َّ م
َ
َّ
ِمْسِب اهلل الرْحن الرحيم
اللّ ُه َّم َصل َعيل ُُمَ َّمد َو آل ُُمَ َّمد َو َعج مل فَ َر َج ُهمم

هف
ت
ردس م
سوره مبارهك ماعون

رپهيز از دوگانگي و توهج كامل هب خدا

هر چيزي ،هر كسي و هر كاري ظاهري دارد و باطني .ممكن است كسي در ظاهر به ديگران
احترام گذارد و خيرخواه آنها باشد ولي در باطن از پشت به آنها خنجر بزند .ممكن است كسي در
ظاهر وانمود كند كه به چيزي توجه دارد ولي در باطن به آن توجه نداشته باشد(.مثال در كالس
نشسته و حرفهاي معلم را گوش ميدهد ولي در واقع حواسش جاي ديگر است ).اينكه ظاهر و
باطن كسي با هم متفاوت است نشانه دروغگويي اوست .چنين كسي عمال و باطناً دين خدا را
نپذيرفته ولو اينكه در ظاهر ادعا كند .إنشاءاهلل ما جزو اين گروه نباشيم.

مطالعه سوره مبارکه ماعون
بِسمِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيمِ

به نام خداوند هستى بخش مهربان

أَ رَأَيتَ الَّذي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ()1

آيا آن كس كه دين را تكذيب ميكند ديدهاي؟

فَذلِكَ الَّذي يَدُعُّ اليَتيمَ ()2

پس او همانست كه يتيم را ميراند و تحقير ميكند.

وَ ال يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسكينِ ()3

و ديگران را بر غذا دادن بر مسكين تحريک و تشويق نميكند.

فَوَيلٌ لِلمُصَلِّينَ ()4

پس واي بر نمازگزاران

الَّذينَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ ()5

همان كساني كه از نمازشان دچار سهوند

الَّذينَ هُم يُراؤُنَ ()6

همان كساني كه رياكاري ميكنند

وَ يَمنَعُونَ الماعُونَ ()7

و از احسان و خير رساني به ديگران جلوگيري ميكنند.

مرحله اول :تفکر حول موضوعات سوره
در اين مرحله به كشف روابط واژگان با هم مي پردازيم و در صدديم تا عناصري كه در سوره هستند را تک
تک و با هم مورد توجه قرار دهيم.
ناگفته نماند كه واژه رؤيت و دين كه از واژههاي مهم اين سوره است با سوره مباركه نصر مشترك است و از
آن مهمتر اينكه خطاب در هر دو سوره مستقيماً به پيامبر صلي اهلل عليه و آله است كه ميتوان پيام هر دو
سوره را در راستاي نظام امامت وليّ حق در جامعه دانست .با در نظر گرفتن اين اشتراك در اين دو سوره،
ميتوان بهره هاي فراواني برد .براي دقت بيشتر به معاني واژگان از نظر مفهوم و مصداق و نقش آنها در
جمالت توجه مينماييم.
الف .بررسي واژگان سوره
كذب

هو ما يقابل الصدق ،فهو ما يخالف الواقعيّة و

در مقابل صدق است و آن چيزي است كه با

(يكذّب)

الحقّ ،كما أنّ الصدق هو ما يكون على حقّ و

واقعيت و حق مخالف است.

على واقعيّة.
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دعع

هو الدفع بشدّة و عنف.

(يدّع)

دفع كردني كه همراه با شدت ،سختي و بدون
مدارا است.

يتم

هو انقطاع عمّا يتعلّق به و انفراد فى ضعف.

يتم به قطع شدن از چيزي كه به آن تعلق دارد و

(يتيم)

اليتم بفقدان األب المربّى المدبّر المدير

در ضعف قرار گرفتن گويند .و يتيم كسي است

لمعيشته و اموره.

كه مربي و سرپرست امور و معيشت خود را از
دست داده است.

حضض

الترغيب و البعث على أمر هو دون شأنه و لو

(يحضّ) اعتبارا و توهّما.

ترغيب و برانگيختن براي امري است كه آن امر
دون شأن فرد است حال يا بر اساس مالكهاي
اعتباري يا توهمي.

طعم

هو أكل شيء أو شربه مع اشتهاء و ذوق،

(طعام)

خوردن يا نوشيدن كه با اشتها و ذائقه همراه و
هماهنگ است.

سكن

هو االستقرار في مقابل الحركة و هو أعمّ من

قرار يافتن در مقابل حركت را گويند و اين

(مسكين)

االستقرار المادّيّ و الروحي.

استقرار ميتواند از نظر مادي يا روحي مد نظر

ويل

أنّ الكلمة تستعمل في مقام إنشاء ذمّ شديد و

اين كلمه براي مذمت شديد يا دعايي براي ضرر

قدح أكيد أو دعاء على ضرر و شرّ ،و هذا هو

رسيدن به كسي استفاده ميشود و ويل به معناي

األغلب في استعمالها.

بالي شديدي كه بسيار نزديک به هالكت است.

باشد.

و الويل بمعنى البليّة الشديدة القريبة من
الهالكة.
صلو

مأخوذة من السريانيّة و اآلراميّة ،و هي بمعنى

اين كلمه از سرياني و آرامي گرفته شده و به

(مصلّين)

العبادة المخصوصة ،و يعبّر عنها بالعربيّة:

معناي عبادت مخصوص است و در عربي به آن

بالصالة .هو الثناء الجميل المطلق الشامل

نماز گويند و معناي ريشه آن مطلق ستايش

للتحيّة و غيرها.

زيباست كه شامل تحيت و سالم و  ...ميشود.

سهو

هو الغفلة عن عمل يقصده و يريد أن يعمل

غافل شدن از عملي كه انجام آن قصد شده بود و

(ساهون)

به.

يا اراده بر انجام آن بوده است.

منع

هو إيجاد ما يتعذّر به الفاعل القادر في عمله،

ايجاد عذر براي فاعلي كه ميتواند كاري را انجام

(يمنعون)

أو إيجاد ما به يتوقّف جريان عمل.

دهد و يا اخالل در جريان انجام يک كار.
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معن

هو ماليمة و اعتدال في أمر و و هذا المعنى

(ماعون) يختلف باختالف الموضوعات .و في كلّ منها

ماليمت و اعتدال در يک امر را گويند .اين معني
در موضوعات مختلف متفاوت است .در مورد آب

بحسبه :ففي الماء كونه هنيئا في مقام الشرب.

به معناي گوارا بودن آنست .در جريان به معناي

و في الجريان كونه ماليما طبيعيّا سهال .و في

ماليم و طبيعي بودن و سهولت آن است .در

أثاث البيت ما كان في جريان في البيوت و

وسايل منزل به معناي آن چيزي است كه به طور

من جملة األشياء و األسباب المعمول بها في

معمول در خانه يافت ميشود .و در انفاقها به

المتعارف .و في اإلنفاقات ما يكون عند الناس

معناي آن چيزي است كه ميان مردم معروف است

معروفا غير منكّر و فيه ماليمة ال صعوبة فيه.

و ناشناخته نيست و نيز در دادن آن سختياي
وجود ندارد.

ب .تصويرسازي از واژگان
با توجه به مفاهيمي كه از واژگان ارائه شده است هر يک از عناصر سوره را در ذهن به خوبي مجسم نموده،
نمونههاي ديگري را كه مي توان به عنوان نمونه در تحقق معناي كلمه بيان كرد را عنوان نماييد.
تصاوير

واژه
رأي

با چشم ديدن.

كذب

دروغ گفتن.

دين

اطاعت.

دعّ

راندن چيزي يا كسي.

يتيم

كسي كه پدر ندارد.

حضّ

اشتياق كسي را براي چيزي برانگيختن.

طعم

مزه داشتن.

سكن

آرام گرفتن.

صلو

نيايش و ستايش كردن.

سهو

غفلت.

منع

دست برداشتن از چيزي.

معن

ماعون آنست كه پيوسته در گردش و جريان

نمونههاي ديگر

است ،چنانكه آن را تبر ،ديک ،دستاس و مانند
آن كه معموال به عاريه داده ميشوند ،معنى
كردهاند و ايضا مانند قرض دادن ،صدقه دادن ،و

4

واژه

تصاوير
زكات كه در ميان مردم جريان دارند.

نمونههاي ديگر
1

ج .ارتباط بين واژگان سوره
 .1اعراب سوره

2

(أَ رَأَيتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) همزه استفهام است .رأيت فعل ماضي و فاعل آن انت است .الذي موصول و
يكذب بالدين صله است .بالدين متعلق به يكذ ب است .جمله صله در محل مفعول دوم براي رأيت است.
(فَذلِکَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ) فاء در جايگاه فاء جواب شرط است ،زيرا جمله در جواب شرطي است كه در تقدير
است و آن اين است كه «اگر ميخواهي بداني يا اگر او را نميشناسي» پس آن كسي است كه يتيم را از خود
ميراند .ذلک مبتدا و الذي خبر آن بوده و جمله يدعّ اليتيم صله است.
(وَ ال يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسكِينِ) واو عاطفه و ال نافيه است و يحضّ فعل مضارع مرفوع و فاعل آن مستتر كه
در تقدير هو است .على طعام المسكين متعلق به يحضّ.
(فَوَيلٌ لِلمُصَلِّينَ) فاء نتيجه است و ويل مبتدا و للمصلين خبر آن است.
(الَّذِينَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ) الذين نعت براي مصلّين است و هم مبتدا و عن صالتهم متعلق به ساهون
است و جمله اسميه محلي از اعراب ندارد چون صله الذين است.
(الَّذِينَ هُم يُراؤُنَ وَ يَمنَعُونَ الماعُونَ) الذين بدل براي الذين قبلي بوده ،هم مبتدا و جمله يراءون خبر آن
است .اين جمله صله براي الذين بوده و جمله يمنعون الماعون عطف بر يراءون است .مفعول اول يمنعون
محذوف و الماعون مفعول دوم آن است.
 .2تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم
 ويژگيهاي برخي از افراد جامعه كه دور از حقيقت دين هستند.
 دورويي و فريب كه در عبادتهاي فردي و اجتماعي ظهور مييابد.
 افرادي در جامعه اند كه اوضاع نابسامان مادي و معنوي دارند .افرادي گرسنه ،افرادي با توان معنوي بسيار
پايين ،افرادي كه هيچ كار و شغلي ندارند ،بچههايي يتيم ....،كه در جامعه كسي به فكر آنها نيست.
 جامعهاي كه قرار است ديندار باشد
 افرادي كه نماز ميخوانند ،اما براي منفعتهاي خودشان ميخوانند
 دينداري واقعي كه با توجه ،درك و مساعدت به نيازمندان همراه است.
 1قاموس قرآن ،ج ،7ص 263
 2إعراب القرآن و بيانه ،ج ،11ص  594و 595
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 آسيبهاي اجتماعي
........................ 
..................... 
.................... 
مرحله دوم :گزارهنويسي
در اين مرحله با توجه به مضامين سوره ،گزارههاي عقلي را يادداشت ميكنيم اين گزارهها ما را به غرض
سوره نزديک كرده ،هر يک به تنهايي براي ما هدايتآور است.
الف .گزارههايي از سوره
أرأيت الذي يكذب بالدين
 دين به معناي پذيرش قوانين مشخص حاكم بر اعمال و باورهاست كه به پاداش يا جزا منجر ميشود.
بنابراين مي توان در تكذيب آن ،يكي از سه قيد (پذيرش +قوانين +پاداش يا جزا) را در قول يا عمل و يا
در قول و عمل انكار كرد.
 با توجه به تعريف دين ،دين فقط متعلق به خداوند است كه از طريق انبيا و اولياي الهي در اختيار بشر
قرار ميگيرد لذا خطاب اصلي در سوره پيامبر صلي اهلل عليه و آله است.
 مهم ترين آسيب اجتماعي تكذيب دين است؛ زيرا در اين صورت تنها منافع شخصي ،تعيين كننده ضوابط
جامعه خواهد بود .در اين صورت منافع فرد اقتضا ميكند تا از برخي از احكام دين تبعيت كند .اين
تبعيت باعث دورويي در جامعه ميشود .بدين ترتيب تكذيب دين با دورويي همراه است.
 شناخت كساني كه تكذيب كننده دين هستند براي جلوگيري از آسيبهاي احتمالي الزم است.
............... 
.............. 
فذلک الذي يدع اليتيم و ال يحض علي طعام المسكين
 اين آيات در مقام معرفي تكذيب كنندگان دين است.
 نحوه برخورد با يتيم و مسكين شاخصه دينداري است .و اگر منظور از دين ،جزا باشد ،عاقبتنگري مد
نظر بوده است.
 نحوه برخورد با يتيم و مسكين ،نيّات باطني فرد را آشكار ميسازد.
 اطالع از اوضاع ديگر افراد جامعه كه از توان مادي و معنوي ضعيفي برخورداند ،از وظايف ديندار است.
 كسي كه به فكر رفع محروميت از جامعه نباشد ،ديندار نيست.
 دفع يتيم با شدت در صورتي ايجاد مي شود كه فرد به كلي از عاطفه و احسان تهي باشد.
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 حضّ بر طعام مسكين به معناي در نظر نگرفتن تعينات اجتماعي و منظر نامطلوب مردم در تشويق
رسيدگي به مساكين است.
................. 
................. 
................. 
فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون
 خداوند برخي از نمازگزاران را شايسته هالكت دانسته ،آنها را از جرگه نمازگزاران خارج ميكند.
 نمازي كه صرفاً جنبه شخصي پيدا كند و فرد را در جهات مصالح مردم قرار ندهد ،نماز مطلوب خداوند
نيست(.فاء در ابتداي ويل فاي نتيجه است) لذا اگر نماز انسان واقعي باشد فرد را از تكذيب دين مصون
مي سازد .در اين صورت چنين كسي از دور كردن يتيم و رها ساختن مسكين خودداري ميكند.
 بهره بردن معنوي از نماز با پذيرش يت يم ،تشويق در طعام مسكين و كمک به ديگران ،امكانپذير ميشود.
 خداوند در دين خود بين احكام فردي و اجتماعي تفاوتي نگذاشته است .و هر يک را به منزله ظاهر و
باطن ديگري قرار داده است.
 خطراتي وجود دارد كه فرد را نسبت به نمازش دچار غفلت ميكند.
 اين غفلت از جنبه اجت ماعي و تبديل شدن به يک حركت اجتماعي بسيار خطرناك است.
 سهو از نماز به معناي غفلت و بيبهره بودن از منافع الهي آن است.
............................... 
............................. 
............................... 
الذين هم يراؤن
 نمازي كه انسان براي منفعت شخص ي (مادي) بخواند ،نمازي ريايي است .نشانه ريايي بودن نماز در اين
است كه اگر فرد از طريق ديگري به آن منفعت برسد آن نماز را ترك خواهد كرد( .مگر به عادت)
 ديده شدن براي هر انساني بسيار مهم است .اگر نتواند خود را براي خدا مهيا كند تا فقط توسط او ديده
شود دچار ريا ميشود.
................ 
و يمنعون الماعون
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 منع از ماعون به معناي بيتوجهي همراه با منع نسبت به وجود حداقلهاي زندگي براي ساير افراد جامعه
است .چنيني افرادي وضعيتي كه براي خود در نظر دارند با وضعيت ديگران متفاوت است ،زيرا خود را
داراي فهم و كمال بيشتري مي دانند و ديگران را با ضعف فكري يا رفتاري محسوب ميكنند.
 كساني كه از حداقلهاي زندگي ديگران منع ميكنند ،در واقع به داراييهاي خود فخر نموده ديگران را
بي دست و پا فرض مي كنند اين افراد قبل از آنكه منع ماعون كنند ،دچار همز و لمز ميشوند.

1

 خداوند كه نماز را نشانه ارتباط بنده با خود مي داند ،آن را در وابستگي كامل با ارتباط با ديگر افراد
جامعه معرفي كرده است.
 رسيدگي به احوال بندگان خدا معياري در قرب يا بعد انسان از خدا و دين خداست.
 سادهترين داشتههاي انسان مي تواند بهانه كمک و ارتباط او با ديگر افراد جامعه باشد.
................................ 
............................. 
ب .گزارههاي تفسير الميزان درباره سوره مبارکه ماعون

2

اين سوره تهديد كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كردهاند ولى متخلق به اخالق منافقيناند،
[اخالق منافقين] از قبيل سهو از نماز ،ريا كردن در اعمال و منع ماعون،
كه هيچ يک از اينها [اعمال فوق] با ايمان به روز جزا سازگارى ندارد.
اين سوره هم احتمال دارد مكى باشد و هم مدنى.
أَ رَأَيتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ:
 كلمه «رؤيت» هم مى تواند به معناى ديدن با چشم باشد ،و هم به معناى معرفت.
 و خطاب در اين آيه شريفه به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله است ،بدان جهت كه فردى شنونده است،
نه بدان جهت كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله است،
 در نتيجه خطاب [در آيه اول] به عموم شنوندگان دنيا خواهد بود.
 و مراد از «دين»  ،جزاى يوم الجزاء است ،پس كسى كه دين را تكذيب كند منكر معاد است.

3

فَذلِکَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ:
 كلمه «دع» به معناى رد كردن به زور و به جفا است،
 و حرف «فاء» در كلمه «فذلک» براى توهم معناى شرط است،
 و تقدير كالم « أ رأيت الذى يكذب بالجزاء فعرفته بصفاته ،فان لم تعرفه فذلک الذى  »...است؛ يعنى آيا
آن كس را كه روز جزا را تكذيب مىكند ،از راه صفاتى كه الزمه تكذيب است شناختى؟
 1به درس بعدي مراجعه شود.
 2ترجمه الميزان ،ج ،21ص 636- 633
 3در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :ولى بعضى گفتهاند :مراد از دين ،همان معناى معروفش يعنى كيش و ملت است.
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[ در ادامه جمله باال] اگر نشناختى پس بدان كه او كسى است كه يتيم را به زور از در خانه خود مىراند،
و به او جفا مىكند ،و از عاقبت عمل زشتش نمىترسد ،و اگر روز جزا را انكار نمىداشت چنين جرأتى
را به خود نمىداد ،و از عاقبت عمل خود مىترسيد ،و اگر مىترسيد به يتيم ترحم مىنمود.
وَ ال يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسكِينِ:
 كلمه «حض» به معناى تحريک و تشويق است ،و در كالم مضافى حذف شده ،تقديرش «و ال يحض
على اطعام طعام المسكين» است؛ يعنى مردم را به اطعام طعام مسكين تشويق نمىكند.

1

فَوَيلٌ لِلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ:
 يعنى آنهايى كه از نمازشان غافلند ،اهتمامى به امر نماز ندارند ،و از فوت شدنش باكى ندارند
 oچه اينكه به كلى فوت شود و چه اينكه بعضى از اوقات فوت گردد،
 oو چه اينكه وقت فضيلتش از دست برود
 oو چه اينكه اركان و شرايطش و احكام و مسائلش را ندانسته ،نمازى باطل بخوانند.
 در آيه شريفه تكذيبگر روز جزا به چنين نمازگزارانى تطبيق شده،
 چون حرف «فاء» كه بر سر جمله آمده مىفهماند جمله مزبور نتيجه تكذيب روز جزاست و مىرساند
چنين نمازگزارانى خالى از نفاق نيستند،
 چون تكذيب روز جزا تنها به اين نيست كه به كلى آن را منكر شود ،كسى هم كه تظاهر به ايمان مىكند
و نماز مسلمانان را مىخواند ،اما طورى مىخواند كه عمال نشان مىدهد باكى از روز جزا ندارد ،او نيز
روز جزا را تكذيب كرده.
الَّذِينَ هُم يُراؤُنَ:
 كسانى كه عبادت را در انظار مردم انجام مىدهند( ،و يا در انظار بهتر و غليظتر انجام مىدهند) ،اينگونه
افراد شكارچيانى هستند كه با زبان شكار حرف مىزنند ،تا شكار به دامشان بيفتد( ،در بين مسلمانان خود
را مسلمانتر از آنان جلوه مىدهند ،و معلوم است چنين افرادي اگر در بين اهل ملتى ديگر قرار بگيرند،
چهره آن مردم را به خود مىگيرند).
وَ يَمنَعُونَ الماعُونَ:
 كلمه «ماعون» به معناى هر عمل و هر چيزى است كه به شخصى محتاج داده شود و حاجتى از حوائج
زندگى او را بر آورد ،مانند قرض و هديه و عاريه و امثال آن.
1

2و1

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :بعضى از مفسرين گفته اند :اگر تعبير به طعام كرد ،نه به اطعام ،براى اين بود كه اشاره كرده

باشد به اينكه مسكين گويا مالك زكات و صدقه است و احتياج ندارد به اينكه كسى به او اطعام كند ،وقتى طعام را كه حق خود او
است به او بدهند او خودش مىخورد ،همچنان كه در جاى ديگر فرموده« :وَ فِي أَموالِهِم حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ المَحرُومِ».
بعضى ديگر گفته اند :طعام در آيه به معناى اطعام است .و اگر تعبير به تشويق به طعام كرد ،و نه به خود عمل (اطعام) براى اين بود كه
حض هم شامل تشويق عملى؛ يعنى خود عمل اطعام مىشود ،و هم شامل تشويق زبانى.
2

در ادامه اين بخش در تفسير ميخوانيم :تفسيرهاى متفرق ديگرى هم كه براى اين كلمه كردهاند به همين معنايى كه ما كرديم بر

مىگردد.
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مرحله سوم :تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن
براي نزديک شدن به غرض سوره برداشتهايي كه از كليت مفاهيم آن ميتوان به دست آورد را مرور
ميكنيم .اين نكات و برداشتها ميتواند هميشه پيشِ روي انسان و هدايتگر او باشد .با تكميل اين نكات
خود را براي دريافت هدايت سوره آماده كنيد:

 1بحث روايي سوره در الميزان:
در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه «أَرَأَيتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ» آمده كه اين آيه درباره ابوجهل و كفار قريش نازل شد ،و در
ذيل آيه شريفه «الَّذِينَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ» آمده كه منظور از اين جمله كسانى هستند كه به كلى نماز را ترك كنند ،زيرا اگر
صرف سهو ،آدمى را مستوجب ويل سازد ،بايد همه مستوجب باشند ،چون هر انسانى و مسلمانى در نمازش سهو مىكند ،امام
صادق عليه السالم در ذيل اين آيه فرموده :منظور تاخير نماز از اول وقت و بدون عذر است.
و در كتاب خصال از على عليه السالم آمده كه در ضمن حديث چهارصدبندى فرمود :هيچ عملى نزد خدا محبوبتر از نماز
نيست ،پس مبادا هيچ كارى از كارهاى دنيا شما را از نماز در اول وقتش باز بدارد ،براى اينكه خداى عزوجل اقوامى را به همين
جرم مذمت نموده و فرموده« :الَّذِينَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ»؛ يعنى كسانى كه از در غفلت نسبت به امر نماز و اوقات آن
سهلانگارى مىكنند.
و در كافى به سند خود از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت :از عبد صالح (موسى بن جعفر عليه السالم) از مفاد كالم
خداى عزوجل پرسيدم كه مىفرمايد« :الَّذِينَ هُم عَن صَالتِهِم ساهُونَ» ،فرمود :كسى است كه حق نماز را ضايع كند.
مؤلف :و اين مضامين در رواياتى ديگر نيز آمده.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابى حاتم و بيهقى در كتاب سنن خود ،از على بن ابى طالب روايت كردهاند كه در
تفسير «الَّذِينَ هُم يُراؤُنَ» فرمود :يعنى با نماز خود ريا مىكنند.
و نيز در همان كتاب آمده كه ابونعيم و ديلمى و ابن عساكر از ابوهريره نقل كردهاند كه گفت :رسول خدا صلي اهلل عليه و
آله در تفسير آيه «وَ يَمنَعُونَ الماعُونَ» فرمود :ماعون همه آن چيزهايى است كه مردم به عنوان كمك در بين خود عاريه مىدهند
و مىگيرند ،از تبر گرفته تا ديگ و دلو و نظاير آن.
و د ر كافى به سند خود از ابوبصير از امام صادق عليه السالم روايت آورده كه در ضمن حديثى فرمود :منظور از ماعون در
جمله «وَ يَمنَعُونَ الماعُونَ» قرضى است كه بدهى و احسانى است كه بكنى و اثاث خانهاى است كه به عاريه بدهى ،زكات هم
يكى از مصاديق ماعون است.
مؤلف :در ا ين روايت ماعون به زكات هم تفسير شده ،و اين تفسير از طرق اهل سنت نيز از على عليه السالم روايت شده،
نظير روايتى كه در الدر المنثور به اين عبارت آمده« :ماعون» زكات واجب است كه از آن مضايقه مىكنند ،و به نماز خويش
خودنمايى و ريا مىكنند ،و مانع زكات خود مىشوند.
و در الدر المنثور است كه ابن قانع از على بن ابى طالب روايت كرده كه گفت :از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله شنيدم
مى فرمود :مسلمان برادر مسلمان است ،وقتى با او برخورد مىكند ،سالمش مىگويد ،و او سالم را به وجهى بهتر به وى بر
مىگرداند؛ يعنى او بايد سالم كند و اين بايد عليك بگويد و بايد كه ماعون را از او دريغ ندارد .پرسيدم يا رسول اهلل ماعون
چيست؟ فرمود :از سنگ گرفته تا آهن و از آب گرفته تا هر چيز ديگر.
مؤلف :رسول خدا در روايتى ديگر آهن را به ديگهاى مسين و تبر آهنين ،و سنگ را به ديگهاى سنگى تفسير فرموده.
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 .1مهمترين مؤلفه امامت در جامعه ارائه و اجراي صحيح دين است ،ديني كه غايت هر انساني (هر عمل و
باور) را مشخص كرده است و بيان مي دارد كه ظاهر و باطن دين در عبادات فردي و اجتماعي است.
 .2امام و دين در جامعه تبيين كننده شاخصههاي عبوديت در جامعه است .شاخصه عبادتهاي اجتماعي
پذيرش منطقي و صحيح يتيم و سعي در برطرف كردن چهره فقر و مسكنت از جامعه است و شاخصه
عبادت هاي فردي نماز است .اين دو شاخصه با هم ميزان شده و ارتباط تنگاتنگ آنها نشانهاي براي كمال
آفريني آنهاست.
 .3تبيين دين و دينداري و آسيبهاي آن از وظايف رهبري جامعه است و پرهيز از اين آسيبها نيز از
وظايف قطعي پيروان دين است .بنابراين اين سوره انسانهاي ديندار را نسبت به آسيبهايي هشدار مي
دهد كه اگر از آن مراقبت نكنند ،از زمره كساني هستند كه دين را به تمسخر گرفته و آن را تنها براي
منافع دنيوي خويش خواسته اند .اين هشدار بسيار قوي است كه لعنت خدا را در پي دارد .لذا ميتوان
دور شدن از موانع ارتباط با خدا در ساحت جامعه را به عنوان غرضي دانست كه تدبر در اين سوره به ما
عطا ميكند.
......... .4
جمعبندي سوره
براي جمعبندي سوره ،سؤاالت زير را مورد توجه قرار داده و سؤاالت ديگري بر آن بيفزاييد.
 با توجه به اين سوره چه داراييهايي از خود را به عنوان ماعون تشخيص ميدهيد؟
 آيا داراييهايي كه مي توانيد در اختيار ديگران قرار دهيد صرفاً مادي است؟ مواردي از آن را نام ببريد.
 برخي از مصاديق دعّ يتيم و حضّنداشتن بر مسكين چيست؟
 چگونه ميتوان از ريا خارج شد؟
 عامل ريا چيست؟
 آيا رياكار ميتواند موحد باشد؟ چرا؟
 اين سوره براي خروج انسان از رياكاري چه راهكارهايي پيشنهاد ميكند؟
 اعتقاد به پيامبر صلي اهلل عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم چگونه ميتواند انسان را از آسيبهاي
دينداري نجات دهد؟
 آيا ميتوان مصداق اتم دين را واليت وليّ الهي قرار داد؟
 آيا مي توان گفت با مالك و معيار واليت وليّ الهي ،مصاديق كمک به يتيم و مسكين مشخص ميشود؟
چرا؟
 اگر نظام امامت در سوره در نظر گرفته نشود آيا امكان پيادهسازي مضامين سوره وجود دارد؟ چرا؟
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....... 
....... 
....... 
مرحله چهارم :طهارت براي تدبر (ايجاد طهارت در خود از منظر يکي از موضوعات سوره)
براي به دست آوردن طهارت از بركت هم نشيني و مصاحبت با سوره مباركه ماعون به موارد زير توجه كنيد:
الف .توجه داشتن به يتيم و مسكين
با تفحص در اطراف خود افراد نيازمند را شناسايي كرده و براي برطرف كردن ناتواني آنها ديگران را تشويق
نماييم.
توجه به اين نكته ضروري است :پيشنهاد ميشود ابتدا نيازمنديهاي مادي در نظر گرفته شود و پس از
موفقيت نسبي نيازهاي معنوي اطرافيان را مورد توجه قرار دهيم.
سعي كنيم وسايلي كه نيازي به آ ن نداريم را به ديگران هديه كنيم .اين موضوع منافاتي با آيه «انفقوا مما
تحبون» ندارد ،زيرا بسياري از لوازم و وسايلي كه دوستشان داريم ممكن است براي ما بدون استفاده باشد .در
عين حال وسايلي كه براي ما مصرفي ندارد ممكن است بتواند نياز ديگران را برطرف كند.
ب .توجه به نماز
با مطالعه هفتگي بخشهايي از يک كتاب درباره اسرار نماز ،هر هفته حضور قلب خود را بيشتر نماييم.
همچنين سعي كنيم براي تقويت توجه به نماز قبل از هر نماز صدقهاي ولو اندك كنار گذاريم.
به روايت زير توجه فرماييد:
عَن أَبِي جَعفَرٍ عليه السالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اهلل صلي اهلل عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السالم يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِي نَفسِكَ
بِخِصَالٍ فَاحفَظهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنهُ أَمَّا األُولَى فَالصِّدقُ لَا يَخرُجَنَّ مِن فِيكَ كَذِبَةٌ أَبَداً وَ الثَّانِيَةُ الوَرَعُ لَا تَجتَرِئَنَّ عَلَى
خِيَانَةٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَةُ الخَوفُ مِنَ اهلل كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَةُ كَثرَةُ البُكَاءِ مِن خَشيَةِ اهلل عزوجل يُبنَى لَكَ بِكُلِّ دَمعَةٍ بَيتٌ
فِي الجَنَّةِ وَ الخَامِسَةُ بَذلُ مَالِكَ وَ دَمِكَ دُونَ دِينِكَ وَ السَّادِسَةُ األَخذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَ صِيَامِي وَ صَدَقَتِي أَمَّا
الصَّلَاةُ فَالخَمسُونَ رَكعَةً وَ أَمَّا الصَّومُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهرٍ خَمِيسٌ فِي أَوَّلِهِ وَ أَربِعَاءُ فِي وَسَطِهِ وَ خَمِيسٌ فِي آخِرِهِ
وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهدَكَ حَتَّى يُقَالَ أَسرَفتَ وَ لَم تُسرِف وَ عَلَيكَ بِصَلَاةِ اللَّيلِ وَ عَلَيكَ بِصَلَاةِ اللَّيلِ وَ عَلَيكَ بِصَلَاةِ
اللَّيلِ وَ عَلَيكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيكَ بِقِرَاءَةِ القُرآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَلَيكَ بِرَفعِ يَدَيكَ فِي الصَّلَاةِ وَ تَقلِيبِهِمَا عَلَيكَ
بِالسِّوَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَيكَ بِمَحَاسِنِ األَخلَاقِ فَاركَبهَا عَلَيكَ بِمَسَاوِئِ األَخلَاقِ فَاجتَنِبهَا فَإِن لَم تَفعَل فَلَا تَلُومَنَّ
إِلَّا نَفسَك

1
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امام باقر عليه السالم از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله نقل كرده كه آن حضرت به على عليه السالم فرمود:
اى على! تو را درباره خودت به چند خصلت سفارش مىكنم .پس آنها را حفظ كن سپس پيامبر صلي اهلل
عليه و آله فرمود :خداوندا يارى كن على را ،بعد فرمود :اما خصلت اول راستگويى است ،مبادا كه از دهانت
ابدا دروغى بيرون بيايد .خصلت دوم پرهيز و ورع است مبادا هرگز به خيانت جرات پيدا كنى ،خصلت سوم
ترس از خداست به گونهاى كه گويى او را مىبينى ،خصلت چهارم بسيار گريه كردن از ترس خداست ،كه
براى هر قطرهاى در بهشت خانهاى برايت بنا مىشود ،خصلت پنجم بخشيدن مال و خون (جان) براى دين
است ،خصلت ششم گرفتن سنت من در نمازم و روزهام و صدقهام است ،و اما نماز (در سنت پيامبر) پنجاه
ركعت است و روزه در هر ماه سه روز است كه پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه
است ،و صدقه ،كوشش و زياده دادن آن است تا جايى كه گفته شود اسراف كردى ولى اسراف نمىكنى ،و بر
تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد به نماز شب ،و بر تو باد به نماز زوال (نافله ظهر
هنگام زوال خورشيد از وسط آسمان) .و بر تو باد به خواندن قرآن در هر حالى ،و بر تو باد به بلند كردن
دستها در نماز و برگرداندن آنها (براى دعا) ،بر تو باد به مسواك زدن با هر نماز و وضويى ،بر تو باد به
اخالق نيک كه به آنها آراسته گردى ،بر تو باد به پرهيز كردن از اخالق بد ،پس اگر انجام ندادى مالمت مكن
مگر خودت را.
امام صادق عليه السالم فرمودند هر گاه براي نماز آماده شدي بگو:
اللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيكَ مُحَمَّداً صلي اهلل عليه و آله بَينَ يَدَي حَاجَتِي وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيكَ فَاجعَلنِي بِهِ وَجِيهاً عِندَكَ فِي
الدُّنيا وَ اآلخِرَةِ وَ مِنَ المُقَرَّبِينَ اجعَل صَلَاتِي بِهِ مَقبُولَةً وَ ذَنبِي بِهِ مَغفُوراً وَ دُعَائِي بِهِ مُستَجَاباً إِنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ
الرَّحِيم

1

خداوندا من محمد صلي اهلل عليه و آله را براي برآورده شدن حاجتم به درگاه تو شفيع
قرار ميدهم و به واسطه او رو به تو مي كنم پس مرا به وسيله او نزد خود در دنيا و آخرت
آبرومند و از مقربان گردان،نمازم را به وسيله او قبول نما و گناهم را به واسطه او بيامرز و
دعايم را به وسيله او مستجاب كن كه تو حتماً غفور رحيم هستي.
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