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ّ
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

امروز دنیا محتاج قرآن است؛
چه قبول کند و اعتراف کند و چه اعتراف نکند .امروز دنیا در خأل هویتی
است ،در خأل فکری است ،در خأل ایمانی است ،انسان بی ایمان مثل یک
میوۀ پوک و از درون خالی میماند ...بشر دیگر متاعی برای قانع کردن
ذهن و دل و جان انسان ها ندارد که ارائه کند میگویند ،میبافند ،اما
در دلهای مردم قبول پیدا نمیکند .قرآن چرا .اگر چنان رشحهای از
رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشود دل ها جذب میشود
ما خودمان این را داریم تجربه میکنیم ،این را داریم میبینیم؛

امروز بشر محتاج قرآن است.

ّ
بیانات مقام عظمای والیت «مدظله العالی»
در دیدار باجامعه قرآنی ،روز اول ماه مبار رمضان سال 1395
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مقدمه

سبک زندگی قرآنی

مقدمه
فضیلت حفظ قرآن کریم
برای پی بردن به فضیلت و اهمیت حفظ قرآن کافی است اندکی در
احادیث رسیده از پیامبر  و ائمه اطهار  و نیز در سیرۀ عملی
ایشان دقت نمائیم .به طور کلی قرآن کریم در نگاه آن بزرگواران از
جایگاهی بسیار رفیع و منزلتی بسیار ویژه برخوردار بوده است و همچنین
مسائل مربوط به آن ،از جمله تالوت و قرائت ،تدبر و عمل به فرامین
آن و آموختن و آموزش آن و نیز حفظ قرآن و در سینه داشتن آن ،بسیار
مورد سفارش ایشان قرار گرفته است .برای مثال به ذکر حدیثی از پیامبر
اکرم اشاره میکنیم:
َ َ ََ
َ َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
القرآن .فإذا دخل
آی
قال رسول اهلل « :عدد در ِج ج
ِ
الن ِة عدد ِ
ُ ُ
َْ َ ُّ َ ََ َ ٌ َ َ ُ َْ َ
ََّ َ َ َ
ال َنة قیل ل ُه ْإر ق و اقرأ .لک ِل آی ٍة درجة فال تکون فو ق
رآن ج
ِ
صاحب الق ِ
ُ ََ ٌَ
رآن درجة( ».بحاراالنوار/ج/89ص )22
ِ
حاف ِظ الق ِ
«تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است ،هنگامی که حافظ قرآن
وارد بهشت میگردد به او گفته میشود« :باال برو و قرآن بخوان .هر آیه
رتبهای دارد؛ پس باالتر از مرتبۀ حافظ قرآن درجهای نیست».

ّ
در راستای محقق شدن منویات مقام عظمای والیت (مدظله العالی)
مبنی بر قرآنی شدن جامعه و سبک زندگی اسالمی ،بر آن شدیم تا
برخی از موضوعات کاربردی را که مورد نیاز قشر فرهیخته و علمی
کشور یعنی دانشجویان و جوانان است جمعآوری نموده در قالب این
مجموعه در اختیار شما عالقمندان به قرآن و عترت  قرار دهیم.
شیوۀ بهرهمندی از این کتاب بدینصورت است که مخاطب میبایست
آیات مشخص شدۀ ابتدای هر موضوع را ،که بیانگر موضوعات اصلی
است ،حفظ نموده و سپس توضیحات و تفاسیر جمعآوری شده را بدقت
مطالعه نماید .به منظور فهم بهتر آیات ،حتیاالمکان سعی شده است
از تفاسیر روان استفاده شود .در این راستا همچنین از ضربالمثلها،
داستانها ،احادیث و ...نیز بهره گرفته شده است.
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مراحل چهارگانه حفظ قرآن
 -1تالوت (صحیح خوانی آیات)
جهت آشنایی با آیاتی که در برنامه حفظ موضوعی این کتاب قرار
گرفته اند الزم است هر آیه به صورت کامل و صحیح ،و به شیوه ترتیل
(به صورت پیوسته)چندین مرتبه تالوت شود تا آیات بدون اشکال
حفظ گردند.

 -2خواندن ترجمه آیه
با توجه به این که هدف از حفظ موضوعی قرآن کریم ،آشنایی با
معارف مصحف شریف می باشد ،شایسته است پس از مرحله اول یعنی
تالوت ،برای درک محتوای دل انگیز آیات ،حداقل یک یا دو مرتبه
ترجمۀ آیه ،همراه با تطبیق واژه به واژه عربی و فارسی خوانده شود و
در معنی آن دقت و تأمل کافی صورت گیرد.

 -3یاد سپاری (حفظ اولیه)
پس از تالوت و خواندن ترجمه ،الزم است جهت حفظ جمالت ،آیات
به صورت پیوسته تکرار شوند تا با کیفیت مطلوب در ذهن ثبت شود،
مقدار تکرار آیه بستگی به عواملی چون تمرکز ،استعداد ،توانایی حفظ
و میزان آشنایی با صحیح خوانی قرآن کریم دارد.

 -4تکرار و مرور محفوظات
حافظ قرآن برای نگهداری محفوظات خود ،باید آن ها را به صورت
مکرر یادآوری نماید و به رابطۀ میان آیات و موضوعات ،توجه ویژه
داشته باشد ،مرور محفوظات ،شامل مراحل زیر است:

الف  -مرور آیات جدید
ابتدا حافظ قرآن آیات جدیدی که چند ساعت از به خاطر سپاری آن
ها گذشته است را ،روزانه حداقل  3مرتبه در شبانه روز تکرار نماید تا به
کیفیت قابل قبول برسد.
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ب  -مرور  5درس قبل
حافظ قرآن جهت تثبیت آیات روزنه می بایست محفوظات گذشته
خود را مرور نماید لذا آیات مربوط به پنج درس گذشته خود را حداقل
یک مرتبه در شبانه روز تکرار نماید.

ج  -مرور درس های پیش از  5درس گذشته
یکی از نکات مهم جهت نگهداری از محفوظات ،تکرار درس های
ما قبل  5درس گذشته می باشد لذا شایسته است حافظ قرآن حداقل
هر  3روز یکبار تمامی محفوظات خود را یک مرتبه مرور نماید.
الزم به ذکر است تکرار و تمرکز جهت اتقان و تثبیت محفوظات بسیار
حائز اهمیت است.

تثبیت محفوظات = تکرار  +تمرکز

فصل اول
دشمن شناسی

فصل اول  -دشمن شناسی
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 1ـ استفاده از حربه تهمت و افترا
َ
َ ق َ َ َّ ذ نَ َ فَ ُ نْ َ ذَ َّ فْ ٌ فْ َ أ َ َ ُ َ َ قَ
ک ا� ت� َر ُاه َو�ع نا�ه عل یْ� ِه � ْو ٌم
« و�ال ال ِ�ی�� ک�روا ِإ�� ه�ا ِإ�لا ِإ��
آ� خَ� ُر نَ فَ قَ ْ َ ظُ ْ ً َ ُ ً
و� ��د ج� ُاءوا �لما و �ز ورا » (فرقان)4/
«و کافران گفتند :این [قرآن] چیزی نیست جز دروغی که او (محمد  )

 فصل اول  -دشمن شناسی

آن را از پیش خود ساخته و گروه دیگری او را در این کار یاری کرده اند.

قرآن کتاب هدایت و برنامۀ زندگی انسان است که اصول صحیح
ْ ً
یانا ِل ُک ّ ِل َ ْ
شء»
زیستن را برای بشر به ارمغان آورده است .قرآن « ِتب
است؛ یعنی بیانگر همه چیز برای بشر میباشد .از جمله موارد مهمی
که در قرآن آمده شناخت دشمنان انسان ،این مخلوق برتر و برگزیده
الهی است .بخش قابل توجهی از آیات قرآن به مسئله دشمن شناسی
اختصاص دارد و این نشان از اهمیت این مقولۀ مهم دارد؛ زیرا به
تعبیر آیات نورانی قرآن برخی از این دشمنان ،از ابتدای خلقت انسان
به همراه او بودهاند و تا آخر هم او را رها نخواهند کرد .تا جایی که
بزرگترین دشمن انسان یعنی شیطان رانده شده به دشمنی با انسان
َ
«قال َفبع َّزت َ َ ُ ْ َّ َ ْ
جع نی»2؛به ّ
عزتت سوگند،
قسم میخورد:
ک لغ ِو َی ُن ْم أ َ ِ
ِِ ِ
همه آنان را گمراه خواهم کرد.
بنابراین ،دشمن شناسی بسیار مهم است و باید همه انسانها ،انواع
دشمنان خویش را بشناسند و راه ها و حیله های دشمنان را شناسایی
کنند تا بتوانند بهره بهتری از زندگی خویش برگیرند .لذا با توجه به
اهمیت و تأثیرگذاری این موضوع در زندگی فردی و اجتماعی ،در فصل
اول به آیات مرتبط با آن می پردازیم.
دشمنان جهت پیشبرد اهداف شوم خود دست به خدعه و راهکارهایی
می زنند تا بتوانند مانعی در مقابل راه خداوند قرار بدهند .در صفحات
بعد به برخی از این راهکارها اشاره می شود.

1

 - 1نحل89 /
 - 2ص82/

بیتردید آنان [ با این نسبت ناروا ] ستم و دروغی بزرگ را مرتکب
شدهاند»

در طول تاریخ ،یکی از شیوههای کافران ،تهمت زدن به پیامبران و
زیر سؤال بردن شخصیت آنان بوده است .آنان پیامبران را افرادی
دروغگو معرفی میکنند که برای رسیدن به مقام های دنیوی ،ادعا
میکنند از جانب خدا مبعوث شدهاند .آن چه را به عنوان کتاب آسمانی
برای مردمآورده اند را با کمک گروهی از افراد پشت پرده ساخته است
و این افراد او را یاری میکنند تا او به قدرت برسد و آن ها نیز در کنار او
به خواستهها و مطامع خود دست یابند.
در حالی که این سخن آن ها ،دروغ و تهمتی بزرگ به پاک ترین و
صادقترین افراد روزگار است .مخالفان دربرابر منطق روشن پیامبران و
کتب آسمانی ،منطق قابل دفاعی ندارند .آن ها به جای بحث و مناظره
علمی ،در مقام تخریب چهره پیامبر بر میآیند و بدون هیچ گونه دلیل
و سندی ،او را متهم میکنند که کتابی را به کمک دوستانش ساخته و
پرداخته و به خدا نسبت داده است( .تفسیر نمونه)

از این آیه میآموزیم
 -1کافران برای توجیه کفر خود ،پیامبر را دروغ گو میشمرند و دلیلی
هم برای ّرد آیات قرآن ارائه نمیکنند.
 -2تحقیر ،تهمت و عوام فریبی ،همواره از شیوههای مخالفان برای
جلوگیری از گسترش مکتب پیامبران بوده است.
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ضرب المثل مرتبط
"بچۀ قنداق كرده تو دامن آدم میگذارند"
كنایه است از حرفی ناحق و تهمت و اسنادی ساخته و پرداخته كه
به كسی ببندند .اگر کسی كار ناروایی نكرده باشد یا حرفی به دروغ
نگفته باشد و به او بگویند كه« :تو ،فالن كار را كرده ای یا فالن حرف
را زده ای» او میگوید «عجب مردمی هستند! بچۀ قنداق كرده توی
دامن آدم میگذارند».

فصل اول  -دشمن شناسی
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 - 2ایجاد تردید و ابهام در بین مردم
ف ْ أ َْ
أْ ُ
َ ق َ ُ َ َ ذَ َّ
َّ َ
ول یَ��ک ُل الطع َام َو�یَ ْم ِش�ی ِ�ی ال�س َو ق ِا�
الر ُس
«و�الوا م ِال ه�ا
ِ
َ ْ َ أُ ن �ز َ َ ْ َ َ ٌ فَ َ ُ نَ َ َ ُ نَ ذ ً أَ ْ ُ ْ قَ َ ْ َ
ك ن��زٌ
لولا �� ِ ل ِإ�ل ی� ِه ملک � ی�کو� معه � ِ� ی�را  �و ي�ل�ى ِإ�ل ي� ِه
أَ ْ تَ ُ نُ َ ُ َ نَّ �ةٌ َ أْ ُ ُ نْ َ َ ق َ َ �ظَّ  ُ نَ ن تَ تَّ ُ نَ َّ
�و �كو� له ج�� ي��كل ِم�ها و �ال ال ـ ِلمو� ِإ�� �� ِب�عو� ِإ�لا
َ ُ ً َّ ْ ُ ً
ر ج�لا مسحورا» (فرقان7/و)8
«و گفتند :این چه پیامبری است که غذا میخورد و در بازارها راه

میرود؟ چرا فرشتهای بر او نازل نشده که همراه او بیم دهنده باشد 
يا [چرا] گنجى به سوى او افكنده نمىشود؟ يا باغى براى او نمىباشد
كه از [ميوههاى] آن بهرهمند شود؟ و ستمكاران گفتند[ :اى مردم!]
شما جز مردى جادو شده را پيروى نمىكنيد!!»

این آیات به انتظارات نابجای کفار نسبت به پیامبر اسالم  اشاره
کرده و میفرماید :آنها به پیامبر میگفتند :شایسته نیست کسی که از
جانب خدا به پیامبری مبعوثشده ،همانند آدمهای معمولی نیاز به غذا
داشته باشد و برای تأمین آن به بازار برود .او باید از چنان مال و ثروتی
برخوردار باشد که چشم همه را خیره سازد و در کنار او فرشتهای باشد
که مردم او را ببینند تا سخنانش را بپذیرند .برخی از مخالفان ،بدین
نیز بسنده نمیکردند .آنها پیامبر را فردی مجنون معرفی میکردند که
تحت تاثیر سحر و جادو قرار گرفته و از حالت طبیعی خارج شده است.
خداوند در پاسخ به همه این سخنان واهی و بیاساس میفرماید :آنها
که اینگونه انتظارات غیر منطقی دارند ،درواقع خود را از هدایت الهی
محروم کرده و در گمراهی باقی میمانند .آنها پیامبران را با پادشاهان
ّ
اشتباه گرفتهاند ،همانطور که پادشاهان در کاخهای مجلل و باغهای
سرسبز زندگی میکنند و خود به بازار نمیروند و در میان مردم نیستند،
انتظار دارند که پیامبران نیز اینگونه باشند .در حالی که کار پیامبران،
هدایت مردم است ،نه جمع کردن مال و ثروت و یا رسیدن به قدرت!
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عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل این آیه مینویسند :پس این نیز
ُ
َ
معلوم شد كه جمله َ«ل ْو َل أنز َل إ َل ْی ِه َم َل ٌ
ک َف َی ُک َ
ون َم َع ُه ن ِذ ًیرا» در حقیقت
ِ ِ
تنزلى است از مشركین در پیشنهاد خود ،و معنایش این است كه چگونه
این مدعى رسالت ،ممكن است رسول باشد ،با این كه غذا مى خورد ،و
در بازار آمد و شد دارد و حال آن كه رسول ،جز مالئكه منزه از اینگونه
خصال مادى نمى تواند باشد؟ حال از این اشكال چشم مى پوشیم ،و
تنزل میکنیم و رسالتش را تسلیم مى شویم ،و مى گوییم ممكن است
بشر هم رسول شود ،ولى حداقل كه یك فرشته باید همراهش بیاید تا او
نذیر باشد ،و انذار او و تبلیغ رسالت از غیب ،به وسیله ملك انجام شود و
َ ْ َ َ
همچنین جمله «أ ْو ُيل َق ِإل ْي ِه ك ٌنز » باز تنزل از جمله قبل است ،و معنایش
این است كه گیرم رسول از جنس بشر هم مى شود ،و گیرم كه احتیاج
به رسولى از ملك هم نداشته باشد ،و لیكن حداقل باید گنجى از آسمان
برایش بیفتد كه دیگر در حوائج مادىاش احتیاج به تالش در بازارها
نداشته باشد ،این كه از نزول ملك و معاونتش در تبلیغ رسالت آسانتر
َْ َ ُ ُ َ َ ٌ ْ ُ ُ
ون ل ُه َج ّنة َيأ كل ِم ْ َنا» باز تنزل از پیشنهاد
است و همچنین جمله «أو تك
قبلى است ،و معنایش این است كه بر فرض هم الزم نباشد كه گنج
از آسمان برایش بیفتد ،الاقل باید باغى داشته باشد كه از (حاصل) آن

 - 3تحقیر و استهزاء
ْ
َ
ّ نُ
َْ َْ َُ
« َو ما َ� أ� ت��ه ْم م نْ� َر ُ
ول ِ إ�لا کا�وا ِب� ِه ی�س ت�ه�ز ِ �ؤ ن� » (حجر)11/
س
ِ
ی
ٍ
ی ِ

بخورد ،و محتاج كسب معاش نشود ،این كه از نزول گنج آسانتر است.
دشمنان همواره برای انحراف اذهان عمومی ،به دنبال ایجاد شک و
ابهام در بین آحاد مردم هستند .مواردی مانند آزادی ،حقوق بشر و  ...تا
مردم ساده لوح را با این مکر ،به شک و تردید بیندازند.
1

از این آیات میآموزیم
 -1دشمنان سعی می کنند با ایجاد تردید و ابهام ،مردم را از مسیر حق
خارج سازند.
 -2دشمنان برای تخریب جریان حق ،از استدالل های غیر منطقی و
غیر عقالیی استفاده می کنند.
 - 1تفسیر المیزان ،ج 15

«و هیچ فرستاده ای بر آن ها نمی آمد مگر آن که او را استهزا می کردند».

این استهزاء و سخریه به چند دلیل بود:
 براى شكستن ابهت پیامبران و متفرق ساختن افراد حقجو از اطرافآنان.
 براى ضعف و ناتوانیشان در مقابل منطق نیرومند رسوالن الهى. براى این كه سرپوشى بر وجدان خفته خود بگذارند تا مبادا بیدار شوند. و سرانجام براى این كه مىدیدند قبول دعوت پیامبران آنها را در برابرشهواتشان محدود مىسازد و آزادیهاى حیوانیشان را سلب مىكند.

از این آیات میآموزیم
 -1انسان انقالبی نباید از استهزاء جریان باطل بترسد.
-2انسان میبایست در جریانسازی حق ،از همۀ سرمایههای خود
هزینه کند.

روایتی در باب مسخره کردن
حضرت محمد  می فرمایند :کسانی که در دنیا مردم را مسخره
می کردند [در روز قیامت] دری از بهشت به روی آنان می گشایند و به
او می گویند«:بیا! بیا!» او با سختی و ناراحتی به پیش می آید و همین
که [نزدیک] می آید ،در به روی او بسته می شود .سپس در دیگری به
روی او باز می شود وگفته می شود«:بیا! بیا!» [این بار نیز] او با اندوه
و سختی حرکت می کند وهمین که [نزدیک] می آید آن در به روی او
بسته می شود و همین طور این کار تکرار می شود تا جایی که در را به
1
روی او می گشایند ،می گویند«:بیا! بیا!» و او نمی رود.

 - 1جامع السادات ،ج،٢ص٢٩٨
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 - 4تهدید
َ
َ
َ
َ ذْ َ ْ ُ ُ َ ّ ذ نَ َ
وک أ� ْو ُ خْ��ر ُ� َ
وک أ� ْو َ� قْ� تُ� ُل َ
ک فَ� ُر وا ل ُ� ث ْ�� تُ� َ
وک
« و ِإ�� ی�مکر ِب�ک ال�ی��
ی ِج
ی
ِ ی ِب
ْ
َ
َ َ ْ ُ ُ نَ َ َ ْ ُ َّ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
ماکر�ی َن� » (انفال)30/
و ی�مکر
و� و ی�مک ُر الله و الله خ� ی� ُر ال ِ
«و (به یاد آور) زمانی که کافران درباره تو مکر و نیرنگ می کردند تا تو
را بازداشت کنند یا بکشند و یا (از شهر) بیرون کنند ،و آن ها همواره
نیرنگ می کردند و خدا هم با نیرنگشان مقابله می نمود و خدا بهترین
مقابله کنندگان با نیرنگ است».

ّ
نخست مىگوید« :به خاطر بیاور زمانى را كه مشركان مكه نقشه
مىكشیدند كه تو را یا به زندان بیفكنند و یا به قتل رسانند و یا تبعید
َ
وك َأ ْو ُی خْ�ر ُج َ
وك َأ ْو َی ْق ُت ُل َ
ین َك َف ُر وا ل ُی ْثب ُت َ
كنند» َ(و إ ْذ َ ْی ُك ُر ب َك ّال ِذ َ
وك).
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سپس اضافه مىكند« :آن ها نقشه مىكشند و چاره مىاندیشند ،و
خداوند هم چاره جویى و تدبیر مىكند و خداوند بهترین چاره جویان و
اهَّلل َو ُ
ون َو َ ْی ُك ُر ُ
مدبران است» َ«و َ ْی ُك ُر َ
ّ
اهَّلل َخ ْی ُر ْالا ِكر َ
ین».
ِ
آن ها حد اكثر نیروى فكرى و جسمانى خویش را براى نابود كردن
پیامبر اسالم  به كار بردند ،و حتى یكصد شتر كه در آن روز
سرمایه عظیمى بود براى یافتن پیامبر جایزه تعیین كردند و افراد
ّ
بسیارى كوه ها و بیابان هاى اطراف مكه را زیر پاگذاردند ،و حتى تا
دم در غار آمدند ولى خداوند با یك وسیله بسیار ساده و كوچك -چند
تار عنكبوت -همۀ این طرح ها را نقش بر آب كرد و با توجه به این كه
مسألۀ هجرت سرآغاز مرحلۀ نوینى از تاریخ اسالم ،بلكه تاریخ بشریت
بود ،در واقع خداوند به وسیله چند تار عنكبوت ،مسیر تاریخ بشریت
را تغییر داد! این منحصر به جریان هجرت نیست بلكه تاریخ انبیاء
نشان مىدهد كه همواره خداوند براى درهم كوبیدن گردن كشان از
سادهترین وسائل استفاده مىكرده است 1.گاهى از وزش باد ،زمانى از
انبوه پشهها ،و گاهى از پرندۀ كوچك ابابیل و مانند این ها ،تا ضعف و
 - 1برگزیده تفسیر نمونه ،ج ،2ص 149
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ناتوانى بشر را در برابر قدرت بىپایانش آشكار سازد و او را از فكر طغیان
و سركشى باز دارد.
رهبر انقالب در واکنش به تهدیدات نظامی طرف آمریکایی فرمودند:
«این آقا (رئیس جمهور امریکا) گفته است می تواند ارتش ایران را
نابود کند .قدیمیهای ما این جور حرفها را الف در غریبی میگفتند.
اگر می خواهند درست بفهمند اگر میخواهند از تجربههای خود
درست استفاده بکنند بدانند اگر جنگی این جا اتفاق بیفتد آن کسی
که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکای متجاوز و جنایتکار
است».

ضرب المثل مربوط به آیه
الف در غریبی یک ضرب المثل قدیمی است و درباره فرد بیشخصیتی
گفته می شود كه در جایی كه او را نمی شناسند ،گزافهگویی می كند و
الف بیهوده می زند كه من چنین و چنانم.

20
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 -5پخش شایعات
َ
َّ ئ ن َّ ْ َ ن تَ ْ ُ ن َ ف قُ نَ ّ
قُ ُ
َّ َ ضٌ َ ْ ُ ْ فُ نَ
و�
و� َوال ذ ِ�ی� نَ� ِف�ی �لو ِب� ِهم مر� والمر ِج��
« ل ِ�� لم ی��� ِه الم� ِا��
ف ْ َ نَ �ة َ نُ �غْ َ نَّ َ ْ ث ُ َّ َ ُ َ ُ نَ َ ف َ َّ قَ ً
ِ�ی الم ِد ی�� ِ ل� ِر�ی �ك ِب� ِهم �م لا ی ج�� ِاو رو�ك ِ� ی�ها ِإ�لا � ِل ی�لا  »
(احزاب)60/

«البته ا گر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرض (ضعف ایمان یا
حب گناه) است و شایعه پرا کنان در شهر که در مردم ایجاد اضطراب
ّ
می کنند( ،از فسادشان) دست بر ندارند حتما تو را بر ضد آن ها
بر می انگیزیم (تا دستور تبعید آن ها را صادر نمایی) آن گاه در این شهر
جز مدت کوتاهی مجاور تو نخواهند بود».

گروهی از منافقین در مدینه بودند و انواع شایعات را در مورد پیامبر
 ،هنگامی که به بعضی از غزوات می رفت در میان مردم منتشر
می ساختند ،گاه می گفتند :پیامبر کشته شده ،گاه می گفتند :اسیر شده
و  ...مسلمانانی که توانایی جنگ نداشتند و در مدینه مانده بودند
سخت ناراحت می شدند و شکایت نزد پیامبر آوردند .آیه نازل شد و
سخت این شایعه پراکنان را تهدید کرد .در این آیه به فعالیت های
موذیانه اراذل و اوباش پرداخته ،می گوید« :اگر منافقان و کسانی که
در قلبشان بیماری است و نیز کسانی که اخبار دروغ در مدینه پخش
می کنند دست از کارشان بر ندارند ،ما تو را بر ضد آنان بر می انگیزانیم
ّ
(و با یک حملۀ عمومی تو را بر آن ها مسلط خواهیم ساخت) و آن ها جز
مدت کوتاهی نمی توانند در این شهر در کنار تو بمانند»
در مدینه  3گروه مشغول خرابکاری بودند و هر کدام به نحوی ،ایجاد
مزاحمت می کردند :دستۀ اول منافقینی بودند که با توطئه های خود
براندازی اسالم را دنبال می کردند .دستۀ دوم اراذل و اوباش و افراد
هوس بازی که از آن ها تعبیر به «فی قلوبهم مرض»می شود و دستۀ
سوم نیز شایعه پراکنان بودند.

21

حکایت سقراط
هر زمان شایعه ای را شنیدید و یا خواستید شایعه ای را تکرار کنید
این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید! در یونان باستان سقراط به
دلیل ِخرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود .روزی فیلسوف بزرگی
که از آشنایان سقراط بود ،با هیجان نزد او آمد و گفت :سقراط می دانی
راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟ سقراط پاسخ داد :لحظه ای
صبر کن .قبل از این که به من چیزی بگویی ،از تو می خواهم ،آزمون
کوچکی را که نامش "سه پرسش" است پاسخ دهی .مرد پرسید :سه
پرسش!؟ سقراط گفت :بله درست است .قبل از این که راجع به
شاگردم با من صحبت کنی ،بیا و لحظه ای آن چه را که قصدگفتنش
ً
را داری ،امتحان کنیم .اولین پرسش ،حقیقت است :کامال مطمئنی
که آن چه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟ مرد جواب
داد :نه ،فقط در موردش شنیده ام .سقراط گفت :بسیار خوب ،پس
ً
واقعا نمی دانی که خبر درست است یا نادرست .پرسش دوم ،پرسش
خوبی است :آن چه در مورد شاگردم می خواهی به من بگویی خبر
خوبی است؟ مردپاسخ داد :نه ،سقراط ادامه داد :پس می خواهی
خبری بد ،که حتی در مورد آن مطمئن هم نیستی در مورد شاگردم
بگویی؟ مرد کمی دستپاچه شد و شانه باال انداخت .سقراط ادامه
داد :و اما پرسش سوم سودمند بودن است .آن چه را که می خواهی
در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟ مرد پاسخ داد:
نه ،سقراط نتیجه گیری کرد :اگرمی خواهی به من چیزی را بگویی
ً
که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتی سودمند ،پس چرا اصال

می خواهی آن را به من بگویی؟
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 -6محاصره و تحریم اقتصادی
َّ
َّ
ُ ُ َّ ذ نَ َ قُ ُ نَ
و� لا تُ� نْ� ف� قُ�وا َعلی َم نْ� ع نْ� َد َر ُ
ول الل ِه َح ت�ی
س
« هم ال�ی�� ی��ول
ِ
ِ
ِ
َ ْ أَ
ْ
َ
َ ْ َف ّضُ َ َّ َ
ف
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ئ
ق
ض
�زا� ُن� الس ِت
لک نّ� الم ن� ِا�� ی� ن� لا
ماوا� و ال�ر ِ� و ِ
ی� ن���وا و ِلل ِه خ� ِ
َ فْ قَ ُ نَ
و� » (منافقون)۷/
ی���ه
«آن ها هستند که می گویند :بر کسانی که نزد رسول خدایند انفاق
نکنید تا پرا کنده شوند؛ در حالی که گنجینه های آسمان ها و زمین از
آن خداست ،و لکن منافقان نمی فهمند».

خداوند ویژگی منافقان را ذکر می کند و سپس می فرماید «آن ها كسانى
هستند كه مىگویند :به افرادى كه نزد رسول خدا هستند ،انفاق نكنید
(و از اموال و امكانات خود در اختیار آن ها قرار ندهید) تا پرا كنده شوند»
«هم الذین یقولون ال تنفقوا عىل من عند رسول اهلل حىت ینفضوا»
غافل از این كه «خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست ولى منافقان
ن
املنافقی ال یفقهون»
نمىفهمند» «و هلل خزائن السماوات و االرض و لكن
كـلمـۀ «ینـفضوا» مضارعى است كه از مصدر «انفضاض» گرفته شده،
و انفضاض بـه مـعـنـاى مـتـفرق شدن است ،بنابراین معناى آیه این
است كه :منافقین همان كسانى هستند كه مى گـوینـد مـال خـودتـان
را بـر مؤمنـین فـقـیر كـه هـمـواره دور رسول اهّلل را گرفته اند انفاق نكنید،
چون آن ها دور او را گرفته اند تا یاریش كنند و هدف هایش را محقق
نمایند ،و وقتى شما به آن ها كمك نكنید از دور او متفرق مى شوند و او
دیگر نمى تواند بر ما حكومت كند.
«و هلل خـزائن السـمـوات و االرض» این جـمـله پاسخ به گفتههاى منافقین
است كه گـفـتـنـد «ال تنفقوا» مى فرماید :دین ،دین خدا است و خدا
براى پیشبرد دین خود احتیاج بـه كـمك منافقان ندارد .او كسى است
كه تمامى خزینههاى آسمان و زمین را مالك است ،و از آن ،هر چه را
بخواهد ،و به هر كس بخواهد انفاق مى كند .پس اگر بخواهد ،مى تواند
مؤمنین فـقیر را غنى كند ،اما او همواره براى مؤمنین ،آن سرنوشتى را
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ً
مى خواهد كه صالح آنان باشد ،مـثـال آنـان را بـا فـقر امتحان مى كند و یا با
1
صبر ،به عبادت خود وا مى دارد ،ولى منافقان این را نمى فهمند.
این اسـت مـعـنـاى «و لیكـن مـنـافقین نمى فهمند» یعنى وجه حكمت
این را نمى دانند .ولى بعضى احتمال دادهاند كه معناى آیه این باشد كه:
منافقین نمى دانند خزائن عالم به دست خدا است ،و او رازق همه است،
و غیر او رازقى نیست ،پس اگر بخواهد مى تواند فقراء را غنى سازد لیكن
منافقین پنداشتهاند غنى و فقر به دست اسباب است ،در نتیجه اگر به
مؤمنین فقیر انفاق نكنند مؤمنین ،رزقى پیدا نخواهند كرد.

داستانی در مورد محاصره اقتصادی
پس از این که چند سال از بعثت پیامبر گذشت ،قریش دید که تمام
تالش هایش در محدود کردن رسول خدا ناموفق بوده است .سران
قریش می دیدند کسانی مانند حمزه عموی پیامبر ،مسلمان شده اند
و مسلمانان به حبشه رفته اند و هر روز اسالم گسترش بیشتری پیدا
می کند ،لذا مجلسی تشکیل داده ،در آن تصمیم گرفتند که مسلمانان
را تحت فشار اقتصادی و اجتماعی بگذارند .آنان قصد داشتند با
این کار ،هم از شمار مسلمانان بکاهند و هم بنی هاشم را که حامی
رسول خدا بود وادار کند که پیامبر را تسلیم آن ها کند .لذا عهد نامه ای
نوشتند و امضاء کرده و داخل کعبه آویزان کردند و سوگند یاد کردند که
ملت قریش ،تا دم مرگ طبق مواد زیر رفتار کند.
 - 1هرگونه خرید و فروش با هواداران محمد تحریم می شود.
 - 2کسی حق ندارد با مسلمانان ارتباط زناشوئی برقرار کند.
ً
 - 3ارتباط و معاشرت با آن ها اکیدا ممنوع می شود.
 - 4در تمام پیش آمدها باید از مخالفان محمد طرفداری کرد.
بنی هاشم و در رأس آن ها ابوطالب ،وقتی اوضاع را چنین دیدند،
برای حفظ جان پیامبر مجبور شدند که همگی به شعب ابوطالب
که میان کوه ابوقبیس و شعب ابن عامر قرار دارد بروند ،چرا که
- 1تفسیر المیزان
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دیگر نمی توانستند با کسی مراوده و ارتباطی داشته باشند و نیز در
این صورت بهتر می توانستند از جان پیامبر دفاع کنند .ابوطالب در
نقاط مرتفع شعب افرادی را برای دیده بانی گماشت تا آن ها را از هر
گونه پیش آمد با خبر سازند .این محاصره که در سال هفتم بعثت
شروع شد و سه سال طول کشید و یکی از سخت ترین دوره های زندگی
پیامبر و مسلمانان به شمار می رود .آن ها نمی توانستند مایحتاج خود
را تهیه کنند ،زیرا کسی حاضر به معامله با آنان نبود .قریش کسانی را
مأمور کرده بود اجازه ندهند کسی برای مسلمین آذوقه ببرد .کار به
جایی رسید که جوانان و مردان با خوردن یک دانه خرما در شبانه روز
زندگی می کردند .در تمام این مدت ،فقط در ماه های حرام که امنیت
در سراسر شبه جزیره حکم فرما بود ،بنی هاشم از شعب بیرون آمده و
به داد و ستد مختصری اشتغال می ورزیدند .پیامبر اسالم نیز فقط در
همین ماه ها توفیق نشر و پخش آئین خود را داشت.

پایان محاصره
سرانجام وضع مسلمانان و بنی هاشم به حدی رسید که بعضی از
سران قریش را تحت تأثیر قرار داد و تصمیم گرفتند که عهدنامه را
ملغی سازند .در همین زمان ،پیامبر به علم الهی ،ابوطالب را از خورده
شدن پیمان مشرکین توسط موریانه آ گاه کرد .این یکی از معجزات
پیامبر بود ،زیرا هیچ کس در کعبه را نگشوده بود.
وقتی مشرکان پیمان را بیرون آوردند ،مشاهده کردند که موریانه تمام
ّ
عهد نامه را به جز عنوان «بسمک اللهم» خورده است .مجموع این
مسائل سبب شد که تعهد قریش از بین برود و بنی هاشم بار دیگر
آزاد شدند .اندکی پس از بیرون آمدن از شعب دو تن از عزیزترین افراد
2
پیامبر یعنی ابوطالب و خدیجه در گذشتند.

 - 2منابع :سیره رسول خدا ،ص 361؛ فروغ ابدیت ،ج  ،1ص  353به نقل
از تاریخ طبری ،ج  ،2ص 78

فصل اول  -دشمن شناسی
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 -7اعزام عوامل نفوذی
َ
َ
َ
ُ ُ
َ ُ
ف ُ
َ َ
ّ َ ً أ َ ُ
« ل ْو خ� َر جُ�وا � ی�ک ْم ما �زادوک ْم ِإ�لا خ� ب�الا َو ل� ْو ض�عوا خِ�لالک ْم
َّ َ
َ ْ �غُ نَ ُ ُ ْ ف تْ نَ �ةَ َ ف ُ ْ َ ّ َ ُ نَ َ ُ
و� له ْم َو الل ُه ع یل� ٌم
ی� ب� و�کم ال ِ��� و � ی�کم سماع
�ال ّ�ظ َ ال َ
م� ن�» (توبه)۴۷/
ِب ِ ی
«ا گر هم در میان شما (برای جنگ) بیرون می شدند برای شما
ّ
جز فساد نمی افزودند ،و مسلما میان شما برای خرابکاری
می شتافتند تا برایتان فتنه جویی کنند و در میان شما جاسوسان و
ضعیف االیمان هایی سخت فرا گیرندۀ سخنان آن ها هستند ،و خدا
به ستمکاران داناست».

عوامل نفوذی
در حقیقت به مسلمانان یك درس بزرگ مىدهد كه هیچ گاه به فكر
افزودن سیاهى لشكر و ّ
كمیت و تعداد نباشند ،بلكه به فكر این باشند
1
كه افراد مخلص و با ایمان را انتخاب كنند هر چند نفراتشان كم باشد.
نخست مىگوید« :اگر آن ها همراه شما به سوى میدان جهاد (تبوك)
حركت مىكردند (نخستین اثر شومشان این بود كه) چیزى جز تردید
ُ ُ َّ َ ً
ُ
َ َ
زادوك ْم ِإل خبال »
و اضطراب بر شما نمىافزودند» «ل ْو خ َر ُجوا ِفیك ْم ما
یعنى حضور آن ها با آن روحیه فاسد و توأم با تردید و نفاق و بزدلى
اثرى جز ایجاد تردید و شك و تولید فساد در میان سپاه اسالم ندارد.
به عالوه «آن ها با سرعت كوشش مىكنند در میان نفرات لشكر نفوذ
كنند و به ایجاد نفاق و تفرقه و از هم گسستن پیوندهاى اتحاد
َ ُ
ُ َ ُ ْ َ
ََ َ
بپردازند» َ«و ل ْوض ُعوا ِخال لك ْم َی ْبغونك ُم ال ِف ْت َنة» سپس به مسلمانان
اخطار مىكند كه :مراقب باشید «افراد ضعیف االیمانى در گوشه و كنار
جمعیت شما وجود دارند كه زود تحت تأثیر سخنان این گروه منافق
َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ
ون ُل ْم» و یا این كه در میان شما افرادى
قرار مىگیرند» «و ِفیكم ساع
َ ْ ْ َ َ َ َََ ْ ًَ َ ًَ ْ
اهَّلل( ...بقره)249 /
 ... - 1كم ِمن ِفئ ٍة قليل ٍة غلبت ِفئة ك
ثيرة ِب ِإذ ِن ِ
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هستند كه براى منافقان جاسوسى مىكنند .بنابراین وظیفه مسلمانان
قوىاالیمان آن است كه مراقب این گروه ضعیف یا جاسوس باشند و
در پایان آیه مىگوید« :خداوند همه ستمگران را مىشناسد» َ«و ُ
اهَّلل َع ِل ٌمی
َّ
ِبالظ ِ ِال نَی» آنها كه آشكارا و یا پنهانى ستم به خویشتن یا به جامعه
مىكنند از دیدگاه علم او مخفى نیستند.
یهود برای دستیافتن به اطالعات مسلمین ،دو راهبرد در پیش
گرفتند .ابتدا اینکه در محافل مسلمانان شرکت میکردند و اطالعات
بدست آمده را در اختیار رهبران خود قرار میدادند تا برای خنثی نمودن
طرحهای مسلمانان تدبیر و اندیشه َنمایند .این فتنه و نفوذ یهودیان
َ
َْ ََ ُ ْ ًَ
توسط آیه  118آل عمران برمال شد«َ .یأ َُّهیا ّال ِذ َ
ین َء َام ُنوا ل ت ّت ِخ َذوا ِب َطانة
ُ َ ُْ َ ُ َ ً ُ ْ
ْ
ُ َ
ْ ْ َ
ِّمن ُدو ِنك ْم ل َیألون َك ْم خ َبال َو ّدوا َما َع ِن ّ ْت ق ْد َب َد ِت ال َبغض ُاء ِم ْن أف َو ِاه ِه ْم َو
ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َْ
ُ ُْ َ ُ
ُْ
نت ت ْع ِقلون» «ای کساین
ات ِإن ك
َما خت ِف ُصد ُوره ْم أ ك َُبر قد َب ّینا لك ُم اال َی ِ
َ
که امیان آوردهاید ،م ِرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید .آنها از هرگونه
شر و فسادی دربارۀ مشا کوتاهی منی کنند .آنها دوست دارند مشا در رنج و
زمحت باشید .نشانههای دمشین از البالی سخنانشان آشکار شده و آنچه
در دلهایشان پهنان میدارند ،از آن مهمتر است .ما آیات را برای مشا بیان
کردمی ،ا گر اندیشه کنید».
سیاسی اعالم
و
اعتقادی
و
فرهنگی
جانبۀ
ه
هم
ی
ما مواجهیم با یک حمله
ِ
ً
نشده؛ یعنی شما حاال که من دارم میگویم ،قاعدتا از من قبول میکنید
لکن ّاطالع ندارید از آنچه دارد ّاتفاق میافتد؛ بنده ّاطالع دارم از آنچه دارد
ّاتفاق میافتد؛ من دارم میبینم چه دارد ّاتفاق میافتد؛ لشکر فرهنگی
دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همۀ ابزارهایی که برایشان ممکن بوده،
حمله کردهاند به ما برای سست کردن اعتقادات دینی ما ،سست کردن
اعتقادات سیاسی ما ،تقویت نارضاییها در داخل کشور ،جذب جوانها
بخصوص جوانهای ّفعال و اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد
خودشان؛ دارند کار میکنند .خب ،در مقابل اینها کارهایی دارد انجام
ّ
اللهی ،مردمان مؤمن ،مسئوالن ّ
میگیرد؛ ّ
باتعهد کارهای
بچههای حزب
2
خوبی دارند انجام میدهند لکن بیش از اینها باید در کشور کار بشود.
 - 2بیانات مقام معظم رهبری 94/7/13

فصل دوم
جهاد کبیر
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 -8جهاد کبیر
ُ
« فَ�لا تُ�طع ف َ
ً َ ً
اهدهم ِب� ِه ِج�هادا ك ب� ی�را  » (فرقان)52/
الكا�ر�ی نَ� و ج� ِ
ِ
ِ ِ
«بنابر این از کافران اطاعت مکن ،و بوسیله آن [قرآن] با آنان جهاد
بزرگی بنما!»

 فصل دوم  -جهاد کبیر

َ َ َُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ال َو ّد ِة
يأهيا ال ِذين ءامنوا ل تت ِخذوا عد ِو ى و عدوكم أو ِلياء تلقون ِإل ِهيم ِب
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ّ خُْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ
اهَّلل
و قد كفر وا ِبا جاءكم ِمن ال ِ
ق ي ِرجون الرسول و ِإيا كم أن تؤ ِمنوا ِب ِ
َ
َ
َ
ُ
نت َخ َر ْج ُ ْت ج َه ًادا ىف َسبيىل َو ْاب ِتغ َاء َم ْرضاىت ت ِس ُّر َ
َر ّب ُك ْم إن ُك ُ ْ
ون ِإل ِ ْهيم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ب َ
ْ
ُ
ال َود ِة و أنا أعلم با أخفي ْت و ما أعل ْ
نت و من يفعله ِمنكم فقد ضل
ِ
ِ
َ
َ
َس َو َاء َّ
السبيل إن َي ْث َق ُف ُوك ْم َي ُك ُون ْوا َل ُك ْم أ ْع َد ًاء َو َي ْب ُس ُط ْوا إ َل ْي ُك ْم أ ْي ِد َُهيمْ
ِ
ِ ِ ِ
ُّ َ َ ُّ ْ َ ْ َ ْ ُُ
َو َأ ْلس َن َُ
هتم ِبالس ِوء و ودوا لو تكفر ون (ممتحنه 1/و )2
ِ
«اى اهل ايمان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگيريد،
شما با آنان اظهار دوستى مىكنيد ،در حالى كه آنان به طور يقين به آنچه
از حق براى شما آمده كافرند ،و پيامبر و شما را به خاطر ايمانتان به خدا
كه پروردگار شماست [از وطن] بيرون مىكنند[ ،پس آنان را دوستان خود
مگيريد] اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنوديم بيرون آمدهايد [چرا]
مخفيانه به آنان پيام مىدهيد كه دوستشان داريد؟ در حالى كه من به
آنچه پنهان مىداشتيد و آنچه آشكار كرديد داناترم ،و هر كس از شما با
ً
دشمنان من رابطه دوستى برقرار كند ،مسلما از راه راست منحرف شده
است  .اگر بر شما چيره شوند ،دشمنانتان خواهند بود ،و دستهايشان
را [به اسارت ،آزار و كشتن] و زبانهايشان را به [بدگويى ،تحقير و ناسزا] بر
ضد شما مىگشايند ،و آرزو دارند كه اى كاش شما هم كافر شويد».

جاه ْد ُه ْم
در این آیه خطاب به پیامبر گرامی اسالم می فرماید«َ :و ِ
ً َ ً
ِب ِه ِجهادا ک ِبیرا» «به وسیله قرآن با آن ها جهاد بزرگى کن»؛ جهادى
بزرگ به عظمت رسالتت ،و به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشین،
جهادى که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در بر گیرد ،و جنبه هاى مادى
و معنوى را در بر بگیرد.
بدون شک ،منظور از جهاد در این آیه ،جهاد فکرى و فرهنگى و
ّ
تبلیغاتى است ،نه جهادمسلحانه؛ چرا که این سوره مکى است و
ّ
دستور جهادمسلحانه در «مکه» نازل نشده بود .به گفته مرحوم
«طبرسى» در «مجمع البیان» این آیه دلیل روشنى است بر این که:
جهاد فکرى و تبلیغاتى در برابر وسوسه هاى گمراهان و دشمنان
حق ،از بزرگترین جهادها است ،و حتى ممکن است حدیث معروف
َْ
َ
اال ْص َغر ِا َل ْ ج َ
پیامبر«َ :ر َج ْعنا ِم َن ْ ج َ
هاد اال ک َبر»« 1ما از جهاد
هاد
ال ِ
ال ِ
ِ
کوچک به سوى جهاد بزرگ بازگشتیم» اشاره به همین جهاد و ارزش و
اهمیت کار علما در تبلیغ دین باشد.
این تعبیر ،عظمت مقام قرآن را نیز بازگو مى کند؛ چرا که قرآن به عنوان
وسیلۀ این جهاد کبیر ،معرفی شده است .قرآن سالحى است برنده،
که قدرت بیان ،استدالل و تأثیر عمیق و پر جاذبه اش مافوق تصور و
قدرت انسان ها است و بدون تردید این قدرت را دارد ،که هر قلب
آماده اى را ،هر جا که باشد ،به سوى خود جذب کند؛ لذا در این آیه،
قرآن وسیلۀ «جهاد کبیر» معرفى شده است .وسیله ای به درخشندگى
آفتاب و روشنایى روز ،به آرام بخشى پرده هاى شب ،به حرکت آفرینى
بادها ،به عظمت ابرها و به حیات بخشى قطره هاى باران.
 - 1مجمع البیان ،جلد  ،7صفحه 175
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جهاد کبیر یعنی ّ
تبعیت نکردن از دشمن
رهبر کبیر انقالب اسالمی جهاد کبیر را تبعیت نکردن از دشمنان معرفی
می کنند« :می خواهند کاری کنند که نظام اسالمی از عناصری که در
درون اوست و مایهی اقتدار اوست ،تهی بشود و خالی بشود .وقتی
ضعیف شد ،وقتی عناصر قدرت در او نبود ،وقتی اقتدار نبود ،دیگر از
بین بردنش و کشاندنش به این َسمت و به آن َسمت ،کار مشکلی
برای ابرقدرتها نخواهد بود؛ می خواهند او را وادار کنند به ّ
تبعیت.
این جا ،جای همان جهاد کبیری است که من چند روز قبل از این
َ ُ
دهم به ج ً
ین َوجاه ُ
الكافر َ
هادا َك ً
بیرا  » در تفاسیر
مطرح کردم؛« فال ت ِط ِع
ِ
ِ
ِِ ِ
«به» ،قرآن است ،با این که حاال کلمهی قرآن
گفتهاند مراد از این ضمیر ِ
در عبارت نیامده است که ضمیر به آن برگردد لکن ،هم مرحوم طبرسی
ّ
در «مجمعالبیان» [گفته است] ،هم مرحوم علمۀ طباطبائی؛ مرحوم
ّ
«به»
عالمۀ طباطبائی می گویند سیاق کالم نشان می دهد که مراد از ِ
یعنی «بالقرآن»؛ بنده هم آن جا همین را در سخنرانی گفتم؛ بعد که
آمدم ،به ذهنم رسید که یک وجه اوضحی در این جا وجود دارد که
َ
ٰ
رین َو ٰجه ُ
الک ِف َ
دهم ِبه» ،یعنی «بعدم االطاعة»؛ عدماالطاعة
«فال ُت ِط ِع
ِ
یعنی آن مصدری که فعل از آن انشقاق پیدا [می کند] و مستتر در آن
َ
ٰ
رین َو ٰجه ُ
الک ِف َ
دهم ِبه ،یعنی به این عدماالطاعة،
فعل است؛ فال ُت ِط ِع
ِ
ج ً
هادا َک ً
بیرا؛ پس عدماالطاعة شد جهاد کبیر؛ این معنا اقرب به ذهن
ِ
است؛ حاال من ّ
البته فحص نکردم ببینم در بین ّ
مفسرین کسانی این
احتمال را دادهاند یا نه ،لکن بههرحال این احتمال ،احتمال ّ
مهمی
است .جهاد کبیر یعنی این؛ جهاد برای عدم ّ
تبعیت ،برای عدم
دنبالهروی از دشمن».
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 -9ممنوعیت انحصار ثروت ملی

 فصل سوم  -اقتصاد مقاومتی
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی
غرب علیه جمهوری اسالمی ایران که با هدف متوقف کردن جریان
صدور انقالب و به بهانۀ مبارزه با برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران
انجام گرفت ،واژۀ جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور
اضافه و به فراخور و حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته
است .این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در
شهریور سال  1389مطرح گردید .در این دیدار ،مقام معظم رهبری
«اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز
اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و
«آمادگی کشور برای جهش» معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم ،تعاریف
متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه
کرده اند .در این میان ،تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را
خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند .ایشان در دیدار با دانشجویان
فرمودند« :اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار،
در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید
می تواند تعیین کنندۀ رشد و شکوفایی کشور باشد».
در این فصل آیاتی با موضوع اقتصاد مقاومتی به خوانندگان محترم
تقدیم می گردد:

ثروت ملی باید یکسان در اختیار جامعه قرار گیرد .انحصار ثروت ملی
در دست گروه و یا جناح یا افرادی خاص ،خالف اقتصاد قوامبخش و
اقتصاد مقاومتی است؛ انحصار ن ه تنها خالف اصل عدالت است ،بلکه
موجب میشود تا مشارکت مردمی در اقتصاد کاهش یافته و منابع
اقتصادی در دست گروهی قرار گیرد این امر فرصت کار و عمل را از
دیگران میگیرد و فساد و تباهی اقتصادی چون کنز ،اتراف ،تکاثر،
رباخواری و مانند آن ها را موجب میشود.

ْ أَ
أَ ُ َ َّ
َّ َ ً
َ ُّ ْ
آ ُ
الره ب� ِنا�
« ی�ا � یّ�ها ال ذ�ی� نَ� � َم ن�وا ِإ� ن� ک ث� ی�را ِم نَ� ال� ْح ب� ِار و
ْ
َ َ أْ ُ ُ نَ أَ ْ َ نّ َ
َّ
َ َ ُ ُّ نَ َ
و� ع نْ� َس ب� ی� ِل الل ِه َو
اط ِل و ی�صد
ل ی��کلو� �موال
ال� ِاس ِب�ال ب� ِ
َّ ذ نَ َ ْ ن �زُ نَ ّذَ َ َ َ ْ ف ّضَ َ�ة َ ُ نْ ف ُق َ
َّ
َ
ف
ن
ال�ی�� ی�ک ِ� و� ال�ه ب� و ال ِ�� و لا ی�� ِ��و�ها �ی س ب� ی� ِل الل ِه
أَ
فَ َ ّ ُ َ
ل� ٍم » (توبه)34/
ذا� � ی
� ب� ِش� ْره ْم ِب�ع� ٍب
«ای کسانی که ایمان آورده اید بدرستی بیشتر علماء و راهبان
دارایی های مردم را به ناحق تصرف می کنند و از راه خداجلوگیری
می نمایند ،و کسانی که طال و نقره را بصورت گنج ذخیره می کنند و آن
را در راه خدا انفاق نمی کنند ،آن ها را به عذابی دردنا ک بشارت بده».

این جمله توضیح مطلبی است که در آیه  29سوره توبه آمده است
که (علماء و راهبان یهود و مسیحیت ایمان درستی ندارند و آن چه را
که خدا حرام دانسته تحریم نمی کنند و به دین حق هم نمی گروند)،
و تصرف در مال مردم مهمترین مصداق عدم پایبندی آن ها به
محرمات الهی است ،این ها اموالی را که مردم به جهت تظاهر آن ها به
زهد به ایشان می دهند تصرف می کنند و ربا می خورند و رشوه می گیرند
و اموال مخالفانشان را غصب می کنند تا حکم به ناحق نمایند یا از
مردم پول می گیرند و به آن ها اوراقی مبنی بر آمرزیده شدن می دهند،
یعنی بهشت را به آنان می فروشند با آن که بهشت متعلق به آن ها
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نیست و آن را به بهای اعمال نیک می دهند نه با پول؛ یا بگوییم
این ها از سالطین و ثروتمندان پول می گرفتند و در مقابل ،حالل
خدا را حرام و حرام او را حالل می نمودند که این عمل عین همان
اخذ رشوه در برابر حکم است ،اما در تعدی و ستم آنان همین بس
که قبالۀ مغفرت و بهشت را به مردم می فروختند و همچنین این ها
راه خدا را سد می نمودند ،یعنی سد راه حکومت عادله دینی بودند و
نمی گذاشتند که آن حکومت به اغراض و اهدافش که همان اصالح
مردم و سعادت آنان است برسد .و همچنین با جمع آوری تجهیزات،
با اهل دین به محاربه بر می خاستند ،مانند آن چه در جنگ های
صلیبی و کشور گشایی واقع شد و همیشه بر این روش بوده اند که در
راه دین خدا ،کارشکنی کرده اند و در جهت تشویق و توسعه تمایالت
مطابق مرامشان کوشیده اند و فساد و انحطاط را در جوامع گسترده اند،
بگونه ای که جوامع ،تنها به مسائل پست حیوانی و امور شکم و
مادون آن سرگرم باشند و این کارشکنی ها و توطئه ها بر علیه اسالم ،تا
1
امروز هم ادامه دارد.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در مورد مبارزه با فساد می فرمایند:
«ادارهی کشور متوقف به مبارزهی با فساد است ....با دستمال کثیف
نمی شود شیشه را تمیز کرد .اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند،
باید در درجهی اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.
داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید .دست پاک ،دامن پاک،
زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزۀ اقتدار وسیعی که شما
دارید ،همه چیز را پاک کند».

- 1تفسیر المیزان
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 -10رباخواری
از دیگر موانع رشد اقتصادی رباخواری است .نظام اقتصادی چه بانکی
و چه غیر بانکی ،اگر مبتال به رباخواری شود ،اقتصاد از حالت رشد و
شکوفایی به اقتصاد بیمار تبدیل میشود که نه تنها قوام نخواهد
یافت بلکه از درون فرو میپاشد؛ زیرا هیچ عمل اقتصادی واقعی انجام
نمیگیرد و ثروت از گردش سالم تولید خارج شده و به سمت خدماتی
ویرانگر و واسطهگری میرود که اقتصاد را میپوساند و به فرسایش
میبرد .در این صورت است که دیگر سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی
که بتواند در برابر دشمنان و وضعیت بحران مقاوم باشد بیهوده است.

َّ ذ َ َ أْ ُ ُ َ ّ َ َ َ ُق ُ َ َّ َ َ َ ُق ُ َّ
َ َ َُ ُ
و� الر ب�ا لا ی��وم ن
« ال ِ�ی� ن� ی��كل ن
وم ال ذ ِ�ی یَ� ت��خ بّ�طه
و� ِإ�لا كما ی��
ِ
ش َّ ْ َ نُ
َْ ّ
ا� ِم نَ� الم ِس » (بقره)275/
ال� ی�ط
«کسانی که ربا می خورند رفتار و کردارشان مانند شخص فریب
خورده شیطان است».

«خبط» به معنای کج و معوج راه رفتن است ،انسان معمولی به
واسطۀ نیروی فطری خیر و شر را از هم تمیز می دهد و راه صحیح
زندگی رامی پیماید ،اما انسانی که مورد وسوسۀ شیطان قرار گرفته و
رباخوار است قوه تمیز و تشخیص او مختل گردیده و بین زشت و زیبا
ً
و نافع و مضر و خیر وشر فرق نمی گذارد ،وضع رباخوار عینا همین طور
است ،چون او اقدام به دزدی از مال شخص مدیون می کند (یعنی
چیزی را برای مدتی به دیگری می دهد و درعوض همان را با مقداری
زیادتر می گیرد) و مال خود را از ِق َبل مال شخص بدهکار زیادتر می کند
و به این وسیله او را نابود می سازد ،پس ربا با توازن و تعادل اجتماعی
تضاد دارد و همچنین بر خالف فطرت انسانی است ،چون فطرت،
اقتضاء می کند انسان آن چه را مازاد براحتیاج خویش دارد به دیگران
که نیازمند هستند ببخشد و یا با آن چه او به آن نیازمند است معاوضه
کند نه این که افزونترش را از آن شخص بستاند« ،ذلک باهنم قالوا
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امنا البیع مثل الر بوا»«این به آن دلیل است که آن ها می گویند خرید و
فروش هم مثل ربا است» پس اصل معامله و داد و ستد نزد آنان مختل
شده است و لذا می گویند :خرید و فروش مثل ربا است و هیچ مزیتی
َ َ َّ
حل ُ
اهلل
بر ربا ندارد ،پس حجتی برای ترک کردن ربا وجود ندارد« ،و ا
البیع َو َّ
َ
الر ٰبوا»«و خدا بیع را حالل نموده و ربا را حرام کرده است»
حرم ّ ِ
َ
ََ ْ َُ َْ َ ٌ ْ َّ َ َْ ََ
َ ََ َ ْ ُُ َ
ُ
«فن جاءه مو ِعظة ِمن ر ِب ِه فانتى فله ما سلف و أمره ِإل اهَّلل»«پس
هرکس موعظه ای از جانب پروردگارش دریافت کند و از معصیت خدا
دست بردارد ،گناهی که قبال کرده ،حکم گناه بعد از موعظه را ندارد
و امر آن بدست خداست) این حکمی کلی است که ربا و غیر آن ،از
گناهان کبیره را شامل می شود و بطور کلی هر کس از نصایح و پند
پروردگار متنبه شود و دست از گناه بردارد و توبه کند ،گناهان سابقش
بخشوده گردد .در این مورد کسانی که قبل از حکم حرمت رباخواری،
آن را مرتکب شده اند گناهی متوجه آن ها نیست و می توانند از اموالی
ً
که قبال از راه ربا بدست آورده اند ،بهره مند شوند ،اما امر آن ها با
خداست ،یعنی اگر او بخواهد می تواند آن ها را رهاکند و یا وظیفه و
تکلیفی متوجه آن ها نماید که کارهای سابق خود را جبران کنند«َ ،و
عاد َف ُأولئ َك َأ ْص ُ َّ ُ
َم ْن َ
خال ُدو ن»«و هرکس باز به گناه
ِ
حاب الن ِار ه ْم فهيا ِ
خودرجوع کند ،چنین کسانی یاران آتشند و در آن جاودانه خواهند
بود» «عود» معنایی است که با «عدم انتها» جمع می شود ،یعنی هر
کس عمل زشت خود را ترک نکند و بر آن اصرار نماید و حکم خدا را
نپذیرد ،این کفر و ارتداد باطنی است ،اگر چه به زبان ،به کفر و ارتداد
اقرار نکند ،بنابر این چنین کسی از رستگاران نخواهد بود و همین امر
1
موجب ورود و جاودانگی او در دوزخ است.

زشت ترین و سنگین تر ین گناهان
در قرآن کریم هیچ یک از گناهان کبیره از قبیل آدم کشی،
شراب خواری ،زنا و ظلم که باعث غضب خداوند و آتش سوزان جهنم
 - 1تفسیر المیزان
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گناه ربا خواری و گناه گرایش به کافران ،زشت و
می شوند به اندازۀ ِ
بزرگ معرفی نشده است.
قرآن مجید نسبت به این دو گناه بیش از همۀ گناهان تشدید و تأ کید
به عمل می آورد و آن ها را بیش از همۀ گناهان ،موجب سقوط از مقام
واالی انسانیت و انحطاط جامعه و گرفتار شدن به غضب و عذاب خدا
معرفی می کند.

چراگرایش به کافران و رباخواری بزرگترین گناهان است؟
علت این مطلب این است که هر گناه هر چند فساد و اختالل در زندگی
انسانها به وجود می آورد وموجب عواقب و آثار زیانبار می گردد ولی
«گرایش به کفره» و «ربا خواری» فساد و اختالل در همه ابعاد زندگی
به طور فراگیر به وجود می آورند و فطرت انسان را که بر اساس ایمان
و اعتقاد به معارف الهی و ترحم و عطوفت بر انسان ها پی ریزی شده
است را تغییر می دهند.
گرایش به کافران و دوست داشتن آن ها رفته رفته موجب سلطه پذیری
از کافران و مستکبران می شود و روشن است تسلط آن ها بر نظام
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخالقی مسلمانان .جامعه
اسالمی را از مسیر صحیح و اسالمی خارج می کند و سرنوشت مسلمانان
را به دست مستکبران می اندازد و در نتیجه عزت ،استقالل ،عظمت و
حیثیت آن ها را از بین می برد.
ربا نظام اقتصادی جامعه را از مسیر اسالمی و فطری خارج می کند
و روابط ظالمانهای را در جامعه حاکم می سازد و در نتیجه رکورد
اقتصادی ،فساد ،گرانی و بیکاری که ریشه بسیاری از مفاسد است را
به وجود می آورد.

38

سبک زندگی قرآنی

 -11اسراف و تبذیر
اسراف از دیگر موانع اقتصاد مقاومتی است .اسراف مصرف بیاندازه
و بیفایدۀ ثروت ،کاال و خدماتی است که در اختیار جامعه است و
مصرف اسرافی
میبایست در شکوفایی و تولید به کار گرفته شود ولی با
ِ
و افراطی ،تباه میشود.

َ
آَ ُُ
ُُ ْ
ََ ُ ْ َ ُ
« یَ�ا بَ� ِ ن�ی �د َم خ��ذ وا �ز ِ �ی ن� ت�ك ْم ِع ن�د ك ِ ّل َم ْس جِ� ٍد َوكلوا َو شا� َر�بُ وا َولا
تُ� ْسر فُ�وا � نَّ� ُه َلا ُ�ح ُّ ْ ُ ْ ف َ
� المس ِر ِ� ی� ن� » (اعراف)31/
یِ ب
ِ ِإ
«اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و
بیاشامید و[لى] زیاده روى مكنید كه او اسراف كاران را دوست نمى
دارد».

امام صادق  فرمود :پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از -۱ :دور
ریختن آبیکه از آشامیدن اضافه آمده است-۲.این که لباس کار و لباس
بیرونی ،یکی باشد-۳.به دور انداختن هستۀ خرما پس از خوردن خرما
1
(چون از هسته خرما مادۀ غذایی برای شتران تهیه می شد).
تبذیر به معنای ریخت و پاش نیز یکی دیگر از مشکالتی است که باید
از جامعه حذف شود تا اقتصاد مقاومتی شکل گیرد .تبذیر میتواند
به حوزه پسماندها و بازیافتها نیز ارتباط پیدا کند؛ زیرا تا زمانی که
یک کاال میتواند به شکلی دیگر بازیافت و مورد استفاده قرار گیرد
نمیبایست دور ریخته شود.
ن َ َ َّ ْ ُ َ ّ َ ُ ً
َّ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ َّ
یاطی و کان الشیطان ِلر ِب ِه کفورا »
وان الش
ِ«إن الب ِذرین کانوا ِإخ
ِ
ّ
«حقا آنان که اموالشان را (در راه حرام و باطل) ریخت و پاش می کنند
برادران (رفیقان و همسویان) شیاطینند ،و شیطان همیشه در مقابل

فصل سوم  -اقتصاد مقاومتی

ّ
قرار گرفته اند "مبذرین" هستند .تبذیر و اسراف تقریبا هم معنا هستند
و یک وجه اصلی و مشترک دارند که آن خارج شدن از حد اعتدال
است .اما تبذیر یک چیز اضافه تری هم دارد و آن عالوه بر اسراف و
خارج شدن از حد اعتدال ،نابود و ضایع کردن نعمت خدا هم هست.
به این مثال دقت کنید:
یک وقت انسان با شلوار  50هزار تومانی هم می تواند خود را بپوشاند و
این شلوار در شأن او هم هست ،اما یک شلواری می خرد مثال  150هزار
تومان .این فرد اسراف کرده و از حد متعادل پا را فراتر گذاشته است.
یک وقتی انسان برای مهمانانش که  5نفر هستند ،دو برابر آن چه
الزم است غذا آماده می کند .و بعد باقیمانده غذاها را به سطل آشغال
میریزد .اینجا عالوه بر این که شخص از حد اعتدال خارج شده ،یک
مقدار از نعمت ها را هم ضایع کرده .پس معلوم شد که در اسراف بیش
از اندازه نیاز مصرف می شود اما به هر حال مصرف می شود ،در حالی
که در تبذیر اصال مصرف نمی شود بلکه هدر رفته و دور ریخته می شود.

ریخت و پاش اضافی
«برخی ،اسراف میکنند .میریزند و میپاشند .در این روزگار که فقرایی
در جامعه هستند ،کسانی هستند که اولیات زندگی هم درست در
اختیارشان نیست ،این کارها اسراف است ،زیادی است ،بیخود است.
2
هر کس بکند خالف است».

پروردگارش بسیار کافر و ناسپاس بوده است( ».اسراء)26/

یک گروه از افرادی که در کالم خداوند متعال به شدت مورد اعتراض
 - 1وسائل الشیعه ،جلد  ،۲باب ،۲۸ص ۳۸۴

39

 - 2بیانات مقام معظم رهبری 72/6/11

40

سبک زندگی قرآنی

 -12مصرف بهینه
مصرف بهینه از دیگر اصول اقتصاد مقاومتی است .این که چنان
مصرف کند که نیازها را به درستی برآورده کرده و ثروت و کاال را حفظ
کند .در آیات قرآنی به این اصول اخیر در چارچوب پرهیز از تبذیر و
اسراف اشاره شده است.

نَ
« َو َّال ذ�� نَ� ��ذا أَ� نْ� فَ� ُق�وا َل ْم ُ� ْسر فُ�وا َو َل ْم َ� ْق� ُت� ُر وا َ
کا� َ� ْ� نَ� ذ�ل َ
ک
و
بی ِ
ی
ی ِإ
ی ِ
قَ ً
�واما » (فرقان)67/
«و آنان که چون انفاق نمایند نه اسراف و تجاوز از حد کنند ،و نه
سختگیری نموده و پایین تر از حد روند ،و (انفاقشان) میان این دو
روش ،حد وسط و عادالنه است».

ضرورت اعتدال در مصرف
آیه  67سوره فرقان به مسئله اعتدال در مصرف اشاره دارد كه همان
معنای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف در اقتصاد امروز جهان
است .خداوند در این آیه اعتدال در مصرف و دوری از اسراف و تبذیر
را اصلی مهم در هزینه كرد اموال اقتصادی برشمرده و برآن تأ كید
می ورزد.
درحقیقت ازنظر اسالم و قرآن ،اعتدال در مصرف و میانه روی و
صرفه جویی به معنای مصرف درست و متناسب ،اصلی اساسی و از
اصول نخستین اقتصاد اسالمی می باشد كه مؤمنان برای دست یابی
به كمال شخصی و جمعی و امت اسالمی برای رسیدن به جامعۀ نمونه
و برتر می بایست آن را در نظام اقتصادی خویش درنظر گیرند.

فصل چهارم
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 -13توکل
َ
َ
ُ َّ َّ
َ ّ َ َ َّ فَ ُ
ُ أ قَ ْ َ
َ«و َم نْ� یَ� ت� َوک ْل علی الل ِه �ه َو َح ْس بُ�ه ِإ� ن� الل َه ب� ِال�غ � ْم ِر ِه �د جَ�ع َل
َّ ُ ُ ّ ش َ قَ ْ ً
الله ِلک ِل � ْی ٍء �درا» (طالق)3/
«و هر کس بر خدا توکل کند ،کفایت امرش را میکند ،خداوند فرمان
خود را به انجام میرساند ،و خدا برای هرچیزی اندازهای قرار داده
است».

 فصل چهارم -سبک زندگی اسالمی
سبک زندگی اسالمی یا همان آداب اسالمی ،رفتاری است که تحت
آرمان عالی عبودیت قرار دارد ،کسی که عبودیت و بندگی را مقصد
حیات خود میبیند ،نمیتواند نسبت به چگونگی زندگی خود
بیتفاوت باشد بلکه همه شؤون زندگی خود را در مسیر بندگی قرار
میدهد ،انسان مسلمان میتواند هر کاری را به مدلهای مختلفی
انجام دهد اما از میان همۀ آن مدلها ،مدلی را که بیشترین بندگی
در آن اشراب شده باشد و بیشترین هماهنگی را با دستیابی به قرب
ً
الهی داشته باشد در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار می بندد .مثال
در انتخاب لباس و نوع پوشش به رضای خدا و تقویت صفت بندگی
توجه میکند در حالیکه یک انسان لذتجوی هوس پرست فقط به
راحتی و لذتجویی توجه میکند و لباسی تنگ و ُت ُنک با ترکیبی از
پوشیدگی و برهنگی انتخاب می کند که بیشترین خیالانگیزی و التذاذ
را پدید آورد.
در یک زندگی اسالمی می بایست موارد زیر را رعایت نمود تا بتوان راه
کمال و بندگی را به نحو عالی پیمود:

گاهی بعضی از افراد سستی ،سهل انگاری و عدم جهد و تالش را
به حساب توكل كردن به خدا می گذارند ،در حالی كه نظام عالم،
نظام سبب و مسببی است و خداوند برای رسیدن به هر هدفی راهی
مشخص كرده و سعی و تالش او را ستوده است .یكی از سبب های
مهم معنوی توكل بر خداوند عزوجل است .اگر این روحیه و خصلت
یعنی توكل در دل انسان جا باز كند اراده انسان آهنین و قوی خواهد
شد ،به نحوی كه هیچ گونه سستی و ترس و نومیدی به او دست
نمی دهد ،زیرا خودش را به قدرتی ما فوق همه قدرتها وصل نموده
است.
توكل به عنوان یك صفت برجسته نفسانی آثار و بركاتی دارد كه در
آیات و روایات به آن اشاره شده است:
َّ
ُ
امل َت َوک نَ
«إن َ
لی» (آل عمران)159/
اهلل ُی ِح ّب ُ ِ

خداوند توكل كنندگان را دوست دارد.
 یكی از مهمترین دستاوردهای توكل این است كه انسان متوكلمحبوب خدا می شود.
َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ٌ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ّ ْ َ َ َ َّ ُ
َ
«إنه لیس له سلطان عل الذین آمنوا و عیل ر ِ ِبم یتوکلون» (نحل)99/
ِ
ّ
«انسان متوكل از تسلط شیطان مصون است».
از این آیه استفاده می شود که اگر انسان به معنای واقعی بر خداوند
توكل كند ،از وسوسه شیطان مصنونیت پیدا می كند و خداوند او را در
تشخیص و تمییز حق از باطل كمك می كند.
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 -14تقوا
ُ ََْ
َّ َّ َ ْ َ َ ْ ً ُ قْ ُ
َ«و َم نْ� یَ� ت� ق ِ� الل َه ی ج��ع ْل ل ُه َم�خ َر ج�ا َو یَ� ْر �ز �ه ِم نْ� َح یْ� ث� لا ی�ح ت� ِس ُب�»
(طالق2/و)3

«هر کس تقوای الهی پیشه کند ،خداوند راه نجاتی برای او فراهم
می کند و او از جایی که گمان ندارد ،روزی می دهد».

تقوا به معنای عام کلمه الزمه زندگی هر فردی است که میخواهد
انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی
نماید  .تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر
ی که دین در زندگی معین کرده  ،خطا و گناه و پلیدی و
دین و اصول 
1
زشتی شناخته شده  ،حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود .
یكى از اهداف تربیت نفس آن است كه انسان در جمیع اعمال و كردار،
تقوا پیدا كند ،به ّ
حدى كه تمام دستورات الهى را انجام دهد و از آن چه
خداوند نهى كرده دورى كند ،امام صادق مىفرماید« :التقوى ان
ال یفقدك اهَّلل حیث امرك و ال یراك حیث هناك» 2تقوا تنها به یك مورد
زندگى ،باید تقوا بر
از موارد زندگى مربوط نیست بلكه در جمیع شئون َ َ
ْ
زندگى انسان حاكم باشد لذا قرآن كریم مىفرماید«َ :يأ َُّهيا ّال ِذ َ
ين َء َام ُنوا
َ
َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ُ َّ َ ُ
اهَّلل َح ّق تقا ِت ِه َو ل َُمتوت َّن ِإل َو أ ُنت ّم ْس ِل ُمو ن» 3قرآن كریم در این
اتقوا
آیه خطاب به افراد با ایمان از آنها مىخواهد كه حق تقوا را پیشه
خود سازند .حق تقوا یعنى رعایت آخرین درجه تقوا در تمام ابعادش؛
از تقواى فرهنگى ،اخالقى ،سیاسى ،گرفته تا نظامى ،اقتصادى و ...
ابوبصیر از امام صادق سؤال كردّ :
حق تقوى چیست؟ امام فرمود:
ّ
حق تقوا این است كه همواره اطاعت خدا كنى و هیچگاه گناه نكنى و
همواره به یاد خدا باشى و هرگز او را فراموش نكنى و پیوسته شكر او را
4
به جای آورى و هیچ گاه ناسپاسى نكنى.
 - 1ده گفتار ،استاد شهید مرتضی مطهری
 -2بحاراالنوار ،ج  ،70ص 285
 - 3آل عمران102 ،
 - 4المیزان ،ج  ،3ص 416
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 -15شکر نعمت ،کفر نعمت
َ َ َ ُ َ أَ َ َّ ُ َ
َ َ ُ َّ َ
َ َ ٌ
«ل ِئ� نْ� ش�ک ْر ت� ْم ل��ز ِ �ید ن�ک ْم َو ل ِئ� نْ� ک ف� ْر ت� ْم ِإ� ن� ع�ذا بِ�ی ل ش� ِد ی�د»
(ابراهیم)7/

«ا گر شکرگزاری کنید( ،نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و ا گر
ناسپاسی کنید ،مجازاتم شدید است».

شكر و سپاسگزاری از نعمتهای خداوند ،از برترین اعمال و یكی از
سفارشات موكد ائمه اطهار است .شكر به معنی قدرشناسی و تشكر
ت دهند ه است .از آن جا ك ه مالك حقیقی نعمت ها خداست شكر
از نعم 
م باید از خدا صورت پذیرد .شكرگزار راستین ،همۀ نعمت ها را
واقعی ه 
از خداوند می داند و به حمد و ثنا و تسبیح او می پردازد و در برابر ایزد
ن و حافظ
منان اظهار كوچكی و خضوع و خشوع می كند .شكر ،نگهبا 
نعمت مؤمن است در حالی که ناسپاسی موجب شقاوت ،بدبختی و
سلب نعمت ها می شود.
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 -16رضا
َ
َ ر ضْ نٌ
َّ أ ْ َ ُ
وا� ِم نَ� الل ِه �ک ب�ر» (توبه)72/
«و ِ �

 -17امانت
أ َْ
َّ َّ َ أْ ُ ُ أَ ْ ُ َ ُّ ْ أَ
«� ن� الل َه ��م ُرک ْم � ن� ت��ؤ دوا ال� ن
ما� ِت
ا� ِ إ�لی �ه ِلها» (نساء)58/
ِإ
ی

« و خشنودی خدا بزرگتر است».

«خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بدهید.

گروهی به هر چیز و هر کس خرده می گیرند؛ از خود ،مردم ،خدا و
هستی ناراضی اند؛ همیشه طلبکارانه نگاه می کنند و داشته های خود
را نمی بینند .اینان از یک «رنج درونی» در عذابند و همیشه احساس
می کنند که در حق آنان جفا شده است.
عده ای هم «جایگاه» خود را در هستی می شناسند؛ به حکمت خدا
معتقدند؛ تقدیر الهی را می پذیرند و برای خود در عالم ،از نعمت و
ثروت و روزی ،سهمی خاص قائلند و خدا را ّ
مدبری حکیم می شناسند
و به حساب های پشت پرده و صالح دیدهای الهی باور دارند .از این
حالت اطمینان و آرامش دارند.
رو« ،راضی» اند و ِ
اگر خداوند برای بنده ،چیزی رقم بزند و بپسندد ،رضا آن است که
بنده نیز آن را بپسندد و بپذیرد و اعتراضی نداشته باشد .اگر رابطۀ بنده
و خدا ،به وادی ّ
محبت کشیده شود ،این رضا و پسند ،قهری و حتمی
است و گواه صدق و راستی در عشق و دوستی است.
یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آن چه را جانان پسندد (باباطاهر)

یکی از خصایل اخالقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده
ای است ،امانت و امانت داری است».

امانت در فرهنگ لغت ،دارای معانی مختلفی است; پاس داری،
حفاظت ،امـنـیـت ،امـان ،مـواظبت ،مراقبت ،رازداری ،نگه داری،
آسایش و آرامـش روح و جـان از جـمـلـه مـعانی امانت است و مفاهیمی
چون :خـیـانـت ،دزدی و چـپـاول ،بی وفایی ،ایجاد رعب و وحشت،
نیرنگ ،جـاسـوسـی ،نـفاق ،بهتان ،کتمان حقیقت و بی مباالتی در
نگه داری اسرار ،متضاد آن می باشد.
امـانـت بـه عنوان یکی از صفات اخالقی و ملکوتی ،دارای واژه های
زیـبـا و مـقـدسـی اسـت .وجـود این واژه ها نشان دهنده قداست و
شایستگی خارق العاده ای می باشد که در متن امانت نهفته است.
ایـن خـصـلت معنوی و روحانی ،در روح و روان انسان های پاک سیرت
وجـود دارد و هـمـواره در گـفـتـار ،رفتار ،کردار و اعمال آنان نمایان است.
اگـر بـا دیدی وسیع تر به متن امانت بنگریم ،درمی یابیم که حتی افـراد
الابالی و بی ایمانی که بویی از انسانیت و حسن خلق نبرده انـد و بـعـضا
ظلم و ستم می کنند ،به نوعی شیفته و جذب امانت و امـانـت داران
می شـوند .دلیل آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان
است .کلمه ای که با شنیدن نام آن ،نوعی آرامش خـاطـر و آسـایـش
خـیـال را برای انسان به ارمغان می آورد و در پـنـاهش امنیت روح و
روان او را تضمین می کند و از هر گونه خوف و ترس در امان می دارد.
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حکایتی در باب امانت داری پیامبر اکرم 
سال هفتم هجری ،پیامبر  همراه هزار و ششصد نفر سرباز برای
فتح قلعه خیبر که در  32فرسخی مدینه قرار داشت روانه شدند.
مسلمانان در بیابان های اطراف خیبر مدتی ماندند و نتوانستند
قلعه های خیبر را فتح کنند.
از نظر غذایی در ّ
مضیقه سختی قرار داشتند به طوری که بر اثر شدت
گرسنگی ،از گوشت حیواناتی که مکروه بود ،مانند گوشت قاطر و اسب
استفاده می کردند.
در این شرایط ،چوپان سیاه چهره ای که گوسفندان یهودیان را
می چراند ،به حضور پیامبر  آمد و مسلمان شد ،و سپس گفت:
این گوسفندان مال یهودیان است در اختیار شما می گذارم.
پیامبر  با کمال صراحت در پاسخ او فرمود :این گوسفندها نزد
تو امانت هستند ،و در آئین ما خیانت به امانت جایز نیست ،بر تو الزم
است که همه گوسفندان را به در قلعه ببری و به صاحبانشان بدهی.
او فرمان پیامبر  را اطاعت کرد و گوسفندان را به صاحبانشان
1
رساند و به جبهه مسلمین بازگشت.

فواید و آثار امانت داری
 -1خشنودی خداوند (آیه  35-32سوره معارج)
 -2جلب اعتماد و اطمینان مردم (وسائل الشیعه ،ج ،19ص)69
 -3وسعت روزی (تحف العقول ،ص)221
 -4امنیت و آسایش اجتماعی(وسائل الشیعه ،ج ،9ص)25

 - 1سیره ابن هشام344 ،3 ،
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 -18عدل
َ
َ
َ َ ْ تُ ْ َ ْ نَ نّ َ أ ْ ت ْ ُ ُ ْ َ ْ
اس � ن� �حکموا ِب�العد ِل» (نساء)58/
ِإ«��ذا حکم�م ب� ی�� ال� ِ
«هنگامی که میان مردم داوری می کنید ،به عدالت داوری کنید».

عدالت ریشه در فطرت انسان دارد
از منظر قرآن ،عدل به مثابه صفت و ملكۀ انسانی است که ریشه در
فطرت انسان ها دارد .بدین معنا كه در نهاد آدمی و در اساس خلقت،
او گرایش به عدالت و عدالتخواهی و تنفر از ظلم ،بیعدالتی و تبعیض
دارد و این حقیقتی است كه انسان آن را در ذات و فطرت خود یافته
و بدان حكم میكند؛ هر چند سرگرم شدن به امور دنیوی او را غافل
ساخته باشد؛ لذا قرآن انسان را به چیزی بیرون از وجود انسانی خود و
عقل و فطرت او فرا نمیخواند و اگر به عدل فرا می َ
خواند ،عدلی است
كه ریشه در وجود او دارد.
آیات قرآن در رابطه با عدل را میتوان به چند دسته تقسیم نمود:
 -1آیاتی كه مؤمنان را به برپایی عدالت فرا می خواند؛ مانند« :ای
كساین كه امیان آوردهاید! بر پادارندگان عدالت باشید( »...نساء)135/

 -2آیاتی كه خداوند را امر كننده به عدل معرفی نموده است؛
مانند« :خداوند فرمان به عدل و خبشش به نزدیكان میدهد ،و از
فحشاء و منكر و ظلم و سمت هنی میكند( »...نحل)90/
 -3آیاتی كه رعایت دقیق عدل را از ویژگیهای قیامت میداند؛
مانند« :ما ترازوهای عدل را در روز قیامت بر پا میكنمی ،پس به هیچ
كس كمتر ین ستمی منیشود و ا گر به مقدار سنگیین یك دانه خردل [كار
نیك و بدی] باشد ،ما آن را حاضر میكنمی؛ و كایف است كه ما حساب
كننده باشمی(».انبیاء)47/
 -4آیاتی كه خداوند را دوستدار عدالت پیشگان معرفی می کند؛
مانند« :و ا گر میان آن ها داوری كین ،با عدالت داوری كن ،كه خدا
عادالن را دوست دارد( ».مائده)42/
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 -5آیاتی که عدالت را یكی از دالیل ارسال پیامبران معرفی میكند؛
مانند« :ما رسوالن خود را با دال ئل روشن فرستادمی ،و با آن ها كتاب
ن
قوانی عادالنه] نازل كردمی تا
[آمساین] و میزان [شناسایئ حق از باطل و
مردم قیام به عدالت كنند( »...حدید)25/
 -6آیاتی که مردم را به عدالت در قضاوت و حكومت فرا
میخواند؛ مانند« :خداوند به مشا فرمان میدهد كه امانت ها را به
صاحبانش برسانید و هنگامی كه میان مردم داوری میكنید به عدالت
داوری كنید( »...نساء)58/
 -7آیاتی كه به عدالت در هنگام خرید و فروش فرمان میدهد؛
مانند ... « :و هنگامی كه سخن میگویید ،عدالت را رعایت منایید،
حیت ا گر در مورد نزدیكان [مشا] باشد( »...انعام)152/
 -8آیاتی كه امر كننده به عدل را برتر و باالتر میداند؛ مانند ...« :آیا
او [كه گنگ مادرزاد است و و از او هیچ كار ى برمنىآید] با كیس كه امر
به عدل و داد میكند و بر راهی راست قرار دارد ،برابر است( ».نحل)76/
 -9آیاتی که عدالت را شرط گواه و شاهد میداند؛ مانند« :و دو مرد
عادل از خودتان را گواه گیر ید( ».طالق)2/
 -10آیاتی كه به عدالت در سخن گفتن فرمان میدهد؛ مانند:
«هنگامی كه سخن میگویید ،عدالت را رعایت منایید ،حیت ا گر در
مورد نزدیكان [مشا] باشد( ».انعام)152/
 -11آیاتی که انسان را به عدالت در مسائل خانوادگی فرا
میخواند؛ مانند« :ا گر میترسید [كه به هنگام ازدواج با دختران یتمی]
عدالت را رعایت نكنید [از ازدواج با آن ها چشم پویش كنید] و با زنان
دیگر ازدواج منایید( »...نساء)3/
 -12آیاتی که به برخورد عادالنه با اهل كتاب فرمان میدهد؛ مانند:
«خداوند مشا را از نیكی كردن و رعایت عدالت نسبت به كساین كه
در امر دین با مشا پیكار نكردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند هنی
منیكند ،چرا كه خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد( ».ممتحنه)6/

فصل پنجم
اخالق
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 -19بخل
َ
فَ ْ ُ َ ً
آ ُ َّ
َ َ ْ َ َ نَّ ّ ذ نَ َ ْ خَ ُ نَ
و� ِب�ما � ت�اه ُم الل ُه ِم نْ� � ض� ِل ِه ه َو خ� یْ�را
«و لا ی�حس ب�� ال ِ�ی�� ی� ب��ل
َْ َ ْ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ش َ ٌّ َ ُ ْ َ ُ َ َّ قُ نَ َ خ ُ
َ
�ة
ق
لهم ب�ل هو �ر لهم س ی�طو�و� ما ب ِ��لوا ِب� ِه ی�وم ال ِ� ی�ام ِ »
(آل عمران)180/

«کسانی که بخل می ورزند ،و آن چه را خدا از فضل خویش به آنان
داده انفاق نمی کنند ،گمان نکنند این کار به سود آن ها است ،بلکه
برای آن ها شر است .بزودی در روز قیامت ،آن چه را نسبت به آن
بخل ورزیدند ،همانند طوقی به گردنشان می افکنند».

 فصل پنجم  -اخالق

ُ
اخالق ،جمع خلق ،به مجموعۀ صفات روحی و باطنی انسان اعم از
فضائل و رذائل گفته می شود .اخالق را از طریق آثارش نیز می توان
تعریف کرد ،به این صورت که «گاه فعلی که از انسان سر می زند،
شکل مستمری ندارد؛ ولی هنگامی که کاری ،بطور مستمر از کسی
سر می زند ،مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران ،دلیل
بر این است که یک ریشۀ درونی و باطنی در اعماق جان و روح او دارد،
ُ
که آن ریشه را خلق و اخالق می نامند.
اخالق از دو بعد حائز ّ
اهمیت و در خور بررسی است :نخست ،شناسایی
ماهیت خویها و خصلتهای نیک و زشت و دیگر ،ابراز و بروز دادن
آن ها در ارتباط با دیگران .در روایات بسیاری به رعایت اخالق نیکو،
همچون فروتنی ،گذشت ،مدارا کردن نسبت به دیگران ،صلۀ رحم
و پرهیز از رفتارهای ناشایست ،سفارش شده است .در این فصل به
بررسی پنج رذیلۀ اخالقی مهم می پردازیم.

ل و بخشش چیزی ،
ی از بذ 
ک و خوددار 
ت از ،امسا 
بخل عبارت اس 
ت مردم ،باید بذل شود .به
ب شر ع یا عرف و عاد 
ی که بر حس 
در جای 
م و سایر
ت از مال ،عل 
بیان روشنتر ،بخیل کسی است ک ه حاضر نیس 
ن را
ل و شر ع آ 
ی ک ه عق 
نعمتهایی ک ه خدا ب ه او عطا کرده ،در جای 
ت بهرهمند سازد.
مطلوب میداند ،انفاق کند و دیگران را از آن نعم 
ی مانند خمس ،زکات و صدقات،
عدم پرداخت مالیاتهای شرع 
عدم دستگیری از فقرا ،همسایگان و اقوام ،عدم توجه به مشکالت و
ی ب ه پرسشهای
ی مؤمنان ،عدم تالش برای پاسخگوی 
گرفتاریها 
ی و دینی مردم و به طور کلی انجام ندادن هر آن چه ک ه مطلوب
علم 
عقل و شر ع است ،چه واجب باشد و چه مستحب  ،همه و همه
می تواند از مصادیق بخل محسوب شود.
ت که
ی اس 
ل کس 
هلل الحسین  میفرماید« :بخی 
حضرت ابا عبدا 
1
ش تواض ع است،
ی ک ه وظیفها 
ی جای 
ل بورزد» یعن 
ن بخ 
از سال م کرد 
تواضع نکند.
ل چیست؟ حضرت
ی بخ 
ن مجتبی  سئوال شد ک ه معنا 
از اما م حس 
فرمود« :بخل آن است که انسان خیال کند آن چه را (که در راه خدا ،و
جلب محبت دیگران) انفاق کرد ه و بخشیده ،تلف شده است ،و آن چه
 - 1تحف العقول ما روی عن الحسین  ،حکمة و مواعظة ،ح 1
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را که به دست آورده و برای خود نگه میدارد و فقط خود از آن بهرهمند
2
میشود را شرف و بزرگی بپندارد».
ُ
َ
َ ُ خَ
خ
َ
َ
ْ
ل مبا افترض اهّلل
پیامبر اکر م  میفرماید« :اب�ل الناس من ب ِ� 
ت ب ه آن چ ه خداوند،
ت ک ه نسب 
ی اس 
ن مرد م کس 
علیه » بخیلتری 
3
واجب نموده ،بخل ورزد.
ک گوشهای از مفهو م بخل را نشان
ن دست ،که هر ی 
روایاتی از ای 
می دهد ،ودر حقیقت بیانگر مصادیق مختلف آن است ،نشان دهندۀ
ل است.
ق فراوان بخ 
مفهوم وسی ع و مصادی 

 -20گمان بد
َ
َ
َ ً
ّ�ظ
ْ َنُ
َّ َ ْ ضَ �ظّ ث ْ ٌ
«ا� ت� ِ� ب�وا ک ِث� ی�را ِم نَ� ال ِنّ� ِ إ� ن� ب�ع� ال ِّن� ِ إ��م» (حجرات)12/
ج
«از بسیاری از گمان ها بپرهیزید ،چرا که بعضی از گمان ها گناه
است».

ً
این صفت رذیله نتیجۀ ترس و ضعف نفس است ،و اصول افرادی
که توان مقابله با دیگران را ندارند به این کار عادت می کنند .ترس
از دیگران گاهی سبب می شود که انسان با تهمت زدن و با عینک
بدبینی به دیگران نگاه کند .خود بزرگ بینی نیز ،گاهی منشأ بدگمانی
به دیگران است.
حضرت امیر المؤمنین  مىفرماید« :باید امر برادر مؤمن خود را به
بهترین محامل حمل کنى و باید به سخنى که از برادر تو سرزند گمان
بد نبرى ،مادامى که محمل خوبى از براى آن بیابى».
همیشه باید به انسان ها گمان خوب ببریم یعنی اگر مومنی را در
معرض یک تهمت دیدیم بهترین احتمال را بدهیم .حتی اگر این
احتمال بسیار ضعیف باشد .در روایت آمده است که« :خداوند متعال
حرام کرده است از هر مسلمى خون او را و عرض او را و ظن بد به او را».1
و همین مذمت از براى ظن بد کافى است که آن را قرین کشتن ُمسلم
و دستاندازى به حریم و عرض او نموده و شکى نیست که هر کس
در ظن ،بد به دیگرى برد و او را به شر و فساد نسبت دهد ،در ظاهر
نیز ،او را به نظر حقارت مىبیند و اکرام او را آنگونه که سزاوار است
بجا نمىآورد و در حقوق او کوتاهى مىکند .بلکه مضایقه از غیبت و
اظهار آن چه گمان به او برده نمىکند .و همۀ این امور منشأ هالکت
او مىشود.

 - 2همان ،ص113
 - 3سفینة البحار ،ماده بخل

 - 1صحیح مسلم ،ج  ،8ص 11
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 -21شایع کردن زشتی ها (تشیع فاحشه)
ُ ُ َ َ
َ
و� أ� نْ� تَ� ش�� َع ْال ف
اح ش َ��ةُ ف�ی َّال ذ ِ�ی� نَ� آ� َم نُ�وا َل ُه ْم َع بٌ
إ«� نَّ� ّال ذ ِ�ی� نَ� ی ِ�ح بّ� ن
�ذا�
�
ِ
ی
ِ
ِ
ِ
أَ ٌ ف ُّ ْن َ ْ آ
�ة
َ
خ
� ِل ی�م ِ�ی الد� ی�ا و ال� ِ�ر ِ » (نور)19/
مردم با ایمان شیوع یابد،
«کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان
ِ
عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است».

«اشاعۀ فحشا» مفهوم وسیعی دارد که هرگونه نشر فساد و اشاعه
زشتی ها و کمک به نشر آن را شامل می شود .برخی مصادیق «اشاعه
فحشا» عبارت است از:
 دروغ و تهمتى را دامن بزنند و براى این و آن بازگو كنند. مراكزى كه موجب فساد و نشر فحشاء است به وجود آورند. وسایل معصیت را در اختیار مردم بگذارند و یا آن ها را به گناه تشویقكنند.
 -پرده حیا را بدرند و مرتكب گناه در مالء عام شوند.

آثار اشاعه فحشاء
برخی از آثار ناگوار «اشاعه فحشا» عبارت است از:
ً
اوال :آبروى مسلمان و لو گناهكار باشد باید محفوظ بماند.
ً
ثانیا :وقتى كسى گناه فردی یا گروهی را براى افراد دیگر نقل مىكند
قباحت و زشتى آن گناه در نظر مردم از بین می رود و حفظ ظاهر ،كه
سد بزرگى در برابر فساد است با نشر گناه شكسته میشود و انجام آن
گناه ،به مسألهاى رایج و عادى تبدیل می شود .لذا در حدیثى از پیامبر
اسالم مىخوانیم« :كىس كه كار زشىت را نشر دهد مهانند كىس
انام داده است».
است كه آن را در آغاز ج
ً
ثالثا :وقتى انسان گناه كسى را پشت سر او باز گو كرد مرتكب گناه
کبیره غیبت شده است؛ مگر این كه آن گناه طورى علنى باشد كه فسق
آن گناهكار واضح و روشن باشد.
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 -22سخن چینی
َ َّ َ َّ َ
«هما�ز ٍ م ش� ٍاء ِب� ن� ِم ی� ٍم» (قلم)11/
« (از) کسی که بسیار عیبجوست و برای سخن چینی در رفت و آمد
است (پیروی مکن»).

قرآن مجید به كسانی كه با ّنمامی و سخن چینی آتش كینه و عداوت
را میان مردم بر می افروزند هشدار می دهد و آنان را به عذاب دوزخ
تهدید می كند ،چنان كه درباره یكی از همسران ابی لهب به نام ّام
ح َال َة ْ َ
جمیل می فرماید«َ :و ْام ُرأت ُه َ ّ
ال َط ِب»1؛ زن او (ابی لهب) آن هیزم
كش آتش افروز نیز اهل جهنم است.
ّام جمیل -دختر حرب -خواهر أبوسفیان و عمۀ معاویه ،یكی از زنان
ابی لهب بود و از دشمنان سرسخت رسول خدا  به شمار می رفت.
به هر حال ،زن ابولهب ،چون خود او آتش افروز و فتنه انگیز بود و
در این راه كوشش بسیار می كرد و تا آن جا كه توان داشت از پیامبر
ا كرم و اصحاب ایشان اخباری كسب می كرد و آن را به مشركان
و بت پرستان گزارش می داد و به همین جهت خدای متعال این گونه
از وی به بدی نام می برد و او را مستحق آتش می داند و به طور كلی
سرنوشت هر كس كه ّنمامی كند آتش دوزخ است.

ّنمام شریرترین افراد است
رسول خدا  فرمود :آیا شما را ،به بدترین افرادتان آ گاه نكنم؟
عرض كردند :بله ای رسول خدا .فرمود :بدترین افراد ،آن هایی هستند
كه به سخن چینی می روند و در میان دوستان جدایی می افكنند و در
2
جستجوی عیب ،برای افراد صالح و پاكدامن اند.

 - 1مسد4/
 - 2كافی ،ج ،2ص369
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 -23عیب جویی
َ«و�یْ ٌ ُ ّ ُ َ َ �ة ُ َ َ �ة
ل ِلک ِل هم�ز ٍ لم�ز ٍ » (همزه)1/
«وای بر هر بدگوی عیب جویی»

كسانی كه به جای انتقاد سالم و سازنده به فكر این باشند كه عیوب
مردم را آشكار كنند و از حیثیت و اعتبار آنان بكاهند ،مرتكب گناهی
بس عظیم گشته اند و به خاطر آن عذابی دردناك پیش رو خواهند
داشت.
یك انسان مسلمان به حكم وظیفۀ اسالمی ،انسانی و اخالقی موظف
است در صورتی كه از برادر دینی خود اشتباه و خطایی را مشاهده كرد،
در خفا به او تذكر دهد تا در صدد رفع آن گناه برآید و چاره ای بیندیشد
كه از این پسِ ،گرد آن گناه نرود؛ نه این كه با دیدن یك كار خطا و
اشتباه و چه بسا به صرف این كه از دیگران شنیده است و تحقیق
نكرده ،آبروی مسلمانی را ببرد و در نتیجه خود را نیز مستحق آتش
دوزخ كند.
امیرالمؤمنین علی  می فرماید« :بدترین مردم كسی است كه عیوب
مردم را دنبال كند و عیوب خود را نبیند».

1

 - 1غررالحكم ،ص421

فصل ششم
خانواده
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 -24اساس زندگی خانوادگی بر محبت وعشق
َ ْ َ َ ت أَ نْ خَ َ قَ َ ُ ّ ْ أَ ن فُ ُ ْ أَ �زْ َ ً ّ َ ُ ُ ْ
ا�ا ِل ت� ْسك ن�وا
«و ِم ن� ءا ی� ِا� ِه �� �ل� لكم ِم ن� ��� ِسكم � و ج
َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ �ةً َّ
ذَ َ َ ت ّ َ
ا� ِل ق� ْو ٍم
ِإ�ل ی�ها و ج�ع َل ب� ی� ن�كم مود�ة و رحم ِإ� ن� ِ�فى �ا ِلك لا ی� ٍ
َ
یَ� تَ� َف� ّك ُر ن
و�» (روم)21/
 فصل ششم  -خانواده
یکی از موضوعات بسیار مهم در اسالم موضوع خانواده است .خانواده
سنگ بنای اجتماع می باشد و تنها با داشتن خانواده های سالم ،استوار
و صالح ،می توان انتظار جامعه ای سالم ،استوار و صالح داشت.
از مجموع موضوعات و معارف اسالمی چنین برمی آید که در میان
نهادهای اجتماعی ،خانواده در تربیت و تکامل آدمی ،بزرگترین نقش
و وظیفه را بر عهده دارد .اسالم می خواهد زن و مرد در کمال صفا و
صمیمیت و حسن نیت در جوار هم زندگی کنند و محیط خانه را از هر
جهت ،برای تربیت نسل خوب و شایسته آماده سازند.
« ...بناى كار ازدواج ،بر سازش دختر و پسر است ...شما دختران و
پسران ،بروید با هم بسازید .سازش ،اصل است .هر چیزى كه با
ساختن عروس و داماد ،دختر و پسر ،زن و شوهر منافات دارد ،بایستى
بیگانه تلقى بشود .این را اصل قرار بدهید ،تا انشاءاهلل خداوند متعال
بركاتش را بر شما نازل كند ...باید همۀ همت دختر و پسر این باشد
كه این را حفظ كنند .مبادا با گلهها ،با دلخوریها ،با افزونطلبى و
ُپرتوقعیها ،با بىمحبتیها ،و گاهى با دخالتهاى دیگران و از این
قبیل ،این كانون سست بشود ...این ،با اطمینان و با محبت متقابل
حفظ مىشود .زن به مرد تحمیل نكند و زور نگوید؛ مرد هم به زن
زور نگوید و افزونطلبى نكند؛ مثل دو رفیق و مثل دو شریك ،با هم
صمیمى باشند تا این كانون خانواده حفظ بشود».
(مقام معظم رهبری در مراسم خطبهی عقد ازدواج)1370/4/20

«و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید
تا درکنار آنان آرامش یابید؛ و میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این
نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند».

هدف خداوند از بیان آیه ،این است که ،میان دو همسر مودت و مهر
ومحبت برقرار باشد و در کنار هم احساس آرامش کنند .بنابراین ،اصل
در زندگی خانوادگی ،وجود فضایی آرام ومحبت آمیز است .زن وشوهر
باید سعی کنند که در محیط خانواده؛ میان اعضاء آرامش به وجود
آورند و روز به روز ؛ عواطف و محبتشان به هم بیشتر شود.

پیامها:

ََ َ ُ
 -1آفرینش همسر ،هدفدار است« .خل َق لك ْم»
 -2بر خالف پارهاى عقاید كه زن را موجودى پستتر یا از جنس دیگر
َْ ُ ُ
«م ْن أنف ِسك ْم»
مىپندارند ،زن و مرد از یك جنس هستندِ .
ُ َ
 -3هدف ازدواج ،آرامش جسمى و روانى است«ِ .ل َت ْسك ُنوا ِإل ْیا»
َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
ّ -4
حة»
مودت و رحمت ،هدیهاى الهى است «و جعل بینكم مودة و ر
" -5مودت" به معناى ّ
محبتى است كه اثرش در مقام عمل ظاهر باشد
و "رحمت" محبتی است که جنبۀ قلبی و درونی دارد؛ و این دو ،در کنار
َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً
حة»
هم ،مؤثر و كارساز است« .مودة و ر
َ
َ ْ َ َ َ ُّ
َ
«لقو ٍم یتفكر ون»
 -6اهل فكر مىتوانند به نقش سازندۀ ازدواج پى ببرندِ .
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 - 25داشتن فرزند صالح
َ َ َ ْ ن َ َ ُ ْ َ قَ َ َ ْ ُق َ ن َ ف َ ً َ ُ ًّ َ َ ْ َ َ
الح ی� ن�»
و� � ِا�ل�ة وکلا ج�عل ن�ا ص ِ ِ
«و وه ب��ا له ِإ�سحا� و ی�ع� ب
(انبیاء)72/
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 - 26الگوی خانواده
اسالم ،اهل بیت پیامبر اکرم  را به عنوان نمونۀ کامل و خانوادۀ
برتر معرفی می کند و صالحیت الگویی آن را برای جهانیان امضاء
می نماید .خداوند سبحان این خانواده را از هرگونه رجس و پلیدی
مبرا دانسته است.

این آیه به یکی از مهمترین مواهب خدا به ابراهیم که داشتن
فرزندی صالح و نسلی برومند و شایسته است اشاره کرده و می فرماید:

َ ّ ُ
أَ ْ ْ
نَّ ُ ُ َّ ُ ُ ذْ َ َ ْن ُ ُ ّ
الر جْ� َس �ه َل ال بَ� یْ� تِ� َو یُ�ط ِه َرك ْم
ِإ«��ما ی� ِر�ید الله ِل ی�� ِه ب� ع�كم ِ
تَ ْ ً
�ط ِه ی�را» (احزاب)33/

یک نمونۀ دیگر از خانواده های برتر در قرآن کریم ،خاندان حضرت
مریم (س) است که قرآن از این خاندان به عنوان «آل عمران» یاد
می کند .حضرت مریم و پدر و مادرش یکی از خانواده ای برگزیده و برتر
به جهانیان معرفی شده اند .آن حضرت دست پروردۀ مادری است که
َ
ْ َ َ
ب ِإ ّىن
طبق آیۀ  35سوره مبارکۀ آل عمران«ِ :إذ قال ِت ْام َرأ ُت ِع ْم َر َان َر ّ ِ
َ
ْ
ُ َ َّ ً َ َ َ َّ ْ
نت َّ
ىن إ َّن َك أ َ
َْ
ََ ْ ُ َ َ َ
الس ِم ُیع ال َع ِلمی» فرزند
نذرت لك ما ِىف بط ِىن مر را فتقبل ِم ّ  ِ
خودرا به پناه خدا سپرد وخدمتگزار صومعه قرار داد .پس پروردگارش او
را با حسن قبول پذیرا شد و او را به تربیتی نیکو پرورش داد.
ومادر فرزندی است که خداوند بشارت داد که در دنیا و آخرت ،آبرومند
ْ
و از مقربان درگاه خداوند باشد و با خلق در گهواره سخن گوید«ِ :إذ
َ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ّ
كل َمة ّم ْن ُه ْ ُ
ال ِس ُ
اس ُه ْ َ
یح ِع َ
یىس ْاب ُن
قال ِت اللئكة یامر یم ِإن
اهَّلل ُی َب ِش ُر ِك ِب ِ ٍ ِ
ُّ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ َّ ن َ ُ َ ّ ُ َّ
ال ْه ِد وَ
الن َاس ىف ْ َ
َم ْر َی َم َو ِج ًهیا ِىف الدنیا و اال ِخر ِة و ِمن القر ِبی و یك ِلم
ِ
َ ْ ً َ َ َّ
كهل و ِمن
ال نی» (آل عمران45/و)44
الص ِ ِ

«جز این نیست كه همواره خدا مىخواهد هرگونه پلیدى را از شما
اهل بیت [كه به روایت شیعه و سنى ّ
محمد ،على ،فاطمه ،حسن و

«ما به او اسحاق را بخشیدیم و یعقوب فرزند اسحاق را به او افزودیم
و همه آن ها را مردانی صالح و شایسته و مفید قرار دادیم».

حسین اند] برطرف نماید ،و شما را چنان كه شایسته است [از
همه گناهان و معاصى] پاك و پا كیزه گرداند».

آیۀ مباهله هم در باره اعضای این خانواده نازل شده و عظمت معنوی
و عرفانی آنان را به نمایش گذاشته است .این خانواده از پیوند ملکوتی
حضرت علی  وفاطمه  تشکیل شده که هر دو مصداق َات ِ ّم
انسان کامل هستند .طبق گفتۀ پیامبر گرامی ،این دو ،کفو و
همتای همدیگر هستند و پیوند آن دو ،در آسمان ها و نزد عرشیان
برقرار شد و در جمع زمینیان تحقق عینی یافت .پیامبر همچنین ،این
خاندان را اسوه و الگوی امت خویش خوانده و فرمودند :زندگی علی
 وفاطمه  سراسر الگوست؛ همسر داری علی؛ مدیریت او در
خانه و خانواده؛ شوهرداری حضرت فاطمه؛ خانه داری و تربیت
فرزند او ،در عالم نظیر ندارد و تا قیامت برای جهانیان نور افشانی
می کند.
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 - 27خوش اخالقی و مودت

 - 28صله رحم

خانواده ها به خاطر خود و فرزندانشان الزم است یک سلسله
مسائل اخالقی را که قرآن مجید و روایات بر آن تأ کید دارند را رعایت
کنند .همسران به خاطر معاشرت نزدیکی که با هم دارند بیش از
همه نیازمند رعایت این اصل مهم یعنی خوش خلقی و پرهیز از
بدخلقی هستند .خانواده ای که افراد آن با روی خوش و گشاده با
یکدیگر برخورد می نمایند با نشاط و پر انرژی خواهد بود .در رابطه با
آراسته بودن به حسنات اخالقی در منابع اسالمی ،بسیاری از آیات
و روایات ،مردان را به خوش اخالقی با همسرانشان فرا می خواند.
قرآن کریم در آیه 19سوره مبارکه نساء به مردان دستور می دهد با
همسران خود به طور شایسته رفتار کنند.

یکی از مسائل مهمی که اسالم بسیار به آن پرداخته است مسألۀ صله
رحم است .صلۀرحم به معنی اتحاد خویشاوندان و اقوام و دیدار از
آن هاست.

َ

ُ ُ َ

َ ُ ف

عا�ر وه نّ� ِب�المعر و�» (نساء)19/
« و شِ

«و با همسران خود به شایستگی و نیکویی معاشرت نمایید».

پیامبر ا کرم  نیز فرمود« :خیرکم خیرکم ألهله و أنا خیرکم
ألهلی» بهترین شما کسی است که برای خانوادۀ خود بهترین است
ومن بهترین افراد برای خانواده ام هستم.
َ
ا َنـس دربارۀ شخص رسول خدا  می گوید :ایشان با خانواده اش
مهربان و بلکه مهربان ترین مردم نسبت به فرزندان و خانواده بود.
همچنین طبق روایتی از انس ،زمانی که از عایشه پرسیدن اخالق
پیامبر با خانواده اش چگونه بود؟ گفت :نیک خوترین مردمان بود؛
نه دشنام می داد و نه بد زبانی می کرد؛ نه اهل هیاهو به راه انداختن
در کوچه وبازار بود و نه بدی را به بد جبران می کرد؛ بلکه می بخشید
وگذشت می کرد.

ْ أَ
فَ َ َ ُ ْ َ َّ ُ أَ ْ ُ ْ ُ
َُّ ُ
« �ه ْل ع َس یْ� ت� ْم ِإ� ن� ت� َول یْ� ت� ْم � ن� ت� ف� ِسدوا ِف�ی ال� ْر ِ ض� َو ت� ق� ِطعوا
َ
أْ َ ُ ْ
�رحامکم » (محمد)22/
«پس ا گر [از خدا و پیامبر] روى گردان شوید آیا از شما جز این انتظار
مىرود كه در زمین فساد كنید و [بر سر مال و منال دنیا] قطع رحم
نمایید؟»

استفهامی که در این آیه آمده است برای تقریر می باشد یعنی البته از
شما بر می آید که چون منصب امارت و حکومت بیابید ،بسبب تکبر و
کثرت جاه و مقام در زمین فساد کنید و قطع ارحام نمایید چنان که در
زمان جاهلیت هم می کردید.

فایده ها و آثار صله رحم
 -1طوالنی شدن عمر
در روایتی از نبی اکرم  درباره افزایش عمر ،یکی از آثار دنیوی
صله رحم ،چنین آمده است« :منی دامن چیزی را که عمر را زیاد کند ،مگر
صله رحم .حیت این گونه هم می شود که ،از عمر کیس  3سال بایق مانده
باشد و صلۀ رحم به جای آورد و خداوند عمر او را  30سال زیاد منوده،
 33سال بگرداند و می شود کیس که از عمرش33سال بایق مانده ،قطع
صله رحم کند و خداوند  30سال عمر او را کم منوده و  3سال بگرداند».
 -2افزایش روزی و فقرزدایی
از جمله سودهای دنیوی صلۀ رحم ،رونق در ثروت و روزی است.
چنان که امام سجاد  در حدیثی ،از رسول گرامی نقل
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می کند« :هر کس دوست دارد ،خدا عمر او را زیاد کند و روزی اش را
توسعه دهد ،باید صله رحم کند».
 -3محبوبیت نزد خویشاوندان
امام علی  می فرمایند « :پیوند با خویشاوندان ،حمبت می آورد».
 -4صله رحم و افزایش آ گاهی ها و تجربه ها
دیدار با بستگان ،فرصت خوبی برای گفت وگو و تبادل افکار است.
صلۀرحم تأثیر خوبی بر ارتقای علمی و فکری و تجربی افراد خواهد داشت.
 -5دفع بال و پاکیزگی اعمال
از آثار صلۀ رحم ،دفع بال و پاکیزگی اعمال است .امام باقر 
می فرماید« :صلۀ رحم ،اعمال را پا کیزه و بال را دفع می کند».
 -6آبادانی شهرها
رسول اکرم  می فرمایند« :صلۀ رحم ،شهرها را آباد می کند و
عمرهای مردم را افزایش می دهد ،ا گرچه اهل آن بالد از اخیار و خوبان
نباشند» .امام جعفر صادق  می فرماید« :صلۀ رحم و نیکی با
مهسایگان ،خانه ها را آباد می کند».
 -7آسانی حساب در روز قیامت
از رسول اکرم  در این باره نقل است« :نیکی به والدین و
صلۀرحم ،حساب را در قیامت آسان می کند ».پیامبر گرامی پس از این
َ
َ
ون ما أ َم َر ُ
ذین َی ِص ُل َ
سخن ،آیۀ  21سوره رعد را تالوت فرمودند«َ :و ّال َ
اهّلل
َ
ْ
ب ِه أ ْن ُی َ
وص َل َو َی خْ� َش ْو َن َر َّ ُب ْم َو َی خ� ُاف َ
آنه را خدا به
ساب» «و چ
ون ُس َوء ِ
ال ِ
ِ
پیوند آن فرمان داده پیوند ،مىدهند و از [عظمت و جال ل] پروردگارشان
مهواره در هراسند و از حساب سخت و دشوار بمی دارند».
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 -29تأثیر غذا و تغذیه بر اخالق و رفتار
ْ ُ
َ قْ ُ
أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ ُ
ك ُلوا ِم نْ� َط یّ� ب� ِت
ا� ما َر �ز � ن�اك ْم َو شا�ك ُر وا
« ی�ا � ی�ها ال ِ�ی�� �م�وا
ِ
َّ نْ ُ نْ تُ ْ َّ ُ َت ْ ُ ُ نَ
ِلل ِه ِ إ�� ك��م ِ إ� ی�اه �ع ب�دو� » (بقره)172/
«اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از نعمتهاى پاكیزهاى كه به شما
روزى دادهایم بخورید و شكر خدا را به جاى آورید .ا گر فقط او را
پرستش مىكنید».

 فصل هفتم -تغذیه
غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات ،مورد توجه
قرار گرفته است .مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که آن را
به جهت تندرستی ،تداوم حیات و توانمندی در انجام تـکـالیـف بـه
انـسـان عـطا نموده است .وجود نزدیک به  250آیۀ قرآنی و ده ها روایت
از ائمۀ معصومین  بـر اهـمـیـت غـذا و تـغـذیـه داللت دارد .نام گذاری
پنجمین سوره قرآن به مائده «سفره غذایی» ،سوگند خداوند به غذا
ن
«والتی والز یتون» ،درخواست مائدۀ آسـمـانـی تـوسـط حـضـرت عیسی
و درخواست غذا توسط حضرت موسی (ع ) نیز مهر تأییدی بر اهمیت
تغذیه می باشند .تغذیه نقشی کلیدی در سالمتی دارد .امـام رضـا
َّ
َ َ ُ َّ
َّ
«فـان َص َ
َ
الح
می فـرمـایند:
راب و
ِ
عام والش ِ
البدن و ِقوامه یکون ِبالط ِ
َف َ
ساد ُه َی ُ
ن
کون هبما» «سالمیت و پایداری بدن ،و مهچنی بیماری آن به
غذا و نوشیدین است».

رابطه بسیار نزدیك و تنگاتنگى كه در میان جسم و روح آدمى است و
تغذیه می تواند در اخالق و ّ
روحیات و ملكات نفسى اثر بگذارد .خـداوند
بین تغذیۀ کافران و مؤمنان تفاوت قائل شده است .در مورد کافران
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ُ 1
ون كما تأ كل ال نعام»
می فرماید ...« :و الذین كفر وا یتمتعون و یأ كل
« ...و مىخورند ،مهان گونه كه چهارپایان مىخورند» توضیح آن که
حیوانات علف می خورند بی آن که بدانند از کجا آمده ،حالل است یا
حرام؟ غصبی است یا مباح؟ کافران نیز غـذا می خـورنـد بـی آن کـه
بـه رجـس و پـلیـدی و حالل و حرام بودن آن توجه داشته باشند .ولی
مؤمنان که به تأثیر اخالقی و معنوی غذا توجه دارند ،مقید به رعایت
غذای پاکیزه و حـالل می بـاشـند .مردی خدمت پیامبر گفت:
دوست دارم دعایم مستجاب شود ،حضرت فرمود« :غذای خود را
پا کیزه کن و از هر گونه غذای حرام بپرهیز».
بـه مـؤمـنـان دسـتـور داده شـده که فـقـط از غـذاهـای پـاکـیـزه و حـالل
ْ ُ
اسـتـفـاده کـنـنـد«َ .ي َأ ُّ َيا َّالذ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ
ات َما َر َزق َنا كم» «ای
ين َء َامنوا كلوا ِمن ط ِّي َب ِ
ِ
مومنان ! از روزی پـا کـیـزه کـه بـه شـمـا دادمی خبورید ».و در برخی آیات
ُُ ْ
ارتباط تنگاتنگی بین غذای پـاکـیزه و عمل صالح دیده می شود« .كلوا
َّ
ات َو ْاع َم ُل ْوا َص ِ ً
الا»« 2از غذاهای پا کیزه بـخـوریـد و عـمـل
ِم َن الط ِّي َب ِ
صـالح انـجـام دهـیـد ».زیـرا هـمـچـنـان کـه سـخـن پـاکـیـزه ،عـمـل صـالح
 - 1محمد12/
 - 2مؤمنون51/
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را بـه آسـمـان عـروج می دهد ،غذای پاکیزه نیز انسان را در جهت کسب
کماالت مـعـنـوی و حـفـظ ارزش هـای اخـالقـی یاری می کند و مانند باران
پاکیزه ،موجب رویش سبزه ها و گل های معطر در وجود آدمی می گردد؛
ولی غـذای پـلیـد ،بـرای کـافـران و ابـزار دسـت شـیـطـان مـعـرفـی شـده
ّ
جـعـل ُ
اسـت« .کـذلک َیـ َ
الر َ
اهلل ّ
جـس عـیل الذیـن ال یـؤمنون» 3این گونه
خداوند پلیدی را ،بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد.
در آیه 41سوره«مائده» درباره گروهى از یهود که مرتکب کارهاى
خالفى از قبیل جاسوسى بر ّ
ضد اسالم و تحریف حقایق کتب آسمانى
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
ذین ْمل ُیر ِد ُ
ولئ َ
ک ال َ
اهّلل ا ْن ُیطه َر قل َ ُ
وب ْم »...
شده بودند ،مى فرماید« :ا ِ
ِ
ِ
«آن ها کساىن هستند که خدا خنواسته است دهلایشان را پا ک کند» و
بالفاصله در آیه بعد مى فرمایدّ َ :
ون ِل ْل َك ِذب َا ّك ُال َ
«س ُاع َ
ون ِل ُّلس ْح ِت»؛
ِ
«آن ها بسیار به سخنان تو گوش فرا مى دهند تا آن را تكذیب كنند و
بسیار مال حرام مى خورند!» این تعبیر نشان مى دهد که آلودگى
دل هاى آن ها بر اثر اعمالى همچون تکذیب آیات الهى و خوردن مال
حرام بطور مداوم بوده است.
در آیه  91سوره مائده دربارۀ شراب و قمار مى فرماید« :إ َّ َنا ُیر یدُ
ِ
ِ
َ
خَْ
َّ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ال ْمر َو ْ َ
ال ْیسر َو َی ُص َّد ُكمْ
الشیطان أن ی ِوقع بینكم العد َاوة و البغضاء ِىف ِ
ِ
َ ْ
َّ
الص َل ِوة َف َه ْل أ ُنت ُّم َ
نهت ُو ن» «شیطان می خواهد در میان
اهَّلل َو َع ِن
عن ِذ ك ِر ِ
ایاد کنند و از یاد خدا و مناز
مشا به وسیله شراب و مقار ،دمشین و کینه ج
بازتان دارد؛ آیا مشا [از این امور] خوددار ى خواهید كرد؟»؛ همانطور که
دیده می شود ،در آیۀ فوق میان عداوت و کینه که یک حالت درونى
و اخالقى است و نوشیدن شراب و قمار یک رابطه ذکر شده و این
نشان مى دهد که غذا و نوشیدنى حرامى همچون شراب مى تواند در
شکل گیرى رذایل اخالقى همانند دشمنی ،کینه و ستیزه جویى اثر
داشته باشد.

 -30دقت و توجه به غذا
فَ ْ َ �ظُ ْ ن َ ُ َ َ َ
ام ِه» (عبس)24/
«�ل ی� ن� ِر ال ِإ��س نا� ِإ�لى طع ِ
«پس انسان باید به خورا كش با تأمل بنگرد».

انسان باید با دقت و توجه به غذای خود نظر کند؛ و آنرا از جنبههای
مختلف بررسی نماید .اینکه غذایی که میخورد ،سالم و تمیز باشد؛
بهداشتی باشد؛ مواد اولیۀ آن مناسب باشد؛ طبخ آن صحیح باشد؛ ظرف
آن مناسب باشد؛ از راه صحیح بهدست آمده باشد و ...
آیۀ  19سوره کهف ،در مورد پاکیزگی غذا (هم از نظر پاکی ظاهری و
ُ
َ ُ َ ُ
هم از نظر پاکی معنوی)می فرماید ...« :ف ْاب َعثوا أ َح َدكم ِب َو ِر ِقك ْم َه ِذ ِه
َْ ْ ُ
َْ ُ َ َ َ
إ َل ْ َ
ال ِد َین ِة فل َینظ ْر أ ُّ َیا أ ْزكى َط َع ًاما فل َیأ ِتكم ِب ِر ْز ٍق ِّم ْن ُه« »...با این
ِ
پول هایتان که دارید ،یکی را از میان خود به شهر بفرستید تا دقت کند
و خوب بنگرد که غذای کدامیک از فروشندگان پا کیزه تر است و از آن
غذای پا کیزه برای مشا بیاورد ».قرآن در موارد دیگری نیز به خوردن
ُ َّ َ ُ ُ ْ
َ َُ َ َ
غذای طیب و حالل سفارش می نماید«َ :ی ْسئلونك ما ذا أ ِحل َل ْم قل
ُ َّ َ ُ ُ َّ
الط ِّیبات»« 1از تـو (ای پـیـامـبـر) مـی پـرسـنـد چـه چـیـز بـرای آنـان
أ ِحل لكم
حالل است؟ بگو :غذاهای پا کیزه برای مشا حالل است».
َ ُُ
ْ ُ ْ
ُ ُْ َ
َ
كل ْوا َّما َر َز َق ُك ُم ُ َ ً َ
نت ِإ ّی ُاه
اهَّلل ِإن ك
«ف
اهَّلل َحل ل ط ِّی ًبا َو اشك ُر وا ِن ْع َمت ِ
ِ
َ
ُ
2
ُ
ت ْعبدو ن» «پس ،از آن چه خدا روزیتان کرده است ،حالل و پا کیزه
خبورید و شکر نعمت خدا را جبا آورید ا گر او را می پرستید».
َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
ُُ ْ َ
بات ما َرزقناك ْم و ل تطغ ْوا ِف ِیه ف َی ِحل
آیه 81سوره طه میفرماید« :کلوا ِمن ط ِّی ِ
ْ َ َ َ ََ
َ ُ َ َ
َعل ْیكم غض ِىب َو َمن َی ْح ِلل َعل ْی ِه غض ِىب فق ْد َه َو ى»«از خوردىنهاى پاكیزه
كه روز ى مشا منودمی ،خبورید و در آن از حدود اهلى جتاوز نكنید كه خشم من
ً
بر مشا فرود آید و كىس كه خشم من بر او فرود آید ،یقینا هالك شده است».
 - 1مائده4/

 - 3انعام125/
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