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 سخن ناشر؛

ی سخنرانیهای حضرت آیت اهلل واعظ زاده بهسود اثر هذا مجموعه

خورشیدی در  1395هـ .ق مطابق 1438)مدظله( است که در محرم 

-یهآجایگاه اهلبیت)ع( در "مدرسه دارالمعارف اهلبیت)ع( تحت عنوان 

 ایراد گردیده است. "ی انفاق

تفاده ی انفاق از چندین مرجع معتبر تفسیری اسایشان در تفسیر آیه

ن را تبیی )ع(البیتو با دقت و موشکافی مخصوص به خودش جایگاه اهل

 موعه توسط سه تن از محصلین آقایان: محمّدانورفرموده و این مج

ه ی جداگانمحمّد مرادی و محمّدطاهر لعلی طی ده جلسهقاسمی، علی

ارائه  وله در دسته بندی و مرتبط به هم از نوار پیاده شده است، معظم

تفسیر  د.اناسلوب کامالً بدیعی بکار گرفته مطالب تفسیری مرتبط به آیه

دنبال مصادیق  "تطبیقی"یگران بوده به روش ایشان متفاوت از د

 دارند. "روایی"امروزی آیه بوده رویکرد 

ها گاهدرصد باالیی از مستمعین ایشان را محصلین دانشنظر به اینکه 

یر د حکایت از محتوای ژرف و تصونهو طالب حوزات علمیّه تشکیل می

رک ه مبادرست از مباحث معرفتی و تفسیری ایشان دارد، چنانچه در ما

 ی ایشان ازالبالغهدر کالس نهج "معارف علوی"رمضان نیز تفسیر 

 اهمیّت خاصی برخوردار است.
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آیات "رو یکی از معدود اثرات کمیاب معرفتی و تفسیری اثر پیش

در قرآن کریم است که در این نوبت به دنبال تقاضاهای مکرر  "والیی

ی فعلی و الت جامعهخوانندگان و نیاز مبرم به آن در جهت حل مشک

، دفتر نشر آثار بر آن شد که چاپ دوّم )ع(ایجاد معرفت واقعی به اهلبیت

 این اثر را روی دست گیرد.

 زادهعبدالرحمن علیدانیم از برادر خیّر و نیکوکار آقای الزم می

که به منظور صدقه جاریّه از سوی پدر مرحومش بانی مالی چاپ این 

اش را قبول نموده جزای م، خداوند صدقهدوره شده است تشکر نمایی

 خیر عنایت فرماید. 

 

 دفتر نشر آثار...
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 مقدمه

اسالمی به عنوان یک اصلِ پذیرفته شده، درمتن  آموختنِ معارفِ

زندگی بشر تکلیف شده است. چون مبادی انسانی بدون معارف اسالمی 

وحقوق  میسر نیست؛ زیرا؛ کرامت انسانی، اصول زندگی، رعایت شئون

ها و افقهای فردی واجتماعی درتمام ابعاد و درتمام جهات، در تمام عرصه

های گیرد و آموزههای اسالمی سرچشمه و نشأت میفکری، از آموزه

اسالمِ ناب، محصول افادات و افاضاتِ دُرَربارِ اهلبیت)ع( است که  متصل 

 به منبع وحی و واسطه فیض آسمانی اند.

و تمدن یک جامعه در پرتوتجلّی فروغ فکری ازسوی دیگر، فرهنگ 

یابد. وخروش اندیشه و انگیزه نیروهای فکری آن جامعه تحقق می

بخشیده بزرگترین های فکری جامعه را سامان اصحاب اندیشه، قالب

ی معلم و راهنما عمل آورند و به مثابهمیراث فرهنگی را به ارمغان می

کنند تن جامعه ترسیم و ترویج میکنند و معیارهای ساختاری را درممی

نمایند، پویا و پایا به پاالیش و بستر رشد و روند تکامل را معرفی می

گیرند، راه صواب را از پردازند، مطلوب و معقول تصمیم میجامعه می

دهی د و مسیر هدایت و رستگاری را جهتدهنناصواب تشخیص می

های قواعد عه را درگزارهیابی جامتر، نقطه کمالکنند از همه مهممی

 نمایند.دینی متجلّی می
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های ژرف و ترین مبانی فکری انسان، آموزهدر وجه دیگر، در بنیادی

قطعی ائمه هُدی)ع( به عنوان یک نیازِمعرفتی الزم و ضروری است. 

چون ائمه معصومین)ع( به عنوان اولین دین باورانِ قطعی پس از 

عهده دار رسالتِ رسول خدا)ص(  پیامبراکرم)ص( درجوامع اسالمی

معرفی شده اند تا درساحت دین، معارف آسمانی را برای بشر ابالغ و 

 اعالن نمایند. بنابراین، پرسش اساسی این است: 

آیا ائمه معصومین)ع( به عنوان پیشگامانِ دین، درآیات قرآن تجلّی 

 یافته اند؟ 

 ده است؟ آیا در نصوص قرآنی اشاراتی به ائمه معصومین)ع( ش

 اگرداللتی به ائمه)ع( درآیات قرآن آمده آیا صراحت دارد یا اشارت؟ 

راهِ شناخت و تعیین مصادیق آیاتِ مشتمل برائمه معصومین)ع( 

 کدام اند؟ 

توان بجز از افقِ افاضاتِ ائمه آیامبادی احکام و مبانی اسالم را می

 معصومین)ع( به دست آورد؟ 

به غیر ازطریق ائمه معصومین)ع( ممکن آیا تفسیر قطعی آیاتِ قرآن 

 ها به این اهمّ پرداخته شده است؟ ها و خطابهاست؟ آیاتاکنون در وعظ
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اهمیّت مباحث معرفتی اشاراتِ آیات قرآنی به ائمه معصومین)ع( به 

 چه میزان است؟ 

ای که به شکل تطبیقی و تفسیری آیاتِ مُشِر آیامباحث بنیادی

ندآیاتِ: نور، مباهله، هل اتی، تطهیر، انفاق، برائمه معصومین)ع( مان

مؤدت و...، را تحقیق وتشریح کند، درکدام مراکز وجود داشته و به 

 صورت پیگیرانه و مستمر مطرح گردیده است؟

ها جایگاه اهلبیت )ع( درآیات بحث و بیان ها و خطابهاصوالً در وعظ

 شود یاخیر؟ می

معارف معرفتی ما ایجاب  آیا ضرورت دینی، مطالبات اجتماعی و

گر ، گادامر، هلن، فالن کندکه درعوض نقل قولِ مارکس، هایدینمی

دکترو...، قول امام علی)ع( امام صادق)ع(، امام باقر)ع( و سایر ائمه 

 هُدا)ع(، بازگوشود؟ 

های معرفتی نظام اجتماعی های دین و بابآیا برای بازشناسی گزاره

و مأثورات و سیره اهلبیت )ع( الزم نیست؟  انسانی، مراجعه به دستورات

 و...

ی ما این است که در مباحث عمیق معرفتی قرآن به آیاتی فرضیه

زیادی جایگاه اهلبیت)ع( تعریف وتصریح شده است که نشانگر اهمیّت 
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های دقیق آیات، مصداق یابی شود تا بتوان باید قالبموضوع است که می

 ناسی نمود.مفاد تطبیقی آیات را شناخت ش

ی مذکور و نیز اثبات آن به عنوان پاسخ برای وصول به مفاد فرضیه

واعظ  اللّهالزم است به افادات حضرت آیت  ،به پرسشهای مطرح شده

را  )ع(جایگاه  اهلبیت( 1395)زاده تمسّک نمائیم که در محرم امسال 

 مورد تحقیق، تفسیر و تبیین قرار داده است.« انفاق»آیه  در

ضرت ایشان در تبیین جایگاه اهلبیت )ع( از منظر قرآن این دأب ح

است که همواره هرسال در ایام رمضان المبارک معارف علوی را در قالب 

نماید، و درایام محرم شرح خطب نهج البالغه بحث و بررسی و تفسیر می

الحرام، جایگاه اهلبیت )ع( را در پوشش آیات قرآن مورد مداقه و 

ی غنی و قابل توجهی را تفسیر دهد که تاکنون مجموعهمالحظه قرار می

وتبیین کرده است مانند: جایگاه اهلبیت درآیات: نور، مؤدت، تطهیر، 

مباهله، هل اتی، سابقون، انفاق و...، که جایگاه اهلبیت )ع( درآیه انفاق، 

از سلسله مباحث معرفتی ایشان در محرم امسال است که از روح 

فحّص وتتبّعِ الزم و درخورتوجهّ برخوردار است. چون تحقیقی و رویکرد ت

وجو بالغ بر بیست تفسیرِمعتبر را درخصوص هم به لحاظ تتبّع و جست

های آیهِ موردنظر، تحقیق وتدبّر نموده است و هم در باب فهم نظریه

 تفسیری، مبانی نظری خودرا با اتقان و استحکام بیان نموده است.
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ی خویش درابتدا شأن نزول آیه را بیان کرده درشیوه بیان مبانی نظر

است تا بستر آیه را ازحیث زمانی و مکانی روشن سازد که بتوان به 

خطاب آیه دست رسی پیداکرد. محل نزول آیه به لحاظ  یمحتوا و نحوه

مکانی در فهم مبادی تفسیری از اهمیّت خاصی برخوردار است.  زمانی و

یاتِ مکّی با آیات مدنی متفاوت است. چون در پردازش مفاهیم خطابی، آ

آیات مکّی بیشتر به مباحث معاد و رویکردهای اخروی، هشدار، انذار، 

وعده، وعید، حشرونشر، حساب وکتاب، عقاب وعذاب، ثواب و پاداش 

ر به مفاهیم اجتماعی و سیاسی دارند. درحالیکه آیات مدنی مُشِ اشاره

ه. درمکّه اوضاع برای وت بوداند. شرایط مکّه با مدینه کامالً متفا

و یارانش در طول سیزده سال، بحرانی، ناهنجار و  )ص(پیامبرخاتم

نابسامان بود، شرایط بسیارسخت وطاقت فرسا و درتنگنای شدید 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود. اماّ درمدت ده سال وجودمقدس 

رسول اکرم درمدینه، وضعیت ازهرجهت به نفع مسلمانان بود و 

امبراکرم )ص( فتوحات مهم انجام داد و اقدام به نظام سازی درمتن پی

جامعه نموده حکومت دینی تشکیل داد و در جهت نشر و تحکیم آن، 

 های تبلیغی و آموزشی به اطراف و اکناف فرستاد.گروه

توان از بستر زمان ومکان براین اساس، مفاهیم تفسیری قرآن را نمی

توان آیات مکّی را از کرد. چون نمیوشرایط اجتماعی وسیاسی جدا
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توان آیات مدنی را از مقتضیات شرایط مکّه مستثنا کرد، همچنین نمی

 اقتضاء شرایط مدینه جدا محاسبه و تفسیرکرد.

واعظ زاده شأن نزول آیه انفاق درشأن حضرت  اللّهاز نظر آیت 

ه علی)ع( است که مفسران شیعه باالتفاق، و مفسران اهل سنت قریب ب

اتفاق تصریح کرده اند که آیه انفاق درشأن حضرت امیرعلی)ع( نازل 

شده است و حضرت علی از اهلبیت پیامبر )ص( است. از این رو، حضرت 

ایشان، اقوال مفسران و فقیهان شیعه و سنی را برای اثبات شأن نزول، 

 ذکر و مورد استناد و استدالل قرار داده است.

های بسترفهم محتوای آیات حلقه بررسی شأن نزول ازمهم ترین

واعظ زاده بادقت وتأمل فراوان به این مهم مبادرت  اللّهاست که آیت 

داشته باکمال عمق نگری و ژرف اندیشی به آن توجه نموده است. اثبات 

طالب )ع( از اهمیّت شأن نزول آیه انفاق درشأن امیرمؤمنان علی بن ابی

یگاه اهلبیت)ع( را از منظر قرآن بسزایی برخوردار است که در واقع جا

 بخشد. رؤیت پذیرنموده ظهورو استقرار می

ای مفقوده یاز سوی دیگر، تبیین جایگاه اهلبیت)ع( درقرآن، حلقه

شود و یا بدان توجهّ است که در ایام محرم و سایرمناسبتها مطرح نمی

است گیرد. از این حیث علمی صورت نمی یو تحقیق الزمِ عمیقِ عالمانه

نوین و نورآفرین  یواعظ زاده حلقه اللّهکه فعالیت تفسیری حضرت آیت 

آید و اهمیّت موضوع را از جهت تفسیر و تحقیق به شمار می یدرحوزه
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بخشد که بکر بودن و بدیع آفرینی در ساحت عمق اندیشی تشرف می

عالی مدرسه مبارکه دارالمعارف اهلبیت )ع(  یضامنِ تداوم این اندیشه

است که به همین نام یعنی خانه پردازش معارف اهلبیت )ع(، کانون 

نوآوری مباحث معرفتی و مکان آموزش جایگاه اهلبیت)ع( از زوایا، منابع 

و مناشی مختلف و متفاوت، نامگذاری شده تا دراین مرکزدانش بنیان، 

های معارف عُلیای اهلبیت )ع( درشکل کامل خود مورد تحقیق آموزه

ه و تفحص عالمانه و تفسیرواقع بینانه قرارگیرند تاباشد در موشکافان

پوشش رویکرد تبیینی، جایگاه اهلبیت )ع( درقرآن، به شکل متمرکز، 

ی روح افزا در فضای مستمر و مستند، بازبینی و بازسازی شود و روزنه

تفسیری ایجاد گردد تا افق نوینی تفسیری بامبنای نظری مبتنی 

ف بازیابی گردیده راهکارِ راهگشا نسبت به فردا و برتحقیقِ ژرف و شگر

فرداها نسل اندرنسل باشد که بتوانند زاویه دیدخویش را از این منظر 

 در راستای هدفمندسازی امور تفسیری مرئی و منجّز نمایند.

واعظ زاده درایام محرم وماه مبارک رمضان در  اللّهچیزیکه آیت 

ن، تنجیز بخشیده و تا حال تحقیق قالب جایگاه اهلبیت)ع( ازمنظر قرآ

پیشینه بوده است، به همین سابقه و بیو تفسیر نموده است، تاکنون بی

ی عطفی درتاریخِ تبیین جایگاه اهلبیت )ع( درقرآن، به شمار دلیل نقطه

های فراوان بر روی دانشمندان دراین شودکه بابآید و باعث میمی
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یشمندان از همین بستر، مسیر حوزه ازهمین منظر گشوده شود و اند

 پیمایند.تفسیری را بی

واعظ زاده درکتاب حاضر مباحث بسیارعمیق مهمّی را  اللّهآیت 

تحت عنوان جایگاه اهلبیت )ع( درآیه انفاق، موشکافی و مطرح نموده 

آیه، سیرتحول تاریخی قرآن، شرایط مکّه و مدینه، است مانندشأن نزول

آثار انفاق عَلَنی، آثارانفاق سِرّی، انفاق طیبّات،  معنای انفاق، آثار انفاق،

دو اجردارد، نتیجه نقدی و  اللّهانفاق محض رضای خدا، انفاق لِوجه 

دنیوی انفاق، انفاق خصلت متقّین، انفاق طبیعت، آفات انفاق، مفاهیم 

یان نموده است. سوره لیل و...، را مورد بررسی و تحقیق قرارداده و ب

 (.)علیکم بالرجوع

ی مکرر به دلیل کمیاب شدن این کتاب، نیز درخواست و مطالبه

البیت)ع( در آیه انفاق برای دوّمین بار است متقضایان، کتاب جایگاه اهل

 شود.که تجدید چاپ می

 هـ.ش.5/9/1395کابل،  -محمدموسی حلیمی
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 لجلسه اوّ

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  لّهالالقوّة اال با و الحول

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی 

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(ی محمّدالمصطف

فی االرضین، روحی و  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 ابه و قوله الحق:تعالی فی کت اللّهقال 

ذِینَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ الّ   }

 1 { رَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ

ر سرور و ساال ،برای شادی ارواح طیبه شهدای اسالم، در رأس همه

صلوات ] عنایت بفرمایید.صلوات و یارانش  )ع(اللّهعبدابی آقاشهیدان 

 حضار[

فاده اکه قبل از ایشان  رضایی و کسانی دکتراز بیانات زیبای آقای 

ای غان این سرهای آتیه هم از مبلّ، استفاده کردیم، در روزفرمودند

 و فرزندان )ع(واهیم کرد، خداوند ما را از حسیناستفاده خ ،حسینی

 ]آمین حضار[. جدا نفرماید )ع(سینجد ح و )ع(حسین

 در آیه انفاق )ع(جایگاه اهلبیت

جایگاه اهلبیت "های ما بحث که سالهای گذشته استحضار دارید در

را در آیه  )ع(قرآنی بود. سال گذشته جایگاه اهلبیت "در آیات مبارک

 )ع(روان عنوان بحث ما جایگاه اهلبیتسال  دربحث کردیم،  "سابقون"

                                                           

1274بقره /  -   
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در جای دیگر ممکن است بحث دیگری داشته  ،است "اقانف"آیه  در

اکنون معارف قرآنی از طریق  باشم ولی در مدرسه از روز تأسیس تا

 نامی طول تاریخ مهجور بوده، و که در شودن مییتبی )ع(معارف اهلبیت

در همین  " )ع(دارالمعارف اهلبیت"که در اینجا گذاشته شده یعنی 

 رابطه است.

که  یه هستیدد قضّشما شاه اللّهبحمدضان در ماه مبارک رم

 و "معارف حسینی"شود. در عاشورا هم بحث می "معارف علوی"

 ایم وحت کار است، به بعضی معارف رسیدهت )ع(سایر معارف اهلبیت

  .اکثریت هم باقیست

ر هتوفیقی لطف فرماید که از  خواهم عمری عنایت واز خداوند می

رین اثر رین کار و بهتو این بهت قل کنیمتنمعصوم بیانِ را در جامعه مُ

 ماندگار در جامعه ما است.

 فقر فرهنگی

است، مخصوصاً  "فقر فرهنگی"عرض کرده بودم که بدترین فقر 

د، این فقر جز ننداشته باش شان خبراز معالم ائمه )ع(که پیروان اهلبیت

 با را "فقر اقتصادی"توانیم ما می ،شودطرف نمیبردر چنین مراکزی 

مراکز "را جز در  "فرهنگی فقر"کسب و کار برطرف کنیم ولی 

آن هم مراکز فرهنگی که متعلق به  توانیم.طرف نمی بر "فرهنگی

  باشد. )ع(اهلبیت
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، ویسندهر، فالن نها که ما سخن فالن دکتسال یعرض کردم در همه

 )ع(یم علاز اما چرا؟ )ع(امام صادق کنیم، ولی ازفالن پرفیسور را نقل می

در  شهکه کلمات این بزرگواران ری ،چرا نشنویم  )ع(از امام حسین چرا؟

نید، مقصد داراتیژی ما را میاستها ی برنامهوحی الهی دارد، شما در همه

نیست در  اطّالعیّهی به ما را آگاهی دارید، بنابراین در شروع محرم نیاز

یان هم در پا ی ونداریم، البته بیان مطالب یک آیههم  یحالیکه پذیرای

م و نماز جماعتی، ولی شما بسیار استقبال گر )ع(ذکر مصیبت اهلبیت

 دارید، از همه شما سپاسگزار و متشکرم. 

 مشخصات آیه انفاق

ی است، طبق روش قبل "انفاق"در محرم روان بحث ما پیرامون آیه 

اجعت شما در خانه مر کنم که وقتیصات آیه را در قرآن بیان میمشخّ

ر روزهای مودید، قرآن را باز کنید و آیه را مورد دقت قرار دهید تا دفر

 کنیم.بحث آینده هم ادامه آن را 

 "قرهب"دارد، سوره مبارکه انفاق در سوره مبارکه بقره قرار  یآیه

ای هآی ،"کوثر"سوره  ،ترین سورهترین سوره قرآن است، کوتاهطوالنی

اری گذوجه نام ،وره قرار گرفتهترین سکنیم در طوالنیکه ما بحث می

ه گاو در این سوره داستان مادکه  ،این استاین سوره مبارکه به بقره 

 .او نرگاو است، بقر به معنی گاسرائیل آمده، بقره در عربی مادهبنی



 جایگاه اهلبیت)ع( در آیه انفاق                                                      35

ها کار گذاریآیه که در این سوره قرار دارد نامش آیه انفاق است. نام

ین ادهد، بنابرالب را سرعت میانتقال مط "عنوان" ،کندمیرا آسان 

ا آسان ند، خیلی کارهنکها را مسمّی میگذارند، سورهآیات را نام می

ست، اقرآن  م مبارکه سوره دوّ است، این سوره 274ود، شماره آیه شمی

غاز آاست که قرآن کریم با این سوره  "فاتحه"قبلش سوره مبارکه 

 ز نظر حزب هم در حزبا ."آل عمران"شود و بعدش سوره مبارکه می

مه حزب دارد، در حزب پنجم تقریباً نی 120پنجم قرار دارد و قرآن 

و ت این بود موقعیّ ،"تلک الرسل"بنام در جزء سوم قرآن  دومش و

 آیه.مشخّصات 

 ترجمه آیه انفاق

ر ه مطالبش دپردازم به بقیّکنم، بعد میترجمه می را نخست آیه

 روزهای بعد:

 {یلِ وَالنَّهارلَّقُونَ أَموَالَهُم بِالیُنفِالّذِینَ  }

 .شبانه و روزانه دنکنمیشان را انفاق که اموال کسانی 

 پنهان و آشکار.  {سِرًّا وعَالَنِیَةً }

زد جرشان ناگروه انفاق کننده کذای  ،{فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبّهِم  }

 شان محفوظ است.خدای



 انفاق در آیه )ع(اهلبیت جایگاه                                                36

وف دارند و نه این گروه نه خ ،{حزَنُونَوَلَاخَوفٌ عَلَیهِم وَلَاهُم یَ  }

 .زنیحُ

ند، اشارات، نکات و کنایاتش بما ،لفظی آیهلاین بود ترجمه تحت ا

حث سال است که ما و شما بده شما با این روش آشنایی دارید، حدود 

 م داریم.ری منظّیتفس

 شأن نزول آیه انفاق

د دار "شأن نزول"آیه  :ستا این ای که قابل عرض استنکته

یم به توانتا شأن نزول را ندانیم نمی ،دارد "شأن ورود"چنانکه حدیث 

مکانی  ونگاه زمانی  را از تر آیهکنیم، تا بس سترسی پیداد محتوای آیه

ول خوب آشنا شویم، در آستانه شأن نز توانیم به مفهوم آیهندانیم نمی

است چنانکه سوره  "مدنی"است این نکته را هم عرض کنم که آیه 

 است. "مدنی"م ه

 یهایالشأن سورهکه ما در کل قرآن عظیم شما استحضار دارید

بالعکس  ،است ولی بخش آیاتش در مکه نازل شده "مدنی"داریم که  

بخشی آیاتش در مدینه نازل  ولی است "مکی"داریم که  یهایسوره

 سال پیامبر بزرگوار اسالم در مکه تشریف داشتند وسیزده . شده است

 "مکّی"به آیات  انده در بستر این سیزده سال نازل شدهک یآیات
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 یآیاتگر در مدینه منوره تشریف داشتند و نامگذاری شده و ده سال دی

 .اندمسمی شده "مدنی"بنام آیات  انداین ده سال نازل شده که در

 اگر نه در مکه، آیه هم مدنی است، ،شدهل سوره بقره در مدینه ناز

 ؟و آیه مکی که سوره مدنی باشدپرسد چطور است ب کسی

 سیر تحّول تاریخی قرآن 

این مشکل را عرض کردم که مرحوم مهندس مهدی بازرگان در 

حل کرده، کل حروف، آیات و کلمات را  "سیرتحول تاریخی قرآن"

 حساب کرده، گراف ترسیم کرده، به اساس ریاضی هندسی بحث کرده

کالً  ت کرده که آیات مکّی، طول و موج آیات را بدست آورده و ثاباست

 رآن سرقآیات کوتاه و آیات مدنی کامالً آیات طوالنی است، کسانیکه با 

د که نهمفآیه می ازخود ندند بدون اینکه عنوان سوره را بخوانکار دار و

توان یمی در بین آیات مدنی باشد ی، آنجا که آیات مکّمدنی است یا مکّ

 ی گراف را کچهای مکّین سورههمچنان آیات مدنی در ب ،تشخیص داد

 ی همخوانی ندارد. کرده و محتوای آیه هم با سوره مکّ

 شرایط مکّه و مدینه

ی، شرایط ست که مکّه شرایطی داشت، مدینه شرایطا علت این

بود برای مسلمانها، پیامبر اکرم تحت  یسال مکه شرایط ضیق سیزده

علنی شد یارانش  که هم یوقت سه سال که اصالً مخفی بود، ،فشار بود
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، در مدینه کندمیرا شکنجه کردند، شهید کردند، شرایط مدینه فرق 

شرایط مکّه است،  اکرم فتوحات انجام داده، شرایط مدینه غیر از پیامبر

 تان کامالً طرف مدینه باشد. ای که مدنی بود ذهنسوره

یاسی است. آیاتی که در س-که آمده آیات اجتماعی در مدینه آیاتی

ست که جا همین است که بحث معاد را کرده از ه نازل شده آیاتیمک

سی جتماعی و سیاکنم قرآن را از بستر زمان، مکان و شرایط اعرض می

؟! کنیمی را از شرایط مکّه جداشود آیه مکّمگر میتوان جدا کرد، نمی

 ؟!کنیم مدنی را از شرایط مدینه جدایا آیات 

 مجمع البیان

 زباناز  "مجمع البیان"سی درول، مرحوم طبرنزدر رابطه با شأن 

یه در آاین  : فرمایدآورده که می )ع(و امام جعفرصادق )ع(امام محمد باقر

چهار  )ع(حضرت علیکه  نازل شده به شکلی )ع(طالبشأن علی ابن ابی

می درهم داشت، درهمی را در روز انفاق کرد و درهمی را در شب، دره

 ی، بعد این آیه نازل شد.را مخفیانه و درهمی را علن

ه بع با اتفاق و علمای تسنّن قریب این شأن نزول را علمای تشیّ

از  ع()نازل شده و علی )ع(اتفاق قبول دارند که آیه در شأن حضرت علی

 است.  )ص(اهلبیت پیامبر

 :پرسید )ع(منانکه از امیرمؤ عباس از رسول خدا نقل کردهابن



 جایگاه اهلبیت)ع( در آیه انفاق                                                      39

      جام ر را انچیز باعث شد که این کا؟! چه «مَاحَمَلَکَ علی هذَا» 

 بدهی؟! 

 :حضرت فرمود -

 دای این بوبر ،«ما وعدنی اللّهاستوجب علی  حَمَلنِی عَلَیهَا رجاء ان»

رت که استحقاق پیدا کنم آنچه را که وعده داده است تحقق سازد، حض

 فرمود:

ده تو وعده داده شه که ب آگاه باش آن چیزی «أال ذَالِکَ لَکَ»

نَ أَموَالَهُم یُنفِقُوالّذِینَ  } رائت کرد.ـس این آیه را قـشود، سپحقق میم

 { ... بِاللَّیلِ وَالنَّهار

 طرق متعدد

 115تا  109صفحه  ،جلد یک"شواهدالتنزیل"در نیحاکم حسکا

 افه هفت حدیث دیگر. همین موضوع را آورده به اض

طرق متعدد  از 363جلد یک صفحه  "ر المنثورالدّ "در ی همسیوط

 . است همین موضوع را آورده

جاهد از عبدالوهاب ابن م ابن عساکر، ابوحاتم، همین طور طبرانی،

طریق  زی، ابن ابی الحدید و غیره الابن منذر، ابن مغاز پدرش، ابن جریر،
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که این آیه در مورد حضرت امیر نازل شده گویند: عباس با اتفاق میابن

 است.

 نا عشریالمیزان، البرهان و اث

 این "عیّاشی"هم از تفسیر  یبینیم مرحوم طباطبایر میهمین طو

 .کندمیموضوع را نقل 

همین  "عیون"و مرحوم صدوق در  "اختصاص"مرحوم مفید در 

  اند.شأن نزول را آورده

ن اب "مناقب" هم شأن نزول را از و تفسیر اثناعشری برهان تفسیر

 وکلبی،  و جاهدو می  و سدّعباس ، او از ابنکندمیشهرآثوب نقل 

قشیری، فتّال  اوردی، واحدی،م بی،ثعل ابوصالح، واحدی، طوسی،

 .ییو علی ابن حرب طا ابن حسن اللّهنقاش، عبدشمالی،  ،نیشاپوری

 تهل سنّاران بزرگ مفسّ

زمی، الحدید، خوارابن ابی :بینیم که اهل سنت مانندهمین طور می

غیره همین  و مغازلی،ردی، ابن، ماوریی، زمخشی، طافی، قشیرسدّ

 اند.شأن نزول را آروده

 است. آورده 17، صفحه "تذکرة الخواص"در سبط جوزی هم 

 است. آورده "ذخائر العقبی"در  ین طبری همالدّ محبّ
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 .ذکر کرده استاین مطلب را  "الطالب کفایة "در  عالمه گنجی هم

دآور شده یا، 1115، جلد دو، صفحه "قرطبی "در تفسیر  قرطبی

 است.

 :رین  دیگر اهل سنت مانندمفسگروهی از 

 ؛92صفحه  "ابیع المودةنی" در ندوزیشیخ سلیمان ق

 ؛105صفحه  "البصارانور  " در شبلنجی

 ؛25صفحه  ،جلد چهار "سدالغابةاُ "در  ابن اثیرو

 ؛78صفحه  " الصواعق المحرقة "در  ابن حجر

مسه ا به نقل فضائل الخ، بن64صفحه  "اسباب النزول " در و واحدی

 .اندآورده ،322 - 321جلد یک صفحه 

ن توانم به همه اینها برسم، خالصه اینکه شأجلسه امروز نمیدر

ه با نزول به اتفاق علمای شیعه و با اکثریت علمای اهل سنت در رابط

ی های دیگرت امیر است از طرق مختلف و راویهای مؤثق، شأن نزولحضر

وند ، امروز وقت هم کم بود، خداجلسه بعد بماندبرای  ،هم  ذکر شده

 .قبول کند
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  )ع(برکات حسینی

بوده،  ()عاینها از برکات حسین یآنچه بود حقش ادا شد و همهبحث 

ین ای حسکنیم از برکات سفرهیمدت ده سال بحث  تفسیر م ما در اگر

اگر  د ونگویمجلس خطبای ما سخن می هر است اگر در )ع(علیابن

ک یگویند: تاجنمی ،دندهشیر می چای و ،سرک د درنرون ما میجوانا

به یاد  !هستی، ازبیک هستی، پشتون هستی، مسلمانی، کافری بنوش!

شود، چای مردم آماده ، چقدر خوب است وسعت نظر پیدا می)ع(حسین

عظمت  است، شیر مردم آماده است، مجلسش آماده است این از

 است.  )ع(حسین

 شنودزنیم نه حکومت حرف ما را میه ما داد میمحرم هرچ درغیر

شود، یمها فعال زنیکه ایّام محرم فرارسید، سینه همینها، و نه رسانه

ه چشود، این کنترول می شود ومزیّن می )ع(حسین منبرها به بیرق یا

میت است است؟ این چه حاک )ع(عظمتِ است که در عاشورای حسین

 است؟ )ع(که در عاشورای حسین

مجبور است رئیس جمهور سال یکبار علمأ را دعوت کند بخاطر 

شما دعوت کنید یا نکنید، مردم  خوب! اگر .ایّام عاشورای حسینی

 ، مردم متوجه مسایل امنیتیرا برگزار خواهند کرد )ع(عزاداری حسین

ای حاکم است دردهه )ع(اثر ندارد، حسین های شماهستند. توصیه

 یسوختهنیم حاکم است، چادر )ع(ست، قاسمحاکم ا )ع(عاشورا، عباس
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]گریه حاکم است، )ع(اصغرای علیحاکم است، گلوی بریده )س(زینب

 .]گریه حضار[های شرحه شرحه حاکم استآن سینه حضار[

 های بریدهمرهون گلو

دهم تواند، نه آمریت حوزه سیزامینت این ایام را کسی گرفته نمی

نباشد،  ع()محبوبیت حسین نه اردو. اگر قادر به کنترل است، نه امنیت،

تواند امنیت این دهه را بگیرد؟ همه کی می ،نباشد )ع(عشق حسین

ی ما هستیم، همه )ع(ی ما مرهون حسینهستیم، همه )ع(مدیون حسین

 ایم، مرهونایم، مرهون صورتهای سیلی خوردهمرهون گلوهای بریده

 ضار[]گریه ح .کردندراهم یم که این زمینه را فآلود هستهای خونگوش

د ای وجود دارکه شیعه جا هر در افغانستاندر ایران، پاکستان، 

رچم خرند، پجوان هی بلندگو می و ، پیرکندمیرا باال  )ع(بیرق حسین

! چه ع()، ای حسینکندمیاین کار را ن غیر این دهه کسی خرند، درمی

 اند، وتو یهگذرد تا هنوز عاشقانت دیوانصد سال می کردی؟ چند

 ]گریه حضار[ .پرچمت باال است

 .کعلی االرواح التی حلّت بفنائ و اللّهسالم علیک یا اباعبدلا

دعا و آمین
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 جلسه دوّم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

اریء الخالئق اجمعین، خالق بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، ب

السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی 

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهسیّما بقیّة المعصومین، الهدات المهدیین، ال

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

نِیَةً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ یُنفِقُونَ اَموَالَهُم بِاللَّیلِ وَالنَّهار سِرًّا وعَالَ الّذِینَ     }

1{ رَبّهِم وَلَاخَوفٌ عَلَیهِم وَلَاهُم یَحزَنُونَ
  

ساالرشهیدان  و سرور مخصوصاً ءی شهدابرای شادی ارواح طیّبه

 ]صلوات حضار[ یارانش صلواتِ عنایت فرماید. و )ع(حسین ابن علی

 در آیه انفاق )ع(جایگاه اهلبیت

 عرض کردم که از آیه انفاق است و در )ع(بحث ما جایگاه اهلبیت

شود، چه خوب است  ی مکانی معارف الهی بایستی منتشرین نقطها

تعقیب  )ع(طهارت طریق معارف اهلبیت عصمت و معارف الهی را، از

ی روای و طریق تفسیر ،ترین طریقمطمئنو ترین تفسیر کنیم. مطمئن

گوید بی سخن آیه قبال اگر معصوم در :زیرا ،تفاسیر میان سایر است از

 له تمام است.مسأ

                                                           

 274بقره /  –  1



 74                                                        قدر آیه انفا )ع(جایگاه اهلبیت  

سعی این مرکز بر  ،سال تماماز ده  بیشترطول  در طرف دیگر از

ترین راه و مسیری اید. مطمئنه تا بگوید راهی که  انتخاب کردهاین بود

 ترین مسیر است.پیش دارید درست را که در

مطلب  ،حدیث شأن ورود و آیه شأن نزول دارد ،دیروز عرض کردیم

 لیعمفسّرین اهل سنت  التفاق واجا رسید که مفسّرین اهل تشیع باین

شده و  نازل )ع(طالبشأن علی ابن ابی  گویند : که این آیه دراالکثر می

ن است و در ای اصحاب کساء جزء خمسه طیّبه و ،)ع(از اهلبیت )ع(علی

چه طرق  طرق مختلف چه طرق اهل سنت و احادیث فراوانی از هرابط

 شأن نزول تردید کنیم. توانیم درما نمی ارد شده واهل تشیع و

رد چه اتقان ندا بیان شده که اگر برخی تفاسیر مطالبی هذا درمع

سیر م بینیم کسانی هستند که ازبارزد. برای اینکه ولی به بیانش می

 وبیان قرآنی رأی خود  کسانی هستند که در شوند وانصاف خارج می

تفسیر به رأی خیلی مذمت  کنند،یمطرح م های خود راپیش داوری

شکار بحث آ یمطرح نکنیم زیبای مخالف را شده، امّا تا نظرات موافق و

 شود.نمی

 های دیگرشأن نزول

 دمتاند خبرخی تفاسیر آمده که در را های دیگرشأن نزول امروز

 : گذرمن میکنم و از آشما بیان می
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دیروز، یک  غیر از شأن نزول ،شأن نزول مطرح شده است چهار

وید: گاست که می یآمده شأن نزولتفاسیر  برخی از شأن نزول را که در

تفسیرش  این رابطه آلوسی در مورد ابوبکر نازل شده، در آیه در

ن سنت این شأوطی از علمای بزرگ اهللدین سیّالکه جال :فرمایدمی

این  :هک فرمایدوطی میلدین سیّالعین حالیکه جال نزول را پذیرفته، در

 رده که آن حدیث را ابن عساکر، دبرداشت ش شأن نزول از یک حدیثی

 ناقل هم عایشه است.  ورده وآریخش تا

 ابوبکر در بستر احتضار قرار که وقتی ،مده استن حدیث آآ در

 جمله سفارش کرد که طمع هر قدر کم باشد از کرد؛ سفارشاتیگرفت 

 ال مردم هر قدر همچشم نداشتن به مفقر محسوب است،  زیاد است و

ه منظورش اینکه طمع به مال مردم نداشت و غنا محسوب استکم باشد 

            که دارید برای دیگران بجای : مالینهایت هم گفته در باشید و

 که دارید محقق یهایآرزو باشید ومی دارششما کلید گذارید ومی

چنان. ها آنیت مال این چنین است و وضعیت آرزونمیشود، پس وضع

 در پایان این آیه را قرائت کرد:

ندَ سِرًّا وعَالَنِیَةً فَلَهُم اَجرُهُم عِ الّذِینَ یُنفِقُونَ اَموَالَهُم بِاللَّیلِ وَالنَّهار   }

 {رَبّهِم وَلَاخَوفٌ عَلَیهِم وَلَاهُم یَحزَنُونَ



 94                                                        قدر آیه انفا )ع(جایگاه اهلبیت  

ان آید که ابوبکر از بیگوید: از این حدیث بدست نمیوطی میسیّ

ده و ذکر این آیه بعد از سفارشات شأن نزول را مطرح کراین کلمات 

ی خواهد موعظه کند هم در زندگباشد و معلوم است که هر انسان می

ان ـات نزدیک مرگ، انسـلحظ در اًـو هم در آستانه مرگ، مخصوص

رگ مانسان در نزدیک   اش را بیان کند.ترین موعظهخواهد اساسیمی

 شائبه بگوید.خواهد حرف بیود، میشمی شود، دلسوزخودمانی می

برای  بیان کرده که مال تی مال رااهمیّبی ایشان هم موعظه کرده و

د ه موعظه بمانبرای اینک ،ارش هستیددشما فقط کلید ،ماندوارث می

بعد  کندمیمبلّغی نصیحتی  آخرش قرائت کرده، چنانکه هر ی را درآیه

ش ذکر این آیه دنبال سفار. میکندخواند یا حدیثی قرائت آیتی می

کر شود که این آیه شأن نزولش ابوبهنگام موت دلیل نمی ابوبکر در

 باشد.

 ،ست شأن نزول آیها ی که مدعییآقا: این گویدی میبعد سیوط

، اشدبمنذر برداشت کرده حدیث ابن شاید این مطلب را از ،ابوبکر است

 اربرداشت خودش و اسحاق حدیث را نقل کرده و اکه ابن منذر از ابن

 حدیث ابن منذر باشد ازث بیان کرده باشد. چه برداشت ابنحدی از

أن حدیث به هیچ عنوان دالّ بر ش ،اسحاق و چه برداشت دیگران باشد

 نزول نیست. 
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وان فرماید: بلی! این شأن نزول به هیچ عنی هم میمرحوم طباطبای

 ارتباط به آیه ندارد.

مه و اماطریق ابی آمده از وردُّرالمنثال تفسیر در شأن نزول دیگر

نزول این  که شأن کنندمیعباس نقل این دو نفر از طریق ابن دردا وابی

ند، گویعربی اسب را می است. خیل در "اصحاب الخیل "یه در رابط با آ

 یعنی کسانیکه صاحب اسب است. ،اصحاب الخیل

جهاد سهم  که در هستند رانیاشأن نزول آیه اسب سو :گویندیم

تناسبش چیست؟  ،یعنی مجاهدان سواره یا سواره نظام ،داشتند

 روز را شب و او ،است پُر مصرف : اسب یک حیوانِ این است تناسبش

 ند،ماتا جوش را شبانه روزی ندهی از سواری می ،جو باید داد و علف

 هذا شأن نزولش اصحاب الخیل است. علی

نفاق اگوید کسانیکه د. آیه میاین شأن نزول هم با آیه تناسب ندار

رَبّهِم  جرُهُم عِندَاَفَلَهُم }  گاهی علنی گاهی مخفی  «سِرًّا وعاَلَنِیَةً»کنند می

د و نرند، خوف ندارنزد خداوند اجر دا ،{وَلَاخَوفٌ عَلَیهِم وَلَاهُم یَحزَنُونَ

 حزن هم ندارند.

تفاوت  ،مخفی بدهد یا آشکار ،را به اسب جو ،خوب! صاحبان اسب

 اگر اگر مخفیانه جو در توبره اسب بیاندازد ثوابش بیشتر باشد و ،ندارد

 .علنی جو بدهد ثوابش کمتر باشد یک چیز مسخره خواهد بود
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 ابن"شده که این آیه درشأن نقل  "اُسیّبابن"از بعضی تفاسیر  در

، هعوف نامش عبدالرحمن است، پولدارترین صحابابننازل شده،  "عوف

ش هم از دنیا رفت طالهای یمد ذخیره کرد، وقتدستش آچه  کسیکه هر

ف آن ین طرا که از ،ی بوده گونهتبر تکه کردند. خرمن طالها ب را با

 مانند شده بود. شد. یعنی تپهطرف آدم دیده نمی

رد. آیه ندا  باگویند: این آیه در شأن اوست، درحالیکه تناسبِمی

ل شود، هرکه اههل انفاق میمدعی خیال کرده هرکس پولدارتر بود ا

 ین صحابهاز ب جستجوبا شود، شأن او آیه نازل می انفاق بود، در

 پولدارترین را پیداکرده.

 کمیّت مالک نیست

که حضرت درحال رکوع به  مقدار مالک نیست، مثالً: انگشتری

شد که  شأنش آیه نازل نظر قیمت خیلی باال بود که در نه از ،سائل داد

ارزید، ایران را می بلی! انگشتر او خراج پادشاه روم و :ندها گفتبعضی

ود به بنه چیز دیگر، الماس اگر هم می انگشتر نه طال بود نه الماس و

ت ذکات دهنده ت ارزش نداشت، منظور کیفیت عمل است، نیّقیمآن 

یمت که ق انگشتر عادی بوده، انگشتری ،تعداد و کمیت است نه مقدار و

 کرد. را بدست نمین را داشته باشد هرگز او ایرا خراج روم و
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، مسکین و که حضرت به یتیم یهم در رابطه با چند قرص نان جو

 :های گذشته خدمت شما عرض کردم، گفتنداسیر عنایت کرد که سال

ک یجو  جو بود، نانِ چه گران بود؟ نانِ !نانش خیلی گران بود، خوب

ود نش خیلی نان قیمتی باین نبود که نا ارزد؟ بخاطررصش چند میقُ

ر تتش پایینیمنان گندم ق آیه در شأنش نازل شد، یک نان جو حتی از

 بود.

 شود برای آیه شأنکه سبب میاست های بشری انگیزه ،به هرحال

بدهد  هانزول بتراشد و او را درکتاب تفسیر نقل کند، به خورد مسلمان

یه نازل آحق او  ه که دربود یعوف کسِند که بله ابنکن تا مسلمانان باور

 .شده

ور ثمنلان الدّریهم سیّب آمده دراٌن ابنیق همیشأن نزول دیگر از طر

ش نازل شده که نام "ابن عفان"شأن  : که این آیه درکندمینوشته 

 ،چون ایشان هم پول زیاد داشت ،ها، خلیفه سوم مسلمانعثمان است

 .گفتندبه همین خاطر می عثمان غنی

فتوحات معلوم است که  در ،اسالمی آن روز زیاد بود سرمایه دولت

 !خوب ،کجا کجا و از ذخایری بدست مسلمانها آمد، از روم، از ایران، از

ای بود که خیلی به شده بودند و این خلیفه هم خلیفه مسلمانها پولدار

دیگر به  از هرکسیمال عالقه داشت، عشق مال در دلش زنده بود و 
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ی در های، کاخا برای خودش جمع کرده بودبود، لذ ترمال حریص

 ساخته بود. "زوراء"

ه کنید عفان را بدانید مراجعخواهید میزان مال و دارای ابناگر می

 ییآنجا میزان دارا در الدین فارسی،لبه کتاب انقالب تکاملی جال

از  مین حبّ مال اصحاب را تباه کردهاصحاب را بیان کرده است، که ه

های کنیز ،بهای داغدار عربیشتران سرخ مو، اس ،اسالم خارج کرد

 گوشش ه درـغالمان خوب را حلق گوش، غالمان حلقه در ،تنمینیس

ی خطّکردند، تی که فرار نمیغالمان ،خیلی مطیع بودند چون ،کردندمی

هان ی گنادنیا بودند و حبّ دنیا محور همه ها مظاهرکردند، ایننمی

 است. 

این  بوده لذا همه کس پولدارتر عفان ازابنآقا خیال کرده که این 

  .یستن ه با محتوای آیه سازگارکحالی نازل شده، در شأن او آیه در

 حسّاسیت بی معنی

ها حسّاس شود بعضیمطرح می )ع(عرض کردم که وقتی پای ائمه

 که چرا این فضیلت و ،شودمی تعصبش آشکار شود، حسدش بروز ومی

 الّبعد به تق ، و... باشد،(س)،زهرا )ع(، حسین()عحسن، )ع(منقبت مال علی

دا ی پیزند، چیزهای، اینطرف و آنطرف میزندمیپا  و افتد، دستمی

 سلب شود.آقا ین ا که این منقبت از کنندمی
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ه کالیدر ح ،درهم که نقره بوده انفاق کرد چهار )ع(طالبعلی ابن ابی

و آیه حق ا نشده که دربود چرا آیه نازل  که طال ددیگران دینار داشتن

ت منقب ،به اسب سوار و، راضی است که در حق مجاهدان اسبنازل شده

نقبت اند که این ماهل بیت منقبت قائل نشوند. راضی قائل شود ولی به

نگ عوف ننگ تأریخ اسالم است. نعوف باشد، در حالیکه ابنمال ابن

 .است کرده شپرست تعبیر سکهموشِ ،شریعتی است، بهحاص

در  )ع(که حضرت امیر عفان صاحب منقبت باشد. ابن عفانیابن

آنچنان بیت  1«ة الربیعتخضم االبل نب اللّهیخضمون مال »: حقش گفت

بلعد. می المال مسلمین را خورد چنانچه شتر علف صحرا را در اول بهار

دو طرف شکمش باد  2هنینافخاً حض المال را بلعیده بود که آنچنان بیت

و نزدیک  میکند، شکمش باد بلعدوقتِ علف زیاد می ، شترکرده بود

 است بترکد.

عیدن اموال مسلمین مندی به مال و بلاین پرخوری و عالقه

کوچک  ،مرد بس کارد به استخوان رسید، زن و زد، ازحکومتش را بهم

 ،خود را کشتندی غیر مدنی حرکت کردند و خلیفه مدنی و ،بزرگ و

                                                           

 نهج البالغه، خطبه سوم )شقشقیه( - 1

 همان - 2
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 د، چطورـمردم جانش به لب نرس تا ،اش کردندتکه تکه و پاره پاره

 را بکشد؟ خود شود که بیاید خلیفهمی

گر ا ،غنی لقب دادند ،به هرحال، برای اینکه توجیه شود پولداریش

ه روی همرفت بود. ترهمه غنی ارون ازمنقبت شود ق غنا موجب فضل و

با  چون هیچکدام ،توانند شأن نزول باشندچهارتا شأن نزول نمی این

 د.نمحتوای آیه سازگاری ندار

 اکثریت علمای اهل سنّت بلکه قریب به ع وهمه علمای اهل تشیّ

شأن  .نازل شده است )ع(طالبشأن علی ابن ابی که آیه در :اتفاق گفتند

، یاجتماع سیاسی و ر نزول، ظرف زمانی، مکانی، شرایطنزول یعنی بست

 هند.دآیه را تشکیل میبستر نزول  اند،غیره که خیلی مهم اقتصادی و

 .آیه و سوره مدنی است

سال ده آیه مدنی است همانگونه که سوره مدنی است، در مدینه 

ت. برای بوده و این آیه مال سال اول و یا سالهای اول اس )ص(پیامبراکرم

رَاء الَّذِینَ فُقَلِل»آمده،  ین آیه در رابطه با مصرف انفاقاتا اینکه قبل از

  اند.ی فقرای که آنها محصور شدهبرا ،«اُحصِرُوا

 خانه و ،اند که از مکه مهاجر شده بودندفقرای محصورکسانی بوده

ه فقط خودشان را به مدین ،شان را مشرکین تاراج کرده بودنددارایی

 رسانده بودند.
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 فرن . اینها چهارصدمکانی نه جا ومدینه نه بستگانی داشتند،  در

 ،"اصحاب صُفه"نامشان بود  و بود مسجد یفهصُ جایشان در ،بودند

باشد،  جا دستور خوابیدند و آماده بودند که هرصُفه مسجد می اینها در

 انجام دهند. ،کار باشد

ر بوده جنگ بد شاید قبل از ،م بودل و دوّبه نظر اینجانب سالهای اوّ

 رند،بخونداشتند  در آن شرایط که مسلمین چیزی ،یا بعد از جنگ بدر و

ی آن شرایط انفاق خیل در ،سرپناه نداشتند ،بپوشند دشتنچیزی ندا

 ارزش داشت. 

 ه سرزمین شانمدین ،داشتند کردند همه چیزانصار انفاق میاگر 

وب که ایّومثل اب ،دیارزانفاق انصار می ،خانه داشتند ،، خرما داشتندبود

باس بعضی ل اش را در خدمت مهاجرین قرار داد و دیگران مثل او،خانه

آویزان چوب مسجد به  ندمیکنددرخت  آوردند، بعضی خرما را ازیم

  .خوردندها میاصحاب صُفه از آن خرما کردند ومی

 مدینه بود گرچه در از انصار نیست، ایشان )ع(طالبولی علی ابن ابی

  حاال شده بود مثل بقیه مهاجرین مهاجر بود. مکه مهاجر مدنی نبود، از

کرده بوده به  کسی کار شاید برای ،کرده بود کجا چهار درهم پیدا از

چهار درهم پیدا کرده بود که پنج درهم  بهرحال یهودیی به مسلمانی،

را  اشاش را روز، یکیییک ؛همین چهار درهم را انفاق کرد نداشت و

پنجم  اگر را علنی، تا اینکه تمام شد و اشاش را مخفی یکییکی ،شب
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این انفاق در تمام شرایط  کرد،انفاق می داشت پنجم را همنیز میهم در

 در شأنش نازل شود. ایذا لیاقت یافت تا آیهو تا آخرین دارایی بوده ل

 انفاق مهاجر

 که خودش نیاز زش دارد، مهاجریاینجاست که انفاق مهاجر ار

لی اگر پا، وج لباس، محتاج نان، محتاج یک جایندارد، محتادارد، خانه 

 . کندمیبه مهاجرین انفاق  کندمیچیزی را پیدا 

 ست که برای هرکسینی نیست، خداوند هم بیکار جبرئیل هم بیکار

ان که عرش را تک ایی کرد یک آیه نازل کند عمل خالصانهکه هرکار

-بن ابیاست، آنجا علی ا ملها باخبرت عارزش دارد، خداوند از نیّ ،دهد

 ،)ع(، حسن)ع(علی :انو این خاند کندمیاین گوی را از آن خود  )ع(طالب

 .اندعالم استثناء کُل جداً در )ص(و پیامبر )س(، زهرا)ع(حسین

 ،ردمکبحث بود  )ع(شأن اهلبیت که در را یتعالی اکثر آیات اللّهبحمد

یه والیت، آیه تطهیر، آیه مودّت، آیه سابقون، سوره هلی اتی، آیه نور، آ

، شأن اندها گرفتهآیهگر ا )ع(بیتن اهلدانید که ایمی شما آگاهی دارید و

 ، بی جهت نبوده است.اندکرده از آن خود را هانزول

 !ت مهم استکیفیّ

 دار بودند،خودشان روزه ،مهم است نه خود عمل ت عمل بسیارکیفیّ

، روز سوم ندافطارکرد با آب ، روز دومروزه را با آب افطارکردند ،روز اول
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 دهد، کسیداً آدم را فشار می، که روزه شدی، روز سومندبا آب افطارکرد

 ،م باز هم خوب استروز دوّ ،تر استل سرحالگیرد روز اوّکه روزه می

  .رود، افطار هم فقط با آب بکندحال می روز سوم که دیگر از

وز م یتیم، رل مسکین، روز دوّروز اوّ ؟اش که آمدهبعد درب خانه

غذای شب  کهسوزد، مسلمانی م اسیر، به مسکین دل هرکس میسوّ

ادر مسوزد، پدر ندارد، کین است، به یتیم هم دل انسان میمس ،ندارد

دیگر  م اسیر آمده، اسیرولی روز سوّ ،، مسلمان است، گرسنه استدندار

گ که به جن کفار، کسی چه کاره است، اسیر یا از مشرکین است یا از

 ر، زورش نرسیده اسیاست امبر آمده، به جنگ پیاست مسلمانها آمده

  شده است.

م مدینه مردم اسیرها را تقسی سابق مردم زندان نداشتند، در در

ید، رساسیری می کردند، برای هر انصار یا مهاجر، یک اسیر یا دومی

          جابا خود یک ،دادخود را با خود غذا می این انصار یا مهاجر اسیر

ند فتگرمی را بس فقیر بودند دست اسیر خود از بانید. بعضیها واخمی

  .تاسیری که دارم هم گرسنه اس !میاگرسنهخانه به خانه میرفتند؛ 

 .)س(آمد درب خانه علی علیه السالم، درب خانه زهرا

خواستی خونم را می !! تو به قصد کشتن من آمده بودیآقاخوب 

روز، روزه گرفتم،  علی که سه منِ گرسنه باش! ؟!ایحاال گرسنه !بریزی
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، من روز اندحسین گرسنه ، حسن وامت، خودم گرسنهفاطمه گرسنه اس

 سوم به تو انفاق کنم؟!

ه و این فضّ )ع(حسین این ،)ع(، این حسن)ع(این علی، )س(ولی این زهرا

، ل پدرش، دشمن پدرشقات نداند که حتی راضی نیستچنان تربیت شده

دست خالی  )ع(نشناس، یک کافر حربی از خانه علییک مشرکِ خدا

 خواندیم. اتی رااصل ارزش اینجاست، سوره هلبرود، 

ز خانه خود دست خالی بیرون ای خاندان عصمت! شما اسیر را ا

دازه کافر د به اننشواین دهه در اینجا جمع می اید آیا کسانیکه درنکرده

 ]گریه حضار[؟! اندات آمدهکه به درِ خانه ندیا مشرک نیست

ن لذا م که ترحم نشود، !اتشود؟! هیهات هیهه ما ترحم نمیآیا ب

ون به این خانواده سخت معتقدم، از این خانه هیچ کس دست خالی بیر

 ]گریه حضار[اشد.خودش ب که مشکل دراین نخواهد رفت، مگر

و  دور از ها اروپا، از استرالیا و سایر کشور امریکا، از که از کسانی

، باشد تهداش یهرکس مشکل !! دعا نماآقاحاج  ،کنندنزدیک تلفن می

که  کلیاش حل شده، مش، مشکلها، اینجا دعا شدهدکتر جواب کرده

مدرسه  ،ریشنآسترالیا حل نشده، در ریگ در آمریکا حل نشده، در

مال باشد، شوق ماال تان ازاست، دل حل شده )ع(دارالمعارف اهلبیت

ستید که از این خانه ای همملو باشد، درخانه )ع(حسینی شور سرتان از
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است ی هرکار اینجا حل کنید و ،است یمشکل شوید، هرید نمینا ام

است، دروازه علی  )ع( اینجا مطرح کنید که اینجا دروازه حسین ابن علی

ای است، دروازه فاطمه )ع(است، دروازه امام حسن مجتبی )ع(مرتضی

 .)ع(ماست، دروازه از آقایم حسین زاست، توسّل ا )س(زهرا

 مهمان کربال

، آبها ستا که باغها رسیده !بیا ؛ندرا دعوت کرد آقا ،آدمدوازده هزار 

کربال مهمان  ولی در ،آمد آقا .جاری است، چنین است، چنان است

 ر[]گریه حضا .؟ که به او آب ندهداین استنوازی  کردند، آیا مهمان

 []گریه حضار د؟!ناش را ببره گوشوارهک این استآیا شأن مهمان 

پای سم  یراش را زه استخوان سینهک این استشأن مهمان آیا 

 ]گریه حضار[ ؟!دنبشکنها اسپ

د؟ نخرگاهش را آتش بزن که خیمه و این استآیا شأن مهمان 

 ]گریه حضار[

ه نام دوازده هزار مگر !را مهمان نکرده بودید؟ )ع(شما حسین مگر

 !دعوتی نفرستاده بودید؟

همان مکاروان  یک، مای کربال! شما روز دوم محرّ .گویمبه کربال می

 ]گریه حضار[کردی؟  کاروان را کجا این ،داشتید! روز دهم
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ل را چرا؟ ! بزرگان را تشنه گذاشتی اطفا؟یوازینعجب مهمان

  ]گریه حضار[ ش ماهه چه گناه داشت؟!ش ،جوانان را شهید کردی

 قابل ترحم نبود؟! مهمان شش ماهه مگر

 ت بفنائکعلی االرواح التی حلّ سالم علیک ولا

 دعا و آمین
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 لسه سوّمج

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

م علی السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّال

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 .ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم السّ اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

الّذِینَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ    }

 1 { ونَرَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُ

وات گردیم صل مندبهره )ع(اللّهارم از مکتب پُر فیض ابی عبدامیدو

 ]صلوات حضار[. عنایت بفرماییدزنده 

یقات به توف ید. خداوندحقیر استفاده برد زبیانات عزیزان قبل ا از

 [آمین حضار] .افزایدغان حسینی بیهمه مبلّ

ه آی .است آیه مبارکه انفاق ،است شده دست گرفتهکه روی  یبحث

پنج  هایش را شمردم که مجموعاًخواندم و ترجمه کردم و شأن نزول را

رد قبال آیه مطرح شده بود، که یکی از این پنج تا مو شأن نزول در

ن اقریب به اتفاق ش اتفاق علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت بلکه

یشان ا و چهار درهم )ع(طالبابن ابیول آیه در مورد علی بود که شأن نز

 راکه یکی در روز و دیگری در شب، سومی را پنهان و چهارمی  ،بود

 آشکار انفاق کرده بود. 

                                                           

 274بقره  /  - 1
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 مورد قبول مفسّران واقع نشده چون تناسبچهار شأن نزول دیگر 

تواند میبود آوردم، که هیچ کدام آنان ن . چون مطرح شدهبا آیه نداشتند

 د.نشأن نزول باش

 معنی انفاق

انفاق  تا ،رویم به معنی انفاقولها فارغ شدیم میحاال که از شأن نز

نگام هکنایات آیه زود  وارد شدن در نکات و اشارات و ،را معنی نکنیم

 خواهد بود.

جبران "ست، به معنی ا "پُر کردن خالها"انفاق به معنی 

ه است. نفق به معنی خالء، ب "نفق"ست، ریشه انفاق از ا "هاکمبود

 بود، به معنی تخلخل است. ریشه که نفقمعنی سُوراخ، به معنی کم

 میگردد. تمام مشتقات به آنجا بر ،باشد

رکردن شود، نفق به معنی خالء، انفاق پُولی انفاق ضد معنی اولی می

اره و کمبود، نفق به معنی خس خالء، نفق به معنی کمبود، انفاق جبران

  ت.اس اره و پُرکردن خال های موجودتخلخل، انفاق به معنی جبران خس

ی به منافق هم از نفق گرفته شده، نفاق هم ریشه در نفق دارد. وقت

بتر م کلمات را خویبعد میتوانیم مفاه ،معانی لغوی تسلط پیدا کنیم

 بگیریم، و به ذهن منتقل کنیم، 
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 راخ گویند، بخاطر این است که سر از هر سومیمنافق را که منافق 

بهه د، گاهی در جشودیده می مؤمنان یگاهی در جبهه کند،بیرون می

ین اگروه دیگر، در ظاهر با  این گروه است، گاهی با ، گاهی باکفار

 اند در باطن با جماعت دیگر.ماعتج

مؤمنین سر  اعتــجم وقتی با، {انَّوا آمَالُقَ اونُآمَ ینَذِوا الَّقُلَاذَاِ}   

 هستیم. گویند ما با شماخورند میمی

وقتی  ،{زِءُونَتَهْنُ مُسْا نَحْمَنَّا کُمشَیَطِینِهِم قَالُوا اِنَّا مَعَ یاِلَا اِذَا خَلَو وَ} 

ن را شما هستیم و مؤمناگویند: با کنند، میشان خلوت میبا شیاطین

  .کنیماستهزا می

موش، موشها در زمین  شود به سوراخنفق در حقیقت اطالق می

ه در کد نکنمیایجاد  کنند، سایر جانوران یک سوراخها ایجاد میسوراخ

شوند، در ، مخفی میروندشان هست، در همانجا میحقیقت النه

قط ف د،نکنشان را حفظ میگرما خود زمستان از سرما، در تابستان از

د، بس، ولی این حیوان به نام موش یک طبیعت دار د ونیک سوراخ دار

قطه نشش که خانه او در زیر زمین است، ولی یک سوراخ ندارد، از پنج، 

یرون ر سر بگذارد، اگر این سوراخ او بسته شد از سوراخ دیگسوراخ می

 ششم. میکند، سوم، چهارم، پنجم و
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 شانشکل است. برای اینکه ورود و خروجها کار میعنی گرفتن موش

 کاخنیست، چند تا درب ورودی دارند، چند تا درب خروجی، مثل  ییک

زه صدها دروا ها وده نداشت، های سابق، آن هم یک دروازهامپراتوری

خلق  های فرعی، موشها هم اینطوریهای اصلی، دروازه، دروازهندداشت

 اند.شده

خ ها سر از هر سوراگویند، چون شبیه موشمنافق را که منافق می

هت ، ظاهرش با باطنش یکی نیست، مسیر واحد ندارند. جکندمیبیرون 

یزی و قلب شان چیزی شان جهت واحده نیست. علیهذا زبان شان چ

شب با کسی دیگر،  ست، ظهر باکسی دیگر ودیگری، اوّل صبح بایکی

 د.نکنمیها سر از هزار سوراخ بیرون منافق مانند موش

 فقین سوره منا

منافقین یک  الشأن در رابطه بادر قرآن عظیماز همین جاست که 

ها هم ر از این سوره کامل در بقیه سورهسوره کامل نازل شده است، غی

به تناسب سخن از منافقین و نفاق مطرح شده است، و در نماز جمعه 

سوره منافقین قرائت شود،  ،مستحب است که در یکی از رکعات

دوم بحث منافقین  یهبطوصاً در رکعت دوم و هم چنان در خمخص

مستحب  ،رسدز ظهر هم کسیکه به نماز جمعه نمیصورت بگیرد، در نما

سوره  ش  بجای سوره توحید، سوره منافقین یااست که در نماز ظهر

 .المی هستنددر جامعه اس جمعه را بخواند، منافقین خطر بسیار بزرگ
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ان ششان واحد بودند، یهودیها، مسیحیها جهتکفّار، صف مشرکان و

م هبودند، ظاهر و باطن نداشتند، تقیه  )ص(، دشمن پیامبرمعلوم بود

 ما دشمن پیامبریم، اما گروه گفتند،می باکصاف و بی ،نداشتند

م ، هنددخواناز میــدند، هم پشت پیامبر، نممنافقین اینگونه نبو

شرکت  مکّه بود، هم در جبهه مسلمانان به عنوان مجاهد شان باارتباط

 ند.دگزارش به کفّار و مشرکان می دا کردند، هم راپور یامی

، کندمید جامعه خالء ایجا گویند چون درنفاق می نفاق را که

هم  اباهم بافت خورده، اجزاء ب یک مجموعة به هم پیوسته است، جامعه

 ه آمد اینچسپیده است و سرنوشت شان هم به هم گره خورده، نفاق ک

ه تنها شود، نخأل های اجتماعی ایجاد می ،سازداجزاء را از هم جدا می

ی ، این کتله اجتماعکندمیشود، که دشمنی ایجاد خالء ایجاد می

 ی دیگر می شود.دشمن کتله اجتماع

، "نفاق"شود به ر بُعد اجتماع مطرح شد، تعبیر میخالء وقتی د

فقر  ،"فقر"شود به مطرح شد تعبیر  می وقتی خالء در بخش اقتصاد

و بیچارگی از کمبود است، نفاق از کمبود است، در بخش فرهنگ هم 

ت در است، جهل هم کمبودی اس "جهل"ت فرهنگی نامشکمبودا

عرصه فرهنگ، ادبیات، علم و دانش، فقر هم کمبودی است در عرصه 

ادی و همین طور نفاق هم از کمبودی پیدا ــائل اقتصـمالیات و مس

 سیاست. ر عرصه اجتماع ود شودمی
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شود، یعنی برطرف ساختن ل میانفاق که آمد ضد معنی اوّ

یم، برطرف کنها را طرف کنیم، فاصله ها، کمبود اجتماع را برودـمبک

را  انفاق، اگر دوریش ،شودمی دو نفر را که به هم آشتی دادیم این

ادی نفاق، در عرصه اقتصاد وقتی کمبود اقتصاشود تر کردیم مینزدیک

ا انفاق شود انفاق، ب، فقر را نقطه پایان گذاشتیم، میطرف کردیم را بر

ف طر بر شود، با انفاق سیاسی و اجتماعی نفاقطرف می مالی فقر بر

  .شود، این معنی انفاق استشود، با انفاق علمی جهل برطرف میمی

 !مثبت است ،انفاق

مل ه انفاق یک عحاال که معنی انفاق را بدست آوردیم، باید گفت ک

طرف سازد،  ها را برخواهد منفیاست که می مثبت است، یک عملی

ر دذات و طرف کند، مثبت است در  ها را بردارد، کمبودها را برخال

ات قدر محسنّ هر ،امریست زیبا ،در نفس امر مستحسن است ،ماهیت

وقتی  که در انفاق مطرح است، شود، شروطیتر میپیدا کرد زیبا و زیبا

 شود زیباترین خواهد بود.می عملی شد

ی زیبا بود، انفاق زمان )ع(طالبباترین انفاق، انفاق علی ابن ابیزی

 و افراد خُلق همیشگی دایمی شود، ،تکه به عنوان یک سنّ ،شودمی

 و شود.همیشگی و دایمی ا جزء رفتار ،و استمرار یابد ددسیره دایمی گر



 انفاق در آیه )ع(اهلبیت جایگاه                                                70

رفتار  وانفاق تبدیل شده بود به خُلق، سیره  )ع(طالبعلی ابن ابی در

کرد، شناخت، شب انفاق میشناخت، روز نمیچون شب نمی ،)ع(علی

وقتی  کرد،کرد، در خفا انفاق میکرد، آشکارا انفاق میروز انفاق می

 شودمی ،انفاق تبدیل شد به یک سنّت، سیره، خُلق و رفتار دایمی

 .زیباترین

مْوَالَهُمْ بِالَّیلِ یُنْفِقُونَ اَ الّذِینَ }  آیه چهار نقطه را فرمایش می کند:

 ،دنکنمیانفاق  که یکبار خیلی کسانی هستند، {وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً

جریان پیدا  انرگشدر رگ  ،است ولی در سراسر وجودش نفوذ نکرده

اسر یم خُلقش انفاق شده باشد، نشده، بگوئیم از سربگوی ،است نکرده

  .ذاتاً عمل اثباتی است بارد نشده است، لکنوجودش انفاق می

 آثار انفاق

عد آثار انفاق را خدمت شما اشاره کنم، ب ،از این هم که بگذریم

  که در آیات است. به نکاتیرسیم می

، اگر  کندمیثروتها را  "تعدیل" : ایجاد تعدیل است، انفاقیکم اثر

شود؟ چون شود. چطور تعدیل نمیانفاق نباشد، ثروتها تعدیل نمی

شود، یک شود به طبقه دیگر داده میثروتها از یک طبقه گرفته می

ای ـیخه :انندطبقه دیگر طبقه نیازمند، م ،ی برخوردارطبقه طبقه،

ها افزوده ضخامت یخها و برف بارد برشمال، هر سال که برف میقطب
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 شمال بیشتر و بیشترگذرد یخهای قطبها میشود، هر چه از سالمی

 د.نشومی

مند و پول را از قشر فقیر و نیاز اندکه بهرمند در جامعه کسانی

ر طور د د، همیننگیرسه هزار می و صد ،دندهصدهزار می ،دنگیرمی

گیرد، تراکم صورت می ،شودسال عالوه می در هر ،شودماه عالوه می هر

ر تضعیف روز ضعیف هر شود، قشرجامعه ناسالم می ،وقتی این کار شد

 شود.می ترو غنی، غنی

 و ابه گوداله ،شودهای برافراشته کاسته میانفاق که آمد از قله

 یفلسفه ،شودایجاد میدر نتیجه تعادل  ،شودکمبودها گذاشته می

عه مطلوب جام ،تعادل ،اثر انفاق در جامعه تعادل مالی است انفاق و

 یزیبای ،است تعادل مطلوب خداست، انسان متعادل باشد بهتر است،

 تعادل طبیعت است، طبیعت در یتعادل انسان است، زیبای انسان در

، دوباره دنشوشکل برف سرازیر میبها هد، درکونخیزمی بحر بر بخارها از

 خورد.هم نمیر تعادل ب د،نریزاین برف آب شده در دریا می

ستان ریگ ،ونها سال دریای هلمند به ریگستان زاهدان بریزدیمیل اگر

و  بشکل برف منتها ،گرددمی زمستان بر چون ،شودنمی زاهدان هم پر

 فاقهم نخورد، انر تا تعادل طبیعت ب ،کندمی این گردش جریان پیدا

 کند. درجامعه تعادل ایجاد می مه
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الف ، اگر انفاق بود اختاست شدن اختالفات طبقاتی کمتر :دوم اثر

ود. شمی رود. به تناسب زیادی انفاق اختالفات صفربین می طبقاتی از

ختالفات ا شود. بین انفاق ومی روز بیشتر انفاق نباشد اختالفات هر اگر

تالف اخ، آمار انفاق بیشتر قدر قرار است. هر طبقاتی تناسب معکوس بر

تعادل  زمانی اختالفات طبقاتی بیشتر،  ،انفاق کمتر آمار قدر کمتر، هر

د، شسیره  نفاق درحد الزمش برسد. انفاق وقتیا که دیگر کندمی پیدا

ل ـادل حاصـجامعه تع خود دره سنّت شد، اخالق عمومی شد. خود ب

 رود. بین می شود و اختالفات ازمی

اق ایجاد محبت است، انفاق کننده با انفاقش در دل انفوم: س اثر

ت کند، درهم محبت آفرین است. گندم الفبت ایجاد میمح ،شونده

اشته بنا باشد همه انفاق د الفت آفرین است،  فرین است، هر انفاقیآ

کنند، همین که شب و روز محبت خلق همه محبت خلق می ،دنباش

 ،ودشآفریده شد جامعه می بتخزان محّ و شد، تابستان، بهار، زمستان

ها رابطه شود،پیوسته می بت به همجامعه محبّتی، یک جامعه با محّ

الفت  انفاق بیشتر قدر د. هرنشوبرادری، اسالمی، اخالقی و انسانی می

 قدر انفاق کمتر الفت کمتر. بیشتر، هر

ند. کیشکوفا مجامعه  مندانه را در: انفاق، روح سخاوتاثرچهارم

 ،یکی از نامهای خداوند ،ستاخصلت خدائی  الهی است، سخاوت امر

خواهد صفتش را به سخاوت صفت خداست. خداوند می سخی است،
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       انفاق، بیدر زمین است. سخاوتاش خلیفه چون او ،اش ببیندبنده

جنس را، درهم را،  ما اگر ،شودمیرایج نبود بخل  شود. انفاق اگرنمی

 شود،میزند، باز جوانه می ،م به نیازمند، آن وقت سخاوتیستانروا د

 کند. می رمعطّ سخاوت جامعه را عطر

نیست، اگر انفاق باشد. سخاوت نابود  یاین اثرات، اثرات کم

اد شکاف طبقاتی زی رود. انفاق نباشد طبقات وبین نمی از ،نمیشود

 از د و گرسنگاننترکیری میس که سیران از شکلیه بد، نشومی

 د. نگرسنگی جان میده

ک یایم به است. چون ما از خدا جدا شده)ج( خداه : قرب بپنجم اثر

، نزدیک خداوند نزدیک کنیمه بخواهیم خود را ب اگر دور، بسیار یفاصله

 د؛شویرد، انفاق موجب قرب الهی میگخدا با انفاق صورت میه شدن ب

دیم، روح او جدا ش از ؟ وقتی!ایمافتاده چرا ما از خدا دور !خوب

اشد به ب "دنو"عالم دنیا، دنیا اگر از  آمدیم پایین، در عالم مُلک، در

 ،به معنی پست است باشد "دنائت"اگر از  واست معنی نزدیک بودن 

کردیم و آمدیم  عالم اعال بلکه از اعالی اعلی تنزّل عالم عالی بلکه از ما از

 خداست.عالم دنیا، دوباره مسیرمان رفتن بسوی  در

بخواهیم آنجا ملحق شویم باید این فاصله را طی کنیم، چیزی  اگر

که  مان، اصلیانفاق است. تقرب به اصل کندمیکه ما را به خدا نزدیک 
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ل را چند سال قبل ثَیک مَگردیم، بر یم باید به آن اصلاهشد از آن جدا

 :بگویم خواهمبیان کرده بودم، حاال هم می

 ینا ایم،شده نیم خود جدا هستیم که از یسیب از ها نیمیما انسان

امل گیرد، که نیم دیگرش منتقل نشود آرام نمیزمانیکه ب سیب تا نیم

یم چیز یکجا کن کند. این سیب را با هرشود، اطمینان پیدا نمینمی

: گویدمی ،بخواهیم با نیم شفتالو یکجا کنیم ام، اگرگوید: من بیگانهمی

، کندتو نیستم. احساس آرامش پیدا نمی ازتو از من نیستی و من 

را  ن توزبا !امتو بیگانه گوید: بانیم کچالو یکجا کنی، می بخواهی با

نیست، من  رنگم مثل رنگ تو فهمم، رنگت مثل رنگ من نیست ونمی

و از من ت: گویدمی ،کنی چیز یکجا با هر .نیستی من از تو نیستم و تو از

 ام. نشده جدا تو من از ونیستی و من از تو نیستم، 

از  : توگوید، آن وقت مینیم خودش یکجا کنی بخواهی او را با اگر

هادت ام شقیافه تو، من ازشدی و  من جدا من هستی و من از تو. تو از

، طعمم گواهی دهددهد، رنگم شهادت میدهد، درونم شهادت میمی

 کردم. همین که به تو رسیدم، آرامش پیدا ،کندمی

نامطمئن است  خدا نرسد ناآرام است،ه دا شده تا بسان از خدا جان

خدا ه تر شد تا رسید بش ندارد. زمانی که نزدیک و نزدیکو هیچگاه آرام

عمل قربی  انفاق «تطّمئنّ القلوب اللّهأال بذکر»کند. آرامش پیدا می

و امثال  کات، جهاد، خمسزنماز قربی است، روزه قربی است،  است،
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د، نیت قربت نخواهب میکه تقرّ اعمال قربی، اعمالی است، یقرب اینها

 سازد . خدا نزدیک میه خواهد. بمی

ذایل د است، مانند: محرّمات و رعّقربی نیست بلکه مب ،اعمالبعضی 

 یم، ازشومی از خدا دورتر و دورتر آن را انجام دهیم چه هر ی کهاخالق

وجب مولی انفاق شویم. میمرکز خود دور  گیریم، ازفاصله می اصل خود

 ، دیگر«الخوف علیهم»خدا نزدیک شدیم. ه ب خداست. وقتیه تقرب ب

را که گم  و نه اندوهی نیمی «هم یحزنون ال و»نیست  درکار خوفی

 . که از او جدا شده بود به او وصل شد نیمی کرده بود پیدا کرد و

دان اول سرگر یامروز اگر بشر سرگردان است، دنبال همان نیمه

ظام و ی عکند و در این مسیر انبیا ی اول را پیدااست. تا اینکه نیمه

       یمهکه این نیمه را به آن ن ،هنمایانی هستندابهترین ر )ع(ائمه هدا

 ها بلد نیستند که برسانند.د. غیر از ایننرسانمی

 عدم تعیین اجر 

اجرش  خداست، اجرشان با کندمیکه انفاق  کسی ،{فَلَهُم اَجرُهُم}

بر عظمت آن است.  ص نکرده است. عدم تعیین اجر دالّرا مشخّ

م؟ با زمین؟ زمین کننده را وزن کنیم با چه وزن کنی انفاق بخواهیم اجر

کوچک است با  با کهکشان وزن کنیم؟ کهکشان بسیار کم است، بسیار
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های چه اندازه کنیم؟ با متر؟ با سرعت نور؟ با واحدها؟ با مقیاس

 ند.داکننده را خود خدا می اجر انفاقفیزیکی؟ 

 فهمد که چهع میخود برسد آن موق که انفاق کننده به اجر روزی

ینکه با ا یعنی عظمتش نزد خداوند معلوم است، ،است داشته اندازه اجر

 )ع(البطچهار درهم علی ابن ابی ت چه مقدار بود،نظرکمیّ انفاق شما از

لحاظ  ابرش کنیم ازهار برهشت درهم نیست، چ ،چهار درهم است

 ، ازخلق او سیره او، از لحاظ اینکه از ولی از شودت چیزی نمییکمیّ

ت ود کیفیّبقلب او برخواسته  ایمان او، از روح او، از سراسر وجود او، از

نع انفاقش نه علن هیچ چیز ما ر،، نه سِینه تاریکی، نه روشنای ،پیدا کرد

 است. ت کار سازنشد، نیت، خلوص و کیفیّ

زمستان است،  :گفتندمی !فرمود: بجنگید حضرت به اصحاب خود

 سردی و : شما که ازتابستان است. حضرت فرمود :گفتندمی !بجنگید

که  کسی ،خواهید کرد شمشیر بطورِ یقین فرار از کنید،میگرمی فرار 

ه اق کنندـکه انف کسی گردد،جهاد نباشد دنبال بهانه میروحش روح 

 هانهبحال  روز است، شب بیا، به هرید. شب است، روز بیا، گونباشد می

 یاش انفاق است چیزش، سیرهـکه اخالق کند. ولی کسیگیری می

ه روز، سرما باشد، گرما باشد، اول روز، آخر روز، نیم ،شودمانعش نمی

 .کندمیاول شب، نیمه شب، آخر شب، فرق ن
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عالم  ها درسانبعضی ان کردید، ترین انسانها را پیدادرب سخی

 رسند. این کههرگز نمی )ع(سخاوت ائمه هداه ولی ب ،سخاوت داشتند

ت دس یدرب اسخیا کس از و کردید سخیا را پیداانیست، شما درب  ادعا

علمی،  ،دیمالی، اعتقا داریم. نیاز گونه نیاز هر .خالی بیرون نخواهد رفت

ه، پر از خالء درست شد مان ازم، وجودییخال از پر همه ،اجتماعی

د هرگونه تواناست که می یتخلخلیم و این خاندان، خاندان از نقصانیم، پر

 نماید.  پر را هرگونه کمبودو خالء 

 از پدر و پسر داستانی

 :خواهم کردکنم و مجلس را تمام دو داستان نقل می

ه چپدر چه پدری، پسر  ؛فرزند یک داستان ازیک داستان از پدر و 

 یقصکه ن شویم؛می متوسلی اما به ائمه ،ن و شماپسری، هر دو امام م

ب سراسر کمال و موج د،نشونها نیست، عیبی در آنها دیده نمیدر آ

انید، توخالت پیدا کرده نمیه جز سخاوت، ب )ع(شما در علی افتخار است،

 "الخباراالی لئ"توانید، خالت پیدا نمیه ، بجز سخاوت )ع(در حسین

 :کندمینجا نقل ، در آوقاست، از مرحوم صد کتابی

هر  در شهر کوفه بود، آدم سخی بود، "ابوجعفر تاجر"کسی بنام 

 ،آمدرفت، سادات که میآمد دست خالی نمیاش میی به خانهکس

ایشان روزی ورشکست  ،نوشتمی )ع(علی ابن ابی طالب میداد و به نام
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شود، قابل فقیر  . خدا نکند غنییکندمیفقر امتحانش  ، این بار باشدند

 م است.ترحّ

 رفت به هدکان را ترک کرد است.م شاه اگر ذلیل شود، قابل ترحّ

 سانیک، باالی کردبست، دفترش را باز میش درب خانه را به روی ،خانه

ب را فالنی! همان طل .فرستادمی هاآن یهاکه پول داشت آدم به خانه

ه ک یهایآن د،نرستاـفاف داشتند پولش را میـکه انص کسانیبفرست، 

 : خداحافظ!گفتندمی ،انصاف بودندبی

گردد، طلب ها میهدنبال درب خان در کوفه که فالنی معروف شد

رمق  گیرد. سدّها کجاست، چیزی میکارکه طلب  کندمیها را پیدا کار

 ؛کندمیخود 

ن یکی از این دشمنان علی اب ،خانه نشسته بود ییک روز جلو -

 ست؟بدهکار بزرگت کجا :مسخر گفتبا ت هآمد )ع(طالبابی

 : کی؟!گفت -

 نامهبکردی، کمک میبه هر سیدی که  الب!ط: علی ابن ابیگفت -

 کند؟میرا ادا ن ین توچرا دَ ؟طالب می نوشتی، حاال کجاستعلی ابن ابی

 .دگریه کر هبه خانه آمد ،را بستت شد، درب ابو جعفر بسیار اذیّ
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م تو دادم به نار سیدی که پول میمن به ه !یاعلی :با خود گفت -

کرد خوب، کردم، کفایت میمی نوشتم، آخر سال خمسم  را حساب می

را محاال  ،کردم ولی حاال ضعیف شدمکرد باز سال آینده حساب مینمی

 !د که بدهکار بزرگت کجاست؟نطعنه میزن

 :بینددر خواب می ،بود ناراحت شده ،خوابد، گریه کردهشب می

یش السالم( پ)علیهمحسین ر اسالم تشریف آورد، حسن ورگواپیامبر بز

را  )ع(علی :تان را حاضر کنید، رفتندپدر ! بروید!: پسرانمرویش، فرمود

 .آوردند

  کنی؟ات را ادا نمیلی چرا قرضع یا حضرت فرمود: -

 کنم، یک! همین حاال پرداخت میاللّهرسول  : چشم یافرمود -

نه بیند خاتاجر، یک دفعه بیدار شد، می همینکیسه زری داد به دست 

 ،فیدید واقعاً زر است و اشر ،است و یک کیسه زر پهلویش، تکان داد

اب خانمش را بیدار کرد، چراغ را روشن کرد، دفترش را باز کرد، حس

است،  کرد مقدار قرض داری را، پول را هم حساب کرد، که کامالً برابر

 ی زیاد.نه درهمی کم و نه درهم

عرض اینکه هر  ،است. عالم جلیل القدر )ره(ل از مرحوم صدوقنق

معامله  ع()هداءیهمعامه کند، با ائم ی با خدا معامله کند، با انبیاءکس

 کند، رسوا نخواهد شد، این در باب پدر.
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عالمه  از سخاوت پُر است. اللّهدر باب پسر، دوره زندگیش الی ماشا 

ک نه یک دیه بدهکار بود، یعنی یگوید: عربی بود در مدیمی( )رهحلی

ت شگدر شهر می .هزار دینار گوسفند یا زاردوصد گاو یا ه صد شتر یا

ال طشود. دینار هم هزار دینار می که من مدیونم، یک دیه بدهکارم،

ین است. از کی بگیرم، کجا بروم، مدیونم، همه آدرس دادند خانه حس

 ]گریه حضار[.)ع(علی نب

 گفتند ، هر کجا رفتاست خاوت معروف بودهدر سآقا  بودمعلوم 

ه کجاست؟ فالن کوچه، فالن جا، آمد خان .)ع(برو خانه حسین بن علی

 در را زد. )ع(حسین بن علی 

 دیه بدهکارم، هزار مثقال طال چه کار داری؟ عربی هستم یک -

 شود. می

 شودد، از این پنج تا سوال فهمیده میحضرت پنج تا سوال از او کر

ش شغل است؟ ایگدای حرفه آقاد که آیا این کر بررسیرت که حض

 نیاز دارد. ؟ یا نه واقعاًدار شودخواهد از راه گدایی پولمی گدایی است؟

آقا به خادمش  ،نیاز داردواقعاً ، شغلش گدایی نیست، وقتی دید

چهار صد اشرفی بود، یک مقدار  ها را بیاورد، آورد کهدستور داد اشرفی

را  آقاکه چهره  ایبه گونه ،ی در داد به این عرباز گوشه ردرا باز ک در
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 ینکه فقیر خجالت نکشد.هم چهره او را نبیند، چرا؟ برای اآقا نبیند و 

 ]گریه حضار[

 آقا یک جمله فرمود: -

، عذر را بپذیر )ع(بگیر و عذر حسین ،«خُذ هَا فَاِنِّی اِلَیکَ مُعتَذِر» -

 ؟ بخاطر اینکه کم است.چرا

ن نسبت به تو یسح ولی بدان منِ ،«وَ اعلم بِاَنّیِ اِلَیکَ ذُوشَفَقَة» -

در خانه حسین  ت دارم، ولی بیشتر از اینخیلی شفقت دارم، محبّ

  ]گریه حضار[ نیست.

 : یک شعر با خود زمزمه کرد عرب یک مقدار راه رفت و

 کـــــالی أـن من لجام  و      ن تمسّک بکــماخاب م

 هنده شد.امان یافت کسی که به تو پنا          که به توتمسک کرد زیان نکردکسی

به خاک کرد، ای خاک این دست  یاین شعر را گفت، و یک خطاب

ای زمین! این دست سخی  ]گریه حضار[؟کنیسخی را چطور هضم می

 کنی؟چگونه هضم می را
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 کربالدر نبودی 

دست این کنیم ای عرب! کربال نبودی! انگشت حاال ما عرض می 

 ]گریه حضار[.بردند بریدند، انگشترش را را

زیان نکرد  ،کب کسّمما خاب من تاین جمله خیلی عالی است  

ید؟ اینجا تمسّک کرد، شما امروز کجا آمد )ع(به حسینکه کسی 

  ]گریه حضار[؟ کجاست

ل توسّ اید، برایاست و برای تمسّک آمده )ع(ی حسیناین خانه

مان پناهنده شد ا )ع(هر که به حسین ،یکجاءالو أمِن من ل ،ایدآمده

ا مایم! ! به تو پناهنده)ع(یافت، ماهم دنبال پناه آمدیم، آی حسین

ی انهخبه درِ ایم ها ناامید شدهاهندگانی هستیم که از همه دروازهپن

 ]گریه حضار[. ایممخصوصاً به شما پناهنده شده )ع(اهلبیت

این  اشانه متعلّق به شماست! فرّعاشورا متعلّق به شماست! این خان

 ست!مامستمعین سخنان ش ،! مستمعین این خانهاندتو اشانفرّ ،خانه

  ]گریه حضار[ .هستند منبریانش، پا منبری شما

هیم، را قسم بدآقا به نظرم نیاز نیست  ایم.ما به تو پناهنده شده

ه ، به کسی قسم بدهید کمخواهد، اگر قسم بدهیخی قسم نمیانسان س

 .است وی را دوست داشته
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 قسم به حبیب

 ،هاز بین هم )ع(حسین بن علی آقاجا مطالعه کردم، که امروز در یک

-اش سوگند میرا به حرمت حبیب آقا حبیب را خیلی دوست داشت، 

حبیب یک مرد محاسن سفید بود که در کربال  ]گریه حضار[ ،دهیم

 شهید شد، از کوفه آمده بود.

که خبر مرگ شهادت او را شنید،  انیدر آن کتاب خواندم زم

 ،«الهی احتسبه الیک» :تکان خورد، بعد یک جمله را فرمود )ع(حسین

بیب قابل گذارم! یعنی مرگ حخدایا! مرگ حبیب را به حساب تو می

 ]گریه حضار[ جبران نیست.

ار، پیوست، دوهزار، سه هزوز گروه گروه به لشکر عمر سعد میهر ر

؟ بابا جان! لشکر ما کجاست :کردصدا می )ع(ندختر حسی .چهار هزار

  ]گریه حضار[

 ریکیک گرد با ،رسد! یک روز دید: لشکر ما هم میفرمودمیآقا 

رسید،  )ع(! لشکر حسینجانم بیا دخترنمایان شد، دخترش را صدا کرد، 

رد از درون گ ،)ع(گاه حسینک و نزدیک آمد به طرف خیمهاین گرد نزدی

  [گریه شدید حضار] مایان شد.رد نمیک سیمای پیر
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 !ع()بن علی رسید. حسین )ع(زینب را صدا کرد! خواهرم! لشکر حسین

این  را از دهیم که ماتو را به حرمت حبیب بن مظاهر سوگند می ما هم

 [گریه شدید حضار] ی.خانه دست خالی بیرون مکن

 ت بفنائکالسالم علیک و علی االرواح التی حلّ

 دعا و آمین

 

* * * 
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 جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی 

م، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم النیّراالعظم، فخر العرب و العج

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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 الرّحمن الرّحیم، اللّه السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ  الّذِینَ}  

 1{رَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ

 تیبهرمند گردیم صلوا )ع(ن علیارم از مکتب پُربار حسین ابامیدو

 ]صلوات حضار[عنایت فرمائید. 

، رضائی استفاده کردیم دکتراز بیانات برادر عزیرم جناب آقای 

آمین ] .افزایدشورائی بیه توفیقات ایشان و همه مبلّغان عاخداوند ب

  [حضار

 دیروز معنی کردیمانفاق است،  یی که مطرح شده است آیهاآیه

که هم  و کلماتی سی کردیمرهای لغوی کلمه را برو ریشه کلمه انفاق را

ریشه بودند با انفاق، نیز به سمع شما رسانده شد و آثار اینها هم بعد از 

ه بدست آمد که انفاق در جامعه تعیین ریشه لغوی بیان شد و در نتیح

شود، وقتی جامعه به تعادل اقتصادی را موجب می "تعادل اقتصادی"

 خالی از کینه و عداوت، یجامعهمتعادل،  یجامعه شودمیرسید، 

                                                           

 274بقره /  - 1
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بین به ی خوشابا اُلفت و محبّت، جامعه ای، جامعهی موزوناجامعه

 دست. ی متحد و یکاهمدیگر، جامعه

 محصول آیات قبلی

خواهم مطالب دیگری را بیان کنم، که بحث ما و شما امروز می

ز ال سیزده آیه قبل ی تالوت شده، در حقیقت محصوناقص نماند، آیه

 هخودش است، یعنی سیزده آیه یکجا شده آیه چهاردهم را تشکیل داد

  است.

نازل شده است، پس  )ع(آیه چهاردهم در شأن علی ابن ابی طالب

 معلوم است که این آیه حاصل تمام مطالب قبل از خودش است که از

  .کندمی خاتمه پیدا 274ی شود به آیهمیغاز آسوره بقره  260ای آیه

م، ع شما برسانم محتوای این چهارده آیه را به تدریج به سممجبور

خواهم ی اخیر روشن شود، ولی اگر چهارده آیه را بتا اهمیّت این آیه

پشت سر هم ترجمه و معنی کنم، موجب ماللت خواهد شد، الزم است 

ی بندبرایش برگزینیم، مطالب که دسته ییدسته بندی کنیم، عنوانها

سان آ، هم برای شنونده اخذ آن ست تر پیدا کردترتیب و تنظیم در شد،

 آید.ه بیان آن، کسالت هم در بین نمیهم برای گویند شود، ومی

به مطالب کوچک یا بزرگ،  مکنم مطالب را دسته بندی کنسعی می

، کندمی تراتخاذ کنم، اتخاذ عنوان، کارها را آسان برای هر مطلبی عنوانِ
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این دو شیوه و روش را مبلغان ما و  ،کندمیمطلب را اخذ  تر انسانزود

مدرسان ما بایستی در پیش بگیرند. ترتیب و تنظیم مطالب و اتخاذ 

، کندمیالهضم وانهای زیبا، کوتاه و گویا، درس، خطابه و منبر را سهلعن

 و این خوبی و حُسن را از دست ندهید. کندمیزیبا 

 !انفاق یک دستور است

 اوّل را که خدمت شما انتخاب عنوان ،اده از همین روشبا استف

، آن هم دستور الهی و "!انفاق یک دستور است" کردم، این است،

 حج، همانگونه که نماز یک دستور است، روزه یک دستور است، یخدای

رات یک مانند دیگر دستواند، انفاق هم و سایر واجبات دستورات اسالمی

 دستور است.

 بخش و  "واجب" رآن دستو بخششود، یک می بخش دستور دو

اند که  "انفاقات واجبه"، دستور واجب "مستحب" دستور دیگر آن

 به شوددستور مستحب آن مربوط می عبارت باشد از خمس و زکات،

ا انفاقات مستحبی ر که زکاتهای مستحبی و سایر "انفاقات مستحبّه"

 شود.می شامل

یک دستور است، واجب  ستحبب و چه مبه هر حال انفاق چه واج

ستور است، مستحب هم دستور، منتها یکی جایزالترک است و دهم 

دیگری جایزالترک نیست، در یکی رجحان نهفته است و در دیگری 
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ت، در استحباب التزام، لزومیّت و حتمیّت نهفته اس ،در وجوب ،التزام

ه امر ی در اینکو احیاناً هم ترک آن روا است ول و پسندیدگی رجحان

 نیست. یاست جای شک

 نفاق طیّباتا

 شود که در جمع همین چهاردهاین مطلب استفاده می 267از آیه 

 :آیه است، آیه را خدمت شما آوردم

که به  ای کسانی ،{اکَسَبتُممَتِ بان َطَیِّمِ اأَنفِقُو االَّذِینَ ءَامَنُو یُّهَاایَأ}  

عل امر است و ف "أَنفِقُوا"د، انفاق کنی "أَنفِقُوا"خدا و معاد باور دارید 

 وب است.بر وج ی بر استحباب نباشد، دالّابر وجوب، اگر قرینه دالّ امر

، یعنی از مال از مکتسبات پاکتان انفاق کنید {تِ مَاکَسَبتُممِن َطَیِّبا} 

ز ا اید،بدست آوردهاید، اید، کسبش کردهشیدهتان که زحمت کحالل

 پاکتان انفاق کنید. هایتیشمع

گیرید، می و از آنچه از زمین محصول {نَ األَرضِمِمَّآ أُخرَجنَالَکُم مِوَ}  

اگر مستحبات مثال اینها، یعنی از نبات االرض، یعنی از گندم و جو و ا

 ،شود، گندم، جو، کشمش و خرمارا هم بگیرید، همه چیز را شامل می

نچه از آ دنشوزکات واجب دارد. غیر اینها زکات مستحب، همه شان می

 .دنرویمیزمین 
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 ، فعل؛یک منبع شما شویدمیکه شما بهرمند  ییعنی از دو منبع

ی بذر ،و روئیدنیها : زمین استتالش، کار و کسب شماست، منبع دیگر

ی کنید یا حتی بذر هم نپاشید چون برخاستفاده می و پاشیدکه می

، تاس که داریم، کسی آنها را کشت نکرده ایها و علفهای کوهیمیوه

کنیم، به درویم، انبارش می، میاست پاشیدهکسی بذری آنها را ن

گترین دهیم و مجموع اینها در زمین برای انسانها بزرحیوانات خود می

-رمایهتان و سالیتهای دستیاز این دو سرمایه، سرمایه فع سرمایه است،

 د.نیککنید انفاق ید و شما جمع میروهای خدا دادی، آنچه از زمین می

است،  دَبه معنی فَسَ "واتَیَمَّمُ" ،{الخَبِیثَ مِنهُ تُنفِقُونَ اوَالَتَیَمَّمُو}  

 دشوولی فاسد می رویدیعنی از اکتسابات خبیث و آنچه از زمین می

نفاق کنید، برد از حاللها اکاری را از پیش نمی ،د، انفاق حرامکنیانفاق 

 .نه از حرامها، حرام تعبیر شده به خبیث

 :کنید، مثالًرا خودتان اخد نمی که آن یحال در ،{وَلَستُم بِئَاخِذِیهِ} 

ما رهای بدرد نخور، گندمهای سمکنید، آن گندشما گندم را خرمن می

خود  و دنرخوه قاق و امثال اینها که بدرد نمیخورده، آب نرسیده، سیا

را  ییخواهید کنار بریزید، اگر آن را بخواهید انفاق کنید جاتان می

 .د گرفتننخواه
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 شودیمکنید چگونه وقتی خودتان اخذش نمی ،{وَلَستُم بِئَاخِذِیهِ}  

 ردهخو ، خرمای باد رسیده، کرم خورده، میوه کرمکردبه دیگری انفاق 

نه تان داشته باشید چگوخواهید برایتان نمیدو فاسد شده را که خو

 .خواهید برای مسلمان دیگری انفاق کنیدمی

: نید، بگوئیدنکه چشم خود را بپوشامگر ای، {آ أَن تُغمِضُوا فِیهِاِلَّ}  

فتن ندیده گر سیاه قاق دارد که دارد، اگر مسئله حاال این گندم است

 بحث جدا است. باشد،

؛ یعنی شما نی استغبدانید که خدا  ،{غَنِیٌّ حَمِیدٌ اللّهوَاعلَمُوا أَنَّ }  

ه زکات مند بغنی کنید، خدا نیاز وانید خدا راتتان نمیبا این انفاقات

مند یگر خدا سپاسنیست و از سوی د واجب یا انفاقات مستحب شما

 .دنکنمیکه انفاق  است از کسانی

ردم، که اجماالً ترجمه ک سوره مبارکه  بقره 267از این آیه  !خوب

 و امر الهی است. آید که انفاق یک دستوربدست می

 ظلم نابخشودنی

نوان عی دیگر چهارده آیه به در آیه دنکنمیفاق نکه ان بعد کسانی

 :خوانیمسوره مبارکه بقره می 270، در آیه اندظالم قلم داد شده
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مِینَ یَعلَمُهُ وَ مَاللِظَّلِ اللّه فَإِنَّ وَمَآ أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذرٍ}  

یا  یاد،زمقداری، کم یا کنید از یک یعنی آنچه انفاق می ،{مِن أَنصَارٍ

 کنی یک نذری.نذر می

اه است و هم از داند، هم از نیت شما آگخدا می ،{یَعلَمُهُ اللّهفَإِنَّ }  

ه نیتی، چشب باشد، روز باشد، به  کم باشد، زیاد باشد، ،مقدار آگاه است

 تان تصوّردر ضمیر به چه هدفی باشد، هر چه در ذهن داشته باشی و

 .داند، بر خدا پوشیده نیستاو را می خدا کرده باشی

د، چه نیاور ندار و گران یارن و ستمظالما ،{مَاللِظَّلِمِینَ مِن أَنصَارٍوَ }  

 نی: کساندیگواتفاق میه بنسبت دارد اینجا؟ نسبتش را همه مفسران 

لذا  و د، ظالم به حق دیگراننآیکنند، ظالم به حساب میکه انفاق نمی

 نندکنمیکه انفاق  یاین ظالم ،اکترین نوع ظلم استخطرناین نوع ظلم 

نیا و آخرت دد، خدا آنها را در ناند، هیچ گونه یاور نداریا تارکین انفاق

این جهت است، که در آیات دیگر خطرناک بودنش به  کندمییاری ن

کند  ها قابل عفو است، قابل بخشش است، توبهلمخوانیم که سایر ظمی

 ی درم آیات را بیاورم زیاد است ولی، حاال بخواهشودطرف می ظلم بر

 .شودنمیخیزد، دیگر توبه کند قبول باب ظلمی که از عدم انفاق بر می
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که تارک زکات است، تارک خمس  کسی این خطرناکتر است از

فاقات عمرشان ان که در حتی کسانی که انفاقات واجبه است و است، اینها

طرف  رکه این ظلم با توبه ب اندکردهاند ظلمی ه انجام ندادهمستحبّ

ت، اسکه ترک انفاق ظلم  که انتخاب کردم این بود یشود. عنوانِنمی

 رویم به طرفبخشش نیست، قابل جبران نیست، می که قابل ظلمی

 د.نکنکه انفاق می کسانی

 مَثَل انفاق کننده

ه ره مبارکه بقره که از همین چهاردسو 261خدای متعال در آیه 

ها را کار مَثَل .دهدمی مَثَلی ارائه گانفاق کنندان  یباره، دراستآیه 

ا رسازد، مَثَل قضیه میماندگار  کند و خیلی هم مطلب راآسان می

عور شد، باسواد و بی سواد، هر که اندکی نفهمکند، همه میعمومی می

رئی مه شد، ئالمثل اراته باشد، وقتی مطلبی در قالب ضربانسانی  داش

مطلب  بیند و برایششود و هر که چشم دارد او را میدیده می ،شودمی

 افتد.و جا می شودشود، یقینی میمیمُحرز 

در محاورات و عرف  ،الشأن ضرب المثل زیاد استدر قرآن عظیم

المثل دنبالش است، آن سخن جا  بینیم هر سخنی که ضربکه هم می

ا برای ، خدا هم در اینجکندمیشود، گسترش پیدا افتد، ماندگار میمی

 اند، مَثَل زده است؛انفاق کننده کهکسانی
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شان که مال مثل کسانی ،{هاللّمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ اَموَالَهُم فِی سَبِیلِ }  

 .دنکنمیرا در راه خدا انفاق 

است، که از او هفت  مثل دانه گندم ،{کَمَثَلِ حَبَّةٍأَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ}

 روید.وشه میخ

 نه گندم است.در هر خوشه صد دا ،{فِی کُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ}  

 ابرش کند.خواهد چند برخدا هم می، {عِفُ لِمَن یَشَأءُایُض  اللّهوَ}  

ا، نیت انفاق انعلیم است و د ،وسعت دهنده خدا، {واَسِع ٌعَلِیمٌ اللّهوَ}  

 ده را.شبلغ انفاق نفاق کننده را، یا م، مقدار مواد اداندکننده را می

ین اگندم، که هر کسی  یجا مَثَل زده شده است به یک دانهدر این

ار ک و که با دهقانی و زراعت سر فهمد، مخصوصاً کسانیل را میثَمَ

د شود هفت ص، یک درهم آن میدنکن میکه انفاق  دارند، یعنی کسانی

 صد سیر.د هفتشودرهم. یک سیر آن می

 کسی ،ندکمیچندش  باز خداوند دو  ،{عِفُ لِمَن یَشَأءُیُضا اللّهوَ } 

 .خواهد کرد، اجرش این است، که انفاق آن رشد کندمیکه انفاق 



 59                                                        قدر آیه انفا )ع(جایگاه اهلبیت  

 !شودانفاق تربیت می

 :خوانیمجای دیگر می در

و  کندیمخداوند ربا را نابود  ،{الرّبا ویربی الصّدقات اللّهیمحق } 

یعنی تربیت کننده، یکدانه گندم یک  "بر"دهد. صدقات را رشد می

کوچک است یک  دهد، هسته خرما چقدرجنگل گندم را تشکیل می

از ـکوچک است یک دانه پی درـچق شود، تخم پیازرما میـدرخت خ

و لآشود، هسته زردکوچک است یکدانه کدو می شود. تخم کدو چقدرمی

م سیب شود، تخلو میآچقدرکوچک است تبدیل به میلیونها زرد

د شود و جز خداونسیب می یدرکوچک است تبدیل به هزاران دانهچق

 نیست. ایکننده تربیت

دهد. ، رشد میکندمیخداوند انفاق انفاق کنندگان را تربیت 

یامت این انفاق را تا ق و کندمیحساب  هایش راساعت د لحظات وخداون

خاک  یرزای را نهماند به دهقانی که دامی دهد،رشد می ند وکتربیت می

در اینق که انفاق کرده بودم، کند، گندمیبعد خودش تعجب می کندمی

 ع نباته.یعجب الزرّا ،زیاد شده است

ترک  ،است آیه را خواندم اینکه انفاق یک دستوربا خوب! در رابطه 

چه  انفاق کننده آیه را خواندم و ،نابخشودنیانفاق ظلم است، ظلمی 

 ان کردم.اجر دارد خدمت شما بی
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 آثار انفاق علنی

و که خواندیم دی اکنم که انفاق در آیها هم عرض میاین نکته ر

 :گونه است

 ؛انفاق علنی - 1

 ؛انفاق مخفی - 2

و هم د داده و هر انفاق علنی و انفاق مخفی هر دو را خداوند دستور

، هم اندمطلوب است، در مورد انفاق علنی مفسّران دو اثر را بیان نموده

 .صاحب تفسیر المیزان و هم مفسران دیگر )رح(یرحوم عالمه طباطبایم

نیک دعوت  د، دیگران به کارنشودیگران تشویق می: اثرنخست

دهد، انفاق علنی که زکات و خمس خود را علنی می ید، کسنشومی

گر ، فالن مسجد، فالن سرک، فالن شفاخانه، فالن کار خیر دیکندمی

ا رکه مردم  این استاز اثرات انفاق علنی  یکی ،است را انجام داده

ه ک د. کسانینشوخبران خبر مینیک و بی در این کار کندمیتشویق 

د. او هم کننمی ها میل پیدارغبتند. بیشومند میقهعالقمند نبودند عال

رویج تاثراتش  گیرد. انفاق علنی یکی ازشود، سهم میبالخره تشویق می

 عملی است برای دیگران.

د مردم نبینمی شود. وقتیمایه دلگرمی به نیازمندان می :اثردوم

 د را درگونی آر ماه رمضان فالن تجار هزار درد، نشوند، خبر میاانفاقگر
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جامعه ما انفاق  رد که دنشودلگرم می ،است به فقرا کمک کرده فالن جا

 د،نکنقوت قلب پیدا می دارد، دانسانهای خیّر وجو کننده وجود دارد،

 ما هم از د رفت ونبین نخواه گرسنگی از : کودکان من هم ازدنگویمی

د روحیه نطول عمرش انفاق را نبین در گرسنگی تلف نخواهیم شد، اگر

د نشو خبر وقتی که مهمترین خطر روحیه باختن است، دنرا میباز خود

د. نگیرد، روحیه مینشوامیدوار می ،فالن کوچه خیّری است که در

ها مخفی همه انفاق گیرد. اگرانفاق علنی صورت می از روحیه دادن

را  ، روحیه خوداست انفاق کرده نیست که فالن تاجر د، آنها خبرنباش

 د. نبازمی

 یههم د که ازآیذهنم می بنده در ،بود نیامده تفسیر در :اثرسوم

 ،است به او اشاره نکرده )ره(یمه طباطبایاست، عالّتر ، مهماین دو اثر

 "همترفع ت"که انفاق علنی  این استاند و آن ن هم اشاره نکردهدیگرا

یانه عمرش زکاتش را مخفطول  در یک کسی انفاق کننده، اگر از کندمی

نی رسید هم نداشته باشد، اگر کسا ،اش را مخفیانه بدهدبدهد، خمس

هد، دفالنی خمس نمی :دند که بگوینداشته باش یا رقابت با او دشمنی

 : بروید سوال کنید به کی پرداخت نمودهدنست، بگویخمس ا منکر

  گیرد.می مورد تهمت قرارین صورت ا در ؟ قبض رسید هم ندارد،است

، رسید آن کندمیرا به یک مجتهد تسلیم  وجوهات خود وقتی

شود سند مسلمانی که می ،دارد یت دنیایت اخروی ندارد، اما اهمیّاهمیّ

 ییآقا ،نیست ینجا کس، آکمک کنید اگر شب هنگام به فقیر ،نو تدیّ
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رفع  زکات  بدهد تا علنی یک بار ،باشد مخفی زکات داده چندین بار که

ت انفاق بفهمد که منکر زکات نیست، این هم اهمیّ تهمت شود، مردم 

 .علنی

 آثار انفاق سِرّی

ین الش انفاق پنهانی اثرش چیست؟ اوّ ،ستا دوری از ریا :یکم اثر

خفیانه مبرد، بین می را از شود، انفاق مخفی ریار میدو که از ریا است

  کند. ینمایکسی نیست که خود !خوب ،کندمیانفاق 

 روش درست استفاده از یکس : حفظ آبروی فقیر است، اگردوم اثر

یر انفاق مخفی آبروی فق افتد. ولی درخطر می نکند آبروی فقیر در

 محفوظ است.

اق که انف این استاند گر نگفتهران دی: اثری را که مفسّسوم اثر

ا از پوشاند، این اثر رهای انسان را میبدی است،آت ئمخفی کفاره سی

م که خوب است این بحث را هم نگفته نگذار ،استفاده نمودم دیگر آیات

 ی.ست بین انفاق علنی و انفاق سرّچه تفاوتی ا "تعبیر آیات"از نظر 

 :خوانیم کهمی 271در آیه 

ا علنی کردید بسیار رقات اگر صد ،{الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ اودُتُبْ أِنْ }

 .خوب است، فنعم المطلوب، نعم المراد
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اگر انفاقات را مخفی  ،{یرٌ لَّکُمْتُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَ وَ اِنْ} 

 .به فقرا دادید بهتر است و کردید

اهیت سدکه انفاق علنی مطابق مربه نظر می"خَیرٌ لَّکُم"از تعبیر

فی به رد ولی انفاق مخت داذاتاً خوبیّ و که امر مثبت استاست انفاق 

  .تر استخلوص نزدیک

 !شدنزخمی شناخته 

 گوید:آورده، می )ره(یک داستان را مرحوم شیخ صدوق

 را د زخمهایشنخواستند دفن کن را )ع(امام حسین آقا اینکه  بعد از

که  یجای شمشیر معلوم بود، هر معلوم بود، آثار زخمها شمردند، آثار

است  نیزه گی باشد آثارکه پار یجای آثار شمشیر است، هر اشدگی ببرید

 ردسنگ است، دیدند  گی باشد آثاره شکستهک یجای ، هرتیر یا آثار

 ار[]گریه حض.اش را شکسته بودندپیشانی ،سنگ است آثار آقا پیشانی 

یک زخم بود  آقاشانه راست  در استمرحوم صدوق نوشته 

، به زخم اشتنفهمیدند که زخم چیست؟ به زخم شمشیر شباهت ند

 .، نفهمیدندداشت، به زخم سنگ هم شباهت نداشتنیزه شباهت ن تیر و

شانه  رسجّاد! یک زخم د مپرسیدند. اما )ع(سرانجام از امام سجاد -

 بود؟ بود نفهمیدیم زخم چهآقا 
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یم آقا؟ بود دانم که زخم چهمود: من میفر اشکش جاری شد و آقا -

 قرافی کرد، خانه به خانهیــمرما را بدوش ــخ شبانه انبار )ع(حسین

بیوه زن کجاست؟ مظلوم  گشت، فقیرکجاست! یتیم کجاست!می

 ]گریه حضار[کس کجاست؟ کجاست؟ بی

 دیم،کرپانسمان می آن زخم را ،شداش زخم میشانهبعضی اوقات  -

اشته دکه اینگونه زخم  های کسی، شانهم انبار نان فقراست، زخآن زخم

 ،کردی، انفاق ماندمند بودههبه فقرا عالق چقدرآقا باشد پیداست که 

ناهان پیب فقیر، یتیم، مسکین و فکر در آقاانفاق کردن را دوست داشت، 

  .ندبود

 )ع(بن حسن اللّهعبد

 پسر ودک بود،هم نبود ک ، نوجوانجواننو هم یک پسر کربال در

 ع()رفت امام حسینکسی میدان می ، هر)ع(امام حسن مجتی ،برادرش

د: خواهرم زینب! خواهرش سپره داد ولی این کودک را باجازه می

فهمد، مواظب باش این بچه میدان نرود، کودک است، جنگ را نمی

 !کندن فرار چنگت از اللّهکه عبد! تحمّل شمشیر را ندارد، مواظب باش

 ،دودیهی طرف میدان م کرد، فرار اللّهکه عبدک مرتبه زینب دید ولی ی

زینب دنبالش  بچه کوچک است، شمشیر هم ندارد، نیزه هم ندارد،

 .دیدومی
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 د به قربانگاه عشقکَش منه آی سوی زینب بانگ میزد شاه عشق

 بیا اللّهعبد گفت واز درون می بیرون میکرد وآن شه این نداء از

، ع()عمویش حسین د نزدیکرسان خود را ،مدلگاه آقت تا اینکه در

 .قطع کرد آمد دست این بچه را عمویش دفاع کند، ظالمی خواست از

 ]گریه حضار[

ه گلویش شمشیر ب ،قربانی یبرّه به این هم اکتفا نکرد، بچه را مانند

 ش باتا نبیند چگونه فرزند برادراد دزحمت پهلو میه گذاشت، امام ب

  ]گریه حضار[کند.نرم میه پنج مرگ دست و

 حلّت بفنائک علی االرواح التی و اللّهسالم علیک یا اباعبدلا

 دعا و آمین
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 لسه پنجمج

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

وات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی السّم

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

روحی و فی االرضین،  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

عِنْدَ الّذِینَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم    }

 1{ رَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ

عنایت  یصلواتگردیم  حسینی بهرمند امیدوارم از مکتب پُربار

 ]صلوات حضار[ فرمائید.

زیزان ی و سایر عرضای مان جناب دکتراز بیانات برادر عزیز و گرامی

 افزاید.یم، خداوند به توفیقات همه بیاستفاده برد

 ق محض رضای خداوندانفا

ما های دیگر آیه مبارکه انفاق را خدمت شوزامروز هم به تعقیب ر

 ؛نمایمپیشکش میکه محضر شما لبی در نظر گرفتم تالوت کردم و مطا

ای رضای خدا باشد و جز رض برگزیدم این است، انفاق محض که یعنوان

 خدا انفاق معنی نخواهد داشت. 

                                                           

 274بقره /  - 1
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استفاده  چهارده آیه همین ،سوره بقره 272این عنوان از آیه مبارکه 

استفاده این مطلب  ی که قرائت کردماشود، یعنی دو آیه مانده به آیهمی

 شود. نفس آیه این است:می

، ما و إال آمده است ما و إال آیه با ،{اللّههِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّاابتِغَآءَ وَجْ  } 

 ادبیات عربی دستورنفی و اثبات طبق  نفی و اثبات است. حرف حرفی

، تنها فقط و فقط یم:یگور فارسی مید است "حصر"و نحوی به معنی 

 ،ندرساهمه اینها معنی حصر را می ،این است و جز این نیست ،و تنها

 .است چون با ما و إال آمده محصوره است، ،آیه

مگر فقط   ،{اللّههِ جْإِلَّاابتِغَآءَ وَ   }انفاق نباید کرد،   {وَمَا تُنفِقُونَ } 

 و احد. خوشنودی ذات واحد بخاطر

مَا چه رسد از ما و إال که به معنی حصر است حتی معنی آن که اِنَّ

فقط  إال آمده است، یعنی انفاق باشد مفید حصر است، اینجا خود ما و

 تنها برای رضای خدا باشد. ، تنها وو فقط

ز ، جاست: این است که انفاق بخاطر خدا انفاق یا به عبارت دیگر

ن جز ای ت واین اسی معن ،نیست بخاطر خدا باشد انفاقاینکه انفاق 

 نیست همین است.
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ت، اس ییتاً و ذاتاً عمل مستحباین درست است که انفاق ماهّبربنا

 یهمستحسن، عقل پسند، مطابق طبیعت بشر، موافق روحیّ ،است یعمل

خدا را و رضای  اگر برای خدا نباشدل و بخشش ولی مندی، بذتسخاو

، در تاریکی است سیر ،نکند و خوشنودی احدیت را موجب نشود تأمین

  این یک مطلب. نکرده. یانفاقگویا 

ال اعم آگاهی دارید، همه اللّهحمدونه است شما بتمام اعمال اینگ

ه مل زندع گذارد، آن عملخود را میانجام گرفت اثر  اللّهو فی هللاگر 

گر ایابد، و و رشد می شودذخیره می ،کندمیاست. روح دارد، پرواز 

 و تی نخواهد داشپرواز  ،روحبی مرده، است ، عملیبخاطر خدا نباشد

 استفاده می شود. 272لب که از آیه نابود خواهد شد. این یک مط

 دو اجر دارد اللّهوجه انفاق لِ

ینگونه ابرای دو اجر دارد. ، اللّهلوجه انفاق که این استمطلب دیگر 

، مطلب دکنمیها را آسان ل کارثَمَ زند،لی میثَمَخدواند متعال ق انفا

، یگزین شدشود، و بعد که جایگزین مینده جادر ذهن خواننده و شنو

لب را ، این مطسوره بقره 265شود، آیه مبارکه گارتر میدشان ماناثرات

 :رساند، نفس آیه را برای شما آوردم که بخوانم و ترجمه کنممی

که  کسانیل ثَمَ ،{اللّهضَاتِ بتِغَآءَ مَرا الَّذِینَ یُنفِقُونَ اَموَالَهُم وَمَثَلُ  }

 د.نرور اینکه رضایت او را بدست بیابخاطکنند نفاق میشان را ااموال
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 ار که شد.کاین  ،ینان خودشو بخاطر اطم ،{وَ تَثبِیتًا مِّن أَنفُسِهِم}

ست در یک زمین امانند بذری  ،این گونه انفاق ،{کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبوَةٍ}

 .کاشته شود و با انرژی دهاآم بسیار صالح،

که  ینحوه ، بشود که انبوه باشدیگفته م  یستانبه باغ " جَنَّةٍ"

ن د و زمینرفتگی پیدا کرده باش درهمهای دیگر هایش در شاخهشاخه

رسد، ها به زمین آن باز  الی برگ آن کامالً سایه شده باشد، خورشید

 ."جَنَّةٍ"شود، می 

هم  "رِبوَةٍ "، است هم خوانده شده " بوَةٍرَ"، {کَمَثَلِ جَنَّةِ بِرَبوَةٍ}

 .دنخوانمی نیز "رُبوَةٍ  "خوانده شده و 

تی نبا چیست؟ زمین بسیار صالح زراعت، زمین که از مواد " رَبوَةٍ "

ین د، زمکه انبوه باشد از اینگونه موا کافی بر خوردار باشد، به زمینی

 که: زمینی غنی،

 .شدآن باریده با یعنی باران بسیار بر ،{أَصَا بَهَا وَابِلٌ   }

ویاند دو برابر راین زمین گیاهی را که می ،{فَئَاتَت أُ کُلَهَا ضِعفَینِ  }

 هر چه که باشد. ،گندم باشد، جو باشد، میوه باشدآن گیاه  است،
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ست، دی امنی و قدرتزمین غن مین آنون ز، چدو برابر است ،ضِعفَینِ

دری قبه  ،این زمین به قدری آماده است ،باشد باران هم در آن باریده

 پرورد.بذر را می، غنی است که اگر باران هم نبارد

های روید، زمیند میاگر باران هم نبار ،{فَإِن لَّم یُصِبهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ  }

در آن  که ی، با همان نم، چه قدر خوب است، زمینهای خوبصالح

و  ول بهارهم ندارد ، با یک نم ا زیاد نیازی به باران ،شود، سبز میاست

 مین صالح، یک چنین زدهدمر میرا ث گندم ،زحمتبی مختصر بارانی

 زراعت واقعاً نعمتی است.

دهید آگاه و یمه انجام خداوند به آنچ ،{بِمَا تَعمَلُونَ بَصِیرٌ اللّهوَ }

زراعت ه ک ثَل زیبایی است، بویژه برای کسانیبینا است، این مَثَل چه مَ

ها لثَن مَای اند،اً زراعت پیشهاکثر که مردم ما و شمامانند:  ،پیشه است

جر اکند که در راه خدا انفاق می یعنی کسی ،فهمندرا بسیار خوب می

ی در زمین امانند دانه اش راویا انفاق کننده، انفاق، گبرابر است شان دو

، د، باران ببارکه دیگر خاطرش جمع است و آماده بکارد بسیار صالح

نزد  شدو اجر دارد، اجرخالصانه  یانفاق دهد، یک چنین، فصل مینبارد

  خدا است.
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نه  ،شودضایع نمی د خدا باشدو آنچه نز، {فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبّهِمْ }

 یم؛واندکه خ یکند به دلیلرشد می شود که چند برابرتنها ضایع نمی

  دهد.و صدقه را رشد می احسان خدا ،یُرِبی الصَّدَقَات

 نتیجه نقدی و دنیوی انفاق

جر اعضیها با این داند که بند میند که خداونکرین نوشته میمفس

ال که اجرش پیش خدا باشد، حا ،دنشود، یا مطمئن نمینشوقانع نمی

 ،شودد نمیشو، پیش خدا نگهداری میمعلوم نیستچقدر اجر داریم؟ 

ه عالو ،بیشتر بدهد ینانبرای اینکه خداوند متعال اطم معلوم نیست

ا به شما نتیجه دارد، لذبرای ست در دنیا هم پیش خدا ماش اینکه اجر

 این آیه خداوند متعال می فرماید: درگردیم، بر می 272آیه 

از  دیکنمی انفاق آنچه که شما ،{وَمَا تُنفِقُوا مِن خَیرٍ یُوَفَّ اِلَیکُم  }

 ها، و حسنات.خوبی

است که نزد گردد، این غیر از آن اجری به شما بر می، یُوَفَّ اِلَیکُم

-نقداً به شما بر می همین دنیا گردد یعنی بهخداست، به شما بر می

از آن که در قیامت پاداش دارید و چند برابر هم پاداش  ردد، غیرگ

دارد، در همین دنیا هم  اثر دفعی ی دارد،اثر آن ، در همین دنیا همدارید
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، پس ترسی انددرگخدا به تو بر می برابرش راچند  ،ق کردییکی انفا

 نباید باشد.

-می بر : ماویدـده است، تا خدا بگـنیام "نُوَفَّ" د:نگویرین میمفس

ست انفاق را بد اشنتیجه انفاق بنفسه خود آمده یعنی "یُوَفَّ" گردانیم،

 ،ستاکه حاال وعده الهی دور  ،نفاق کننده نترسدپس ا ،دهدکننده می

 و معامله یک عمل نسیه است ؟!مت بشود، کی زنده و کی مردهتا قیا

 ین پاداش، پاداش نقدی است.، امند نداردبه نقد عالقهنسیه 

 بهتر ن نسیه از نقدآگر چه ا، پاداش نسیه ،{فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبّهِمْ  }

سازد انسان طمئن میهذا این آیه ممع ست،خدا نسیه بهاست، چون 

 نقدی هم دارید. انفاق کننده را که شما اجر

 ،شودنمی به شما ستم که خاطرتان جمع باشد، {وَاَنتُم لَا تُظلَمُونَ  }

ندم د که یک من از گیکند، بی صبری مییکنن انفاق میشما که یک مَ

باشید ننگران  ، نه!است هکم شد پول شما کم شد، یا هزار افغانی از شما

 !نیست ظالم اللّهیاذب، خدا العشود، خدا ستم کار نیستبه شما ستم نمی

 ندگردااین یک من را  هفت صد من به شما بر می ،تان جمع باشدخاطر

 بیشتر از آن.بلکه 
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یعنی  نموّ ،است "نموّ"به معنی  زکات ،{عِفُ لِمَن یَشَاءُیُض اللّهوَ   }

ات ، زکرشد یعنی نموّ ،زیاد شودی کند، ود مال ترقشاینکه موجب می

 ا کم کند.، نه اینکه مال رکندمیال را زیاد م ،دادن

نفاقات اها یا و امثال این. خمس مثل زکات است پس انفاق واجب

، موجب رشد مال است، خاطرتان وجب زیادی مال استم که مستحب

، ان بیشتر استیناین آیه برای اطم، کندمیکه خدا ستم ن جمع باشد

 ،فاصله بعید است ،است این اجر دور کندمیکه خیال  برای کسانی

 دهد.نان میی، نقدش را این آیه به شما اطمسیه استن

 انفاق خصلت متقین

لت از سه خص یانفاق یک :فرمایدمی که خدابه اینجا  رسیمبعد می

 رد که کتاب برای هدایت آنان نازل شده است، یمتقیان ؛متقیان است

 نیم:خواآیه سوم سوره مبارکه بقره می

 .{وةَ وَ مِمَّا رََزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَاَلَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَ  }

 است که شکی در او نیست. کتابی این کتاب، :گویداول می

هدایت برای  که است یکتاب ،{هُدً لِّلمُتَقِینَ الْکِتَابُ لَارَیْبَ فِیْهِذَالِکَ   }

به سه عالمت،  ،متقیان سه خصلت دارنداست، متقیان کیانند؟  متقیان

 بشناسید:ها را این
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 به غیب دارند. یمانکه ا دکسانی هستن ،{اَلَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیبِ}    -1

 .دنکننماز را برپا می ،{وَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ}   -2

نها روزی کرده انفاق از آنچه خدا به آ ،{م یُنفِقُونَوَ مِمَّا رََزَقنَهُ}   -3

 .ندنکمی

عالیم  به غیب، اقامه نماز و انفاق آنچه بدست آورده از ایمان یعنی

، ستآخرش انفاق ا، بعد اقامه نماز، ایمان به غیب اول متقیان است،

 :ایمان دو شعبه دارد ایمان به غیب یعنی چه ؟

 ؛ایمان به شهود - 1

 به غیب؛ایمان  -2

 ؟ایمان به غیب یا شهود

ه ک ییعنی ایمان به چیزهای ،داردنلی ارزش یخ "شهود" ایمان به

 ی ونرم ،شودمی ، چشیدهشودمی ، بوئیدهشودشنیده می ،شوددیده می

ه ب، ایمان عالم ماده ،محسوسات عالم فیزیک تمام یعنی ،درشتی دارد

اف ایش است. تحت اوصزمکه در آزمایشگاه قابل آی شهود است، چیزهای

ن ، وزحجم دارد ،کتله دارد، دارد ، بورنگ دارد ی داخل است،فیزیک

 و درشتی دارد، تلخی و شرینی دارد.دارد، نرمی 
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دارد، د جوانسان و دارد، دریا وجود ،دارد بینیم وجودمی کوه را :مثالً

 دپرنده وجو دارد، آسمان وجود دارد، گیاه وجود ،دارد حیوان وجود

 جودبینیم ونچه را میآ و دارد خزنده وجود ، چرنده وجود دارد،دارد

ن ایما ،یعنی جهان محسوسات ،کنیم میبینیم حسّمی دارد، آنچه را

ی ـدارد چه ارزش ان دارم که کوه وجودـمن ایم ،به شهود کمال نیست

اقت حم که دریا نیست، !؟را دریا !؟شوی کوه را خواهی منکردارد. می

ا ، غذعین حماقت احمق است، ،عالم شهود را باور نکندکه  ی، کساست

جمادات  ،دریا را ؟!نکند غذا را باور !؟شود منکر ،خوردمی ند وبیرا می

  .تکمال اس غیب بیاوردآنکه ایمان به  هر ؟!نباتات را حیوانات و و

ولی  دارد که وجودن: آیعنیایمان به غیب،  ،{اَلَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالغَیبِ  }

یشگاه آزما در ،حجم ندارد ،ندارد رنگ ندارد، بو ندارد، تلخی و شرینی

ت ، درست اسدارد ولی وجود ،زیکی نداردی، خواص فقابل آزمایش نیست

دات نگونه موجوایولی وجود دارد،  ،شودچشیده نمی شود،که دیده نمی

ه جمل از باور کردن ایمان به غیب است، موجودات غیبی راماورائی، 

فات رنگ دارد، نه بو دارد و نه سایر ص موجود غیبی است. نه خداوند

 چون مادّه نیست، لهذا تحت قوانین مادّه هم داخل نیست. ،مادّه

است  آید، هم چنینبدست میپیامبران طریق  ه خداوند ازایمان ب

 د،نوجود دار د، ولینشومالئک دیده نمی ،اللّهمالئکة ایمان به 
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، ایمان به غیب است ند، ایمان به مالئکهرف مشخص داوظای انهرکدامش

ی نیست، علمایمان به آخرت ایمان به غیب است، آخرت قابل آزمایش 

 آنجا نه قمر ،خرت جزء عالم ماده نیست، آاست کشف قوانین ماده علم

 .دارد ، ولی وجودنه آفتاب ،است

داش هم یک اپ .داشته باشدکه به غیب ایمان  ؛است یمن کسمؤ

به  باور انفاق کننده پیش خدا هم امر غیبی است، . اجرتغیبی اس امر

 بی است.دارد، امر غی اجر و... روزه، خمس، زکات ،دارد نماز اجرکه این 

م. ند، دانشممسور، پرفیمد که من عالمنگیرها قیافه میلییخ امروز

 در خداوند هم خیاالت است، ،همالئک ند،ندار باور ولی جهان آخرت را

به  دایمان دارفقط  ،است شود که وزنش چقدرده نمیزمایشگاه دیآ

 !که این ایمان، ایمان نیست، محسوسات ،شهوداتمَ ،جهان معلومات

ت سا کمال شد؟! کمال آناین چه  !؟شویم منکر کوه را !ی دکترآقا

 د.ناهوردآ که ایمان بیاورد به آنچه انبیا

آخرت،  ازبرزخ، سخن  سخن از ،اندمطرح کرده را انبیا بحث آخرت

قابل  گاهآزمایش در نگفته بود انبیا اگر د وناهفرمود ، انبیابعثت سخن از

وجود دارد، بهشت،   برزخ ،دارد وجود همالئک :دین گفته ،اثبات نبود

 ن، مهم آشوداثبات نمی ، با علمخدا گفته قلم را  ی، لوح،ــ، کرسجهنم
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راستگویان تاریخ  نبیاکه ا د، بخاطریآورده باورکن را انبیا که آنچه ،ستا

 اند.اثبات کردهبه معجزه شان را صداقت و بودند

 ؟معجزه برای چیست

که  کندمی، معجزه اثبات ادعای نبوت است اصالً برای اثبات معجزه

 یحتی معجزه برای امام ضرور، ی خداستفرستادهفالن کس مثالً 

نده نمای آقانبی گفته این  کهی بخاطر؟ معجزه را چه کند، امام نیست

، اثبات است ر گفته؟ خود پیامبخواهدپس چه اثبات می ،من است

دی ی بعآقاگفته است این  قبلی  خواهد چون امامامامت که دلیل نمی

 امام است.

به  )ع(است، امامت حسین )ع(نص گفته علی به )ع(اثبات امامت حسن

همین طور ، )ع(به نص گفته حسین )ع(، امامت سجاد)ع(نص گفته حسن

 .)ص(ا آخر و همه به نص گفته پیامبرت

قط ف ،به معجزه نیازی نداردامام  است، مبرمعجزه فقط مال پیا

، یمخدا من سفیر :بگوید ، اگرکه ادعایش ثابت شود دارد پیامبر نیاز

 نتواند منبشر ی که چیست؟ دلیل من این است که هیچ کاردلیل شما 

 شتر !چشم :گفت ،ن بیاورمیان کوه بیرو از یک شتر ند:گفت دهم.انجام 

ندازم را بی اشما چیست؟ عص لیلد ، گفت: من پیامبرم!کوه بیرون کرد از

 ؟چیست ! دلیل شمامن پیامبرم، جوشدازسنگ آب می ،شوداژدها می

 توانم مرده را زنده کنم.می
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 اگر :داکرم را گفتن پیامبر ،کل معجزات مربوط پیامبر است در

 صفدو نبا ناخن اشاره کرد قمر  !چشم ت:را شق نما! گف قمر یپیامبر

ص شق قمر مشخ اثر :گویند، میمهتاب در ددانشمندان رفتن یوقت ،شد

ز رو نیست که هر ساده ، ولی کاراست است. معجزه برای پیامبر ضرور

کرد میولی پیامبر قبول ن ،ندخواستمعجزه می ، کفّار هر روزنشان دهد

 باشد.ی دست پیامبر بهه اسباب بازی نیست تا ملعچون معجز

اشته دبه غیب  متقی کسانی هستند که ایمان ،{یُؤمِنُونَ بِالغَیبِ  }

بت عایش به معجزه ثا، کسانی که ادنیست ایمان به شهود هنر .باشند

 غیره، و ()صاسالم ، پیامبر)ع(، نوح)ع(، موسی)ع(است، عیسی )ع(میشده ابراه

 .است زه ثابت شدهداریم چون به معج ما به حرف اینها ایمان

 )ص(اکرم معجزه پیامبر

-خواندن را نمی ، وی نوشتن و(ص)مخصوصاً معجزه پیامبر اسالم

 کترد کتاب بیاورد این معجزه است. ولیبخواند  که نتواند ی. کسستاد

تاب ک هکه درس نخواند ییآقا، آن نیست باسواد کتاب نوشته کند هنر و

، زهاین است معج ،است نشده که تا هنوز مانندش دیده یکتاب ،بیاورد

 تاین اس ،مانند قرآن ،درس نخوانده کتاب بیاورد یک انسان اُمی و

  .معجزه

 یکرامات ،کرامات است شنویدمی )ع(کردهای ائمه کار را که از آنچه

ت ولی معجزه نیست. کرامات چیزی است که سنخیّ ،به معجزهقریب 
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 ،ثبات ادعای نبوت است، معجزه برای اولی معجزه نیست دارد به معجزه

 ادعای امامت به نص گفته نبی و امام قبالًندارد. ی نبوت که ادعا مؤمن

  ، دیگر به معجزه نیاز نیست.اثبات شده

 مازخواند. ناین است که نماز میاثر دومش  ،{لوةیُقِیمُونَ الص  }

 نماز که متقی نیست، ی، کسخواندمی مالک است. متقی نماز نخواند

، ند. بگذارید دیگری مسخره کخواندن خیلی مهم است ، نمازخواندنمی

ت چه گفته اس ، هرخوردآن دنیا می به درد دهد،خداوند پاداش می

 ها، بعضیاست داده چه دستور هر ،رکعت ، سهرکعتدو  ،دهیمانجام 

 خیلی مالک است. نماز ، نه!مالک نیست نماز د:نگویمی

، دنکنمیق ه انفادآنچه خداوند روزی دا از ،{مِمَّا رََزَقنَهُم یُنفِقُونَوَ  }

ه میو، تنه دارد ،که ریشه دارد به استمن مانند درخت طیّانسان مؤ

 درخت مخفی است، یاش ایمان به غیب است. ریشهمؤمن ریشهدارد، 

 فتهورف یاتاش به غیبکه ریشه این است ، ایمان به غیببیندنمیی کس

 ،شدضعیف  ریشه اگر شود؛ش قوی میا، تنهاش، به تناسب ریشهباشد

 .است هم ضعیف است. تنه مؤمن نماز میوه ،خواهد بودتنه ضعیف 

درخت  است، یهمان برپای ،قیام ومسئله اقامه  ،{یُقِیمُونَ الصَّلَوةَوَ  }

 .رددارا برپا می و آن کندمینماز  یهم اقامه مومن، است ایستاده
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 بار برگ و ست،ای این درخت انفاق میوه ،{وَمِمَّا رََزَقنَاهُم یُنفِقُونَ }

 .این درخت است

 انفاق طبیعت

 ترین است. مؤمن طبیعی درخت است. از، مؤمنطبیعت درخت در

 امل ریشهرساند. با تعمیها طریق تنه به برگ ازگیرد، را می زمین مواد

 یکس از ،کندمیاش را انفاق میوه ی، همهدهدو برگ میوه می ساقه و

اء چه دارد اهد ، درخت هرمسلمانی، کافری گوید:، نمیکندمین غدری

 .کندمی

 ،کنب سفر ،بپوش ی رابخور، پوشیدن گوید: خوردنی راخداوند می

نچه ، آداری داشته باش آنچه نیاز ،خانه داشته باش ،داشته باش موتر

، شدمال خودت با ،بقیه ،تسلیم نما اش راپنج حصه مد یک براضافه آ

 .کندمیاش را انفاق ، ولی درخت همهتعلل داریمهم  باز

زمان  در، پنج را بدهد این نیست که یک بر فکر من درهای مؤانسان

سه  بار، دو ی، مؤمنین سالمدآ، روزگارهای سختی پیش می)ع(ائمه هدا

 الش را همآمد همه موقتش می اگر و ندکردخمس پرداخت می، بار

اوج حکومت  در ،بود که شیعه زنده مانداین انفاقات ند از کردانفاق می

فقیر نگه داشته بودند.  شیعه را ،هااوج حکومت اموی در ،هاعباسی

انفاقات دولت  تنها از !زده شودهرکه شیعه است نامش خط  د:میگفتن
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 اسیر شان راد، زنانکردنان را شهید میـشبلکه پدران بودند؛نروم ــمح

کجا  ، اززندان بود شان در. موالیستانتومین کار که کودکان ،نددکرمی

پرداخت ، سه بار، بارشان را دوها مؤمنان خمساین موقع در د،کردنمی

  ، خداوند اجر آنها را زیاد کند که هستی شیعه را حفظ کردند.کردندمی

 از ،من استؤانفاق خصلت انسانهای م ،{مِمَّا رََزَقنَاهُم یُنفِقُونَوَ }

بود که  "رایثا"هرچه بود  کربال درامّا  ،کندمیآنچه خداوند داده انفاق 

یمانده را بخورد باق فوق انفاق است، انفاق یعنی اینکه: مؤمن غذای خود

 در ،ولی آنجا این مسائل مطرح نبود ،این انفاق است ،باشد مال فقرا

انفاق  است. ع()عباسالالحوئج ابوالفضل باب نمونه ایثار ،کربال ایثار است

ه زندگی تواند بدون خان، انسان میاندتررخی از برخی مهممراتب دارد، ب

کند ولی بدون غذا ممکن نیست، ممکن است مدتی بدون غذا زنده 

لباس  خانه یاتر از انفاق بدون آب هرگز، پس انفاق غذا مهم بماند ولی

  د.انفاق آب بو )ع(غذاست، کار عباس تر از انفاقاست و انفاق آب مهم

انجام  )ع(این انفاق را عباس انفاق آب است وپس مهمترین انفاق، 

 یسقای ،رین کارـمهمت بدوش عباس بود و رین کارــداد، یعنی سخت

 ع()داد، طفل تشنه را عباسآب می )ع(وان تشنه را عباسـکرد، حیمی

که آب  داد و لذا هرآب می )ع(ی تشنگان را عباسداد، همهآب می

  یه حضار[]گرخواست. می )ع(عباس خواست ازمی
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 مصیبت عطش

 ،مشک خشکیده را برداشت ،آمد )ع(در روز عاشورا طفلک حسین

 ،تمذیّام! تشنگی اجان! سه روزه آب نخورده لعطش! عموا العطش! فرمود:

 .اندها کبود شدهلب ،کندمی

نسان کام ا در ، بعدشودها ظاهر مید: اثر تشنگی اول بر لبنگویمی

 شود، چشممی چشم انسان ظاهر شد برشود، تشنگی که زیاد می ظاهر

 ودد فضای کربال را تاریک و )ع(اهلبیت امام حسین شود، چراخیره می

دند دیرا را دود میـصحاگر ه بودند، نتش که همگی ی؟ بخاطردیدندمی

 بخاطر تشنگی بود.

اهلبیت به اوج خود رسیده بود، طفلک فرمود: عموجان!  عطش در

 ان راعباس اجازه مید ،مییاهکه آب نخورد شودآب نداریم، سه روز می

خل ، دااز گوشه راهی رفت، نبودگرفته طرف میدان رفت، هدفش مبارزه 

ید، مشک را پر آب کرد، خواست آب بنوشد به یاد تشنگی شط گرد

من  که انصاف عباس دور است فرمود: این از ،افتاد شو اهلبیت )ع(حسین

 ."ایثار"شند، این را میگوید اهلبیتش تشنه با و )ع(آب بخورم حسین

خورد مانع هم نبود، آب مباح آب می آب را روی آب ریخت، اگر

آب نخورده بود ولی او  که هم تشنه بود، سه روز شده بودآقا بود، 

ی ایثارگران جمله کند، از خواهد از انفاق گذرخواست ایثار کند، میمی
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گاه، یک مشک انداخت، حرکت کرد بطرف خیمه باشد، مشک را بدوش

 یخود دارد که کس خود گرفته بخاطر آب آوردن، یک شمشیر با را با

  .یک عَلَم حمله نکند و

 ؟عَلَم چرا

 ضار[]گریه حاست.  )ع(زاحم بود، چرا عَلَم؟ چون نشانی حسینعَلَم م

شود با دست آب ببرد، اسب را سوار شد چون مشک نباشد نمی

ماید، ناز مشک دفاع شود بَرد نمیشود راه رفت، شمشیر را نَپیاده نمی

  ]گریه حضار[ است. )ع(این عَلَم نشانی جبهه حسین؟ عَلَم را چرا

یی حیثیت است، برپایی عَلَم برپا )ع(برپایی عَلَم برپایی پایگاه حسین

شود، خمیده می )ع(است، عَلَم خمیده شود حیثیت حسین )ع(حسین

مت است، عال )ع(نشان حسین است، )ع(برپایی آبروی حسین ،برپایی عَلَم

اند عَلَم وتن عَلَم باید برافراشته باشد نمیاست. لذا ای )ع(ای حسینجبهه

  ]گریه حضار[ را رها کند.

نمانده، از راه ند کجا؟! بدست کی بدهد؟! کسی باقیک عَلَم را رها

 یشد، افراد دشمن باخبر ،خواست از راه مخفی برگرددمی ،مخفی رفت

 خبر با )ع(عباس آب برندارد، از یباشند که کس، مترصد نددرا گماشته بو

یک  ،به جنگ کشیده شد را گرفتند، کار )ع(راه عباس ،شد، هجوم کردند

، کندمیشمشیر حمله  ، باکندمیخود را حفظ ، سپر انسان نظامی با



 انفاق در آیه )ع(ه اهلبیتجایگا                                                122

یک قطره آب به  کندمیی ــخود نیست، سع رــبه فک )ع(ولی عباس

 م به یک دستش، عَلَم به زمین نیفتد، به مشک تیرگاه برساند، عَلَخیمه

 کند.حفظ می نرسد، مشک را

 بر دوش عمّه

دشو! جانم بیا باالی دوشم بلن تردخ کندمیآخ، آخ، آخ، زینب صدا 

باالی دوش  )ع(ر حسینــ، سکینه دختاست ن عمویت کجارسیدهـبیب

 عمه د،زنمی، صدا کندمیاست، طرف شط فرات نگاه  (س)اش زینبعمه

طرف بشط فرات بیرون شد،  ، علم ازاست جان! عَلَم به شط فرات رسیده

 رام: عمه جان تابی کرد، فرمودآید، یک مرتبه دختر بیگاه میخیمه

 [گریه شدید حضار]پایین بگذار! 

نم ، به گماگاهی به راست کندمیقسم عَلَم گاهی به چب میل  ابخد

 ]گریه حضار[ .بدن ندارد دست در عمو

در یک  )ع(گوید: حسین، راوی می)ع(آمد باالی بدن عباس )ع(حسین

، دو بوسی اسپ پایین شد، یک دست بریده را از زمین برداشت نقطه از

رفت دست  ترقدم جلو است، چند )ع(فهمیدم که دست بریده عباس

یه ]گر .کردمیو بوسه  کردمیبرداشت، به این دستان نگاه  دیگر را

 حضار[
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چشم عباس تیر ه نازنین عباس، ب ند باالی پیکرخودش را رسا

 ع()بود، طاقت دیدن را نداشت، همین که فهمید حسینکرده  اصابت

 آمده است.

ین داشتم تا نگاه آخرچشمی می! ایکاش )ع(حسینآقا  !کرد صدا -

بغل  ردرا و یکبار دیگر ت داشتم کهی میو دست انداختممی اتبه چهره

 .گرفتممی

گر دست من چشم دارم و ا ،: برادرم! اگر تو چشم نداریآقا فرمود -

که از سپه  نداری من دست دارم، اکنون نوبت برادرت حسین است

 حافظی بگیرد.ساالرش خدا

 گاه ببرد،به خمیه را )ع(خواست بدن عباسمی )ع(آقایم حسین

ت سکینه خجال نبر! چون از هگاصدا کرد برادر مرا به خیمه )ع(عباس

 گریه حضار[] .کشممی

پیکرش قطعه قطعه شده  عباس جان داده بود، ،طبق روایت دیگر

پُرخونش  دارد، لهذا نشانی عباس که عَلَم بدن را بر ستاننتو مبود، اما

 ا نگاه زنانگاه آورد تشت خیمهگاه آورد، عَلَم عباس را پهخیمه باشد را ب

 [گریه شدید حضار] .صاحب نیفتداگهان به عَلَم بین

 مردم هایگریهعلم به مجلس و  ورود

 دعا و آمین
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 جلسه ششم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهحول و القوّة اال باال

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

علی  السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 .ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا
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 .الرّحمن الرّحیم اللّهبسم ، میع العلیم من الشّیطان الرّجیمالسّ اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ  الّذِینَ}   

 1{نَرَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُو

 .یدعنایت بفرمائ یصلواتگردیم  مندعاشورا بهر مکتب از امیدوارم

  ]صلوات حضار[

 واستفاده کردیم  یرضای دکتراز بیانات سرور عزیزم جناب آقای 

 .که قبل از ایشان افاده فرمودند یهمچنان عزیزان

 آفات انفاق

ه مبارکه انفاق است،  امروز که روی دست است تفسیر آی یبحث

و ما را هشدار تکان دهنده  ستیهایرا که انتخاب کردم قسمت ییهاقسمت

، قسمت آفات عمل قسمت که خیلی باید مواظب بود و آن دهدمی

خدا اجر است، اینکه انفاق ذاتاً مثبت است جای بحثی نیست، اینکه نزد 

، اینکه آثار مفید اجتماعی دارد جای بحثی عظیم دارد جای بحث نیست
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ایجاد  و تعادل کندمیآفریند و فضا را مُعطر میاینکه الفت نیست، 

 .جای بحث نیست ،و چه و چه کندمی

، که آفتی به این عمل این استشرطش ، هاو شروط هاالکن بشرط

الدی نرسد، آتشی او را نسوزاند، سیلی ویرانگری ویرانش نکند، داس ج

ضی و ش ننماید و آفتی ارطعقبی رحمی،  معش نکند، دستق و لعق

 .ابت نکندصی به او اسماو

ابر طیبّه که دو برابر بلکه چند بر شودی میااین صورت شجره در

 هر آفت شود،تمام زحمات هدر می ،دهد، ولی اگر آفت رسیدثمر می

چه باشد، هجومی ملخی باشد، سرخی و سرمایی باشد، سیلی و آفتی 

 ویران کننده است. آید، هر چیزی که آفت به حساب میدیگری باشد

تخم اصالح شده باشد، زمین هر چه هم صالح باشد، دهقان  چند هر

محصولی  و واهد داشتهم هر قدر ورزیده و ماهر باشد خرمنی نخ

 .نخواهد برداشت

 تیّمنّت واذ

 الشأن دو چیزات است، آفات انفاق در قرآن عظیمامروز بحث آف

، در همین چهارده "تاذیّ"و دیگری  "تمنّ"مطرح شده است، یکی 

عنی ی 264شماره ه باست در یکی از این آیات  هآیه که مقدمه آیه متلو

 ده آیه قبل از آیه مورد نظر این آفت مطرح شده است.
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ستمندی کمک کردیم، بعد به او مفهمید، به را شما می "تمنّ"

و ت الاِ یم: من بودم که چنین کردم، من بودم که چنان کردم ویبگو

ان است، ده سال، بیست سال به یک انس تچنین بودی و چنان، این منّ

ه ت همه را تباخدمت کرده باشیم، حیاتش را خریده باشیم با یک منّ

 .کنیممی

ی اونهمقوله منّت است، که او را بگ ت هم از همان؟ اذیّت چیستاذیّ

که بگویی این بور سازیم، دلیل هم نداریم به جزتنگنا قرار بدهیم و مج در

 ،وعده طعام به او دادین و آن بکن، یک خدمت کردم این بکچون 

چون مستمند بود، کفشی به او دادی چون کفش نداشت، لباسی دادی 

 گندم ، حَشربیا که حشر داریم یویگچون برهنه بود، معهذا، یک روز می

ه بیا گویی که بیا حشر علف داریم، پس فردا میک یگویفردا می ،مثالً

 .یم و آن داریمین دارگویی که بیا اخرمن کنیم، بعد می

و  تخواهی اذیّهر روز  می ای کهآیا تو با یک کفش او را خریده

ین ت که در ب، منّت و اذیّت آفت انفاق استکنی؟ منّت و اذیّآزارش 

ا فرموده خد شود،انفاقات و صدقات ضرب صفر میاحسانات،  ،مطرح شد

 :در قرآن این است

 .اریددا باور که خدا ر ی کسانیا، {هَاالَّذِینَ أَمَنُوایُّایَأَ }
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انفاق، صدقه است، خیر است،  ، {لَأَذَیامَنِّ وَبِالْ تِکُمْاصَدَق اطِلُولَا تُبْ  }

با  را، را، خیرات خود حسنه است، یعنی  انفاقات خود را، حسنات خود

 .ت باطل نکنیدو اذیّ تمنّ

قرآن بیان  ،زندل میثَا مَخدا اینج ،{کَالَّذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ  }

ب را زند تا بندگانش خوبتر مطلل میثَمبین و بیان ماندگار است، مَ

 .دنبگیر

 ل ریاکارثَمَ

مثل  ،کندرا باطل می ت عمل خودای که با منّت و اذیّانفاق کننده

؟ کند، ریا چیستانفاق می "ریا"ل خود را از باب کسی است که ما

که طبیعت قضیه این  ن کند، در حالیمردم خوب بگوید، مردم تحسی

م است، نیازی نیست که تو بخاطر تحسین مردم، بخاطر خوب گفتن مرد

 ،یتو در بندش نباش که کاری انجام بدهی، خوب گفتن طبیعی آن است

ار کد، تو نکن، نمیدنکنمیتشکر د، نگوید، بد مینگویمردم خوب می

نشان م برای مردودش را خ کهفقط بخاطر این آقا این خود را انحام بده، 

 تری بزنم؛اش ریا است، مثال واضحمعنی ،بدهد

بیند که این مردم ب خواند تامی ازرفت دریک بلندی نممی یآقای

ه تا مردم نَّغُ نماز با قلقله و ،ار استزگعجب نماز ،ستیعجب عابدآقا 

: عجب عابدی، گفت ،گذشتکنارش می یک عابری از ،حالهره ببیند، ب
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 کرد نماز را رها عابد .خواندمینماز  آقارسم این ن هر وقت اینجا میم

  [خنده مردم] .من روزه هم دارم! خبر نداری :گفت و

انفاق  یائاًه مالش را رک یمانند کس ،{کَالَّذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ }

 ، تحسین مردم و ...، برای دیدن مردمکندمی

د، معاد نه خدا نداریعنی اینها ایمان ب ،{وَالیوم اآلخر لّهالبِ مِنُؤایُلَوَ  }

 ند.را هم قبول ندار

که  ایدهانسان انفاق کنن :زندن مثل میآقر ،{صفوان مثلفَمَثلُهم کَ  }

ان ریا انس ،است انسان ریا کار ،کندمیعملش را باطل و اذیّت منّت  با

طرف دیگر  از یک طرف صاف، از ،صاف است سخت و گکار مانند سن

نرمی  که درشتی دیده نشود، سخت این است که این است صاف ،سخت

 .رودندارد، چیزی به او فرو نمی

که باالیش یک مقدار  فیصا مثل سنگ سخت و ،{رابیه تُلَعَ  }

 .خاک باشد

 .ابت کندصبه او ا و کثیر باران تند ،{لابِابه وَصَاَفَ  }

ته ــخاکش شس اند وـمیماش باقی تنها سنگ ،{ صلداً هفترکَ }

 شود.می
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 .یزی را برویانندچقادر نیستند  ،{اوبُسَاکَمَّئٍ مِلی شَعَ نَوْرُدِقْایَلَ  }

دایت ـه ر راـافکوم ـداوند قـخ ،{نَبافِرکَالْ قَومَی الْدِیَهْالَ اللّهوَ  }

 .کندمین

 رباران زنده کننده است، د ندارد، وجود یماهیت باران قصور در

 رد. قصور در خاک هماران زنده کننده است شکی وجود ندااین که ب

فیت وده از ظرب گیاهی نباتی و گخاک منبع بزر ،رویاندنیست، خاک می

 یاند،ورمی را ندل خاک باشد آ هرچه در باشد.می خورداربسیار قوی بر 

چون نقش  عمل هم قصوری نیست در ،ظرفیت خاک قصوری نیست در

 یا کارر ، به همین خاطرکندمیکار را خراب  ،اولی ری .انفاق مثبت است

خوب انجام بدهد حاصل عمل  هر ،است ه شدهستنامساوی کافر د

که ریا  یوقت ،باشد هچ باشد، خیرات باشد، هر تواند، انفاق برداشته نمی

 .شودمحصول فاسد می ،دخیل شد

 ل دیگر ثَمَ

 :ایدفرممی 266زند، درآیه دیگر می یلثَمَباز هم خداوند 
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 اتِهَحْتَ رِی مِنْجْابٍ تَنَعْاَلٍ وَخِیْنَّ مِنْ ةٌنَّجَ هُلَ ونَکُتَ نْاَ مْکُدُحَاَ دُّوَیَاَ  }

 آابًهَصَاَفَ ءُآفَعَضُ ةٌرِّیَّذُ هُلَوَرُکِبَالْ هُابَصَاَاتِ وَرَمَلثَّ الِّکُ ا مِنْهَیْفِ هُلَ رُاهَنْاَالْ

 .{نَوْرُکَّفَتَتَ مْکُلَعَّتِ لَایَاَالْ مُکُلَ لّهال نُیِّبَیُ کَلِ اذَکَ تْقَرَتَاحْفَ ارٌارٌ فِیهِ نَصَاِعْ

 معنی کردم، جنّت را دیروز ؛آیا دوست دارید باغی داشته باشید

داخته سایه کامل ان هایش به هم فرو رفته باشد وباغی متراکم که شاخه

 .رانگو خرما و باغی از ،باشد

ی باشد، نخلستان نهرها جار پایین از ،{رُاهَنْاَا الْتِهَحْتَ رِی مِنْجْتَ }

 نمچواین باغ هرگونه میوه باشد، دوست دارید ه در ،باشد یا تاکستان

 ولی آتش بزنید؟!، باغی داشته باشید

 100ساله، 90برسد،  یسن باالی راصاحب باغ . ولی {رُکِبَالْ هُابَصَاَوَ  }

 .ساله

 .اوالد زیاد داشته باشد { ةٌرِّیَّذُله    }

 .بالغ قد، تماماً غیر یمن ولی همه قد و { ءُآفَعَضُ  }

شود، تمام  رشود، فقی ناگهان به تنگدستی دچار ،{ارٌصَاِعْ آابًهَصَاَفَ  }

 .بین برود کارش از منابع کسب و
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 د.ستر شوکخا باغ بیفتد و آتش در {ارٌفِیهِ نَ  }

ین است این چن ،{نَوْرُکَّفَتَتَ مْکُلَعَّتِ لَایَاَالْ مُکُلَ اللّه نُیِّبَیُ کَلِ اذَکَ  }

 ب باغصاحکند تا شاید شما به فکر بیفتید، که خداوند به شما بیان می

 .است امیدش باغشتمام  ،مد استآتک در

نم پسراندارد  اشکالی :بگوید تا ،طرف دیگر پسرانش جوان نیست از

رشته  سر یکاری دیگر ،یمکنباغ دیگر درست می ،جوان هستند

دی امی دیگر ،100، 90، 80رسیده به سن ،شان رفتجوانی !نه .نیممیک

 .جوانی نداردبه 

 داشتکاش اوالد نمی ،گیر و ضعیف استزمین ،طرف دیگر پیر از

ست زندگی کند و هر کس حاضر بود تواندر یک گوشه مسجد هم می

تا  7،8است،  بار، اما عیالتکه نانی، لباسی، کفشی، چیزی برایش بدهد

 .ی جوانانشرد به بازوکمی تکیه تا ،نبودند جوان ،دارد نابالغ ر و پسردخت

ا آنها جوان تشان کوچک هستند منتظر بماند ، همه{ ءُآفَعَضُ ةٌرِّیَّذُ  }

این  ،، خانه ندارداز اینجا خواهد رفتآقا این  دیگر ،شود، کارگر شود

 .ن نداردندارد آ

 تان را باحسنات باشد ونن تاگیزندان در خداوند منّ گوید: اگرمی

مَثَل  ،ل شماثَمَ ،پیشه کنید یاکارتان ر در یت ضایع کنید واذّ منّت و



 انفاق در آیه )ع(ه اهلبیتجایگا                                                134

 خاکسترش کرده ،لکن آتش زده ،باشد است که باغ خوب داشته یکس

 است.

ه ، خدایا! دانکه خداوند باشد اش بسپاریدرا به صاحب اصلی باغ

 مالکش من !کش توییمال !تو سپردمه بعد ب !نهال غرس کردم !کاشتم

 !شاکرم راو ت !سپاسگزارم راو ت !نیستم

حقیقت مالکش خداست،  در ،شود حیات این باغاین مسئله می

یم، شماست یک امانت است، اگر خانه داریم، زمین دار آنچه پیش من و

ت چی داریم خداوند منان عنای درآمد داریم، کسب و کار داریم، هر

 ،بودگی ناگر خدا در زند ،تان نفی نکنیدگیرا از زند ، خدااست کرده

 مَثَل ما مَثَل آیه است.

-اینها چه می ،دنکنکمک می که به ما یهایکشور !اجازه بدهید

واب مده جآاینجا  که یهآین دو تا کنیم، اخوب است اینجا بحث  د؟نشو

 است. ه کردهئرا ارا

 ،افغانستاننیم ملیارد دالر به  کشورها سه و ،لرکسنشست بُدر 

ه ما کمک مدت سیزده سال ب در هم قبل یهاکمک وعده کردند، سال

نی نظر دی از هااین کمک !خوب ،غیره ها، وها، عیسویکردند، یهودی

 کند.یه را روشن میچگونه است؟ این دو تا آیه قض
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که  کسی ،ر نیستاهدایت مال کفّ ،{ونَافِرُی اُلقَومَ الکَایَهدِلَ اللّهوَ  }

انند کارش ذاتاً خوب است، م ند ولو کارش انفاق است،را قبول نک خدا

ن آیه یا شود، جوابش ازبکارد، سبز نمی  ای است که در سنگ خارادانه

اد را ، معشترا قبول ندا ولی خدا ،ما کمک کرده که ب شود، هرپیدا می

ا موقتی  خدا در حیات اعتقادی ما نباشد، تمام اعمال  شتقبول ندا

 .د که یک شبه آتش بگیردشومَثَل باغی می

 هاکمک خارجی

ا رصدقه است، ولی این صدقه که  هبل ،اندها کردهخارجی که یکمک

-کمک همبستگی ملی می د،نشو، مردم جمع میاندبخاطر خدا نکرده

 ،برق، جوی آب !حاضرم ،کنیخودت انتخاب کن، راه درست می ،رسد

 !حاضرم ،سازیمکتب می !حاضرم ،سازیمی مهمان سرا !حاضرم

 بسازیم،خواهیم یک حسینیه گویند: میمی ،دنشومردم جمع می

 گرمکنم، چرا؟ امضا نمی حسینیه را و گویند: مسجدمسجد بسازیم، می

 دا ازج ؟معتقدات ما جدا از ؟امام ما را قبول کنی، جدا از شود مامی

ا ین مد، با ما قبول کنبا همه معتقدات  را قبول داری ما اگر ؟ما خدای

 .ما قبول کن، با امامت ما قبول کنقبول کن، با مذهب 

ما  برنامهدر  :گویندشود میمیسرازیر  افغانستانالر به د میلیاردها

کالس  !لینیست. ب نیست، کالس احکام و عقاید در برنامه ما مسجد



 انفاق در آیه )ع(ه اهلبیتجایگا                                                136

آموزش هنر دمبوره  در برنامه است، کالسهای خیاطی، یزناشوی تعلیم

 که دختر با یکالس ،سازیکالس دکمه ،رنامه استب سایر موسیقی در و

و عقاید  برنامه است. اما احکام خدا پسر چگونه روابط برقرار کند در

 .در برنامه نیست اسالمی

نه کند، عمل خوب و حساین دو تا آیه مسئله را روشن می هذا،یعل

را  ودل ایمان خاوّ ،نیستعقاید شوخی بردار  ،شودمن پذیرفته میؤماز 

ستاد رست کنیم، عقاید را جدّی بگیریم، کالس عقاید داشته باشیم، اد

یمان امسئله که نویسند، نویسندگان ما عقاید نمی .ه باشیمعقاید داشت

 .د جای تأسف استنشوعقاید ناکام می ب درطالّ !ست؟به خدا چی

ید د تقلشیبا تقلید حل م شود، اگربا تقلید درست نمی یناصول د

. وجود استدالل الزم است برهان قاطع و ،اصول در ،عقاید در ،کردیممی

 وجود بهشت، با ،وجود جهنم ض کوثر، وجود برزخ، وجود مالئکه،حو

 .فروعات است د، تقلید درنشوتقلید درست نمی

 ریم کهیبپذ باید استدالل تقلید جایز نیست با ،مسایل اصول در

 ثمرمعاد است، اینها که بود ایمان ما م نم، بهشت، حساب، کتاب وهج

برکت برکت با عمل بی ثمر خواهد شد، برکات خواهد داشت، عمل با

شود، رشد من برکات دارد ضایع نمیؤاین است که عمل  م فرقش در

 .شودضایع میمن برکات ندارد ؤ، عمل غیر مکندمی
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 فرماید:می ،مخوانبعدی را می یآیه

که مال خود را انفاق  کسانی، {اللّهنَ اَموَالَهِم فِی سَبِیلِ الَّذِینَ یُنفِقُو  }

  اند.کرده

 یت برکساذیّ منّت و سپس ،{مَنًّا وَلَا أَذًی اثُمَ لَا یُتبِعُونَ مَا اَنفَقُو  }

  .اندشتهگذان

  .شان استروردگاررف پط اینها اجرشان از ،{لَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبّهِمْ  }

 .زنه حُن ته باشند ونه خوف داش ،{ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَوَلَاخَوْفٌ  }

 زنحُ خوف و

، شود به آیندهخوف مربوط می کنم،زن حُ به خوف و اییک اشاره

که انفاق  یست: کسا اش اینآینده نهفته است، معنی دل خوف در

کند، سخن ، صحبت میکندمیدهد، عمل پول می بخاطر خدا ،کندمی

 ق انفاق زیاد است.دیاهرحال مصه ب ند،زمی

زخ نترسد، از بر مردن نترسد، از قبر نترسد، از از ،{لَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ  }

  .آینده را خدا تضمین کرده است، جهنم نترسد تطایرکتب نترسد، از
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داوند طرف خ ازنیز انفاق کننده  یگذشته ،{وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ  }

داوند گونه بوده، خچ ،ایمام دادهــکه انجی ی، کارهااست ن شدهــتضمی

گونه چ .داند، نماز ما، روزه ما، زکات ما، خمس ما، سایر اعمال مامی

ذشته نسبت به گ لهذا ،جوانی ما گذشت ،داندمی خدا ،است انجام یافته

، گذشته عاید شده است آنچه در سنگینی روح است از، حزن ونیم،زمح

  .است کرده هم خداوند تضمین گذشته را

 مصیبت ذکر

 "ایثار"بلکه  اللّهسبیلهای انفاق فینمونه ،روز هشتم محرم است

به فکر  ، آنهااست نهفته بینیم، در آنجا در هر عمل خدارا در کربال می

ل ادت، اسارت را تحمّــی، شهــراحت شمشیر، تشنگــجدین بودند، 

 ا خیر! ی اندمل کردهاش عاین بودند که آیا به وظیفهکردند به فکر می

 ،ع()علی اکبر ،)ع(دهیم به جوان نازنین حسینامروز را اختصاص می

 که سر تا به یت مخصوصاً مرگِ جوان؛ آن هم جوانسخت اس یهر مرگ

عنی این ی ،جدش رسول خدا شباهت داشت به ،خُلقًا وَ مَنطِقًااخَلقًقدم 

ه بود ولی از رسول خدا عکس نماند ،ی رسول خدا بودجوان آیینه

]گریه  .افتادکرد به یاد جدش مینگاه می )ع(هرگاه به علی اکبر )ع(حسین

  حضار[
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     راه، )ص(اللّهدست رسول  ،دست، )ص(اللّهصورت، صورت رسول 

واند ـخقرآنِ که می، )ص(رد مثل رسول خداـکده میـخن ،رفتمی

  ]گریه حضار[. )ص(اللّهی رسول اش؛ حنجرهحنجره

کبر ااجدادش، علی  از کندمیوالد به هرکسی شباهت پیدا ا  هذایعل

دخترانش یک  از ،داشت )ص(شباهت به جدش پیامبر بزرگوار اسالم

 هفاطم شمایلش داشت، شکل و )س(ه الزهرادخترش شباهت به فاطم

شتر عالقه بود، لذا به او بی )س(بود، تمام رفتارش فاطمه الزهرا )س(الزهرا

  .بود )س(فاطمه الزهرا ،شآور مادرچون یاد ،داشت

 ع()حسین ی رفتنش به میدان شد؛ برکه لحظه اما این جوان وقتی

سو با آرمان  جوانی را از دست بدهد، از یک نسخت است که همچو

این را  باید برود، اول هم باید علی اکبر برود، ،همخوانی دارد )ع(حسین

د از  اولین شهیدر کربالکه  ،در این است )ع(بٌرد حسین ؛باید عرض کنم

  .خودش است

 لین شهیداوّ

 ع()رد حسیناست، این بٌ )ع(ی کربال علی اکبرحنهلین شهید صاوّ

 این طرف یولی یک چند قدم !میروی! برو ،صدا کرد علی اکبرم ،است

روی بعد می ]گریه حضار[، که یاد پیامبر را تازه کنم ،و آن طرف بزن

 : ر رفتعلی اکب .کنم تدیرتر نگاهکه من  ،بُرو، ولی کمی آهسته تر بُرو
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 من زهرتنهایی چَشان           ان ـرود دامن کشـــــمی او

 دم که جانم میرودـخود به چشم خویشتن            دی من

 ع()اکبر نگو، رفتن جان حسیناست، رفتن علی )ع(زبان حال حسین

م به اوی میدان میرود، احساساتم، عاطفهبگو! قلبم با علی اکبر به س

اهد انسان جانی نخو ،اکبر است لذا با رفتن روح علی روحم با اوست،

 داشت.    

بلند  )ع(صدای علی اکبر ،ناپدید شد، لحظاتی گذشت آقا از چشم 

را  خود )ع(حسین ]گریه حضار[ با خداحافظ، دیدارم به قیامتشد با

خود  ودی چند قدم که مانده ب، به فاصله)ع(د باالی پیکر علی اکبررسان

 .را از اسب به زمین انداخت

ی ندهفتن نداشت، با دو کُتوان راه ر )ع(: دیدم حسینگویدراوی می

امن درا به  )ع(زانو خود را باالی پیکر علی اکبر رساند، سر علی اکبر

ا سر ر ،دلش آرام نگرفت ،دلش آرام نگرفت، به سینه چسپانید ،گرفت

کبر اصورت را به صورت علی  «ع خدّه عَلی خَدِّهضَوَفَ» ،پائین کرد

  ]گریه حضار[. گذاشت

سین ین! رفتی و ححس ی! ای جوان هجده سالهاللّهای یادگار رسول 

 !را تنها گذاشتی
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 دهد که این مرگصادر شد، هر کدام نشان می )ع(سه کار از حسین

         را نظاره که علی اکبر  خیلی سخت بوده یک کارش این بود، زمانی

 .(اللّهالحول وال قوة الّا با) کردله میحوق ،کردمی

حمک ر اللّهقطع» :عمرسعد، صدا کردبه  دیگرش این بود که رو کرد

 .را قطع کردینسلت را قطع کند چنانکه نسلم  خدا. «قطعت رحمی کما

علی الدنیا بعدک »است،  خطاب به روزگار )ع(ی آخر حسینجمله

 ]گریه حضار[ .دنیا سر خاک بر ،علی بعد از ،«العفا

 السالم علیک و علی االرواح التی حلت بفنائک.

 آمین دعا و
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 جلسه هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

الرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی السّموات و ا

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا 
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ  الّذِینَ }

 1{بّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَرَ

. یدبفرمائ عنایت یصلوات گردیم مندبهر عاشورا مکتب از امیدوارم

  ]صلوات حضار[

 و کردیم استفاده یرضای دکتر آقای جناب عزیزم سرور بیانات از

  فرمودند. افاده ایشان از قبل که عزیزان همچنان

 دیروز است، انفاق مبارکه آیه رتفسی است دست روی که یبحث

 القب در بزرگ آفت دو اذیتّ و منتّ کردم، صحبت را انفاق آیه آفات

 منّت اب که کسی شنیدیم، نآقر از هم را المثلهاضرب بود، انفاق موضوع

 را شاعائله پیری روزگار در که است کسی مانند کندمی انفاق اذیّت و

 خواهدمی که است کسی :مانند یا شود خاکستر  باغش و بگیرد بدوش

  داد. نخواهد ثمر کشت این ،بکارد دانه صاف و سخت سنگ روی در

                                                           

 274/  بقره - 1
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 انفاق نکردن بهتر از...

 ،تاس بقره سوره 263 آیه امآورده شما خدمت امروز که را ایآیه

 نفاقا که کندمی مطرح را موضوعی انفاق با رابطه در نشأالعظیم قران

 ولی دارد، جدّی اهتمام مسئله این قبال در خداوند و دارد اجر کننده

 از نکردن قانفا د،نکن انفاق اول از که بهتر چه باشد اذیّت و منّت با اگر

 دیدهمی دست از را مال هم ؛زیرا .است بهتر اذیّت و منّت با کردن انفاق

 گناه، کی منمؤ تاذیّ ،دهدنمی نتیجه هم و دیکنمی تاذیّ را فقیر هم و

 انفاق ،دیگر گناه عبث و لهو مانند نگرفتن نتیجه دیگر، گناه مال اضاعه

 شود.می دچار گناه سه به اذیّت و منّت با کننده

 .از.. اعتذار و زبانی خوش

 :فرمایدمی متعال خدای

 ،{یمٌلِحَ یٌّنِغَ اللّهی وَذًأَ آهَعُبَتْیَ ةٍقَدَصَ نْمِّ رٌیْخَ ةٌرَفِغْمَوَ وفٌرُعْمَ لٌوْقَ} 
 عفو و آمرزش طلب و بودن زبان خوش خوب، سخنگفتن  ف،معرو قول

 خواستن.

 .تاذیّ با خیراتِ از بهتراست ،{ةٍقَدَصَ نْمِّ رٌیْخَ } 
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 ی،ستاننتو اقانف نیاز بردبار است،خدواند بی ،{یمٌلِحَ یٌّنِغَ اللّهوَ } 

 تنها ،دارد خدا فقیر ،کندمی غنی را فقیر خود فضل از خداوند ،نداشتی

 کرد. خواهد باز برویش را یدرهای نیست، اشمب در

 کاش! برادرم بگو کن، راضی را فقیر خوش زبان با نداری علیهذا

 هم من کنم چه ولی گرفتممی را شما دست بود،می کاش داشتم،می

 .معذورم معافم، !برادر بگو است، خالی دستم شما مثل

 :گویدمی خداوند

! محترم یآقا بگو کن، حبتص خوش زبان با ،{وفٌرُعْمَ لٌوْقَ } 

 تو با توانمنمی کردی، ضایع وقت آمدی، کشیدی، زحمت متأسفم،

 کنی.دهی مرخص میمی چای ،کنیمی احترامش نمایم، همکاری

 کنم، کمک وانمتنمی ،ببخش کن، عفو: بگو ،{ةٌرَفِغْمَوَ وفٌرُعْمَ لٌوْقَ } 

 دامتاع و زندانی کنم، کاریــهم تو با توانمنمی رحالــه به ،ندارم

 .کندنمی

 تشمنّ  ،بکنی تاذیّ روز هر اینکه نه ،{یذًأَ آهَعُبَتْیَ ةٍقَدَصَ نْمِّ رٌیْخَ } 

 با انفاق که دهدمی نشان ،است منظور آیه دو از قبل آیه این ،یبده

 باشد، اذیّت و منّت دنبالش که کاری از است بهتر پسندیده روش



 471                                                        قدر آیه انفا )ع(جایگاه اهلبیت  

 تانبرای که این کنید، بیرون انتدرب از خوش سخن با را نیازمند

 نیست. مشکل

 که را اخالق داریم، که خوش زبان مــبدهی چیزی مــنداری اگر

 رفتهنگ ما از خداوند که را عذرخواهی ،است نگرفته ما از متعالخدای

 مصرف داشتن خوش زبان مگر دارد؟ مصرف خواهی عذر مگر ،است

 ،خواهیمی را عذرش نی،کمی زبانی خوش ندارد، مصرفی !خیرن دارد؟

 .است این آیه محتوای کنی،می رخصت

 تمام که نیک سخن ،دنکن ابا نیک سخن از تواند،نمی انفاقاگر 

 شود،نمی تمام نیک سخن شود،می تمام بدهی را جنس اگر شود،نمی

 ااب هم ینا از کنی؟می ذائقهـم هم ینا از نیست شدنی تمام اخالق

 ار زبانی خوش دارین کن، انفاق داری اگر که است این اصل ؟کنیمی

 گذریمب مسئله ینا از .نکن دریغ نیازمندان از را عذرخواهی نکن، دریغ

 منداننیاز از است بهتر ،کنیم کار تمنّ با اینکه بود، دیروز تتمه که

 .کنیم عذرخواهی

 حزن و خوف دیگر معنی

 آیه معنی یک که کردم عرض ،{وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ } 

 یک است، مناسب خیلی آیه این در معنی این نظرمه ب ،باقی مانده است

 نه گر،انفاق انسان متقی، انسان کننده، انفاق انسان که بود عام معنی
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 این اش،گذشته به نسبتاندوه  نه باشد، داشته خوف اشآینده به نسبت

 دوّم معنی این نظرم هب کننده انفاق خصوص در اامّ بود، قضیه تکلیّ

 از اکثریت ،اندکرده اشاره مفسّرین برخی دوّم معنی این  به است، بهتر

 ؛این است آن و اندنشده متوجه یا کرده غفلت معنی این

 کندیم فکر شود،می تمام انفاق با یشدارای که داندمی کننده انفاق

 و. رددا همه را ترس این شود،می چه فردایش ،شودمی خالی دستش

 هب کندمی امر وقتی است، همه دل در ترس این داندمی خداوند چون

 تتاندس ،باشید نداشته ترس شما که کندمی تصریح دنبالش ،مالی انفاق

 نشود، ایجاد شما به شدن خالی دست حس کند،نمی خالی خداوند را

 .است دهنده وسعت خداوند ،{عَلِیمٌ وَاسِعٌ اللّهوَ}  اینکه، برای

 در وسعت است، واسع خداوند ولی رفت، دستت از کنیمی فکر تو

 و تواندمی علیم، هم و است عــواس هم خداوند ،است مضیقه ابلـمق

 که نیست اینطور. نیست خبربی کردی، انفاق را خود مال که داندمی

 بر خاک چه حال رفته ما دست از که پولی ،باشد نداشته خبر خداوند

 خدا دست به حقیقت در و کردی انفاق اوندخد خاطر از تو کنیم، سر

 دست ،کندمی ظلم که یدست خداست، دست هم تو دست ،دادی

 انفاق کهی دست توست، دست کندمی اذیّت را یتیم که یدست توست،

 جهت ینا از کنیم، بوسه باید را دست نآ خداست، دست کندمی

 .مبگذری
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  ترساندمی فقر از شیطان

 هراس و ترس شدن فقیر از چرا که کنم اشاره را دیگر نکته یک

 ماش کسی چه که کاودمی را مسئله این ریشه متعال خدای باز داریم؟

 ستتد شوی،می فقیر کردی انفاق اگر که کندمی تلقین ترساند،می را

 ترساند؟می ترا که شود،می خالی

 :فرمایدمی 268 یهآ در

 هُنْمِّ  ةًرَفِغْمَّ مْکُدُعِیَ اللّهوَ اءِحشَلفَابِ مْکُرُمُ أْیَوَ رَقْفَالْ مُکُدُعِیَ انُطَیْالشَّ } 

 .{یمٌلِعَ عٌاسِوَ اللّها وَلًضْفَوَ

 ،نگهدار را مال پس شویمی فقیر دهد،می فقر وعده را او شیطان

 ویقـتش ابلیس ،باشد بخل همان که کندمی ایجاد را فحشا شیطان

 نگهدار، باش، سکمم ،باش بخیل نکن، سخاوت ،بخالت به کندمی

 کار ،است شیطان کار ،کار این گردد،برنمی رفت دست از چیزیکه

 این اشوعده خداوند. میدهد بخشش وعده خداوند ولی ،نیست رحمان

 تو چون. دهدمی بیشتر ایداده که آنچه از ،بخشدمی میدهد، که است

  است. احسان احسان،  جزای کردی احسان

 توه ب هم خداوند ،کردی خوشحال را ینیازمند ،خداوند بخاطر تو

 است، ابلیس کار است، شیطانی مداخالت خوف ریشه. کندمی احسان
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 افغانی هزار چند یک اتدارای تمام ،کندمی وسوسه خداست، مقابل در

 .شویمی فقیر کنی،چکارمی خودت فردا ،دهیمی را فقیر ،است

 در است نج چون ،کندمی مداخله افراد قالب در شیطان گاهی

 وی،شمی فقیر ،کندمی بیشتر را هاوسوسه کند،می نفوذ انسان رگرگ

 واهدخمی نیست، دلسوزی از این ،نگهدار را پول این شوی،می نیازمند

 ات،همسایه طریق از گاهی است، فحشا خودش لبخ سازد، لیبخ ترا

 . کندمی را کار این خانمت، فرزندت، دوستت،

 دیدم را شیطان مادر

 وشه ،داده ییدارا توه ب که  خداوند! فالنی جناب :گویدمی بعضی

 تاس معلوم پس را، اتدارای کن حفظ نرود، دستت از اتیدارای کنی

 انسان قالب در او است، طانیش خودش است، شیطان سخن او سخن

 کند.می نصیحت راو ت مدهآ

 اقانف کسی اگر گفتمی ییمنبر: کندمی نوشته (ره)یـّحل عالمه

 وغدر حرف این :گویدمی ییآقا یک د،شومی مانع شیطان چهل ،کندمی

: یدگومی تواند،نمی شده مانعم شیطان کنم انفاق خواهممی من است،

 را چیزی خواست ،رسید خانه شود، مانعم که ،است کارهچه  شیطان

 باخبرشد. خانمش ،بود که چه هر روغن، آرد، پول، کند، انفاق

 کنی؟چه  خواهییم! مردک :گفت -
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 ! کنم انفاق خواهممی گفت -

 هامهمان د؟نبخور چه هابچه خوری؟می چه خودت فردا: گفت -

 کند انفاق نگذاشت را آقا  گذاشت، تأثیر زن گفته بالخره د؟نبخور چه

 ! نکردی؟ انفاق چرا ،مدآ فردا

 [ارحض خنده] .دیدم را شیطان مادر ولی ندیدم، را شیطان: گفت -

 دعوت ،کندمی منع انفاق از همسایه رفیق، زن، قالب در شیطان

 وعده شیطان باشد یهرکس قالب در ،است شیطان آن بخل، به کندمی

  گردانم.می غنی خود فضل از من گفته، متعال خدای دهد،می فقر

 وعده فقر در جای دیگر

که  است، برداشته را فقر وعده و خوف خداوند هم دیگر جاییک 

 .باشد حنکا مسئله

 جوانان {امائکم الصالحین من عبادکم و می منکم ووانکحوا االیا  }

 ید،کن ازدواج ،دهید نکاح به شایسته و صالحه دختران با را تانعذب

           خداوند کنیم؟ ازدواج چگونه نداریم، که خواهدمی پول ازدواج

 فرماید:می

 خداوند شدید فقیر مااگرش ،{من فضله اللّهان یکونوا فقراء یغنیهم  }

 تضمین نانیاطم با را ازدواج هایهزینه لذا ،کندمی غنی خود فضل از
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. کندمی ادا خداوند ترسید،ن شویدمی فقیر ازدواج در اینکه از ،است کرده

 خداوند ،کند تأمین را مصارف که ولیممع خرچ آن، بیجا خرچهای نه

 نیز انفاق در ،است داده قول  در ازدواج خداوند. کندمی برطرف خوف را

 .برویم فراتر بگذریم، بحث ینا از ،داده قول

 و نقره طال کنز

 34 رکهمبا آیه در خداوند د،نکنمی انبار د،نکننمی انفاق که کسانی

 :فرمایدمی ،کندمی مطرح را قضیه توبه سوره

 انبار را طال و نقره هک کسانی ،{فِضَّةَنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْوَالَّذِینَ یَکْ  }

 بود، هنقر و طال روز نآ هایسکه نبود، که نقد پول روز آن در کند،می

 بود. رایج پول درهم و دینار ،نقرهدرهم  بود، طال دینار

 د.نکننمی اقنفا خدا راه در ،{اللّهنَهَا فِی سَبِیلِ فِقُوْوَالَ یُنْ }

 بشارت وزناکس و سخت عذاب به را آنها ،{أَلِیمٍ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ }

 ست،ا خدا عذاب ،عذاب ،بود کافی تنها عذاب نبود، آن اَلِیم اگر ده،

  است. ناک درد و سوزناک عذاب الیم عذاب اما نیست، کم یعذاب

 مواد که است عذابی ،سوزناک عذاب اند،متفاوت هاعذاب !ببینید

 وبچ اگر اید،رفته آهنگر پیش  شما: مثالً باشد، ناکیسوز مواد آتش

 چوب اگر نیست، سوزناک آتش ولی ،شودمی آتش ،کنید ذغال را عادی
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 ،کندمی ذوب را آهن است، سوزناک خیلی خار ذغال کنیم، ذغال را خار

 یبخاطر است یماَل عذاب جااین ،آن مواد با است متناسب آتش گرمی

 معلوم باشد نقره و طال آتش خوراک وقتی است، نقره و طال اشماده که

 است. سوزنده عذاب که است

 دبدهی جوش ،چوب با را آبی اگر دهیدمی  جوش که را آب! ببینید

 از است سوزناکتر شده جوشانده گاز با که آب این  گاز، با را دیگر آب و

 این ،اندخورده جوش دو هر ،باشد خورده جوش چوب با که آبی آن

 است. سوزنده یکی آن نیست سوزناک یکی

 :گویدمی خدا

 ادهم است، خطرناک خیلی آن ماده که است معلوم ،{أَلِیمٍ ابٍعَذَ }

 ،آتش این لذا و نقره و طال ،ایکرده ذخیره خودت که است چیزی آن

 است. ویژه آتش

 عموض نمودن سه داغ

 فرماید:می بعدی آیه

 جهنم، آتش در شود رمگ که یروز ،{جَهَنَّمَ نَارِ فِی عَلَیْهَا یُحْمَی یَوْمَ }

 هنمج آتش و است زیر نقره و طال که دهدمی نشان آمده یهَاعَلَ چون

 باشد. برعکس اینکه از شودمی بیشتر آن سوزناکی لهذا، آن روی
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 رهـنق و طال ینا بارا  شانهایپیشانی پس ،{جِبَاهُهُمْ اــبِهَ فَتُکْوَی }

 .کنـدمی داغ

 .را شانهایپهلو {وَجُنُوبُهُم }

 .را انشهایپشت {وَظُهُورُهُم }

 همان این که دنکنمی خطاب هامالئکه ،{لِأَنفُسِکُم کَنَزتُم مَا هَذَا }

 .کردی ذخیره خودتبرای  که است چیزی

 ،ایدهکرد هذخیر خودتان آنچه بچشید ،{تَکنِزُونَ مَاکُنتُما قُووفَذُ }

 پول هک شما و ما شد،نمی مطرح الیم عذاب نبود، جدّی انفاق قضیه اگر

  داپی را یهایرهـذخی عجیب ، دیگر ورهایـکش در بروید راگ نداریم،

 ایهپول غریب، و عجیب استی انبارهای بانکی هایحساب به کنید،می

 ودرمی خودش آخر است، شده ذخیره دالر میلیارد میلیارد، میلیاردی،

 ثیریک عده او کنار در باشد، سگ باشد، گربه ،کندمی وصیت اشگربه به

 ند.میرمی گرسنگی از
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 :ایدفرممی خدا

با ؛ {لِأَنفُسِکُم کَنَزتُم مَا اهَذَ وَظُهُورُهُم وَجُنُوبُهُم جِبَاهُهُم بِهَا فَتُکوَی }

 چرا را. شانپشت را، شانپهلوّی ،کندمی داغ را شانپیشانی هاپول ینا

 طور؟این

 :فرمایدمی که آمده ابوذر از روایتی

 انسان مغز داخل در حرارت این انسان، سر از است سمبول پیشانی

 است اشاره پهلو دو هر شود،می ظاهر پیشانی از آثارش ،شودمی ایجاد

 رفط دو از اثرش شودمی داغ سینه درون در الهی آتش انسان، سینه به

 شود.می آشکار پهلو

 رتمتناسب خیلی روایت نای است )ع(طالبابی ابن علی از روایت یک

 :فرمایدمی است،

 ریـفقی وقتی که است این خاطر به پشت و اـهپهلو ،انیــپیش

 ینچ شود،می رشتُ غنی پیشانی شود، روبرو غنی آدم این با خواهدمی

 مانتناراح آمدی صبح لاوّ ؟آمدی کجا دیگر تو افتد،می اشپیشانی به

 .کندمی داغ را او پیشانی هم خدا؟ !بیا گفت کی !کردی
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 اپید نفرت ببیند را فقیر تا اندیلبخ یــخیل که انیــکس بعضی

 لویپه آمدی؟ کجا نبیند،او را  ند،نچرخامی را خود پهلوی ،ندنکمی

  .کندمی داغ خدا را پهلو دو این لذا چپ، پهلوی یا راست

 ناغ غرور از بدهد، نجات بخل از خداوند اند،مُمسِک خیلی بعضیها

 شتشانپ ،ندیری را دیدفق وقتی ،اندشده بد بقدری هابعضی بدهد، نجات

 .دخواهد کر داغ را پشتش خداوند و ندیده هیچ گویا ،دنچرخانمی را

 دندا زکات نیست، واجبه انفاقات مال شد تالوت اینجا که آیه این

 نآ بر عالوه آیه این است، واجب انفاق دادن خمس است، واجب انفاق

 لّهالماشا هم باز دهدمی را خود زکات ، دهدمی را خود خمس که کسی

-کردهن کمک مسجدی به ندارد، انفاق ولی دارد، هابانک در یهایذخیره

 به ،اندنکرده کمک کلینیکی به ،اندنکرده کمک یهمدرس به ،اند

 نهگو هیچ ،اندنکرده کمک نیازمندی به ،اندنکرده کمک ایشفاخانه

 ییهآ آیه، این .ذخیره و کرده ذخیره ،کرده ذخیره فقط ،نکرده انفاق

 است. کنز آیه نامش گوید،می را مستحبّه انفاق که است

 کنز مصداق

 شود،می گفته کنز موقع چه کنز که کنم بحث مقدار یک! خوب

 کردم، پیدا للّهبحمد یکجا نبود، تفاسیر در مطلب این دنبال گشتم خیلی

در  روایت این یطبرس مرحوم که )ع(طالبابی ابن علی از است روایتی
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 کتاب ،البیانمجمع در کردم پیدا را حدیث این ،انددهآورمجمع 

 است. سنی و شیعه اتفاق مورد که تفسیری

 :فرمایدمی آنجا در حضرت

 شود زیاد همدر هزار چهار از اگر ،«مَاَزَادَ عَلی اربعة اَالَف فهو کنز»

 شود.می گفته کنز

 .باشد نداده چه ،دباش داده را آن زکات چه ،«یُؤدُّ لَم اَو َزَکَاتُه یَاُدِّ»

 شود،می بتر از چهار هزار درهم نفقه حساکم، «نَفَقَه دُونَهُ وَمَا»

 و ما حساب به اندسنجیده را درهم هزار چهار ،شودنمی حساب کنز

 شود.می انسان سال یک خرج برابر ،شما

  کنیم کمک ریــفقی به مـبخواهی اگر است، هم یـفقه درکتب

 رجخ بخواهید آن، از بیشتر نه بدهیم را شسال یک خرج تا توانیممی

 وا به است اجازه سالش یک تا فقط ندارید، اجازه بدهید را سالش دو

 مه شودمی اضافه سالش خرج از فقیر اگر واجبه، زکات نظر از بدهیم

 پول مبلغ چه که شد، فتهگ هم نکته این للّهبحمد بدهد، خمس باید

 است. کنز مصداق

 برخوردم یجای یک در کنم: اشاره "فِضَّةَ وَ ذَهَبَ"در هم ینکته

 پول است، رفتنی که است که این برای اندیدهنام ذَهَبَ که را ذَهَبَ که
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 انفضاض از هفضّ چون اندکرده نام هفضّ که را هفضّ ،پردمی انسان دست از

 پول مثل هم نقره ،شدن پخش شدن، پراکنده معنی به انفضاض است،

 رسید. آخر به ما وقت ،شودمی دهپراکن شود،می پخش

 ابوذر یآیه

ی ققینمح ،رخینموّ ،مفسّرین بین در ولی. است کنز آیه آیه، این نام

 نام این به چرا ،ابوذر آیه به است معروف ،دارند اسالمی تحقیقات که

  است؟ معروف

 خواند:می عثمان مقابل در را آیه این مدینه در ابوذر چون

فَبَشِّرهُم  اللّهسَبِیلِ  هَا فِیفِقُونَفِضَّةَ واَلَ یُنْزُونَ الذَّهَبَ وَالْنِوَالَّذِینَ یَکْ }

وَی بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم هَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْمَی عَلَیْمَ یُحْبِعَذَابٍ أَلِیمٍ؛ یَوْ

 1{نِزُونَکْتَ مَاکُنتُمْا قُووفَذُ لِأَنفُسِکُمْ تُمْوَظُهُورُهُم هَذَا مَا کَنَزْ

 .کرد احضار شد، ناراحت عثمان

  خوانی؟می را آیه این چرا !ابوذر -

                                                           

 ۳۵ - ۳4التوبه /  - 1



 591                                                        قدر آیه انفا )ع(جایگاه اهلبیت  

 المالبیت از را کاخ این اگر هستی، تو مصداقش که یبخاطر -

 دو هر در کردی، اسراف ساختی خود پول از اگر کردی، غلط ساختی

 محکومی. تو صورت

 زکات کسی که: گفت او به هکرد رو ،بود نشسته االحبارکعب -

 بسازد نقره از خشتی و طال از خشتی اشخانه  اگر  بدهد را مالش

 دارد؟ مشکل

 چیزی ،دید طرف آن و طرف این شد، ناراحت ابوذر نه،: گفت -

 نچنا االحبار،کعب به کرد حمله و گرفت ،بود شتری استخوان ،نبود

 شد. جاری از فرقش خون که زد، زادهیهودی این به استخوانی

 للّها رسول با که من! شدی؟ ما قرآن مفسر آمدی تو! ادهزیهودی -

ی ویت! فهمی؟می تو فهممنمی من ،روز و شب  ،مدینه و مکه در بودم،

 ندیدی. اصالً را پیامبر شدی! مسلمان پیامبر از بعد که

 شامه تبعید ب

 اند،خومی روز هر خواند،می روز هر خواند،می روز هر ،حال هر به

 کرد تبعید را ابوذر کهی جای تا بشورد، عثمان علیه همدین بود نزدیک

 مه آنجا است، خطرناکی آدمی ،آدم این باش مواظب! معاویه شام، در

 طرفی ره خانه در بازار، در معاویه، کاخ کنار در خواندمی را آیه همین

 خواند:می را آیه این رفتمی که
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م فَبَشِّرهُ اللّههَا فِی سَبِیلِ قُونَواَلَ یُنفِ  وَ الفِضَّةَوَالَّذِینَ یَکنِزُونَ الذَّهَبَ }

م مَ فَتُکوَی بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُبِعَذَابٍ أَلِیمٍ؛ یَومَ یُحمَی عَلَیهَا فِی نَارِ جَهَنَّ

 .{نتُم تَکنِزُونَمَاکُا قُوووَظُهُورُهُم هَذَا مَا کَنَزتُم لِأَنفُسِکُم فَذُ

 ،مدآ تنگ به معاویه که بقدری گفت،می را اشمعنی کرد،می تفسیر

 ملتح قابل دیگر شوراند،می را مردم ابوذر که عثمان به نوشت نامه

 به اگر باشد، اینجا ابوذر  بگذار برود دست از شام خواهیمی اگر نیست،

 .طلبب را ابوذر ،داری پایبندی شام

 یلیخ که بفرست افرادی با مدینه، به بفرست را ابوذر :نوشت عثمان

 نداشته جهاز که کن سوار شتری بر د،نباش نخش د،نباش برخورد بد

 .بیاورندش سختی با کن، کم را نانش و آب باشد،

ز آیه کن اینکه رمـج به ،بودن صحابی رمـج به را رمردـپی ابوذر

: ویدگمی کرد، درشتی مدینه تا شام از و کرد سوار شتری بر ،خواندمی

 بود. شده خورده ذرابو ران گوشت آمد که مدینه در

 به کس هر ]گریه حضار[، افتاد رـبست به و شد ضــمری ابوذر

 ،نداشت بر مبارزه از دست ابوذر ،خواندمی را کنز آیه آمدمی اشعیادت

 علف، نه و بود آب نه آنجا کهجا،  بدترین ربذه، به کرد تبعیدش هم باز

 اش،بچه و زن اب د،دنکر سوار شتری به ،دندکر تحریم را ابوذر مشایعت
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 حق کسی ،برداشت خود با  داشت، که هم یگوسفند و بز تا پنج

 ندارد. را ابوذر مشایعت

 و حسن ،)ع(طالبابی ابن علی ،ندکرد مشایعتابوذر را  نفر سه فقط

  [حضار گریه]. نفر سه این ،)ع(حسین

  نشنیدی؟ را خلیفه فرمان مگر !یاعلی آمد،مروان  -

 ! شنیدم -

 ع()امیر حضرتندارد.  مشایعت حق یکس بگویی؟ اهیخومی چه -

 اندرس را خبر ،کرد فرار و ترسید مروان زد، مروان به محکم شالق یک

 هآمد حسین و حسن با کندنمی اطاعت را تو دستور علی که عثمان به

  .کندمی مشایعت شهر درِ دم تا را ابوذر ،بود

 و علی اب توانیمنمی ما کرده چه هر حاال رسد،نمی علی به ما زور -

 شویم. درگیر السالمعلیهم حسین و حسن

 رخاط به تو! ابوذر: فرمود ،ابوذر شانه به گذاشت دست حضرت -

  که نییع کنی،می قبول را تبعید گویی،می ترک را شهر اللّه رسول حبّ

رفین، گیر کردی با مسا سپردم، تو بخاطر خدا خود را دربخد را تو برو

 نان خدا.دشمترفین و م
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  تنها و تنها

 عنیی شود،می همانطور گفته  (ص)پیامبر که همان! ابوذر: فرمود -

 شوی.می محشور تنها و میریمی تنها ،کنیمی زندگی تنها که

 سخت برایم شما از دوری ولی است آسان کردن زندگی تنها :ابوذر -

 امر کی ؟دهدمی غسل مرا کی بمیرم تنها اگر که این است غصه است،

  ؟کندمی کفن

 کفنت ،من یعهده به غسلت باشد، جمع خاطرت: فرمود حضرت -

 سلغ را تو من هانفرمانده از رسدمی کسی ]گریه حضار[ ،من عهده به

 حق علی وعده که شد جمع خاطرش دیگر ابوذر ،کندمی کفن دهد،می

 .رفت و کرد خداحافظی است،

 شتدا که یگوسفند و بز تا چند نبود علف و آب که ربذه بیابان در

 تمام داشت که یغذای هم ابوذر شدند، تلف گرسنگی از مدتی از بعد

 پیدا لگِ زیر از اگر علفِ ریشه شد، تمام بود صحرا در کههم  علفی شد،

 صورت بود، چسپیده پشتش به ابوذر شکم گویدمی خورد،می ،کردمی

 حضار[]گریه  .بود خورده علف که بس از بود شده سبز ابوذر

 سه مانده، باقی دخترش یک همه تلف شدند، گرسنگی از سرانجام

 دانم.نمی است ساله چهار دانم،نمی است ساله
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 سپری را عمرش لحظات رینـآخ پدر ،بود نشسته پدر کنار رــدخت

 فنک را تو کی بیابان این در! جان پدر ریزد،می اشک دختر ،کندمی

 دهم، شو و شست را تو نیست آب دهد؟می غسل را تو کی کند؟می

 کنم. کفن نیست ایپارچه

 علی ،کرده وعده من به علی باشد، جمع خاطرت! دخترم: فرمود

 فرمایش یاد به ،است ابوذر دادن جان آخر لحظات ،گویدنمی دروغ

 ،کندمی یزندگ تنها ابوذر: فرمودید شما که گونه همان افتاد، اللّه رسول

 به ،است ابوذر مردن وقت امروز شود،می محشور تنها و میردمی تنها

 برس! ابوذر فریاد

 نشسته، پیرمرد یک بدن کنار بیابان، یک در ساله، سه دختر یک

 ]گریه حضار[ کنم؟ چه خدایا ،کندمی ناله ،کندمی گریه

 ،گرفت فاصله پدر بدن از دخترش ،شد خاموش همیشه برای ابوذر

   نشست. راه رهکُ این کنار شود،می معلوم راه رهکُ یک تر طرف آن

 غسلش! د؟نکن خاک دفن را پدرم بدن رسید خواهد کسانی! خدایا

 از سیاهی یک دید نشست، نشست، نشست،! ند؟نبک کفنش! د؟نبده

 سواریاسب شترسواری، تا چند کاروان؛ یک آمد نزدیک شد، نمایان دور

 معلوم اخد به بوده دوصد بوده، صد بوده، پنجاه بوده، تعداد چه حاال



 انفاق در آیه )ع(ه اهلبیتجایگا                                                164

 این در دند،کر تعجب ،است نشسته راه کنار دختری یک دیدند ،است

  ؟هستی کی شد، پیاده کاروان سریی ؟تنها دختر یک بیابان

 ستنی کسی از دنیا رفته گرسنگی و فقر از پدرم هستم، ابوذر دختر

 [حضار گریه] .کند خاک دفن را او بدن

 متوقف ار کاروان شنید،را نام ابوذر  تا بود، نخعی اشترمالک آدم این

 نشکف احترام با داد، غسل را ابوذر بدن ،آورد را آب هایمشک ،کرد

 رششت به احترام با را ابوذر دختر بعد سپرد، خاکش به همانجا کرد،

 به اماحتر با را دختر و داد اختصاص دختر این به را خوب مرکب ،نشاند

 .آورد مدینه

گریه شدید ] ا بودی کربال؟اشتر! کج؟ ای مالککنیمسوال می

  در کنار بدن بابایش چه کشید؟ )ع(که دختر حسین [حضار

 سوالی و جوابی

هذا نعش  تیعمّ !هاز عمّ کندمییک دختر در کنار بدن بابا، سوال 

پاره است، و پاره تکهست؟ که این قدر تکهاین بدن کیعمّه جان!  ؟مَن

 ]گریه حضار[ ،است )ع(سینن بدن بابایت حزینب فرمود: جانان عمّه! ای

، دختر خود را باالی بدن انداخت، هَی با است طور بی سر افتادهکه این

های گلویت را برید؟ کدام ، بابا جان! کدام ظالم رگکندمیبدن گفتگو 

 ظالم مرا به این سن یتیم کرد؟
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ردند، بنه یدسوار کردند، به سوی م یرام به شتردختر ابوذر را با احت

 ،دسوار کردن به شتر اسیری با سیلی و تازیانه را )ع(حسیناما دختر 

قافله منتظر است!  ،شمر آمد، دختر حرکت کن [گریه شدید حضار]

چند  حافظی کنم،ن گناه است؟!! بگذار با پدرم خداظالم! مگر گریه کرد

ه باین ظالم یک دست را  [گریه شدید حضار] ،لحظه در کنار او باشم

ست دیگر سیلی به صورت دختر نواخت، دختر موی دختر پیچاند با د

 دگریه شدی] ،دهددیگر مرا اجازه ماندن نمی !بابا حسین ،صدا کرد

 [حضار

 می       یتیمی خاری و هجران یتیمیییتیمی درد بی درمان یت

ا امّ نباشد، دختر شهید نباشد، خدا کند در مجلس ما دختری یتیم

چ فرزندان شهیدند، ولی هی: اکثریت جامعه ما کنم، زیراگمان نمی

 رسد.و هیچ یتیمی به سکینه نمی )ع(شهیدی به حسین

 السالم علیک و علی االرواح التی حلت بفنائک.

 دعا و آمین

 

* * * 
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 جلسه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

مین، باریء الخالئق اجمعین، خالق بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العال

السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی 

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهیین، السیّما بقیّة المعصومین، الهدات المهد

 ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا 
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

ا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّ الّذِینَ }

 1{رَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ

ید، عنایت بفرمای یصلوات ،مندگردیمعاشورا بهرامیدوارم از مکتب 

  ]صلوات حضار[

ی جناب آقای قاسم از عاشقان حسینی و ،وری همه شماآز تشریفا

از  !رمسپاسگذا ،دنآورتشریف می )ع(اهلبیتعاشورا در دارالمعارف که هر

ه قبل کسانی دیگر ک بهره بردیم و دکتربیانات سرور عزیرم جناب آقای 

 .)ع(حسینامام ، اجرشان با ایشان افاده فرمودند از

 )ع(طالبشأن علی ابن ابی بحث ما در عاشورا آیه انفاق است که در

شأن  است. چهار )ع(برجستگان اهلبیت حضرتش از نازل شده است و

که بحث و تحقیق اجازه  نجاآیم بپذیریم، تا ستاننزول مطرح بود که نتو

خواهم عرض کردم و امروز می داد خدمت شما زوایای قضیه را بازمی

هم نازل کرده  کنم که خداوند در رابطه با انفاق چهارده آیه پشت سر
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نشان اهمیّت قضیه  که آیه مقروئه حاصل چهارده آیه است و ،است

نیز انفاق کرده  )ع(طالبکسی به غیر از علی ابن ابی اگر دهد که می

تمام شرایط، خداوند بین بندگان  با برای خدا و باشد با اخالص و

آیه نه بلکه سوره  شود، برای اوقبال انفاق تفاوت قائل نمی مخلصش در

 .کندمینازل 

 یکی سخی و دیگری بخیل

ردد گتحکیم های عاشورا تثبیت شود و امروز برای اینکه تمام گفته 

رض را ع شود داستانی ترتر، مطمئن و مطمئنو دل شما، آرام و آرام

 این سوره از دو کس صحبت در کنم که شأن نزول یک سوره است ومی

  ؛است شده

گر اجر آخرت، دیگری بخیل تصدیق یکی انفاق کننده مؤمن و

 ون سوره در رابطه با دیعنی ای، ا تکذیب کردممسک که اجر آخرت ر

 کند.ه سخی و دیگری بخیل ممسک صحبت مییکی انفاق کنند :کس

اش همسایگی داشت، در زندگی سختی مدینه بود، مرد فقیری در

های خرمایش بطرف خانه همسایه شاخه مردی بود ثروتمند، یکی از

های مرد انداخت، بچهی باد خرما را میوقت ،فصل خرما رفته بود، در

خوردند. صاحب نخل آدم ممسک دویدند این خرماها را میزمند مینیا

 گرفت وها را میکرد، خرماکوب می آمد بچه را لت وبخیل بود، می و
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 انداخت و خرما را ازرساند که انگشت در دهان آنها میی میکار را بجای

 شانکشید، صدها فحش و دشنام بر پدر و مادرشها بیرون میکام بچه

 .دادمی

ل خدا سخت در عذاب بود، نزد رسو ،فصل خرما شخص فقیر در

 شکایت کرد.

 : من دنبالش هستم.رسول خدا فرمود -

ه تو : این نخل را به من واگذار! بطلبیده فرمود صاحب نخل را -

 دهم.ت مناسب مییمق

 نه، این درخت خیلی خوب است. -

 : دو سه برابر! فرمود -

 دهد. ینه، درختم خیلی خوب خرما م -

تو تضمین ه ب یفرمود: در بهشت درخت خرمای )ص(پیغمبراکرم -

  کنم.می

ول یم خیلی خوب است قبدهم، این خرمانه، نقد را به نسیه نمی -

 نکرد.
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 دحداحابو

شاهد این قضیّه شخصی دیگری بود نامش را خیلی از مفسران 

 ،"ودحداحاب"مکنّی به  انداش اشاره کردهاند، ولی برخی به کنیهننوشته

احب صتفاسیر، ابودحداح، دنبال  نامش را هرچه جستجو کردم نیافتم در

 : نخلت را به من بفروش!گفت نخل رفت و

خت نکه بهای سنگین پرداای تواند مگرخریده نمی کسی این را -

 اغ توب مدینه از دارم در قبول است، من باغی! چهل برابر! چقدر؟ کند،

 ل مال تو، این مرد از بس طمع دارد واست، چهل تا نخ ترحاصلخیز

 .یا! معامله کنیم، شاهد هم بیاور: بحریص است به مال دنیا، گفت

 داینها بیاید شاهد شون :گفتند ،گذشتگروهی می هدرآن لحظ -

 کردیم. این معاملهکه ما و تو همچو

ای صورت گرفت، رست است، معامله انجام شد، نوشته: دگفت -

، روی استخوان، پوست درخت، بهرحال معامله حاال روی هرچه بود

 د.کردنعنوان شاهد معامله را نظاره میه ب انجام شد، این گروه هم

! درخت مال من شد، اللّهیا رسول ، ابودحداح نزد پیغمر خدا آمد

خوشحال شد،  بدهید، رسول خدا ریشما به آن فق دهم ومن به شما می

اد، آن مرد فقیر بی نهایت خوشحال مرد فقیر را طلبید، درخت را به او د

د، قضیه تمام شد، نشوفصل خرما اذّیت نمی هایش دربچه شد، که دیگر
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چه تالش کردم نامش  خدا ناظر برهمه اعمال است، صاحب نخل را هر

های نوشته یکی از بوده است ولی در را نیافتم، نام مهم نیست حاال کسی

هندوستان بوده، مهم  زپیداکردم که این مرد ا ،مرحوم دست غیب

 نیست.

 سوره مبارکه لیل 

 شأن نازل شد یک سوره تمام در پیامبر بزرگوار جبرئیل امین بر

 .ابودحداح نازل کرد

-نخوانم تا مطمئمی یک آیه دارد، بیست و ل است ونامش سوره لی

وره لیل شوی که انفاق تا چه اندازه نزد خدای متعال جایگاه دارد، س تر

است و بعدش سوره  ن است، قبلش سوره شمسم قرآجزء سی ادر 

  دهآم شده بعد از سه سوگند آیاتی زغاآضحی، این سوره با سه سوگند 

ین قضیه ، خدای متعال در رابطه با اکندمیشأن ابودحداح را بیان  ،است

 : است آیه نازل کرده 21 ،و داستان

 الرحمن الرحیم: اللّهبسم 

اُ کَرَ وَالْ وَمَا خَلَقَ الذَّ {2}ی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ {1}ی للَّیلِ إِذَا یَغشَاوَ 

ی نَسْحُوَصَدَّقَ بِالْ {5}ی طَی وَاتَّقَاَعْ فَاَمَّامَنْ {4}لَشَتَّی  مْیَکُاِنَّ سَعْ {3}ی ثَنْ

نَی سْحُوَکَذَّبَ بِالْ {8}نَی تَغْبَخِلَ وَاسْ وَاَمَّا مَنْ {7}سرَی یُلِلْ هُیَسِّرُفَسَنُ {6}
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نَا اِنَّ عَلَیْ {11}اِذَا تَرَدَّی  هُمَالُ هُنیِ عَنْغْوَمَا یُ {10}رَی سْعُلِلْ هُیَسِّرُفَسَنُ {9}

 {14}تَلَظَّی  انَارً مْتُکُذَرْفَاَنْ {13}ولَی اُاَخِرَةَ وَالْوَاِنَّ لَنَا لَلْ {12}ی دَلَلهُ
 {17}قَی هَا االَتْجَنَّبُوَسَیُ {16}تَوَلَّی الَّذِی کَذَّبَ وَ {15}قَی اَشْلَهَآ اِلَّا الْلَایَصْ

اِلَّا  {19}زَی جْمَةٍ تُنِّعْ دَهُ مِنْوَمَا لِاَحَدٍ عِنْ {18}یَتَزَکَّی  ؤتِی مَالَهُالَّذِی یُ

 { 21}ضَی فَ یَرْوْوَ لَسَ {20}ی لَاَعْهِ رَبِّهِ الْتِغَاءَ وَجْبْا

 ترجمه سوره 

 آیه نازل کرده؛ 21ن به این داستا خدای متعال در رابطه

د.پوش که فرو سوگند به شب زمانی ،{یشَللَّیلِ اِذا یَغْاوَ }

گنی کند یعنی که نوراف سوگند به روز زمانی ،{وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّی}

اش پخش شود.ییروشنا

مذکر را  ؤنث وکه م سوگند به کسی ،{وَمَا خَلَقَ الذَّ کَرَ وَالْاُ نْثَی}

 آفرید.

یکی سوگند به شب که فوایدش را دارد، حاال  ؛سوگند مهماین سه 

د، دهاز زمان را تشکل می یشود مفصل بحث کرد، شب که نیمنمی

شود زمان دو می دیگر از زمان است و هر دیگری سوگند به روز که نیمِ
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ل کُ کامل، زمان خیلی مهم است، سوگند به خالق مذکر و مؤنث، در

جا، حتی در دنیای همه  در ،عالم جمادات درجهان، عالم انسان، حیوان، 

 دهد.منفی نباشد برق نمی اگر مثبت و برق

ردم مختلف مگوید: تالش بعد از سه قسم می ،{اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّی }

 ردها گوناگون است یکی ولی تالش ،ندارد تالش نکند ییاست، چاره

 ،ردنور تقال دا باطل، یکی بسوی مسیر ، یکی درکندمیحق تالش  مسیر

 وی ظلمت، یعنی سعی شما مختلف است.دیگری بس

 سه آیه در شأن مرد سخی

 ت. اما کسیاس شأن ابودحداح جا دراز این ،{فَاَمَّامَن اَعطَی وَاتَّقَی }

 کرد، انفاق کرد. که عطا

  هم پیشه کرد. تقوا و ،{وَاتَّقَی }

روز  احسن پاداشمؤنث احسن است،  سنیحُ ،{وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَی }

پاداش بهشت برای مؤمنان  ها نزد خداست، وجزاست، پاداش خوبی

 ا آقاجر آخرت را، آن  ،که تصدیق کرده است کسی بهترین پاداش است،

 رمن همین خرمای اینجا را کاپذیرم، گفت: من خرمای آخرت را نمی

 دارم.
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کنم، مشکالت یم او آسان برایهمه امور را  ،{فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَی }

ماده آخواهد، که خداوند ی میــاق زمینه روحــکنم، انفرا برطرف می

ا ها کار رهمین نزدیکی یعنی در ،، سین از حروف تنفیس استکندمی

 رخدا کار را آسان کند، مشکل را حل کند، دیگ کنم، وقتیآسان می

 تواند مشکل خلق کند.ی نمیکس

 سه آیه در شأن مرد بخیل

ن ه دیگر برای کار آسه آی ،سه آیه برای کار ابودحداح بوداین 

شخص بخیل است؛

ورزد و طلب یی که بخالت مو اما کس ،{وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَی }

 درخت بهشت کار ندارم، ، که من دیگر در بهشت وکندمینیازی بی

فاق نکه ا فرماید: کسیپاداش اخروی، خداوند می و رـنیازم از اجبی

 را قبول ندارد.و اجر آخرت  کندمین

من برای او  ر است،ـسابل یُـمق ر درـسعُ ،{یفَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ }

م کس که خدا برایش مشکل کندشوار آماده می های سخت وزمینه

 .تواندخلق کند هیچ کس مشکل خداوند را آسان نمی

 ،کندمیز ناو را بی نیا آقا مال این  ،{وَمَا یُغْنیِ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّی }

 تَرَدَّی،باالی بام بیفتد،  کوه بیفتد، یا اینکه از که از یعنی کسیتَرَدَّی،
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 بر وقتی قیامت، یا اشاره به ورود در است و ورود در قبر اشاره به یا

 خورد.دردش نمی مالش به شود دیگرد میبرزخ وار قیامت و

یم، یعنی اگر برماست که خوبان را هدایت کن ،{دَیعَلَیْنَا لَلْهُ اِنَّ }

ید مداد نجوی، تا از او استالهی بودکرد توفیق  توفیق انفاق پیدا آقا این 

 اللّهوست، خداوند متعال ا توفیق از توفیق، اللّهمن توفیق نخواهی یافت، 

 خداوند متعال ولی توفیق است. وفیق،التّ ولیّ

، هید، توفیق عبادت، توفیق خدمت! ازخداوند توفیق بخوابرادران

سم مرا توفیق انفاق، توفیق حضور در مراسم حسینی، توفیق اشتراک در

 ،کندنمان ا از خداوند بخواهیم، خداوند کمکشدن ر یعاشورا و عاشورای

 ،م فقط به شانه و بازوی خودمان تکیه کنیم؛ کسی نیستیمیبخواه

 شود.ساز توفیقات انسان میتقواست که زمینه

است، آخرت هم مال دنیا هم مال م ،{وَاِنَّ لَنَا لَلْاَخِرَةَ وَالْاُوَلَی }

 در یخدای بگوید دیگر خداوند بخواهید، اگر خرت را ازآماست، دنیا و 

ایه وری دارم، فکر، عقل، تدبیر و سرمنیست، تجارت دارم، پیشه کار

اد ستمدی سیاسی دارم. دیگر از خدا اـدارم، این دارم آن دارم، حام

 شود که همه چیز ضرب صفر شود.ب میم، این استغنی سبنکنمی
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آتش که  دهیم ازدهیم، بیم میمی هشدار ،{تَلَظَّی فَاَنذَرْتُکُمْ نَاراً }

ثیراست اش دود ندارد، دود که باشد شعله ها کم تأشعله وکشد شعله می

 ای، شعلهرا از شرش حفظ کند ولی آتش جهنم که خداوند همه ما

 ای است که بی دودندارد، تلظّی شعلههایش دود کشد که شعلهمی

 ناک است. لذا خیلی مؤثر است، خیلی سوز باشد،

 مناسبت تلظّی

ر د ،دهیمرا به او اختصاص می که امروز ،در رابطه با علی اصغر

لبه که تشنگی چنان غ این استاش ، معنیاست ل کلمه تلظّی آمدهمقات

ت ـساش داغ بود، دانیــاصغر داغ بود، پیشعلیه بدن رده بود کــک

 گداخت.یگذاشتی دستت را ممی

سته ری دهانش باز و بیگآب بماهی را از  ی: وقتندگویها میبعضی

م، خوانیاین آیه را که می آن حالت تلظّی است، ولی تفسیر ،شودمی

، کندمیتلظّی آتش سوزناک عطش است، عطش آب بدن را فروکش 

 را آتشماشین  ،د ماشین است، اگر از ماشین آب قطع گرددبدن مانن

ا رو این تب جگر  کندمیتب طغیان  ،آب در بدن نرسد گیرد، اگرمی

ود، شمی شود، بعد درکام آشکارها آشکار میسوزاند، اثرش بر لبمی

اره شود، به مناسبت اشوم میجهان دود معل ،گیردیی را میبعد بینا

 کردم.
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گیرد به جز ی تماس نمیاین آتش به کس ،{آ اِلَّا الْاَشْقَیلَایَصْلَهَ }

 صاحب خرما بود. مرد بخیل که :مانند ،های شقیاشقیا، انسان

ش آخرت را اجر و پاداکه  کدام شقی؟ کسی ،{الَّذِی کَذَّبَ وَتَوَلَّی }

 به شما یـبهشت درخت گوید: من دریـم رــپیغمب ،دــکنمیتکذیب 

 ست؟ها چیفدهم، این حرمی

نب ، جَکندیمبلی این آتش از اتقی دوری  ،{وَسَیُجَنَّبُهَا الْاَتْقَی }

، یعنی کردکار پهلو تهی  یعنی پهلو، پهلو یعنی فاصله گرفتن، فالنی از

 این آتش از ری است واش باشد، تجنّب دوبار روی شانه ر نیستحاض

 است. اتقی دور

، چهل است ردهکه مالش را عطا ک یکس،{یَتَزَکَّی ؤتِی مَالَهُالَّذِی یُ }

 ،ؤتییُکند،  شر آدم بخیل نجات پیدا درخت داده برای اینکه یک فقیر از

 شود. دهد تا جانش پاکمال را می ،بمعنی یعطی است

 :فرمایددر آیه زکات آمده که می ،نظیر این آیه

مالشان صدقه بگیر،  از ،{یهمکّتذرهم و هّاموالهم صدقة تط خذ من }

اموال مؤنث  ،تا جانشان تذکیه شود، روح شان تذکیه شود "رهمهّطت"

ضمیر جمع مذکر  "رهمهّتط"گوید ولی خداوند می ،است، صدقه مؤنث
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ها است، العقول یعنی برای ما انسانبرای ذوی جمع مذکر ضمیر ،آوردمی

روح انسان است،  یعنی انفاق کردن اثرش مستقیم بر"یهمرهم وتذکّهّتط"

 م است.جان آد بر

 کسی طلب نداشت

ی آقااین  بود که برنکس  هیچ ،{وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَی }

و را ادا بخواهد طلب ا باشد تا داشته لبیداشته باشد، ط اح دَینیابودحد

ق دین نداشت که بیاید درخت بدهد، اگر او انفا کند، هیچکس به او

-یکسی م ، معلوم است زکات را ازدکنمیبخاطرخداوند انفاق  کندمی

 حاکم اسالمی زکات را طلب دارد، خمس ،باشد زکات گیرد که مدیون

را طلب دارد، زکات بدهی محسوب است، پس معلوم است این چهل 

شکالت ده که فقیر از مکر اللّه، انفاق فی سبیلاست کات نبودهدرخت ز

 .نجات پیدا کند

سوفَ از حرفهای   ،{یَرْضَی هِ الْاَعْلَی، وَلَسَوْفَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّاِلَّا ا }

یعنی عنقریب  ،حرف تأکید استهم  "ل" تنفیس است به معنی زود

شود، یعنی خدا صاحب انفاق راضی می "یَرْضَی"و به همین زودی 

ه مبارک یاین بود سوره شود،که انفاق کننده راضی  کندمی بخششی

 ست.دحداح نازل شده اخصی بنام  ابوق شکه در رابطه با انفا "لیّل"
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 مکّی یا مدنی

ند اتفاسیر را هم که دیدم همه نوشته سوره مکی است، نوشته کرده

 تواند این سوره مکّی باشد؟مکّی، برایم خیلی سخت شد، چطور می

ود، مدینه ب ا بود، ابودحداح درث در مدینه بود، شأن نزول در آنجبح

ه سبه  کندمیوشته مکارم هم ن اللّهحتی آیت  تواند مکی باشد،نمی

  ی است.دلیل مکّ

 : اینکه آیاتش کوتاه است.اوّل

 : اینکه محتوایش داغ است.مدوّ

 .است اینکه بحث آخرت را مطرح کرده :مسوّ

شأن نزول  ییک ،تفاسیر اهل سنت را گشتم م قبول کنم،ستاننتو

د که ر دارنکه آن شأن نزول باید در مکه باشد، لذا اصرا کندمیبیان 

ث را بخواند، آن بح شی است، تا اینکه با شأن نزولــوره مکّــاین س

 امّا شما چرا؟کنم، نمی

گویند کُل مفسرین می ،خوب! گفتم بگویم این سوره مدنی است

 گشتم و، خدا لطف کرد ته است مکّی،مکّی است، در قرآن هم نوش

یرالمیزان صاحب تفس ه(علی اللّه)رضوان یگشتم، دیدم مرحوم عالمه طباطبای
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برای اینکه  ،تواند مدنی باشدکه این سوره می است جا آوردهدر یک

 اش مساعد است.زمینه

ست، ااین  سید بزرگوار  ، کسی که اهل دقت است،اللّهبارَک  :گفتم

خوب  تواند مدنی باشد،دهد که این سوره میاش نشان میگفته: زمینه

و یقین  اگر چه بنده قاطعم ،نها نیستمشد یک یاور پیدا کردم که بنده ت

رد، آواما تنهایی وحشت می ،مکّی نیست ،دارم که این سوره مدنی است

مکن گفتند، مفسّران اهل سنت منعمداً مکّی  ،که مکّی گفتند ییآنها

است بخاطر شأن نزول خودشان مکّی گفته باشند، لهذا ممکن است 

 .اندد که نداشتهعمّباشد، ولی علمای اهل تشیع چرا؟ ت دیتعمّ

 عدم توجه به شأن نزول

اشد که اکثر از مفسّران شأن دلیل شان به نظر من این شاید ب

، در است که نازل شده آن بستری ، یعنی دردنکنمیها را توجه ننزول

آن  ، دراست که نازل شده ی، در آن مکاناست ل شدهآن زمانی که ناز

که در مکه نازل  ی، آیاتاست که نازل شده شرایط و اوضاع و احوالی

 عاوضا ،اندکه در مدینه نازل شده یر اوست، آیاتشده اوضاع مکه مفسّ

اش جدا کنیم، بستر م از زمینه نزولیر اوست، آیه را بخواهمدینه مفسّ

زمان و مکان را از آن منفک کنیم و تاریخ  ،اش را مطالعه نکنیمتاریخی

چون  اینجانب نظره ب ،افتیممی فسیر آیه دخیل ندانیم به چالهرا در ت

 است.: مکّی ند، گفتنداهنزول توجه  نکرد به شأن
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 نگریسطحی

سیار ب در حد یک اشاره ولی اندها که به شأن نزول توجه کردهبعضی

سه خط  ،اندبیشتر ننوشته یک سطر ، برخی تفاسیراندسطحی گذشته

  علیه( اللّهرضوان )انیطالق، ببینم مرحوم ، رفتم پرتو را دیدماندبیشتر ننوشته

ه شأن نزول بایشان هم  ،آنجا را گشتم و ورق زدم است؟ چه نوشته

 لی است.، تفسیر ایشان بیشتر عقی نکرده بودااشاره

وان رکبیر، تفسیر  اف، تفسیردیدم البرهان، الفرقان، البصائر، کشّ

که  یتفسیر  30یا 20هدایت و امثال اینها  جاوید، تفسیر نور، تفسیر

م ذکر هرا دحداح و ابو بود البیان شأن نزول را آوردهداشتم، فقط مجمع

ن گرفته البیااز مجمع اندکه شأن نزول را آورده ، بعضی کسانیبود کرده

 است.

شأن نزول یا سطحی  به این است که عدم توجهعرض  !خوب

ه ک شود که انسان این سوره را بگوید مکّی، در حالیگذشتن سبب می

 نیست.ی مکّ

 کوتاهی آیات

که مفسران به است دیگر اینکه آیات کوتاه این سوره موجب شده 

آیات مدنی طول  ،د، درست است که آیات مکّی کوتاه استناشتباه بیفت

ل نزول تا سال سیزدهم مکه از ی هم آیات سال اوّدارد، ولی آیات مکّ
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 ،بود شده ترم طوالنی، سال دوّل خیلی کوتاه بود، سال اوّاندهم متفاوت

ل تر، یعنی آیات سال سیزدهم مکه با آیات سال اوّم طوالنیسال سوّ

شاید  دنکنمیها فکر آیات سال اول را بعضی ،مدینه خیلی تفاوت ندارد

که آنچه مهم است شأن نزول و بستر  ها هم مکّی باشد، در حالیاین

 قضیه است.

در مکه  ،هست، نخل هستدر مدینه خرما  بینیمدیگر اینکه می

 ظرشود، بهرحال به ننیست، آنجا گیاه سبز نمی یخرمایی نیست، نخل

ان ادله شاید به هم ،یگفتند مکّ قطعاً سوره مدنی است، اما اگر اینجانب

ه ، عدم توجه بمایه فریب شده است یهاییعنی چیز ،است معذور بوده

 شأن نزول یا کم توجهی کردن و یا کوتاه بودن آیات.

 (دام ظله)مکارم لّهالجواب آیت 

ل را هم عرض کردم که آیات سال اوّ دام ظلهمکارم اللّهجواب آیت 

م ایشان این است مدینه با آیات سال آخر مکه تفاوت ندارد، جواب دوّ

که در آیات مدنی بحث از قیامت نباشد،  به این صورت نبودکه اصالً 

ها بحث ثی اغلب بحبحثی از آخرت نباشد، درست است که در آیات مکّ

شان بحث آیات مدنی اکثر آیات قیامتی است، بحث معاد است و

حکومتی است، بحث اجتماعی است ولی اینطور نیست که آیات مدنی 

های شد و بحث نکند و آیات مکی از بحثاز بحث آخرت کاُلً جدا با
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نگاه تحقیقی خیلی برای  ،اجتماعی کُالً خالی باشد، اینطور هم نیست

 شود بحث کرد.، زیاد از این نمیکندمیرا آسان ها انسان کار

 لیل فضیلت سوره

 فضیلت این سوره را پیدا کردم در مجمع ،لامّا فضیلت سوره لی

 :، پیامبر گرامی فرموداز رسول گرامی اسالم است یالبیان، حدیث

دا خل را بخواند هرکس سوره لی ،«حتی یرضی اللّهمن قرءها اعطاه »

ه ک شود، کسانید چون عطای خداوند را نصیب میگرداناو را غنی می

عد ب، ها سوره لیل را بخواندا کند شبر نجات پیدــخواهد از فقمی

  :فرمایدمی

بعد  دهد،ز تنگ دستی و سختی نجاتش میا «وَعَافَاهُ مِنَ العُسر»

:کندمینوشته 

، ر اولش اشتباه چاپی باشدگفتم شاید این یس ،«وَ یُسرٍ لَهُ الیُسر»

: زیرا اهُ مِنَ العُسر وَ لَهُ الیُسر؛وَعَافَ الیسر آن درست است یعنی، این له

حدیث است با حدیث  :مـگفت ،که معنی ندارد وَعَافَاهُ العُسر وَ الیُسر

، در هر منبع که رفتم بررسی کردمشود شوخی کرد، رفتم منابع را نمی

تا  ت کرد، چرا دورا دق ، پس باید معنی آناست آمدهیُسر  دیدم دو تا

 آمده اینجا؟یُسر 
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کشم، قبول پیش مییک معنی در ذهنم رسید، حاال خدمت شما 

من  « یُسرٍ لَهُ الّیُسروَعَافَاهُ مِنَ الّعُسر وَ» ،معنی دیگر بُکنید بروید ،نکردید

داوند خد اول اینکه این سوره را بخوان کنم که کسی که اینطور معنی می

ب و دو یسر را دنبال یک عسر نصی کندمیشش ، بخکندمیبه او عطا 

ر آسانی، آسانی دنبال آسانی، آسانی د «وَ یُسرٍ لَهُ الیُسر»شود، می

ه آسانی باشد، همین ک ست که یکا سُهولت در سُهولت، یک معنی این

توسعه  در آسانی این معنی با ا آسانیشود، امّمی آسانی مشکل رفع شد،

 است.

ما  فاق سازگار است، دنبال هر آیه انفاق کهاین معنی با آیات ان

 یُسرٍ لَهُ الیُسرن بود، خداوند واسع است، ای ،{وَاسِعٌ عَلِیم اللّهوَ }، خواندیم

د دو یُسر بای وند واسع استسازد، چون خدابا معنی واسع بودن می

 باشد.

 یعنی کسی ،که مهم نیست خواندن ؛یک مطلب معترضه عرض کنم

ولی یک انفاق در زندگیش  آیه انفاق را بخواند، ،خواندل را بکه سوره لی

که باید عمل هم  نها، بلی که ثواب دارد، نه آنطورینکند، این خواندن ت

نیم خُرما باشد، چون مقدار مهم نیست، عدد  لو اینکه بابکند به آن و

ت مهم است، اخالص مهم است، ممکن است تو با نیم مهم نیست، کیفیّ
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با یک انبار طال یک آیه یری ولی ممکن است کسی خرما یک سوره بگ

 .یهم نگیر

 سوره شرح

که بنده  ره شرح پیدا کردم که این معنیقرینه دیگری هم از سو

 :مینخوانی درست باشد، در سوره شرح میکردم شاید مع

ذِی أَنقَضَ ظَهرَکَ، أَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَکَ، وَوَضَعنَاعَنکَ وَِزرَکَ، الَّ }

 مَعَ العُسرَ یُسرًا، فَإِذَا فَرَغتَ ا لَکَ ذِکرَکَ، فَاِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا، اِنَّوَرَفَعنَ

 .{فَانصَب، وَاِلَی رَبِکَ فَارغَب

 ،دارد "ال" ولی هر دو تا عُسر آن ،تا یُسر دو اینجا دو تا عُسر آمده

اعده را شود نکیره، یک قمی ،ندارد "ال"شود معرفه، دو تا یُسر آن می

حساب  گاه معرفه دنبال معرفه باشد یکیخواندیم که هرا در مطوّل میم

  شود.تا حساب می شود، نکیره دنبال نکیره باشد دومی

در برد، با خود مییم، همیشه مرا رفتکوچک بودم با ابویم می

خویش مرا با خود بودم در قُلفراخلم ما را با خود برد، شش، هفت ساله 

کردم از ل گوش میمن مطوّ ،دادل درس میمطوّ ،قبل از فراخلم برد

، خواندم، حدیث معدن راکه من خودم حدیث می حالی در ،فضولی

نشستم، حاشیه درس او می درکنار هر ،خواندممی دنبالش ناسخ التواریخ
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ن هم گوش ــردم، قوانیـــککردم، مطول هم گوش مییــهم گوش م

ابویم یک شعر  کی بیادم هستشدم، از آن کودکردم، خسته هم نمیمی

 :کجایش بود یادم نیست ،خواند در مطولمی

 فَفرَحینِ بَعدَالعُسراِذَا فَکرتَه سرَتَجِد یُ م نَشرَح /اِذَا ضَاقَ بِک الدُنیَا فَفَکِِّر فِی اَلَ

 وانــرح بخـــوقتی دنیا بر تو تنگ شد الم نش

 بینی.عُسر میتا یُسر بعد از یک  وقتی خواندی دو

اعده ق، بعد با این که آنجا دو تا یُسر است، دو تا عُسر در حالی 

شود.نحوی حل می

عد النکیره فهو واحد و اذا جاء النکیره ب اذا جاء المعرفة بعدالمعرفة 

سر شود، دو تا یُحساب می ییک ،تا العُسر معرفه استدو  ،ثنینا فهو

، ا کار کنددیعنی هر که به خاطر خ ،شودنکیره است دو تا حساب می

ن یک مشکل آن دو تا آسانی دارد، نه اینکه یک مشکل یک آسانی، چو

اسع سازگار است، با اینکه و الطف خدا سازگار است، با سخاوت خدبا 

 د دو تا آسانی باشد پشت یک سختی.است و علیم، سازگار است، بای

مبر شود، در این حدیث پیایاینجا هم با این حدیث خیلی سازگار م

 :فرمود )ص(ماکر
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ه این سوره را یعنی هر ک ،«وَ عَافَاهُ مِنَ العُسر وَ یُسرٍ لَهُ الیُسر»

 ،هست یشود و دو تا آسانی دنبال یک دشواربخواند مشکالتش حل می

  .ی مبارکهد در رابطه با فضیلت این سورهبو نای

 روز عاشورا

کنم یمت نکنم زیاد شما را اذیّمی یاشاره ،امروز روز عاشورا است

، و دستور معصوم این است که فقط مصائب را اشاره کنید و رد شوید

سخت است،  )عج(تحمّل آن بر امام عصر یعنی نفس مصیبت را نخوانید،

خجالت  ،ها صاحب مصیبت از نفس خواندن مصائباــو در خیلی ج

 ست است.کشد، دلیلش هم درمی

یم ود، بگویر شود، خواهرش اسیر شاش اسیکه عمّه ببینید! کسی

]گریه . کشدخجالت می )عج(م زمانت خواهرش، اماسیلی زد به صور

  حضار[

ی مصیبت یآقاید به اسارت رفت کافی است، یک همین که بگوی

از  رح()خواند، فقط یک جمله خواند، مرجع آن زمان میرزایی شیرازیمی

ه این جمل منبری بس است، بس است، بگذار حق رموده :ف جا بلند شد،

ی زینب با یعن ،«دَخَلَت زَینَبُ علی ابن زیاد»یک جمله خواند،  ،ا شوداد

 ارد شد، میرزا تکان خورد، فرمود:زیاد و لباس اسیری بر ابن
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ی سادات، زینب خواهر بس است، همین قدر بس است، عمّه

ین روضه با هم ،؟ آن روزاللّهلباس اسیری در مجلس عبید ، با)ع(حسین

ن باب کنم از ایاکثر اوقات اشاره میاگر  من هم ،یک جمله خاتمه یافت

ی بعض ،از گفتن بعضی کلمات ناراحت شود  )عج(ترسم امام عصراست، می

شنیدنش سخت است، چون مصیبت  ،اش سخت استکلمات گفتن

 ]گریه حضار[. استخیلی سنگین کربال 

 آبروی جبهه

را  هاکه سر است روزی )ع( آبروی جبهه حسین )ع(علی اصغر حسین

شد، یمها سیر داده سر طرف کوفه و شام در بازار هفتاد ،بر نیزه کردند

کردند، تماشا می سرها راها، مخصوصاً زن شدندبلند میها مردم پشت بام

 کردند، سنگگفتند، خوشی میاُسرا را میدیدند، خارجی، خارجی می

ا که رها کردند، سریــپراندند، اذیت میــکردند، سخن میـــپرتاب م

 .دیدندمی

دانم شش ماهه، شما طفل شش ماهه نمی دیدند یک سروقتی می

 ]گریه حضار[. نداریددارید یا 

او جمع  سر نیزه است، دور دیدند یک طفل شش ماهه سرشمی

ا حلقه ار رد، اطراف نیزهکردندها را فراموش میرــشدند، دیگر سیــم

  .دندزمی
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  خریم!را می! این سر دار: نیزهگفتندمی -

  !فروشمنمی -

ل ها به اطفازن ،دهیمدهیم، پول میدهیم، لباس میطال می -

ل ، دختران را اگر برای شان عروسک بخرید خیلی خوشحاندمندعالقه

، شوند، عروسک برای پسران موضوعیت ندارد، طبیعت زن از کودکیمی

ر ا کند دت دارد. خداز چهار، پنج سالگی این است که اطفال را دوس

 ]گریه حضار[. شان باشد، نباشدمجلس ما زنانی که طفلشان در بغل

امید انها وقتی ر زیاد بود، در کوفه، در شام، زنخریدار سر علی اصغ

 دند،وان بوــران که جــدار! دیگنیزه :کردندیــسوال مشدند، یــم

را این کودک چ د گناه داشتند، اما این طفلک چرا؟!، شایجنگیدندمی

      پاسخ  دار بی، گناه این طفلک چه بود، نیزهتانستو؟! این که جنگ نمی

  ]گریه حضار[. ماندمی

عرض  را علی اصغر آشکار کرد، )ع(علیهذا حقّانیّت جبهه حسین

رسید، بودی! هیچ کسی به زیبایی تو نمی یوسف نبی! تو خیلی زیبا ،کنم

سف بیا به یو .نام زلیخااما تو در کُل شهر مصر یک خریدار داشتی ب

 .کردرفت صدها خریدار پیدا مینگاه کن که در هر شهر می )ع(حسین

 ]گریه حضار[
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ر اصغسر علی ستانرا به هجده درهم فروخت اما نتویوسف نبی! تو 

  را بفروشد.

 استرحام و جواب

ار! بی :میرد، فرمودآقا حسین! این طفل از تشنگی می: رباب فرمود

کر : لشسر دستش بلند کرد، فرمود ،و بسوی میدان بُردکودک را گرفت 

م اگر به من رح ،«راِن لَم تَرحَموانی تَرحَمَوا هَذَا الطِفلِ الصَغِی»کوفه ! 

ین جنبش رحم کنید ! بازوی حَرمَله جنبشی کرد، با ا ندارید به این طفل

که ، بجای اینستاندنمیدرد را خاموش شد، کودک  )ع(بلبل حسین

  ]گریه حضار[. ده کرد به صورت بابارید خنبگ

 :)رح(عالمه بلخی

 طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند

 ر توستآنکه بر مرگ زند خنده علی اصغ                          

دست را زیر گلوی علی اصغر گرفت،  )ع(در نفس مقتل آمده، حسین

مقداری خون را به صورت مالید، محاسن را به خون کودکش خضاب 

تمام قنداقه را  "لهمّرثم " ،به تمام بدن علی اصغر مالیدکرد، سپس 

خونی کرد. مقداری که ماند بسوی آسمان پاشید، حسین مهربان است، 

ها خیمه جلویاورد شهیدی را که می هر آقا دلسوز است، کودک را آورد، 
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که  ها آمد، یک مرتبه زمانیپشت خیمه )ع(اورد، اما دو مرتبه حسینمی

ها ها از خیمهبرای اینکه وقتی زن ،ها آوردیمهرا  پشت خ )ع(عباس بیرق

 ]گریه حضار[ .صاحب استد که عَلَم بیند ناگهان نبیننشوبیرون می

نکه ها آورد، برای ایکه علی اصغر را پشت خیمه انیمرحله دوم زم

ه کد نها بیرون شوند نبیناز خیمه یمشها قتی مادرش رباب و زنانو

اجازه  )ع(یم حسینآقا :، رباب آمد، صدا کرداست آب شده طفلش سیر

  ]گریه حضار[ .بده یکبار دیگر طفلم را بوسه کنم

 )ورود گهواره به مجلس(

 دعا و آمین

 

* * * 
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 جلسه نهم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

باد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق بصیربالع

السّموات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی 

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

 و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین، ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

فی االرضین، روحی و  اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 .رواح العالمین لتراب مقدمه الفداا
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

لّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاالّذِینَ }  

 1{رَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ

 !یدفرمای عنایت یصلواتمندگردیم امیدوارم از مکتب عاشورا بهر

  ]صلوات حضار[

ا مروز و فردا صحبت کنم، شمکنم مطالب مهم انفاق را اتالش می

 ،قبال انفاق چقدر بحث جدّی است دید که دریی عاشورا فهمدهه در

آیت عالوه چهارده  ،کندمیهم بحث انفاق را  چهارده آیت پشت سر

 ش معلوم است، از اهمیتاست هم بحث انفاق مطرح شدهدیگر پراکنده 

نفاقات اقالب اجتماع بدون  چه در قالب فرد و حیات انسانی چه دردر که 

د، شوادل اقتصادی که نبود، شکاف اجتماعی ایجاد میتعادل نیست، تع

 ماای که خدمت شیهآ گی تلخ است،ف اجتماعی که ایجاد شد، زندشکا

 ی زمان تکیه کرده است که بستریه خدای متعال روآاین  آوردم در

 انفعاالت بشری است. ی فعل وهمه

                                                           

 274بقره /  - 1
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 دریابید زمان را

خواهد، فرصت که دست ندهید، انفاق هم فرصت می از ها رافرصت

 :فرمایدمی 254 دست رفت، بعد تأسف خوردن سودی ندارد آیه از

یعٌ  لَّا بَکُم مِّن قَبلِ اَن یَأتِیَ یَومٌاَنِفقُوا مِمَّا رََزقنَ ایُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوایَاَ  }

ورده ایمان آکه  ای کسانی ،{الِمُونَوَلَا شَفَعَةٌ وَالکَفِرُونَ هُمُ الظَّ فِیهِ وَلَا خُلَّةٌ

 !اید

انفاق  ،ه استروزی داده شد نچه به شماآ از {اَنِفقُوا مِمَّا رََزقنَکُم }

 !کنید

 .برسد نکه روزی فراآ قبل از ،{ن قَبلِ اَن یَأتِیَ یَومٌمِ }

یع، داد و ستد نیست، تا که ب روزی ،{خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌلَّا بَیعٌ فِیهِ وَلَا }

 کنم.عاوضه میا بهشت مبمال را  فکرکنی

 .روز نیست نآ ی دوستی درهیچگونه رابطه {خُلَّةٌوَلَا }

رفیقش  ، ازکندمی فرار فرزند و خواهر،، پدر مادر، که آدم از روزی

 ،باشدمیخودش  فقط خودش با کندمی اوالدش فرار ، ازکندمی فرار

 به این حالت پسرم نبیند، ؟ شاید خجالت بکشد که مراکندمیفرار  چرا

 دوستان خود فرار قیامت از که در یک آدمی مادرم نبیند، و برادر و پدر
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که حال بدی داشته باشد، اگرحالت خوب  کندمی فرار ، زمانیکندمی

 کند. ا فرارداشته باشد چر

ه بداند مدیونم، حق اینها این باشد که می فرار شاید وجه دیگر

ست، الحقوق قرضدار اذوی پدر، مادر، برادر همسایه و گردن ماست، از

 ،حث کردبشود جوه دیگرکه حاال نمیو یا مبادا ادا نتوانم و کندمی فرار

 فرماید:می

ند برایش مگرکسانی را که خداو ،خوردواسطه بدرد نمی { شَفَعَةٌوَلَا }

آنجا ی شفاعت کلّیت امر ولی در ،حرف دیگریست ،دهدشفاعت  اذن

 ندند، بیاید کارها را حل کک گری کند، عذرنیست، کس بیاید واسطه

بعد  د.ـبرس فرا ن روزاینکه آ اق کنید قبل ازـشما انف ،ود نداردـوج

 :فرمایدمی

که  ند، کافرونیکافران همان ستمکاران ،{وَالکَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

بخیالن   ، به تعبیر بهتراندردهه است معلوم است که انفاق نکآمد اینجا

نیست،   رشده به کفر، اینجا منکران معاد منظو ل تعبیرخبُ ، ازممسکان و

ت، بخیل کافراس است انفاق  منظور منکران خداوند منظور نیست، منکر

 ظلمشد، کفر  بخیل کافر یبخیل، وقت بر چون اطالق شده کلمه کافر

 شود ظالم.می کافر است و
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، است نابخشودنی قبلی هم خواندیم که انفاق نکردن ظلمیآیه  در

 254یه این آ ناله قابل رفع نیست در و ا توبه قابل رفع نیست، با عذرب

 اق دردست ندهید، بهترین انف زمان را از»فرماید: سوره بقره خدا می

ی آنجا پشیمان و ،ینجا رحلت کنیدا نکه ازآ همین دنیا است قبل از

ای دار دنیا صاحب مال و که در ، آنجا معلوم است کسانی«سودی ندارد

 د، اینخورمی، تأسف دنشوپشیمان می ،اندولی انفاق نداشته اندبوده

دادیم، یراه خداوند م کاش! همه را درکردیم. ایهمه را انفاق می !کاش

ید: فرمامیندامت فایده ندارد، حسرت آنها  بیجاست،  ولی پشیمانی و

 برسد زمان را دریابید. آنکه آن روز فرا قبل از

 شبیه قیامت

نیا د که در این استآن  کنم،ینجا استنباط میا بنده از ک چیز رای

ک یخود باشید،  تان برود به فکرکاردست نکه اختیار ازآهم قبل از 

ه قیامت م شبیــاین ه ،دنها نگذارهــیید که بچآبرپی انفاق  ت، درــوق

ع ــمان کی وکی خواهی بخشش کنی، پسر، خانم، دخترشود، میمی

ا خانه که غذ ای هستی درد جنازهنسلب شده باش ؟ اختیاراتدنشومی

 شود شبیهمی این ،رویمیراه  نشینی ومی خوابی ومی خوری ومی

  .قیامت

از انفاقات  ،مسجد داریم، مدرسه داریم قدر شما توجه دارید که هر

داریم، شفاخانه داریم، اماکن عامه داریم،  کسر قدر ، هراندساخته شده
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، یتیم استفاده کردند معلول و تعداد مجروح، هر شده واز انفاقات ساخته 

پرفسورها استفاده ، استاد دانشگاه، طلبه، دانشجو، ستاز انفاقات ه

عالم برداریم خدماتی نخواهد  انفاقات را از اگر ،هستانفاقات  از کردند

 ماند.

است که  دنیای امروزی، انفاقاتی منتهی انفاقات جهان غرب در

د نیرند، ندهگبه زور می مردم اغلباً مالیات را از ،ندارد شرایط اسالمی را

د، دهنانجام می هم مالیات خدماتیقبال  بندد، ولی درمی دکانش را

ی ـسرپرست را تـسرپرساطفال بی، دنکنمیی ـسرپرست دان راـسالمن

حکومت  ، مأموریندنکنمیملی را اعاشه  یت، اردو، پولیس و امندنکنمی

 در نفاقاتا ، این بوددنکنمیاعاشه  اساتید دانشگاه را ،دنکنمیرا اعاشه 

 ی.های عرفی امروزحکومت

که به مرجعیت رسیدند، درس  تعداد کسانی نظام دینی هم هر در

چه سرک هست،  هر، وجوهات استفاده کردند ایام درس از خواندند، در

ام ، انفاقات نباشد نظهستبنگاهای خیریه است، تمامش از انفاقات 

آغاز اسالم بود، نیازمندی  آن زمان هم که در ،شودجامعه مختل می

 مهاجران جا جامعه خیلی شدید بود، تازه پیامبر اسالم مدینه آمده بود،

نبود، لباس  یخوابیدند، سرپناهفه مسجد میصُ در نفر 400نداشتند،

نداشتند، غذا برای خوردن نداشتند، نیازمند یک دست لباس، نیازمند 

انصار کسانی  از مکان بودند، لذاو نیازمند یک وجب جا  ،قرص نانیک 
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 ها وها از انفاقات بود، جنگهای مکّیبیشتر کمک ،کردندکمک می

اشت، امکانات به پول د اش نیازشد، تجهیزات جنگی همه غازآمشرکین 

 این همه کرد ومی بسیجنیرو  )ص(اکرمشد، پیغمبر بدون پول تهیه نمی

 بود.  انفاقات از

 های پیامبرغصه

دم ردید ممی یوقت ،پیامبر اسالم که این همه آیات را خوانده بود

 از پر ید، باغهایندار یکنند، دارایگوش به حرف نیستند، انفاق نمی

لی انفاق وانگور دارند  پر از یکنند، باغهایند، ولی انفاق نمیخرما دار

 های بزکنند، گلهفاق نمیپول دارند ولی ان پر از یهایهکنند، کیسنمی

ها عضیبیا میدید  شد و. ناراحت میکنندگوسفند دارند ولی انفاق نمی و

انفاقش  زاذّیت که فقیر را ا تا منّت و ولی دنبالش هزار دنکنمیانفاق 

 فته است.دید که با ریا انجام گرنفاقات را میبعضی ا یا و کندمی بیزار

که  کجا درکجا وون، یدرتلویز ،فیسبوک باید اوّل اعالن کند، در

شد،  ، بعد که مردم خبرکندمیکمک  فقراه گونی آرد ب 100مثالً فالنی 

عدم انفاق ناراحت  پیامبر گرامی اسالم از .مردم میدهد یک پنج گونی به

مردم این ثواب  چرا، چیدیپت ناراحت بود، بخود میمنّ اقات باانف از ،بود

 د؟دهندست می این فیض عظمی را از ند؟ چرادهدست می عظیم را از

جبرئیل آمد ، پیغمبر را درمان کرد ذهنی ناراحتی فکری و خدای متعال

 .آورد ااین آیه ر و
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ایام قبل خدمت شما  یه است که درهمان چهارده آ این آیه از

ی این چهارده آیه مخاطب همه در {لیس علیک هداهم }صحبت کردم، 

ردم م ،این آیه مخاطب ولی در ،اق کنیدانف  ،انفقوامردم است،  ،خدا

 .مخاطبش پیامبر گرامی اسالم است نیست،

 نیست و رسول من! هدایت مردم وظیفه تو {لیس علیک هداهم }

!  به عهده تو نیست، پس وظیفه کی است؟ این نقطه را دقت بفرمایید

هدایت ابالغ است، پیام خداوند را به مردم برسان، مردم اگر وظیفه تو

غصّه  ندغصّه مخور، این که هدایت نشد ندشدن اگر و خوب ندشد

رد. فایده نداسلب کنی،  خود از خواب را را ناراحت کنی، بخوری، خود

ب ، عمل کرد خوبرسان مبلّغ هستی، پیام خداوند را به مردم فقط تو

 .نکرد، نکرد

 تبلیغ هدایت اثر

ه بها یند که خیلشواند، هادیان بخاطری گفته میانبیا مبلّغان

 د، چوننشوای هم هدایت نمیهشود وعدّاساس این تبلیغ هدایت می

لیس  }گوید: ، این آیه می"دیانها" یمیگوهدایتی دارد می تبلیغ اثر

 .چند جای دیگر هم مطرح شده است در، {علیک هداهم
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 کند،ولی خداوند بخواهد هدایت می {یهدی من یشاء اللّهولکن  }

ی اشارهنکند، ا ی چشمینکند، لطف نکند، گوشهعنایت  یعنی اگر خدا

 .خیر کار حتی در ،شودآدم موفق نمی، نکند

 هاللّد، چون من یخداوند بخواه همیشه عرض کردم که توفیق را از

 همه جو وعلیهذا به طلّاب، دانش ،لتوفیقاولی  اللّهطورکه  همان ،توفیق

مطالعه د، یرا بکش تحصیل زحمت بشری خود کنم که درعرض می

هید، خداوند بخوا ازتوفیق را کنید، ولی بتالش  ،درس بخوانید ،کنیدب

 تا به شما لطف کند.را کامیابی 

 هوش خود، کند فقط به ذکاوت و اتکا، کسانی دیگر دانشجو و اگر

ک ی شود، بااش محو مییک فراموشی همه خیلی محل اعتماد نیست، با

شدم.  شود، متأثرمحو میاش یک اضطراب ذهنی همه با ،ضربه مغزی

را  اش، تمام حافظهدرس خوانده بود دوستانم که عالمی شنیدم یکی از

انه خشناسد، پدر، برادر، همسر و ، هیچ چیز را نمیاست دست داده از

بین  زابا  ،برگردد تواندنمی شودخانه که بیرون می از شناسد،را نمی

، حافظه چقدر مهم رودست مید ندارش از و تمام دار رفتن حافظه

 .است

، کندمیشان اهد هدایتخداوند بخو ،{یَهدِی مَن یَّشَاء اللّهوَلَکِنَّ  }

 تو خیلی ناراحت نباش. دیگر
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آنچه شما  ،ردم شدمباز خطاب به  ،{وَمَا تُنفِقُوا مِن خَیرٍ فَلِأَنفُسِکُم }

 گوید: کنید، به مردم میتان میکنید برای خوداز خیر انفاق می

وید: گ، میکندمی، این همه موعظه دم! اینکه پیامبر گرامی اسالممر

دی برای خواند، برای این نیست که سوآیات را می ،انفاق، انفاق، انفاق

 برای خود شماست. پیغمبر برسد

 انفاق برای خود مردم

 برای خود شماست، کندمیاگر لشکر بسیج  )ص(پیامبرگرامی اسالم

 برای خود د برای خود شماست، مدرسهبرای حفظ مدینه است، مسج

پس  شماست، ی خود شماست، سرک برای خودشماست، شفاخانه برا

 را ممنون نسازید. تانپیامبر ،کنیدشما اگر انفاق می

خودش چقدر مصرف دارد؟ یک  )ص(خوب! پیامبرگرامی اسالم

ر چه ، دیگبشقاب غذا، یک دست لباس و یک اتاق  برای استراحت

ومتر دنه ساخت بنام مسجد قُبا به اندازه یددر مکه  دیخواهد، مسجمی

 .کرد، الباقی مال شماستمکان خودش را کفایت می

اند، را که ساخته یهایاضاتهم مدرسهافامتمراجع عظام تقلید د

اند، خودشان چقدر که ساخته یهایاند، شفاخانهی که ساختهمساجد

جره مدرسه، یک فرشی ؟ به اندازه یک طلبه از یک حکندمیاستفاده 
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مختصر، مرکب مختصر، اتاق مختصر، الباقی برای خود  یمختصر، غذای

 .مردم است

دیگر  کنید،تان میشما برای خود ،{وَمَا تُنفِقُوا مِن خَیرٍ فَلِأَنفُسِکُم }

 پیامبر را ممنون نسازید.

ت، ای رسول من! خودت را وّل آیه مخاطبش پیامبر خداسا در

ی مسائل از از! آدم بعضی اوقات در شرایط اجتماعیجگر نسخیلی خون

 ؟ چراانددین شدهشود، چرا مردم بیجگر میشود، خونناراحت می

اند؟ چرا مردم چنین است؟ چرا ت؟ چرا مردم بخیلمردم مسرف اس

 .چنان است؟ ولی با شنیدن این آیه، دیگر ناراحتی ندارد

، به مردم بار ابالغ بشود بلی! ابالغ باید بشود، گفته باید بشود، بار

زیاد  رسانده شود، عمل کردند به نفع خود مردم است، نکردند، چرا آدم

 .ناراحتی کند، به آن حدی که از ناراحتی و غصه بمیرد

 یادقیقه اگر ده ،کنممی ییهمانده بود آن را هم اشار ی که باقیآیه

یه در این آ کنیم؟ها انفاق برای کی بگذرد شاید مشکل نباشد، خوب!

دایت هان را ـها انستیّوطرح است،که این اولــم یهایتیّاولومبارکه 

 ص بدهید.ها اختصاتیّوتان را به این اولبه اینکه انفاقات مالی کندمی
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 فقرا محصور

ی که در راه خدا فقرای ،{اللّهوا فِی سَبِیلِ لفُقَرَآءِ الَّذِینَ اُحصِرُلِ }

 شدن باشد، به معنی محبوس "اِحصار"اگر از اند، اُحصِرُو محصور شده

ها کینه ها،ها، عداوتاست که از اثر عوامل بیرونی باشد، بر اثر دشمنی

ق صور به حاجی اطالــجا محور شده باشد، اینــمحصانع ایر موــو س

که از  شود، محصور و مسدود در باب حج مطرح است، یعنی کسیمی

ته محصور گف که از انجام حج بماند، یــواف خانه خدا بماند، کســط

 شود.می

 جدــکه در صُفه مس یرایــا که حَصَر آمده یعنی این فقــاینج

گردند، بر به مکّه اند، بخواهنده اینها را بیرون کرده، از مکّخوابندمی

ج شان را تارایــگه است، زندکّـشان در مع است، خانهــدشمن مان

شان ز خانهاند و ارم عقیده و ایمانشان بردها به جشان راند، اموالکرده

حتی  ،ه برگردندتوانند مکّاند، نمیاند، حاال محصورهم بیرون کرده

اند، توانند، چون مجرمنمیمکه رفته  جبخواهند طواف کنند در ایام ح

 ست؟جرم شان چی

به محض  اند،اند، با پیامبرخدا، مسلمان شدهه اند باینها ایمان آورده

یانت مهاجر شده از که به جرم دین و د یهایکُشند، اینند مینببی کهاین
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ینه سر پناه ندارند، به این شان رانده شده حاال هم در مدخانه و کاشانه

 .مندان انفاق کنیدنیاز

شود نی میباشد نه اِحصِار، به این مع "حَصَر"اگر اُحصِرُوا از ماده 

ظر که از ن د شده باشد، کسیکه حَصر که از ناحیه عوامل درونی ایجا

د عوامل درونی محصور شده باشد، مانند فقر که بر انسان غصه ایجا

ش مغشوش است، گاهی اوقات فکر ر همیشه محزونــ، فقیکندیــم

وقتی نان در ، زندمی، سخنش بیجا کندمیرت ، حواسش را پشودمی

ود، ششود، سخن به جا بیرون نمیانسان پرت می خانه نبود حواس

ها چه ش طرف این است که بچهست، چون تمام حواسحرکتش بیجا

چه  اثر عوامل درونی شود، خوب! محصور چه بربخورند، لذا محصور می

ها ت، اینمحصور، محصور اس ،که باشد یااثر عوامل بیرونی از هر ریشه بر

 .اولوّیت دارد

 توانندمسافرت نمی

د در زمین نرکه توان ندای هایاین ،{لَایَستَطِعُونَ ضَربًا فِی األَرضِ }

ند شام گویند، بخواهرا می ، مسافرت{ضَربًا فِی األَرضِ }، دنمسافرت کن

و روم و  بخواهند چین ،توانندتوانند، بخواهند یمن بروند نمیبروند نمی

 ؟توانندتوانند، چرا نمیبروند نمی هاایران و اینجا
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ر شان طرف پیامب، چشممدند از پیامبر محافظت کنندچون اینها آ

نها است، که پیامبر را کسی اذّیت نکند، دشمن مسلّط نشوند، خوب ای

 حمایت ، از پیامبر و محورّیت دین کیبروند اگر دنبال کار و زندگیشان

پا  وشان، هر کسی دست ها اگر بروند دنبال کار و زندگیکند؟ اینمی

 جای دیگر. کار کنند، حاال مکه نه تواننددارد، باالخره می

د؟ یک انسان تواند تجارت نمیند، موحّتوایک مشرک تجارت می

مسائل مغلق  ؟تواندخوان نمی، یک آدم درستواندعادی تجارت می

ت ، تجارکندمیتعامالت مغلق کیمیاوی را حل  ،کندمیهندسی را حل 

 تواند؟نمی

تجارت  ،کندمسائل اصولی و فقهی را حل می ،یک فقیه اصولی

هد ــجتموانده ــدرس نخ ،ال کارـبرود دنبی ـتواند! ولیـ! متواند؟نمی

دان وانده اقتصادـشود، درس نخیـنم دکترشود، درس نخوانده نمی

ی تواند برود کار جسم، نمیاست شود، پس درس زنجیر پایش شدهنمی

  است دنبال کند. کند، مجبور رها ها راتواند درسنمی ،کند

؟ دنچه کار بکن دخوابند، مجاهدین هستند میفه مسجصُ ها دراین

رشان و دادید بروند دنبال کار و بااگر شما آنجا بودید آیا اجازه می

ست با تنها ماند مشکل ندارد، خودش ا پیامبر ؟دنشان را جبران بکنفقر

 .پاسداری کند را دین خدا ،خدایش
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ار کد یک پله مانده به اجتهاد، برو ،االصول کفایت درس خوانده تا

درس  آقاشود و همین طور این می کند تمام زحماتش ضرب صفر

ای دکتر رفت، ماستری گرفت،گدیپلوم گرفت، لیسانس  ،است خوانده

ا راین همه سال  که یکس !یم برو کارخواهد بگیرد، بگویخود را می

           ا، علیهذشود درس را رها کند، نمی ،خوانده حاال مجبور است بخواند

   تی کنند.بروند مسافر توان ندارد ،{ایَستَطِعُونَ ضَربًا فِی األَرضِلَ }

 نیازمندان عفیف

 فرماید:قرآن می

 {لُ أَغنِیَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِیَحسَبُهُمُ الجَاهِ }

، کنند غنی هستندخیال می انالعبی اطّ که ،دها کسانی هستناین

 د، چرا؟!نیاز ندران

ارند، اینها دحیا دارند، شرم  اند،فها عفیاینچون  ،{مِنَ التَّعَفُّفِ }

د، خانه ی داشتنیها مال داشتند، دارااند، اینشان هجرت کردهبخاطر دین

از  کردند، اگر هجرت نمیشان بسته نبودداشتند، باالخره دست و پای

 وها عقل از مشرکین چه کمی داشتند؟ این کمی داشتند؟ وسفیان چهاب

 .د، درک داشتندهوش داشتند، درد داشتن
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که  کندمیخیال  ها راخبر اینانسان بی ،{یَحسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغنِیَآءَ }

که شرم  نیدکمک ک یبه فقرای یعنی، {مِنَ التَّعَفُّفِ } ست،ترین آدمهاغنی

ازمند یک استاد دانشگاه نید، نتوانند طلب کندارند، حیا دارند، نمی

، دباش ک استاد حوزه نیازمند شدهتواند از کسی طلب کند؟ یشده، می

 ه من غذایها بگردند کد از کسی طلب کند؟ برود درب خانهتوانمی

م گردند چون پاکی را خدا دوست دارد، مردامشب را ندارم، شیک می

 تراند.ها از همه غنیاین کندمییال خ

 !گویندها سخن میچهره

 گوید:خداوند می

شان فقر یمایسبشناس، در  شانا را از قیافههاین .{تَعرِفُهُم بِسِیمَهُم }

رونی د ایبارد، چهره آینهشان نیازمندی میآشکار است، از رنگ چهره

 ساری درچهره است، شرمه است، غصّه در آدم است، خوشحالی در چهر

د، شوچهره است، بشّاشیت در چهره است، توانایی از چهره فهمیده می

 شود.نیاز از چهره فهمیده می

شناسی و قیافه شناسی است، تمام  هچهر ،هاامروز یکی از بحث

که  هاییشود، آدماش آشکار میاالت روانی و درونی انسان در چهرهح
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چه آقا ن ای ،دنفهمه چهره انسان مید بنهستند تا نگاهی بکن روانشناس

  گوید:مشکل دارد، قرآن می

که  فهمیدبشناسید، می شاناینها را از چهره ،{مَهُمیتَعرِفُهُم بِسِ }

ها ه ایناند، معلوم است کدهاند، غذا نخوراند، الغرشان زردهایچهره

 .اندخیلی زجر کشیده

 نیستند سائل مُصر

  فرماید:بعد خداوند می

، دست، پیش ندنکاز مردم سوال نمی ،{الَیَسئَلُونَ النَّاسَ إِلحَافًا }

ال  به ما کمک کن، اهل سوآقا د، نکه اصرار کن ،دنکنمیدراز ن کسی

ه من بگردند ها ب، که بروند دَرب خانهنیستند، یعنی سائل بکف نیستند

 بنشیند در یک ها بگردند به من کمک کنید،کمک کنید، درب مغازه

به ها هاند حاال بروند درب خانا مجاهدهچهارراهی به من کمک کنید این

رت توان هرگونه تجا الاند وام هجرت، به جرم جهاد، مستمند شدهجر

 را داشتند.

  فرماید:بعد می

آنچه که از خوبی انفاق  ،{بِهِ عَلِیم اللّهرٍ فَاِنَّ ـوَمَا تُنفِقُوا مِن خَی }

فهمد که به کی انفاق د خداوند به او دانا است، خداوند میکنیمی
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بعد موارد مصرف  ؟چه مقدار انفاق کردید ؟گونه انفاق کردیدکردید؟ چ

تعالی به این  اللّهرسیم، فردا انشاکند که امروز نمیا بیان میانفاق ر

 است.شده این سوره مطرح   60کنیم که در آیه موارد اشاره می

 اشاره به مصائب

بود، که  ()عآقایم حسین ابن علی ،بلی تا روز عاشورا قهرمان داستان

داستان ن بعد از عاشورا قهرما ،درود خدا و مالئک و جن و انس بر او باد

، یعنی مراجعه همه به اوست ،است، او دیگر مرجع است )س(زینب کبرا

 اشاطفال مراجعه ،کندمیدشمن بخواهد کاری کند به زینب مراجعه 

باس ، کفش نداریم، لبه زینب است، عمه جان! غذا نداریم، آب نداریم

زخم  ، بازوی ما از کعب نیزهسوزدضرب سیلی می مان ازنداریم، صورت

 ]گریه حضار[ .مان را برده است، این است، آن است، مقنعهشده

وز هم به زینب مراجعه داشتند، خواهرش و بقیه، بعد از ر گانبزر

ب است، در بین راه قهرمان زین )س(د قهرمان زینبنعاشورا کوفه برو

ه بدر برابر دشمن خم  )س(زینب کبرا ،است، در شام قهرمان زینب است

گاه ، هیچاش را نباختگاه روحیهالتماس نکرد، هیچ گاهابرو نیاورد، هیچ

 .از خود ضعف نشان نداد

امیر کوفه است، آن هم امیر  اللّهشد، عبید اللّهوارد مجلس عبید

با لباس )س( د، زینب کبرا ند نفس بکشنتوانجبّار که از ترس او مردم نمی
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یی رفت که گو، ولی چنان راه میشد اللّهری وارد مجلس عبیدــاسی

جود ی اینجا کسی وکرد که گویای وجود ندارد، چنان حرکت میپشه

 .متوجه شد سوال کرد اللّهکرد، عبیداب نمیندارد، امیر را حس

 دیگران ست؟کی ،روداین زن که با تکبر راه می «؟ةهِ المُتَکَبِّرَمَن هَذ»

ند، ردکبه امیر احترام می کردند،شدند، تعظیم میخم می ندآمدکه می

 م؟ سخنبنشین دهیمی، اجازه منشینب گرفتندبا چه ادبی اجازه می

حترام اکند، نه ،  نه تعظیم میی مخدرهمکرمهاین بانوی    بگویم؟ ولی

 .)ع(حسینخواهرو است،  )ع(علیکند، دختر می

ها اخن و بعضینبه  همه «ة؟هِ ا لمُتَکَبِّرَمَن هَذ» ،اللّهبرخورد به عبید

 هم صدا کردند:

  .، این عمه ما زینب است«ذَهِ عَمّتُنا َزَینَبهَ»

 شکست اللّههت عبیدابُ

یر سوال زهت او را را شکستاند، اُب اللّهیعنی با این برخورد خود عبید

رد به شروع ک اللّهتو تعظیم کنم، عبید که بر برد، یعنی تو کسی نیستی

 .شروع کرد به توهین، ع کرد به تحقیروهتّاکی، شر

 .تکش خدا را سپاس که شما را ،«الَّذِی قَتَلَکُمالحَمدُهللِ »
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و حرف شما را  و شما را رسوا کرد ،«وفضحکم واکذب احدوثتکم»

برخاست، سخن امیر را  )س(تکذیب کرد، تا این جمله را گفت، زینب

ست، ا قطع کند، زینب برخاقطع کرد، در کوفه کی باشد که سخن امیر ر

 :فرمود

است که ما را  یدایسپاس مال آن خ ،«مَنَا بِنَبِیهالحَمدُهللِ الَّذِی اَکرَ»

 ه نبوت کرامت بخشید، نبی از ماست.ب

فاسق را رسوا  ،«بنَ مَرجَانَهوَیَفتَضِحُ الفَاسِقَ وَ الفَاجِرَ وَ هُوَغَیرُ نَا یَا»

  !فاجر را رسوا کرد و او غیر ماست ای پسر مرجانه ،کرد

ورد، را به زبان بیا اللّهت نداشت نام مادر عبیدکسی در کوفه جرأ

ت اس ع()ختر علید، این بود خیلی معروف ایبدکاره مادرش زن فاحشه و

 .کندمیکه او را بنام مادرش یاد 

سخن  اللّهچون همان گونه که عبیدنداری!  کهتوکی هستی؟ پدر

 اللّههمان وزن و به همان قیافه جواب گفت، عبید به بی بی ،گفته بود

  :گفت

خواند کیست؟ زینب صدا کرد این که شعر می ،«جّاعةه السمن هذ»

نیستیم ولی هم شاعر  ما نبود و شاعر هم ! شعر نیست، پیامبراللّهعبید

من برادرانم  چه دارد، بالغت مال ما است، اگر وجود ما فصاحت ریشه در
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خوانم، با شعر چه ، من حزن و غصه دارم، من شعر نمیرا از دست دادم

کنم یمخطابه خود را آزمایش نکنم، سخنرانی نمیتمرین  کار دارم،

خاندان بالغت جزء وجود  ما و گویم اما  فصاحت در عروقحقیقت را می

  [گریه شوق حضار] .ستما

زید آن ، در برابر یکندمیطور برخورد این اللّهزینب در برابر عبید

از ا رتاب مقاومت  )س(، اما در برابر چند کس زینبکندمیگونه برخورد 

 ها،ه، این سه سال)ع(دست میدهد، در برابر کی؟ در برابر دختران حسین

  :گویندها، که میچهار ساله

 ،ریم، غذا نداریم، آب نداکندمیهای ما درد عمّه جان زینب! گوش

؟ رسیمی به منزل میکَ !لباس نداریم، کفش نداریم، با ما سخن بگو

  [گریه حضار]بابای ما کجاست؟

وید گاگر میکه  ای، بیچارهاست ینها زینب بیچاره شدهدر برابر ا

 ؟ه کندکودک است، با کودک چ ،دنفهم، نمیاست به سفر رفته بابایت

خواهد، اسیر بودن یعنی چه، بچه  غذا می ،دنفهمد: اسیرم، نمینگویمی

  د.نفهمتو اسیری، اسیر نیستی، نمی حاال

 توسل به برادر

ر دست توسلّ دراز کرد به س ،است دهبیچاره ش زینب، چه کار کند

  !!)ع(نیبرادرم حس ا کردصد ،برادر
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 ! ن دختر سخن بگوبا این دختر حرف بزن ، با ای «کلّمها»

گریه ]. آب شود غصه نزدیک است قلبش از ،«کَادَ قَلبُها اَن یذوب»

  [شدید حضار

ن ، بیا تو با ایهزینب بیچاره شده، زینب درماند برادرم حسین!

  ؟بگو! با این دختران حرف بزن! من چه کنم با اینها ن سخنیتیما

ها دلش شد، بعضیطرف میینب چشمش آن اهی هم که زــگ

شان، نداد، خرما به دهاها میو به این بچهآورد ی میسوخت خرمایمی

ها  هکرد، خرماها را از کام بچدوید، انگشت به دهانشان میزینب می

 سین! دختران ح، کشیدیبیرون م

صدقه  !دختران حسین [گریه شدیدحضار] ،«الصدقات علینا حرام»

رسنه ، گنددیفهمدخترها که نمی، نخورید اها را،بر ما حرام است، خرم

خواهد رعی است، نمیش-متوجه مسئله دینی، زینب خورند، خرما میندا

  [های مردمگریه] .دنا را از حرام پُرکنهشکم بچه

 فقط گفتنش آسان و ،ها؟ با این نازدانهترهاچه کار کند با این دخ

یرون، اقت بشری بط از دشوار و هاترسیم صحنه و ، اما تصورشنیدنش

کدام توان به این مصائب فائق آمد، گمان کنم دست  دانم بی بی بانمی

ی سینه خواهر و تصّرف والی لحظات وداع بر رش حسین دگذاشتن برادر
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 اللّهاکبر،  اللّهاکبر،  اللّهکرد،  قدرت فوق بشری ایجاد ،در زینب

  [گریه های طوالنی مردم]،اکبر

 آمین و دعا

 

* * *
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 جلسه دهم

 

 

 

 

 

 

 

 اللّهانّ  اللّهالعلی العظیم، اُفوّض امری الی  اللّهالحول و القوّة اال با

بصیربالعباد، الحمد هلل ربّ العالمین، باریء الخالئق اجمعین، خالق 

موات و االرضین، باعث االنبیاء والمرسلین، الصاّلة و السّالم علی السّ

النیّراالعظم، فخر العرب و العجم، سیّدنا و نبیّنا و موالنا ابی القاسم 

و علی اهلبیته، الطّیبین الطّاهرین،  ]صلوات حضار[ )ص(المصطفی محمّد

روحی و  فی االرضین، اللّهالمعصومین، الهدات المهدیین، السیّما بقیّة 

 ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا 
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 الرّحمن الرّحیم، اللّهالسّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم، بسم  اللّهاعوذ ب

 تعالی فی کتابه و قوله الحق: اللّهقال 

نْدَ یُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالّلَیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالَنِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُم عِالّذِینَ } 

 1{رَبّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلَاهُمْ یَحْزَنُونَ

ید. فرمائبعنایت  صلواتیگردیم  مندعاشورا بهرامیدوارم از مکتب 

  ]صلوات حضار[

 وی استفاده کردیم یرضا دکتراز بیانات سرور عزیرم جناب آقای 

 دست که در یهمچنان عزیزان که قبل از ایشان افاده فرمودند، بحث

دیروز موارد  خرین فرصت است مجبورم فهرست کنم،آشتم امروز دا

 بود. نظورها مرجحان و هاتبیان کردم، البته آن بخش که اولویّ انفاق را

 موارد مصرف انفاقات

  :کنمبیان می نلشأاقران عظیم نظر حاال طبق وعده موارد را از

                                                           

 274بقره /  - 1

 



 192                                                        قدر آیه انفا )ع(جایگاه اهلبیت  

 شش مورد برای خمس، خمس و هشت مورد برای زکات است،

 همین موارد را دارد. انفاقات مستحبّه همدو انفاق واجب است، زکات 

  :مبارکه توبه است سوره 60خوانم که آیه می ل آیه زکات رااوّ

وبُهُم المِلِینَ عَلَیهَا وَالمُوءَلَّفَةِ قُلُاِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاکِینِ وَالعَ }

 اللّهوَ اللّهلسَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ اوَابنِ  اللّهی سَبِیلِ وَفِی الرِّقَابِ وَالغَارِمِینَ وَفِ

 .{عَلِیمٌ حَکِیمٌ

 :فرمایدخدای متعال می

گفته  فقیر به کسی صدقات مال فقرا است،، {اِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ }

  .یلاو این طایفه ،شود که خرچ سالش را نداشته باشدمی

ش وزشود که خرچ شبانه رگفته می به کسیمسکین  {وَالمَسَاکِینِ }

 .هیناست، این طایفه ثا ترفقیر بد حال  از را نداشته باشد و

اکین فقرا و مس یه امروزآ تنها مطرح بود در یه دیروز که فقیرآ در

ا جدا ی داریم که فقیر و مسکین وقتی جداهم مطرح است. یک قاعده با

قیر را فشود می کرد و از مسکین شود مسکین را ارادهاز فقیر می ،بیاید

 :قصد نمود، زیرا
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چنانچه باهم  ،{واذا اجتمعا افترقا الفقیر و المسکین اذا افترقا اجتمعا }

سکین م از شود مسکین را اراده کرد وفقیر نمی بیاید مثل این آیه از

 باشد چنانچهشود فقیر را قصد نمود هرکدام به معنی خودش مینمی

 .،مطرح است هم مساکین با ا وآیه زکات فقر در

 :طایفه سوم 

 رعیه راد وجوهات شنکشکه زحمت می کسانی، {مِلِینَ عَلَیهَاوَالعَا }

 .نهاستمال آ یک هشتمش ،دنکنمیآوری جمع

که  ارکفّ ده ازع نآ اراند،طایفه چهارم کفّ، {وَالمُوءَلَّفَةِ قُلُوبُهُم }

د. تا شونها داده میبه آ د،ناند که مسلمان شواند عالقمنددلشان نرم

لَّفَةِ وءوَالمُ باب داد ازد، صد شتر که پیامبر به ابوسفیان نمسلمان شو

لَّفَةِ وَالمُوء ابداد ازبها پول میهم که برای خیلی مدینه بود و در قُلُوبُهُم

ار مدینه کفّ ردمنتهی  ،نها بیشتر به اسالم عالقمند شوندآ تا بود،قُلُوبُهُم 

 ا همبا آنه خدا ضعیف بود وه شان بی کسانی بودند که اعتقاد، ولنبود

 فرمود.شان عنایت میتبخاطر تقویت عقائد و راسخ شدن اعتقادا

 :طایفه پنجم
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سرا مقصود اآزادی  ،ها باشنداند که همان بردهرقاب، {فِی الرِّقَابِو }

ای که نیهوجود ندارد، زندا للّهاسالم بود، در شرایط فعلی که برده بحمد

  اند شامل آیه است. دالیل ضعف مالی حبس شدهه ب

ه کاند غارمین کسانی ،اندطایفه ششم غارمین ،{وَالغَارِمِینَ }

غرامت  دارند ولی قرضداراند، از اش راند، خرج خانهاند، مدیونقرضدار

  .است گرفته شده

 :طایفه هفتم

یر چیزهای سا نه  و، شفاخاهمانند: پل، را ،است {اللّهفِی سَبِیلِ  وَ }

 نفع عامه دارد. که دیگر 

است، ولو همانده راهن سبیل اب ،است طایفه هشتم ،{وَابنِ السَّبِیلِ }

 یک به پولش ندارد، در خانه اش غنی هم باشد ولی دست اینکه در

ولو  را نمی شناسد. دهد و او، کسی قرض هم  نمیاندشده مسافر یجای

ولش ش به پ، دستدت. حواله بانکی هم ندارهم اسدر درخانه اش میلیارد

 مانده است. رسد. راهنمی

ورد انفاق واجبه مال ت ماین هش {عَلِیمٌ حَکِیمٌ اللّهوَ اللّهفَرِیضَةً مِّنَ  }

 ت.شده و خدواند دانا و حکیم اس زکات است که به عنوان فریضه یاد
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 آیه خمس

 انفال است: 41خمس، که آیه رسیم به آیه بعد می

بَی هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرْلِلَّ فَاَنَّ عْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیءٍاوَ }

ا عَلَی عَبْدِنَا وَمَا اَنْزَلْنَ للّهمْ ءَامَنْتُمْ بِاوَالْیَتَمَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ اِنْ کُنْتُ

 {ی کُلِّ شَیءِ قَدِیرٌعَلَ اللّهمْعَانِ وَیَوْمَ الْفُرْقَانِ یَومَ الْتَقَی الْجَ

 مده است:آن آیه شش مورد برای خمس درای

دهید که شما می پنج یکی {یلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی القُرْبَفَاَنَّ  }

پیامبر  است، که با القربا است، مال کسانیمال ذوی مال خدا و پیغمبر و

این  ،شود بحث کرداشد که مفّصل نمیبش میایمسانخت دارد، اوصی

 سه طایفه.

 جامعه سرپرست ندارد. کسانی هستند که در {وَالْیَتَمَی }

ب که شاند به غذای محتاج ،نیازمنداند که کسانی {وَالْمَسَاکِینِ}

 .قبالً شرح دادیم

شد  ها که صحبتو راه مانده {اللّهوَابْنِ السَّبِیلِ اِنْ کُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِا}

نامیده  ین شش مورد، سه موردش را سهم اماما ازباشد، م میـمورد شش

 توانم صحبت کنم. ، به تفصیل نمیسه موردش را سهم سادات و شودمی
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زکات زعامت شرط نیست،  خمس، در فرق است بین زکات و

 در را به این هشت طایفه بدهند، اما تواند زکات خودصاحب زکات می

یط مصرف ، باید به اجازه مجتهد جامع الشراخمس زعامت شرط است

ورد ت مردم ولی ماند، قاعده اجتماع، کلیّکنی، مورد مصرف زکات همه

خمس مورد خاص است، مربوط مجتهد جامع الشرایط است که  سهم و

 جعشیعه بدست مرجع برسد و مر مصرفبر م مال زاید باید کل یک پنج

مصالح عاّمه در نظر  ، که طبعاًکندمیهرکجا مصلحت دید مصرف 

 ه را در نظر ندارند.مجتهد اولویّت دارند و مصلحت شخصیّ

هذا برای سادات هم باید طبق گفته مرجع مصرف کرد، اجازه علی

سهم حفظ  داد مصرف شود، نداد مصرف نشود، لذا شیعه را خمس و

د، های شیعه بوهای علمیه شیعه بود، کتابخانه، اگر حوزهاست کرده

یعه بود های شپایگاه م شیعه بود، علمای اعالم شیعه بود، اگرمراجع عظا

 ، شاهان واهیچ وقت التماس خلف للّههمین وجوهات است که بحمد از

 اند.نکرده امرا را

 احتیاج به شاهان

زده دائماً برای مصرف شان محتاج  پا اهل سنت به این مسئله پشت

داد، تا برایش پول نمی تندگف، تا شاهان را سایه خدا نمیاندشاهان بوده

د واال ندارند، نامروز این وضعیت ادامه دارد، باید ازحکومت معاش بگیر

استقالل مالی دارد. چون استقالل مالی دارند؛ استقالل  للّهشیعه بحمد
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 که محتاج کسی نبود او . کسیفکری دارند، استقالل سیاسی دارند

 اند،ول تاریخ نبودهط در هاها محتاج حکومتمستقل است، چون شیعه

 .ند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرندستانمی تو

 ند سایه خدابود اهل سنت سالها محتاج بودند، پادشاه را مجبور

زعیم مصلحت دید،  خمس زعامت شرط است، هر جا لذا در بگویند،

ت مصرف کند، شاید به مدرسه مصرف کند؛ از زمان غیب شاید به فقرا

ای هاین است که حوزه مصلحت نظام در اند:هگفت م فقهاتما هنوز تا

های پایگاه ب شود، خرجطال علما و جفقهی تقویت شود، خر علمی و

ت یک ممکن اس اهم مصالح این است، ها شود، فعالً ازهکتابخان دینی و

 ی است.بحث جدای دیگر مهم باشد، اووقت یک چیز 

 ستانافغاند وجوهات زمان جهاد فرموده بو در )ره(چنانکه مرحوم امام

 که مردم 80های حدود سالکابلی  اللّهحضرت آیت  ،صرف جهاد شود

نداری  وولی از فقر  ،در محاصره طالبان بود یا تازه نجات یافته بودند

ی یعن سال صرف فقرا شود، گفته بود ظرف دوداشتند. نرمق زندگی را 

 مصلحت ببینند. آنچه فقها

شود جمع شود، جمع میت میسرمایه هنگف خمس و سهم بسیار

طرف بخواهد  د، هرنشومی سیل یک قدرت متراکم :مانند ،شودمی

 کار شود با اومصالح مسلمین می مصالح عمومی، در کند، درمصرف 

 ،کندمیناست که قدرت ایجاد  ثروتی ،شود کارکردزکات نمی با کرد،
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رود بالخره ید میبه ول خالد به زید، از زید به خالد، از و بلی! زکات عمر

 .کندمیقدرت خلق ن

سابق هم می  ،ترسندخمس می ترسند، ازلذا دشمن از زکات نمی

رد اینجا شش مو شود، درمفصل بحث نمی ترسند،هم می ترسیدند، حاال

که  بود توان بدون اجازه مصرف کرد، اینها موارد مصرف انفاقرا نمی

 کنم.د تمام گفتم که بای امروز دیروز وعده کرده بودم و

 ربا مقابل انفاق

 مقابل انفاق انفاق بحث کردیم، درطول عاشورای حسینی از  در

ت ورد، محبّآندگی میازــاق سـست به همان تناسب که انفا "ربا"

ال ـعفکند، جریان کار را اد میــورد، تعادل ایجآورد، الفت می آمی

ند، کوت خلق می، عداکندمیکاری خلق بیسازد به  همان تناسب ربا می

 .و امثال اینها عدم توازن ایجاد می کند و

مده بود که خدمت شما یه پشت سرهم آآ 14در رابطه با انفاق 

آیه  بالفاصله هفت 274 یههایش هم نرسیدم. دنبال آبه نکته خواندم و

ولی  صاص دادهرابطه با ربا است، ربا را به اندازه نصف انفاق اخت در

 .مطالب بیان شده است

فقیر، فقیرتر،  شود ویم ربا این است که هرسال پولدار، پولدارتراثر 

ماه برایش عالوه  است سه هزار در که صدهزاری رمایهــال ســهرس
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 هزاره نهایت اگر پنجا شود درماه سه هزار کم می شود، این طرف هرمی

آن طرف ، سال ظرف چند مال آن باشد در هزار همال این باشد، پنجا

 شود صفر.ود صدهزار، این طرف میشمی

چه  هردو نفر مساوی باشد ظرف چند سال اگر فرض کنیم  در

م نمی ه ی باال، کاررود زیر صفر، این می رود باالزمان  بگذرد آن می

 ارکچه  ولی نیازمند هر کندمیاحساس ن را نیازمند کار کند چون خود

بهم  توازن اقتصادیبدین نحو  کند ومیآقا تسلیم  بکند دست مزدش را

 غرب مبلّغ که امروز شود جامعه طبقاتی چیزیعلیهذا می، خوردمی

 اوست.

 دارحامی سرمایه

کند، ران حمایت میاداری است، ازسرمایه دنظام سرمایه غرب نظام

  انجام ، تبلیغ برای سرمایه دارکندمیایجاد  سهولت برای سرمایه دار

رند گذاپیما را میمت پیشروی هواواپیماهای دنیا، قسمیدهد، درکل ه

دار  سرمایه (business class)کالسبرای سرمایه داران بنام بزنس

شش ردیف است، آنجا  های دیگرقسمتاست. اگر  تراش وسیعصندلی

، درکل راحت بنشیند دار، سه ردیف، چون باید سرمایهدنننیشمی

حمام  (business man)مردان تاجر  دنیا برای (terminal) هایترمینال

پایین هواپیما  از یوقت (coffee shop) یاستثنای ، قهوه رایگان ویاستثنای
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، د در پارک مجانی قدم بزندنشو را سوار پیمای دیگرد تا هوانشومی

  د.نی صرف کناد، قهوهند، استراحتی کنندوش بگیر

ت، تهیه امکانات بیشتر رقابت اس ها، درترمینال میان کشورها و

تاجران را خدمت  تا گذارندی کشورها خدمت کاران مخصوص میههم

 افتتاح (VIP)حساب مخصوص  کل دنیای غرب برای تاجر در کند،

 پایین شدن ،راه مخصوص ند، ویزای تجار جداست؛ سوارشدن ازنکمی

 مخصوص. جای از

پولها  شود،فقیرتر می فقیر روز پولدار پولدارتر و نظام غربی هر در

زوده گی افیچارو ب به  همان میزان فقر ،شودخیره میذ ،ودشذخیره می

 قدارخواهد غربی کند، حاال یک مرا هم می افغانستانشود، حاال  می

یم چه بخواه نداریم، ولی هر که پولدار شود گرچه ماتوازن دیده می

 فقیر فقیرتر. ،شویم پولدار پولدارتر می شود غربی تر

 اسالم احترام در

 فضیلت سه چیز است: زان احترام ومیاسالم  در

 و باورمندی. ایمان – 1

 و پرهیزگاری. تقوا – 2

 .کوشش و تالش - 3
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ود شزیاد  قدر کند، ایمان هرقدر زیاد شود مشکل خلق نمی تقوا هر

کند بیشتر شود مشکل خلق نمی قدر کند، تالش هرمشکل خلق نمی

هد، در کازان جرم میزیادی تقوا و ایمان از می ،مولّد است کار تالش و

 است. ترتناسب دیگر ماهها جرایم کم ماه رمضان تجربه شده که با

 است: دیگر ها سه چیزاما اساس غربی

 ؛ثروت – 1

 ؛قدرت – 2

 ؛لذت – 3

 خورد استفراغهی قرص میورد، آشتر شود فساد مییچه ب هر ثروت

 زا تا کندمیایجاد  هم گرسنه شود، گرسنگی مصنوعی کند که باز

 زیاد شود، قدرت منهای ایمان قدر د، قدرت هرنخوردنشان لذت ببر

 هم، ربا پیامدش این است.فساد می آورد. تفصیل نمی د

 جنون دیوانگی و

 کنم، به نکتهترجمه می و خوانمتان میاین هفت آیه را خدمت

 وارخ، ربا «ربا دیوانگی است »؛ این استرسم عنوان که دادم هایش نمی

 :خوانیممی را 275، آیه مجنون است
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یْطَانُ مَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّکَونَ اِلَّا أْ کُلُونَ الرِّبَوا لَا یَقُومُالَّذِینَ یَ  }

عَ وَحَرَّمَ الْبَیْ اللّهعُ مِثْلُ الرِّبَوا وَاَحَلَّ إِنَّمَا الْبَیْ امِنَ الْمَسِّ ذَالِکَ بِاَ نَّهُمْ قَالُو

مَنْ وَ اللّهی فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَی فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَانْتَهَالرِّبَوا 

 {.عَادَ فَاُولَئِکَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِیهِا خَالِدُونَ

 :فرمایداین آیه می خدای متعال در

 .خورندکه ربا می کسانی{ الَّذِینَ یَأْ کُلُونَ الرِّبَوا }

 .خیزندنمی ازجایشان بر {یَقُومُونَلَا  }

کسانی که شیطان  مگر مانند {اِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ }

 رود؟ست، جن زده چطوری راه میجنّیها ا شیطان از ،مس کرده باشد

ن، ، تعادل ندارد، رفتکه جن زده است، مجنون است، دیوانه است کسی

 فرماید: ربا خوارخدا می کاتش غیر عادی است،ی حرهمه نشستن و

 کردهرا مس  مجنون است، دیوانه است، تعادل ندارد، چون شیطان او

 است.

 گوید:چرا ربا میخوری؟ می {اذَالِکَ بِاَ نَّهُمْ قَالُو }
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به ریش  خداوند متعال است، معامله مثل ربا {إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَوا }

 :فرمایدمیو د خنداینها می

بیع را حالل  ه خداوندک حالی در {الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا اللّهوَاَحَلَّ  }

 و ربا را حرام. است کرده

 ربا مثل هم است، دویش یکی است، بیع و هر :گوینداینها می

 و ادربا حرام، بیع معامله است، دو د: بیع حالل است گویخداوند می

ود سربا تنها مطرح است، اما در  دو زیان هر و بیع سود در ،ستد است

ماه  یا ضرر، کنیندارم سود می کار ،دهممی به تو مطرح است، صدهزار

 ظرنفقط جهت سود را مد  گیرم، ربا خواررا می سه هزار افغانی خود

ح ایده مطرمطرح است، ف بیع ضرر مطرح نیست. در ضرر د، دیگرگیرمی

 .فقط فایده نه ضرر ط وفق د:نگویاست، ولی آنها می

 دهیرس اوند به اوکه موعظه خد کسی، {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ }

 .است

 را.پس پایان داد رباخوری  {فَانْتَهَی }

مایه را ازش شته مالش است. سرربا داآنچه سرمایه بی {مَاسَلَفَ فَلَهُ }

 گیرد.نمی
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 ،، پیش خداستکندمیمعامله  ند به اونچه خداوآ، {اللّهوَاَمْرُهُ اِلَی  }

 .ندارید معامله کرد شما کار با او طور خداوند هر

 ا را بهیعنی آیه رب ،موعظه رسیدن که بعد از اما کسی {وَمَنْ عَادَ }

 د.دوباره نمای خواری که بازگشت به ربا یکس ،خواند، موعظ کرد او

 .اندآتشاینها اصحاب  ،{فَاُولَئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ }

روز  ود ،آتش هم دایمی هستند، یک روز در، {هُمْ فِیهِا خَالِدُونَ }

 آتش. مخّلد است در ربا خوار نیست،

خود  کتاب تفسیر در )دام ظله(مدرسی اللّهیت یک نکته را حضرت آ

 به کار شان راعقل اینکه ربا خوار فرماید: بخاطرآورده است. ایشان می

ا بین نیست، چر در تأمین شده است، ضرر اندازد، چون سود شاننمی

را  عقلش اما تاجرد؟ نزحمت بکش د، چرانرا سرگردان کن عقل خود

 ؟ چیچی بخرم کجا خوب است؟ کجا بازار بد است؟کند، ل میفعا

ربا  دایماً فعال است ولی عقل نخرم؟ کجا بروم؟ کجا نروم؟ عقل تاجر

همیشه  شون عقلندارد، چ چون ضرر ،خاموش است ،خوار راکت است

 شود دیوانه.کند و میفعال نیست لذا رشد نمی

 ترک ربا

 فرماید: اش میای بعدیآیه
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   .{ینَابَقِیَ مِنَ الرِّبوا اِن کُنتُم مُّؤمِنِوَذَرُوا مَ اللّهاتَّقُوا  ایَاَیُّهَالَّذِینَ ءَامَنُو }

شه یپکنید، تقوا  ربا پرهیز خدا، ازه ن دارید بکه ایما ای کسانی

 .خواری مکنیدکنید، ربا

ترکش کن، رها  وردیآربا بدست  آنچه از {وَذَرُوا مَابَقِیَ مِنَ الرِّبوا }

  رها کنید. قدر فایده گرفتید، حساب کنید فایده را، کن، هر

  ،{ولِهِوَرَسُ اللّهنَ فَإِن لَّم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِّ }

عالم امن  با ،دید رها نکردیدورربا بدست آ چه ازفرماید: اگر آنمی

 و خدا جنگ با کنید، دراعالم جنگ می اللّهرسول  ، باجنگ کردید

 وخدا  توان ندارید که با رسول شکست قطعاً مال شماست، شما آنقدر

خدا  بر یگردید، هیهات، هیهات که کس پیروز و شوید رسولش درگیر

 شود. پیروز

 ،ردیدسال ربا خوو بیست  سالکردید، ده اگر توبه  و {وَاِن تُبتُم }

 .زدید، توبه کردید را کنار هافایده

ل سرمایه، فقط سرمایه مال شما است، اص {فَلَکُم رُءُوسُ اَموَالِکُم }

بگیری،  توانینمی فایده گرفتی، فایده را صدهزار پول دادی، پنجاه هزار

 .پول اصلی را بگیری توانی صدهزارفقط می
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که فایده  کنید، چوننه شما ستم می ،{تُظلَمُونَ لَاتَظلِمُونَ وَلَا }

 دی وشود چون صدهزار پول را داده بونه به شما ستم می گیرید ونمی

 .نه ضرر رساندی گرفتی، نه ضرر کردی و همان را

 مهلت بدهکار

 فرماید:می 280آیه 

یرٌ لَّکُم إِن کُنتُم تَصَدَّقُوا خَ وَإِن کَانَ ذُوعُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَی مَیسَرَةٍ وَأَن}

 دارد.نپول  است، بدهکار ،شما که از کسی مدیون شما و اگر، {تَعلَمُونَ

 .مهلت بدهید شود که توانگر زمانی ارا ت او {فَنَظِرَةٌ اِلَی مَیسَرَةٍ }

دیون که دستش نگیرید چه بهتر، م اگر و {وَإِن تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَّکُم }

 بدهد ندارد، ی طلب کارآقاکه به  یز، چیخالی است، جنس هم نداره

 .یا ببخشد مهلت بدهد و یا

 انفاق  ثواب دانید که صدقه ثواب دارد،می اگر، {إِن کُنتُم تَعلَمُونَ }

 ببخشید. دارد،

 فرماید:می 281آیه 
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 نَفسٍ مَّا کَسَبَت وَهُم فَّی کُلُّثُمَّ تُوَ اللّهوَاتَّقُوا یَومًا تُرجَعُونَ فِیهِ اِلَی  }

 .{لَمُونَلَایُظ

 .گردیدمی روزی پرهیز کنید که بسوی خداوند بر از

 کردید به شما بر چه هر روز آن در {ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفسٍ مَّا کَسَبَت }

دی ، بآنچه کردید، خوبی نتیجه خوب دارد کندمیگردد، یعنی وفا می

 نتیجه بد.

ار کرده کشود، کم نمی اینها دیگر در حقش ظلم، {لَمُونَوَهُم لَایُظ }

وب، خوب کرده بیند، خد، بد کرده بد میکم میابد، زیاد کار کرده زیا

 این هم مسایل قیامت.

 نفاقادر رابطه با و هفت آیه را خدمت شما خواندم  با ربا رابطه در

ود ث نرسید، متأسفانه وقت ما کمبنوبت به حدی آیات را خواندم ولی

ما شاحادیث انفاق را از است،  یرصت کم، چاره هم نبود ده روز فکرد

 خوانم:احادیث ربا را می قرضدار بمانم ولی

 احادیث ربا

 م:اهدر رابطه با ربا چند تا حدیث را خدمت آورد
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رئیس مذهب ما است، این حدیث و  )ع(یک حدیث از امام صادق

خواستم  مرحوم امام گرفتم، الوسیله تحریر احادیث بعدی را از کتاب ربا

کر ذحدیث را بدون مدرک  )ره(امام گفتم ،فرصت نکردم ،بع را ببینممنا

 کند.نمی

 :فرمایدمی )ع(امام صادق

 یک درهم ربا نزد خدا.، «اللّهدرهم من الربا عند»

نم معذرت است از هفتاد زنا، از خواهرا بدتر ،«َزنیّة اشدّ مِن سبعین»

 .شودکنم، چون خدا گفته نخوانم نمیطلب می

، خواهر، مادر کدامش با محارم باشد، با که هر ،«بِذَاتُ مَحرَم کُلُّهَا»

 عمه، خاله، و امثال اینها.

 فرماید:می )ص(رسول خدا ،حدیث نبوی است بعدش

 ربا هفتاد جزء دارد، ،«یاعلی! الربا سبعون جزء»

 کوچک و آسانش. بسیار همان جزء ،«أیسرها»

کاح مرد با مادرش ن ین است کهمثل ا ،«همّرجل اُالکح ین نمثل ا»

 کند.
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با، ردر داخل خانه خدا، هفتاد جزء دارد  ،«الحرام اللّهفی بیت »

 دا زناکوچک مثل این است که مرد با مادرش داخل خانه خ همان جزء

 من هذا الذنب. اللّهاکبر و استغفر اللّهکند، 

 فرماید:در حدیث بعدی می

 خورد.که ربا می کسی ،«ومن اکل الربا»

 شود.شکم شان از آتش جهنم پُر می ،«بطنه من نارجهنم اللّهمالء »

ش ، کم خورده آتاست به همان میزانی که خورده ،«اکله بقدر ما»

 ، دیگرکندمیکم، زیاد خورده آتش زیاد، آتش جهنم کمش هم کفایت 

 که زیاد باشد.نیازی نیست 

 .پول ربا مالی را کسب بکند از اگر ،«وان اکتسب ماال»

د شوش قبول نمیهیچ چیزی از عمل ،«شیء من عمله اللّهبل لم یق»

پیش  کند اعمالشاز آن پول کار اگر وجود دارد،  ربا پیش خدا، تا پول

 شود.خدا قبول نمی

 ،نفی است و یزل هم نفی است، نفی نفی لم حرف ،«ولم یزل»

 شود اثبات.می
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 او را ئکهخدا و مال ،«والمالئکه ماکان عنده اللّهلم یزل فی لعنت »

  اش است.که پول ربا پیش تا زمانی کندمیاً لعنت دائم

یران یک ق ،باشد نرایاگر به انداره یک ق ،«راة واحدیماکان منه ق»

 خیلی کم است، بسیار جزء کوچک درهم است.

 شاهد موکل، کاتب و

 حدیث بعدی این است:

 .ندکمیرا لعنت  خداوند خورنده ربا ،«لعن اکل الربا اللّه انّ»

 .باشد لش شدهیکه وک وکسی ،«ومؤکله»

ه بخدا رحم کند  ،است که سند ربا را نوشته کرده کسی ،«وکاتبه»

 خدا کند سند ربا نباشد.علما که سند زیاد نوشته کرده 

شود بر ربا، خدا همه را لعنت که شاهد می و کسی ،«وشاهدیه»

ثار ربا و آبود در رابطه با  این کرده است، نویسنده، شاهد و مؤکل،

 که دقیقاً نقطه مقابل انفاق است. ناک که عرض کردمخطر

قرضی که حاال اقسام ربا  یربااملی و دارد، ربای مع یهم اقسام ربا

، قمار و ربا است ربا در جامعه زیاد شده متأسفانه شه بحث کرد،را نمی
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در پیکره اقتصاد جامعه که مثل خوره اقتصاد  ،دو بیماری اقتصادی است

 بانکها. د، مخصوصاً با ایجاکندمیمعه را نابود جا

 دنکنیمها سرازیر ها را در بانکاد شده است، پولـال ربای پولی ایجحا

ک، چهادار، مثل ، اوراق بندنکمیشان یک سری اوراق را صادر و بجای

ر یگدد، این نشودر بانکها ذخیره می هاسفته و امثال اینها، لذا پول

 ست.خطرناکترین رباها ا

اشد، بانک اسالمی که ربا در او نباشد شاید یکی دو بانک بیشتر نب

سالمی و ابقیه بانکها کُالً بر اساس ربا است و این بانکها تمام جوامع 

ی غیر اسالمی را تباه کرده است و همه عالم مقروض بانکها است، ک

 صوصاً  عزیزان من و شما کهها بدهکار نیست، مخ است که از بانک

 ای دیگر.استرالیا، جاه ،اروپا ،د امریکانرواند، میمند مهاجرتعالقه

دهد، تلویزیون دهد، یخچال میل شدن خانه میقبو به محض

بانک به حسابش  از دهد، فرش هم میدهد،برای اینها می موتر دهد،می

همه چیز دارد در  آقااین  ،اقساط برگرداند یزد ولی باید بطوررمی

سال کار کند تا بدهی  70،سال 60باید آقا رد، این قت هیچ  چیز نداحقی

 ،ندندهند با سودش هم برمیگردابانک را پرداخت کند، این پول را که می

را  آقاا این امّ اندفرش داده ،اندداده موتر ،اندخانه داده ،اندیخچال داده

که اگر یک روز کار نکند بانک می  اندسال اجیر کرده 80،سال 70برای 

 شده است.نکه اقساط شما پرداخت آید 
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، آنجا دنکنمین رهشت ساعت کا افغانستانعزیزان من و شما در 

نامه وزرد، ند خرج خود را تهیه کننتوانند نمیناگر چهارده ساعت کار نک

وانی خنمی ی خوانیدرب خانه اش می ریزد، پنج تا، ده تا، بیست تا، م

ات وصل ونی را به خانهیتلویزد، چهل و چند چینل نپولش را از تو میگیر

رف پول مصا ،دنخواهتو میاز پولش را  ،نمیکنی ، نگاه میکنیدنمیکن

  .دنخواهشهرداری را از تو می

 همه چیز، هیچ چیز

سال اسیرش  80آنها همه چیز دارند و هیچ  چیز ندارند، برای 

ربا  خداوند جهان را از ،دنبکن که باید پول بانک را پرداخت دنمیکن

 [آمین حضار] .از رباخواران نجات بدهد [آمین حضار] ،جات بدهدن

 سه یا پنج فیصد، خوار استهای جهانی هم در چنگ چند تا رباقدرت

ست، الباقی مردم فقیراند، درست ا کندمیدار در امریکا حکومت پول

د، آدم ندار د، وسایل زندگیند، خانه دارند، لباس دارند، موتر دارننان دار

ولی در حقیقت همه شان اسیر د ناینها همه چیز دار کندمیخیال 

 د، در لیست سیاه کهنلیست سیاه می رو ند درناند، کار نکحکومت

 ها.جرمش زندان است و امثال این دیگر ندرفت

، فقر در آمریکا است رباخوار قرار گرفتهامروز قدرتها دست مشتی 

 شاند، بعد پولرمیلیاردِها در بانک ثروتمندانکه  ، در حالیکندمیغوغا 

مال گربه و  دنکنمید، وصیت نگذارش به میراث میبرای گربه و سگ را
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ه پول سگم باشد، امروز در جهان نظام طبقاتی حاکم شده است، هر ک

شان بزنس است، تجارت است، سود است، دارتر، محترمتر، تمام همت

 ، دیگر کاری ندارد. است ربادهی و رباگیری

ست، ااهد انفاق را ترویج کند، اسالم با ذخیره مخالف خواسالم می

ادل در که پائین رفته و پائین رفته، تا تع یاباید بدهی به این طبقه

 رونق یابد.جامعه ایجاد شود و کار و فعالیت 

  ایجاد نظام اشتراکی

 اگر روسیه ایجاد شد، نظام اشتراکی ایجاد شد، لنین موفق شد،

ها ون غربیداری غرب بود، چظام سرمایهمارکس موفق شد، بخاطر ن

جاد شد، ها ایسرمایه را تبلیغ کردند، از سرمایه حمایت کردند، کارخانه

 .فرنپنج هزار کارگر، پنجاه هزار کارگر، صدهزار کارگر،  مالکش یک 

یز چداری یعنی چه؟ باید همه اقدام کرد، سرمایه مارکس علیه غرب

کی را نظام اشتراد، نارخانه شریک باشاشتراکی باشد، باید همه در آن ک

کارگر،  اینکه نظامی از کارگران ایجاد شد، نظام حامی تبلیغ کردند، تا

ن جهان که بر اساس کارگری استوار است، کارگرا ینظام ،یعنی پرولتاریا

هفتاد  لذا ،ثر افتادیالستی، اشتراکی مؤرا جذب کرد. تبلیغات نظام سوس

ت لوک شرق بخاطرتبعات زشسرگردانی ب را سرگردان کرد، سال جهان

 داری غرب بود.نظام سرمایه
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 کرد، نظام اشتراکی شرق اصالًنمی اگر در غرب بر سرمایه تمرکز

 نوشت، مارکس کتابیرا نمی "سرمایه"شد، مارکس کتاب ایجاد نمی

و در آن کتاب زشتی سرمایه را روشن کرد،  "سرمایه"نوشت بنام 

د، شن کرد، گفت: همه چیز باید اشتراکی باشدار را روزشتی سرمایه

ال همه، مغیره، قطار مال همه، موتر مال همه، هواپیما  زمینها، پولها و

 انقالب. ایران قبل از ملّی شدن نفت در نظیر

وضیح تهمین مبنا یک نظام ایجاد شد، افکار مارکس  را لنین  بعد بر

 لنینیسم و اینداد، شرح و بسط داد که معروف است به مارکسیسم، 

نیم جهان را تسخیر پشتبانی حکومتی پیدا کرد  کتاب مارکس چون

 اللّهنظیر بحثهای والیت فقیه آیت  ،کرد بر اساس نظام اشتراکی

همین  رنظام ب نظام ایران پشتوانه این بحثها گردید ومنتظری که بعداً 

 پاگرفت. مبنا

 انستانافغ اشتباه در

ند که اینجا تانسدستهای ما نمیان جوجه کمونیستاناما در افغ

به  فتادنداست سرمایه؟ ادار نداریم، کجکه سرمایه سرمایه نیست، ما

 جان کسی که یک تکه زمین داشت.

پنج تا  ان کسی کهد به جدنفتاگفتند: بین دهقان تقسیم شود، ا

شود؟ فیودال کجاست در دار حساب میگوسفند داشت، این سرمایه

 ؟افغانستان
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د صکه پنجاه هزار کارگر داشتند،   کس غرب بود، کسانیمنظور مار

س آنها داشتند، منظور مارک هزار کارگر داشتند، ماشینها هر روز تولید

ه دار کسی سرمای افغانستانی، در افغانستان زمین دار ، نه یک خانهبود

 نیست.

ست ه ها ریختند، هر چه شرکتهای مخابراتیبرنامه هاامروز هم غربی

ت ، اگر یک شرکدنکنمیست، هرچه پول است اینها دزدی ا اهمال غربی

 یکدارد اگر از یک مشترک خود روز  یلیون مشترکمخابراتی که یک م

لمان آ در ،که در امریکا الر، کسانیشود یک ملیون دالر دزدی کند مید

کار  انافغانستآیند، در کاران بحساب میدر انگلستان، از بی ند،بیکارا

؟ کندیم کار افغانستاناینجا سودش باالتر نباشد چرا در ، اگر دنکنمی

 ها است.یزیونی اکثریت مال غربیهای تلوشبکه

  های بانکینظام

، بانک شوندهم  زائیده می ی پشت سری بانکی ههمچنان نظامها

، آنچه را مردمان ضعیف ما شودمیعالوه روی بانک، بانک روی بانک 

اش را شرکتهای مخابراتی بلعند، همهها میشان را بانکهمه ندنکمیکار 

تا تلفن ی که پنج نفر است پنج ابلعد، مشکل این است، در خانهمی

ند، فهمو روش استفاده از تلفن را هم نمیند ده تلفن دار ،انددارند، ده نفر

د، از آشپز خانه به داخل حویلی زنگ نزناز خانه به آشپز خانه زنگ می
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 دوهزار ،شودپنجصد افغانی کریدیت مصرف کند مید، اگر هر نفر نزنمی

 و پنج صد افغانی.

یل را پول موباکه نان ندارد ولی باید کریدیت را بدهد،  یاخانواده

ایل ی که پول کریدیت ندارد مجبور است برود موبابدهد، بعد او بچه

یدیت کسی را سرقت کند، موبایل ده هزاری را به صد افغانی بفروشد کر

ر ووتمیل دارد، با وبابیند کجا دختری است، کجا زنی است که مبخرد، ب

 خرند.د کریدیت مینرگیطالیش را می گیرد،میرود موبایلش را می

 تلفن برای کارهای ضروری است، کاری که بدون تلفن نشود، بعد

های مجانی! تماسکریدیت مجانی! د به نکنمیهم تشویقش 

نی بودن آن مجا ا باامّ ؛د مجانینویگهای خانوادگی! نامش را میسیمکارت

ا را جمع هروتها عالمانه ربا میخورند، عالمانه ثکنند، ایندزدی علنی می

 دهند.را عالمانه انجام می و تباه کردن مردم ما دنمیکن

سرمایه  شود،دارتر میدار سرمایه، سرمایهکه از امروز بگذرد هر روز

های دارد، سرمایهنشوغرق میدارها دارهای کوچک درکام بقیه سرمایه

گ بزر هایند، مثل ماهیهای کوچکی که در کام ماهیبلعکالن اینها را می

اهی م، باز آن دنرومی کام  ماهی  بزرگتر بزرگ در ماهیهای ،دنرومی

 ن بیند، نهنگهای اقتصادی و رباخوارانشوها غرق میبزرگ در کام نهنگ

 کنند.آن خود میها و پولها را از المللی، کل سرمایه
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  های ساختمانیشرکت

های ، شرکتستم! شرکتهای ساختمانی مال خارجیهایببین

هایند، های خطرناک مال خارجی، رسانهستجیهارمخابراتی مال خا

، رده بودک کار برکنار یک خانم را از .دنکه در امریکا معاش ندار یاینهای

 کرد.میی گریه آمریکایها، این خانم خانه از یکی وزارت

 آمریکا! کشورت است.روی گریی؟ میچرا می -

امم ن ،گرفتمالر معاش میهزار د 25000گوید: نه! من اینجا می -

یک هزار  ا ماهدادم، من در امریکبود مشاور، در ماه یکبار مشوره هم نمی

برد، پس خودشان میاریزند وها را به حساب دولت میکارگر نیستم، پول

اینکه  کمک کردیم، اما افغانستانمیلیارد دالر به   3.5 دنکنمیحساب 

ین گویند، چقدر مصرف کردیم برای مشاورچقدر پس گرفتند آن را نمی

 ویند.گما نمی خود

ا داخلیها د: به شمنگویمی ،دنهای ساختمانی خارجی نباشاگر شرکت

ید پنجصد هزار دالر به حساب دولت بگذارید به اعتماد نیست، اول بیای

بعد بروید کار بگیرید، این پنجصد هزار دالر را کی دارد  ،ان تضمینعنو

گذارند کار را هم آنها که تضمین بگذارد؟ بعد تضمین را آنها می

دهد غانی، میهای افشرکت ،های افغانیند به شرکتدهمیگیرند، آنها می

به یک کسی دیگر، دسته دوّم، دسته سوم، دسته چهارم،  نفر آخری 

از قیر دزدی کند، از سیمان دزدی کند، از ریگ دزدی مجبور است 
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بتواند حداقل یک کند، از سیخ دزدی کند، از تیل موتر دزدی کند، تا 

 سرک تحویل بدهد.

 اصالً مترقیر دارد، شش سانتی مترسرک بامیان کابل شش سانتی

شود؟ خواست حساب می مگر قیر مترمسخره است در دنیا، شش سانتی

 و کرد، از ن قیرش خراب شده بود، شب و روز شرکت کار افتتاح بکند،

ر یقکه یک سال نشده  ایاش کند، جادهتا اشرف غنی افتتاح قیر کرد

  آخر شرکت عمران از نو ،شد، افتتاح نمیاست شده حاال خراب شده

 مترسانتی تحویل بدهد. در کجای عالم سرک ششقیر کرد تا حداقل 

ث خواهم بحمیمعذرت  ]صلوات حضار[ یدیاختم بفرم صلواتقیر دارد؟ 

امتعادل شود، ربا باشد نمیبیراهه شد، انفاق رواج باشد جامعه متعادل 

 شود.می

  رباخواران جهان

ها هم دست ربا اند، حکومتامروز قدرتهای دنیا رباخواران جهان

برای این است که اسالم را زنده کند، اسالم زنده شد،  آقاقیام  خواران و

شود، ایمان زنده شود، تقوا زنده میشود، نماز زنده میاق زنده میانف

ها که زنده شد، بشر راحت شود، اینشود، تالش و کارگری زنده میمی

خودش را به شهادت داد رسد، و در این راه شود، بشر به آسایش میمی

است،  )ع(حسین ابن علیآقا شما داشتیم از برکت  که ما و و این نشستی

شما نداشتیم و کاری و ایثار او نبود این جلسه ده روزه را ما و فدا اگر
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 )ع(توانیستیم بکنیم، این از برکات حسین ابن علیها را نمیاین بحث

 است.

ستر دود و خاکبینی یزدهم است، در کربال نگاه کنی میامروز روز س

فن د، چند تا پیکر شهید است سوخته باقی ماندهاز چند تا خیمه نیم

، حُر شان را دفن کردند، حتی حُرهای، دیگران رفتند، جنازهشده استن

 .داشت قومش جنازه حُر را دفن کرد که قوم

قوم نداشت  )ع(بدن کسی که قوم نداشت، حسین ابن علیتنها 

ه سر بنگاه کنی بدنش ماند، بدن اکبر ماند، بدن قاسم ماند امروز اگر 

د، ـدرخشکه به رنگ خون می بینیهای زمینی را میزمین کربال ستاره

 هایهای سرخ و قرمز که بر ستاره، ستارهکندمیز پخش ـوج قرمـم

  .زندآسمان طعنه می

 !خواندجبرئیل مصیبت می

 ،ی نبودکربالی جبرئیل امین بر رسول خدا روضه خواند، آن روز

ب آینده یآینده پیامر را خبر داد، از مصا ی نبود، ولی از حوادثیعاشورا

بر خپیامبر را  )ع(مر را خبر داد، باالخص از مصیبت حسین ابن علیپیا

ل ییکلمات جبر ب این مصیبت را انتخاب کرد، نفسیداد و از بین مصا

 :بر رسول خدا است
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 .ی حسینا بمسفاة الثری غبر الترابلبلیة تُسف

وز که  سه ر آن مصیبتی! به فدای اللّهگوید: یا رسول جبرییل می

دفن بی : یعنی مصیبتدپاشد و خاکها را بر بدنها میوزیها مباد بر بدن

ه بهم  غسل و کفن ماندن شهدا، ائمه ماماندن پیکر شهدا، مصیبت بی

 :اندند که گفتهتصریح دار مصیبت همین

ال ها در کربسه روز بدن ]گریه حضار[ ،ی ثالث بال غسل و کفنملقً

-ید، شعرا هم منشده باش ، کفنیدنداده باش ماند بدون اینکه غسلی

 : دنگوی

 کفن بر جسم صد چاکش نکردنداگر کشتند چرا دفنش نکردند      

 ریشه ،ع()و هم ائمه دنکنمیاگر هم شعرا و ادبا این سخن را مطرح 

 ترسیدند، غیرتمردان هم از حکومت می ،است امین در سخن جبرئیل

 وند شهدای کربال را دفن خاک کنند.نداشتند بر

 اسدزنان بنی

را  )ع(اسد، بدن حسینامّا در تاریخ این مسئله ثبت شد که زنان بنی

ا مّا د،غیرت شده بودن، بیدمفلوک شده بودن سو ومردها تر ،دفن کردند

ما  نیدیخانه بنششما  مردان! :، گفتندندکردکردند، حرکت  زنان غیرت

 کنیم.را دفن خاک می )ع(رویم بدن حسینمی



 انفاق در آیه )ع(ه اهلبیتجایگا                                                248

، یل و کلنگ برداشتند، حرکت کردندب نداسد همت کردزنان بنی

ها کسی بین کشته :گفتندپاشیدند، حسین حسین میخاک بر سر می

ن یک بد ،اند، دست یک طرفپارهتکه، پارهبدنها تکهد، نشناسرا نمی

  ]گریه حضار[ پا یک طرف ،سینه یک طرف ،طرف

 د؟ حیران ونکی را دفن کن شده،گوشت کوبیده  :شهدا مانند

 ودند.سرگردان ب

 ها راشتهزنان بنی اسد! ما این ک ،شدکسی پیدا ، العهدة علی الرّاوی

 بدن ند، ایننکاین بدن قاسم است،  دفن خاکش می شناسیم،خوب می

د، این بدن حبیب است، این بدن نکنعلی اکبر است، دفن خاکش می

 این بدن عباس علی ؟این بدن کی است ؟زهیر است، این بدن کی است

این  )ع(رسد به حسین ابن علی، نوبت میدنکنمین خاکش دف !است

پاره هد، بدن تکه تکه و پارکه سر در بدن ندار است، بدنی )ع(بدن حسین

، بود ، استخوان سینه خورد شدهاستاسب روی بدن تاخته  ،شده

 ند بردارند.تاساستخوان پشت خورد شده نتو

بوریا  حسین را روی یک بوریا پیدا کنید، !اسدصدا کرد زنان بنیآقا 

ست، جز بگذارم، برادران! در کُل عالم هیچ شهیدی با بوریا کفن نشده ا

 بدن را روی بوریا گذاشتند. )ع(حسین ابن علی 

 به مجلس( ورود هیئت بنی اسد)
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 بوریا نبود مگرکفن به کربال به غیر

حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود مگر   

 [مردم هایو نالهگریه ها ]

 ندعا و آمی

 

 

* * * 
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 لیل مبارکه سوره

با توجه به فضیلت این سوره مبارکه که در متن کتاب مطالعه 

 شود.کش میفرمودید، اکنون خود سوره غرض قرائت پیش

 الرحمن الرحیم: اللّهبسم 

ی ثَاُ نْکَرَ وَالْ وَمَا خَلَقَ الذَّ {2}ی وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ {1}ی للَّیلِ إِذَا یَغشَاوَ

 {6}ی نَسْحُوَصَدَّقَ بِالْ {5}ی طَی وَاتَّقَاَعْ فَاَمَّامَنْ {4}لَشَتَّی  مْیَکُ سَعْاِنَّ {3}
 {9}نَی سْحُوَکَذَّبَ بِالْ {8}نَی تَغْبَخِلَ وَاسْ وَاَمَّا مَنْ {7}سرَی یُلِلْ هُیَسِّرُفَسَنُ
 یدَنَا لَلهُاِنَّ عَلَیْ {11}دَّی اِذَا تَرَ هُمَالُ هُنیِ عَنْغْوَمَا یُ {10}رَی سْعُلِلْ هُیَسِّرُفَسَنُ

لَّا لَهَآ اِلَایَصْ {14}تَلَظَّی ا نَارً مْتُکُذَرْفَاَنْ {13}ولَی اُاَخِرَةَ وَالْوَاِنَّ لَنَا لَلْ {12}

ؤتِی الَّذِی یُ {17}قَی ا االَتْهَجَنَّبُوَسَیُ {16}الَّذِی کَذَّبَ وَتَوَلَّی  {15}قَی اَشْالْ

بِّهِ هِ رَتِغَاءَ وَجْبْااِلَّا  {19}زَی جْ تُمَةٍنِّعْ دَهُ مِنْوَمَا لِاَحَدٍ عِنْ {18}یَتَزَکَّی  مَالَهُ

 { 21}ضَی فَ یَرْوْوَ لَسَ {20}ی لَاَعْالْ

* * * 
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 نامهزندگی از اجمالی

 (ظله دام) بهسودی زاده واعظ اللّه آیت ضرتح

 دوران کودکی

عباس( فرزند حجت االسالم و دی )غالمحضرت آیت اللّه واعظ زاده بهسو

ش،  1342در سال « حاج آخوند رَشَک»حسن معروف به المسلمین حاج مال علی

از توابع ولسوالی مرکز بهسود، والیت میدان وردک در یک  "رَشَک"ی در قریه

 خانواده روحانی بدنیا آمد. 

ردار بود، لکن دوران شیرخوارگی را از مهر و عطوفت مادر و سرپرستی پدر برخو

در حدود سه یا چهار سالگی از مهر و عطوفت مادر محروم شده یتیمی را تجربه 

کند. شاید خدا خواسته بود که وی همچون اکثر بزرگان و در رأس، شخصیت می

پیامبر گرامی اسالم )ص( یتیم باشد تا در مقام زعامت، درد و احساس یتیمان  نازنین

خود لمس کند و ایشان هم حقاً در قبال ایتام جامعه جامعه را با گوشت و استخوان 

حساسیت و دلسوزی خاصی دارد، در این راستا دفتر به خصوصی نزد خود دارد که 

های سرپرستان جامعه را تحت پوشش عاطفی و حمایتشماری زیادی از ایتام و بی

ی بخشی که بتواند پاسخگو "داراالیتامی"مالی خود قرار داده است و در نظر دارد 

های ایتام جامعه ما باشد، تأسیس نماید که از خداوند توفیق آن را برای از نیازمندی

 حضرتش خواهانیم.

  تحصیلدوران 

ربیت و تعلیم حضرت ایشان از پنج سالگی تحت مراقبت مستقیم پدرش آغاز ت

-شود، وی مدرس توانا بود که اکثر فضالی بهسود شاگردان مستقیم ایشان میمی

د. اجتهادش در ادبیات عرب به اعتراف تمامی شاگردان و فضالی منطقه محرز باشن
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بود، عمرش را در تدریس سپری کرد، حاج آخوند مرحوم در کنار تبحّر علمی از فن 

رقیب منطقه بود. چیزی که خطابه و منبر بهره کافی داشته از وعاظ معروف و بی

و تهذّب ایشان بود. شرح کرامات و وی را بسیار برجسته و محبوب ساخته بود، تقوا 

 گنجد.های ایشان در این مختصر نمیبزرگواری

راه فرمود فرزند کوچک خود را هم به هماج آخوند مرحوم هر کجا تدریس میح

کرد یمالعاده که در وجود این کودک مشاهده برد، زیرا: بدلیل استعداد فوقمی

زد پدرش همین اساس صرف و نحو را ن کرد، بهبینی مییی روشن برای او پیشآینده

محلی در فصل -فراگرفت، تعلیمات ابتدایی ایشان در دو بخش: مکاتب سنتی

تابستان انجام یافت. امّا دیری نگذشت که  دولتی در فصل-زمستان و مکاتب رسمی

کجا  تجربه الهی پدر را نیز از وی گرفت تا فقدان پدر و مادر را یدست قضا و حکمت

لیم و ش بعد از یک عمر تدریس، تع 1358له در بهار سال د. پدر معظمو تحمل کن

ا به دوره تربیت شاگردان مبّرز دارفانی را وداع گفت در حالیکه ایشان به تازگی پ

 تکلیف نهاده بود.

سانی او ارتحال پدر مرحله بسیار سختی بود که روح او را صیقل داد و جوهر ان 

مزمان پخت. از سویی دیگر حادثه ارتحال پدرش ه را در کوران مؤلم حوداث طبیعت

ه حربی شد با خیزش عمومی و انقالب اسالمی افغانستان که وی به تازگی راهی لیس

کابل شده بود. حضرت ایشان با دیگر رفقایش درس خواندن در سایه حکومت 

 گردد.ها را برای خود ذلت دانسته به بهسود بر میکمونیست

 شرکت در جهاد

ش تفنگ جهاد به دست گرفته، تحصیل خویش 1360ش تا 1358سال وی از 

نماید تا اینکه توسط حضرت آیت اللّه را فدای باورهای انقالبی خود و مردمش می

شود تا جهاد افغانستان خالص نظامی پروانی مدارسی در بهسود و پروان تأسیس می
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ق به تحصیل و نبوغ فرهنگی خود را داشته باشد، وی در اثر اشتیا-نشده بار فکری

ش به 1370ش الی 1361شود. از سال سرشاری که داشت راهی مدرسه دینی می

مدت نه سال تمام در مدرسه پیتاب شینیه )فیضیه هلمند( تحت زعامت و قیادت 

استاد شهید ابراهیمی از حلقات درس استاد باقری مرحوم به مدت هفت سال و دو 

 گیرد.هره میسال هم از حلقات درس استاد عارفی ب

سط شد: علوم حوزوی توی علوم تدریس میدر این مدرسه خوشبختانه دو رشته

دانشگاه  استاد باقری مرحوم و علوم دانشگاهی که جناب استاد ذهاب یکی از اساتید

د، از های بهسوترین سالکابل مسئولیت آن را به عهده داشت. این نه سال طالیی

ت های پرجفا و پر زحمه و از سوی دیگر سالنظر تحصیل مقدمات و سطوح عالی

اشته دایشان از نظر اجتماعی است طوریکه زحمات و مظالمی که در حق ایشان روا 

، امّا ستیزی از حضرتش ارائه داد که زبانزد مردم گردیدشد، چهره مقاوم و ظلم

ش  ها، وی را از هدف مقدس تحصیل باز نداشته بلکه مقاومتر و راسخترشکنجه

 خت.سا

 هجرت به قم

له به اشتیاق و فرط عالقه به تحصیالت عالی بعد از ختم سطوح عالیه و معظم

شود. وی ش، راهی حوزه قم می1370االصول در خزان سپری نمودن امتحان کفایة

به محض رسیدن به قم در حلقات درس اساتید مبّرز و مراجع معظم قم اشتراک 

روس دائمی و مستمر ده ساله خارج فقه نماید. حضرت ایشان طی شرکت در دمی

و اصول حضرات آیات عظام: علوی گرگانی، جعفر سبحانی، شرکت محدود در درس 

خارج فقه حضرت آیت اللّه العظمی منتظری )ره( قسمت قضاء و ارتشاء تا لحظه 

تعطیل کالس درس آن فقید، خارج اصول حضرت آیت اللّه العظمی وحید خراسانی، 

بحث خمس حضرت آیت اللّه العظمی محقق کابلی، بنیـــان  قسمت مفاهیم و

بخشد و بخاطر تسلّط بیشتر، دروس سطح را نیز مرور علمی خویش را استحکام می
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نماید، به همین خاطر در حلقه درس کفایه استاد مصطفی اعتمادی، و تعقیب می

له با نماید و معظممکاسب استاد علی محمدی و رسائل استاد طاهری شرکت می

بدیل و تحرک بسیار قابل وصف و مخصوص خودش به دروس ضروری که تالش بی

در کالس  "درایه"و  "رجال"وی را در امر استنباط و اجتهاد یاری نماید، چون: 

 "درایه"و  "رجال"ی نماید. انگیزهدرس آیت اللّه دکتر عزیزاللّه سیفی شرکت می

وسط حضرت آیت اللّه العظمی از شرکت در درس بررسی اسناد اصول کافی ت

شد، در منتظری )ره( در بیت حضرت ایشان که در یک جمع محدود تدریس می

 ایشان ایجاد شد.

 هانامهفقه و اجازه

بود  العاده مورد توجه و عنایتشقابل ذکر است که: کوشش ایشان در فقه فوق

للّه اضرت آیت های خارج فقه حکه در این راستا به مدت سیزده سال تمام به درس

العظمی علوی گرگانی )مدظله العالی( که از مراجع سنتی و متمحض در فقه 

ضرت باشد اهتمام تام و تمام داشت، در مجالست و تماس دائمی با حجواهری می

روع و فجواهری، حل تعارضات و تطبیق اصول بر های دقیق استنباط فقهایشان راه

اجازه "ش به کسب 1380در سال  رد فروع بر اصول را از وی آموخت که

جع روایت به غرض استنباط و اجتهاد از استادش گردید. در همان سال مر"نامه

ظله دانشمند جهان شیعه حضرت آیت اللّه العظمی سید محمدتقی مدرسی )دام

ی نامهزهش اجا1394وی افزود، در سال  "اجازه نامه"العالی( نیز اجازه دیگری به 

ه از ظلع اعلی جهان شیعه حضرت آیت اللّه العظمی فیّاض دامدیگری از سوی مرج

 گردد.اشرف به ایشان ارسال مینجف
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 بازگشت به وطن 

د از حضرت آیت اللّه واعظ زاده بهسودی نظر به اشتیاق بازدهی که داشت، بع

 هـدابسپتامبر و بازشدن افق نوینی در افغانستان به کابل برگشتـه ت 11حادثه 

ردانش در قم گذارد. با اینکه شاگرا می "دارالمعـارف اهلبیت)ع("به نام ای مدرسـه

م متدین ای فراوان به درس حضرت ایشان داشتند، امّا ایشان نیاز شدید مردعالقه

دمت و نماید و بساط خافغانستان را اولی تشخیص داده از قم به وطن مراجعت می

 گستراند.بازدهی در کابل می

 تدریس و تألیف

ا گرفت یت اللّه بهسودی از همان آغاز که کتاب الفیه ابن مالک سیوطی را فرآ

ود پرداخت، وی از جمله کسانی بمیر میبه تدریس دروس مقدمات مخصوصاً صرف

که این  کرد و دائماً در کنار تدرّس تدریس هم داشتکه دروس تحویلی را قبول می

 رت حاصل نموده به مفاهیمخصلت و تالش سبب شد که وی در زمینه تدریس مها

ه و مطالب کتب درسی تسلط یابد، در قم هم به همین کار همت گماشت، طوری ک

وش رفقه، منطق، مختصرالمعانی، ملل و نحل و عقاید را به سبک و دروس: اصول

های جدید در حسینیه الهادی گذرخان مسجد باالسر، مسجد سنگر، مسجد نجفی

 کرد.ه العظمی محقق کابلی تدریس میگذرخان و دفتر حضرت آیت اللّ

یگر که ایشان نه تنها به دروس فقه، اصول و معارف اسالمی، بلکه به مضامین د

خ تاری"های اش اثر داشت اقدام نمود، مانند: درسدر سرنوشت کشور و جامعه

 چاپ و که بحمداللّه بعضاً "تاریخ اسالم"و  "جغرافیای افغانستان"، "افغانستان

 دست چاپ است. بعضاً در
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یشان کاری که ایشان را از دیگر هم قطارانش برجسته ساخته است، دست بردن ا

تالش قلمی  به قلم است که از روزگاران بهسود آغاز کرده بود و بحمداللّه حاصل این

آن  تا کنون سی و هفت عنوان کتاب در موضوعات گوناگون است که دوازده عنوان

 دو، سه بار تجدید چاپ شده است: به زیور طبع آراسته و بعضاً

 آثار چاپ شده

 پاسخگوی پندار خرافات.                                     تفکر و تعقل -1

    ول المظفر )ره(.تلخیص اص-لمختصرا -2

    در آزمون زمان. افغانستان -3

    در کالس عقاید. -4

    ادثه عاشورا.نیمرخی از ح -5

    ال.دروس فی علم الرج -6

      ایه.دروس فی علم الدر -7

     ان. مهدی خویشاوند جه -8

 در سوره هل اتی.)ع( البیتجایگاه اهل -9

 ه.مباهل یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل -10

 شیخ االئمه. -11

 .انفاق یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل -12

 نور.  یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل-13
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 آثار در دست چاپ: 

       ده سخن.  -1

 خالق اجتماعی اسالم )تفسیر سوره حجرات(.ا -2

    قریه های ظاهره. -3

 گوهر و حقیقت دین. -4

       قلمروهای دین. -5

      . )ع(نوصایای امیرالمؤمنی -6

       ی غراء.شرح خطبه -7

       ان. جغرافیای افغانست -8

 .قه االحکام در پنج جلد )کتاب الصالة(ف -9

دام ی )تقریرات خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی علوی گرگان

 (   ظله العالی

 در دو جلد. نصوص عاشورا -10

 ر.تطهی یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل -11

 .مودت یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل -12

 ت.والی یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل -13

 ون.سابق یدر آیه )ع(البیتجایگاه اهل -14
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 عملی شیعه. نظام فکری و -15

 ص(.سیره رسول اکرم ) -16

 های اخالق.درس -17

 شرح خطبه اشباح. -18

 شرح خطبه متقین. -19

 شرح خطبه قاصعه. -20

 شرح خطبه یکم. -21

 ه مسجد فاطمه )س(.شرح خطب -22

 طبه فدکیه فاطمه )س(.شرح خ -23

  روف و نهی از منکر(ظارت عمومی جامعه )امر به معن -24

 توسل. -25

      بهات مدرن در بستر عاشورا. ش -26

 )ع(دارالمعارف اهلبیت

 هایمدرسه دارالمعارف اهلبیت )ع( واقع غرب کابل، شهرک صفا، شامل بخش

 کامالً مجزا و تعریف شده زیر است:

 الف: کتابخانه عمومی، در سه طبقه.

 ب: فروشگاه تعاونی طالب.
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 جواد )ع(، در دو طبقه. ج: مسجد امام

 د: سالن مراجعات، اجتماعات و تدریس.

 هـ: حجرات طالب، در سه طبقه.

 های علمی در دو طبقه.و: سالن نشست

 ها در سه طبقه.ها و حمامهای بهداشتی، وضوءخانهز: سرویس

 خطابه و شیوه تدریس

عاده الوقهایی که خدواند به ایشـان مرحمت نموده توانایی فیکـی از ویژگی

ه له از خطبای مشهور کشور است، طوریکایشان در سخن و سخنوری است. معظم

راف داشت از شهداء به اعتدر محافل و مجالس نکوداشت از بزرگان یا گـرامی

 همگان در ردیف اول قرار داشت. اکنون هم در سطح کشور سخنرانی و خطابه

ز املی و سیاسی -های مذهبیییها، سیمینارها و سایر گردهماایشان در کنفرانس

 جذبه خاصی برخوردار است.

وان رگیرد. فصاحت کلمات، اجتماعات بزرگ در منابر و محافل ایشان صورت می

 بودن بیان، اتقان مطالب، اقتضاء زمان و جلسه و تسلط کامل بر جلسه از

 خصوصیات برجسته ایشان است طوریکه تاکنون بیشتر از صدها جلسه سخنرانی

ران و ها، جوانان، روشنفکایشان به ضبط و ثبت رسیده، نه تنها طالب حوزهاز 

ورزند که اقشار مختلف جامعه در جلسات سخنرانی حضرت ایشان اشتراک می

ین را ها استقبال مافوق تصـوری از جلسات ایشان دارند و الین دانشگاهــمحص

 نشگاه.توان پل ارتباطی محکمی دانست در جهت ارتباط حوزه و دامی

های قدیم صورت ان هم از روش کامالً نوین و متفاوت از روشــتدریس ایش

دقیقه تجاوز  45الی  40گیرد. حجم بیشتر از یک درس معمولی و متعارف از می
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های بحث از مختصّات ی بیان، دقت ایشان بر مطالب و بزنگاهکند، تفهیم، شیوهنمی

 وی است.

 نظم و پشتکار

شتکار پایشان را توفیق داده است، نظم دقیق در زندگی و  یکی از خصوصیاتی که

، از کار ای که وی را خستگی ناپذیر ساختهالعاده حضرت ایشان است، به گونهفوق

طابه، اند. وی تدریس، تألیف، خو تالش ایشان آشنایان و طالب ایشان در حیرت

حال  . در عیندهدمندی تمام انجام میپذیرش اقشار مختلف جامعه را با حوصله

نین از نظارت مستقیم کارگران مدرسه، تهیه مواد ساختمانی و جذب آن از مؤم

 یی غافل نیست.لحظه

زدهم ها ولسوالی مرکز بهسود، ولسوالی حصّه اول بهسود، حوزه سیعالوه این

یچیده پهای محکمه افغانستان بعضی دوسیهامنیتی پولیس شهر کابل و گاهاً ستره

ت دهد که حضرت ایشان بخاطر رسیدگی به این موضوعارجاع میرا به ایشان ا

ساله  90-80های دفتر خویش را فعال ساخته، دعاوی و جنجال "مرافعات"بخش 

ر های ایشان دهای عمیقش حل کرده، طوریکه فیصلهرا در پناه غور و بررسی

پی آن کشود، دو ها چهار کپی میشود، از این فیصلهمحاکم بدون تعلل اجراء می

نی به طرفین دعوی، یک کپی آن به حکومت و یک کپی آن به دفتر ایشان بایگا

 شود.می

 اخالق حمیده

ق از یکی دیگر از اسباب موفقیت ایشان، اخالق حمیده ایشان است. وی در اخال

ایشان تک  ظله( که به اتفاق اهل علماستادش آیت اللّه العظمی علوی گرگانی )دام

 کند.ق است، پیروی میستاره آسمان اخال
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قله بلندی  برخورد مالیم، احترام به همه مراجعین اعم از طالب و مردم وی را در 

ن از معاشرت نیک و برخورد حسنه قرار داده است و چون اخالق رفتاری ایشا

 راه"پشتوانه اخالق گفتاری ایشان است دروس اخالق حضرتش از شبکه جهانی 

ه مورد استقبال اقشار مختلف جامعه واقع شد شود وها پخش میجمعه "فردا

 است.

 تدبیر و اهتمام

و تدبیر  حضرت ایشان از تدبیر قابل وصفی برخوردار است، اهتمام ایشان به امور

ست. هوشمندانه و عاقالنه، ایشان را برجسته ساخته برسکوی پیشرفت نشانده ا

ا خودش وط خودش را یایی است که تمام امور مربتدبیر و اهتمام ایشان به گونه

ز نظر چیز ادهد و یا نظارت مستقیم بر امورات کارمندان دارد و هیچانجام می

اد مرکز بندد، ایجایشان مخفی نیست و کاریکه ایشان تدبیر نکند به آن امید نمی

امه های علمی در مدرسه، تدوین آئین نبزرگ علمی درکابل، ساختن سالن نشست

ایر سمومی، ایجاد فروشگاه تعاونی طالب، بن، وام و درسی، ایجاد کتابخانه ع

ویقات خدمات، تشویق به قلم، تشویق به داشتن طرح و ابتکار که بر اثر این تش

از  هاآثار چندی از طالب این مدرسه منتشر شده و اهتمام به شرکت در رسانه

 تدبیر ایشان حکایت دارد.

 باکی و نترسیبی

از  )ع(ارف اهلبیتــی و نشر معــالمداف اســان در مسیر اهــحضرت ایش

دهد، طوری که برخی اوقات کنندگان باکی نداشته ترسی به دل راه نمیمالمت

شود ولی ایشان با استقامت شان میاقدمات ایشان جداً موجب نگرانی اطرافیان

گذارد و در پناه دو اصل معنوی و ارزشی ویژه و دالوری تمام قدم به میدان می

علیهذا به آینده دارالمعارف « ال لقضائه دافع و اللعطائه مانع»: کند کهسیر می

گونه وجهی را برای روزهای بعد ذخیره سخت امیدوار و باورمند است. بنابراین هیچ
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کند و مطمئن الوصف کارهای ساختمانی و هزینه بر را متوقف نمینکــرده مع

یه از جایی که گمان است که روزیی کارهای ارزشی دینی، مدرسه و امورات خیر

 شود، میرسد ) و یرزقه من حیث الیحتسب(.برده نمی

کابل  اقدام به مدرسه سازی در سن جوانی، اقدام به درس خارج فقه و اصول در

 و اقدام به تدوین رساله عملیه حکایت از نترسی و شجاعت ایشان دارد.

 تعبد و توسل 

ایشان  مند و مورد اکتسابقههای بشری عالجناب ایشان در عین اینکه به دانش

امی محض الوصف از تعبد عامیانه برخوردار است. در میدان عبادت مانند عاست مع

لیکه کند در حاکند بدون اینکه حکمت یا علت را جستجو کند امتثال میعمل می

ان بردن به حکم و علل احکام است. همچنان توسل ایشان به خاندشان پیهمت

أثر بسیار خوانا و برجسته است. از مصایب اهلبیت )ع( مت عصمت و طهارت )ع(

 وها سپر آتش جهنم ریزد و معتقد است که همین اشکشده، عاشقانه اشک می

عید عذاب الهی است، صورتیکه در عزای اشرف کاینات و خاندان پاکش تر شود ب

نشیند تصریح است که در آتش بسوزد، وقتی خود به منبر وعظ و خطابه می

و ذکر  نماید که به عنوان ادای تکلیف و انجام مسئولیت به کار منبر خوانیمی

 کند.مصایب اقدام می

 و نشر معارف )ع(معرفی اهلبیت

ادیان ههای آن او تمام توان خود را در جهت معرفی اهلبیت پیامبر و نشر گفته

پی  اش پیداست و چندین سال پی دردارد چنانچه از نام مدرسهنور معطوف می

لبیت و است که در تمام ایام عاشورا و غیر آن محور گفتارشان کلمات نورانی اه

 شان به خاندان پاک پیامبر است.تأسی عمل
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حضرت ایشان طلّاب حوزه علمیه و مؤمنین را هم سفارش به حرکت در این 

ین دست دکند و تعداد زیادی از کسانی که از کار تبلیغ و ترویج احکام مسیر می

عمالً در  ته بودند را دوباره به امر مقدس ترویج و تبلیغ دین دعوت نموده،برداش

یان کند که بحمداللّه شاهد ستارگان درخشانی در این ماین راستا حمایت می

ای ههستیم که بر اثر تشویقات ایشان به دامن علم و حوزه برگشته از حمایت

 اند. مند شدهایشان بهره

 احیای ماه رمضان

نی که شان ماه مبارک رمضان را در کابل احیاء نموده است، به این معحضرت ای

دروس  والبالغه از اوّل این ماه با برکت تا پایانش جلسات تدریس و تبیین نهج

یابی به تای از معارف علوی است که دسالبالغه مجموعهاحکام شرعیّه دارند، نهج

معه امعه بشری به ویژه جااش بعد از کتاب خدا در جمفاهیم و محتوای عالیه

 العاده است.اسالمی نیاز شدید بوده ضرورت آن فوق

ایش حضرت آیت اهلل در طول ماه مبارک با این امر مهم اهتمام داشته در زد

حالی که  بدیل ایفاء نموده است، درغبار مهجوریت از این کتاب انسانیّت نقش بی

لی با ور، از رمضان خبری نبود قبل از آمدن ایشان درکابل به غیر از شبهای قد

درسه را در م )ع(آمدن ایشان سیل مشتاقان این معارف همه روزه مسجد امام جواد

 شوند.مند میپر ساخته بهر

های البته این کار مختص به بازگشت ایشان به کابل نبوده بلکه در طول سال

 یرفت،هجرت در قم نیز از این ماه بهره جسته و در شهرهای مختلفی چون: ج

بدیل به اصفهان، اراک، مالیر و... در طول روز جلساتی در بین مهاجرین داشته ت

این  له اکثر توفیقات وی ازی معظمسیره مستمره حضرت ایشان شده و به گفته

 ماه بوده است.
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البته احیای ماه مبارک رمضان در ایران هم نه به دعوت مهاجرین بوده و نه به 

ده بلکه شخص آیت اهلل بانی این کار شده و زمینه برگزاری اعزام مراکز اعزام کنن

کرد و در پایان ماه بدون اینکه جلسات رمضان را با هزینه شخصی خود فراهم می

گشت که این شیوه منحصر به داشتی از مهاجرین داشته باشد به قم بر میچشم

 ه شده است.ایشان بوده جز از وی از دیگر نخبگان دیده نشده و یا به ندرت دید

احکام شرعیّه نیز به نظر ایشان در انجام صحیح تکالیف شرعی مکلّف، از 

البالغه به بیان ضروریات مبرم بوده جداً باقی اهتمام داشته طوری که در کنار نهج

پردازند که این سبک بیان احکام، ویژه احکام به روش بسیار بدیع و جذاب می

در هر  "رساله آموزشی احکام"ها تحت نام ایشان بوده و قرار است که این درس

 باب جداگانه منتشر شود تا در تمام مراکز آموزشی تدریس گردد.

این احیاء شهراهلل مبارک موجب شده که خود ایشان نیز احیاء شود تا آنجا که 

اهلل هست، به همین دلیل جایی که نام البالغه مجسّم و مبیّن احکامایشان نهج

شود، آن فاتحه ها میهای ترحیم یا سایر اطلّاعیهنی درج اطلّاعیّهایشان برای سخنرا

یا مجلس، پربارترین جلسه معارف علوی است و کالس احکام ایشان نه تنها خسته 

 العاده سودمند و پرجاذبه است.کننده نبوده که فوق

وی آیتی از آیات الهی و وجهی از وجوه ربانی است که معلومات مختصری از 

های بعدی در زندگی و شخصیتی ایشان ارائه شد، معلومات مفصل در فرصتابعاد 

 این نشریه )افق اندیشه( چاپ و ارائه خواهد شد.
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