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  سعيدی الدين امين داکتر الحاج

  ٢٠٢٠ دسمبر ١٣
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سورۀ المعراج
  .رکوع می باشد ودو تسورۀ معارج در مکۀ مکرمه نازل شده ودارای چھل وچھارآي

٣  

  

ِيبصرونھم يود المجرم لو يفتدي م ِ َ ْ َ َ َْ َ ُ ِ ُْ ْ ُّ َ ْ ُ ُ َُ ِن عذاب يومئذ ببنيهَّ ِ ِ ِ َِ َِ ٍ ْ َ َ ْ ﴿١١﴾  

کند که  ، گناھکار آرزو می  دھند آنان را به ايشان نشان مى

. از عذاب آن روز قرار دھد) برای نجات(فرزندان خود را فديه 

)١١(  

ُيبصرونھم« ُ َُ َّ   .ي نشان دادن و روشن گري استامعنه  ب:»َ

  :مجرم در روز قيامت دارای سه آرزو می باشد

ْلو «.  می خواھد با خاك يكسان شود ش اينست که زويرآاولين  َ

ُتسوى بھم األرض ْ َ ْ ُ ِ ِ َّ َ  ). نساءۀ سور٤٢ آيت(» ُ

ًأمدا بعيدا «. از اعمالش دور شود ش اينست کهرزويآمين دو ًِ َ َ َ« 

  )، آل عمران٣٠ آيت(

 فديه دادن از اين تکاليف ۀديأ با ت ش اينست کهسومين آرزوي

ُّ يود  يوم«. الح عوام الناس کور خواندهنجات يابد، به اصط َ َ

ِالمجرم لو يفتدي َ ْ َ ْ َ ُ ِ ُْ   .).در آن روز مجرم دوست دارد فرزندان خود را براى دفع عذاب فديه دھد و فداى خود كند (»...ْ

   مىكند، بلكه کردنی، شخص يا گروھى را انتخاب نمى نباور مجرم براى فديه دادن و نجات يافتن از عذاب دشوار و 

 مردم ۀفرزند، ھمسر، برادر، فاميل و ھم: گويد ھمه را بگيريد و فقط مرا آزاد كنيد؛ برايش فرق نمی کند می :گويد

  . را بگيريد و فقط مرا از اين مصيبت نجات دھيد  که دارم آنی دار وندارۀزمين و ھم

فرزندى ھم مھم نيست، ديگر او،  ۀيد؛ برای کفار در آن روز ديگرعاطفئکه مالحظه می فرما  تأسف بايد گفت طوریاب

ش نمی خورد و ھمه را درده ى مردمى بئّسر ندارد، محبت برادرى و حمايت فاميلى و آشناه آن غيرت ھمسری را ب
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منظور نجات خود از ه ن حاضر می شوند که در آن روز، بافداي منافع و مصالح شخصی خويش می سازد، مجرم

  . اين چيز ھا، ھيچ سودی به حالش نمی رساندۀولی دريغا که ھم، کوشدبعذاب دوزخ، به قيمت نابودى ھمه 

ش و جلب رضايت دوستان و يا به خاطر رفاه ھمسر و فرزنداناو فراموش کرده بود که بايد خود را نبايد در دن

فراموش کرده بود که در آن روز ھيچ يك از آنھا . خرت خويش ھم می شدآخويشاوندانش، دوزخی می ساخت، ومتوجه 

  . از عذاب دردناک جھنم نجات دھندی رارا ندارند که انسان رسند و توان آن به داد وفرياد انسان نمى 

ِوصاحبته وأخيه ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ﴿١٢﴾  

  )١٢(. ھمچنين ھمسر و برادرش را

ِوفصيلته التي تؤويه ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َّ َ َ َ ﴿١٣﴾ 

  )١٣. (كردند ھميشه از او حمايت ميو قبيلۀ خود را که 

ِفصيلته« ِ َِ   .نزديکش را عشيره :»َ

ِويه ُٔت«    .ي پناه دادن استامعنه گرفته شده ب» مأوي« تؤي از :»ِ

ِومن في األرض جميعا ثم ينجيه ِ ِِ ْ ُ َّ ُ ً َ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ﴿١۴﴾ 

 )١۴(. او را نجات دھد) اين کار(تا ) فدا کند(ونيز ھمه کسانی را که در روی زمين است 

َكال إنھا لظى َ َ َّ ِ َّ َ ﴿١۵﴾  

   )١۵(. ان و سراپا شعله است دوزخ آتش سوزاين چنين نيست،

ٰإنھا لظى« َ َ َ َّ  . ور است  جھنم يا درک دوم دوزخ شعله:»ِ

َنزاعة للشوى َّ ِ ً َ َّ َ ﴿١۶﴾  

 )١۶( .کند که پوست بدن را به شدت جدا می 

ٰنزاعة للشوى« َ َّ ِّ َ َّ   .َ کند  دست و پا يا پوست سر مجرم را می:»َ

  ! محترمۀخوانند

ًإذا رأتھم من مكان بعيد سمعوا لھا تغيظا و زفيرا«:  می فرمايددر وصف آتش جھنمقرآن عظيم الشأن  ًِ ِ ِ َِ َ ُّ َ َ َ ُ َُ َ ٍَ ٍ َْ ْ ْ َ فرقان، ۀ سور (»ِ

 .).شنوند از فاصلۀ دور آنان را ببيند، خشم و خروشى از آن مى ) دوزخ(چون ( )١٢ آيت

ًتغيظا« ُّ َ   .ی چيغ، فرياد آشکار يا ھم چيغ وفغان آمده استامعنه  ب:»َ

ِانطلقوا إلى« :که می فرمايد طوری: ی شرار ھای بزرگی است آتش جھنم دارا ُ ِ َ ٍ ظل ذي ثالث شعب ْ َ ُ ِ ِ َِ ِ ال ظليل و ال يغني  ٍّ ِْ ُ َ ٍ َ

ِمن اللھب َِ َّ ِ إنھا ترمي بشرر كالقصر َ ِْ َْ ْ َ ٍ َ َ ِ َ َّ ِ«  

، نه بر سر احاطه کند) شما را( دودھای آتش دوزخ که از سه جانب ۀيارويد زير س) ( سورۀ مرسالت٣٢ الی ٣٠آيات (

  ). خواھد افکند و نه از شرار آتش ھيچ نجاتتان خواھد داد، آن آتش ھر شراری بيفکند شعلۀ مانند قصری استهياشما س

َسأصليه سقر و ما أدراك ما سقر ال تبقي و «: که می فرمايد خصوصيت آتش دوخ مستمر وغير منقطع می باشد؛ طوری َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ ُ

ُال تذر َ آتشی (داني دوزخ چيست؟   و تو نميـ. ـكنيم به زودی او را وارد دوزخ مي) اما) ( سورۀ مدثر٢٨لی  ا٢٦آيات  (»َ

 آن دوزخ از دوزخيان ھيچ باقی ۀًواقعا ھم شرار!) سازد گذارد و نه چيزی را رھا مي نه چيزی را باقی ميـ) است كه

  .نگذارد و ھمه را بسوزاند و محو گرداند

  .سوزاند آتش آخرت روح و دل را ھم می نيا فقط بدن را می سوزاند، ولی نبايد فراموش کرد که آتش د

ِنار هللا الموقدة التي تطلع على األفئدة«:  درون جسم انسان استۀّ آتش جھنم، سوزانند ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ُ َُّ َ َّ َُّ َ ُ آتش  () سورۀ الھمزه٨و٧آيات (» ْ

  )!آتشی كه از دلھا سرمي زند.  الھی استۀبر افروخت
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  :ظيم الشأن در اين باره می فرمايد قرآن ع

ُإنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بھم سرادقھا« ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ َ َ ًَ َ َّ ْ َْ َّ  ايم كه  ما برای ظالمين آتشی را آماده كرده) (...  کھفۀ، سور٢٩ آيت (»...ِ

  . »... اش آنھا را از ھر سو احاطه كرده است سرا پرده

ْو أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتھم ...«: که می فرمايد ست طوریصدای اين آتش بی نھايت مھيب وترس ناک ا ُ ْ ََ ََ َ َِ ً ِ ِ َِ َّ ِ َّ ْ ْ َْ َ َ

ًمن مكان بعيد سمعوا لھا تغيظا و زفيرا ًِ ِ ِ َِ َ ُّ َ َ َ ُ َ ٍَ ٍ َ که قيامت را انكار كند  و ما براي کسا نی ) (... فرقانۀ سور١٢ و١١آيات  (»ْ

 بيند صدای وحشتناك و خشم آلود او را كه با نفس  ين آتش آنھا را از دور ميھنگامی كه ا.  ايم آتش سوزانی مھيا كرده

  .)شنوند زدن شديد ھمراه است مي

ُربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته« َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َْ َ َ ََّ َِّ ِ َ َ ِ به ) به خاطر اعمالش(پروردگارا، ھر كه را تو ) (، سورۀ آل عمران١٩٢ آيت (»... َّ

ُفأن له نار جھنم خالدا فيھا ذلك الخزي العظيم...«» ... ای  و رسوا ساختهآتش افكنی، او را خوار ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ُْ َ ًَّ َ َّ َ َ )  سورۀ توبه۶٣ آيت (»َ

  ).!ماند، اين يك رسوائی بزرگ است  یبراي او آتش دوزخ است كه جاودانه در آن م(... 

َتلفح وجوھھم النار و ھم فيھا كالحون« َُ ُ ُ ُ ُِ ِ ْ ُ َ َّ ُ ُ َ ْ  ھاي سوزان آتش ھمچون شمشير به  شعله) (منون سورۀ مؤ٠۴١ آيت (»َ

  .).شود و در دوزخ چھرۀ در ھم كشيده دارند صورتھاشان نواخته مي 

َّتدعو من أدبر وتولى َ ََ ََ َ ْ ْ َْ َ ُ ﴿١٧﴾  

  )١٧(ھر كه را به حق پشت كرده واز دعوت حق روى گردانده مى طلبد 

َوجمع فأوعى ْ َ َ َ ََ َ ﴿١٨﴾  

  )١٨( كرده و به ذخيره سازى و انباشتن پرداخته، مى خواندو آن را كه ثروت جمع

ٓفأوعى« ٰ َ َ  . مال خود را از حرص و آز در ظرفی ذخيره کرد:»َ

ًإن اإلنسان خلق ھلوعا َ َ َُ ِ ُ َ ْ ِ ْ َّ ِ ﴿١٩﴾  

 )١٩(. آفريده شده است) و حريص(صبر  تاب و بی  ًواقعا که انسان بی 

ًھلوعا«   . ناشکيبا و حريص:»َُ

 و ھنگامى كه خوبى به او رسد از »اذا مسه الشر جزوعا«به او رسد بسيار جزع و بيتابى مى كند، ھنگامى كه بدى 

  .»و اذا مسه الخير منوعا«، ديگران دريغ مى دارد

تفسير كرده اند، بنابر » كم طاقت«ى ارا به معن  ھم آنیى حريص و تعدادارا به معن» ھلوع«تعداد کثيری از مفسرين 

و » بخل«و » جزع«و » حرص«:  منفى اخالقى در وجود اينگونه انسانھا اشاره شده ۀ سه نكتتفسير اول در اينجا به

 .»ھلوع«ى ا دوم و سوم تفسيرى است براى معنتزيرا آي» بخل«و » جزع«بنابر تفسير دوم به دو نكته 

ند، ايگرد ملزوم يكاين احتمال نيز وجود دارد كه ھر دو معنى در اين کلمه جمع باشد، چرا كه اين دو وصف الزم و 

  . و عكس آن نيز صادق استند، و در برابر حوادث سوء كم تحمل ا بخيلً حريص غالبایانسانھا

ًإذا مسه الشر جزوعا ُ َ ُّ ََّّ ُ َ َ ِ ﴿٢٠﴾  

  )٢٠. (چون آسيبی به او رسد، بی تاب است

ُجزوعا«   .شود  بسيار نوميد می :»َ

صيبتی به او برسد، صبر پيشه نمی کند، و وقتی راحت يعنی بی صبری وکم ھمتی او تا حدی است که وقتی مشقت و م

و آرامشی به او دست می دھد وبه ثروت و مالی نايل آيد، در آن بخل می ورزد، در اينجا ھدف از بی صبری وجزع، 

  .آن است که از حد شرع خارج باشد وھم چنين ھدف از بخل آن است که در ادای فرايض و واجبات کوتاھی نمايد

َوإذا م َ ِ ًسه الخير منوعاَ ُ َ ُ ُْ َ ْ َّ ﴿٢١﴾ 
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  )٢١( .و چون خيرى بدو رسد سخت بخيل و نابخشنده است

َإال المصلين ِّ َ ُ ْ َّ ِ ﴿٢٢﴾  

  )٢٢(. مگر نمازگزاران

 .»الذين ھم على صالتھم دائمون«نمازگزارانى كه نمازھاى خود را تداوم مى بخشند، 

نوسيله ارتباط مستمر با درگاه پروردگار متعال تأمين  زيبای آن است زيرا بديۀ نماز در کسباولين خصوصيت و فائد

  .مى شود

بديھى است منظور از مداومت بر نماز اين نيست كه ھميشه در حال نماز باشند، بلكه منظور اين است در اوقات معين 

  .نماز را انجام مى دھند

که به نماز اھميت قايل باشد، با  مسلمانی. يدآشمار می ه نماز ماشين و محرک اصلی اعمال عبادی در دين مقدس اسالم ب

 او با ساير عبادات ھم اھميت قايل بوده و به ادای آن ارج و احترام خاصی قايل توانيم که قوت و صالبت گفته میتمام 

 .است

 بايد در مورد اين انسان حکم کرد که ھمچو انسانھا ساير عبادت را نه تنھا که نماز برايش بی اھيمت باشد، ولی مسلمانی

  .دست نمی آورده نياورده و فايدۀ چندان از آن بءارا به نيت صحيح بج د، آنندھ د و يا ھم اگر انجام ھم مینانجام نمی دھ

 بودن اين عبادات است که کلمۀ نماز ن بر آن تأکيد بيشتر نموده، بنابر مھمأ عباداتی است که قرآن عظيم الشۀنماز از جمل

  .ن تذکر يافته استأعظيم الش بار در قرآن) ٩٨(ومشتقات آن بيشتر از 

  ھستی بخش مرتبط و متصل می کند و با اين ارتباط روح و جان انسان را زنده،ءنماز روح شخصی مسلمان را به مبدا

  .رسالتھای فردی و اجتماعی آماده می سازد و  و او را برای انجام ساير وظايفبا نشاط و آرام نگاه داشته

رود،  شمار میه الھی بۀ که انجام يک دستور و يک وجيـبـ آوردن نماز برای يک مسلمان عالوه بر آنءخواندن و بجا

  .گردد خود مانع از انجام بسياری از اعمال زشت، ناپسند ومانع پيوستن انسان به ساير گناھان می

ان الصاله تـنھی عن الفحشاء و «: دارد ينست که انسان را از فحشاء و منکرات نگاه میيکی از فوايد با عظمت نماز ا

  .»المنکر

نماز مسلمانان سراسر جھان را درھر روز پنج . توان در بعـد سياسی آن مورد بررسی قرار داد دومين فايدۀ نماز را می

  .بخشدسازد، و به آنان شکوه و عظمت می  بار به سوی قـبـلۀ واحدی، متحد می

صعب  ھا و مصائب بخشيده و ھمين نماز است که بسياری از امراض  نماز به انسان نيروی عظيمی برای تحمل غم

مقاومت او را در برابر حوادث  وا بخشيده و انسان را به آينده اميدوار ساخته، قدرت ايستادگی واروانی را مدالعالج 

  . بزرگ زندگی باال می برد

 ا اشتغاالت و مشكالت دنيۀشود و از ھم حواس خود متوجه هللا تعالی می  با تمام اعضای بـدن وانسان مسلمان در نماز

 آورد، فكر نمی غير از پروردگار با عظمت و آيات قرآن كه در نماز بر زبان می ه ھيچ چيزی ب گرداند و به روی برمی

آرامش روان و آسودگی  اثنای نماز، باعث ايجادنديشيدن به آنھا، در يدانی كامل از مشكالت زندگی و نرويگر ھمين. كند

  .عقل در انسان نيز می شود

ی در كاھش ئ سازی و آرامش روانی از بر پا کردن نماز، از نظر روانی چنانچه گفته آمديم، تأثير بسزا اين حالت آرام

ًردم خاصتا درين ين آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مئشدت تشنجات عصبی ناشی از فشار زندگی روزانه و پا

  .ُعصر پر تالطم، تشويش و ھيجان دچار آن ھستند، دارد

   :در حديث پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم آمده است كه
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َاذا حزبه امر فزع الی الصالة« ِ َ ُ َ    سوی  گرفـتـند، به  در فشار قرار می  از کاری  هللا صلی هللا عليه و سلم چون رسول( »ََ

  در زيادتری از موارد زندگی پيامبر اسالم ديده شده است ھرگاه امری بر رسول خدا سخت میو .). بردند  می   پناهنماز

ای بالل، ما را ( » ارحنا بھا يا بالل«: فرمود وبه حضرت بالل ھدايت میبرد،  ايستاد و به نماز پناه می آمد به نماز می

  ). نماز را بر پا داردمنظور اين بود که اقامة) (با نماز راحت کن

بينيم که راحتی پيامبربزرگوار اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم در ادای نماز بود، و از نماز  بنابـراين می

   .برد خواندن حظ و لذت می

َالذين ھم على صالتھم دائمون َ َ َُ ِِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َّ ﴿٢٣﴾  

  )٢٣(که ھمواره بر نمازشان مداوم و پايدارند آنانی

که از پيوند با صفاى ی ئنسانھاو واى بر آنعده اپروردگار با عظمت است  الفت بين بندگان و ۀترين رشت كم ، محنماز

  .بھره بماند ش از نور اين عبادت، بى  االھى جدا باشد و حيات و زندگي

 .ر استترين عمل در شبستان حيات بش ، واقعيتى است كه هللا مھربان عشق و محبت از انسان خواسته و نورانى نماز

 ھستى و موجوديت انسان را، به ملكوت پيوند داده و مانند اين منبع فيض، برنامۀ ۀ، ريسمان اتصالى است كه ھمنماز

 . توان يافت بھتر براى ايجاد ارتباط بين بشر و حق مطلق نمى

 ۀشو دھند و و شست مشكالت ۀھا، منبع بركات و كليد گشايند  تمام واقعيتۀ عبادات، منعكس كنندۀ، برتر از ھمنماز

 .خطرات از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است

  . كس امكان ندارد  قرب الھى است كه بدون آن جلب فيض خاص از پيشگاه با عزت ربوبى براى ھيچۀ، ماينماز

 مقام خردان اند و محرومان از اين  خبران از نماز بى  سود است بى ، حقيقتى است كه كيمياى حيات بدون آن بى نماز

 .نماز، تھي دست اند و فقيران با نماز ثروتمندان بزم وجود اند اسير دست شيطان اند، ثروتمندان بى 

 چون جوھر و در دنيا و   قرب به داور و نسبت به عبادات ديگر ھمۀاست كه انجام آن وسيل) ارکرھ(، پالن و نقشه نماز

 .جمله افراد بشر استآخرت ناصر و ياور و بر تمام خوبى ھا مصدر و واجب بر 

ٌوالذين في أموالھم حق معلوم ُ ْ َ ٌّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َّ ﴿٢۴﴾ 

  )٢۴(. که در اموالشان حقی معين و معلوم است و آنانی

 مبارکه بر مکلفيت ھای انسان مسلمان در امور عبادت ھای مالی، مانند زکات مال وساير مساعدت ھای آيتدر اين 

 .نا ومحتاجءی باشد از جمله صدقه، نذر ويا ساير کمک ھای مادی به فقرا انسان الزم می گردد مۀمالی که بر ذم

  !خوانندۀ محترم

ن بيان گرديده و مسلمان پس از ايمان به هللا، دو عمل بسيار مھم و أمتعددی از قرآن عظيم الش حکم زکات در آيات

  .است» زكات«و » نماز« و مھم اين دو عمل بسيار بزرگ. را بايد انجام دھد بزرگ را در پيشروی خود دارد که آن

به اين معنى است كه انسان اضافه بر نياز، از ثروت و مالى كه اختيار دارد، به اشخاص نيازمند و محتاج » زكات«

 .ببخشد

  . شود  انجام چنين عمل مھمى باعث رشد او و صعودش به سوى كمال مى 

  . مدح و ستايش نيز آمده استیاّی نمو و رشد و زياد شدن است و به معنازکات در لغت به معن

 مخصوص از مال مخصوص برای اشخاص مخصوص با شرائط ۀانداز: و زکات در اصطالح شرع عبارت است از

 .مخصوص

  .گردد گی مال میپرداخت زکات مال موجب برکت آن شده و پاکيز
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 را از زکات می دھيد و قصد و آنچه) (٣٩/سوره روم (»و ما آتيتم من زکاة تريدون وجه هللا فاولئک ھم الممضعفون«

 .)تان رضای هللا است موجب فزونی مال شما می شود

ً زکات علماء می فرمايند که اساسا زکات برای جبران کمبود ھای افراد جامعه و پرکردن شکاف ھای ۀدر حکمت وفلسف

ح گرديده است و عميق طبقاتی و ايجاد رفاه و آسايش ھر چه بيشتر برای ھمگان و زدودن فقر و بيکاری تشري

  .معتبرترين ضامن حفظ آزادی و استقالل و ثبات سياسی و اقتصادی ملت مسلمان است

ھرگاه مسلمانی احکام الھی را مراعات نموده زکات اموال حالل وپاک خود را بدھد اينجاست که او از محبت افراطی 

کند که برای رضايت هللا جل جالله از  ثابت میاين مؤمن . است کند که آن محبت هللا به مال به محبت ديگری انتقال می

  .را در راه هللا جل جالله مصرف نموده است، پس چگونه رو به مال حرام نمايد مال خود گذشته آن

توانند که صد ھا رکعت نماز  سازد، زيرا در بسياری از حاالت انسانھای ريا کار می زکات، ايمان مؤمن را قويتر می

ًدھد که او واقعا محبت با پروردگار خويش  آن مصرف پول در راه هللا جل جالله نشان میعکس  هی بخوانند ولی بئريا

  . داشته و از لذيذ ترين چيز در زندگی خويش برای رضايت وی صرف نظر نموده است

 :کشاند بنابر اين زکات انسان را به امور ذيل می

 تقويت ايمان با مصرف نمودن اموال در راه هللا جل جالله: الف
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