فرمـود: بـراى آن کـه برادرش را به آشـتی بـا خود دعوت 
نمی کنـد و از سـخن او چشـم نمی پوشـد. شـنیدم پـدرم می فرمـود: 
هـرگاه دو نفـر بـا هـم سـتیزه کردنـد و یکـی از آن دو بـر دیگـرى چیـره 
آمـد، بایـد آن کـه در حـّق او سـتم شـده نـزد آن دیگـرى بـرود و بـه او 
بگویـد: اى بـرادر، سـتمکار )و مقّصـر( مـن هسـتم، تـا قهـر و جدایی 
او و رفیقـش برطـرف شـود؛ زیـرا خداونـد تبـارک و تعالـی  میـان 

داورى عـادل اسـت و حـّق سـتمدیده را از سـتمگر می سـتاند.
فلـذا مؤمنیـن بایـد بـه شـدت از قهـر نمـودن و قطـع رابطـه بـا 

مؤمـن دیگـر بپرهیزنـد تـا دچـار خشـم خداونـد نگردنـد.

رفتاری سازی

از »ابـن عبـاس« چنیـن نقـل شـده کـه پیامبـر؟ص؟ در روز جنـگ 
»بـدر« بـراى تشـویق جنگجویـان اسـالم، جوائـزى بـراى آن هـا 
تعییـن کـرد و مثـاًل فرمـود کسـی کـه فـالن فـرد دشـمن را اسـیر کنـد 
و نـزد مـن آورد، چنیـن پاداشـی را بـه او خواهـم داد. ایـن تشـویق 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 344
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)عالوه بر روح ایمان و جهاد که در وجود آن ها شـعله ور بود( سـبب 
شـد کـه سـربازان جـوان پیامبـر؟ص؟ در یـک مسـابقه افتخارآمیـز بـا 
سـرعت به سـوى هدف بشـتابند ولی پیرمردان و افراد سـالخورده 
کـه جنـگ »بـدر« پایـان  کردنـد. هنگامـی  در زیـر پرچم هـا توقـف 
پذیرفـت، جوانـان بـراى گرفتـن پاداش هـاى افتخارآمیـز خـود بـه 
خدمـت پیامبـر؟ص؟ شـتافتند. امـا پیرمـردان بـه آن ها گفتنـد که ما 
نیـز سـهمی داریـم، زیـرا مـا تکیـه گاه و مایـه دلگرمـی شـما بودیـم و 
گـر کار بـر شـما سـخت می شـد و عقب نشـینی می کردیـد، حتمـًا بـه  ا
سـوى مـا می آمدیـد. در ایـن موقـع میـان دو نفـر از انصـار مشـاجره 
لفظـی پیـدا شـد و راجـع بـه غنائـم جنـگ با یکدیگـر گفتگـو کردند. 
لـذا ایـن آیـه نـازل شـد و صریحـًا غنائـم را متعلـق بـه پیغمبـر؟ص؟ 

معرفـی کـرد کـه هرگونـه بخواهـد بـا آن رفتـار کنـد. 
َو  اهَّلَل  ُقـوا 

َ
َفاّت ُسـوِل  الّرَ َو  هَّلِلَِّ   

ُ
ْنفـال

َ
اْل ُقـِل  ْنفـاِل 

َ
اْل َعـِن  وَنَک 

ُ
َيْسـَئل

1. ُمْؤِمِنـ�خَ ُکْنـُتْ  ِإْن  ُه 
َ
َرُسـول َو  اهَّلَل  ِطیُعـوا 

َ
أ َو  َبْیِنُكـْم  ذاَت  ْصِلُ�ـوا 

َ
أ

از تو درباره انفال )غنائم و هرگونه مال بدون مالک مشخص( 
سـؤال می کننـد. بگـو: انفـال مخصـوص خـدا و پیامبـر؟ص؟  اسـت، 
پـس از )مخالفـت فرمـان( خـدا بپرهیزیـد و میـان برادرانـی را کـه بـا 
هـم سـتیزه دارنـد، آشـتی دهیـد و اطاعـت خـدا و پیامبـرش را کنیـد 

گـر ایمـان دارید. ا
پیامبـر؟ص؟ نیـز آن را بـه طـور مسـاوى در میـان همـه جنگجویـان 
تقسـیم کرد و دسـتور داد که میان برادران دینی صلح و اصالح شـود.2

1.  األنفال، آیه 1
2.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  7، ص: 79
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پرورش احساس

مفّضـل بـن عمـر از اصحـاب امام صـادق؟ع؟ بـود. روزی دو تن 
از شیعیان را دید که بر سر ارث دعوایی دارند. آن دو نفر را به منزل 
خـود بـرد و معلـوم شـد کـه اختـالف بـر سـر چهارصـد درهـم اسـت. 
صنـدوق خـود را آورد. از پـول خـودش چهارصـد درهـم برداشـت 
و بـه آن کـس کـه اّدعـای طلـب داشـت داد و دعـوا تمـام شـد. بعـد 
گفـت: خیـال نکنیـد ایـن پـول مـال مـن بـود. ایـن پـول متعّلـق بـه 
امـام صـادق؟ع؟ اسـت. ایشـان پولـی نـزد مـن گذاشـته اند کـه هـر 
وقـت دیـدم دو نفـر شـیعه با هـم منازعه ای دارند، نگذارم کارشـان 

کـم طاغـوت بکشـد و از پـول امـام بدهـم و اصـالح کنـم.1 بـه محا
آری! آشتی دادن مؤمنین یا همان اصالح ذات البین آن قدر 
مهم است که موالی ما امیرالمومنین؟ع؟ وقتی در شب بیست و 
یکم ماه مبارک رمضان با فرقی شکافته، در بستر شهادت افتاده 
بود و گاه بی هوش می شد و گاه به هوش می آمد، جمالتی می فرمود 
و به فرزندانش وصّیت می کرد و در ضمن وصیّتش چنین جمالتی 
فرمود: َو صالُح ذاِت َبیِنُکم؛ این پیام من به همه ی شما برسد، 
صالح ذات البین داشته باشید. عوامل ارتباط را صالح قرار بدهید. 
دنیا می گذرد، شما فردا در عالم آخرت زندگی خواهید کرد، حیات 
ابدی خواهید داشت، سرمایه ی شما این هاست. می فرمود: من 
از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که می فرمود: اصالح ذات البین )روابط 
را حسنه کردن، عامل ارتباط را صالح قرار دادن( در پیشگاه خدا از 

1.  محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج  2، ص: 209
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انواع نمازها و روزه های مستحبی برتر و بافضیلت تر است.1

مناجات

بسـاط عاشـقِی مـا بـه پاسـت ایـن شـب ها
شـب ها ایـن  خداسـت  بـا  آشـتی  زمـان 

برگشـته دوبـاره  قدیمـی  گناهـکار 
شـب ها ایـن  آشناسـت  زمزمه هـا  صـدای 

زمـان بـده بـه زمیـن خـورده، ِای الـِه کریـم
شـب ها ایـن  رواسـت  هـم  بزنـی  مـرا  گـر  ا

کـه چشـم تـر دارد گدایـی  خوشـا بـه حـال 
کـه گریه هـای سـحر کیمیاسـت ایـن شـب ها

1.  محمد بن حسین شریف الرضی، - علی نقی فیض االسالم اصفهانی،  نهج البالغه، نامه 47
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