ﻧﻄﻖ ﭘﯿﺶ از دﺳﺘﻮر
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در اﻣﻮر ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺴﺎﺑﮕﺮاﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾ�ﻧﺸﺎن و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻠﻘﯿﺎﺗﺸﺎن ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و
در اﺑﻬﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر .و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ
ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ.
ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را �ﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ،ﺑﺮای �ﺎزﻫﺎﯾ�ن ،ﺑﺮای ﻗﺮآن
ﺧﻮاﻧﺪ�ﺎن.
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﭼﻘﺪر �ﺎز ﺧﻮاﻧﺪ�ﺎن در دوری ﻣﺎ از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ؟ و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
�ﺎزﻣﺎن ﻣﺎ را ارﺗﻘﺎ �ﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻼم وﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ،راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن و اﻋ�ل ﻣﻌﻨﻮﯾ�ن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ،زﻧﺪﮔﯽ ای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺟ�ﻟﯽ و ﺑﺴﯿﻂ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻤﺗﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ روی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی اﺳﺖ.
ﻣﺎ دﻧﯿﺎﮔﺮا ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ آﺧﺮت ﮔﺮا ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ دارد.
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﴎﻋﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻨﻮی در ﻣﺎ روﺷﻦ و ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻐﺎﺑﻦ
دﺳﺘﻪ اول :آﯾﺎت  ١ﺗﺎ  ٤ﻣﻮﺿﻮع :ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ
دﺳﺘﻪ دوم :آﯾﺎت  ٥ﺗﺎ  : ١٠ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و روز ﺟﺰا
ﻏﻦﺒ  :ﺷ� در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻮده اﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷ� را از آن ﺑﺮﺣﺬر داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوزی را از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﯽ اﺑﺪی و ﺑﺴﯽ دردﻧﺎک
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم :آﯾﺎت  ١١ﺗﺎ  : ١٣ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم  ١٤:ﺗﺎ ١٧
اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال و اوﻻد و ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾ�ﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﻪ دارد
دﺳﺘﻪ آﺧﺮ :آﯾﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﯾﻪ  :١٨ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻔﺖ ﻋﺰﯾﺰﺣﮑﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻐﺎﺑﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳ�ء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ را در ﻻﺑﻼی آﯾﺎت و ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ دارد .و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺎ ﺳﻮره ﺣﴩ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ آﯾﻪ ،اﺳ�ءو ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﺪرت آﯾﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد در ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ ﮐﻪ اﺳﻢ و ﺻﻔﺘﯽ از ﺧﺪا را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﻮره اﺳ�ء اﻟﻬﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﴎ و َﻋﻠَﻦ )آﯾﻪ  ٤ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ( ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺪن ﻧﻈﺎم ِ ّ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺧﺪا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﻢ ،ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ ﴎ و ﻋﻠﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮره دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﻮره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪاﯾﺖ و ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ :ذﯾﻞ آﯾﻪ ﻓﻤﻨﮑﻢ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻨﮑﻢ ﻣﻮﻣﻦ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ دﻗﯿﻘﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻔﺮ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ذﯾﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن داﺷﺖ.
ادراک ،ﺑﺎور ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺻﻔﺎت ،ﮔﺮاﯾﺸﺎت ،اﻋ�ل و...
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ:
ﺻﻔﺖ اﯾ�ن دارﻧﺪ
اﯾ�ن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻧﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪه دارﻧﺪ
ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﯿﺮوی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ)ﻃﻮع(
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻧﺪ
واﮐﻨﺶ آن ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ :ﻋﻔﻮ و ﺻﻔﺢ و ﻏﻔﺮان
اﻫﻞ اﻧﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﯾﺸﻪ آن ﮐﻨﱰل ﺑﺨﻞ دروﻧﯽ )ﺷﺢ ﻧﻔﺲ( اﺳﺖ.
رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،روال زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﯾ�ن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﻮا ،اﻃﺎﻋﺖ ،اﻧﻔﺎق ،ﯾﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺲ و ﻗﺮض دادن راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
ﭼﻘﺪر دردﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻮره دﭼﺎر ﻏﻦﺒ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻋﺪاوت و ﻓﺘﻨﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮﻣﻦ وارد ﻣﯿﺸﻮد ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ،
دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺿﻌﻒ در اﯾ�ن اوﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ اﯾ�ﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾ�ﻧﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﻏﻦﺒ ﻧﺸﻮد.
در ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻼن ﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﺪ وﻟﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره ،دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد روﺣﯿﻪ ﻣﻮﻣﻦ را ﺳﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺪی را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده و ﻟﺬا ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯽ دادن اﺳ�ء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در
ﺳﻮره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻮره ،ﺳﻮره اﯾ�ن ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را و اﯾ�ﻧﺶ را در ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن ،ﺣﻖ رﺳﻮل ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺎﺳﺖ..
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ادای اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻌﺪا ﻏﻦﺒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺳﻢ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺎد ﺑﮕﺬارد .و اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮ
ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺘﺶ ﮐﺮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ وﺳﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ای ﻫﻢ
دارد و ﻗﻄﻌﺎ �ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮف ﻫﺎ و
ﻋﻤﻠﺸﺎن ،ﻓﺮد را از ﺟﻬﺎد دور ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪاوت و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اوﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد و اﯾﻦ در ﮔﺮوی اﯾ�ن ﻗﻮی اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳ� و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻐﺎﺑﻦ
ﻟﻪ اﳌﻠﮏ و ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ :ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ
و ﻫﻮ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺷﯽ ﻗﺪﯾﺮ :و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺼﯿﺮ اﺳﺖ
و اﻟﯿﻪ اﳌﺼﯿﺮ :ﻫﺮ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ
ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﯾﴪون و ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻨﻮن  :ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﴎ و ﻋﻠﻦ ﻧﺰد اوﺳﺖ
واﻟﻠﻪ ﻏﻨﯽ ﺣﻤﯿﺪ  :ﺧﺪا ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﯾ�ن آن ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻔﺮ ﻋﺎﻢﻟ ﮔﺮد ﺳﻮﺋﯽ �ﯿﻨﺸﯿﻨﺪ.
ذﻟﮏ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﯾﺴﯿﺮ :ﺑﺮای ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ
ﻤﺑﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﯿﺮ :ﺑﻪ اﻋ�ل ﺷ� ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء آﮔﺎه اﺳﺖ
ﺑﮑﻞ ﺷﯽء ﻋﻠﯿﻢ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻢﻟ اﺳﺖ )ﻏﺮر آﯾﺎت ﺳﻮره(
اﻟﻠﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ :ﻫﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﻔﻮر رﺣﯿﻢ :ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ و ﻓﯿﺾ ﺧﺎص ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ
ﻋﻨﺪه اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ :در ﻧﺰد ﺧﺪا اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ
ﺷﮑﻮر ﺣﻠﯿﻢ :ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻮر و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻠﯿﻢ اﺳﺖ
ﻋﺎﻢﻟ اﻟﻐﯿﺐ و اﻟﺸﻬﺎده:
اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﮑﯿﻢ:
در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺳ�ء اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و راﻫﱪد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﻮره اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺧﺪا ﻏﻔﻮر رﺣﯿﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ ﺧﺪا ﻋﻠﯿﻢ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ .
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ از آن اوﺳﺖ و ﺣﻤﺪ و ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای اوﺳﺖ:
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ در آن ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن:
در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮده ،در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
از ﻃﺮف ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮه ای از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺣﺴﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻐﺎﺑﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﴪ و ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟ ﺑﯿ�ری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ؟ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﭘﯿﺮوزی؟ ....ﻣﻬﻢ ﯾﺎﻓﻦﺘ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﺧﺪا در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮه ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾ�ن راﺳﺦ اﺳﺖ
و ﻋﻤﻞ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ اﺳﺖ  :ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐ�ل و دوری از ﻧﻘﺺ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﴪ و اوﻻد دﺷﻤﻦ ﺷ� ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪه(
اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ )ﺣﺬر و ﻋﻔﻮ و ﺻﻔﺢ و ﻏﻔﺮان(
ﺣﺴﻦ )و اﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﯿﻢ(
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽُ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﮐﻪ ﻫ�ن اﺳ�ء و ﺻﻔﺎت
اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺣﺴﻦ و اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﮐﺘﺎب وﺣﯽ و رﺟﻮع ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء اﻟﻬﯽ اﺳﺖ..
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﻫﺎ و ﺣﺴﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﺴﺒﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮدش ،ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺴﯽ �ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮدی ﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺟﻬﺖ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻦ اﻣﺮ و
ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﻃﺒﻖ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ ،ﺣﺴﻦ را �ﺎﯾﺎن ﮐﻨﯿﻢ(
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮه دادن اﺳ�ء اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻫ�ن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ دارﯾﻢ ،ﺧﺪا ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ �ﯽ داﻧﯿﻢ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ) .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال  :ﮔﺎﻫﯽ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ
ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ �ﯿﺪﻫﯿﻢ(
آﯾﻪ :١٤
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ رادر زﻧﺪﮔﯿ�ن ﻤﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ اﻟﻬﯽ زاوﯾﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﺣﺬر ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ از دﯾﻦ دور ﺷﺪه و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔ�ن ﮐﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ .وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺬر از آن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از آن ﻫﺎ ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻫﺎ:
ﻋﻔﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :اﯾﺮاداﺗﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ و ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺻﻔﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺶ را ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن وﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ اش ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و آن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻏﻔﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮد را ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺪدﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺘ� ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﺘ� اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻏﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺘﺶ را اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻏﯿﺮﺗﺶ را ﺑﺎ
ادﺑﯿﺎت ﺧﻮب ﺑﮕﻮﯾﺪ.
اﻧﺴﺎن در ﻗﺒﺎل اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر؟
آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ :١٦
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮی ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ �ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻋﻔﻮ و ﺻﻔﺢ و ﻏﻔﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺢ ﻧﻔﺲ و ﺑﺨﻞ دروﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ:
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻔﻮ و ﺻﻔﺢ و ﻏﻔﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫ�ن در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻃﺮاﻓﯿﺎ�ﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻔﻮ و ﺻﻔﺢ و ﻏﻔﺮان ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺢ ﻧﻔﺲ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی در ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ
ﺣﺬر ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدن :ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ،ﻋﺪم ﴍﮐﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ،ﻧﺸﻨﯿﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮف ﻫﺎ و...
دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﺧﺪا از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ دﯾﻦ و اﯾ��ﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻋﻔﻮ و ﺻﻔﺢ و ﻏﻔﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾﻦ ﺧﺪا را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻔﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ.

