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 مقدمه

جهان اسالم بوده  منبعمعتبرترین  «قرآن کریم» از زمان نزول وحی تا به امروز 

 اکثراست که همواره اصل و ستون سایر منابع اسالمی محسوب گردیده و 

     لین قدم که اواسالمی را بر این موضوع هدایت می سازد  انو عالِم انمسلمان

  سوئی این کتاب شکل گیرد.می بایست با موافقت و هم

          تحقق  الزمة ،آیات قرآن در هر موضوعیبر این اساس، شناخت دقیق      

      اسالمی  ن دسته مستثنی نیست آنچه در جامعةآرمان های قرآنی خواهد بود و از ای

هرگاه بخواهیم گروه، تمدن و می بایست در نظر گرفته شود؛ به این معنی که 

، ضروری می نماید که در ابتدا به سراغ دهیم تشکیل قرآنجامعه ای با محوریت 

آیات رفته تا ببینیم نظر خداوند در این باب چه خواهد بود و پس از شناخت و 

درک آن موضوع به سراغ پیاده سازی و اجرای آن فرامین رفته تا از مخالفت با 

 .وحی، پیشگیری شود

بنابراین هر آنچه از آیات به دست خواهد آمد را به عنوان قانون اولیه جامعه در      

با نام  عیار و میزانی برای سنجش یک جامعةپیش روی قوانین خواهیم گزارد تا م

 .اسالمی داشته باشیم
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تدوین و تنظیم شده است « آیات اجتماعی قرآن» در این کتاب نیز که با عنوان     

       محسوب  قرآنبه نمایش گزاردن جامعه ای خواهد بود که مالک سعی در 

          اسالمی جامعه یمی شود و از این روی به دسته بندی و تنظیم آیاتی که در باب 

 وارد شده است پرداخته ایم.  ) و نه حوزه مباحث فردی مثل نماز(

ستخراج گردید و لذا بر طبق تحقیق صورت گرفته، هشت بخش کلی از آیات ا    

 .ه شدپرداخت مورد نظر در ذیل آنها به ذکر مصادیق از آیات

با حقایق اجتماعی آیات  ،امید آنکه جامعة جهانی با مشاهده و مطالعه ی این اثر    

 د.نقرآن بیش از پیش آشنا شو

  سینا صابری                                                           

                                                                                           مشهد، ایران             ، 31/3/3133                                                 
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 تذکرات

آیت اهلل مکارم »  ةو ترجم« حفص از عاصم» الف( این کتاب براساس قرائت 

رد می بایست بیان کنم انظیم شده است. اما در خصوص انتخاب این موت« شیرازی

متداول ترین قرائت قرآن در جوامع اسالمی می باشد و « حفص» که قرائت 

دیگر از ترجمه های موجود، قابلیت فهم و  انبوهیآیت اهلل مکارم نسبت به  ةترجم

 .آورددرک بهتری برای خوانندگان به ارمغان خواهد 

ه به اینکه قصد بنده برای نگارش این کتاب، آشنایی سطوح مختلف ب( با توج

افراد جامعه با آیات اجتماعی قرآن کریم بود لذا تصمیم گرفتم تا اوال از ذکر 

الفاظ و جمالت تخصصی تا آنجا که ممکن باشد پرهیز نمایم ) و یا اگر بیان 

کتابی مختصر و مفید  شود، در پاورقی یا داخل پرانتز معنی آن ذکر گردد( و ثانیا

راغب بر  ،کمترین حواشی و توضیحات باشد تدوین کنم تا همگان دارای که

این کتاب شوند چراکه امروزه با وجود درگیرهای زندگی  ی مطالعه و مشاهده

 فرصتی برای مطالعة کتب مفصل باقی نمانده است. اجتماعی عامة مردم، دیگر
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 پيش بحث

ی بایست مطلب بسیار مهمی، روشن و شفاف اصلی م موضوعپیش از ورود به 

که آیات قرآن برای انسان ها قابل درک و اجرا می باشد و و آن این است شود 

        اینکه خود را از زیر بار مسئولیت فهم آیات دور نماییم و با خود بیاندیشیم که ما 

خصصی داشته دقیق و تکامال نمی توانیم متوجه شویم و بهانه بگیریم که باید نگاه 

هر عاقلی که  زیرادر پی نخواهد داشت 3باشیم، برای ما نزد خداوند برائت ذمه

کما اینکه  3غرض و مرضی نداشته باشد می تواند اکثر آیات قرآن را درک کند

سال پیش( که شامل تاجر، چوپان،  3215اَعراب دوران نزول وحی) حدود 

و در میان آنها فیلسوف،  )ده اند و سایر از این دست مشاغل اجتماعی بو کشاورز

فیزیک دان، مهندس و سایر از این دست گروه ها وجود  متکلم، فقیه،عارف، 

                                                           
 می باشد . و آزاد بودن ن، پاکی جستبرائت به معنی رهایى پیدا کردن ۸
هُوَ الََّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنََّ أُُمَّ الْكِتَابِ وَأَُخرُ مُتَشَابِهَاتٌ َفأََمَّا  7

او کسی است  -ْأوِیلِهِالََّذِینَ ِفی قُلُوبِهِْم زَیْغٌ فَیَتََّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاَء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاَء تَ

]صریح و « محكم» که این کتاب )آسمانی( را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن، آیات 

)و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با  باشداست؛ که اساس این کتاب می [روشن

است ]آیاتی که به « متشابه» گردد.( و قسمتی از آن، مراجعه به اینها، برطرف می

 بودن سحح محل  و جهات دیگر، در نگاه اول، اتتماالت مختلفی در آن خاطر باال

گردد.[ اما آنها که در رود؛ ولی با توجه به آیات محكم، تفسیر آنها آشكار میمی

انگیزی کنند )و مردم را گمراه قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه

 (۷)آل عمران/  .بندطلنادرستی( برای آن می(سازند( و تفسیر 
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 نداشت( درک مشخص و روشنی از آیات قرآن داشته اند کما اینکه در آیات

 مختلفی به روشن و شفاف بودن فهم آیات اشاره کرده است و می فرماید:

این( ) -ضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا ِفیهَا آیَاتٍ بَِیِّنَاٍت لَعَلَُِّکمْ تَذَکَِّرُونَ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَ .3

ای است که آن را فرو فرستادیم و )عمل به آن را( واجب نمودیم رهسو

 3شاید شما متذکِّر شوید و در آن آیات روشنی نازل کردیم

 

ینَ کَفَرُوا لِلَْحقِِّ لَمَِّا جَاءَُهمْ َهذَا سِحْرٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَْیهِمْ آیَاُتنَا بَِیِّنَاتٍ قَالَ الَِّذِ .3

شود، کافران در هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می -مُبِینٌ 

 3«تاین سحری آشکار اس»گویند: برابر حقِّی که برای آنها آمده می

 

الظُِّلُمَاتِ إَِلى النُِّوِر   هُوَ الَِّذِی یُنَزِِّلُ عََلى عَبْدِهِ آیَاٍت بَیِِّنَاٍت لُِیخْرَِجکُْم مِنَ  .1

اش او کسی است که آیات روشنی بر بنده -وَإِنَِّ اللَِّهَ بِکُمْ لَرَءُوفٌ َرحِیمٌ 

کند تا شما را از تاریکیها به سوی نور برد و خداوند نسبت به نازل می

 1.شما مهربان و رحیم است

 

                                                           
 ۸نور/ ۸
 ۷اتقاف/  7
 ۱تدید/  ۶
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ُیخْرِجَ الَِّذِینَ آمَُنوا وَعَمِلُوا رَسُولًا َیتْلُو عََلیُْکمْ آیَاِت اللَِِّه مُبَِیِّنَاٍت لِ .2

رسولی به سوی شما فرستاده که  -الصَِّالِحَاتِ مِنَ الظُِّلُمَاتِ إَِلى الُنِّورِ 

کند تا کسانی را که ایمان آورده آیات روشن خدا را بر شما تالوت می

 3اند از تاریکیها بسوی نور خارج سازدو کارهای شایسته انجام داده

 

این گونه ما آن  -نْزَلْنَاهُ آیَاٍت بَیَِِّناٍت وَأَنَِّ اللََِّه یَهْدِی َمنْ یُرِیدُوَکَذَلِکَ أَ .1

[ را بصورت آیات روشنی نازل کردیم و خداوند هر کس را ]قرآن

 3.کندبخواهد هدایت می

 

تُوا بِآبَائِنَا إِنْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَْیهِمْ آیَاتُنَا َبیِِّنَاتٍ مَا کَانَ ُحجََِّتهُْم إِلَِّا أَنْ قَالُوا ائْ .1

شود، و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می -کُنُْتمْ صَادِِقینَ 

گویید اگر راست می »گویند: دلیلی در برابر آن ندارند جز اینکه می

  1 (.تا گواهی دهند)پدران ما را )زنده کنید( و بیاورید

 

 2!ات کتاب آشکار استالر، آن آی -تِلْکَ آیَاتُ الِْکتَابِ الْمُبِینِ  .3

 

                                                           
 ۸۸طالق/  ۸
 ۸۳تج/  7
 7۵جاثیه/  ۶
 ۸یوسف/ ۱
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لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسَُلنَا بِالَْبیِِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکَِتابَ وَالْمِیزَانَ لَِیقُومَ النَِّاسُ  .3

ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب  -بِالْقِسْطِ 

( نازل کردیم شناسایی حقِّ از باطل و قوانین عادالنه))آسمانی( و میزان 

 3تا مردم قیام به عدالت کنند

 

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ آیَاتٍ مَُبِیِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَِّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُِکمْ وَمَوْعِظَةً  .3

کند و ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می -لِلْمُتَِّقِینَ 

شما بودند و موعظه و اندرزی برای  اخباری از کسانی که پیش از

 3پرهیزگاران

 

وَإِذَا تُتَْلى عََلیِْهمْ آیَاُتنَا َبیِِّنَاتٍ َقالُوا مَا هَذَا إِلَِّا رَجٌُل یُرِیدُ أَنْ یَُصدَِّکُمْ عَمَِّا  .35

و هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنان خوانده  -کَانَ یَعْبُُد آبَاؤُکُمْ 

خواهد شما را از آنچه ی است که میاو فقط مرد »گویند: شود میمی

 1«پرستیدند بازداردپدرانتان می

                                                           
  7۵تدید/ ۸
  ۶۱نور/  7
 ۱۶سبأ/  ۶
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ما آیات  -لَقَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ مُبَیِِّنَاتٍ وَاللَِّهُ یَهِْدی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  .33

روشنگری نازل کردیم و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت 

 !3کندمی

 

 عََلیِْهمْ آیَاتُنَا بَِیِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ الَِّذِینَ َکفَرُوا الْمُنْکَرَ وَإِذَا تُتْلَى .33

و هنگامی که آیات روشن ما  -یَکَادُونَ یَسْطُوَن بِالَِّذِینَ َیتْلُونَ عَلَْیهِْم آیَاتَِنا

کنی شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده میبر آنان خوانده می

برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر  آنچنان که نزدیک است

 3!آنها میخوانند حمله کنند

 

های ما نشانه -وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ آیَاتٍ َبیِِّنَاتٍ َومَا یَکْفُرُ بِهَا إِلَِّا الْفَاِسقُونَ  .31

 1.ورزدروشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی

 را می فرماید: آیهاین به جهت تاکید بار  رچها ،مرو در سوره قَ

ای پند و یقیناً ما قرآن را بر -وَلَقَدْ یَسَِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَِّکِر

 2گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده ای هست؟ 

                                                           
 ۱۳نور/  ۸
 ۷7تج/  7
 ۱۱بقره/  ۶
 ۸۷،۱۰،۶7،77قمر/ ۱

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%85%D8%B1
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  3دوران نزول وحی می گوید: 3و باز برای آن اعراب بَدَوی

ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم،  -إِنَِّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًِّا لَعَلَِّکُمْ تَعْقُِلونَ .3

 1(و بیندیشید شاید شما درک کنید )

قُرْآنًا أَعْجَِمیًِّا َلقَالُوا لَْولَا فُصِِّلَتْ آیَاتُهُ  أَأَعْجَِمیٌِّ وَعَرَبِیٌِّ  قُلْ ُهَو  وَلَوْ جَعَلْنَاهُ  .3

دادیم هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می -لِلَِّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشَِفاءٌ 

چرا آیاتش روشن نیست؟! قرآن عجمی از پیغمبری »گفتند: حتمًا می

اند هدایت و برای کسانی که ایمان آوردهاین )کتاب( »بگو: « عربی؟!

 2درمان است

کتابی است که آیاتش در  -کِتَاٌب فُصِِّلَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیًِّا لَِقوْمٍ یَعْلَمُونَ .1

نهایت روشنی بیان شده است، ]به زبانی[ فصیح و گویا برای مردمی که 

 1اهل معرفت و آگاهی اند

ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار  -رَبِیًِّا لَعََلِّکُمْ تَْعقِلُونَإِنَِّا جَعَلْنَاُه قُرْآنًا عَ .2

 3دادیم، شاید شما )آن را( درک کنید

                                                           
 ، بادیه نشینمردم صحرانشین ۸
شده و...؟! در اینجا لحفا ذهنتان را از بحث دور نكنید که چرا قرآن به عربی نازل  7

نبودند،  در فقه و کالم)عقاید( صرفا به این میپردازیم که مردمان بَدَوی که متخصص

 درک و فهمی روشن از آیات می توانستند داشته باشند
 7یوسف/  ۶
 ۱۱فصلت/  ۱
 ۶فصلت/  ۵
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این گونه  -وَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إَِلیْکَ قُرْآنًا عَرَبِیًِّا لِتُنْذِرَ أُمَِّ اْلقُرَى وَمَنْ حَوَْلهَا .1

          « القریمِّا»قرآنی عربی ]= فصیح و گویا[ را بر تو وحی کردیم تا 

 3[ و مردم پیرامون آن را انذار کنی]= مکِّه

 1(آن را به زبان عربی آشکار )نازل کرد -بِلِسَانٍ عَرَبِیٍِّ مُبِینٍ  .1

و براستی اگر این قرآن با درک مردم سازگار نبود و نمی توانستند متوجه آیات 

آنها را و  دادهشوند چگونه خداوند از مردم انتظار داشت که دستوراتش را انجام 

و اگر این قرآن با درک مردم سازگار نبود و نمی توانستند متوجه  هدایت کند؟

اگر این قرآن با  و آیات شوند چگونه خداوند وعده بهشت و جهنم می داد؟

           درک مردم سازگار نبود چگونه برخی از افراد به مخالفت با آیات الهی روی 

 می آوردند؟

 نمایندستند خواست خداوند را درک مردم می توان بنابراین

 

                                                                                                                           
 ۶زخرف/  ۸
 ۷شوری/  7
 ۸۱۵شعرا/  ۶
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 بخش اول: 

 یدر شناخت جامعة قرآنمورد نیاز اصول اولیه 
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برای اندیشیدن و بهره بردن از آیاتش، اصول و دستورالعمل هایی را  خداوند متعال

بخش های جامعه، الزم و ارائه کرده است که استفاده ی از آنها در تمامی 

نظریات شخصی جلوگیری شود و جامعه قرآنی  ا از ارائةتضروری می باشد 

 همانطور که می باشد برای مردم شناسانده شود.

 أ( ممنوعیت عالم تر از خدا و پیغمبر بودن 

برخی از افراد، گروه ها و مکاتب با اهداف گوناگونی که دنبال می کنند در صدد 

زه های قرآن وجود دارد این بوده و هستند که خود را فراتر از آنچه که در آمو

مطرح کنند و از این روی به اصطالح، کاسه ی داغ تر از آش می شوند که قرآن 

می فرماید همین مقداری که در آموزه ها وجود دارد کافی می باشد و جلوتر از 

 قرآن و رسول نروید. 

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تُقَدُِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَُّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ إِنَُّ اللَُّهَ 

  4سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

م نشمرید )و پیشی اید! چیزی را بر خدا و رسولش مقدِّ ای کسانی که ایمان آورده

 !و تقوای الهی پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست مگیرید(

                                                           
 ۸تجرات/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 ب( هدایت اجباری وجود ندارد

اساسی ترین تعلیمات قرآن کریم به این موضوع باز میگردد که هیچگونه یکی از 

هدایت اجباری نه از سوی خدا و نه پیامبر و نه هیچ فرد و گروه دیگری نباید 

مردم را از  متعال می فرماید اگر میخواستیم، خود مااکه خداوند انجام شود چر

اساس به جبر و زور، هدایت می کردیم ولی نخواستیم و در آیات متعدد به پیامبر 

و سایرین تاکید می کند که هیچ هدایت اجباری نباید از سوی شما سر بزند و در 

را بخواهد پاداش نهایت بازگشت همه به سوی خداوند است که در آنجا هرکه 

 میدهد و یا عقاب میکند. 

 4 وَلَوْ شِئْنَا لَآتَیَْنا کُلَُّ نَفْسٍ هُدَاهَا

 .دادیممی( هدایت الزمش را )از روی اجبار بدهیمخواستیم به هر انسانی و اگر می

فْسِهِ وَمَنْ ضََلُّ إِنَُّا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ لِلنَُّاسِ بِالْحَقُِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَ 

  7فَإِنَُّمَا یَضِلُُّ عَلَیْهَا وَمَا أَْنتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ 

ما این کتاب )آسمانی( را برای مردم بحق بر تو نازل کردیم؛ هر کس هدایت را 

پذیرد به نفع خود اوست؛ و هر کس گمراهی را برگزیند، تنها به زیان خود گمراه 

 .آنها به هدایت نیستی گردد؛ و تو مأمور اجبارمی

                                                           
 ۸۶سجده/  ۸
 ۱۸زمر/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 4إِنَُّا هَدَیْنَاهُ السَُّبِیلَ ِإمَُّا شَاکِرًا وَإَِمُّا کَفُورًا

 !ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس

 وَإِنْ کَذَُّبُوکَ فَقُلْ لِی عَمَلِی وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَُّا أَعْمَلُ وَأَنَا

 7بَرِيءٌ مِمَُّا تَعْمَلُونَ 

عمل من برای من، و عمل شما برای شماست! »و اگر تو را تکذیب کردند، بگو: 

دهید انجام می دهم بیزارید و من )نیز( از آنچه شماشما از آنچه من انجام می

 «.بیزارم

وَأَطِیعُوا اللَُّهَ وَأَطِیعُوا الرَُّسُولَ فَإِنْ تَوَلَُّیْتُمْ فَإِنَُّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ 

 2 الْمُبِینُ 

ا گردان شوید، رسول مو اگر روی خدا را، و اطاعت کنید پیامبر را اطاعت کنید

 !ای نداردجز ابالغ آشکار وظیفه

مَتِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَُّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَُّةً وَاحِدَةً وَلَکِنْ یُدْخِلُ مَنْ یََشاءُ فِی رَحْ

  0وَالظَُّالِمُونَ مَا لَهُمْ ِمنْ وَلِیٍُّ وَلَا نَصِیرٍ 

                                                           
 ۶انسان/  ۸
 ۱۸/ یونس 7
 ۸7تغابن/  ۶
 ۱شوری/  ۱
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داد )و به زور هدایت خواست همه آنها را امِّت واحدی قرار میو اگر خدا می

؛ امِّا خداوند هر کس را بخواهد در  کرد، ولی هدایت اجباری سودی ندارد(می

 .کند، و برای ظالمان ولیِّ و یاوری نیسترحمتش وارد می

  4فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیًظا إِنْ عَلَیْکَ إِلَُّا الْبَلَاغُ 

 (ن مباش(، ما تو را حافظ آنان )و مأمور اجبارشانگردان شوند )غمگیو اگر روی

 تو تنها ابالغ رسالت است!  هایم؛ وظیفقرار نداده

مَُّ إِنَُّ ثُ /إِنَُّ إِلَْیَنا إِیَابَُهمْ  /لَسْتَ عَلَیِْهمْ بِمُصَیْطِرٍ  /أَنَْت مُذَکُِّرٌ فَذَکُِّرْ إِنَُّمَا 

  7عَلَیْنَا حَِسابَُهمْ 

گر بر آنان نیستی که )بر ایمان( تو سلطه !ایپس تذکِّر ده که تو فقط تذکِّر دهنده

مجبورشان کنی، به یقین بازگشت )همه( آنان به سوی ماست، و مسلِّماً حسابشان 

 !)نیز( با ماست

  2مَنْ عَمِلَ صَاِلحًا فَلِنَْفسِهِ وََمْن أَسَاءَ فَعَلَیْهَا وََما رَبُُّکَ بِظَلَُّامٍ لِلْعَبِیدِ 

کسی که عمل صالحی انجام دهد، سودش برای خود اوست؛ و هر کس بدی 

 !کنددی کرده است؛ و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمیکند، به خویشتن ب

                                                           
 ۱۱شوری/  ۸
 7۳و77/7۵و7۸غاشیه/ 7
 ۱۳فصلت/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
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  4لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ 

 !ا برای خودتان، و آیین من برای خودمآیین شم ]به کافران بگو[

نَُّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبُِّهِ إِنَُّهُ لَا وََمنْ یَدْعُ مَعَ اللَُّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِ

  7یُفْلِـحُ الْکَافِرُونَ 

و مسلِّماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد  -و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند 

حساب او نزد پروردگارش خواهد بود؛ یقیناً کافران رستگار نخواهند  -داشت

 !شد

  2لَا إِکْرَاهَ فِی الدُِّینِ قَدْ تَبَیَُّنَ الرُُّشْدُ مِنَ الْغَیُِّ 

 ت.رست از راه انحرافی، روشن شده اسدر قبول دین، اکراهی نیست. )زیرا( راه د

إِنَُّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَُّ هَِذهِ الْبَلْدَةِ الَُّذِي حَرَُّمََها وَلَهُ ُکلُُّ شَیْءٍ وَأُمِرُْت 

َوأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَُّمَا یَهْتَدِي  /أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

  0لِنَفْسِهِ وََمنْ ضَلَُّ فَقُلْ إِنَُّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِینَ 

                                                           
 ۳کافرون/  ۸
 ۸۸۷مومنون/  7
 7۵۳بقره/  ۶
 ۱7و۱۸نمل/ ۱

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_117_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_117_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_256_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_91_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_91_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_92_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_92_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_92_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%85%D9%84
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بگو:( من مأمورم پروردگار این شهر )مقدِّس مکِّه( را عبادت کنم، همان کسی (

که این شهر را حرمت بخشیده؛ در حالی که همه چیز از آن اوست! و من مأمورم 

که از مسلمین باشم؛ و اینکه قرآن را تالوت کنم! هر کس هدایت شود بسود خود 

من فقط »ه خود اوست؛( بگو: هدایت شده؛ و هر کس گمراه گردد )زیانش متوجِّ

 «!از انذارکنندگانم

 

 بسیار مهم سوال

اگر اجباری در هدایت وجود حال ممکن است برای افراد سوالی مطرح شود که 

 جنگی به چه علت بوده؟ نظامی و پس نزول آیات ندارد 

             نوع چهارآیاتی که در باب جنگ وارد شده اند شامل در پاسخ بایدگفت: 

 :شوند می

 ، مانند:)جهاد دفاعی(کرده اندآغاز  را . دشمنانی که جنگ3

الَُّذِینَ  /ى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ أُذِنَ لِلَُّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَُّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَُّ اللَُّهَ عَلَ 

  4 أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ َحقٍُّ 

                                                           
 ۱۰و۶۱تج/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
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به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که 

همانها که از خانه و شهر  .اند؛ و خدا بر یاری آنها تواناستمورد ستم قرار گرفته

 .خود، به ناحق رانده شدند

ی و تجاوز نکنند اما پیمان بسته بودند که به آنها تعدِّبال با مسلمانان . کسانی که ق3

 پس از مدتی، پیمان خود را شکستند، مانند: 

الَُّذِینَ عَاهَدْتَ  /شَرَُّ الدَُّوَابُِّ عِنْدَ اللَُّهِ الَُّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ  إِنَُّ

فَإِمَُّا تَثْقَفََنُّهُمْ فِی  /یَنْقُضُونَ عَهْدَُهمْ ِفی کُلُِّ مََرُّةٍ وَُهمْ لَا یَتَُّقُونَ مِنُْهمْ ثُمَُّ 

  4بِهِمْ َمنْ خَلْفَُهمْ لَعَلَُّهُمْ یَذَُّکَُّرُونَ  الْحَرْبِ فَشَرُِّدْ

به یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 

همان کسانی که با آنها پیمان بستی؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را  .آورندنمی

ا در )میدان( اگر آنها ر .شکنند؛ و )از پیمان شکنی و خیانت( پرهیز ندارندمی

جنگ بیابی، آنچنان به آنها حمله کن که جمعیِّتهایی که پشت سر آنها هستند، 

 (.پراکنده شوند؛ شاید متذکِّر گردند )و عبرت گیرند

 (، مانند:باشند مؤمنحتی اگر )عدالت جنگ برای تحقق. 1

                                                           
 ۵۷-۵۵انفال/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_55_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 

فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا  الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَُّتِی تَبْغِی حَتَُّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَُّهِ فَإِنْ

  4بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَُّ اللَُّهَ یُحِبُُّ الْمُقْسِطِینَ 

و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و 

اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان 

بازگردد؛ و هرگاه بازگشت )و زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو به خدا 

عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را 

 .دارددوست می

 ، مانند:)جهاد ابتدایی برای کمک به مظلومین(به مظلومین یاری رساندن. 2

وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرُِّجَالِ وَالنُِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ 

هَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَُّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ الَُّذِینَ یَقُولُونَ رَبَُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ 

  7لَدُنْکَ وَلِیًُّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیرًا 

 (چرا در راه خدا، و )در راه( مردان و زنان و کودکانی که )به دست ستمگران

 :یندگوای( که میکنید؟! همان افراد )ستمدیدهاند، پیکار نمیتضعیف شده

                                                           
 ۱تجرات/  ۸
 ۷۵و ۷۱نسا/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، پروردگارا! ما را از این شهر

 !برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما

تذکر: چنانکه در آیات مرتبط با جنگ خواهید خواند در غیر این مواردی که 

 نشده است.  ذکر شد دستوری از خداوند مبنی بر جنگ وارد

 

 تفاوت وجود دارد ،ج( در مناسک ادیان

یکی دیگر از مهمترین هشدارهایی که قرآن به مسلمانان و سایر ادیان می دهد این 

است که هر دین الهی، احکام مخصوص به خود را دارد که با یکدیگر متفاوت 

 می باشند و لذا این موضوع نباید سبب درگیری میان ادیان شود و می بایست

در امور یکدیگر  3هرکدام کار خود را انجام دهند و به نوعی از دخالت عملی

 پرهیز نمایند.

  7فَلَا یُنَازِعُنَُّکَ فِی الْأَمْر لِکُلُِّ أُمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسًَکا هُمْ نَاِسکُوهُ

برای هر امِّتی عبادتی قرار دادیم، تا آن عبادت را )در پیشگاه خدا( انجام دهند؛ 

 پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند! 

                                                           
 دخالت فیزیكی و هر امری که منجر به درگیری شود ۸
 ۳۷تج/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
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لِکُلٍُّ جَعَلْنَا ِمنْکُمْ شِرْعَةً وَمِْنَهاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَُّهُ لَجَعَلَکُمْ أَُمُّةً وَاحِدَةً وَلَِکنْ 

لِیَبْلُوَُکمْ فِی مَا آتَاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَُّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا 

  4ئُُکمْ بِمَا کُنُْتمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ فَیُنَبُِّ

ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم؛ و اگر خدا 

خواهد شما را در داد؛ ولی خدا میخواست، همه شما را امت واحدی قرارمیمی

. پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت جویید! بازگشت آنچه به شما بخشیده بیازماید

کردید؛ به شما خبر ه شما، به سوی خداست؛ سپس از آنچه در آن اختالف میهم

 .خواهد داد

 

 د( ارجاع امور اختالفی به خدا و پیغمبر

یکی از مهمترین مباحث جامعه ی قرآنی، رفع اختالفاتی است که در میان جامعه 

اگر اختالف نظر  فرمایدبه اشکال مختلف ظهور پیدا می کند که قرآن می 

 تید، مراجعه کنید به آیات قرآن و سخن پیامبر تا ببینید اینها چه می گویند.داش

اللَُّهِ وَالرَُّسُولِ إِنْ کُنُْتمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُُّوهُ إِلَى 

مْ تَرَ إِلَى الَُّذِینَ یَزْعُمُونَ أَلَ /وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وََأحْسَنُ َتأْوِیلًا 

أَنَُّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ ِمنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا 

                                                           
 ۱۱مائده/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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إِلَى الطَُّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشَُّیْطَانُ أَنْ یُضِلَُّهُمْ ضَلَاًلا 

  4بَعِیدًا 

هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری  

بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای شما بهتر، و عاقبت 

کنند به آنچه )از آیا ندیدی کسانی را که گمان می .و پایانش نیکوتر است

اند، ولی شینیان نازل شده، ایمان آوردهکتابهای آسمانی که( بر تو و بر پی

خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکِّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور می

خواهد آنان را گمراه کند، و به داده شده که به طاغوت کافر شوند. امِّا شیطان می

 .های دور دستی بیفکندبیراهه

فَلَا وَرَبُِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَُّى یُحَکُِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ُثمَُّ لَا یَجِدُوا فِی 

  7اأَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَُّا قَضَْیتَ وَُیسَلُِّمُوا تَسْلِیمً

به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختالفات خود، 

تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و 

 .کامال تسلیم باشند

 

                                                           
 ۳۰و۵۱نسا/  ۸
 ۳۵نسا/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ه( ممنوعیت بهانه گیری و پیچاندن کالم واضح

و گاهی  می نمایند ) که دنبالاغراض خاصی برخی از افراد و گروه ها یا به سبب 

نیاز  عالقه دارند هرگاه کالم واضح و روشنی کهبه سبب بیماری روحی و ذهنی( 

بینند یا می شنوند آن را به گونه ای تغییر دهند که می  به تجزیه و تحلیل ندارد را

مطابق با اندیشه ها  و منافع ایشان درآید. این شیوه را قرآن کریم در آیات مختلفی 

د نموده و انتظار دارد که آنچه را اکثر عقالی عالم متوجه می شوند، تغییر ندهند ر

            به همین سبب در آیه ذیل مشاهده می نمایید که  و بر طبق همان عمل نمایند.

         بهانه گیری و پیچاندن کالم واضح، علت بروز عذاب شده است و پروردگار 

 3رس عبرتی برای آیندگان قرار داده است.می فرماید که این عمل را د

                                                           
ماجرای بنی اسرائیل که مربوط به جمعی از  در اینجا صحنه دیگری از تاریخ پر ۸

زمانی »و به یاد آنها بیاور . کردند، آمده استآنهاست که در ساتل دریایی زندگی می

زیرا  (.)إِذْ یَعْدُونَ فِی السََّبْتِ« کردندرا که در روز شنبه )از قانون پروردگار( تجاوز می

حیل آنها بود و وظیفه داشتند، دست از کار و کس  و صید ماهی بكشند روز شنبه تع

این جمعیت،  .و به مراسم عبادت آن روز بپردازند، اما آنها این دستور را زیر پا گذاردند

قانون شكنی را به این ترتی  شروع کردند که در آغاز از طریق تیله به اصحالح 

کار خود را شروع کردند، این  -ختن قالبهاها و یا اندابه وسیله کندن توضچه -شرعی

کار، گناه را در نظر آنها کوچک و آنان را در برابر شكستن اتترام روز شنبه جسور 

پروا به صید ماهی مشغول شدند و از این کم روزهای شنبه بحور علنی و بیساخت، کم

 (۸۰۵،ص7)برگزیده تفسیر نمونه،ج.راه مال و ثروت فراوانی فراهم ساختند
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وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَُّتِی کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُوَن فِی السَُّبْتِ إِذْ 

تَأْتِیهِمْ حِیَتانُُهمْ یَوْمَ سَبْتِهِْم شُرَُّعًا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیهِمْ کَذَلِکَ 

فَلَمَُّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُونُوا  4ا کَانُوا یَفْسُقُونَ نَبْلُوهُمْ بِمَ

 7قِرَدَةً خَاسِئِینَ 

و از آنها درباره )سرگذشت( شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها 

کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، در روزهای شنبه، تجاوز )و نافرمانی( خدا می

آشکار  (ز شنبه )که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آبرو

آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی شدند؛ امِّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمیمی

آری( هنگامی که در برابر آنچه از آن ) !کردندآزمایش کردیم که نافرمانی می

شکل میمونهایی طردشده در  به»نهی شده بودند سرکشی کردند به آنها گفتیم: 

 «!آیید

قِرَدَةً وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَُّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِی السَُّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُوا 

  2فَجَعَلَْناَها نَکَالًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وََما خَلْفَهَا َومَوْعِظَةً لِلْمُتَُّقِینَ  /خَاسِئِینَ 

طور قطع از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه به 

ما این کیفر را  «!هایی طردشده درآییدبه صورت بوزینه»اید! ما به آنها گفتیم: شده

                                                           
 ۸۳۶اعراف/  ۸
 ۸۳۳اعراف/  7
 ۳۳و ۳۵بقره/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_65_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_66_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_66_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسلهای بعد از آنان، و پند و اندرزی برای 

 .پرهیزکاران قرار دادیم

 ز بینیو( ممنوعیت ری

پروردگار دستور می دهد هیچ ضرورتی ندارد که وقتی حکمی صادر شده است 

به دنبال ریزه کاری های آنها برویم بلکه عمل به آنچه وحی شده بدون پرداختن 

 ، نزد خداوند مورد قبول است:فراوان به جزئیات و تجزیه و تحلیل عقلی

نْ أَشْیَاءَ ِإنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُْؤکُمْ َوإِنْ تَْسأَلُوا یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَْسأَلُوا عَ

 4عَنْهَا حِینَ یُنَزَُّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکُمْ عَفَا اللَُّهُ عَنْهَا وَاللَُّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ 

اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار ای کسانی که ایمان آورده

و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید،  کند!گردد، شما را ناراحت می

شود؛ خداوند آنها را بخشیده )و نادیده گرفته( است. و برای شما آشکار می

 .خداوند، آمرزنده و بردبار است

  7یُرِیدُ اللَُّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ  

 !خواهد، نه زحمت شما راخداوند، راحتی شما را می

                                                           
 ۸۰۸مائده/  ۸
  ۸۱۵بقره/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_185_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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إِنَُّ رَبَُّکَ یَعْلَمُ أَنَُّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَیِ اللَُّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَُّذِینَ 

  4مَعَکَ وَاللَُّهُ یُقَدُِّرُ اللَُّیْلَ وَالنَُّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ

د که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از دانپروردگارت می

گیری خیزند؛ خداوند شب و روز را اندازهشب یا نصف یا ثلث آن را به پا می

گیری کنید توانید مقدار آن را )به دقِّت( اندازهداند که شما نمیکند؛ او میمی

 .)برای عبادت کردن(، پس شما را بخشید

 ز( مشورت در امور

ادی وجود دارند که در قرآن کریم) و نیز روایات ور اجتماعی بسیار بسیار زیام

سخنی از آنها به میان نیامده است و در اینجا قرآن  ،صحیح و سایر منابع تاریخی(

دستور می دهد که با مشورت و عقل جمعی صحیح به جمع بندی این امور رسیده 

 و به هر نتیجه ای که نائل شدید عمل کنید.

حَوْلِکَ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَُّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًُّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُُّوا مِنْ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَُّلْ عَلَى اللَُّهِ إِنَُّ 

  7اللَُّهَ یُحِبُُّ الْمُتَوَکُِّلِینَ

                                                           
 7۰مزمل/ ۸
 ۸۵۱آل عمران/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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[ نرم )و مهربان( شدی! و اگر به )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم

شدند. پس آنها را ببخش و برای طراف تو، پراکنده میخشن و سنگدل بودی، از ا

نگامی که تصمیم آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما ه

 .و( بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد گرفتی، )قاطع باش

 ح( عدم حجیت ظن

آن کریم از ظن و گمان یکی از مخرب ترین طرز اندیشه هایی است که در قر

امور دین، در ظن و گمان به سبب اینکه  یکی ،پرداختن به آن نهی شده است

که به  وارد نشده و به آن پرداخته نشده را پیش می کشددر منابع موثق دینی  آنچه

حال اینکه در قرآن  نوعی در مقام استنباط و عمل به وسواس منجر می شود و

و خود را به دردسر  تمسک نماییدن دارید نسبتا یقیکریم توصیه می شود به آنچه 

اینکه ظن و گمان و ایجاد تردید، آنچه  دیگر. ظن و پندار نامطمئن گرفتار نسازید

) ایجاد شک می تواند دچار خدشه و خلل نمایدنیز می باشد را  که ثابت و یقینی

. به همین سبب است که در مباحث بنیادین فردی و در اصول پذیرفته شده(

 :آمده استی نباید از ظن و گمان بهره گرفت چنانکه عاجتما

وَمَا َیتَُّبِعُ أَْکثَرُهُمْ إَِلُّا َظنًُّا ِإَنُّ الظَُّنَُّ لَا یُغْنِی ِمنَ الَْحقُِّ شَْیئًا إِنَُّ اللَُّهَ عَلِیمٌ 

 4بِمَا یَفْعَلُونَ 

                                                           
 ۶۸یونس/  ۸
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 کنند؛ )در حالی که(پیروی نمی اساس(جز از گمان )و پندارهای بیو بیشتر آنها، 

رساند(! به یقین، سازد )و به حق نمینیاز نمیگمان، هرگز انسان را از حقِّ بی

 !دهند، آگاه استخداوند از آنچه انجام می

  4ونَ إِلَُّا الظَُّنَُّ وَإِنَُّ الظَُّنَُّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقُِّ شَیًْئاإِنْ یَتَُّبِعُ

نیاز هرگز انسان را از حقِّ بی« گمان»کنند با اینکه پایه پیروی میتنها از گمان بی

 !کندنمی

ئِکَ کَانَ وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَُّ السَُّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُُّ أُولَ

 7عَنْهُ مَسْئُولًا

از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه 

 .مسؤولند

  2هَا الَُّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا ِمنَ الظَُّنُِّ إِنَُّ بَعْضَ الظَُّنُِّ إِثْمٌ یَا أَیُُّ

چرا که بعضی از اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، ای کسانی که ایمان آورده

 .گمانها گناه است

                                                           
 7۱نجم/  ۸
 ۶۳اسراء/  7
  ۸7تجرات/ ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 ط( استفاده از داستان های قرآن

از آن منابعی است که مسلمانان  نیز یکی یقرآن ستفاده از داستان ها و مَثَل هایا

 می بایست از آنها درس بگیرند و از آموزه های آن بهره مند شوند.

  4ثَالُ نَضْرِبُهَا لِلَنُّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَُّا الْعَالِمُونَ وَتِلْکَ الْأَمْ

 .کنندزنیم، و جز دانایان آن را درک نمیاینها مثالهایی است که ما برای مردم می

 

 

 

 

                                                           
  ۱۶عنكبوت/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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 بخش دوم: 

 ارکان حفظ و سالمت جامعه
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 أ( عدالت 

 4قُلْ أَمَرَ رَبُِّی بِالْقِسْطِ

  .به عدالت کرده است بگو: پروردگارم امر

إِنَُّ اللَُّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ِذي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ 

  7لْمُنْکَرِ وَالْبَغْیوَا

دهد؛ و از فحشا و منکر و خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می

  .کندستم، نهی می

 2وَمِمَُّنْ خَلَْقنَا أُمَُّةٌ یَهْدُونَ بِاْلَحقُِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ 

کنند، و بحق اجرای عدالت و از آنها که آفریدیم، گروهی بحق هدایت می

 .ایندنممی

یَنْهَاُکمُ اللَُّهُ عَنِ الَُّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدُِّینِ وَلَْم یُخْرِجُوکُمْ ِمْن  ال

إِنَُّمَا  /ُکمْ أَنْ تَبَرُُّوهُمْ وَتُقْسُِطوا إِلَیْهِمْ إِنَُّ اللَُّهَ یُِحبُُّ الْمُقْسِطِینَ دِیَارِ

                                                           
  7۱اعراف/ ۸
 ۱۰نحل/ 7
 ۸۱۸اعراف/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_90_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_90_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
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اللَُّهُ عَنِ الَُّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدُِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارُِکمْ یَنْهَاُکمُ 

وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَُّوْهُمْ وَمَنْ یَتَوَلَُّهُمْ فَأُولَئِکَ هُُم 

  3الظَُّالِمُونَ 

ا شما خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین ب

کند؛ چرا که خداوند پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی

تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی  .پیشگان را دوست داردعدالت

کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا می

د و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم راندن شما کمک کردنبه بیرون

 !و ستمگر است

هُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَُّاسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیَُِّناتِ َوأَنْزَلْنَا مَعَ

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَُّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَُّهُ مَنْ 

  7یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَُّ اللََُّه قَوِيٌُّ عَزِیزٌ 

رستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان ما رسوالن خود را با دالیل روشن ف

شناسایی حقِّ از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ (

و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا 

                                                           
 ۱و۱ممتحنه/ ۸
  7۵تدید/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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آنکه او را ببینند؛ کند بیخداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری می

 !ناپذیر استخداوند قوِّی و شکست

 

 ( داشتن عدالت حتی در مقابل مخالف و دشمن1

دُُّوکُمْ َعنِ الْمَسْجِدِ اْلَحرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَلَا یَجْرَِمنَُّکُمْ َشنَآنُ قَوْمٍ أَْن صَ

 4وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرُِّ وَالتَُّقْوَى َولَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

خصومت با جمعیِّتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام بازداشتند، نباید شما را 

ره( در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون وادار به تعدِّی و تجاوز کند! و )هموا

 کنید! و در راه گناه و تعدِّی همکاری ننمایید! 

کُونُوا قَوَُّامِینَ لِلَُّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَُّکُمْ شَنَآنُ یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا 

  7قَوْمٍ عَلَى أَلَُّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَُّقْوَى

اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، ای کسانی که ایمان آورده

را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت گواهی دهید! دشمنی با جمعیِّتی، شما 

 .کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است

                                                           
 7مائده/  ۸
  ۱مائده/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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ذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَُّذِینَ قَالُوا یَا أَیُُّهَا الرَُّسُولُ لَا یَحْزُنْکَ الَُّ

  4...آمَنَُّا ِبأَفْوَاهِِهمْ وَلَمْ تُؤِْمنْ ُقلُوبُهُمْ َومِنَ الَُّذِینَ َهاُدوا سَمَُّاعُونَ 

وَإِنْ ... سَمَُّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَُّالُونَ لِلسُُّْحتِ فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحُْکمْ بَیْنَهُمْ 

وََکیَْف   /حَکَمْتَ فَاحُْکمْ بَیَْنهُمْ ِبالْقِسْطِ إِنَُّ اللَُّهَ یُِحبُُّ الْمُقْسِطِینَ

یُحَکُِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَُّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللَُّهِ ثُمَُّ یَتَوَلَُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ 

  7وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤِْمنِینَ 

 :گویندکنند و با زبان میاده )خدا(! آنها که در مسیر کفر شتاب میای فرست

همچنین( )و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند! و « ایمان آوردیم»

دهند تا آن را تکذیب آنها بسیار به سخنان تو گوش می... گروهی از یهودیان 

آمدند، در میان آنان داوری کنند؛ مال حرام فراوان می خورند؛ پس اگر نزد تو 

و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادالن را ... کن

طلبند؟! در حالی که تورات نزد ایشان چگونه تو را به داوری می !دوست دارد

خواستن از حکم تو، است؛ و در آن، حکم خدا هست. )وانگهی( پس از داوری

 .ها مؤمن نیستند)چرا( روی می گردانند؟! آن

                                                           
 ۱۸مائده/  ۸
 ۱۶و۱7مائده/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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فَلِذَلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ  وَلَا تَتَُّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَْنتُ بِمَا 

اللَُّهُ مِنْ کِتَابٍ وَأُمِْرتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ اللَُّهُ رَبُُّنَا وَرَبُُّکُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا  أَنْزَلَ

  4وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ لَا حُجَُّةَ بَیَْننَا َوبَیْنَکُمُ اللَُّهُ یَجْمَعُ بَیْنََنا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ 

آیین واحد الهی دعوت کن و  پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این

ای استقامت نما، و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن، و آنچنان که مأمور شده

ام و مأمورم در میان شما عدالت به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده»بگو: 

کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتیجه اعمال ما از آن ما است و نتیجه اعمال 

آن شما، خصومت شخصی در میان ما نیست؛ و خداوند ما و شما را در  شما از

 «!کند، و بازگشت )همه( به سوی اوستیکجا جمع می

 ( داشتن عدالت حتی در شرایط جنگی2

ذِینَ عَاهَدْتَ الَُّ /إِنَُّ شَرَُّ الدَُّوَابُِّ عِنْدَ اللَُّهِ الَُّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ 

َنُّهُمْ فِی فَإِمَُّا تَثْقَفَ /مِنُْهمْ ثُمَُّ یَنْقُضُونَ عَهْدَُهمْ ِفی کُلُِّ مََرُّةٍ وَُهمْ لَا یَتَُّقُونَ 

 وَإَِمُّا تَخَاَفنَُّ مِنْ قَوْمٍ /الْحَرْبِ فَشَرُِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَُهمْ لَعَلَُّهُمْ یَذَُّکَُّرُونَ 

  7خِیَانَةً فَاْنبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَُّ اللَُّهَ لَا یُحِبُُّ الْخَائِنِینَ 

                                                           
 ۸۵شوری/  ۸
 ۵۱-۵۵انفال/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_55_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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به یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 

همان کسانی که با آنها پیمان بستی؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را  .آورندنمی

اگر آنها را در )میدان(  .کنی و خیانت،( پرهیز ندارندشکنند؛ و )از پیمان شمی

جنگ بیابی، آنچنان به آنها حمله کن که جمعیِّتهایی که پشت سر آنها هستند، 

و هرگاه )با ظهور  (.پراکنده شوند؛ شاید متذکِّر گردند )و عبرت گیرند

هایی( از خیانت گروهی بیم داشته باشی )که عهد خود را شکسته، حمله نشانه

افلگیرانه کنند( بطور عادالنه به آنها اعالم کن که پیمانشان لغو شده است؛ زیرا غ

 !داردخداوند، خائنان را دوست نمی

ا فِی سَبِیلِ اللَُّهِ الَُّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَُّ اللَُّهَ لَا یُحِبُُّ وَقَاتِلُو

  4 الْمُعْتَدِینَ

جنگند، نبرد کنید! و از حدِّ تجاوز نکنید، که ه خدا، با کسانی که با شما میو در را

  !داردکنندگان را دوست نمیخدا تعدِّی

 ( حرمت ظلم و تعدی3

قُلْ إِنَُّمَا حَرَُّمَ رَبُِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا َومَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَیْرِ 

 7…الْحَقُِّ 

                                                           
 ۸۱۰بقره/ ۸
 ۶۶اعراف/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_190_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_190_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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اوند، تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است؛ خد»بگو: 

 «ا...همچنین( گناه و ستم بناحق ر)و 

 ( میزان و عدالت4

أَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَلُِّفُ نَفْسًا إِلَُّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 

  4وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَُّهِ أَوْفُوا ذَلِکُمْ وَصَُّاکُمْ بِهِ لَعَلَُّکُمْ تَذَکَُّرُونَ 

هیچ کس را، جز بمقدار تواناییش،  -ید! حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا کن

گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتی و هنگامی که سخنی می -کنیمتکلیف نمی

اگر در مورد نزدیکان )شما( بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است 

  !کند، تا متذکِّر شویدکه خداوند شما را به آن سفارش می

   7وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ

 !و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید

 و عدالت ( امانت5

إِنَُّ اللَُّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَُّاسِ أَنْ 

  2تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَُّ اللَُّهَ نِعِمَُّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَُّ اللَُّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا 

                                                           
 ۸۱7انعام/  ۸
 ۱الرتمن/  7
 ۵۱نسا/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_152_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_152_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان خداوند به شما فرمان می

کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما مردم داوری می

 .! خداوند، شنوا و بیناستدهدمی

 و عدالت دادن ( شهادت6

لِلَُّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ  یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَُّامِینَ ِبالْقِسْطِ شُهَدَاءَ

الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًُّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَُّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَُّبِعُوا 

الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَُّ اللَُّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  4خَبِیرًا

اید! کامالً قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت ای کسانی که ایمان آورده

دهید، اگر چه )این گواهی( به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده 

باشد! )چرا که( اگر آنها غنیِّ یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان 

وس پیروی نکنید؛ که از حق، منحرف خواهید حمایت کند. بنابراین، از هوی و ه

شد! و اگر حق را تحریف کنید، و یا از اظهار آن، اعراض نمایید، خداوند به آنچه 

 .دهید، آگاه استانجام می

 ( اجرای عدالت و جنگ با ظالم 7

                                                           
 ۸۶۵نسا/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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وَإِنْ طَائِفََتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصِْلحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا 

عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَُّتِی تَبْغِی حَتَُّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَُّهِ فَإِنْ فَاءَتْ 

  4صِْلحُوا بَیْنَهَُما بِالْعَدْلِ وَأَقِْسطُوا إِنَُّ اللَُّهَ یُحِبُُّ الْمُقْسِطِینَ فَأَ

و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتی دهید؛ و 

اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان 

گاه بازگشت )و زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو به خدا بازگردد؛ و هر

عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را 

 .دارددوست می

 

 ب( رعایت میزان

وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزُِنوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَِلکَ خَیْرٌ وَأَحَْسنُ 

 7یلًاتَأْوِ

کنید، حق پیمانه را ادا نمایید، و با ترازوی درست وزن و هنگامی که پیمانه می

 .کنید! این برای شما بهتر، و عاقبتش نیکوتر است

                                                           
 ۱تجرات/  ۸
 ۶۵اسرا/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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وَإِذَا کَالُوُهمْ  /الَُّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَُّاسِ یَسْتَوْفُونَ /  وَیْلٌ لِلْمُطَفُِّفِینَ 

  4أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسُِرونَ 

را بطور کنند، حق خود آنان که وقتی برای خود پیمانه می !فروشانوای بر کم

خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم گیرند؛ امِّا هنگامی که میکامل می

 !گذارندمی

 ج( امانت داری

یُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَُّهَ وَالرَُّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُمْ وَأَنْتُْم یَا أَ

  7تَعْلَمُونَ 

اید! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و )نیز( در امانات ای کسانی که ایمان آورده

 .(خود خیانت روا مدارید، در حالی که میدانید )این کار، گناه بزرگی است

 د( عهد ) پیمان(

 2أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَُّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا

 !شودبه عهد )خود( وفا کنید، که از عهد سؤال می

                                                           
 ۶-۸محففین/ ۸
 7۷انفال/  7
 ۶۱اسرا/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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 ه( قسم 

لَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَُّهَ عَلَیْکُْم کَفِیلًا إِنَُّ اللَُّهَ  

  4 یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر 

 !دهید، آگاه استاید، به یقین خداوند از آنچه انجام می)سوگند( خود قرار داده

وَلَا تَتَُّخُِذوا أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَْیَنکُمْ فَتَزِلَُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُُّوءَ بِمَا 

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَُّهِ ثَمَنًا  /صَدَدْتُمْ َعنْ سَبِیلِ اللَُّهِ وَلَُکمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

  7قَلِیلًا إِنَُّمَا عِنْدَ اللَُّهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنُْتمْ تَعْلَمُونَ 

بادا گامی بعد از سوگندهایتان را وسیله تقلِّب و خیانت در میان خود قرار ندهید، م

گشتن )بر ایمان( متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن )مردم( از راه خدا، آثار ثابت

و )هرگز( پیمان الهی  !سوء آن را بچشید! و برای شما، عذاب عظیمی خواهد بود

را با بهای کمی مبادله نکنید )و هر بهایی در برابر آن ناچیز است!( آنچه نزد 

 .دانستیدر است اگر میخداست، برای شما بهت

 

                                                           
 ۱۸نحل/  ۸
  ۱۵و۱۱نحل/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_91_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_91_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_94_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_94_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_95_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_95_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_95_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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 بخش سوم: 

 مالی و اقتصادی
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 أ( رسیدگی به مستضعفین، نزدیکان و...

یکی از نکات بسیار ویژه ای که در آیات پیش رو بیان شده است، رسیدگی به 

                      عبارتوضعیت اطرافیان، نزدیکان و آشنایان است که آیات قرآن ابتدا 

              را بیان می کند و پس از آن مستمندان و سایرین را آورده که« یکانحق نزد» 

و این هشدار باشد  نیازمند داللت بر تقدِّم کمک رسانی به نزدیکانممکن است 

         که از وضعیت مالی بهتری برخوردار ی است شامل تمامی بستگان و آشنایان

ت اقتصادی پدر و مادرها از فرزندان اینکه در دوران ما وضعی مانندمی باشند 

جوانشان بهتر است و با توجه به اینکه جوانان، اهداف و نیازهای بیشتری از سایر 

 اعضای خانواده دارند این تذکر سببی باشد بر توجه بیشتر به ایشان.

 4وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَُّهُ وَالْمِسْکِینَ وَاْبنَ السَُّبِیلِ 

 !  و حقِّ نزدیکان را بپرداز، و )همچنین حق( مستمند و وامانده در راه را

حَقَُّهُ وَالْمِسْکِینَ وَاْبنَ السَُِّبیلِ  ذَلِکَ َخیْرٌ لِلَُّذِینَ یُرِیدُونَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

  7وَجْهَ اللَُّهِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ن را ادا کن! این برای آنها که رضای ماندگاپس حقِّ نزدیکان و مسکینان و در راه

 .طلبند بهتر است، و چنین کسانی رستگارانندخدا را می

                                                           
 7۳اسرا/  ۸
 ۶۱روم/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
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فِی الرُِّزْقِ فَمَا الَُّذِینَ فُضُِّلُوا بِرَادُِّي وَاللَُّهُ فَضَُّلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ 

  4رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُُهمْ فَهُمْ فِیهِ سَوَاءٌ  أَفَبِنِعْمَةِ اللَُّهِ یَجْحَدُونَ 

خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد )چرا که 

اند، حاضر اما آنها که برتری داده شدهاستعدادها و تالشهایتان متفاوت است(! 

نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند؛ آیا آنان 

 !کنند(؟نمایند )که شکر او را ادا نمینعمت خدا را انکار می

 ب( حفظ تعادل در کمک نمودن

إِنَُّ  / وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَُّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَُّبِیلِ وَلَا تَُبذُِّرْ تَبْذِیرًا

وَلَا   / الْمُبَذُِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَُّیَاِطینِ َوکَانَ الشَُّیْطَانُ لِرَبُِّهِ کَفُورًا

تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطَْها کُلَُّ الْبَْسطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا 

  7مَحْسُورًا

و حقِّ نزدیکان را بپرداز، و )همچنین حق( مستمند و وامانده در راه را! و هرگز 

که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر  اسراف و تبذیر مکن، چرا

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، )و ترک  !پروردگارش، بسیار ناسپاس بود

                                                           
 ۷۸نحل/  ۸
 7۱و7۷،7۳اسرا/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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نیز( دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش (انفاق و بخشش منما( و بیش از حدِّ 

 !قرار گیری و از کار فرومانی

 ج( انفاق 

روت و قدرت در شرایط یکسانی نمی باشند و در اقشار مختلف جامعه از جهت ث

اکثر کشورهای جهان شاهد اختالف طبقاتی می باشیم و از این روی آیات 

که از آن با عنوان انفاق یاد شده توصیه نموده  رانیازمندان  بخشش مال به ،متعددی

 است.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَُّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَُّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمَُّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًُّا وَعَلَانِیَةً 

 4لَالٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَیْعٌ فِیهِ وَلَا خِ

اند بگو نماز را برپا دارند؛ و از آنچه به آنها روزی به بندگان من که ایمان آورده

ایم، پنهان و آشکار، انفاق کنند؛ پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه در آن داده

 خرید و فروش است، و نه دوستی! 

یَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِیَن 

  7إِنَُّ اللَُّهَ بِهِ عَلِیمٌ وَالْیََتامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَُّبِیلِ َومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَ

                                                           
 ۶۸ابراهیم/ ۸
 7۸۵بقره/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_215_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_215_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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هر خیر و نیکی )و سرمایه سودمند »کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از تو سؤال می

کنید، باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مادی و معنوی( که انفاق می

و هر کار خیری که انجام دهید، خداوند از « مستمندان و درماندگان در راه باشد.

 آگاه است.  آن

لِلْفُقَرَاءِ الَُّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللَُّهِ لَا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی الْأَرْضِ 

الْجَاهِلُ أَغْنَِیاءَ ِمَن التَُّعَفُُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ لَا یَسْأَلُونَ النَُّاسَ  یَحْسَبُُهمُ

  4إِلْحَاًفا وََما تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَُّ اللَُّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

انفاقِ شما، مخصوصاً باید( برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار (

و توجِّه به آیین خدا، آنها را از وطنهای خویش آواره ساخته؛ و اند؛ )گرفته

ندگی، دست دهد تا برای تأمین هزینه زشرکت در میدانِ جهاد، به آنها اجازه نمی

ای به دست آورند( توانند مسافرتی کنند )و سرمایه( نمیبه کسب و تجارتی بزنند

پندارند؛ امِّا آنها را از یاز مینداری، افراد ناآگاه آنها را بیو از شدِّت خویشتن

خواهند. )این است شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمیهایشان میچهره

مشخِّصات آنها( و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه 

 .است

                                                           
 7۶۷بقره/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_273_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_273_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_273_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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وَیَسْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ  کَذَلِکَ یُبَیُِّنُ اللَُّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَُّکُمْ 

  4تَتَفَکَُّرُونَ 

اینچنین  .پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خودو از تو می

 !سازد، شاید اندیشه کنیدداوند آیات را برای شما روشن میخ

 د( صدقه

که شامل صدقات مستحب و ، صدقه مفهومی گسترده دارد آیات قرآندر 

 صدقات واجب )مثل زکات( می شود.

إِنَُّمَا الصَُّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَاِملِینَ عَلَیَْها وَالْمُؤَلَُّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی 

الرُِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَابْنِ السَُّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَُّهِ وَاللَُّهُ 

  7کِیمٌ عَلِیمٌ حَ

مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای )جمع آوری( آن  ،صدقات

شود، و برای کشند، و کسانی که برای جلب محبِّتشان اقدام میزحمت می

خدا، و واماندگان در راه؛  بردگان، و )ادای دین( بدهکاران، و در راه ()آزادی

 !حکیم استاین، یک فریضه )مهم( الهی است؛ و خداوند دانا و 

                                                           
 7۸۱بقره/  ۸
 ۳۰توبه/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_219_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_219_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
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 ه( انفال

حُوا یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنَْفالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَُّهِ وَالرَُّسُولِ فَاتَُّقُوا اللَُّهَ وَأَصْلِ

 4ذَاتَ بَیْنُِکمْ 

کنند؛ [ سؤال میاز تو درباره انفال ]= غنایم، و هرگونه مال بدون مالک مشخص

 انفال مخصوص خدا و پیامبر است؛ پس، از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید »بگو: 

 و خصومتهایی را که در میان شماست، آشتی دهید! 

 

 و( خمس

وَاعْلَمُوا أَنَُّمَا غَنِمْتُمْ ِمنْ َشیْءٍ فَأَنَُّ لِلَُّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَُّسُولِ وَلِِذي الْقُرْبَى 

  7یلِ وَالْمَسَاکِینِ وَاْبنِ السَُّبِ وَالْیََتامَى

و برای  خمس آن برای خدا، و برای پیامبر به دست آورید، غنیمتیبدانید هرگونه 

 .القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه )از آنها( استذی

 

                                                           
 ۸انفال/  ۸
 ۱۸انفال/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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 ز( زکات

از برخی اموال است که به حد  معلوم و معینیپرداخت اندازه  معنای زکات به

 .باشدنصابی خاص رسیده 

  4الَُّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَُّکَاةَ وَُهمْ بِالْآخَِرِة هُمْ کَافِرُونَ  /وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ  

 !پردازند، و آخرت را منکرندهمانها که زکات را نمی !وای بر مشرکان

  7وَأَقِیمُوا الصَُّلَاةَ وَآتُوا الزَُّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَُّسُولَ لَعَلَُّکُمْ تُرْحَمُونَ 

و نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و رسول )خدا( را اطاعت کنید تا مشمول 

 .رحمت )او( شوید

 مشروع ح( حرمت استعمال مال نا

وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَْینَکُمْ بِاْلبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَُّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا 

  2لِ النَُّاسِ ِبالْإِثْمِ وَأَنُْتمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَمْوَا

                                                           
 ۷و۳فصلت/ ۸
  ۵۳نور/ 7
 ۸۱۱بقره/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_56_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_188_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_188_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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و اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی 

از اموال مردم به گناه، )قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در 

 (.دانید )این کار، گناه استحالی که می

 ط( عقد و قرارداد

 4أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  یَا

 !و قراردادها( وفا کنید اید! به پیمانها )ای کسانی که ایمان آورده

 ( رضایت در تجارت1

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالَْباطِلِ إِلَُّا َأنْ تَکُونَ تِجَارَةً 

  7عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ 

 (اید! اموال یکدیگر را به باطل )و از طرق نامشروعای کسانی که ایمان آورده

 ت شما انجام گیرد.نخورید مگر اینکه تجارتی با رضای

 ( لزوم ثبت قراردادها 2

                                                           
 ۸مائده/ ۸
 7۱نسا/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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در این بخش نیز آیات قابل تأملی ذکر شده است که یکی از آنها اشاره به 

فروگذاری نکردن در قرارداد ها می باشد که اگر بخواهیم به شکل مستقیم اشاره 

 نماییم، مشاغلی همچون بنگاه ها و بیمه ها و مشاغل هم دسته اینها را در دوران ما

دیده شده است بر اساس اینکه مراجعه  گاهیبه خوبی شامل می شود که 

    برخوردار ها کافی در نوع نگارش و تنظیم قردادکنندگان آنها از اطالعات 

اند دچار ضررهای مالی  کرده از افراد این مشاغل اعتماد گروهیو به  نبوده اند

 ار کافی می دهد.  شده اند که قرآن کریم نسبت به انجام این اعمال، هشد

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًُّى فَاکْتُبُوُه  

کُْتبْ بَْینَکُمْ َکاتِبٌ ِبالْعَدْلِ  وَلَا یَأْبَ کَاِتبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَُّمَهُ اللَُّهُ  وَلْیَ

فَلْیَکُْتبْ وَلْیُمْلِلِ الَُّذِي عَلَیِْه الْحَقُُّ وَلَْیتَُّقِ اللَُّهَ رَبَُّهُ وَلَا یَبَْخسْ مِنْهُ شَیًْئا  

ا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَُّ هُوَ فَإِنْ کَانَ الَُّذِي عَلَیْهِ الْحَقُُّ سَفِیهً

فَلْیُمْلِلْ وَلِیُُّهُ ِبالْعَدْلِ وَاسَْتشِْهدُوا شَهِیدَیْنِ ِمنْ رَِجالِکُمْ  فَإِنْ لَمْ یَکُونَا 

رَجُلَیْنِ فَرَُجلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَُّنْ تَرْضَوْنَ ِمنَ الُشُّهَدَاءِ أَْن تَضِلَُّ إِحْدَاهُمَا 

فَتُذَکُِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا یَأْبَ الشُُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ 

تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ  ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَُّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَُّهَادَِة 

ونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونََها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ وَأَدْنَى أَلَُّا تَرْتَابُوا إِلَُّا أَنْ تَکُ 

عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَُّا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ  وَلَا یُضَارَُّ کَاِتبٌ وَلَا شَهِیدٌ 

اللَُّهُ بِکُلُِّ شَیْءٍ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَُّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ وَیُعَلُِّمُکُمُ اللَُّهُ وَ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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ِمنَ وَإِنْ کُنُْتمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجُِدوا کَاِتبًا فَرَِهانٌ مَْقُبوضَةٌ  فَإِنْ أَ /عَلِیمٌ 

وََلا تَکْتُمُوا الشَُّهَاَدَة  هُ وَلَْیتَُّقِ اللَُّهَ رَبَُّهُبَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدُِّ الَُّذِي اؤْتُمِنَ أَمَاَنتَ

  4وََمنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَُّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

به خاطر وام یا داد  داری )تاید! هنگامی که بدهی مدِّای کسانی که ایمان آورده

ای از روی عدالت، و ستد( به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده

)سند را( در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از 

خودداری کند! پس باید بنویسد، و  -همان طور که خدا به او تعلیم داده -نوشتن 

ق بر عهده اوست، باید امال کند، و از خدا که پروردگار اوست آن کس که ح

بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه )یا 

از نظر عقل( ضعیف )و مجنون( است، یا )به خاطر الل بودن،( توانایی بر 

ال کند! و دو نفر از امالکردن ندارد، باید ولیِّ او )به جای او،( با رعایت عدالت، ام

مردان )عادل( خود را )بر این حقِّ( شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و 

دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! )و این دو 

زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،( تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او 

برای شهادت( دعوت )هود نباید به هنگامی که آنها را یادآوری کند. و ش

کنند، خودداری نمایند! و از نوشتن )بدهیِ خود،( چه کوچک باشد یا بزرگ، می

ملول نشوید )هر چه باشد بنویسید(! این، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر، و برای 

                                                           
 7۱۶و7۱7بقره/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_282_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_283_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_283_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_283_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_283_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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بهتر شهادت مستقیم تر و برای جلوگیری از تردید و شک )و نزاع و گفتگو( 

کنید. باشد؛ مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست میمی

در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و 

کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، )به خاطر فروش )نقدی( می

د(! و اگر چنین کنید، از فرمان حقگویی( زیانی برسد )و تحت فشار قرار گیرن

دهد؛ اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم میپروردگار خارج شده

ای نیافتید، گرو و اگر در سفر بودید، و نویسنده .خداوند به همه چیز داناست

)گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.( و اگر به یکدیگر اطمینان  3بگیرید!

و( باید کسی که امین شمرده شده )و  گروگان الزم نیست)ته باشید، )کامل( داش

بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته(، امانت )و بدهی خود را بموقع( بپردازد؛ 

و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس 

دهید، انجام میآن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه 

 .داناست

 ( فرصت دادن به بدهکار3

خَیْرٌ لَکُمْ  إِنْ کُنْتُمْ وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَُّقُوا 

  7تَعْلَمُونَ 

                                                           
پول یا مال یا چیزی دیگر که قرض گیرنده نزد قرض دهنده گذارد تا پس از ادای  ۸

 ذیل واژه گرو(-قرض یا اجرای تكلیف مسترد شود) لغتنامه دهخدا
 7۱۰-7۷۱بقره/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_280_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_280_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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و اگر )بدهکار،( قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید! 

)و در صورتی که براستی قدرت پرداخت را ندارد( برای خدا به او ببخشید بهتر 

 !است؛ اگر )منافع این کار را( بدانید

 ی( ربا

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُُلوا الرُِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاَتُّقُوا اللَُّهَ لَعَلَُّکُمْ 

  4ونَ تُفْلِحُ

اید! ربا )و سود پول( را چند برابر نخورید! از خدا ای کسانی که ایمان آورده

 !بپرهیزید، تا رستگار شوید

الَُّذِینَ یَأْکُلُونَ الرُِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَُّا کَمَا یَقُومُ الَُّذِي یَتَخَبَُّطُهُ الشَُّیْطَانُ مَِن 

وَأَحَلَُّ اللَُّهُ الْبَیْعَ وَحَرَُّمَ الرُِّبَا  ا الْبَیْعُ مِْثلُ الرُِّبَا الْمَسُِّ ذَلِکَ بِأَنَُُّهمْ قَالُوا إِنَُّمَ

نْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَُّهِ  وَمَنْ عَادَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبُِّهِ فَا

  7فَأُولَئِکَ أَصَْحابُ الَنُّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

بر اثر  خیزند مگر مانند کسی کهخورند، )در قیامت( برنمیکسانی که ربا می

زمین  تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهیو نمی )تماسِّ شیطان، دیوانه شده

داد و ستد هم »خیزد(. این، به خاطر آن است که گفتند: خورد، گاهی بپا میمی

                                                           
 ۸۶۰آل عمران/ ۸
 7۷۵بقره/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_130_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_130_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_275_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_275_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_275_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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در حالی که خدا بیع را حالل کرده، «  مانند ربا است )و تفاوتی میان آن دو نیست(

و ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است.( و اگر کسی اندرز الهی به او 

اری کند، سودهایی که در سابق ]= قبل از نزول رسد، و )از رباخواری( خودد

[ به دست آورده، مال اوست؛ )و این حکم، گذشته را شامل حکم تحریم

امِّا  (.شود )و گذشته او را خواهد بخشیدگردد؛( و کار او به خدا واگذار مینمی

کسانی که بازگردند )و بار دیگر مرتکب این گناه شوند(، اهل آتشند؛ و همیشه 

 .مانندمی در آن

 /یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا اتَُّقُوا اللَُّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرُِّبَا إِنْ کُنُْتمْ مُؤْمِِنینَ 

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَُّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ 

  4 ا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَأَمْوَالِکُمْ لَ

اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، و آنچه از ای کسانی که ایمان آورده

کنید، اگر )چنین( نمی !ربا باقی مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید)مطالبات( 

های بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه

کنید، و نه بر شما ستم شما، از آنِ شماست ]= اصل سرمایه، بدون سود[ نه ستم می

  .شودوارد می

 ک( ممنوعیت سپردن مال به سفیهان

                                                           
  7۷۱و7۷۱بقره/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_278_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_279_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_279_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_279_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_279_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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وَلَا تُؤْتُوا السُُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَُّتِی جَعَلَ اللَُّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیَها 

  4وا لَهُمْ قَوْلًا َمعْرُوفًاوَاکْسُوُهمْ وَقُولُ

اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده ، به دست سفیهان 

نسپارید و از آن به آنها روزی دهید! و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن 

 !شایسته بگویید

 ل( مال یتیم

  7یَبْلُغَ أَشُدَُّهُ  وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَُّا بِالَُِّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَُّى

نزدیک نشوید، تا به حد  ز به بهترین صورت )و برای اصالح(و به مال یتیم، ج

 شد خود برسد!ر

وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَُّى إِذَا بَلَغُوا النُِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُْم رُشْدًا فَادْفَعُوا 

مْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَْأکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وََمنْ کَانَ غَنًِیُّا إِلَیْهِ

فَلْیَسْتَعْفِفْ وََمنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَْأکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  2فَأَشْهِدُوا عَلَیِْهمْ 

                                                           
 ۵نسا/  ۸
 ۸۵7انعام/  7
 ۳نسا/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_152_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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یافتید، (د بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد )کافیو یتیمان را چون به ح

اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روی 

نیاز است، )از برداشت حق الزحمه( خودداری اسراف نخورید! هر کس که بی

 (کشدکند؛ و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته )و مطابق زحمتی که می

 د.گردانید، شاهد بگیریاز آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها بازمی

 

بَدَُّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَُِّیُّبِ وََلا تَأْکُلُوا أَمْوَالَهُْم وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وََلا تَتَ

 4 إِلَى أَمْوَالِکُمْ إِنَُّهُ کَانَ حُوبًا َکبِیرً 
 

و اموال یتیمان را )هنگامی که به حد رشد رسیدند( به آنها بدهید! و اموال بد 

وال خودتان خود( را، با اموال خوب )آنها( عوض نکنید! و اموال آنان را همراه ام(

 !)با مخلوط کردن یا تبدیل نمودن( نخورید، زیرا این گناه بزرگی است

 

 

 

 

                                                           
 7نسا/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 بخش چهارم: 

 آموزش تعامل با دیگران
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قرآن، چگونگی تعامل افراد  اساسی ترین بخش های در نظر گرفته شدةیکی از 

یا  بین دو فرد )رابطه  جامعه با یکدیگر می باشد چراکه قوام و پایداری یک

( در گرو ارتباط صحیح و معقولی است که اعضای خانواده یا گروه ها یا جامعه

آیات متعددی را در جهت  ،و از این روی پروردگار دارددر میانشان وجود 

چگونگی تعامل افراد با یکدیگر نازل نموده و انواع ارتباط را در آن تشریح و بیان 

 کرده است.

 نیست(وی های هأ( دفع بدی با نیکی)جواب 

اولین آموزه اسالمی که در موضوع تعامل و ارتباط با افراد جامعه اعم از اینکه چه 

دین و مذهبی دارند این است که اخالق و رأفت عمومی اجرا شود چراکه به 

وسیلة همین اخالق و ادب نیکو است که قرآن می فرماید ممکن است دشمنان هم 

سخن نیکو  موزه های قرآن بر مبنای اصلتبدیل به دوست شوند و از آنجایی که آ

می بایست در جامعه ای که مدعی قرآنی  به همین دلیلو و ادب استوار شده است 

 بودن می باشد، این اصول تعامل بیش از پیش آموزش و ترویج داده شود.

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَُّیُِّئَةُ ادْفَعْ بِالَُِّتی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَُّذِي بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ 

وَمَا یُلَقَُّاهَا إِلَُّا الَُّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَُّاهَا إِلَُّا ذُو حَظٍُّ  /عَدَاوَةٌ کَأَنَُّهُ وَلِیٌُّ حَمِیمٌ 

  4عَظِیمٍ 

                                                           
 ۶۵و۶۱فصلت/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
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 (هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه )خواهی دید 

امِّا  !یان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی استهمان کس که م

رسند، و جز کسانی که بهره جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی

 !گردنداز ایمان و تقوا( دارند به آن نایل نمی عظیمی )

زَغُ بَیْنَُهمْ إِنَُّ وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا الَُّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَُّ الَشُّیْطَانَ َینْ

 4الشَُّیْطَانَ َکانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًُّا مُبِینًا

سخنی بگویند که بهترین باشد! چرا که )شیطان بوسیله سخنان »به بندگانم بگو: 

کند؛ همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان ناموزون(، میان آنها فتنه و فساد می

 !بوده است

  7ادْفَعْ بِالَُّتِی هِیَ أَحْسَنُ الَسُّیُِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ 

به نیکی ده( ما به آنچه و پاسخ بدی را  بدی را به بهترین راه و روش دفع کن )

 !کنند آگاهتریمتوصیف می

 ب( عفو و بخشش

                                                           
 ۵۶اسرا/  ۸
 ۱۳مومنون/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_96_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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َومَا ِعنْدَ اللَُّهِ خَْیرٌ وَأَبْقَى لِلَُّذِینَ  فَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُُّنْیَا

بَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحَِش وَالَُّذِینَ یَجْتَِنبُونَ کَ /آمَنُوا وَعَلَى رَبُِِّهمْ یَتَوَکَُّلُونَ 

وا الصَُّلَاةَ وَالَُّذِینَ اسْتََجابُوا لِرَبُِّهِْم وَأَقَامُ /وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ 

 وَالَُّذِینَ إَِذا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ /وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَْینَهُمْ وَمِمَُّا َرزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ 

وَجَزَاءُ سَیُِّئَةٍ سَیُِّئَةٌ مِثْلَُها فَمَنْ عََفا وََأصْلَحَ َفأَجْرُهُ عَلَى اللَُِّه  /هُمْ یَنْتَصِرُونَ 

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِْن  /لَا یُحِبُُّ الظَُّالِمِینَ إِنَُّهُ 

إِنَُّمَا السَُّبِیلُ عَلَى الَُّذِینَ یَظْلِمُونَ النَُّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ  /سَبِیلٍ 

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَُّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ  /الْحَقُِّ أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  4الْأُمُورِ

نزد خداست برای آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست، و آنچه 

 .کنند بهتر و پایدارتر استکسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکِّل می

ورزند، و هنگامی که همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می

و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده  .کنندخشمگین شوند عفو می

یشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از دارند و کارهاو نماز را برپا می

کنند،و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد، ایم انفاق میآنچه به آنها روزی داده

کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و  !طلبندشوند و( یاری می)تسلیم ظلم نمی

هر کس عفو و اصالح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست 

                                                           
 ۱۶-۶۳شوری/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_37_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_41_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_42_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_43_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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شدن یاری طلبد، ایرادی بر او نیست؛ایراد و و کسی که بعد از مظلوم !دندار

کنند و در زمین بناحق ظلم روا مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می

امِّا کسانی که شکیبایی و عفو کنند،  !دارند؛ برای آنان عذاب دردناکی استمی

 !این از کارهای پرارزش است

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِنَُّ ِمْن أَزْوَاجِکُمْ وَأَوَْلاِدکُمْ عَدُوًُّا َلکُمْ فَاحْذَرُوُهمْ 

  4رُوا فَإِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِ

اید! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، ای کسانی که ایمان آورده

از آنها برحذر باشید؛ و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید)خدا شما را 

 !بخشد( چرا که خداوند بخشنده و مهربان استمی

 نینج( ایجاد صلح عمومی بین مؤم

از عوامل مهمی که خداوند به آن توجه داده این موضوع است که شما دارای 

اختالف نظر می باشید و ما به آن آگاهیم و این موضوع نه تنها در بین ادیان 

مختلف که در میان خود شما مسلمانان نیز وجود دارد اما این اختالف نظر نباید 

انان این اختالف را مشاهده کردند در اوال به دشمنی تبدیل شود و ثانیا وقتی مسلم

 صدد رفع اختالفات برآیند.

                                                           
 ۸۱تغابن/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%86
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  4خَوَیْکُمْ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ لَعَلَُّکُمْ تُرْحَمُونَ إِنَُّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَ

مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی 

 !پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید

 د( رفتار با فقرا

  7وَإِمَُّا تُعْرِضَنَُّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبُِّکَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَیْسُورًا

[ روی برتابی، و انتظار رحمت پروردگارت را داشته هرگاه از آنان ]= مستمندان 

  !با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن بگو ،باشی

 ه( روش تبلیغ و دعوت به دین

مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاِدلْهُمْ بِاَلُّتِی هِیَ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبُِّکَ بِاْلحِْکمَةِ وَالْ

  2أَحْسَنُ إِنَُّ رَبَُّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَُّ عَنْ سَِبیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که 

داند چه از هر کسی بهتر می ! پروردگارتاستدالل و مناظره کن نیکوتر است،

 .یافتگان داناتر استکسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت

                                                           
 ۸۰تجرات/ ۸
 7۱اسرا/  7
 ۸7۵نحل/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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 و( ادب دینی

ا أَیُُّهَا الَُِّذینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ َعسَى أَنْ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ یَ

مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَکُنَُّ خَیْرًا ِمنْهُنَُّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ 

  4عْدَ الْإِیمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَُّالِمُونَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَ

اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره ای کسانی که ایمان آورده

کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از 

ن و عیبجویی قرار ندهید و با القاب زشت و اینان باشند؛ و یکدیگر را مورد طع

نام کفرآمیز  ،ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان

 !بگذارید؛ و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند

لْمٍ وَلَا تَسُبُُّوا الَُّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَُّهِ فَیَسُبُُّوا اللَُّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِ

کَذَلِکَ زَیَُّنَُّا لِکُلُِّ أُمَُّةٍ عَمَلَُهمْ ثُمَُّ إِلَى رَبُِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَُینَبُِّئُهُمْ بَِما َکانُوا 

 7یَعْمَلُونَ 

از روی )ظلم و(  (خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها )نیزکسانی که غیر خدا را می

ان را زینت دادیم سپس جهل، خدا را دشنام دهند! اینچنین برای هر امِّتی عملش

                                                           
 ۸۸تجرات/  ۸
 ۸۰۱انعام/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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کردند، بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می

 .سازدآگاه می

 ز( اختالفات دینی سبب درگیری نشود

فَلِذَلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ  وَلَا تَتَُّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَْنتُ بِمَا 

أَنْزَلَ اللَُّهُ مِنْ کِتَابٍ وَأُمِْرتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ اللَُّهُ رَبُُّنَا وَرَبُُّکُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا 

  4جَُّةَ بَیَْننَا َوبَیْنَکُمُ اللَُّهُ یَجْمَعُ بَیْنََنا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ لَا حُ

پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و 

ما، و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن و نای استقامت آنچنان که مأمور شده

ام و مأمورم در میان شما ایمان آوردهبه هر کتابی که خدا نازل کرده  »بگو: 

عدالت کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتیجه اعمال ما از آن ما است و 

نتیجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصی در میان ما نیست؛ و خداوند ما و 

 «!کند، و بازگشت )همه( به سوی اوستشما را در یکجا جمع می

لِکُلٍُّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَُّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَُّةً وَاحِدَةً وَلَکِنْ 

فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَُّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا فَیُنَبُِّئُکُمْ بِمَا  لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ

  7کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 

                                                           
 ۸۵شوری/  ۸
 ۱۱مائده/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_48_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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و اگر خدا  3ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم

خواهد شما را در داد؛ ولی خدا میخواست، همه شما را امت واحدی قرارمیمی

پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت جویید! بازگشت بیازماید؛نچه به شما بخشیده آ

کردید؛ به شما خبر همه شما، به سوی خداست؛ سپس از آنچه در آن اختالف می

 .خواهد داد

 ح( سخن گفتن با اهل کتاب 

در آیه پیش رو مشاهده می کنید که قرآن سفارش کرده است با اهل کتاب بر سر 

ان گفت و گو کنید و از دامن زدن به اختالفات و ایجاد درگیری مواضع مشترکت

در جامعه جلوگیری نمایید. بنابراین اگر دستور به رعایت احترام و تاکید بر 

مواضع مشترک میان ادیان است می توان نتیجه گرفت در مباحث اختالفی بین 

 توصیه  مذاهب اسالمی که خدا و رسول واحدی دارند این امر با شدت بیشتری

 3.می شود

                                                           
إِنََّ الََّذِیَن آمَنُوا وَالََّذِیَن هَادُوا وَالصََّابِئُونَ وَالنََّصَارَى مَْن آمَنَ بِاللََّهِ وَاْلیَوْمِ الْآخِرِ  ۸

اند، آنها که ایمان آورده (۳۱)مائده/الًِحا فَلَا خَوْفٌ عَلَیِْهْم وََلا هُْم یَحْزَنُونَ وَعَمِلَ صَ

و یهود و صابئان و مسیحیان، هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا، ایمان بیاورند، و 

 .عمل صالح انجام دهند، نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین خواهند شد

 (7۱)فتح/ هِ وَالََّذِینَ مَعَهُ أَشَِدَّاءُ عَلَى الْكُفََّارِ رُتَمَاءُ بَیْنَهُمْ مُحَمََّدٌ رَسُولُ اللََّ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_69_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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أََلُّا نَعْبُدَ إِلَُّا اللَُّهَ وَلَا  قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وََبیْنَکُمْ

نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَُّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَُّهِ فَإِنْ تَوَلَُّوْا فَقُولُوا 

  4اشْهَدُوا بِأَنَُّا مُْسلِمُونَ 

ه جز ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ ک »بگو: 

خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما بعضی 

سرباز  (هرگاه )از این دعوت« به خدایی نپذیرد. -غیر از خدای یگانه-دیگر را 

 «!گواه باشید که ما مسلمانیم»زنند، بگویید: 

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إَِلُّا بِالَُّتِی هِیَ أَحَْسنُ إِلَُّا الَُّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُْم 

وَإِلَهُنَا وَإِلَهُکُمْ وَاحِدٌ وَنَْحنُ لَهُ  وَقُولُوا آمَنَُّا بِالَُّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْکُمْ

  7مُسْلِمُونَ 

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از 

ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و  »آنان که ستم کردند؛ و )به آنها( بگویید: 

ا یکی است، و ما در برابر او تسلیم ایم، و معبود ما و شمشما نازل شده ایمان آورده

 «!هستیم

 

                                                           
 ۳۱آل عمران/  ۸
 ۱۳عنكبوت/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_64_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_46_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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نکته: حال که باید بر نقاط اشتراک تاکید کنیم آیا می توان اهل کتاب را به 

 عنوان تکیه گاه و مأمن خود انتخاب نماییم؟ 

پاسخ منفی است چراکه قرآن توصیه می کند با یکدیگر بر مواضع مشترکتان 

خود پرهیز نمایید اما این به  ی در جامعهگفت و گو کنید و از اختالف و تفرقه 

  معنی این نخواهد بود که رابطه ی عمیق با آنها ایجاد کنید.

أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ  ینَ آمَنُوا لَا تَتَُّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَُّصَارَىیَا أَیُُّهَا الَُّذِ

  4وَمَنْ یَتَوَلَُّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَُّهُ مِنْهُمْ إِنَُّ اللَُّهَ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الظَُّالِمِینَ 

انتخاب نکنید! آنها اولیای  3اید! یهود و نصاری را ولِّیای کسانی که ایمان آورده

از آنها هستند؛ خداوند،  1یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند

 .کندجمعیِّت ستمکار را هدایت نمی

یَا أَیُُّهَا الَُِّذینَ آمَنُوا لَا تَتَُّخِذُوا الَُّذِینَ اتَُّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَُّذِیَن 

  0أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَالْکُفَُّارَ أَوْلِیَاءَ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

اید! افرادی که آیین شما را به باد استهزاء و بازی کسانی که ایمان آوردهای 

ولیِّ خود انتخاب نکنید؛ و از خدا بپرهیزید  -از اهل کتاب و مشرکان -گیرند می

 !اگر ایمان دارید

                                                           
 ۵۸مائده/  ۸
 و به نوعی تاکم بر خودسرپرست  7
 عمیق استخاص و از دوستی، ایجاد رابحه مراد  ۶
 ۵۷مائده/  ۱

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_51_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_57_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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 1ط( عملکرد سنجیده با مشرکین

  7وَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَاهُْجرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلًا 

گویند شکیبا باش و بطرزی شایسته از آنان دوری و در برابر آنچه )دشمنان( می

 !گزین

 ی( روابط با کفار

لَا یَتَُّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ ِمنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وََمنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ 

فِی شَیْءٍ إِلَُّا أَنْ تَتَُّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَیَُحذُِّرُکُمُ اللَُّهُ نَفْسَهُ   فَلَیْسَ ِمنَ اللَُّهِ

  2وَإِلَى اللَُّهِ الْمَصِیرُ 

ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب  افراد با

خدا کلِّی از ه ای با خدا ندارد )و پیوند او بکنند؛ و هر کس چنین کند هیچ رابطه

خاطر هدفهای مهمتری تقیِّه شود(؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید )و به گسسته می

 .داردخداوند شما را از )نافرمانی( خود، برحذر می کنید(

                                                           
با هم متفاوت « مُشرِک» و « کافر» ، «اهل کتاب»  توجه داشته باشید که واژگان ۸

 ر مشترک شوند.می باشند، اگرچه در برخی تاالت می توانند با یكدیگ
 ۸۰مزمل/ 7
 7۱آل عمران/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَُّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ لَا یَأْلُونَکُمْ خَبَالًا َودُُّوا مَا 

عَنِتُُّمْ قَدْ بََدتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وََما تُخْفِی صُدُوُرُهمْ أَکْبَرُ قَدْ َبیََُّنُّا 

  4الْآیَاتِ إِنْ کُْنتُمْ تَعْقِلُونَ  لَکُمُ

اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از ای کسانی که ایمان آورده

کنند. آنها دوست دارند شما در هرگونه شرِّ و فسادی درباره شما، کوتاهی نمی

و های( دشمنی از دهان )و کالم( شان آشکار شده؛ رنج و زحمت باشید. )نشانه

های دارند، از آن مهمتر است. ما آیات )و راهآنچه در دلهایشان پنهان می

 !پیشگیری از شرِّ آنها( را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید

مُحَمَُّدٌ رَسُولُ اللَُّهِ وَالَُّذِینَ مَعَهُ أَشِدَُّاءُ عَلَى الْکُفَُّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَُهمْ تَرَاهُمْ 

رُکَُّعًا سُجَُّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَُّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِْن 

وََمثَلُهُمْ فِی الْإِْنجِیِل کَزَرْعٍ أَخْرَجَ  أَثَرِ السُُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُُهمْ فِی التَُّوْرَاةِ

شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسَْتوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُُّرَُّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ 

الْکُفَُّارَ وَعَدَ اللَُّهُ الَُّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَُّالِحَاتِ ِمنْهُْم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا 

  7عَظِیمًا 

                                                           
 ۸۸۱آل عمران/  ۸
 7۱فتح/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_118_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_118_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_118_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
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محمِّد )ص( فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفِّار سرسخت و 

بینی در شدید، و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می

طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می

در تورات و توصیف آنان در انجیل است، سجده نمایان است؛ این توصیف آنان 

های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته همانند زراعتی که جوانه

تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بقدری نموِّ و رشد کرده که زارعان را 

ولی( کسانی (دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آوردبه شگفتی وامی

اند، خداوند وعده آمرزش نها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاز آ

 .و اجر عظیمی داده است

نُوا لَا تَتَُّخِذُوا الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَ

  4أَتُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَُّهِ عَلَیْکُمْ سُلْطَانًا مُِبینًا

گاه خود قرار اید! غیر از مؤمنان، کافران را ولِّی و تکیهای کسانی که ایمان آورده

،( دلیل آشکاری بر ضدِّ خود در پیشگاه خدا خواهید )با این عملندهید! آیا می

 !قرار دهید؟

 

                                                           
 ۸۱۱نسا/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_144_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_144_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ک( رابطه با دشمنان علنی خدا و رسول

ؤِْمنُونَ بِاللَُّهِ َوالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُُّونَ مَنْ َحادَُّ اللَُّهَ وَرَسُولَهُ تَجِدُ قَوْمًا یُ ال

وَلَوْ کَانُوا آَباءَُهمْ أَوْ أَبَْناءَُهمْ أَوْ إِخْوَانَُهمْ أَوْ عَشِیرَتَُهمْ أُولَئِکَ کََتبَ فِی 

  4قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَأَیَُّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

یابی که با دشمنان خدا و ا که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمیهیچ قومی ر

رسولش دوستی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان 

باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از 

 .ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَُّخِذُوا عَدُوُِّي وَعَدُوَُّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ 

قَدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ ِمنَ الْحَقُِّ یُخْرِجُونَ الرَُّسُولَ وَإِیَُّاکُْم بِالْمَوَدَُّةِ وَ

أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَُّهِ رَبُِّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جَِهادًا فِی سَبِیلِی وَابْتِغَاءَ 

مْ وَمَا أَعْلَْنتُمْ وََمنْ مَرْضَاتِی تُسِرُُّونَ إِلَیِْهمْ بِالَْموَدَُّةِ وَأََنا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَْیتُ

ونُوا لَکُمْ أَعْدَاءً إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُ  / یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَُّ سَوَاءَ السَُّبِیلِ 

  7 وَیَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ وَأَلْسَِنتَهُمْ بِالسُُّوءِ وََودُُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ 

                                                           
 77مجادله/ ۸
 7و۸ممتحنه/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87
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اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما ای کسانی که ایمان آورده

کنید، در حالی که آنها به آنچه از حقِّ برای شما نسبت به آنان اظهار محبِّت می

اند و رسول اللِّه و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار آمده کافر شده

رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و رتان بیرون میهمه شماست از شهر و دیا

اید )پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید!( شما جلب خشنودیم هجرت کرده

کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می

راه راست سازید از همه داناترم! و هر کس از شما چنین کاری کند، از آشکار می

اگر آنها بر شما مسلِّط شوند، دشمنانتان خواهند بود و دست و  !گمراه شده است

گشایند، و دوست دارند شما به کفر زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می

  !بازگردید
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 بخش پنجم: 

 حُکّام و حکومت داری
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 رسول و حاکم جامعه ،عت از خداأ( اطا

ینکه ظاهر و باطن همه چیز برای خداست این موضوع را روشن می سازد توجه به ا

تحت عناوین مختلف بر سر مردم و بشریت کاله نگذارند که به  ،که برخی افراد

فالن دلیل ما بر شما تسلط دینی و معنوی داریم و اگر تسلطی هم مانند اطالعت از 

ن چهارچوبی یانی در همابرای اجرای دستورات وحرسول و اولی االمر باشد تنها 

که ذکر شده است می باشد و نه بیشتر که عده ای بیایند و به اسم دین و معنویت، 

 احکام الهی را تغییر دهند.

اما اگر مسئول و حاکمی نیز به حکومت رسد و درصدد اجرای قوانین     

یز ظلم و...( و اتحاد جامعه قدم بردارد ن مبارزه باوحی)همانند اجرای عدالت، 

بر این اصول پای بند باشد اطاعت از وی به سبب  ) تا وقتی که(مادامی که

 می باشد. جلوگیری از هرج و مرج و فساد جامعه الزم

          چنانکه سابقا ذکر شد، یکی از اصول اولیه جامعه مد نظر قرآن، مشورت     

بایست به صحیحی نداریم می  منبعمی باشد و بنابراین در آن جایی که وحی و 

مشورت عقالیی پرداخته شود تا مصالح جامعه بر طبق عقل جمعی صحیح، اجرا و 

پیاده سازی شود و در اینجاست که حاکم جامعه می تواند قوانین بسیار زیادی که 

در کالم وحیانی وجود ندارد را تدوین و اجرایی سازد و این گروه مشورتی 

مل موافقین نظر حاکم جامعه نخواهند )چنانکه در آیه مشورت آمده است( تنها شا
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           شد بلکه هر متخصص و صاحب نظری که در موضوعی تخصص کافی دارد 

 می تواند وارد گروه مشورتی شود و می بایست از نظر همگان بهره گرفت.

لَکِنَُّ أَکْثَرَُهْم أَلَا إِنَُّ لِلَُّهِ مَا فِی السَُّمَاوَاتِ َوالْأَرْضِ أَلَا إِنَُّ وَعْدَ اللَُّهِ حَقٌُّ وَ

  4لَا یَعْلَمُونَ 

آگاه باشید آنچه در آسمانها و زمین است، از آن خداست! آگاه باشید وعده خدا 

 !دانندحقِّ است، ولی بیشتر آنها نمی

وَمَا َکانَ لِمُؤْمِنٍ وََلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَُّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ 

 7ةُ ِمنْ أَمْرِهِمْ َومَنْ یَعْصِ اللَُّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَُّ ضَلَالًا مُِبیًناالْخِیَرَ

هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را الزم 

بدانند، اختیاری )در برابر فرمان خدا( داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و 

  !گرفتار شده است رسولش را کند، به گمراهی آشکاری

 2یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَُّهَ وَأَطِیعُوا الرَُّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 

                                                           
 ۵۵یونس/  ۸
 ۶۳اتزاب/  7
 ۵۱نسا/  ۶



11  

و اطاعت کنید پیامبر خدا و  اید اطاعت کنید خدا راای کسانی که ایمان آورده

 .األمر را یاول

 1اشندداشته ب (حکومتی)کسانی که در جامعه نباید مسئولیت اجتماعیب( 

 ( حاکم و مسئول ظالم1

اسِ إَِماًما وَإِذِ ابْتَلَى ِإبْرَاهِیمَ رَبُُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَُّهُنَُّ  َقالَ إِنُِّی َجاعُِلکَ لِلنَُّ

   7قَالَ َومِنْ ذُرُِّیَُّتِی قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِي الظَُّالِمِینَ 

به خاطر آورید( هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او )

من تو را امام و »به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: 

از دودمان من )نیز امامانی قرار »براهیم عرض کرد: ا« پیشوای مردم قرار دادم!

 رسد! پیمان من، به ستمکاران نمی»خداوند فرمود: « بده!(

لَُّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَُّکُمُ النَُّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَُّهِ مِْن وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى ا

  2أَوْلِیَاءَ ثُمَُّ لَا تُنْصَرُونَ 

شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می

  !شویدحال، هیچ ولیِّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری نمی

                                                           
 آیاتی که می فرماید برخی افراد و گروه ها را ولی و سرپرست خود قرار ندهیدمانند  ۸

 ۸7۱بقره/  7
 ۸۸۶هود/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_124_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_113_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_113_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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 ( فاسق2

الَُّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَُّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَُّهُ بِهِ أَنْ 

  4ونَ فِی الْأَرِْض أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یُوصَلَ وَیُفْسِدُ

فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن میشکنند و 

پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده و در روی زمین فساد 

 .میکنند؛ اینها زیانکارانند

  7وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ آیَاتٍ بَیَُِّناتٍ وَمَا یَکْفُرُ بِهَا إِلَُّا الْفَاسِقُونَ 

 .ورزدمیهای روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نما نشانه

لَةٍ یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِنْ َجاَءکُمْ فَاِسقٌ بَِنبَإٍ فَتََبیَُّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا ِبجََها

  2فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ َنادِِمینَ 

اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره ای کسانی که ایمان آورده

آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود 

 !پشیمان شوید
                                                           

 7۷و7۳بقره/  ۸
 ۱۱بقره/  7
 ۳تجرات/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_99_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 ( منافق3

الَُّذِینَ یَتَُّخِذُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِْن  /بَشُِّرِ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَُّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا 

  4دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِنَْدهُمُ الْعِزَُّةَ فَإِنَُّ الْعِزَُّةَ لِلَُّهِ جَمِیعًا 

ه کافران همانها ک !به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست

کنند. آیا عزِّت و آبرو نزد آنان را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می

 !جویند؟ با اینکه همه عزِّتها از آن خداست؟می

إِنَُّ الْمُنَافِقِینَ یَُخادِعُونَ اللََُّه وَهُوَ خَادِعُُهمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَُّلَاةِ قَامُوا 

مُذَبْذَبِینَ بَْینَ ذَلِکَ  /کُسَالَى یُرَاءُونَ النَُّاسَ وَلَا یَذْکُرُونَ اللَُّهَ إِلَُّا قَلِیلًا 

  7لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ َومَنْ یُضْلِلِ اللَُّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا

و دهد؛ خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی که او آنها را فریب میمنافقان می

خیزند؛ و در برابر مردم ریا خیزند، با کسالت برمیهنگامی که به نماز برمی

هدفی هستند که نه آنها افراد بی !نمایندکنند؛ و خدا را جز اندکی یاد نمیمی

سوی اینها، و نه سوی آنهایند! )نه در صف مؤمنان قرار دارند، و نه در صف 

 .هی برای او نخواهی یافتکافران!( و هر کس را خداوند گمراه کند، را

                                                           
 ۸۶۱و ۸۶۱نسا/ ۸
 ۸۱۶و۸۱7نسا/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_138_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_139_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_139_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_139_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_142_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_142_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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هُ یَعْلَمُ إِنَُّکَ لَرَسُولُهُ إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَُّکَ لَرَسُولُ اللَُّهِ وَاللَُّ

یْمَانَهُمْ جُنَُّةً فَصَدُُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَُِّه اتَُّخَذُوا أَ/ وَاللَُّهُ یَشْهَدُ إِنَُّ الْمُنَافِقِینَ َلکَاذُِبونَ

بِأَنَُّهُمْ آمَنُوا ثُمَُّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ َذلِکَ  /إِنَُّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ 

تَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسَامُهُمْ  وَإِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِذَا رَأَیْ /فَهُمْ لَا یَفْقَهُونَ 

کَأَنَُّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَُّدَةٌ یَحْسَبُونَ کُلَُّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ 

وَإِذَا قِیلَ لَُهمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ الَلُّهِ لَوَُّوْا رُءُوسَهُمْ / اللَُّهُ أَنَُّ یُؤْفَکُونَ 

 4 وَرَأَیْتَهُمْ یَصُدُُّونَ وَهُمْ مُسْتَکْبِرُونَ

دهیم که یقیناً تو رسول ما شهادت می»گویند: ی که منافقان نزد تو آیند میهنگام

دهد که داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت میخداوند می« خدایی!

آنها سوگندهایشان را سپر  (.منافقان دروغگو هستند )و به گفته خود ایمان ندارند

این  !دهندد، و کارهای بسیار بدی انجام میاند تا مردم را از راه خدا باز دارنساخته

بخاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند؛ از این رو بر دلهای 

بینی، هنگامی که آنها را می !کنندآنان مهر نهاده شده، و حقیقت را درک نمی

برد؛ و اگر سخن بگویند، به سخنانشان جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو می

دهی؛ اما گویی چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکیه داده وش فرا میگ

پندارند؛ آنها دشمنان واقعی اند! هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود میشده

تو هستند، پس از آنان بر حذر باش! خداوند آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف 

                                                           
 ۵-۸منافقون/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86
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ید تا رسول خدا برای شما استغفار بیای»هنگامی که به آنان گفته شود:  !شوند؟می

دهند؛ و آنها را ، سرهای خود را )از روی استهزا و کبر و غرور( تکان می«!کند

 !ورزندبینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر میمی

 ( دشمن علنی خدا و رسول و...4

مَنْ کَانَ عَدُوًُّا لِلَُّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیکَاَل فَإِنَُّ اللَُّهَ عَدُوٌُّ 

  4لِلْکَافِرِینَ 

جبرئیل و میکائیل باشد )کافر کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسوالن او و 

 .و( خداوند دشمن کافران است است

 ج( حرمت سخن بدون عمل

کَبُرَ مَْقتًا عِنْدَ اللَُّهِ أَنْ  /یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ 

  7تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 

نزد خدا  !کنید؟گویید که عمل نمیاید! چرا سخنی میای کسانی که ایمان آورده

 !کنیدم است که سخنی بگویید که عمل نمیبسیار موجب خش

 د( ابتدای اصالح امور از نزدیکان و خویشاوندان صورت پذیرد

                                                           
 ۱۱بقره/  ۸
 ۶و7صف/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D9%81
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 4تَکَ الْأَقْرَبِینَ وَأَنْذِرْ عَشِیرَ

 !و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن

 ه( ضرورت وجود امر به معروف و نهی از منکر مسئولین و مردم

وَلْتَکُنْ مِنُْکمْ أُمَُّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ  

 7 الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و 

 .انندآنها همان رستگار

 و( مشورت در امور حتی با مخالفین 

فَظًُّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُُّوا مِْن  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَُّهِ لِنْتَ لَُهمْ وَلَوْ کُْنتَ

حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ 

  2فَتَوَکَُّلْ عَلَى اللَُّهِ إِنَُّ اللَُّهَ یُحِبُُّ الْمُتَوَکُِّلِینَ 

مهربان( شدی! و اگر  [ نرم )وبه )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم

شدند. پس آنها را ببخش و برای خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می

                                                           
 7۸۱شعرا/  ۸
 ۸۰۱آل عمران/  7
 ۸۵۱آل عمران/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_214_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم 

 .گرفتی، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد

 ز( خردمندی محور جامعه باشد

الَُّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیََتُّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَُّذِینَ هَدَاهُمُ اللَُّهُ 

  4بَابِ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْ

کنند؛ آنان شنوند و از نیکوترین آنها پیروی میهمان کسانی که سخنان را می

 .کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمندانند

 ح( رفتار با پیروان و زیردستان

  7وَاخْفِضْ جََناحَکَ لِمَنِ اتَُّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

 !کنند بگسترو بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می

 ط( اخالق مسئولین

 2ضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًاوَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَُّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْ

                                                           
 ۸۱زمر/  ۸
 7۸۵شعرا/  7
 ۶۷اسرا/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_215_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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توانی زمین را بشکافی، و طول قامتت هرگز و روی زمین، با تکبر راه مرو! تو نمی

 !رسدها نمیبه کوه

 ی( مشورت های پنهانی

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَیْتُمْ فََلا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالُْعدْوَانِ وَمَعْصَِیتِ 

  4الرَُّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرُِّ وَالتَُّقَْوى وَاتَُّقُوا اللَُّهَ الَُّذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ 

به گناه و تعدِّی و  کنید،د! هنگامی که نجوا میایکسانی که ایمان آورده ای

نافرمانی رسول )خدا( نجوا نکنید، و به کار نیک و تقوا نجوا کنید، و از خدایی 

 !شوید بپرهیزیدکه همگی نزد او جمع می

 ک( دروغ پراکنی دینی و سیاسی

فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی  لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَُّذِینَ

مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا  /الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَُّکَ بِهِمْ ثُمَُّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیَها إِلَُّا قَلِیلًا 

 7ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتُِّلُوا تَقْتِیلًا

س در مدینه پخش اسااگر منافقان و بیماردالن و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی

شورانیم، سپس جز می کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضدِّ آنان می

                                                           
 ۱مجادله/  ۸
 ۳۸و ۳۰اتزاب/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
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و از همه جا طرد  !توانند در کنار تو در این شهر بمانندمدِّت کوتاهی نمی

 .شوند، و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسیدمی

 چی هال( جلوگیر ی از سوء استفاده 

سَیَقُولُ الْمُخَلَُّفُونَ إِذَا انَْطلَقْتُمْ إِلَى مَغَاِنمَ لِتَْأخُذُوَها ذَرُونَا َنتَُّبِعْکُمْ 

لُوا کَلَامَ اللَُّهِ قُلْ لَنْ تَتَُّبِعُونَا کَذَلِکُمْ َقالَ اللَُّهُ مِنْ َقبْلُ یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدُِّ

قُلْ لِلْمُخَلَُّفِینَ مَِن  /فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُوَننَا بَلْ کَانُوا لَا یَفْقَهُونَ إِلَُّا قَلِیلًا 

الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ فَإِنْ 

قَبْلُ یُعَذُِّبْکُمْ  تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَُّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَُّوْا کَمَا تَوَلَُّیْتُمْ مِنْ

لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى  /عَذَابًا أَلِیمًا 

  4حَرَجٌ الْمَرِیضِ 

گویند: هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی حرکت کنید، متخلِّفان می

خواهند کالم خدا را تغییر دهند؛ بگو: بگذارید ما هم در پی شما بیائیم، آنها می»

آنها به زودی « هرگز نباید بدنبال ما بیایید؛ این گونه خداوند از قبل گفته است!»

به  !فهمندولی آنها جز اندکی نمی« ورزید!ما حسد میشما نسبت به »گویند: می

شود که بسوی قومی نیرومند و بزودی از شما دعوت می»متخلِّفان از اعراب بگو: 

جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسالم بیاورند؛ اگر اطاعت کنید، خداوند 

                                                           
 ۸۷-۸۵فتح/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
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در گذشته نیز همان گونه که -دهد؛ و اگر سرپیچی نمایید پاداش نیکی به شما می

بر نابینا و لنگ و بیمار  «!دهدشما را با عذاب دردناکی کیفر می -سرپیچی کردید

 (.گناهی نیست )اگر در میدان جهاد شرکت نکنند

 م( ممنوعیت تجسس در زندگی افراد جامعه

قرآن کریم تجسس را به شکل کلی ممنوع کرده است و لذا شامل هر نوع 

شد خواهد شد مانند اینکه از روابط بین افراد تجسسی که در زندگی افراد با

بنیاد یک  تجسس می تواندپرسیده شود و یا از اعتقادات آنها تجسس شود که این 

 جامعه را به راحتی از بین برد.

وَلَا تَجَسَُّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیُحِبُُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَْحمَ أَخِیهِ  

  4مَیًْتا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ إِنَُّ اللَُّهَ تَوَُّابٌ رَحِیمٌ

از شما دیگری را غیبت و هرگز )در کار دیگران( تجسِّس نکنید؛ و هیچ یک 

نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به 

یقین( همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند 

 !پذیر و مهربان استتوبه

                                                           
 ۸7تجرات/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 ن( دروغ گوئی مسئولین وملت در هر شرایطی ممنوع

 4وا اتَُّقُوا اللَُّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًایَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُ

 ...اید! تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگوییدای کسانی که ایمان آورده

 س( ممنوعیت ساخت جامعة رُهبانی

جامعه ای که رهبانیت در آن ترویج یابد عمال یک جامعه ی شکست خورده و 

که در قرآن همواره توصیه به منفعل نسبت به وقایع و حوادث می باشد حال این

، شرکت در امور اجتماعی و سایر موضوعاتی شده است که مبارزه با ظلمعدالت، 

زگار است و لذا قرآن این سبک از ا، ناساجتماعی با رهبانیت و خنثی بودن عقیده

زندگی را عملی ابتکاری از ناحیه برخی افراد دانسته که نه تنها دستوری به انجام 

 ست بلکه همان مقداری را هم که انجام داده اند مورد قبول نمی داند. آن نداده ا

ا بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیَل ثُمَُّ قَفَُّیْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَُّیْنَ 

وَجَعَلْنَا فِی قُلُوبِ الَُّذِینَ اتَُّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانَِیُّةً ابْتَدَعُوهَا مَا 

نَا الَُّذِینَ کَتَْبنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَُّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَُّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَُّ رِعَایَتِهَا فَآتَیْ

  7آمَنُوا مِنُْهمْ أَجْرَهُمْ َوکَثِیرٌ ِمْنهُمْ فَاسِقُونَ 

                                                           
 ۷۰اتزاب/  ۸
 7۷تدید/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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سپس در پی آنان رسوالن دیگر خود را فرستادیم، و بعد از آنان عیسی بن مریم را 

مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم، و در دل کسانی که از او پیروی کردند 

ی را که ابداع کرده بودند، ما بر آنان مقرِّر رأفت و رحمت قرار دادیم؛ و رهبانیِّت

نداشته بودیم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا بود، ولی حقِّ آن را رعایت 

رو ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم؛ و نکردند؛ از این

 !بسیاری از آنها فاسقند

 ع( ممنوعیت اسراف کاری در جامعه 

إِنَُّ الْمُبَذُِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشََُّیاطِینِ وََکانَ الشَُّیَْطاُن  /وَلَا تُبَذُِّرْ تَبْذِیرًا 

  4لِرَبُِّهِ کَفُورًا 

و هرگز اسراف و تبذیر مکن، چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند؛ و شیطان 

 !در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود

نِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلُِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَُّهُ یَا بَ

 7لَا یُحِبُُّ الْمُسْرِفِینَ 

                                                           
 7۷و7۳اسرا/  ۸
 ۶۸اعراف/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید! و )از 

د مسرفان را نعمتهای الهی( بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداون

 !دارددوست نمی

 ف( امور جنگی و نظامی

نکته ای که پیش از ورود به این بحث می بایست اشاره شود این است که آیاتی 

در ادامه ذکر می شوند که تنها و تنها مربوط به امور نظامی و جنگی می باشند و 

اینکه  )رد هیچ ارتباطی به شرایط عادی و ارتباط های افراد جامعه با یکدیگر ندا

الم پرداخته اند حقیقتا از برخی از افراد تنها به این آیات برای معرفی چهره اس

بوده اند چنانکه در پیش از این آیات خوانده اید  انصاف و اخالق به دورعدالت، 

هرگاه  از این رو( .که بنای اسالم بر ادب، سخن نیکو، بخشش و عدالت است

آسیب بزند، طبیعتا هیچ کشور و پیمان شکن و دشمن متخاصمی به جامعه  گروه

انسان عاقلی اجازه چنین صدماتی را نخواهد داد و امر به مقابله و جنگ خواهد 

داد و قرآن نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد، ضمن اینکه باز هم در همین شرایط 

پیش از مواجهه رو در روی شما ) مشرکین و کفار اگرجنگی، قرآن می فرماید 

آموزش های  همچنینو هید ه کنند، نباید جنگ با آنها را ادامه دتوب (با آنها

اخالقی دیگری که در هنگام جنگ یا درگیری، رعایت آنها بر مسلمانان واجب 

 شده است که در ادامه بیان خواهند شد.
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یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ فَتَبَیَُّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى 

انِمُ کَثِیرَةٌ إِلَیْکُمُ السَُّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُُّنْیَا فَعِنْدَ اللَُّهِ مَغَ

  4کَذَلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَُّ اللَُّهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَُّنُوا إِنَُّ اللَُّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا

زنید )و به سفری اید! هنگامی که در راه خدا گام میای کسانی که ایمان آورده

رمایه ناپایدار دنیا )و غنایمی( تحقیق کنید! و بخاطر اینکه س روید(برای جهاد می

« مسلمان نیستی»کند نگویید: به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسالم می

زیرا غنیمتهای فراوانی )برای شما( نزد خداست. شما قبالً چنین بودید؛ و خداوند 

( تحقیق کنید! ما منِّت نهاد )و هدایت شدید(. پس )بشکرانه این نعمت بزرگبر ش

 .دهید آگاه استبه آنچه انجام می خداوند

أُذِنَ  /إِنَُّ اللَُّهَ یُدَافِعُ َعنِ الَُّذِینَ آمَنُوا إِنَُّ اللَُّهَ لَا یُحِبُُّ کُلَُّ خَوَُّانٍ کَفُورٍ 

الَُّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ  /لِلَُّذِینَ یَُقاتَلُونَ بِأَنَُّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَُّ اللَُّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ 

دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍُّ إِلَُّا أَنْ یَقُولُوا رَبُُّنَا اللَُّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَُّهِ النَُّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 

وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَُّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَُّ  لَهُدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ

  7 اللَُّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَُّ اللَُّهَ لَقَوِيٌُّ عَزِیزٌ 
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کند؛ خداوند هیچ خیانتکار اند دفاع میخداوند از کسانی که ایمان آورده

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه  !ناسپاسی را دوست ندارد

اند؛ و خدا بر یاری آنها جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته

 د:گفتنحق رانده شدند، جز اینکه میهمانها که از خانه و شهر خود، به نا .تواناست

و اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی « پروردگار ما، خدای یکتاست!»

ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه

گردد! و خداوند کسانی را که یاری او کنند شود، ویران میدر آن بسیار برده می

 .کند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر استز آیینش دفاع نمایند( یاری می)و ا

اءً فَلَا تَتَُّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیَاءَ حَتَُّى وَدُُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَوَ 

یُهَاجِرُوا ِفی سَبِیلِ اللَُّهِ فَإِنْ تَوَلَُّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا 

قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ أَوْ  إِلَُّا الَُّذِینَ یَصِلُونَ إِلَى /تَتَُّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًُّا وَلَا نَصِیرًا

هُ جَاءُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقَاتِلُوکُمْ أَوْ یُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَُّ

لَسَلَُّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَُّلَمَ فَمَا 

سََتجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَنْ یَأْمَنُوکُمْ وَیَأْمَنُوا /جَعَلَ اللَُّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلًا

قَوْمَهُمْ کُلَُّ مَا رُدُُّوا إِلَى الْفِتَْنةِ أُرْکِسُوا فِیهَا فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَیُلْقُوا إِلَیْکُمُ 

دِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا السَُّلَمَ وَیَکُفُُّوا أَیْ

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَُّا خَطَأً وَمَنْ قَتََل  /لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا

مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَُّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إَِلُّا أَنْ یَصَُّدَُّقُوا  فَإِنْ کَانَ 

رَقََبةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ  مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍُّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ
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وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَُّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصَِیاُم 

 4یمًاشَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَُّهِ  وَکَانَ اللَُّهُ عَلِیمًا حَکِ

 .کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید و مساوی یکدیگر باشیدآنان آرزو می

و( در راه خدا  خاب نکنید، مگر اینکه )توبه کنندبنابراین، از آنها دوستانی انت

( به اقدام بر ضدِّ شما ادامه دهند )و د. هرگاه از این کار سر باز زنندهجرت نماین

به قتل برسانید! و از  (ر کنید! و )در صورت احساس خطرهر جا آنها را یافتید، اسی

مگر آنها که با همپیمانان شما،  .میان آنها، دوست و یار و یاوری اختیار نکنید

پیکار با قوم و از پیکار با شما، یا  آیند؛ یا آنها که به سوی شما میاندپیمان بسته

وانایی مبارزه با قوم خود.( و )نه سر جنگ با شما دارند، و نه ت اندخود ناتوان شده

کند تا با شما پیکار کنند. پس اگر اگر خداوند بخواهد، آنان را بر شما مسلطِّ می

گیری کرده و با شما پیکار ننمودند، )بلکه( پیشنهاد صلح کردند، از شما کناره

بزودی جمعیِّت دیگری را  .دهد که متعرِّض آنان شویدخداوند به شما اجازه نمی

خواهند هم از ناحیه شما در امان باشند، و هم از ناحیه قوم خودشان د که مییابیمی

کنند؛ ولی( هر زمان آنان را به سوی )که مشرکند. لذا نزد شما ادِّعای ایمان می

روند! اگر از درگیری با شما فتنه )و بت پرستی( بازگردانند، با سر در آن فرو می

دست از شما نکشیدند، آنها را هر جا یافتید کنار نرفتند و پیشنهاد صلح نکردند و 
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اسیر کنید و )یا( به قتل برسانید! آنها کسانی هستند که ما برای شما، تسلِّط 

ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را  هیچ فرد با .ایمآشکاری نسبت به آنان قرار داده

و در عین باه از او سر زند؛ )به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا و اشت

( کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد حال

کند و خونبهایی به کسان او بپردازد؛ مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر 

ایمان  که دشمنان شما هستند )و کافرند( ولی مقتول با مقتول، از گروهی باشد

را آزاد کند )و پرداختن خونبها الزم نیست(. و )تنها( باید یک برده مؤمن  بوده

اگر از جمعیِّتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خونبهای او را به 

کسان او بپردازد، و یک برده مؤمن )نیز( آزاد کند. و آن کس که دسترسی )به 

نوع تخفیف، گیرد. این، )یک آزاد کردن برده( ندارد، دو ماه پی در پی روزه می

 .و( توبه الهی است. و خداوند، دانا و حکیم است

فَسِیحُوا فِی  /الْمُشْرِکِینَ  بَرَاءَةٌ مِنَ اللَُّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَُّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ 

هَ مُخْزِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَُّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَُّهِ وَأَنَُّ اللَُّ

وَأَذَانٌ ِمنَ اللَُّهِ َورَسُولِهِ إِلَى النَُّاسِ یَوْمَ الْحَجُِّ الْأَکْبَرِ أَنَُّ اللَُّهَ  /الْکَافِرِینَ 

رِيءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَإِنْ تَوَلَُّیْتُمْ بَ

إِلَُّا  /فَاعْلَمُوا أَنَُّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَُّهِ وَبَشُِّرِ الَُّذِینَ کَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

الَُّذِینَ عَاهَدْتُمْ ِمنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَُّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیًْئا وَلَْم یُظَاهِرُوا عَلَیْکُْم 

فَإِذَا  /یُحِبُُّ الْمُتَُّقِینَ  أَحَدًا فَأَتِمُُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَُّتِهِمْ  إِنَُّ اللَُّهَ 
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هُْم انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاْقتُلُوا الْمُشْرِکِینَ َحْیثُ وَجَدْتُُموهُمْ وَخُُذو

وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ ُکلَُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَُّلَاةَ وَآتَوُا 

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِِکیَن  /الزَُّکَاةَ َفخَلُُّوا سَبِیَلهُمْ ِإنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

اسْتَجَاَرکَ فَأَجِرْهُ َحتَُّى یَسْمَعَ کَلَامَ اللَُّهِ ثُمَُّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ  ذَلِکَ بِأَنَُّهُمْ قَوْمٌ 

کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَُّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَُّا  /لَا یَعْلَمُونَ 

لَهُمْ إِنَُّ  الَُّذِینَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا

ًة کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لَا یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلًُّا وَلَا ذِمَُّ /اللَُّهَ یُحِبُُّ الْمُتَُّقِینَ 

اشْتَرَوْا بِآیَاتِ اللَُِّه  /یُرْضُونَکُمْ بِأَفْوَاهِِهمْ وَتَأْبَى قُُلوبُهُمْ وَأَْکثَرُهُمْ َفاسِقُونَ 

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا  /لِیلًا فَصَدُُّوا عَنْ سَِبیلِهِ إِنَُّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ثَمَنًا قَ

الزَُّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدُِّینِ وَنُفَصُِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ  الصَُّلَاةَ وَآتَوُا

بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَُّةَ وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ /

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ  /الْکُفْرِ إِنَُّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَُّهُمْ یَنْتَهُونَ 

وَهَمُُّوا بِإِخْرَاجِ الرَُّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوکُمْ أَوَُّلَ مَرَُّةٍ أَتَخْشَْونَهُمْ فَاللَُّهُ أَحَقُُّ 

قَاتِلُوهُمْ یُعَذُِّبْهُمُ اللَُّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ  /أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُْنتُمْ مُؤِْمنِینَ 

  4وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیِْهمْ وَیَشْفِ صُُدورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ 

او، به کسانی از مشرکان است که با آنها  این، اعالم( بیزاری از سوی خدا و پیامبر)

با این حال، چهار ماه )مهلت دارید که آزادانه( در زمین سیر کنید  !ایدعهد بسته

                                                           
 ۸۱- ۸توبه/ ۸
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توانید خدا را ناتوان خواهید بروید، و بیندیشید(! و بدانید شما نمی)و هر جا می

و  !ن استسازید، )و از قدرت او فرار کنید! و بدانید( خداوند خوارکننده کافرا

روز  ]این، اعالمی است از ناحیه خدا و پیامبرش به )عموم( مردم در روز حج اکبر 

[ که: خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند! با این حال، اگر توبه کنید، عید قربان

توانید خدا را ناتوان برای شما بهتر است! و اگر سرپیچی نمایید، بدانید شما نمی

قدرتش خارج شوید(! و کافران را به مجازات دردناک بشارت  سازید )و از قلمرو

مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید، و چیزی از آن را در حقِّ شما  !ده

فروگذار نکردند، و احدی را بر ضدِّ شما تقویت ننمودند؛ پیمان آنها را تا پایان 

امِّا( وقتی ) اردمدِّتشان محترم بشمرید؛ زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست د

های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید؛ و آنها را اسیر ماه

سازید؛ و محاصره کنید؛ و در هر کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه 

کنند، و نماز را برپا دارند، و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید؛ زیرا خداوند 

و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه  !و مهربان استآمرزنده 

ده تا سخن خدا را بشنود )و در آن بیندیشد(! سپس او را به محل امنش برسان، 

چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او  !چرا که آنها گروهی ناآگاهند

پیمانشان هستند(؟! مگر خواهد بود )در حالی که آنها همواره آماده شکستن 

کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید؛ )و پیمان خود را محترم 

شمردند؛( تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند، شما نیز وفاداری کنید، که 
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چگونه )پیمان مشرکان ارزش دارد(، در  !خداوند پرهیزگاران را دوست دارد

کنند، و نه ند، نه مالحظه خویشاوندی با شما را میحالی که اگر بر شما غالب شو

کنند، ولی دلهایشان ابا دارد؛ و بیشتر ؟! شما را با زبان خود خشنود می پیمان را

آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند؛ و )مردم را( از  !آنها فرمانبردار نیستند

اگر توبه کنند، نماز را ولی( )دادندراه او باز داشتند؛ آنها اعمال بدی انجام می

برپا دارند، و زکات را بپردازند، برادر دینی شما هستند؛ و ما آیات خود را برای 

و اگر پیمانهای خود را پس  !دهیماندیشند(، شرح میدانند )و میگروهی که می

از عهد خویش بشکنند، و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر 

آیا با  !که آنها پیمانی ندارند؛ شاید )با شدِّت عمل( دست بردارند پیکار کنید؛ چرا

گروهی که پیمانهای خود را شکستند، و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار 

کنید؟! در حالی که آنها نخستین بار )پیکار با شما را( آغاز کردند؛ آیا از آنها نمی

با  !از او بترسید، اگر مؤمن هستید ترسید؟! با اینکه خداوند سزاوارتر است کهمی

کند؛ و آنان را رسوا آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات می

  (نهدو بر قلب آنها مرهم می بخشد )روهی از مؤمنان را شفا میسازد؛ و سینه گمی

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آَمنُوا قَاتِلُوا الَُّذِینَ یَلُونَکُمْ ِمنَ الْکُفَُّارِ وَْلَیجِدُوا فِیُکمْ غِلْظَةً 

  4وَاعْلَمُوا أَنَُّ اللَُّهَ مَعَ الْمُتَُّقِینَ

                                                           
 ۸7۶توبه/  ۸
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             !ا کافرانی که به شما نزدیکترند، پیکار کنیداید! بای کسانی که ایمان آورده

و دشمن دورتر، شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند!( آنها باید در شما شدِّت و  )

 .خشونت )و قدرت( احساس کنند؛ و بدانید خداوند با پرهیزگاران است

قَاتِلُوا الَُّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرُِّمُونَ مَا حَرَُّمَ اللَُّهُ 

ابَ حَتَُّى یُعْطُوا وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ اْلحَقُِّ ِمنَ الَُّذِینَ أُوتُوا الْکِتَ

  4الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را 

پذیرند، پیکار شمرند و نه آیین حق را میخدا و رسولش تحریم کرده حرام می

 .دست خود بپردازند کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به

خَیْرٌ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَاًلا وََجاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنْفُسُِکمْ فِی سَبِیِل اللَُّهِ ذَلِکُمْ 

  7لَکُمْ إِنْ کُنُْتمْ تَعْلَمُونَ 

همگی به سوی میدان جهاد( حرکت کنید؛ سبکبار باشید یا سنگین بار! و با اموال )

 !و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید

                                                           
 7۱توبه/  ۸
  ۸۱توبه/ 7
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یَا أَیُُّهَا النَُّبِیُُّ جَاهِدِ الْکُفَُّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَْأوَاهُمْ َجهَنَُُّم 

  4وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

یر! جایگاهشان جهنم ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آنها سخت بگ

 !است؛ و چه بد سرنوشتی دارند

دُِّینِ وَجَاهُِدوا فِی اللَُّهِ حَقَُّ جِهَادِهِ هُوَ اجَْتبَاکُمْ َومَا جَعَلَ َعلَیْکُمْ فِی ال

  7مِنْ حَرَجٍ 

و در راه خدا جهاد کنید، و حقِّ جهادش را ادا نمایید! او شما را برگزید، و در دین 

 .)اسالم( کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد

إِنَُّمَا جَزَاءُ الَُّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَُّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَُّلُوا 

مْ أَوْ یُصَلَُّبُوا أَوْ تُقَطَُّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَْرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُ

إِلَُّا الَُّذِیَن تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ  /خِزْيٌ فِی الدُُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

  2دِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ تَقْ

خیزند، و اقدام به فساد در روی کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی

برند،( کنند، )و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله میزمین می

                                                           
 ۷۶توبه/  ۸
 ۷۱تج/  7
 ۶۱و۶۶مائده/ ۶
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دند؛ یا )چهار انگشت از( فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گر

دست )راست( و پای )چپ( آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین 

خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی 

مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدانید )خدا  .دارند

 .( خداوند آمرزنده و مهربان استپذیرد؛توبه آنها را می

دُُّوا فَإِذَا لَقِیتُمُ الَُّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرُِّقَابِ حَتَُّى إِذَا أَثْخَْنتُمُوهُمْ فَشُ

الْوَثَاقَ فَإِمَُّا مَنًُّا بَعْدُ وَإِمَُّا فِدَاءً حَتَُّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِکَ وَلَوْ یَشَاءُ 

اللَُّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَکِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَالَُّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَُّهِ 

  4فَلَنْ یُضِلَُّ أَعْمَالَهُمْ 

رو شدید گردنهایشان پیشه( در میدان جنگ روبهو هنگامی که با کافران )جنایت

را بزنید، )و این کار را همچنان ادامه دهید( تا به اندازه کافی دشمن را در هم 

بکوبید؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛ سپس یا بر آنان منِّت گذارید )و 

بگیرید؛ )و این وضع  [از آنان فدیه ]= غرامتآزادشان کنید( یا در برابر آزادی 

باید همچنان ادامه یابد( تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، )آری( برنامه این 

خواهد کرد، اما میخواست خودش آنها را مجازات میاست! و اگر خدا می

                                                           
 ۱محمد/  ۸
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 بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند،

 !بردخداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی

تُرْهُِبونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ  وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ِمنْ قُوَُّةٍ وَِمنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ

وَعَدُوَُُّکمْ وَآخَرِینَ مِنْ ُدوِنهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَُّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَُّْلمِ  /شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ یُوَفَُّ إِلَیْکُمْ وَأَنُْتمْ لَا تُظْلَمُونَ 

  4فَاجَْنحْ لَهَا وَتَوَکَُّلْ عَلَى اللَُّهِ  إِنَُّهُ هُوَ السَُّمِیعُ الْعَلِیمُ 

[، آماده سازید! و دشمنان هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها ]=

همچنین( اسبهای ورزیده )برای میدان نبرد(، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن )

شناسید خویش را بترسانید! و )همچنین( گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی

شناسد! و هر چه در راه خدا )و تقویت بنیه دفاعی اسالم( انفاق و خدا آنها را می

و اگر  !شود، و به شما ستم نخواهد شدبطور کامل به شما بازگردانده می کنید،

تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خدا توکِّل کن، که او 

 !شنوا و داناست

وَمَنْ  /یَا أَیَُُّها الَُّذِیَن آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَُّذِینَ کَفَرُوا زَْحفًا فََلا تُوَلُُّوهُمُ الْأَدْبَارَ 

هِ یُوَلُِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَُّا مُتَحَرُِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیُِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَُّ 

 7وَمَأْوَاهُ جَهَنَُّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

                                                           
 ۳۸و ۳۰انفال/ ۸
 ۸۳و۸۵انفال/ 7
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رو انبوه کافران در میدان نبرد روبه اید! هنگامی که باای کسانی که ایمان آورده

و هر کس در آن هنگام به آنها پشت  (.شوید، به آنها پشت نکنید )و فرار ننمایید

گیری از میدان برای حمله مجدد، و یا به قصد مگر آنکه هدفش کناره -کند 

چنین کسی( به غضب خدا گرفتار )  -پیوستن به گروهی )از مجاهدان( بوده باشد

 !؛ و جایگاه او جهنم، و چه بد جایگاهی استخواهد شد

وَِإنْ یَعُودُوا فَقَدْ قُلْ لِلَُّذِینَ کَفَرُوا ِإنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 

ینُ کُلُُّهُ وَقَاتُِلوهُمْ حَتَُّى لَا تَکُونَ فِْتنَةٌ وََیکُونَ الدُِّ /مَضَتْ سَُنُّتُ الَْأوَُّلِینَ 

  4لِلَُّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَُّ اللَُّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

گذشته (چنانچه از مخالفت باز ایستند، )و ایمان آورند»به آنها که کافر شدند بگو: 

آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند، سنِّت خداوند در 

و با .)گرددود )و حکم نابودی آنان صادر میشگذشتگان، درباره آنها جاری می

[ برچیده شود، و دین )و پرستش( آنها پیکار کنید، تا فتنه ]= شرک و سلب آزادی

و از اعمال  نها )از راه شرک و فساد بازگردندهمه مخصوص خدا باشد! و اگر آ

د دهنپذیرد( خدا به آنچه انجام مینادرست( خودداری کنند )خداوند آنها را می

 .بیناست

                                                           
 ۶۱و۶۱انفال/  ۸
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مْ یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا ِإذَا لَِقیتُمْ فِئَةً َفاثْبُتُوا وَاْذکُرُوا اللَُّهَ کَثِیرًا لَعَلَُّکُ

وَأَطِیعُوا اللَُّهَ وََرسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا َوتَذْهَبَ رِیحُکُْم  / تُفْلِحُونَ 

 4 إِنَُّ اللَُّهَ مَعَ الصَُّابِرِینَ وَاصْبُِروا 

اید! هنگامی که )در میدان نبرد( با گروهی رو به رو ای کسانی که ایمان آورده

و )فرمان(  !شوید، ثابت قدم باشید! و خدا را فراوان یاد کنید، تا رستگار شویدمی

 خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع )و کشمکش( نکنید، تا سست نشوید، و

قدرت )و شوکت( شما از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با 

 !استقامت کنندگان است

الَُّذِینَ َعاهَدْتَ مِنْهُمْ  /نْدَ اللَُّهِ الَُّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ إِنَُّ شَرَُّ الدَُّوَابُِّ عِ

فَإِمَُّا تَثْقَفَنَُّهُمْ فِی الْحَرْبِ  /فِی کُلُِّ مَرَُّةٍ وَهُمْ لَا یَتَُّقُونَ  ثُمَُّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ

وَإِمَُّا تَخَافَنَُّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ  /مْ لَعَلَُّهُمْ یَذَُّکَُّرُونَ فَشَرُِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُ

  7اللَُّهَ لَا یُحِبُُّ الْخَائِنِینَ  عَلَى سَوَاءٍ إِنَُّ 

به یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 

همان کسانی که با آنها پیمان بستی؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را  .آورندنمی

اگر آنها را در )میدان(  .شکنند؛ و )از پیمان شکنی و خیانت،( پرهیز ندارندمی
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نگ بیابی، آنچنان به آنها حمله کن که جمعیِّتهایی که پشت سر آنها هستند، ج

و هرگاه )با ظهور  (.پراکنده شوند؛ شاید متذکِّر گردند )و عبرت گیرند

هایی،( از خیانت گروهی بیم داشته باشی )که عهد خود را شکسته، حمله نشانه

یمانشان لغو شده است؛ زیرا غافلگیرانه کنند(، بطور عادالنه به آنها اعالم کن که پ

 !داردخداوند، خائنان را دوست نمی

قِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَا أَیُُّهَا النَُّبِیُُّ حَرُِّضِ الْمُؤْمِنِیَن عَلَى الْ

یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَُّذِینَ کََفرُوا بِأَنَُّهُمْ قَوْمٌ لَا 

الْآنَ خَفَُّفَ اللَُّهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ أَنَُّ فِیکُمْ ضَعْفًا  فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ  /یَفْقَهُونَ

نِ اللَُّهِ  وَاللَُّهُ مَعَ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْ

رْضِ تُرِیدُونَ مَا کَانَ لِنَبِیٍُّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَُّى یُثْخِنَ فِی الْأَ /الصَُّابِرِینَ 

  4عَرَضَ الدُُّنْیَا وَاللَُّهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ  وَاللَُّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ )با دشمن( تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت 

کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می

گردند؛ چرا که آنها گروهی هستند که ر شدند، پیروز میکسانی که کاف

اکنون )پس از جنگ بدر( خدا بر شما تخفیف داد و معلوم کرد که  !فهمندنمی

ایمان( راه یافته، پس اگر صد نفر از شما صبور و پایدار باشند بر )در شما ضعف 

د، و خدا با دویست نفر و اگر هزار، بر دو هزار آنان به اذن خدا غالب خواهند ش
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هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی )از دشمن( بگیرد تا کاماًل بر آنها  .صابران است

! شما متاع ناپایدار دنیا را  و جای پای خود را در زمین محکم کند( پیروز گردد )

 (خواهید؛ )و مایلید اسیران بیشتری بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنیدمی

خواهد؛ و خداوند قادر و حکیم دیگر را )برای شما( میولی خداوند، سرای 

 !است

یَا أَیُُّهَا النَُِّبیُُّ قُْل  /هَ إِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَکُلُوا مِمَُّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَیُِّبًا وَاتَُّقُوا اللَُّ

لَمِ اللَُّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرًا یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِمَُّا لِمَنْ فِی أَیْدِیکُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ یَعْ

وَإِنْ یُرِیدُوا خِیَانَتَکَ فَقَدْ خَانُوا اللَُّهَ  /أُخِذَ مِنْکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَُّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

إِنَُّ الَُّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا  /مِنْ قَبْلُ فَأَمْکَنَ مِنْهُمْ  وَاللَُّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَالَُّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ 

یْءٍ حَتَُّى یُهَاجِرُوا بَعْضٍ وَالَُّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَ

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدُِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَُّصْرُ إِلَُّا عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ 

  4وَاللَُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

اید، حالل و پاکیزه بخورید؛ و از خدا بپرهیزید؛ خداوند از آنچه به غنیمت گرفته

اگر »ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو:  !رزنده و مهربان استآم

خداوند، خیری در دلهای شما بداند، )و نیِّات پاکی داشته باشید،( بهتر از آنچه از 

بخشد؛ و خداوند آمرزنده و مهربان دهد؛ و شما را میشما گرفته شده به شما می

به  (کنند، )تازگی ندارد( آنها پیش از این )نیز امِّا اگر بخواهند با تو خیانت «!است
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خدا خیانت کردند؛ و خداوند )شما را( بر آنها پیروز کرد؛ خداوند دانا و حکیم 

کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه  !است

دیگرند؛ و خدا جهاد کردند، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنها یاران یک

 [آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند، هیچ گونه والیت ]= دوستی و تعِّهدی

در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! و )تنها( اگر در )حفظ( دین )خود( از شما 

یاری طلبند، بر شماست که آنها را یاری کنید، جز بر ضدِّ گروهی که میان شما و 

 !کنید، بیناستست؛ و خداوند به آنچه عمل میآنها، پیمان )ترک مخاصمه( ا

 / نَُّ اللَُّهَ لَا یُحِبُُّ الْمُعْتَدِینَوَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَُّهِ الَُّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِ

مْ  وَالْفِتْنَةُ أَشَدُُّ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُ

مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَُّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قَاتَلُوکُمْ 

 /فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  /فَاقْتُلُوهُمْ  کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَُّى لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدُِّینُ لِلَُّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَُّا عَلَى 

  4الظَُّالِمِینَ 

جنگند، نبرد کنید! و از حدِّ تجاوز نکنید، که و در راه خدا، با کسانی که با شما می

و آنها را ]= بت پرستانی که از هیچ گونه  !داردکنندگان را دوست نمیخدا تعدِّی

جنایتی ابا ندارند[ هر کجا یافتید، به قتل برسانید! و از آن جا که شما را بیرون 

از کشتار هم بدتر است! و با آنها، در نزد مسجد  آنها را بیرون کنید! و فتنهساختند 
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_193_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_193_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_193_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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پس  .جنگندالحرام )در منطقه حرم(، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با شما ب

اگر )در آن جا( با شما پیکار کردند، آنها را به قتل برسانید! چنین است جزای 

و با آنها پیکار  .و اگر خودداری کردند، خداوند آمرزنده و مهربان است !کافران

کنید! تا فتنه )و بت پرستی، و سلب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ و دین، 

مزاحم )نادرست خود( دست برداشتند، مخصوص خدا گردد. پس اگر )از روش 

 .آنها نشوید! زیرا( تعدِّی جز بر ستمکاران روا نیست

ْرهٌ لَکُمْ وَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُْم کُِتبَ عَلَیْکُمُ الْقَِتالُ َوهُوَ کُ

 / وَعَسَى أَنْ تُِحبُُّوا شَیْئًا وَهَُو شَرٌُّ لَکُمْ وَاللَُّهُ یَعْلَمُ وَأَنُْتْم لَا تَعْلَمُونَ

یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَُّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ  قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ َوصَدٌُّ عَنْ 

سَبِیلِ اللَُّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللَُّهِ  

تْنَةُ أَکْبَرُ ِمنَ الْقَتْلِ وََلا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَُّى یَرُدُُّوکُمْ عَنْ دِینِکُْم وَالْفِ

إِنِ اسْتَطَاعُوا  وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهَُو کَافِرٌ فَأُولَئِکَ 

کَ أَصْحَاُب النَُّارِ هُمْ فِیهَا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِ

للَُّهِ إِنَُّ الَُّذِینَ آمَنُوا وَالَُّذِینَ هَاجَُروا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ ا /خَالِدُونَ 

 4أُولَئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَُّهِ وَاللَُّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

                                                           
 7۸۱- 7۸۳بقره/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_216_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_216_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_217_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_218_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_218_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_218_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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جهاد در راه خدا، بر شما مقرِّر شد؛ در حالی که برایتان ناخوشایند است. چه بسا 

چیزی را خوش نداشته باشید، حال آن که خیرِ شما در آن است. و یا چیزی را 

داند، و شما ن است. و خدا میدوست داشته باشید، حال آنکه شرِِّ شما در آ

جنگ »کنند؛ بگو: از تو، در باره جنگ کردن در ماه حرام، سؤال می .دانیدنمی

گناهی( بزرگ است؛ ولی جلوگیری از راه خدا )و گرایش مردم به آیین )در آن، 

حق( و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام، و اخراج ساکنان 

متر از آن است؛ و ایجاد فتنه، )و محیط نامساعد، که مردم را به آن، نزد خداوند مه

دارد( حتِّی از قتل باالتر است. و مشرکان، پیوسته با کفر، تشویق و از ایمان بازمی

جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند؛ ولی کسی که از آیینش شما می

یک )گذشته( او، در دنیا و آخرت، برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال ن

کسانی که ایمان  .رود؛ و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بودبرباد می

اند، آنها امید به آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده

 .رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است

  4یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعًا 

ن( حفظ کنید و در اید! آمادگی خود را )در برابر دشمای کسانی که ایمان آورده

های متعدِّد، یا بصورت دسته واحد، )طبق شرایط هر زمان و هر مکان،( به دسته

 !سوی دشمن حرکت نمایید

                                                           
 ۷۸نسا/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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لْ فِی سَِبیلِ اللَُّهِ الَُّذِینَ یَشْرُونَ اْلحََیاةَ الدُُّنَْیا بِاْلآخِرَةِ وََمنْ یُقَاتِلْ فَلْیُقَاتِ

وَمَا لَُکمْ لَا  /فِی سَبِیلِ اللَُّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا 

تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ ِمنَ الرُِّجَالِ وَالنُِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ 

هَا وَاجْعَلْ لَنَا مِْن الَُّذِینَ یَقُولُونَ رَبَُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَِذهِ الْقَرْیَةِ الظَُّالِمِ أَهْلُ

  4لَدُنْکَ وَلِیًُّا وَاجْعَلْ لَنَا ِمنْ لَدُنْکَ نَصِیرًا 

اند، باید در راه خدا پیکار کنند! و آن کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته

کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او 

خدا، و )در راه( مردان و زنان و کودکانی که )به دست چرا در راه  .خواهیم داد

ای( که کنید؟! همان افراد )ستمدیدهاند، پیکار نمیتضعیف شده (ستمگران

که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف پروردگارا! ما را از این شهر :گویندمی

 !تعیین فرما خود، برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما

الَُّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَالَُّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ 

  7فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَُّْیطَانِ إِنَُّ کَیْدَ الشَُّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا الطَُّاغُوتِ

کنند؛ و آنها که کافرند، در راه کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار می

طاغوت ] افراد طغیانگر[. پس شما با یاران شیطان، پیکار کنید! )و از آنها 

 .همانند قدرتش( ضعیف استنهراسید!( زیرا که نقشه شیطان، )

                                                           
 ۷۵و۷۱نسا/ ۸
 ۷۳نسا/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_75_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_76_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_76_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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هُ فَقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ لَا تُکََلُّفُ إِلَُّا نَفْسَکَ  وَحَرُِّضِ الُْمؤْمِنِینَ عَسَى اللَُّ

  4أَنْ یَکُفَُّ بَأْسَ الَُّذِینَ کَفَرُوا وَاللَُّهُ أَشَدُُّ بَأْسًا وَأَشَدُُّ تَنْکِیلًا 

در راه خدا پیکار کن! تنها مسؤول وظیفه خود هستی! و مؤمنان را )بر این کار،( 

تشویق نما! امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند )حتی اگر تنها 

 .و خداوند قدرتش بیشتر، و مجازاتش دردناکتر استخودت به میدان بروی(! 

هُمْ یَأْلَُمونَ کَمَا تَأْلَمُونَ وَلَا تَهِنُوا فِی اْبتِغَاءِ الْقَوْمِ ِإنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَُّ

  7وَتَرْجُونَ مِنَ اللَُّهِ مَا لَا یَرْجُونَ وَکَانَ اللَُّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا

بینید، و در راه تعقیب دشمن، )هرگز( سست نشوید! )زیرا( اگر شما درد و رنج می

که آنها  بینند؛ ولی شما امیدی از خدا داریدآنها نیز همانند شما درد و رنج می

 .ندارند؛ و خداوند، دانا و حکیم است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   ۱۱نسا/ ۸
 ۸۰۱نسا/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_104_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 أ( اصالت  رأفت اسالمی به جای کینه توزی

اصل اولیه در جامعه ای که قرآن معرفی می کند بخشش و عفو همگانی است 

زیرا در آیاتی هم که مجازاتی برای افراد در نظر گرفته یا مالی به فردی قرض 

ده شده و امکان پرداخت آن نیست، توصیه به دادن مهلت و بخشش نموده و در دا

ادامه خواهید دید که حتی اگر شخصی امر خالف و گناهی را مرتکب شده است 

گناه شخص را به هر میزان که  نموده و می فرماید که همین توبه، توصیه به توبه

کرده جانی به کسی وارد مالی یا  خسارتالبته در صورتی که  باشد می بخشاید)

 آن را جبران کند(.  باشد می بایست

الْقُرْبَى وَالْمَسَاکِیَن  وَلَا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَالسَُّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی

وَالْمُهَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَُّهُ 

  4لَکُمْ وَاللَُّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

آنها که از میان شما دارای برتری )مالی( و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد 

نفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ کنند که از ا

دارید خداوند شما را نمایند؛ آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی

 !ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است

                                                           
   77نور/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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إِنَُّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَُّذِینَ آمَنُوا بِاللَُّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ 

بِاللَُّهِ یَذْهَبُوا حَتَُّى َیسْتَأْذِنُوهُ إِنَُّ الَُّذِینَ َیسْتَأْذِنُونَکَ أُولَئِکَ الَُّذِینَ یُؤْمِنُونَ 

وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَُّهَ 

  4إِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

اند و هنگامی که مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده

روند؛ کسانی که از تو اجازه اجازه او جایی نمیبی در کار مهمِّی با او باشند،

اند! در این صورت، هر گاه برای گیرند، براستی به خدا و پیامبرش ایمان آوردهمی

خواهی بعضی کارهای مهمِّ خود از تو اجازه بخواهند، به هر یک از آنان که می

داوند آمرزنده بینی( اجازه ده، و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خ)و صالح می

 !و مهربان است

 ب( توبه

إِلَُّا  /فَبَشُِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ /وَاللَُّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُوعُونَ /بَلِ الَُّذِینَ کَفَرُوا یُکَذُِّبُونَ

 7عَمِلُوا الصَُّالِحَاِت لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ الَُّذِینَ آمَنُوا وَ

و خداوند آنچه را در دل پنهان  !کنندبلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می

مگر کسانی  !پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده !دانددارند بخوبی میمی

                                                           
 ۳7نور/  ۸
 7۵-77انشقاق/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82
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نان پاداشی است اند که برای آکه ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده

 !نشدنیقطع

جَهَنَُّمَ إِنَُّ الَُّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَُّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ 

  4وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ 

کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها 

 !عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است

إِلَُّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمَِل عَمَلًا صَالِحًا فَُأولَئِکَ یُبَدُِّلُ اللَُّهُ سَیُِّئَاتِهِمْ 

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ َصالِحًا فَإِنَُّهُ یَتُوُب  /حَسََناتٍ َوکَانَ اللَُّهُ غَفُورًا رَحِیمًا 

 7إِلَى اللَُّهِ مَتَابًا 

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند 

ره آمرزنده و مهربان بوده کند و خداوند همواگناهان آنان را به حسنات مبدِّل می

 !است

أَصْلَحُوا ثُمَُّ إِنَُّ رَبَُّکَ لِلَُّذِینَ عَمِلُوا السُُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَ

  2إِنَُّ رَبَُّکَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ 

                                                           
  ۸۰بروج/ ۸
 ۷۸و۷۰فرقان/ 7
  ۸۸۱نحل/ ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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اند، سپس توبه کرده امِّا پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهالت، بدی کرده

 .اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان استو در مقام جبران برآمده

 ج( شرایط قاضی

قضاوت در یک جامعه اسالمی این چنانکه در آیه مشاهده خواهید کرد، شرط 

است که بر اساس اصول و معیارهای وحیانی باشد تا مبادا شبیه آن قضاوتی شود 

 که آیه از آن با عنوان طاغوت یاد کرده است. 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُُّوهُ إِلَى اللَُّهِ وَالرَُّسُولِ إِنْ کُنُْتمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ  

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَُّذِینَ یَزْعُمُونَ  /وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وََأحْسَنُ َتأْوِیلًا 

أَنَُّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ ِمنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا 

وا بِهِ وَیُرِیدُ الشَُّیْطَانُ أَنْ یُضِلَُّهُمْ ضَلَاًلا إِلَى الطَُّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُ

  4بَعِیدًا 

هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری 

بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای شما بهتر، و عاقبت 

کنند به آنچه )از کسانی را که گمان می آیا ندیدی .و پایانش نیکوتر است

اند، ولی کتابهای آسمانی که( بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده

                                                           
 ۳۰و ۵۱نسا/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکِّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور می

به خواهد آنان را گمراه کند، و داده شده که به طاغوت کافر شوند. امِّا شیطان می

 .های دور دستی بیفکندبیراهه

 د( شهادت دادن

لَُّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَُّامِینَ ِبالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِ

الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیًُّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَُّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَُّبِعُوا 

الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَُّ اللَُّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  4خَبِیرًا

اید! کامالً قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت ای کسانی که ایمان آورده

دهید، اگر چه )این گواهی( به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده 

باشد! )چرا که( اگر آنها غنیِّ یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان 

پیروی نکنید؛ که از حق، منحرف خواهید  حمایت کند. بنابراین، از هوی و هوس

شد! و اگر حق را تحریف کنید، و یا از اظهار آن، اعراض نمایید، خداوند به آنچه 

 .دهید، آگاه استانجام می

                                                           
 ۸۶۵نسا/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_135_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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  4لَا تَکْتُمُوا الشَُّهَادَةَ َومَنْ یَکْتُْمهَا فَإِنَُّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. 

 .داناست دهیدخداوند به آنچه انجام می

 ه( فاش کردن بدیها

لَا یُحِبُُّ اللَُّهُ الْجَهْرَ بِالسُُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَُّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَُّهُ سَمِیعًا 

  7عَلِیمًا

ندارد کسی با سخنان خود، بدیها )ی دیگران( را اظهار کند؛ مگر  خداوند دوست

 .آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست

 و( فساد در زمین

وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاِحهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا َوطَمَعًا إِنَُّ رَحْمََت 

 2نِینَ اللَُّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِ

و در زمین پس از اصالح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید! )بیم از 

مسؤولیتها، و امید به رحمتش. و نیکی کنید( زیرا رحمت خدا به نیکوکاران 

 !نزدیک است

                                                           
 7۱۶و7۱7بقره/ ۸
 ۸۱۱نسا/  7
  ۵۳اعراف/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_283_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_148_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_148_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 ز( سرقت

وَالسَُّارِقُ وَالسَُّارِقَةُ َفاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نََکالًا مِنَ اللَُّهِ وَاللَُُّه 

فَمَنْ تَابَ مِْن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَُّ اللَُّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَُّ  /عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

  4اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

اند، بعنوان یک مجازات دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده

اما آن کس که پس از ستم کردن،  .لهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم استا

معاف  ،پذیرد؛ )و از این مجازاتو را میتوبه و جبران نماید، خداوند توبه ا

 .زیرا( خداوند، آمرزنده و مهربان است شودمی

 ح( قصاص

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عََلیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُُّ بِالْحُرُِّ وَالْعَبْدُ 

فَاتُِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  بِالْعَبْدِ وَالْأُْنثَى بِالْأُْنثَى فَمَْن عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ

وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبُِّکُمْ وَرَحْمَةٌ  فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ 

  7ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

                                                           
 ۶۱و۶۱مائده/ ۸
  ۸۷۱بقره/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_39_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_178_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_178_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_178_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_178_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده ای افرادی که ایمان آورده

، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسی است: آزاد در برابر آزاد

از سوی برادر )دینی( خود، چیزی به او بخشیده شود، )و حکم قصاص او، تبدیل 

به خونبها گردد،( باید از راه پسندیده پیروی کند. )و صاحب خون، حال پرداخت 

به ولی مقتول( (ا [ نیز، به نیکی دیه رکننده دیه را در نظر بگیرد.( و او ]= قاتل

بپردازد؛ )و در آن، مسامحه نکند.( این، تخفیف و رحمتی است از ناحیه 

پروردگار شما! و کسی که بعد از آن، تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد 

 .داشت

الشَُّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَُّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَِن اعْتَدَى عَلَیْکُمْ 

فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ وَاعْلَمُوا أَنَُّ اللَُّهَ مَعَ 

  4الْمُتَُّقِینَ 

ام، در برابر ماهِ حرام! )اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما ماهِ حر

قابلِ( قصاص ) جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.( و تمام حرامها

است. و )به طور کلِّی( هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدِّی کنید! و 

 !ید( و بدانید خدا با پرهیزکاران استاز خدا بپرهیزید )و زیاده روی ننمای

                                                           
 ۸۱۱بقره/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_194_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_194_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_194_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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  4یْرٌ لِلصَُّابِرِینَ وَإِنْ عَاَقبُْتمْ فَعَاقِبُوا بِمِْثلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَ

و هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها بمقداری که به شما تعدِّی شده کیفر دهید! 

 .و اگر شکیبایی کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است

 ط( قتل

جَعَلْنَا  وَلَا تَقْتُلُوا النَُّفْسَ الَُّتِی حَرَُّمَ اللَُّهُ إِلَُّا بِالْحَقُِّ وََمنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

 7لِوَلِیُِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَُّهُ کَانَ َمنْصُورًا

و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که 

مظلوم کشته شده، برای ولیش سلطه )و حق قصاص( قرار دادیم؛ اما در قتل 

 !تاسراف نکند، چرا که او مورد حمایت اس

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَُّمَ رَبُُّکُمْ عَلَیْکُمْ  أَلَُّا تُشْرِکُوا بِهِ َشیْئًا وَِبالْوَالِدَیْنِ 

حْسَاًنا وََلا تَقْتُلُوا أَوْلَاَدکُمْ مِنْ ِإمْلَاقٍ َنْحنُ نَرْزُقُکُمْ وَإَِیُّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا إِ

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وََما بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَُّفْسَ الَُّتِی حَرَُّمَ اللَُّهُ إِلَُّا 

 2تَعْقِلُونَبِالَْحقُِّ ذَلِکُمْ َوصَُّاکُمْ بِهِ لَعَلَُّکُمْ 

                                                           
 ۸7۳نحل/  ۸
 ۶۶اسرا/  7
 ۸۵۸انعام/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_126_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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اینکه  م:بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوان»بگو: 

چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از 

دهیم؛ و نزدیک کارهای زشت )ترس( فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می

پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده، به قتل  نروید، چه آشکار باشد چه

نرسانید! مگر بحق )و از روی استحقاق(؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن 

 !سفارش کرده، شاید درک کنید

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَْن یَقْتُلَ ُمؤْمِنًا إَِلُّا خَطَأً وََمنْ قََتلَ مُؤِْمنًا خَطَأً َفَتحْرِیرُ 

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ ُمسَلَُّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَُّا أَنْ یَصَُّدَُّقُوا  فَإِنْ کَانَ ِمنْ قَوْمٍ 

هُوَ مُؤِْمنٌ فَتَْحرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ کَاَن مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُْم عَدُوٍُّ لَکُمْ وَ

وَبَیَْنهُمْ ِمیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَُّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ 

 4انَ اللَُّهُ عَلِیمًا َحکِیمًافَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتََتابِعَْینِ تَوْبَةً مِنَ اللَُّهِ  وَکَ

هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از 

روی خطا و اشتباه از او سر زند؛ )و در عین حال،( کسی که مؤمنی را از روی خطا 

به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او بپردازد؛ 

مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما 

هستند )و کافرند(، ولی مقتول باایمان بوده، )تنها( باید یک برده مؤمن را آزاد 

                                                           
 ۱7نسا/  ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_92_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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کند )و پرداختن خونبها الزم نیست(. و اگر از جمعیِّتی باشد که میان شما و آنها 

او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤمن پیمانی برقرار است، باید خونبهای 

)نیز( آزاد کند. و آن کس که دسترسی )به آزاد کردن برده( ندارد، دو ماه پی در 

گیرد. این، )یک نوع تخفیف، و( توبه الهی است. و خداوند، دانا و پی روزه می

 .حکیم است

 ی( ورود به منزل و مکان دیگران

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آَمنُوا لَا تَدْخُُلوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَُّى َتسْتَأِْنسُوا وَتُسَلُِّمُوا 

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیَها أَحَدًا  /مْ تَذَکَُّرُونَ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ َلعَلَُّکُ

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى  فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَُّى یُؤْذَنَ لَُکمْ  وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا

 لَیْسَ عَلَیْکُمْ جَُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ  /لَکُمْ وَاللَُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

  4مَسْکُونَةٍ فِیهَا َمتَاعٌ لَکُمْ وَاللَُّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ َومَا تَکْتُمُونَ 

هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه اید! در خانهای کسانی که ایمان آورده

 !بگیرید و بر اهل آن خانه سالم کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکِّر شوید

در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته  و اگر کسی را

تر است؛ و خداوند به آنچه انجام بازگردید؛ این برای شما پاکیزه« بازگردید!»شد: 

های غیر مسکونی ولی( گناهی بر شما نیست که وارد خانه)دهید آگاه استمی

                                                           
 7۱-7۷نور/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_27_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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کنید خدا آنچه را آشکار می بشوید که در آن متاعی متعلِّق به شما وجود دارد؛ و

 !دانددارید، میو آنچه را پنهان می

تْ أَیْمَانُکُمْ وَالَُّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ یَا أَیُُّهَا الَُِّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَْأذِنْکُمُ الَُّذِینَ مَلَکَ

مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَُّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَُّهِیرَةِ 

احٌ بَعْدَهُنَُّ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَ

طَوَُّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ کَذَلِکَ یُبَیُِّنُ اللَُّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَُّهُ عَلِیٌم 

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَُّذِینَ مِنْ  /حَکِیمٌ 

  4قَبْلِهِمْ کَذَلِکَ یُبَیُِّنُ اللَُّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَاللَُّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 

حدِّ بلوغ  اید! بردگان شما، و همچنین کودکانتان که بهای کسانی که ایمان آورده

اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و نیمروز نرسیده

آورید و بعد از نماز عشا این سه هنگامی که لباسهای )معمولی( خود را بیرون می

وقت خصوصی برای شماست؛ امِّا بعد از این سه وقت گناهی بر شما و بر آنان 

بر گرد یکدیگر بگردید )و با صفا و صمیمیِّت نیست )که بدون اذن وارد شوند( و 

کند، و به یکدیگر خدمت نمایید(. این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می

و هنگامی که اطفال شما به سنِّ بلوغ رسند باید اجازه  !خداوند دانا و حکیم است

                                                           
 ۵۱و۵۱نور/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_58_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_59_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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چنین گرفتند؛ اینبگیرند، همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می

 !کند، و خدا دانا و حکیم استخداوند آیاتش را برای شما بیان می

وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ 

وَلَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا ِمنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آَبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمََُّهاتِکُمْ 

أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَُّاتِکُمْ 

وتِ أَخْوَالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خَالَاتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَاِتحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ أَوْ بُیُ

لَیْسَ عَلَیُْکمْ ُجنَاحٌ أَنْ تَْأکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاًتا فَإِذَا دَخَلُْتمْ بُیُوتًا َفسَلُِّمُوا 

کَةً طَیُِّبَةً کَذَلِکَ یُبَیُِّنُ اللَُّهُ لَکُمُ عَلَى أَنْفُسِکُمْ تَحِیَُّةً مِنْ عِنْدِ اللَُّهِ مُبَارَ

  4الْآیَاتِ لَعَلَُّکُمْ تَعْقِلُونَ

بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست )که با شما هم غذا شوند(، و بر شما نیز 

های فرزندان یا همسرانتان که خانه های خودتان ]=خانهگناهی نیست که از خانه

های [ غذا بخورید؛ و همچنین خانهود بدون اجازه خاصِّیشخود شما محسوب می

های خواهرانتان، یا های برادرانتان، یا خانههای مادرانتان، یا خانهپدرانتان، یا خانه

های های داییهایتان، یا خانههایتان، یا خانههای عمِّههای عموهایتان، یا خانهخانه

های دوستانتان، بر یار شماست، یا خانهای که کلیدش در اختهایتان، یا خانهخاله

جمعی یا جداگانه غذا بخورید؛ و هنگامی که شما گناهی نیست که بطور دسته

                                                           
  ۳۸نور/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_61_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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ای شدید، بر خویشتن سالم کنید، سالم و تحیِّتی از سوی خداوند، داخل خانه

کند، سالمی پربرکت و پاکیزه! این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می

 !شیدباشد که بیندی

  ک( زنا

  4وَلَا تَقْرَبُوا الزُِّنَا إِنَُّهُ کَانَ فَاحَِشةً وَسَاءَ سَبِیلًا

 !و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است

وَاللَُّاتِی یَأْتِینَ الْفَاِحشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسَْتشْهِدُوا عَلَیِْهنَُّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ 

شَهِدُوا فَأَمْسِکُوُهنَُّ فِی الْبُیُوتِ حَتَُّى یَتَوَفَُّاهُنَُّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَُّهُ لَهُنَُّ 

وَاللَُّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنُْکمْ فَآُذوهُمَا فَإِنْ تَاَبا وََأصْلََحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا  /سَبِیلًا 

  7إِنَُّ اللَُّهَ کَانَ تَوَُّابًا رَحِیمًا 

و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد 

[ را در خانه ها )ی خود( نگاه دارید بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند، آنان ]= زنان

                                                           
  ۶7اسرا/ ۸
 ۸۳و۸۵نسا/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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و از میان شما،  3.تا مرگشان فرارسد؛ یا اینکه خداوند، راهی برای آنها قرار دهد

شوند، آنها را می (ر ندارند، و( مرتکب آن کار )زشتآن مردان و زنانی که )همس

خود را( اصالح )! و اگر توبه کنند، و آزار دهید )و حد بر آنان جاری نمایید(

پذیر و زیرا خداوند، توبه نمایند، )و به جبران گذشته بپردازند( از آنها درگذرید

 .مهربان است

الزَُّانِیَةُ وَالزَُّانِی فَاجْلِدُوا کُلَُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ 

مِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ فِی ِدینِ اللَُّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ وَالْیَوْ

الزَُّانِیَةُ لَا یَنْکِحُهَا إِلَُّا زَانٍ أَوْ الزَُّانِی لَا یَنْکِـحُ إَِلُّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ /الْمُؤْمِنِینَ 

اتِ ثُمَُّ لَمْ یَأْتُوا وَالَُّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَ /مُشْرِکٌ وَحُرُِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ 

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ 

 /إِلَُّا الَُّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  /الْفَاسِقُونَ 

نَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَُّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَالَُّذِی

وَالْخَامِسَةُ أَنَُّ لَعْنَتَ اللَُّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ  /أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَُّهِ إِنَُّهُ لَمِنَ الصَُّاِدقِینَ 

ا اْلعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَُّهِ إِنَُّهُ لَمِنَ وَیَدْرَأُ عَنْهَ /مِنَ الْکَاذِبِینَ 

 7هَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَُّادِِقینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَُّ غَضَبَ اللَُّهِ عَلَیْ /الْکَاذِبِینَ 

                                                           
اطی   ). شود برداشته آنها ازابد  تبس تكم اینكه که است راهی سبیل ازمراد  ۸

 (۶۱ص ،۵ج البیان،
 ۱-۸نور/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت )و محبِّت کاذب(  

نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا 

جز مرد زناکار  !ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند

کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی

و  !آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده استمشرک، به ازدواج خود درنمی

 (کنند، سپس چهار شاهد )بر مدِّعای خودکسانی که زنان پاکدامن را متهمِّ می

تشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادنمی

مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند )که خداوند آنها را  !فاسقانند

و کسانی که همسران خود را )به  .بخشد( زیرا خداوند آمرزنده و مهربان استمی

کنند، و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنها عمل منافی عفِّت( متهمِّ می

و در پنجمین بار  باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است

تواند کیفر آن زن نیز می .بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد

)زنا( را از خود دور کند، به این طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن 

و بار پنجم بگوید که  .د( از دروغگویان استدهمرد )در این نسبتی که به او می

 .غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگویان باشد
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شُهَدَاءَ  فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُُّهَدَاءِ فَُأولَئِکَ عِنْدَ اللَُّهِ لَوْلَا جَاءُوا عَلَیْهِ ِبأَرْبَعَةِ  

 4هُمُ الْکَاذِبُونَ 

چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟! اکنون که این گواهان را نیاوردند، آنان در 

 !پیشگاه خدا دروغگویانند

 7یَعِظُکُمُ اللَُّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِِنینَ  

دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان خداوند شما را اندرز می

 !دارید

 ل( بهتان و افترا

ؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ َما اکْتََسبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَالَُّذِینَ یُ

 2وَإِثْمًا مُِبینًا

دهند؛ اند آزار میو آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده

 .اندبار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده

                                                           
 ۸۶نور/  ۸
 ۸۷نور/  7
 ۵۱اتزاب/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1


 312                آیات اجتماعی قرآن                       

 

إِنَُّ الَُّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُُّنْیَا 

  4وَالْآخِرَةِ وََلهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

خبر )از هرگونه آلودگی( و مؤمن را متهم ه زنان پاکدامن و بیکسانی ک

سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای می

 .آنهاست

 م( وصیت و ارث

یَا أَیُُّهَا الَُِّذینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَُّةِ اثْنَانِ 

ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ 

یبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَُّلَاةِ فَیُْقسِمَانِ بِاللَُّهِ إِنِ اْرتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ مُصِ

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى  /ثَمَنًا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَکْتُُم شَهَادَةَ اللَُّهِ إِنَُّا إِذًا لَمِنَ اْلآثِمِینَ 

أَنَُّهُمَا اسْتَحَقَُّا إِثْمًا فَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَُّذِینَ اسْتَحَقَُّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیَانِ 

 /بِاللَُّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَیْنَا إِنَُّا إِذًا لَمِنَ الظَُّالِمِینَ  فَیُقْسِمَانِ

لِکَ أَدْنَى أَنْ یَأْتُوا بِالشَُّهَاَدةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ یََخافُوا أَنْ تُرَدَُّ أَیْمَانٌ بَعْدَ ذَ

  7أَیْمَانِهِمْ  وَاتَُّقُوا اللَُّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَُّهُ لَا یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

                                                           
 7۶نور/  ۸
 ۸۰۱-۸۰۳مائده/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_106_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_106_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_106_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_106_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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رسد، در موقع  اید! هنگامی که مرگ یکی از شما فراای کسانی که ایمان آورده

وصیت باید از میان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ یا اگر مسافرت کردید، 

و در آن جا مسلمانی نیافتید،( دو نفر از غیر  و مصیبت مرگ شما فرا رسید، )

خودتان را به گواهی بطلبید، و اگر به هنگام ادای شهادت، در صدق آنها شک 

ما حاضر نیستیم »دارید تا سوگند یاد کنند که: نگاه میکردید، آنها را بعد از نماز 

حق را به چیزی بفروشیم، هر چند در مورد خویشاوندان ما باشد! و شهادت الهی 

و اگر اطالعی حاصل شود  «!کنیم، که از گناهکاران خواهیم بودرا کتمان نمی

از کسانی اند(، دو نفر اند )و حق را کتمان کردهکه آن دو، مرتکب گناهی شده

گیرند، و به خدا سوگند یاد که نسبت به میت، اولی هستند، به جای آنها قرار می

گواهی ما، از گواهی آن دو، به حق نزدیکتر است! و ما تجاوزی »کنند که: می

این کار، نزدیکتر  «!ایم؛ که اگر چنین کرده باشیم، از ظالمان خواهیم بودنکرده

از مردم( بترسند که ))و از خدا بترسند،( و یا  است به اینکه گواهی بحق دهند،

)دروغشان فاش گردد، و( سوگندهایی جای سوگندهای آنها را بگیرد. از 

)مخالفت( خدا بپرهیزید، و گوش فرا دهید! و خداوند، جمعیِّت فاسقان را هدایت 

 .کندنمی

کُِتبَ عَلَیْکُمْ ِإذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَُّةُ لِلْوَالِدَیْنِ 

فَمَنْ بَدَُّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَُّمَا  /وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًُّا عَلَى الْمُتَُّقِینَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_180_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_180_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_181_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_181_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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فَمَنْ خَافَ ِمنْ مُوصٍ   /إِثْمُهُ عَلَى الَُّذِینَ یُبَدُِّلُونَهُ إِنَُّ اللَُّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

  4جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَْصلَحَ بَْینَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

  =] هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی»بر شما نوشته شده: 

[ از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت مالی

پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر  «!کند! این حقِّی است بر پرهیزکاران

دهند؛ خداوند، یدهند، گناه آن، تنها بر کسانی است که آن )وصیِّت( را تغییر م

جانبه او به و کسی که از انحرافِ وصیت کننده )و تمایل یک .شنوا و داناست

بعض ورثه( یا از گناه او )که مبادا وصیِّت به کار خالفی کند( بترسد و میان آنها را 

باشد.( اصالح دهد، گناهی بر او نیست )و مشمولِ حکم تبدیلِ وصیِّت نمی

 .ستخداوند آمرزنده و مهربان ا

لِلرُِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَُّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنُِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَُّا تَرَکَ 

وَإِذَا حَضَرَ  /أَقْرَبُونَ مِمَُّا قَلَُّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا الْوَالِدَانِ وَالْ

مَى وَالْمَسَاِکینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْیَتَا

  7 مَعْرُوفًا

                                                           
 ۸۱7-۸۱۰بقره/ ۸
 ۱و۷نسا/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_181_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_182_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_182_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_182_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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گذارند سهمی دان از خود بر جای میبرای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاون

گذارند سهمی؛ خواه است؛ و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می

و اگر بهنگام  .آن مال، کم باشد یا زیاد؛ این سهمی است تعیین شده و پرداختنی

برند( و یتیمان و مستمندان، ای که ارث نمیتقسیم )ارث(، خویشاوندان )و طبقه

ر داشته باشند، چیزی از آن اموال را به آنها بدهید! و با آنان به طور شایسته حضو

  !سخن بگویید

مْ لِلَذُّکَرِ مِثْلُ حَظُِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کَُنُّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ یُوصِیکُمُ اللَُّهُ فِی أَوْلَادِکُ

فَلَهُنَُّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النُِّصْفُ وَلِأَبَوَیْهِ ِلکُلُِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

کُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمُِّهِ السُُّدُسُ مِمَُّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَ

الثُُّلُثُ  فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمُِّهِ السُُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَُّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ 

إِنَُّ اللَُّهَ کَانَ  آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا  فَرِیضَةً مِنَ اللَُّهِ

کَانَ  وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَُّ وَلَدٌ فَإِنْ /عَلِیمًا حَکِیمًا 

لَهُنَُّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُُّبُعُ مِمَُّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَُّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَُّ الرُُّبُعُ 

مِمَُّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَُّ الثُُّمُنُ مِمَُّا تَرَکْتُمْ مِنْ 

یَُّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ بَعْدِ وَصِ

فِی  أُخْتٌ فَلِکُلُِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ

یْنٍ غَیْرَ مُضَاٍرُّ وَصِیَُّةً مِنَ اللَُّهِ  وَاللَُّهُ عَلِیٌم بِهَا أَوْ دَ الثُُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَُّةٍ یُوصَى

  4حَلِیمٌ 

                                                           
 ۸7و۸۸نسا/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1


 311                آیات اجتماعی قرآن                       

 

کند که سهم )میراث( پسر، به اندازه خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می

سهم دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما، )دو دختر و( بیش از دو دختر باشند، دو 

یکی باشد، نیمی )از میراث( از آن اوست. و سوم میراث از آن آنهاست؛ و اگر 

برای هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر )میت( فرزندی داشته 

باشد؛ و اگر فرزندی نداشته باشد، و )تنها( پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر 

ادرش او یک سوم است )و بقیه از آن پدر است( و اگر او برادرانی داشته باشد، م

همه اینها( بعد از انجام ) (برد )و پنج ششم باقیمانده، برای پدر استیک ششم می

دانید پدران و مادران شما نمی-وصیتی است که او کرده، و بعد از ادای دین است 

و خداوند،  این فریضه الهی است .و فرزندانتان، کدامیک برای شما سودمندترند

ف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندی و برای شما، نص .دانا و حکیم است

نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند، یک چهارم از آن شماست؛ پس از 

اند و ادای دین )آنها(. و برای زنان شما، یک چهارم میراث انجام وصیتی که کرده

شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتم از 

اید و ادای دین. و اگر مردی بوده باشد است؛ بعد از انجام وصیتی که کردهآن آنه

برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، خواهر یا برادر[ از او ارث می =] که کالله

سهم هر کدام، یک ششم است )اگر برادران و خواهران مادری باشند(؛ و اگر 

؛ پس از انجام وصیتی که شده، بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند
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و ادای دین؛ بشرط آنکه )از طریق وصیت و اقرار به دین،( به آنها ضرر نزند. این 

 .سفارش خداست؛ و خدا دانا و بردبار است

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النُِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَُّ 

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَُّ إِلَُّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مَُبیُِّنَةٍ وَعَاشِرُوُهَنُّ 

تُمُوُهنَُّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَُّهُ فِیهِ خَیْرًا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْ

  4کَثِیرًا 

اید! برای شما حالل نیست که از زنان، از روی اکراه ای کسانی که ایمان آورده

و ایجاد ناراحتی برای آنها( ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهید که (

اید )از مهر(، تملک کنید! مگر اینکه آنها عمل ها دادهقسمتی از آنچه را به آن

زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان، بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها، 

)بجهتی( کراهت داشتید )فوراً تصمیم به جدایی نگیرید!( چه بسا چیزی خوشایند 

 !دهدشما نباشد، و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می

یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَُّهُ یُفْتِیُکمْ ِفی الْکَلَالَةِ  إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ َلْیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ 

مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ 

                                                           
   ۸۱نسا/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_176_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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اثْنَتَْینِ فَلَهُمَا الثُُّلَُثانِ مِمَُّا تََرکَ وَإِنْ َکانُوا إِخْوَةً رَِجالًا وَنِسَاءً فَلِلَذُّکَرِ 

  4مِثْلُ حَظُِّ الْأُْنثَیَْینِ 

خداوند، حکم کالله »کنند، بگو: باره ارث خواهران و برادران( سؤال میاز تو )در

که فرزند نداشته کند: اگر مردی از دنیا برود)خواهر و برادر( را برای شما بیان می

و برای او خواهری باشد، نصف اموالی را که به جا گذاشته، از او )ارث(  باشد

برد و )اگر خواهری از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد( او تمام مال را از می

فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو  (برد، در صورتی که )میِّتن خواهر به ارث میآ

برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم خواهر )از او( باقی باشند دو سوم اموال را می

کنند و( برای هر مذکِّر، دو برابر سهم باشند، )تمام اموال را میان خود تقسیم می

 مؤنِّث است. 

وَالَُّذِینَ یُتَوَفَُّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَِصیَُّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مََتاعًا إِلَى 

جْنَ فََلا جَُناحَ عَلَیُْکمْ ِفی مَا فَعَْلنَ فِی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ  فَإِنْ خَرَ

لَُّقَاتِ مَتَاٌع بِالْمَعْرُوفِ حَقًُّا وَلِلْمُطَ /أَنْفُسِهِنَُّ ِمنْ مَعْرُوفٍ وَاللَُّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

  7عَلَى الْمُتَُّقِینَ 

                                                           
    ۸۷۳نسا/ ۸
 7۱۸و7۱۰بقره/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_176_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_240_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_240_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_240_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_241_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_241_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_241_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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جا گیرند و همسرانی از خود بهو کسانی که از شما در آستانه مرگ قرارمی

با  گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال، آنها را )می

بیرون  ()از خانه شوهرمند سازند؛ به شرط اینکه آنها پرداختن هزینه زندگی( بهره

نروند )و اقدام به ازدواج مجدد نکنند(. و اگر بیرون روند، )حقی در هزینه ندارند؛ 

ولی( گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه در باره خود، به طور شایسته انجام 

و برای زنان مطلقه، هدیه مناسبی الزم  .دهند. و خداوند، توانا و حکیم استمی

 .شوهر، پرداخت گردد(. این، حقی است بر مردان پرهیزکاراست )که از طرف 
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 أ( دین حاکم بر جامعه

اگرچه تمامی ادیان الهی در صورتی که به وظایف و احکام کتاب مقدس خود 

یم عمل نمایند مورد پذیرش خداوند متعال قرار گرفته اند اما چنانکه در قرآن کر

به سبب وجود تغییراتی در کتاب مقدس که یا به وسیله ی عالمان  ،می فرماید

دینی ایجاد شده بود و یا به سبب تفسیرهای نادرستی که از آیات کتب آسمانی 

         وارد جوامع شده بود، خداوند بهترین و صحیح ترین دین را اسالم معرفی 

دی کرده است و بنابراین اگر قرار می نماید و همگان را دعوت به این دین توحی

باشد که جامعه ی دینی شکل گیرد می بایست بهترین و برگزیده ترین دینی که از 

                است وحیانی جانب خداوند معرفی شده را محور جامعه قرار داد و آن نیز اسالم

به اسم  اسالم وحیانی و نه اسالم من در آوردی که با آیات قرآن مخالف باشد و) 

 ( چنانکه در آیات می فرماید:تبلیغ و مطرح شود ،اسالم

وَ مُحْسِنٌ وَاتََُّبعَ مِلَُّةَ إِبْرَاهِیمَ وََمنْ أَحْسَنُ دِینًا مَِمُّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَُّهِ وَهُ

  4حَنِیفًا وَاتَُّخَذَ اللَُّهُ إِبْرَاهِیمَ خَِلیلًا

دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و 

نیکوکار باشد و پیرو آیین خالص و پاکِ ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به 

 .دوستیِ خود، انتخاب کرد

                                                           
 ۸7۵ا/ نس ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_125_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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بَعْدِ مَا  إِنَُّ الدُِّینَ عِنْدَ اللَُّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَُّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَُّا مِنْ

 4جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَکْفُرْ بِآیَاتِ اللَُّهِ فَإِنَُّ اللَُّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ 

دین در نزد خدا، اسالم )و تسلیم بودن در برابر حق( است. و کسانی که کتاب 

ز آگاهی و آسمانی به آنان داده شد، اختالفی )در آن( ایجاد نکردند، مگر بعد ا

 علم آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد

 .خداوند، سریع الحساب است

مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیًُّا وَلَا نَصْرَانِیًُّا وَلَکِنْ کَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ  

إِنَُّ أَوْلَى النَُّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَُّذِینَ اتَُّبَعُوهُ وَهَذَا النَُِّبیُُّ وَالَُّذِینَ آمَنُوا  /الْمُشْرِکِینَ 

  7وَاللَُّهُ وَلِیُُّ الْمُؤْمِنِینَ 

ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه موحِّدی خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از 

سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی کردند و  .مشرکان نبود

اند )از همه سزاوارترند( و خداوند، ایمان آورده (این پیامبر و کسانی که )به او

 .ولیِّ و سرپرست مؤمنان است

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَُّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَُّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ 

مُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَُّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُ

  2الْفَاسِقُونَ 

                                                           
 ۸۱آل عمران/  ۸
 ۳۱و۳۷آل عمران/ 7
  ۸۸۰آل عمران/ ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_67_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_68_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_110_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_110_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_110_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اند )چه اینکه( امر به شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده

کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب، )به چنین معروف و نهی از منکر می

ولی تنها( عده کمی برنامه و آیین درخشانی( ایمان آورند، برای آنها بهتر است! )

 (.از آنها با ایمانند، و بیشتر آنها فاسقند، )و خارج از اطاعت پروردگار

 نگاه هوس آلودب( 

ضُُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وََیحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  ذَِلکَ أَزْکَى لَهُمْ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُ

  4مُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهَِنُّ وَقُلْ لِلْ /إِنَُّ اللَُّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

به مؤمنان بگو چشمهای خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را 

دهید آگاه تر است؛ خداوند از آنچه انجام میحفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه

  !است

 ج( نماز روز جمعه و خرید و فروش در هنگام آن

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَُّلَاةِ ِمنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ 

فَإِذَا قُضِیَتِ الصَُّلَاُة  /کُمْ خَیٌْر لَکُمْ إِنْ کُنُْتمْ تَعْلَمُونَ اللَُّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ  ذَلِ

فَضْلِ اللَُّهِ وَاذْکُُروا اللَُّهَ کَثِیرًا لَعَلَُّکُْم  فَانْتَشُِروا فِی الْأَرْضِ وَاْبتَغُوا مِنْ

                                                           
 ۶۸و۶۰نور/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_30_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_30_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87


 310                آیات اجتماعی قرآن                       

 

إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِمًا قُلْ َما  وَإِذَا رََأوْا تِجَاَرةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُُّوا /تُفْلِحُونَ 

  4عِنْدَ اللَُّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَُّهْوِ وَمِنَ التُِّجَاَرةِ وَاللَُّهُ خَیْرُ الرَُّازِقِینَ 

اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته شود، ای کسانی که ایمان آورده

ه این برای شما بهتر به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید ک

و هنگامی که نماز پایان گرفت )شما آزادید( در زمین  !دانستیداست اگر می

 !پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید

شوند و به سوی هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می

کنند؛ بگو: آنچه نزد خداست ایستاده به حال خود رها می آن می روند و تو را

 .دهندگان استبهتر از لهو و تجارت است، و خداوند بهترین روزی

 د( حجاب

موجود در قرآن موضوع حجاب است که فقهای اسالم به  اجتماعی یکی از احکام

نکته ی  اما حجاب زن مسلمان استناد کرده اند؛  آیاتی چند به جهت چگونگی

هر فرد و  براساس اینکهحجاب  ،قابل توجه این است که در عصر نزول وحی

 آزاد بوده است یا برده و کنیز،یا اینکه  ای می باشد آئین و اندیشه به چهگروهی 

 نسبت به پوشاندن بخش هایی از بدن خود اقدام مینمود.

                                                           
 ۸۸-۱جمعه/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_10_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
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الْمُؤْمِنِینَ یُدِْنینَ عَلَْیهِنَُّ مِْن یَا أَیُُّهَا النَُّبِیُُّ قُلْ لِأَْزوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنَِساءِ 

 4جَلَابِیبِِهنَُّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ َوکَانَ اللَُّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

های بلند[ جلبابها ]روسری»ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 

اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای 

و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند(  نگیرند بهتر است )

 .خداوند همواره آمرزنده رحیم است

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النُِّسَاءِ اللَُّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَُّ جَُناحٌ أَنْ 

یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَُّ غَیْرَ مُتَبَرُِّجَاٍت بِزِینَةٍ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَُّ وَاللَُّهُ سَمِیعٌ 

  7عَلِیمٌ 

ید به ازدواج ندارند، گناهی بر آنان نیست که لباسهای ای که امو زنان از کارافتاده

)رویین( خود را بر زمین بگذارند، بشرط اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنند و 

 .اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و داناست

وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَُهنَُّ إِلَُّا َما ظَهَرَ مِْنهَا وَْلیَضْرِبْنَ بِخُمُرِِهَنُّ   [وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ] 

نَُّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهَِنُّ عَلَى جُیُوبِهِنَُّ وَلَا یُبْدِینَ زِیَنتَهُنَُّ إِلَُّا لِبُعُولَِتهِنَُّ أَوْ آبَائِهِ 

أَوْ أَبْنَائِِهنَُّ أَوْ أَبَْناءِ بُعُولَتِِهنَُّ أَوْ إِخْوَاِنهِنَُّ َأوْ بَنِی ِإخْوَانِهِنَُّ أَوْ َبنِی 

                                                           
 ۵۱اتزاب/  ۸
 ۳۰نور/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_60_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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أَخَوَاتِهِنَُّ أَوْ نِسَائِِهنَُّ أَوْ َما مََلکَتْ أَیْمَانُهُنَُّ أَوِ الَتُّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ 

رُِّجَالِ أَوِ الطُِّفْلِ الَُّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النُِّسَاءِ وََلا یَضْرِبَْن ال

بِأَرْجُلِِهنَُّ لِیُعْلَمَ َما یُخْفِیَن مِنْ زِینَتِِهنَُّ وَتُوبُوا إِلَى اللَُّهِ جَمِیعًا أَیُُّهَ 

  4الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَُّکُمْ تُفْلِحُونَ

آشکار  -جز آن مقدار که نمایان است-زینت خود را  و[]به زنان با ایمان بگ

های خود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن ننمایند و )اطراف( روسری

پوشانده شود(، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، 

درانشان، یا پسران یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برا

[ یا کیششان، یا بردگانشان ]کنیزانشانبرادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم

افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان 

آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان 

شود )و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد(. و همگی بسوی خدا  دانسته

 !بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید

 ه( خوردنی ها و پوشیدنی ها

 ( بهره مندی از پوست و مو حیوانات1

                                                           
 ۶۸ نور/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1
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وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِکُمْ  

  4وَِمنْ أَصْوَافِهَا وَأَْوبَارَِها وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وََمتَاعًا إِلَى حِینٍ 

هایی قرار داد که روز کوچ کردن و روز شما خانهو از پوست چهارپایان نیز برای 

توانید آنها را جا به جا کنید؛ و از پشم و کرک و موی آنها، اقامتتان، به آسانی می

 .برای شما اثاث و متاع )و وسایل مختلف زندگی( تا زمان معیِّنی قرار داد

 ( گوشت حیوانات و...2

قرآن مرتبط با مسلمانان می باشد چنانکه سابقا ذکر شد بسیاری از آیات و احکام 

و بنابراین مثال در این باب که سخن از خوردنی ها و آشامیدنی ها می باشد آنچه 

برای مسلمانان حالل و حرام است بیان شده است و ارتباطی با این موضوع ندارد 

مثال اهل کتاب، رستوران های مخصوص به خود را داشته  در جامعه ی قرآنی که

 بهره مند شوند. طبق شریعت خود از آنها اشند و برب

غَیْرِ اللَُّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَُّ إِنَُّمَا حَرَُّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَُّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَُّ لِ

لْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَ /غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَُّ اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَُّهِ الْکَذِبَ إِنَُّ الَُّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَُّهِ 

  7الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُونَ 

                                                           
 ۱۰نحل/ ۸
 ۸۸۵و۸۸۳نحل/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_80_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_80_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_115_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_115_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_116_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_116_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_116_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_116_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
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اند بر خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده

امِّا کسانی که ناچار شوند، در حالی که تجاوز و تعدِّی از  شما حرام کرده است؛

به خاطر  .چرا که( خدا بخشنده و مهربان است بخشدننمایند، )خدا آنها را می حدِّ

کنید( شود )و چیزی را مجاز و چیزی را ممنوع میدروغی که بر زبانتان جاری می

ید به یقین کسانی که به تا بر خدا افترا ببند« این حالل است و آن حرام»نگویید: 

 !بندند، رستگار نخواهند شدخدا دروغ می

َومَا لَکُمْ أَلَُّا تَأْکُلُوا /کُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِِنینَ فَکُلُوا مِمَُّا ذُکِرَ اسْمُ اللَُّهِ عَلَیْهِ إِنْ 

لَ لَکُمْ مَا حَرَُّمَ عَلَیْکُمْ إِلَُّا مَا اضْطُرِرْتُمْ مِمَُّا ذُکِرَ اسْمُ اللَُّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَُّ

إِلَیْهِ وَإِنَُّ کَِثیرًا لَیُضِلُُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَُّ رَبَُّکَ هُوَ أَعْلَمُ 

  4بِالْمُعْتَدِینَ 

از )گوشت( آنچه نام خدا )هنگام سر بریدن( بر آن گفته شده، بخورید )و غیر از 

[ که نام خدا ئیچرا از چیزها ]گوشتها !خورید( اگر به آیات او ایمان داریدآن ن

خورید؟! در حالی که )خداوند( آنچه را بر شما حرام بوده، بر آنها برده شده نمی

)که در این صورت، خوردن از گوشت  کرده است! مگر اینکه ناچار باشیدبیان 

دانشی، خاطر هوی و هوس و بیآن حیوانات جایز است.( و بسیاری از مردم، به 

 .شناسدسازند و پروردگارت، تجاوزکاران را بهتر می)دیگران را( گمراه می

                                                           
 ۸۸۱و۸۸۱انعام/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_118_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_118_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_119_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 4وَلَا تَأْکُلُوا مِمَُّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَُّهِ عَلَیْهِ وَإِنَُّهُ لَفِسْقٌ

 و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده نخورید که آن فسق و تبه کاری است.

عَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُوا مِمَُّا رَزَقَکُمُ اللَُّهُ وَلَا تَتَُّبِعُوا خُطُوَاتِ وَِمنَ الْأَنْ

 7الشَُّیْطَانِ إِنَُّهُ لَکُمْ عَدُوٌُّ مُبِینٌ 

او کسی است که( از چهارپایان، برای شما حیوانات باربر و حیوانات کوچک )

بخورید! و از گامهای  برای منافع دیگر( آفرید؛ از آنچه به شما روزی داده است،)

 !شیطان پیروی ننمایید، که او دشمن آشکار شماست

قُلْ لَا أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَُّ مُحَرَُّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَُّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً 

یْرِ اللَُّهِ بِهِ فَمَنِ أَوْ دًَما مَسْفُوحًا أَوْ َلحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَُّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسًْقا أُهِلَُّ لِغَ 

وَعَلَى الَُّذِینَ هَادُوا حََرُّمْنَا /اضْطُرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا َعادٍ فَإِنَُّ َربَُّکَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

کُلَُّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَُّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَُّا مَا حَمَلَتْ 

یَا أَوْ َما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِکَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِِهمْ وَإَِنُّا ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَا

 2لَصَادِقُونَ 

                                                           
 ۸7۸انعام/ ۸
 ۸۱7انعام/  7
 ۸۱۳و۸۱۵انعام/ ۶
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یابم؛ بجز اینکه مردار در آنچه بر من وحی شده، هیچ غذای حرامی نمی»بگو: 

که اینها همه -باشد، یا خونی که )از بدن حیوان( بیرون ریخته، یا گوشت خوک 

بر آن برده  [ناه، هنگام سر بریدن، نام غیر خدا ]= نام بتهایا حیوانی که به گ -پلیدند

اما کسی که مضطر )به خوردن این محرمات( شود، بی آنکه خواهان « شده است.

لذت باشد و یا زیاده روی کند )گناهی بر او نیست(؛ زیرا پروردگارت، آمرزنده 

سم یکپارچه دار ]= حیواناتی که و بر یهودیان، هر حیوان ناخن .مهربان است

دارند[ را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را بر آنان تحریم 

نمودیم مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد، و یا در دو طرف پهلوها، و یا 

کردند به آنها کیفر آنها که با استخوان آمیخته است؛ این را بخاطر ستمی که می

 .گوییمدادیم؛ و ما راست می

ةُ حُرُِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَُّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَُّ لِغَیْرِ اللَُّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَ

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدُِّیَةُ وَالنَُّطِیَحةُ وَمَا أَکَلَ السَُّبُعُ إِلَُّا مَا ذَکَُّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى 

النُُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَُّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ 

خْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَا

وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَِن اضْطُرَُّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَُّ اللَُّهَ 

َیسْأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَُّ لَکُمُ الطَُّیُِّبَاتُ وَمَا عَلَُّمْتُمْ مِنَ  /غَفُورٌ رَحِیمٌ 

هُ فَکُلُوا مِمَُّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا الْجَوَارِحِ مُکَلُِّبِینَ تُعَلُِّمُونَهُنَُّ مِمَُّا عَلَُّمَکُمُ اللَُّ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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الْیَوْمَ أُحِلَُّ لَکُمُ الطَُّیُِّبَاتُ  /اسْمَ اللَُّهِ عَلَیْهِ وَاتَُّقُوا اللَُّهَ إِنَُّ اللَُّهَ سَرِیعُ الْحَِسابِ 

 4وَطَعَامُ الَُّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌُّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌُّ لَهُمْ 

خدا ذبح گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی که به غیر نام 

شدن از اثر پرتو به زجر کشته شده و آنها که بر  شدهشوند، و حیوانات خفه

بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و باقیمانده صید 

و  -مگر آنکه )بموقع به آن حیوان برسید، و( آن را سرببرید -حیوان درنده 

شوند، )همه( بر شما حرام شده حیواناتی که روی بتها )یا در برابر آنها( ذبح می

های تیر مخصوص دن گوشت حیوان به وسیله چوبهاست؛ و )همچنین( قسمت کر

از )زوال( آیین  امروز، کافران-بخت آزمایی؛ تمام این اعمال، فسق و گناه است 

امروز،  !بنابر این، از آنها نترسید! و از )مخالفت( من بترسید شما، مأیوس شدند

ه عنوان دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را ب

امِّا آنها که در حال گرسنگی، دستشان به غذای  -آیین )جاودان( شما پذیرفتم

دیگری نرسد، و متمایل به گناه نباشند، )مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع 

کنند چه چیزهایی برای از تو سؤال می .بخورند؛( خداوند، آمرزنده و مهربان است

زه است، برای شما حالل گردیده )و نیز آنچه پاکی»آنها حالل شده است؟ بگو: 

صید( حیوانات شکاری و سگهای آموخته )و تربیت یافته( که از آنچه خداوند به 

از آنچه این حیوانات  بر شما حالل است( پس)اید،شما تعلیم داده به آنها یاد داده

                                                           
 ۵-۶مائده/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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دارند، بخورید؛ و نام خدا را )به هنگام کنند و( نگاه میبرای شما )صید می

رستادن حیوان برای شکار( بر آن ببرید و از )معصیت( خدا بپرهیزید که خداوند ف

امروز چیزهای پاکیزه برای شما حالل شده و )همچنین(  «!سریع الحساب است

 .طعام اهل کتاب برای شما حالل است و طعام شما برای آنها حالل

إِنَُّمَا حَرَُّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَُّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَُّ بِهِ لِغَیْرِ اللَُّهِ فَمَنِ 

  4اللَُّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ اضْطُرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِْثمَ عَلَیْهِ إِنَُّ 

خداوند، تنها )گوشت( مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به 

هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. )ولی( آن کس که مجبور شود، در 

تواند برای حفظ صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ )و می

 .ت، از آن بخورد؛( خداوند بخشنده و مهربان استجان خود، در موقع ضرور

 ( استعمال مشروب3

إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافُِع لِلنَُّاسِ وَإِثْمُهُمَا یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا 

  7أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

                                                           
 ۸۷۶بقره/  ۸
 7۸۱بقره/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_173_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_173_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_219_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_219_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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در آنها گناه و زیان بزرگی است »کنند، بگو: در باره شراب و قمار از تو سؤال می

و منافعی )از نظر مادی( برای مردم در بردارد؛ )ولی( گناه آنها از نفعشان بیشتر 

 است.

یَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِنَُّمَا اْلخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنَْصابُ وَالَْأزْلَامُ رِجْسٌ ِمنْ 

  4نِبُوهُ لَعَلَُُّکمْ تُفْلِحُونَ عَمَلِ الشَُّیْطَانِ فَاجْتَ 

آزمایی[ اید! شراب و قمار و بتها و ازالم ]= نوعی بختای کسانی که ایمان آورده

 !از آنها دوری کنید تا رستگار شوید ،پلید و از عمل شیطان است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۱۰مائده/ ۸

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_90_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_90_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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ه از مواردی می شود که اماکنی که در اینجا مطرح خواهند شد شامل آن دست

         تقریبا به شکل مستقیم و صریح در قرآن، سخنی از آنها به میان آمده است و 

 اماکن. اما تشکیل دهیمبرای آن ها مکانی را  اداره یا می توانیم در جامعه خود،

ای متعدد دیگری که مورد نیاز جامعه می باشند نیز وجود دارد که در قرآن اشاره 

می باشند، بستر ایجاد و توسعه ی آنها  استفادهاز باب اینکه مورد  لکنبه آنها نشده 

ایجاد این مکان ها از  کمِمی بایست به توسط حاکم و حکومت فراهم شود وحُ

را می توان از آیاتی که در آن سخن از خلقت همه چیز  3باب ضرورت یا اباحه

 برای انسان شده است استنباط نمود:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَُّ اللَُّهَ سَخَُّرَ لَکُمْ مَا فِی السَُّمَاوَاتِ وََما فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ 

  7اهِرَةً وََباطِنَةً عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَ

و نعمتهای  مانها و زمین است مسخِّر شما کردهآیا ندیدید خداوند آنچه را در آس

 آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟! 

وَسَخَُّرَ لَکُمْ مَا فِی السَُّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَُّ فِی ذَلِکَ 

  2لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَُّرُونَ 

                                                           
 بین انجام دادن کاری و ترک آن مكلَّفمخیَّر ساختن  ۸
 7۰لقمان/ 7
 ۸۶جاثیه/  ۶

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
http://wikifeqh.ir/مکلف
http://wikifeqh.ir/مکلف


 311                آیات اجتماعی قرآن                       

 

او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخِّر شما 

 3د.کننهای )مهمِّی( است برای کسانی که اندیشه میشانهساخته؛ در این ن

 جداأ( مس

نَُّکَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  فَوَلُِّ وَجْهَکَ شَطْرَ قَدْ نَرَى تَقَلُُّبَ وَجْهِکَ فِی السَُّمَاءِ  فَلَنُوَلُِّیَ

  7الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ 

اکنون  بینیمهای انتظارآمیز تو را به سوی آسمان )برای تعیین قبله نهایی( مینگاه

گردانیم. پس روی خود را به یای که از آن خشنود باشی، باز متو را به سوی قبله

 .سوی مسجد الحرام کن! و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید

وَلُِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَُّهُ لَلْحَقُُّ مِنْ رَبُِّکَ  وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَ

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلُِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  /وَمَا اللَُّهُ بِغَافِلٍ عَمَُّا تَعْمَلُونَ 

                                                           
این جواز بهره گیری از همه چیز برای پیشرفت زندگی مادی بشر می بایست در  ۸

کنار سایر آیات معنا شود که مثال بهره بردن از هر چیزی را منوط به عدم اسراف 

خالف وتی نبودن کرده و این نیست که بگوییم آیه فرموده است همه چیز کردن یا 

برای انسان خلق شده پس می توانیم منابع خود و دیگران را بی تساب و کتاب 

 استفاده نماییم.

 ۸۱۱بقره/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_144_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_144_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_149_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_149_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_150_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_150_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئَلَُّا یَکُونَ لِلنَُّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَُّةٌ 

  4إِلَُّا الَُّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُم

به هنگام نماز،( روی خود را به ای( خارج شدی، )از هر جا )و از هر شهر و نقطه

کن! این دستور حقی از طرف پروردگار توست! و « مسجد الحرام»جانب 

و از هر جا خارج شدی، روی خود  !دهید، غافل نیستخداوند، از آنچه انجام می

را به جانب مسجد الحرام کن! و هر جا بودید، روی خود را به سوی آن کنید! تا 

دارند( دلیلی بر ضدِّ شما نداشته ت از لجاجت برنمیمردم، جز ظالمان )که دس

 .باشند

یهَا اسْمُهُ وََسعَى فِی خَرَابِهَا  وََمنْ أَظْلَمُ مِمَُّنْ مَنَعَ َمسَاجَِد اللَُّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِ

  7أُولَئِکَ مَا کَانَ لَُهمْ أَنْ یَدْخُلُوهَا إِلَُّا خَائِفِینَ 

کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و 

سعی در ویرانی آنها نمود؟! شایسته نیست آنان، جز با ترس و وحشت، وارد این 

 دت( شوند. کانونهای عبا)

مَا کَانَ لِلْمُشْرِکِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَُّهِ شَاهِدِینَ عََلى أَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ  

إِنَُّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَُّهِ  /کَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَِفی النَُّارِ هُمْ خَالِدُونَ أُولَئِ

                                                           
 ۸۵۰و۸۱۱بقره/ ۸
 ۸۸۱بقره/  7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_150_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_150_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_114_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_114_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
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یَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَُّلَاةَ وَآتَى الزَُّکَاَة وَلَمْ یَخْشَ إِلَُّا مَنْ آَمنَ بِاللَُّهِ وَالْ

  4اللَُّهَ  فَعَسَى أُولَئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 

مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش گواهی 

؛ و در آتش )دوزخ(، جاودانه ارزش( شدهدهند! آنها اعمالشان نابود )و بیمی

کند که ایمان به خدا و روز قیامت مساجد خدا را تنها کسی آباد می !خواهند ماند

آورده، و نماز را برپا دارد، و زکات را بپردازد، و جز از خدا نترسد؛ امید است 

 .یافتگان باشندچنین گروهی از هدایت

وَالَُّذِینَ اتَُّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرَْصادًا 

إِنْ أَرَدْنَا إِلَُّا الْحُسْنَى وَاللَُّهُ لِمَنْ حَارَبَ اللَُّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلُِفنَُّ 

مِنْ  سَ عَلَى التَُّقْوَىلَا تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسُِّ /یَشْهَدُ إِنَُّهُمْ لَکَاذِبُونَ 

  7أَوَُّلِ یَوْمٍ أَحَقُُّ أَنْ تَقُومَ فِیه

به  گروهی دیگر از آنها( کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان ))

افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از مسلمانان( و )تقوِّیت( کفر، و تفرقه

 جز نیکی )  :کنند کهند یاد میپیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود؛ آنها سوگ

 !دهد که آنها دروغگو هستندایم! امِّا خداوند گواهی میو خدمت(، نظری نداشته

                                                           
 ۸۱و۸۷توبه/ ۸
 ۸۰۱و ۸۰۷توبه/ 7

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_107_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_108_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
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هرگز در آن )مسجد به عبادت( نایست! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه 

 .تر است که در آن )به عبادت( بایستیتقوا بنا شده، شایسته

وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ ُکلُِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ قُلْ أَمَرَ رَبُِّی بِالْقِسْطِ 

 4مُخْلِِصینَ لَهُ الدُِّینَ کَمَا بَدَأَُکمْ تَعُودُونَ 

بگو: پروردگارم امر به عدالت کرده است؛ و توجِّه خویش را در هر مسجد )و به 

ی هنگام عبادت( به سوی او کنید! و او را بخوانید، در حالی که دین )خود( را برا

او خالص گردانید! )و بدانید( همان گونه که در آغاز شما را آفرید، )بار دیگر در 

 !گردیدرستاخیز( بازمی

 ب( اداره اخذ و توزیع امور مالی

این اداره از این جهت مورد نیاز است که تمامی افراد جامعه قادر به شناسایی 

هستند نبوده لذا در مستحقین، مستضعفین و اشخاصی که مورد استفاده این مباحث 

کنار کمک هایی که خود مردم به نیازمندان داشته و دارند می بایست مرکزی 

ایجاد شود تا موارد استفاده ی اموری نظیر زکات، صدقه و انفاق به درستی 

 صورت پذیرد.

 امور دینی ادارهج( 

                                                           
 7۱اعراف/  ۸
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یا به جهت  یکی از اموری که فراگیری آنها برای همگان ممکن نمی باشد)

عالقه یا نبود امکانات( فراگیری برخی از موضوعاتی می باشد که در دین  نداشتن

و از این روی آیه می گوید برخی افراد برای جع به آن صحبت شده است را

 یادگیری این مباحث آموزش ببینند.

وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَُّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلُِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ 

  4لِیَتَفَقَُّهُوا فِی الدُِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَُّهُمْ یَحْذَرُونَ 

شایسته نیست مؤمنان همگی )بسوی میدان جهاد( کوچ کنند؛ چرا از هر گروهی 

آگاهی یابند و به هنگام بازگشت بسوی  کند تا در دینای کوچ نمیاز آنان، طایفه

قوم خود، آنها را بیم دهند؟! شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند، و 

 !خودداری کنند

 د( اداره بررسی های تاریخی

آیات متعددی که در باب سیر و سیاحت در زمین بعالوه درس عبرت گرفتن از 

آثار و اعمال گذشتگان وجود دارد جامعه ی امروز را بر این میدارد که مراکزی با 

محوریت موضوعات تاریخی شکل گیرد تا آثار قرون گذشته اعم از بناها، 

                                                           
 ۸77توبه/ ۸
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مورد بررسی و  کل کاملدستاوردها و تحول های سیاسی و اجتماعی ایشان را به ش

 ارزیابی قرار دهند.

رشته ی تاریخ و تمام زیر مجموعه های آن مثل باستان شناسی از مصادیق     

مستقیم این آیات است و رشته های دیگری که به شکل غیر مستقیم، متولی این 

نیز از مصادیق امروز آیات قرآن  دارندامر در جهت باز نشر ارزیابی ها فعالیت 

          خواهند بود مانند مراکزی که در امورگردشگری و توریسم فعالیت قرار 

 می نمایند.

وا کَیْفَ َکانَ عَاقِبَةُ الَُّذِیَن مِنْ قَبْلِِهمْ َدمَُّرَ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنُْظرُ

  4اللَُّهُ عَلَیْهِمْ وَلِلْکَافِرِینَ أَمَْثالُهَا

آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! 

 !ودخداوند آنها را هالک کرد؛ و برای کافران امثال این مجازاتها خواهد ب

أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فََینْظُرُوا کَیْفَ َکانَ عَاقِبَةُ اَلُّذِینَ کَانُوا ِمنْ 

شَدَُّ مِنْهُمْ قُوَُّةً وَآثَارًا فِی الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَُّهُ بِذُنُوبِهِمْ قَبْلِهِمْ کَانُوا هُمْ أَ

  7وَمَا کَانَ لَهُمْ ِمنَ اللَُّهِ مِنْ وَاقٍ

                                                           
 ۸۰محمد/ ۸
 7۸ غافر/ 7
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آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند 

ینها برتر بودند؛ ولی چگونه بود؟! آنها در قدرت و ایجاد آثار مهمِّ در زمین از ا

 !و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند رفتخداوند ایشان را به گناهانشان گ

فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَُّذِینَ مِنْ قَبْلِِهْم  أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ

کَانُوا أَکْثَرَ ِمنْهُمْ وَأَشَدَُّ قُوَُّةً وَآثَارًا فِی الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا َکانُوا 

  4یَکْسِبُونَ 

! آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟

و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود؛ امِّا هرگز  انها که نفراتشان از اینها بیشترهم

 .نیاز سازدآوردند نتوانست آنها را بیآنچه را به دست می

أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فََینْظُرُوا کَیْفَ َکانَ عَاِقبَةُ الَُّذِینَ مِنْ قَْبلِهِْم 

کَانُوا أَشَدَُّ مِنْهُمْ قُوَُّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَکَْثرَ مِمَُّا عَمَرُوهَا 

هُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَکِنْ کَانُوا أَنْفُسَُهمْ وَجَاءَتُْهمْ رُسُلُهُمْ بِالَْبیَُِّناتِ  فَمَا کَانَ اللَُّ

  7یَظْلِمُونَ 

                                                           
 ۱7غافر/  ۸
 ۱روم/  7
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آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه 

برای زراعت و آبادی( بیش از  بود؟! آنها نیرومندتر از اینان بودند، و زمین را )

انشان با دالیل روشن به سراغشان اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیامبر

 !کردندآمدند؛ خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می

  4ظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَُّذِینَ ِمنْ قَبْلُ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْ

 .بگو: در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود

 ه( اداره امور نظامی

        از آیات متعددی که در باب مباحث جنگی وارد شده است به خوبی دانسته 

می بایست به شکل مستمر و مداوم می شود که تجهیز و فرماندهی نیروهای نظامی 

صورت پذیرد تا حوادث متعددی که از سوی دشمنان به وقوع می رسد بررسی و 

 کنترل گردد.

 حج امور و( اداره 

به سبب وجود مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای اسالمی، انجام فریضه حج، 

جامعه بر  ی افراد متوقف بر تأمین مقدمات این سفر می باشد که معموال از عهده

 می تواند متولی این امر قرار گیرد.« اداره امور حج» نخواهد آمد و لذا 

                                                           
 ۱7روم/ ۸
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اتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَُّهِ عَلَى النَُّاسِ حِجُُّ فِیهِ آیَاتٌ بَیُِّنَ

  4الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَُّ اللَُّهَ غَنِیٌُّ عَنِ الْعَالَمِینَ 

خانه ] )از جمله( مقام ابراهیم است؛ و هر کس داخل آن های روشندر آن، نشانه

او( )خدا[ شود؛ در امان خواهد بود، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه 

کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد )و حج را 

 .نیاز استترک کند، به خود زیان رسانده(، خداوند از همه جهانیان، بی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۱۷آل عمران/  ۸
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 یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311                آیات اجتماعی قرآن                       

 

 ادداشتی

 

 

 


