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آیه و ترجمه

)و ات ذا القربى حقه و المسكین و ابن السبیل و ال تبذر تبذیرا (26
)ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و كان الشیطان لربه كفورا (27
)و امـا تـعـرضـن عـنـهـم ابـتـغـاء رحـمـة مـن ربـك تـرجـوهـا فقل لهم قوال میسورا (28
)و ال تجعل یدك مغلولة الى عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (29
)ان ربك یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه كان بعباده خبیرا بصیرا (30

 :ترجمه

 .و حـق نـزدیـكـان را بـپـرداز و (هـمچنین ) مستمند و وامانده در راه را ،و هرگز اسراف و تبذیر مكن 26 -
چرا كه تبذیركنندگان برادران شیاطینند ،و شیطان كفران (نعمتهاى ) پروردگارش كرد 27 -
و هـر گـاه از آنـهـا (یـعنى مستمندان ) روى برتابى و انتظار رحمت پروردگارت را داشته 28 -
.بـاشـى (تـا گـشـایشى در كارت پدید آید و به آنها كمك كنى ) با گفتار نرم و آمیخته لطف با آنها سخن بگو
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مكن (و ترك انفاق و بخشش منما) و بیش از حد آنرا مگشا تا مورد سرزنش قرار گیرى و 29 -
 .از كار فرو مانى
 .پـروردگـارت روزى را بـراى هـر كـس بـخواهد گشاده یا تنگ مى دارد ،او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست 30 -
:تفسیر
 .رعایت اعتدال در انفاق و بخشش
در ایـن آیـات فـصـل دیـگـرى از سـلسـله احـكـام اصـولى اسـالم را در رابـطـه با اداى حق خویشاوندان و مستمندان و در راه
.ماندگان  ،و همچنین انفاق را بطور كلى  ،دور از هر گونه اسراف و تبذیر بیان مى كند
 ).نـخـست مى گوید( :حق ذى القربى و نزدیكان را به آنها بده ) (و آت ذا القربى حقه
 ):و هـمـچـنـیـن مـسـتـمـنـدان و در راه مـانـدگـان را) (والمـسـكـیـن و ابـن السبیل(
).در عین حال (هرگز دست به تبذیر نیاالى ) (و ال تبذر تبذیرا
تـبـذیـر) در اصـل از مـاده (بـذر) و بـه مـعنى پاشیدن دانه مى آید ،منتها این كلمه مـخـصـوص مـواردى است كه انسان اموال خود (
 .را به صورت غیر منطقى و فساد ،مصرف مى كند ،و معادل آن در فارسى امروز (ریخت و پاش ) است
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و بـه تـعـبـیـر دیـگر تبذیر آنست كه مال در غیر موردش مصرف شود هر چند كم باشد ،و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست
.هر چند زیاد باشد
چـنـانـكـه در تـفـسـیـر عـیـاشـى از امـام صـادق (عـلیـه السـالم ) مـى خـوانـیـم  :كـه در ذیـل ایـن آیه در پاسخ سؤ ال كننده اى
فرمود :من انفق شیئا فى غیر طاعة هللا فهو مبذر و من انفق فى سبیل هللا فهو مقتصد( :كسى كه در غیر راه اطاعت فرمان خدا
مالى انفاق كند ،تبذیر كننده است و كسى كه در راه خدا انفاق كند میانه رو
اسـت ) و نـیـز از آنـحـضـرت نـقـل شـده كـه روزى دسـتور داد رطب براى خوردن حاضران بـیـاورند ،بعضى رطب را مى خوردند و
).هسته آنرا به دور مى افكندند ،فرمود( :این كار را نكنید كه این تبذیر است و خدا فساد را دوست نمى دارد
دقـت در مـسـاله اسراف و تبذیر تا آن حد است كه در حدیثى مى خوانیم پیامبر (صلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) از راهـى عـبـور مـى
كـرد ،یـكـى از یـارانـش بـنـام سـعـد مـشـغـول وضـوء گرفتن بود ،و آب زیاد مى ریخت  ،فرمود :چرا اسراف مى كنى اى سعد!
 ).عـرض كـرد :آیا در آب وضو نیز اسراف است ؟ فرمود :نعم و ان كنت على نهر جار( :آرى هر چند در كنار نهر جارى باشى
در ایـنـكـه مـنـظـور از ذى القربى در اینجا همه خویشاوندان است یا خصوص خویشاوندان پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم )
( .زیرا مخاطب در آیه او است ) در میان مفسران گفتگو است
در احادیث متعددى كه در نكات  ،بحث آن خواهد آمد مى خوانیم كه این آیه به ذوى القرباى پـیـامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم )
.تفسیر شده  ،و حتى در بعضى مى خوانیم كه به داستان بخشیدن سرزمین فدك به فاطمه زهرا (علیهاالسالم ) نظر دارد
ولى همانگونه كه بارها گفته ایم اینگونه تفسیرها مفهوم وسیع آیات را محدود نمى كند ،و در واقع بیان مصداق روشن و واضح آن
 .است
خـطـاب بـه پـیـامـبـر (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) در جـمـله (و آت ) دلیـل بـر اختصاص این حكم به او نیست  ،زیرا سایر
احكامى كه در این سلسله آیات وارد شـده  ،مـانـنـد نـهـى از تـبـذیـر و یـا مـداراى بـا سـائل و مـسـتـمـنـد و یـا نـهـى از بـخـل و
اسـراف  ،هـمه به صورت خطاب به پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) ذكر شده  ،در حالى كه مى دانیم این احكام جنبه
 .اختصاصى ندارد ،و مفهوم آن كامال عام است
تـوجـه بـه ایـن نـكـتـه نـیـز الزم اسـت كـه نـهـى از تـبـذیـر بـعـد از دسـتور به اداى حق خـویـشـاونـدان و مـسـتـمـنـد و ابـن سـبـیـل
اشـاره بـه ایـن اسـت كـه مـبادا تحت تاثیر عواطف خـویـشـاونـدى و یـا عـاطـفـه نـوعـدوسـتـى در مـقـابـل مـسـكـیـن و ابـن السبیل
 .قرار بگیرید و بیش از حد استحقاقشان به آنها انفاق كنید و راه اسراف را بپوئید كه اسراف و تبذیر در همه جا نكوهیده است
آیـه بـعـد بـه مـنـزله اسـتـدالل و تـاكـیـدى بـر نـهـى از تـبـذیـر اسـت  ،مـى فـرمـایـد( :تبذیركنندگان برادران شیاطین هستند) (ان
 ).المبذرین كانوا اخوان الشیاطین
).و شیطان  ،كفران نعمتهاى پروردگار كرد) (و كان الشیطان لربه كفورا(
امـا ایـنـكـه شـیـطـان  ،كفران نعمتهاى پروردگار را كرد روشن است  ،زیرا خداوند نیرو و تـوان و هـوش و اسـتـعـداد فـوق العـاده
.اى بـه او داده بـود ،و او ایـنـهمه نیروها را در غیر موردش یعنى در طریق اغوا و گمراهى مردم صرف كرد
و امـا ایـنكه تبذیركنندگان برادران شیاطینند ،به خاطر آنست كه آنها نیز نعمتهاى خداداد را كفران مى كنند و در غیر مورد قابل
.استفاده صرف مى نمایند
تـعـبـیـر بـه (اخـوان ) (بـرادران ) یا به خاطر این است كه اعمالشان همردیف و هماهنگ اعـمـال شـیـاطـیـن اسـت  ،هـمـچـون
بـرادرانـى كـه یـكـسـان عـمـل مـى كـنـند ،و یا به خاطر آنست كه قرین و همنشین شیطان در دوزخند ،همانگونه كه در آیه  39از
سوره زخرف بعد از آنكه قرین بودن شیطان را با انسانهاى آلوده بطور كلى بیان مى كند مى فرماید :و لن ینفعكم الیوم اذ ظلمتم انكم
فى العذاب مشتركون ( :امروز اظـهـار بـرائت و تـقـاضـاى جـدائى از شـیـطـان سـودمـنـد بـه حال شما نیست چرا كه همگى در عذاب
).مشتركید
و امـا ایـنـكـه (شـیـاطـین ) در اینجا به صورت جمع ذكر شده ممكن است اشاره به چیزى بـاشـد كـه از آیـات سـوره (زخـرف )
اسـتـفاده مى شود كه هر انسانى روى از یاد خدا بـرتـابد ،شیطانى برانگیخته مى شود كه قرین و همنشین او خواهد بود ،نه تنها در
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این جـهـان كـه در آن جـهـان نیز همراه او است و من یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قـریـن  ...حـتـى اذا جـائنـا
).قـال یـا لیـت بـینى و بینك بعد المشرقین فبئس القرین (سوره زخرف آیه  36و 38
و از آنـجـا كـه گـاهى مسكینى به انسان رو مى آورد و امكاناتى براى پاسخ گوئى به نیاز او در اختیارش نیست  ،آیه بعد طرز
برخورد صریح با نیازمندان را در چنین شرائطى بـیـان مـى كـنـد و مـى گوید (اگر از این نیازمندان به خاطر (نداشتن امكانات و)
انتظار رحـمـت خدا كه به امید آن هستى روى برگردانى نباید این رویگرداندن توام با تحقیر و خـشـونـت و بـى احـترامى باشد ،بلكه
باید با گفتارى نرم و سنجیده و توام با محبت با آنـهـا بـرخـورد كـنـى ) حـتى اگر مى توانى وعده آینده را به آنها بدهى و
).ماءیوسشان نـسـازى (و امـا تـعـرضـن عـنـهـم ابـتـغـاء رحـمـة مـن ربـك تـرجـوهـا فقل لهم قوال میسورا
مـیسور) از ماده (یسر) به معنى راحت و آسان است  ،و در اینجا مفهوم وسیعى دارد كه هـر گـونـه سـخـن نـیـك و بـرخـورد تـوام (
.بـا احـتـرام و مـحـبـت را شامل مى شود
 .بـنـابراین اگر بعضى آنرا به عبارت خاصى تفسیر كرده اند ،و یا به معنى وعده دادن براى آینده  ،همه از قبیل ذكر مصداق است
در روایـات مـى خـوانـیـم كه بعد از نزول این آیه هنگامى كه كسى چیزى از پیامبر (صلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) مـى خـواسـت و
حـضرت چیزى نداشت كه به او بدهد مى فرمود :یرزقنا هللا
).و ایاكم من فضله ( :امیدوارم خدا ما و تو را از فضلش روزى دهد
در سـنـتـهاى قدیمى ما به هنگام برخورد با سائل چنین بوده و هست كه هنگامى كه تقاضا كـنندهاى به در خانه مى آمد و چیزى
براى دادن موجود نبود به او مى گفتند( :ببخش ) ،اشـاره بـه ایـنـكـه آمدن تو بر ما حقى ایجاد مى كند و از نظر اخالقى از ما چیزى
! طلبكار هـسـتـى و ما تقاضا داریم كه این مطالبه اخالقى خود را بر ما ببخشى چرا كه چیزى كه پاداش آن باشد موجود نداریم
و از آنـجـا كـه رعـایـت اعتدال در همه چیز حتى در انفاق و كمك به دیگران  ،شرط است  ،در آیـه بـعـد روى ایـن مـسـاله تـاكید
 ).كرده مى گوید( :دست خود را بر گردن خویش بسته قرار مده ) و ال تجعل یدك مغلولة الى عنقك
این تعبیر كنایه لطیفى است از اینكه دست دهنده داشته باش  ،و همچون بخیالن كه گوئى دستهایشان به گردنشان با غل و زنجیر
 .بسته اند و قادر به كمك و انفاق نیستند مباش
از سـوئى دیـگـر (دسـت خـود را فـوق العـاده گـشـاده مـدار ،و بـذل و بـخـشـش بـى حـسـاب مـكن كه سبب شود از كار بمانى  ،و
مورد مالمت این و آن قرار گیرى  ،و از مردم جدا شوى ) (و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) .همانگونه كه (بـسـتـه
بـودن دسـت بـه گـردن ) كـنـایـه از بـخـل ( ،گـشـودن دسـتـهـا بـه طـور كـامـل ) آنـچـنـانـكـه از جـمـله (و ال تـبـسـطـهـا كل البسط)
 .استفاده مى شود كنایه از بذل و بخشش بى حساب است
.و (تقعد) كه از ماده (قعود) به معنى نشستن است كنایه از توقف و از كار افتادن مى باشد
تـعـبـیـر بـه (مـلوم ) ،اشـاره بـه ایـن اسـت كـه گـاه بذل و بخشش زیاد نه تنها
.انسان را از فعالیت و ضروریات زندگى بازمى دارد بلكه زبان مالمت مردم را بر او مى گشاید
مـحـسـور) از مـاده (حـسـر) (بـر وزن قـصـر) در اصـل مـعـنـى كـنار زدن لباس و برهنه ساختن قسمت زیر آن است  ،به همین (
.جهت (حاسر) به جنگجوئى مى گویند كه زره در تن و كاله خود بر سر نداشته باشد
بـه حـیـوانـاتى كه بر اثر كثرت راه رفتن خسته و وامانده مى شوند ،كلمه (حسیر) و (حـاسر) اطالق شده است  ،گوئى تمام گوشت
.تن آنها یا قدرت و نیرویشان كنار مى رود و برهنه مى شوند
و بـعـدا ایـن مـفـهـوم تـوسعه یافته به هر شخص خسته و وامانده كه از رسیدن به مقصد عاجز است (محسور) یا (حسیر) و
(.حاسر) گفته مى شود
حـسـرت ) بـه مـعـنـى غم و اندوه نیز از همین ماده گرفته شده  ،چرا كه این حالت به انـسـان مـعـمـوال در مـواقعى دست مى دهد (
 .كه نیروى جبران مشكالت و شكستها را از دست داده  ،گوئى از توانائى و قدرت برهنه شده است
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در مـورد مـسـاله انـفـاق و بـخـشـش اگـر از حد بگذرد و تمام توان و نیروى انسان جذب آن گـردد ،طـبـیـعـى اسـت كـه انـسـان از
ادامـه كـار و فـعـالیت و سامان دادن به زندگى خود وامـیـمـاند ،برهنه از نیروها و سرشار از غم مى گردد ،و طبعا از ارتباط و پیوند
.با مردم نیز قطع خواهد شد
در بـعـضـى از روایـات كـه در شـان نـزول ایـن آیـه نـقـل شـده ایـن مـطـلب بـه وضوح دیده مى شود ،در روایتى مى خوانیم پیامبر
(صلى ّ
هللا عـلیه و آله و سلّم ) در خانه بود سؤ ال كنندهاى بر در خانه آمد چون چیزى براى بخشش آماده نبود ،و او تقاضاى
پیراهن كرد ،پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) پیراهن خود را به او داد ،و همین امر سبب شد كه نتواند آن روز براى نماز به
.مسجد برود
ایـن پـیـش آمـد زبـان كـفـار را بـاز كـرد ،گـفـتـنـد :مـحـمـد خـواب مـانـده یـا مشغول
 .لهو و سرگرمى است و نمازش را بدست فراموشى سپرده است
و به این ترتیب این كار هم مالمت و شماتت دشمن  ،و هم انقطاع از دوست را در پى داشت  ،و مصداق (ملوم حسور) شد ،آیه
.فوق نازل گردید و به پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) هشدار داد كه این كار تكرار نشود
.در مـورد تـضـادى كـه ایـن دسـتـور ظاهرا با مساله (ایثار) دارد و پاسخ آن را در نكات آینده بحث خواهیم كرد
بعضى نیز نقل كرده اند كه گاهى پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) آنچه را در بیت المـال داشـت بـه نـیازمند مى داد به گونهاى
كه اگر بعدا نیازمندى به سراغ او مى آمد ،چـیـزى در بـسـاط نـداشـت و شـرمـنده مى شد ،و چه بسا شخص نیازمند ،زبان به مالمت
مى گـشـود و خـاطر پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) را آزرده مى ساخت  ،لذا دستور داده شـد كـه نـه همه آنچه را در بیت
.المال دارد انفاق كند و نه همه را نگاهدارد ،تا این گونه مشكالت پیش نیاید
در ایـنـجـا ایـن سؤ ال مطرح مى شود كه اصال چرا بعضى از مردم محروم و نیازمند و مسكین هستند كه الزم باشد ما به آنها انفاق
 .كنیم آیا بهتر نبود خداوند خودش به آنها هر چه الزم بود مى داد تا نیازى نداشته باشند كه ما به آنها انفاق كنیم
آخـریـن آیـه مـورد بـحـث گـوئى اشـاره بـه پـاسـخ هـمـیـن سـؤ ال است  ،مى فرماید ( :خداوند روزیش را بر هر كس بخواهد گشاده
مى دارد و بر هر كس بخواهد تنگ  ،چرا كه او نسبت به بندگان آگاه و بینا است ) (ان ربك یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه كان
).بعباده خبیرا بصیرا
ایـن یـك آزمـون بـراى شـما است و گرنه براى او همه چیز ممكن است  ،او مى خواهد به این وسیله شما را تربیت كند ،و روح
سخاوت و فداكارى و از خود
.گذشتگى را در شما پرورش دهد
بـه عـالوه بـسـیـارى از مـردم اگـر كـامـال بـى نـیـاز شوند راه طغیان و سركشى پیش مى گـیـرنـد ،و صـالح آنـهـا این است كه در حد
 .معینى از روزى باشند ،حدى كه نه موجب فقر گردد نه طغیان
از هـمـه ایـنـها گذشته وسعت و تنگى رزق در افراد انسان (بجز موارد استثنائى یعنى از كار افتادگان و معلولین ) بستگى به میزان
تالش و كوشش آنها دارد و اینكه مى فرماید خـدا روزى را بـراى هر كس بخواهد تنگ و یا گشاده مى دارد ،این خواستن هماهنگ
.با حكمت او است و حكمتش ایجاب مى كند كه هر كس تالشش بیشتر باشد سهمش فزونتر و هر كس كمتر باشد محرومتر گردد
بـعـضـى از مـفـسـران در پـیـونـد ایـن آیـه بـا آیـات قـبـل  ،احـتـمـال دیـگـرى را پـذیـرفـتـه انـد و آن ایـنـكـه آیـه اخـیـر در حـكـم دلیل
براى نهى از افراط و تفریط در انفاق است  ،مى گوید حتى خداوند با آن قدرت و توانائى كه دارد در بخشش ارزاق حد اعتدال را
رعایت مى كند ،نه آنچنان مى بخشد كه به فساد كشیده شوند ،و نه آنچنان تنگ مى گیرد كه به زحمت بیفتند ،همه اینها براى
 .رعایت مصلحت بندگان است
بـنـابـرایـن سـزاوار اسـت كـه شـمـا هـم بـه ایـن اخـالق الهـى مـتـخـلق شـویـد ،طـریـق اعتدال در پیش گیرید ،و از افراط و تفریط
.بپرهیزید
:نكته ها
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منظور از ذى القربى در اینجا كیانند؟ 1 -
كلمه (ذى القربى ) همانگونه كه گفتیم به معنى بستگان و نزدیكان است و در اینكه منظور از آن در اینجا معنى عام است یا خاص
 .در میان مفسران بحث است
 .بـعـضى معتقدند مخاطب  ،همه مؤ منان و مسلمانان هستند ،و منظور پرداختن حق خویشاوندان به آنها است 1 -
هللا علیه و آله و سلّم ) است و منظور پرداختن حق بستگان پیامبر (صلى ّ
بـعـضـى دیـگر مى گویند مخاطب پیامبر (صلى ّ
هللا 2 -
علیه و آله و سلّم ) به آنها است  ،مانند خمس غنائم و سـایـر اشـیـائى كـه خـمـس بـه آن تـعـلق مـى گـیـرد و بـطـور كـلى
 .حـقـوقشان در بیت المال
لذا در روایـات مـتـعـددى كـه از طـرق شـیـعـه و اهـل تـسـنـن نـقل شده مى خوانیم كه به هنگام نزول آیه فوق  ،پیامبر (صلى ّ
هللا
.علیه و آله و سلّم ) فاطمه (علیهاالسالم ) را خواند و سرزمین (فدك ) را به او بخشید
در حـدیـثـى كـه از منابع اهل تسنن از ابو سعید خدرى صحابه معروف پیامبر (صلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سلّم ) نقل شده مى خوانیم لما
نزل قوله تعالى و آت ذا القربى حقه اعطى رسـول هللا (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) فـاطـمـه فـدكـا( :هنگامى كه آیه و آت ذا
).القربى حقه نازل شد پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) سرزمین فدك را به فاطمه (علیهاالسالم ) داد
از بعضى از روایات استفاده مى شود كه حتى امام سجاد (علیه السالم ) به هنگام اسارت
در شـام بـا هـمـیـن آیـه بـه شـامـیـان اسـتـدالل فـرمود و گفت  :منظور از آیه (آت ذا القربى حقه ) مائیم كه خدا به پیامبرش دستور
).داده كه حق ما ادا شود (و این چنین شما شامیان همه این حقوق را ضایع كردید
ولى با اینهمه همانگونه كه قبال هم گفتیم این دو تفسیر با هم منافات ندارد ،همه موظفند حـق ذى القـربـى را بـپـردازنـد پـیامبر
(صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) هم كه رهبر جامعه اسـالمـى اسـت مـوظـف اسـت بـه ایـن وظـیـفـه بـزرگ الهـى عمل كند ،در حقیقت
ّ
ّ
ّ
ّ
اهلبیت پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم ) از روشنترین مصداقهاى ذى القـربـى و شـخـص پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سلم )
 .از روشنترین افراد مخاطب به این آیه است
بـه هـمین دلیل پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) حق ذى القربى را كه خمس و همچنین فـدك و مـانـنـد آن بـود بـه آنـهـا
.بـخـشـیـد ،چـرا كـه گـرفـتـن زكـات كـه در واقـع از اموال عمومى محسوب مى شد براى آنها ممنوع بود
بالى اسراف و تبذیر 2 -
بـدون شـك  ،نـعـمـتـهـا و مواهب موجود در كره زمین  ،براى ساكنانش كافى است  ،اما به یك شـرط و آن ایـنـكـه بـیـهـوده بـه هـدر
داده نـشـونـد ،بـلكـه بـه صـورت صـحـیـح و مـعـقول و دور از هر گونه افراط و تفریط مورد بهره بردارى قرار گیرد ،و گرنه این
.مواهب آنقدر زیاد و نامحدود نیست كه با بهره گیرى نادرست  ،آسیب نپذیرد
و اى بـسـا اسـراف و تـبـذیـر در مـنـطقه اى از زمین باعث محرومیت منطقه دیگرى شود ،و یا اسراف و تبذیر انسانهاى امروز
.باعث محرومیت نسلهاى آینده گردد
آن روز كـه ارقـام و آمـار ،هـمـچـون امـروز دسـت انـسـانها نبود ،اسالم هشدار داد كه در بهره گیرى از مواهب خدا در زمین ،
.اسراف و تبذیر روا مدارید
 :قرآن در آیات فراوانى شدیدا مسرفان را محكوم كرده است
).در جائى مى گوید( :اسراف نكنید كه خدا مسرفان را دوست ندارد) و التسرفوا انه ال یحب المسرفین (انعام  - 141 -اعراف 31
).در مـورد دیـگـر (مسرفان را اصحاب دوزخ مى شمرد) و ان المسرفین هم اصحاب النار (غافر 43 -
).و (از اطاعت فرمان مسرفان  ،نهى مى كند) و ال تطیعوا امر المسرفین (شعراء 151 -
).و مجازات الهى را در انتظار مسرفان مى شمرد مسومة عند ربك للمسرفین (ذاریات 34 -
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).و اسـراف را یـك بـرنـامـه فـرعـونـى قـلمـداد مـى كـنـد و ان فـرعـون لعال فى االرض و انه لمن المسرفین (یونس 83 -
).و مـسـرفـان دروغـگـو را مـحروم از هدایت الهى مى شمرد ان هللا ال یهدى من هو مسرف كذاب (غافر 28 -
).و سـرانـجـام سـرنـوشت آنها را هالكت و نابودى معرفى مى كند و اهلكنا المسرفین (انبیاء 9 -
.و هـمـانـگـونه كه دیدیم آیات مورد بحث نیز تبذیر كنندگان را برادران شیطان و قرین آنها مى شمرد
اسـراف ) بـه معنى وسیع كلمه هر گونه تجاوز از حد در كارى است كه انسان انجام مى دهد ،ولى غالبا این كلمه در مورد هزینه (
.ها و خرجها گفته مى شود
از خـود آیـات قـرآن بـه خـوبـى اسـتـفـاده مـى شـود ،اسـراف نـقـطـه مقابل تنگ گرفتن و سختگیرى است آنجا كه مى فرماید و
الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بین ذلك قواما( :كسانى كه به هنگام انفاق  ،نه اسراف مى كنند
).و نـه سـخـتـگـیـرى و بـخـل مـى ورزنـد بـلكـه در مـیـان ایـن دو حـد اعتدال و میانه را مى گیرند (فرقان 67 -
فرق میان اسراف و تبذیر 3 -
در ایـنـكـه مـیـان اسـراف و تـبذیر چه تفاوتى است  ،بحث روشنى در این زمینه از مفسران نـدیـده ایـم  ،ولى بـا در نظر گرفتن
ریشه این دو لغت چنین به نظر مى رسد كه وقتى ایـن دو در مـقـابـل هـم قـرار گـیـرنـد (اسـراف ) بـه مـعـنـى خـارج شـدن از حـد
اعـتـدال  ،بـى آنـكه چیزى را ظاهرا ضایع كرده باشد ،و یا غذاى خود را آنچنان گرانقیمت تـهـیـه كـنـیـم كـه با قیمت آن بتوان عده
 .زیادى را آبرومندانه تغذیه كرد .در اینجا از حد گذرانده ایم ولى ظاهرا چیزى نابود نشده است
امـا (تـبـذیـر) و ریـخـتـوپـاش آنـسـت كـه آنچنان مصرف كنیم كه به اتالف و تضییع بیانجامد مثل اینكه براى دو نفر میهمان غذاى
ده نفر را تهیه ببینیم  ،آنگونه كه بعضى از جـاهـالن مـى كـنـنـد و بـه آن افـتـخـار مى نمایند ،و باقیمانده را در زباله دان بریزیم و
 .اتالف كنیم
ولى نـاگـفـتـه نـماند بسیار مى شود كه این دو كلمه درست در یك معنى به كار مى رود و حتى به عنوان تاكید پشت سر یكدیگر قرار
.مى گیرند
عـلى (عـلیـه السـالم ) طـبـق آنـچـه در نـهـج البـالغـه نـقل شده مى فرماید :اال ان اعطاء المال فى غیر حقه تبذیر و اسراف و هو
یرفع صاحبه فـى الدنـیـا و یـضـعـه فى االخرة و یكرمه فى الناس و یهینه عند هللا ( :آگاه باشید مـال را در غـیـر مـورد اسـتـحـقـاق
صـرف كـردن  ،تـبـذیـر و اسـراف اسـت  ،مـمـكـن اسـت این عـمـل انـسـان را در دنـیـا بلند مرتبه كند اما مسلما در آخرت پست و
.حقیر خواهد كرد ،در نظر توده مردم ممكن است سبب اكرام گردد ،اما در پیشگاه خدا موجب سقوط مقام انسان خواهد شد
در شـرح آیـات مـورد بـحـث خـوانـدیـم كه در دستورهاى اسالمى آنقدر روى نفى اسراف و تـبـذیـر تـاكید شده كه حتى از زیاد
.ریختن آب براى وضوء و لو در كنار نهر آب باشد نهى فرموده اند ،و نیز از دور افكندن هسته خرما امام نهى مى فرماید

دنیاى امروز كه احساس مضیقه در پارهاى از مواد مى كند ،سخت به این موضوع توجه كرده اسـت تـا آنجا كه از همه چیز استفاده
مى كند ،از زباله بهترین كود مى سازند ،و از تفاله هـا ،وسـائل مـورد نـیـاز ،و حـتـى از فـاضـل آبـهـا پـس از تـصـفـیـه كـردن آب
قـابـل اسـتـفـاده بـراى زراعـت درسـت مـى كنند ،چرا كه احساس كرده اند مواد موجود در طبیعت نـامـحـدود نـیـسـت كه به آسانى
.بتوان از آنها صرف نظر كرد ،باید از همه به صورت (دورانى ) بهره گیرى نمود
!آیا میانه روى در انفاق با ایثار تضاد دارد؟ 4 -
بـا در نـظـر گـرفـتـن آیـات فـوق كـه دسـتـور بـه (رعـایـت اعتدال در انفاق ) مى دهد این سؤ ال پیش مى آید كه در سوره (دهر) و
آیات دیگر قرآن و همچنین روایات ستایش و مدح ایثارگران را مى خوانیم كه حتى در نهایت سختى از خود مى گیرند و به دیگران
!مى دهند ،این دو چگونه با هم سازگار است ؟
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دقـت در شـان نـزول آیـات فـوق  ،و هـمـچـنـیـن قـرائن دیـگـر ،پـاسـخ ایـن سـؤ ال را روشـن مـى سـازد و آن ایـنـكـه  :دسـتـور بـه
رعـایـت اعـتـدال درجائى است كه بخشش فراوان سبب نابسامانیهاى فوق العاده اى در زندگى خود انسان گردد ،و به اصطالح (ملوم
.و محسور) شود
و یـا ایـثـار سـبـب ناراحتى و فشار بر فرزندان او گردد و نظام خانوادگیش را به خطر افكند ،و در صورتى كه هیچیك از اینها تحقق
 .نیابد مسلما ایثار بهترین راه است
از ایـن گـذشـتـه رعـایـت اعتدال یك حكم عام است و ایثار یك حكم خاص كه مربوط به موارد معینى است و این دو حكم با هم
.تضادى ندارند
آیه و ترجمه

)و ال تقتلوا اولدكم خشیة املق نحن نرزقهم و ایاكم ان قتلهم كان خطا كبیرا (31
)و ال تقربوا الزنى انه كان فحشة و ساء سبیال (32
و ال تـقـتـلوا النـفـس التـى حـرم هللا اال بـالحـق و مـن قـتـل مـظـلومـا فـقـد جـعـلنـا لولیـه سـلطـانـا فـال یـسـرف فـى القتل انه كان
)منصورا (33
)و ال تـقـربوا مال الیتیم اال بالتى هى احسن حتى یبلغ اشده و اوفوا بالعهدان العهد كان مسوال (34
)و اوفوا الكیل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تاویال (35

 :ترجمه

 .و فـرزنـدانـتان را از ترس فقر به قتل نرسانید ،ما آنها و شما را روزى مى دهیم  ،مسلما قتل آنها گناه بزرگى است 31 -
 .و نزدیك زنا نشوید كه كار بسیار زشت و بد راهى است 32 -
و كـسـى را كـه خـداونـد خـونـش را حـرام شـمـرده بـه قتل نرسانید ،جز به حق  ،و آن 33 -
كـس كـه مـظـلوم كـشـتـه شـده بـراى ولیـش سـلطـه (حـق قـصـاص ) قـرار دادیـم  ،امـا در قتل اسراف نكند ،چرا كه او مورد حمایت
 .است
و بـه مـال یـتـیـم  -جـز بـه طـریـقـى كه بهترین طریق است  -نزدیك نشوید تا به سـرحـد بـلوغ بـرسـد ،و بـه عـهـد (خـود) 34 -
.وفـا كـنـیـد كـه از عـهـد سـؤ ال مى شود
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و بـه هـنـگامى كه پیمانه مى كنید حق پیمانه را ادا نمائید و با ترازوى درست وزن كنید این براى شما بهتر و عاقبتش 35 -
 .نیكوتر است
:تفسیر
شش حكم مهم
در تـعـقـیـب بـخشهاى مختلفى از احكام اسالمى كه در آیات گذشته آمد آیات مورد بحث به بـخـش دیـگـرى از ایـن احكام پرداخته و
.شش حكم مهم را ضمن  5آیه با عباراتى كوتاه اما پرمعنى و دلنشین شرح مى دهد
نـخـسـت بـه یـك عـمـل زشـت جـاهـلى كـه از فـجـیـعترین گناهان بود اشاره كرده مى گوید( :فرزندان خود را از ترس فقر به قتل
 ).نرسانید) (و ال تقتلوا اوالدكم خشیة امالق
روزى آنـهـا بـر شـما نیست ( ،آنها و شما را ما روزى مى دهیم ) (نحن نرزقهم و ایاكم )( :چرا كه قتل آنها گناه بزرگى بوده و
).هست ) (ان قتلهم كان خطا كبیرا
از این آیه به خوبى استفاده مى شود كه وضع اقتصادى اعراب جاهلى آنقدر سخت و ناراحت كـنـنـده بـوده كه حتى گاهى فرزندان
.دلبند خود را از ترس عدم توانائى اقتصادى به قتل مى رساندند
در ایـنـكه عرب جاهلى آیا فقط دختران را به زیر خاك پنهان مى كرد ،و یا پسران را نیز از ترس فقر به قتل مى رساند در میان
 .مفسران گفتگو است
بـعـضـى مـعـتـقـدنـد ایـنـهـا هـمـه اشـاره بـه زنـده بـه گور كردن دختران است كه به دو دلیـل ایـن كـار را انـجـام مى دادند یكى اینكه
مبادا در آینده در جنگها به اسارت دشمنان در آیـنـد نـوامـیس آنان به چنگال بیگانه بیفتد!! دیگر اینكه فشار فقر و عدم توانائى بر
تـامـیـن هـزیـنـه زنـدگى آنها سبب قتلشان مى شد ،چرا كه دختر در آن جامعه تولید كننده نبوده بلكه غالبا مصرف كننده محسوب مى
.شد
درسـت اسـت كـه پـسـران نـیز در آغاز عمر مصرف كننده بودند ولى عرب جاهلى همیشه به پسران به عنوان یك سرمایه مهم مى
.نگریست و حاضر به از دست دادن آنها نبود
بـعـضـى دیـگـر عـقیده دارند كه آنها دو نوع قتل فرزند داشتند :نوعى كه به پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود و این
اختصاص به دختران داشت  ،و نوعى دیگر كه از تـرس فـقـر صـورت مـى گـرفت و آن جنبه عمومى داشت و پسر و دختر در آن
.تفاوت نمى كرد
ظـاهـر تـعبیر آیه كه ضمیر جمع مذكر در آن به كار رفته (قتلهم ) مى تواند دلیلى بر ایـن نـظـر بـوده بـاشـد ،زیـرا اطـالق جمع مذكر
.به پسر و دختر به طور مجموع از نظر ادبیات عرب ممكن است ولى براى خصوص دختران بعید به نظر مى رسد
امـا ایـنكه گفته شد پسران قادر بر تولید بودند و سرمایه اى محسوب مى شدند كامال صـحـیـح اسـت  ،ولى ایـن در صـورتـى اسـت
كـه توانائى بر هزینه آنها در كوتاه مدت داشـتـه بـاشـنـد ،در حـالى كـه گـاهى آنقدر در فشار بودند كه حتى توانائى بر اداره زنـدگـى
).آنـهـا در كـوتـاه مـدت هـم نـداشـتـنـد (و بـه هـمـیـن دلیل تفسیر دوم صحیحتر به نظر مى رسد
بـه هـر حال این یك تو هم بیش نبود كه روزى دهنده فرزندان پدر و مادرند ،خداوند اعالم مـى كـنـد كـه ایـن پـندار شیطانى را از
.سر بدر كنند و به تالش و كوشش هر چه بیشتر برخیزند ،خدا هم كمك نموده  ،زندگى آنها را اداره مى كند
قابل توجه اینكه ما از این جنایت زشت و ننگین وحشت مى كنیم  ،در حالى
كه همین جنایت در شكل دیگرى در عصر ما و حتى به اصطالح در مترقى ترین جوامع انجام گـیـرد ،و آن اقـدام بـه سـقـط جنین در
مقیاس بسیار وسیع به خاطر جلوگیرى از افزایش جـمـعـیت و كمبودهاى اقتصادى است (براى توضیح بیشتر به تفسیر آیه 151
).سوره انعام جلد  6تفسیر نمونه صفحه  33مراجعه فرمائید
تـعـبیر به (خشیة امالق ) نیز اشاره لطیفى به نفى این پندار شیطانى است  ،در واقع مى گوید این تنها یك ترس است كه شما را به
این خیانت بزرگ تشویق مى كند ،نه یك واقـعـیـت  .ضـمـنـا بـایـد تـوجـه داشـت كـه جـمـله كـان خطا كبیرا با توجه به اینكه كان
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فـعـل مـاضـى اسـت اشـاره و تـاكـیـد بـر ایـن مـوضـوع اسـت كـه قتل فرزندان گناهى است بزرگ كه از قدیم در میان انسانها شناخته
 .شده  ،و زشتى آن در اعماق فطرت جاى دارد ،لذا مخصوص به عصر و زمانى نیست
ـ گـنـاه بـزرگ دیـگـرى كـه آیـه بـعـد بـه آن اشـاره مـى كـنـد مـسـاله زنـا و عـمـل مـنـافـى عـفـت اسـت مـى گـویـد( :نـزدیـك زنـا 2
).نـشـویـد چـرا كـه عـمـل بـسـیـار زشـتى است و راه و روش بدى است ) (و ال تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیال
 .در این بیان كوتاه به سه نكته اشاره شده
الف  -نـمـى گـویـد زنـا نـكـنـیـد ،بـلكـه مـى گـویـد بـه ایـن عـمـل شـرم آور نزدیك نشوید ،این تعبیر عالوه بر تاكیدى كه در عمق آن
نسبت به خود این عـمـل نـهـفته شده  ،اشاره لطیفى به این است كه آلودگى به زنا غالبا مقدماتى دارد كه انـسـان را تـدریـجـا به آن
نزدیك مى كند ،چشمچرانى یكى از مقدمات آن است  ،برهنگى و بى حجابى مقدمه دیگر ،كتابهاى بدآموز و (فیلمهاى آلوده ) و
(.نشریات فاسد) و (كانونهاى فساد) هر یك مقدمه اى براى این كار محسوب مى شود
 .هـمـچـنـیـن خـلوت بـا اجـنـبـیـه (یـعـنـى بـودن مـرد و زن نـامـحـرم در یـك مكان خالى و تنها) عامل وسوسه انگیز دیگرى است
بـاالخـره تـرك ازدواج بـراى جـوانـان  ،و سـخـتـگـیـریـهـاى بـى دلیـل طـرفـیـن در ایـن زمینه  ،همه از عوامل (قرب به زنا) است
 .كه در آیه فوق با یك جمله كوتاه همه آنها را نهى مى كند ،و در روایات اسالمى نیز هر كدام جداگانه مورد نهى قرار گرفته است
ب  -جـمـله (انـه كـان فـاحـشـة ) كـه مـشـتـمـل بـر سـه تـاكـیـد اسـت (ان و اسـتـفـاده از فعل ماضى و تعبیر به فاحشه ) عظمت این
.گناه آشكار را آشكارتر مى كند
ج  -جـمـله (سـاء سـبـیـال) (راه زنـا بـد راهـى اسـت ) بـیـانـگـر ایـن واقـعـیت است كه این عمل راهى به مفاسد دیگر در جامعه مى
.گشاید
فلسفه تحریم زنا
پـیـدایـش هـرج و مـرج در نـظـام خـانـواده  ،و از میان رفتن رابطه فرزندان و پدران  ،رابـطـهـاى كـه وجـودش نـه تـنـهـا 1 -
سـبـب شـنـاخـت اجـتـمـاعـى اسـت  ،بـلكـه مـوجـب حـمـایـت كـامـل از فـرزنـدان مـى گـردد ،و پـایـه هـاى مـحـبـتـى را كـه در تـمـام
.طول عمر سبب ادامه این حمایت است مى گذارد
خـالصه  ،در جامعه اى كه فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى كـه بـر پـایـه روابـط خـانـوادگـى بـنـیـان شـده
.سـخـت دچـار تزلزل مى گردد
بـراى پـى بـردن بـه اهـمیت این موضوع كافى است یك لحظه چنین فكر كنیم كه چنانچه زنـا در كـل جـامـعه انسانى مجاز گردد و
ازدواج برچیده شود ،فرزندان بى هویتى كه در چـنـیـن شـرائطـى متولد شوند تحت پوشش حمایت كسى نیستند ،نه در آغاز تولد و
 .نه به هنگام بزرگ شدن
از ایـن گـذشـتـه از عنصر محبت كه نقش تعیین كننده اى در مبارزه با جنایتها و خشونتها دارد مـحـروم مـى شـونـد ،و جـامـعه
.انسانى به یك جامعه كامال حیوانى تواءم با خشونت در همه ابعاد ،تبدیل مى گردد
ایـن عـمـل نـنـگـین سبب انواع برخوردها و كشمكشهاى فردى و اجتماعى در میان هوسبازان اسـت  ،داسـتـانـهـائى را كـه 2 -
بـعـضـى از چـگـونـگـى وضـع داخـل مـحـله هـاى بـدنام و مراكز فساد نقل كرده و نوشته اند به خوبى بیانگر این واقعیت است كه در
.كنار انحرافات جنسى بدترین جنایات رخ مى دهد
تـجـربـه نـشـان داده و عـلم ثـابـت كـرده اسـت كـه ایـن عـمـل بـاعـث اشاعه انواع بیماریها است و با تمام تشكیالتى كه براى 3 -
مبارزه با عواقب و آثـار آن امـروز فـراهـم كـرده انـد بـاز آمار نشان مى دهد كه تا چه اندازه افراد از این راه سالمت خود را از
.دست داده و مى دهند
ایـن عـمـل غـالبـا سـبـب سـقـوط جـنـیـن و كـشـتـن فـرزنـدان و قـطـع نسل مى گردد ،چرا كه چنین زنانى هرگز حاضر به 4 -
نگهدارى اینگونه فرزندان نیستند ،و اصـوال وجـود فـرزنـد مـانـع بـزرگـى بـر سـر راه ادامـه اعمال شوم آنان مى باشد ،لذا همیشه
.سعى مى كنند آنها را از میان ببرند
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و ایـن فـرضـیـه كـامال موهوم كه مى توان اینگونه فرزندان را در مؤ سساتى زیر نظر دولتها جمع آورى كرد شكستش در عمل
روشن شده  ،و ثابت گردیده كه پرورش فرزندان بـى پـدر و مـادر بـه ایـن صـورت چـقـدر مـشـكـالت دارد ،و تـازه مـحـصـول بسیار
!نامرغوبى است  ،فرزندانى سنگدل  :جنایتكار بى شخصیت و فاقد همه چیز
نـبـایـد فـرامـوش كرد كه هدف از ازدواج تنها مساله اشباع غریزه جنسى نیست  ،بلكه اشـتـراك در تـشكیل زندگى و انس 5 -
روحى و آرامش فكرى  ،و تربیت فرزندان و همكارى در هـمـه شـئون حیات از آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به
 .یكدیگر و تحریم زنان هیچیك از اینها امكان پذیر نیست
:امـام عـلى بـن ابـى طـالب (عـلیـه السـالم ) در حدیثى مى گوید :از پیامبر شنیدم چنین مى فرمود
 :فى الزنا ست خصال  :ثلث فى الدنیا و ثلث فى االخرة
فاما اللواتى فى الدنیا فیذهب بنور الوجه  ،و یقطع الرزق  ،و یسرع
.الفناء
 -:و امـا اللواتـى فـى االخـرة فـغـضـب الرب و سـوء الحـسـاب و الدخول فى النار  -او الخلود فى النار
 .در زنا شش اثر سوء است  ،سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است
امـا آنـهـا كـه در دنـیـا است یكى این است كه صفا و نورانیت را از انسان مى گیرد روزى را قطع مى كند ،و تسریع در نابودى
.انسانها مى كند
 .و امـا آن سـه كـه در آخـرت اسـت غـضـب پـروردگـار ،سـخـتـى حـسـاب و دخول  -یا خلود  -در آتش دوزخ است
حـكـم دیـگـر كـه آیـه بـعـد بـه آن اشـاره مـى كـنـد احـتـرام خون انسانها و حرمت شدید قـتـل نـفـس اسـت مـى گـویـد( :كـسـى 3 -
 ).كـه خـداونـد خـونـش را حـرام كـرده اسـت بـه قتل نرسانید مگر آنجا كه به حق باشد) (و ال تقتلوا النفس التى حرم هللا اال بالحق
احـتـرام خـون انـسـانـهـا و حـرمـت قـتـل نفس از مسائلى است كه همه شرایع آسمانى و قوانین بـشـرى در آن مـتـفـقـنـد ،و آن را
یـكـى از بـزرگترین گناهان مى شمرند ،ولى اسالم اهمیت بیشترى به این مساله داده است تا آنجا كه قتل یك انسان را همانند كشتن
).همه انسانها شمرده اسـت  :مـن قـتـل نـفـسـا بـغـیـر نـفـس او فـسـاد فـى االرض فـكـانـمـا قتل الناس جمیعا (سوره مائده آیه 32
و حتى از بعضى از آیات قرآن چنین استفاده مى شود كه مجازات خلود در آتش كه مخصوص كـفـار اسـت بـراى قـاتـل تـعـیـیـن شـده
كـه سـابـقـا گـفـتـیـم مـمـكـن اسـت ایـن تـعـبـیـر دلیـل آن بـاشـد كـه افـرادى كه دستشان به خون بى گناهان آلوده مى شود با ایمان از
دنیا نخواهند رفت ! و من قتل مؤ منا متعمدا فجزاؤ ه جهنم خالدا
).فیها (سوره نساء آیه 93
حـتـى در اسـالم بـراى كـسانى كه اسلحه به روى مردم بكشند مجازات سنگینى به عنوان (مـحـارب ) تـعـیـیـن شـده اسـت كـه شـرح
 .آن در كـتـب فـقـهـى آمـده و مـا در ذیل آیه  33سوره مائده به آن اشاره كردیم
نه تنها قتل نفس بلكه كمترین و كوچكترین آزار یك انسان از نظر اسالم مجازات دارد ،و مى تـوان بـا اطـمـیـنـان گـفـت ایـنـهـمـه
.احـتـرام كـه اسـالم بـراى خـون و جـان و حـیـثـیت انسان قائل شده است در هیچ آئینى وجود ندارد
ولى درسـت بـه همین دلیل مواردى پیش مى آید كه احترام خون برداشته مى شود ،و این در مـورد كـسـانـى اسـت كه مرتكب قتل و
یا گناهى همانند آن شده اند ،لذا در آیه فوق بعد از ذكـر یـك اصـل كلى در زمینه حرمت قتل نفس بال فاصله با جمله (اال بالحق ) این
.گونه افراد را استثناء مى كند
در حـدیـث مـعـروفـى از پـیـامـبـر اسـالم (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) مـى خـوانـیم  :ال یـحـل دم امـرء مـسـلم یـشـهـد ان ال اله اال
هللا و ان مـحـمـدا رسـول هللا اال بـاحـدى الثـالث  :النـفس بالنفس  ،و الزانى المحصن  ،و التارك لدینه المـفارق للجماعة ( :خون
هیچ مسلمان كه شهادت به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر اسالم مى دهـد حـالل نـیست مگر سه گروه  :قاتل  ،زانى محصن  ،و آن
.كس كه دین خود را رها كند و از جماعت مسلمین بیرون رود
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امـا قـاتـل كـه تـكـلیـفش روشن است و در قصاص او حیات جامعه و تامین امنیت نفوس است  ،و اگـر حـق قصاص به اولیاى مقتول
.داده نشود قاتالن جسور و جرى مى شوند و امنیت جامعه مختل مى گردد
.و اما زانى محصن قتل او در برابر یكى از زشتترین گناهان است كه با خون برابرى مى كند
و قـتـل مرتد جلو هرج و مرج را در جامعه اسالمى مى گیرد ،و همانگونه كه قبال گفته ایم ایـن حـكـم یـك حـكـم سـیـاسـى بـراى
.حـفـظ نـظـام اجـتـمـاعـى در مـقـابـل امـورى اسـت كـه نـه تـنـهـا امـنـیـت اجـتـمـاعـى بـلكـه اصل نظام اسالم را تهدید مى كند
اصوال اسالم كسى را مجبور به پذیرش این آئین نمى كند ،بلكه برخورد آن با پیروان آئیـن هـاى دیگر تنها یك برخورد منطقى توام
با بحث آزاد است  ،ولى اگر كسى اسالم را بـا مـیل خود پذیرفت و جزء جامعه اسالمى شد ،و طبعا از اسرار مسلمین آگاه گردید،
سپس تـصـمـیـم گـرفـت از ایـن آئیـن بـازگـردد و عـمـال اسـاس نـظـام را تـضـعـیـف كـنـد و تـزلزل در اركـان جـامـعـه اسـالمـى
 .ایـجـاد نـمـایـد مـسـلمـا ایـن كـار قابل تحمل نیست و با شرائطى كه در فقه اسالمى آمده است حكم آن اعدام است
البته احترام به خون انسانها در اسالم مخصوص مسلمانها نیست  ،بلكه غیر مسلمانانى كه بـا مـسـلمـیـن سـر جـنـگ نـدارنـد و در
 .یـك زنـدگـى مـسالمت آمیز با آنها بسر میبرند ،جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع
سـپس به حق قصاص كه براى اولیاى دم ثابت است اشاره كرده  ،مى گوید( :كسى كه مـظـلوم كـشـتـه شـود بـراى ولى او سـلطـه
).قـرار دادیـم ) (سـلطـه قـصـاص قاتل ) (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا
امـا در عـیـن حـال (او نـبـایـد بـیـش از حـق خـود مـطـالبـه كـنـد و در قـتـل اسـراف نـمـایـد چـرا كـه او مـورد حـمـایـت اسـت ) (فـال
یـسـرف فـى القـتـل انـه كان منصورا) .آرى اولیاى مقتول مادام كه در مرز اسالم گام برمیدارند و از حد خود تجاوز نكرده اند مورد
.نصرت الهى هستند
این جمله اشاره به اعمالى كه در زمان جاهلیت بود ،و در امروز نیز گاهى
.صـورت مـى گـیـرد كـه احـیـانـا در بـرابـر كـشـتـه شـدن یـك نـفـر از یـك قـبـیـله  ،قـبیله مقتول خونهاى زیادى را مى ریزند
و یـا ایـنـكـه در بـرابـر كـشـتـه شـدن یكنفر افراد بى گناه و بى دفاع دیگرى غیر از قـاتـل را بـه قـتـل مـى رسـانـنـد ،چـنـانـكـه در
رسوم عصر جاهلیت مى خوانیم هر گاه فرد سـرشـنـاسـى از قـبـیـلهـاى كـشـتـه مـى شـد قـبـیـله مـقـتـول بـه كـشـتـن قـاتـل قـانـع
.نـبـود ،بـلكه الزم بود رئیس قبیله قاتل و یا فرد سرشناس دیگرى را به قتل برسانند هر چند هیچگونه شركتى در قتل نكرده باشد
در عصر ما نیز گاهى جنایاتى رخ مى دهد كه روى جانیان عصر جاهلیت را سفید مى كند و ما شـاهـد ایـن گـونـه صـحـنـه هـا
مـخـصـوصـا از نـاحـیـه اسـرائیـل غـاصـب هـستیم كه هر گاه یك جنگجوى فلسطینى سربازى از آنها را بكشد بال فـاصله بمبهاى خود
را بر سر زنان و كودكان فلسطینى فرومى ریزند و گاه دهها نفر انسان بى دفاع و بى گناه را در برابر یك نفر به خاك و خون مى
.كشند
عـیـن هـمـین معنى را در جنگ تحمیلى كه مزدوران بعث امروز بر ضد كشور اسالمى ما به راه انداخته اند مشاهده مى كنیم باشد
.كه تاریخ آینده در این زمینه قضاوت كند
مـسـاله رعـایـت عدالت حتى در مورد قاتل در آن حد و پایه است كه در وصایاى امیر مؤ منان على (علیه السالم ) مى خوانیم كه
فرمود :یا بنى عبد المطلب ال الفینكم تخوضون دماء المـسـلمـیـن خـوضا تقولون قتل امیر المؤ منین  ،اال التقتلن بى االقاتلى  ،انظروا
اذا انامت من ضـربـتـه هـذه فـاضـربـوه  ،ضـربـة بـضـربـة  ،و ال تـمـثـلوا بـالرجـل ( :اى فـرزنـدان عبد المطلب ! مبادا بعد از
شهادت من در خون مسلمانان غوطه ور شوید و بگوئید امیر مؤ منان كشته شد ،و به بهانه آن خونهائى بریزید ،آگاه باشید تنها
قاتل من ( عبد الرحمن بن ملجم مرادى ) كشته خواهد شد،
درسـت دقـت كـنـیـد هـنگامى كه من از این ضربهاى كه او بر من زده است شهید شوم تنها یك ضربه كارى بر او بزنید و بعد از
).كشتنش بدن او را مثله نكنید
آیـه بـعـد چـهـارمـیـن دسـتـور از ایـن سـلسـله احـكـام را شـرح مـى دهـد نـخـست به اهمیت حفظ مـال یـتـیـمـان پـرداخـتـه و بـا
لحـنـى بـه آنـچـه در مـورد عـمـل مـنـافـى عـفـت در آیـات قـبـل گـذشـت مـى گـویـد( :بـه اموال یتیمان نزدیك نشوید) (و ال تقربوا مال
 ).الیتیم
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.نه تنها اموال یتیمان را نخورید بلكه حتى حریم آن را كامال محترم بشمارید
ولى از آنـجـا كـه ممكن است این دستور دستاویزى گردد براى افراد ناآگاه كه تنها به جنبه هاى منفى مى نگرند ،و سبب شود كه
اموال یتیمان را بدون سرپرست بگذارند و به دست حوادث بسپارند ،لذا بال فاصله استثناء روشنى براى این حكم ذكر كرده مى
 ).گوید :مگر به طریقى كه بهترین طرق است (اال بالتى هى احسن
طـبـق ایـن تـعـبـیـر جـامـع و رسـا ،هـر گـونـه تـصـرفـى در امـوال یـتـیـمـان كـه بـه مـنـظور حفظ ،اصالح  ،تكثیر و اضافه بوده
باشد ،و جهات الزم براى پیشگیرى از هدر رفتن این اموال در نظر گرفته شود مجاز است  ،بلكه خدمتى است آشكار به یتیمان كه
.قادر بر حفظ مصالح خویشتن نیستند
البته این وضع (تا زمانى ادامه دارد كه به حد رشد فكرى و اقتصادى برسد آنگونه كـه قـرآن در ادامـه آیـه مـورد بحث از آن یاد مى
 ).كند تا زمانى كه به حد قدرت برسد) (حتى یبلغ اشده
اشد از ماده شد (بر وزن جد) به معنى گره محكم است ،
سـپـس تـوسـعـه یـافـتـه و به هر گونه استحكام جسمانى و روحانى گفته شده است  ،و منظور از اشد در اینجا رسیدن به حد بلوغ
است  ،ولى بلوغ جسمانى در اینجا كافى نیست  ،بـلكـه بـایـد بـلوغ فـكـرى و اقـتـصـادى نـیـز بـاشـد ،بـه گـونهاى كه یتیم بتواند
امـوال خـود را حـفـظ و نـگـهـدارى كـند و انتخاب این تعبیر براى همین منظور است كه البته باید از طریق آزمایش قطعى مشخص
.گردد
بـدون شـك در هـر جـامـعـه اى بـر اثـر حوادث گوناگون ایتامى وجود دارند كه مالحظات انـسـانـى و هر حساب دیگر ایجاب مى كند
كه این یتیمان در تمام جهات زیر پوشش حمایت خیرخواهان جامعه قرار گیرند ،به همین دلیل اسالم به این مساله فوق العاده اهمیت
).داده است كـه بـخشى از آن را در ذیل آیه  2سوره نساء آوردیم (به جلد سوم تفسیر نمونه صفحه  249مراجعه فرمائید
چـیـزى كـه در ایـنـجـا بـایـد اضـافـه كـنـیم این است  :در بعضى از روایات یتیم در معنى وسیعترى استعمال شده و به كسانى كه از
امام و پیشواى خود جدا شده اند و صداى حق به گـوش آنـهـا نـمـى رسـد یـتـیـم اطالق گردیده است  ،و این یكنوع توسعه در مفهوم
 .یتیم و استفاده معنوى از یك حكم مادى است
سپس به مساله وفاى به عهد پرداخته مى گوید( :به عهد خود وفا كنید چرا كه از وفاى به عهد سؤ ال كرده مى شود) (و 5 -
).اوفوا بالعهد ان العهد كان مسوال
بـسـیـارى از روابـط اجـتـمـاعـى و خـطـوط نـظـام اقـتـصـادى و مسائل سیاسى همگى بر محور عهدها و پیمانها دور مى زند كه اگر
تزلزلى در آنها پیدا شـود و سـرمـایـه اعـتـمـاد از بین برود به زودى نظام اجتماع فرو مى ریزد و هرج و مرج وحـشـتـنـاكـى بر آن
 .حاكم مى شود ،به همین دلیل در آیات قرآن تاكید فراوان روى مساله وفاى به عهد شده است
عهد و پیمان معنى وسیعى دارد كه هم شامل عهدهاى خصوصى در میان افراد
در رابـطـه بـا مـسـائل اقـتـصـادى و كـسـب و كـار و زنـاشـوئى و امـثـال آن مـى گـردد ،و هـم شـامـل عهد و پیمانهائى كه در میان
ملتها و حكومتها برقرار مى گـردد ،و از آن بـاالتـر شامل پیمانهاى الهى و رهبران آسمانى نسبت به امتها و امتها نسبت به آنها نیز
.مى شود
آخـریـن حـكم در آخرین آیه مورد بحث در رابطه با عدالت در پیمانه و وزن و رعایت حقوق مـردم و مـبـارزه بـا كـم فـروشـى اسـت
 ).مـى فـرماید( :هنگامى كه با پیمانه چیزى را مى سنجید حق آن را اداء كنید) (و اوفوا الكیل اذا كلتم
 ).و با میزان و ترازوى صحیح و مستقیم وزن كنید) (وزنوا بالقسطاس المستقیم(
).چرا كه این كار به سود شما است  ،و عاقبت و سرانجامش از همه بهتر است ) (ذلك خیر و احسن تاءویال(
:نكته ها
زیان كم فروشى
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نخستین نكته اى كه باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است كه در قرآن مجید كرارا روى مـسـاله مـبارزه با كم فروشى و تقلب
در وزن و پیمانه تكیه و تاكید شده است  ،در یـك جـا رعـایـت این نظم را در ردیف نظام آفرینش در پهنه جهان هستى گذارده مى
گوید :و السماء رفعها و وضع المیزان ان ال تطغوا فى المیزان ( :خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب در همه چیز گذاشت
 ،تا شما
).در وزن و حساب تعدى و طغیان نكنید) (سوره رحمن آیه  7و 8
اشـاره بـه ایـنكه مساله رعایت عدالت در كیل و وزن مساءله كوچك و كم اهمیتى نیست  ،بلكه جزئى از اصل عدالت و نظم است كه
 .حاكم بر سراسر هستى است
در جـائى دیـگـر بـا لحـنـى شـدیـد و تـهـدیـدآمـیـز مـى گـویـد :ویل للمطففین الذین اذا اكتالوا على الناس یستوفون  ،و اذا كالوهم او
وزنوهم یخسرون  ،ا ال یـظـن اولئك انـهـم مـبـعـوثـون لیوم عظیم ( :واى بر كم فروشان ! آنها كه به هنگام خـریـد ،حـق خـود را
بـطـور كـامـل مـى گـیـرنـد ،و بـه هـنـگـام فـروش از كـیـل و وزن كم مى گذارند ،آیا آنها گمان نمى كنند كه در روز عظیمى
).برانگیخته خواهند شد ،روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا) (سوره مطففین آیات 4 - 1
حـتـى در حـاالت بعضى از پیامبران در قرآن مجید مى خوانیم كه لبه تیز مبارزه آنها بعد از مـسـاله شرك متوجه كم فروشى بود ،و
سرانجام آن قوم ستمگر اعتنائى نكردند و به عـذاب شـدیـد الهـى گـرفـتـار و نـابود شدند (به جلد ششم تفسیر نمونه صفحه 249
).ذیل آیه  85سوره اعراف پیرامون رسالت شعیب در مدین مراجعه فرمائید
اصـوال حـق و عـدالت و نـظـم و حـسـاب در هـمـه چـیـز و هـمـه جـا یـك اصـل اسـاسـى و حـیـاتـى اسـت  ،و هـمـانـگـونـه كـه
گـفـتـیـم اصـلى اسـت كـه بـر كـل عـالم هـسـتـى حـكـومـت مـى كـنـد ،بـنـابـرایـن هـر گـونـه انـحـراف از ایـن اصـل  ،خـطـرنـاك و بد
عاقبت است  ،مخصوصا كم فروشى سرمایه اعتماد و اطمینان را كه ركـن مـهـم مـبـادالت اسـت از بـیـن مـى برد ،و نظام اقتصادى
را به هم مى ریزد .بسیار جاى تـاسـف اسـت كـه گـاه مـى بـیـنـیـم غـیـر مـسـلمـانـان در رعـایـت ایـن اصـل از بـعـضـى از مـسـلمانان
وظیفه ناشناس  ،پیشقدمترند ،و سعى مى كنند اجناسشان را درست با همان وزن و پیمانهاى كه روى آن نوشته اند بى كم و كاست
به بازارهاى
.جهان بفرستند و اعتماد دیگران را از این راه جلب كنند
.آرى آنها مى دانند كه اگر انسان اهل دنیا هم باشد راهش همین است كه در معامله خیانت نكند
این موضوع نیز قابل تـوجـه است كه از نظر حقوقى كم فروشان ضامن و بدهكار در برابر خریداران هستند و لذا توبه آنها جز به
اداى حقوقى را كه غصب كرده اند ممكن نیست  ،حتى اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف
.صاحبان اصلى به مستمندان بدهند
نـكـتـه دیگر اینكه گاهى مساله كم فروشى تعمیم داده مى شود به گونه اى كه هر نوع كم كارى و كوتاهى در انجام وظائف را 2 -
شامل مى شود ،به این ترتیب كارگرى كه از كـار خـود كم مى گذارد ،آموزگار و استادى كه درست درس نمى دهد كارمندى كه به
.موقع سـر كـار خـود حـاضـر نـمـى شـود و دلسـوزى الزم را نـمـى كـنـد ،هـمـه مشمول این حكمند و در عواقب آن سهیمند
البـتـه الفـاظ آیـاتـى كـه در بـاال گـفـتـه شـد مـسـتـقـیـمـا شـامـل ایـن تـعمیم نیست  ،بلكه یك توسعه عقلى است ولى تعبیرى كه در
.سوره (الرحمن ) خـوانـدیـم  :و السـماء رفعها و وضع المیزان اال تطغوا فى المیزان اشاره اى به این تعمیم دارد
قسطاس ) به كسر قاف و ضم آن (بر وزن مقیاس و گاهى هم بر وزن قرآن نیز اسـتـعـمال شده ) به معنى ترازو است  ،بعضى ( 3 -
آن را كلمه اى رومى  ،و بعضى عربى مى دانـنـد ،و گـاهـى گـفـتـه مـى شـود در اصـل مـركـب از دو كـلمـه (قـسـط) بـه مـعـنـى عـدل
و (طـاس ) به معنى كفه ترازو است  ،و بعضى گفته اند (قسطاس ) ترازوى بزرگ است در حالى كه (میزان ) به ترازوهاى كوچك
.هم گفته مى شود
 !.بـه هـر حال قسطاس مستقیم ترازوى صحیح و سالمى است كه عادالنه وزن كند ،بى كم و كاست
جـالب ایـنـكـه در روایـتى از امام باقر (علیه السالم ) در تفسیر این كلمه مى خوانیم  :هو المیزان الذى له لسان ( :قسطاس ترازوئى
).است كه زبانه دارد

مسابقه اینترنتی تفسیر سوره اسراء
www.bahmanemamzadegan.ir
کانون فرهنگی امامزادگان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن
اشاره به اینكه ترازوهاى بدون زبانه حركات كفه ها را به طور دقیق نشان نمى دهد ،اما هنگامى كه ترازو زبانه داشته باشد
.كمترین حركات كفه ها روى زبانه منعكس مى شود ،و عدالت كامال رعایت مى گردد

