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مقدمه
در صفوف مجاهدين در پهلوي خوبيها و شايستگي هاي زياد؛
مشكالتي نيز وجود دارد كه منى توان آنرا ناديده گرفت ،الزم
است بر آن اعتاف منود ،عوامل آنرا ريشه يابي كرده و چاره اش
را سنجيد .مهمتين و اسايس ترين وظيفه دعوتگران مخلص و
مصلحان دلسوز جامعه ما مبارزه براي رشد خوبيها و زدودن
زشتي هاي موجود در صفوف مجاهدين است .ما به چنين
دعوتگراىن مخلص خييل نيازمنديم ،كه متأسفانه تعداد آنان در
جامعه ما خييل محدود است .ما از نقادان حسود و عقده مند
كه كامل ديگري جز انتقاد و اعتاض ناسامل و منزجر كننده ندارند
خييل زياد داريم ،آنانكه از اصالح بسيط ترين و كوچكتين
مفسده اجتامعى عاجز اند و در طول عمرشان باعث اصالح فرد
واحدى نشده اند و در "عمل نامه" شان دعوت اىل الخري ،امر
باملعروف و نهى عن املنكر وجود ندارد.
ما ساز سياستمداران و تحليل گران اوضاع سيايس كشور و
منطقه زياد داريم ،كه تا ديري از شب به راديوهاي شياد مربوط
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شبكه هاي دروغ سازي و شايعه پراكني غرب با انهامك كامل
گوش مى گذارند و فرداي آن شب تبرصه هاي اين راديوها ،ورد
زبان شان بوده و در هر محفل و مجلىس تكرا رمي كنند ،ولي از
مصلحاني كه معضله اى از معضالت سيايس و اجتامعي مار ا حل
كنند و گامي درجهت باز كردن گره ها و عقده ها بردارند ،بن و
بست ها را بشكنند و نوآوري و ابتكار داشته باشندخييل كم
داريم.
آنانكه بر مشكل تعدد احزاب ،خالي عدم قيادت واحد ،تشتت
و پراكندگي و عدم وحدت در صفوف مجاهدين مى توانند
انگشت انتقاد بگذارند و در مصاحبه هاي شان باراديوهاي رش
انگيز ىب ىب ىس و صداي امريكا به آن اشاره كنند ،ولي اگر
پرسيده شوند در راه ازاله لكه هاي دامن پاك مجاهدين و
معالجه بيامريها و حل مشكالت ملت خود چه چاره پيشنهاد مى
كنند؟ از جواب عاجزاند ،و اگر بپرسيم در رابطه با رفع نقيصه ها
و حل مشكالت چه كاري كرده اند؟ جوابي ندارند .و اگر بپرسيم
عوامل اين مشكالت كدامها اند تا در راه ازاله اش بكوشيم؟ براي
گفنت چيزي ندارند .از اين نقادان حسود و حقود كه آله دست
دشمنان اند كاري ساخته نيست ،نبايد هيچ توقع او انتظارى از
آنان داشت ،ملت ما به معالجه گران دلسوز بيامريهايش رضورت
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دارد .آنانكه عوامل فتنه ها و آشوبها را ريشه يابي مى كنند و به
معالجه آن مى پردازند.
اين رساله مخترص بييك از مفاهيم خييل مهم اختصاص يافته
كه در قرآن تركيز زيادي برآن صورت گرفته است؛ انفاق در راه
خدا و نقش آن در سازندگي شخصيت انسان و در معالجه دردها
و بيامريهاي اجتامعي اش در اين رساله به برريس گرفته شده
است.
اگر عوامل او اسباب مفاسد و مظامل در اجتامعات انساني
ريشه يابي گردد به اين حقيقت به آساني و بزودي پي خواهيم
برد كه "بخل و حرص" و "طمع و آز" هامن بيامريهاي رواني
خطرناكيست كه هم خود انسانرا به فساد و تبهكاري كشانده
است و هم مثرات تباهكن و خطرناكي به اجتامع او تحويل داده
است .اين طمع و حرص و بخل است كه باعث مى شود انسان
ع زيز و رشيفي را به متاعي در آورد كه به قيمت خييل ارزاني به
خريد و فروش گذاشته مى شود و يا حيواني درنده و سفاكي ازاو
بسازد كه براي اشباع حرص و آزش و غرض اقناع نفس طامعش از
هيچ دنائت و جنايتي دريغ مني ورزد .اگر بخواهيم عوامل
جنگهاي ميل و بين املليل ،آشوبها و فتنه ها ،مفاسد ومظامل
اجتامعي وستمگري ها و حق تلفي ها را دريابيم حرص و آز
آدمي را به حيث اسايس ترين عوامل آن خواهيم يافت ،اگر مى
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بينيم كه انساني دربرابر انساني چون خودش به پستي و ذلت
تن داده ،به دنائت تسليم شده و حقارت و پستي را پذيرفته
است و او را برتر از خود شمرده و احساس كرب و نخوت او را
تقويت بخشيده و بر غرور او افزوده است ،در واقع حرص و
طمع او را به اين حالت كشانده است ،واگر مى بينيم آن ديگري
به حق خود قانع نبوده ،به حقوق ديگران مى تازد ،مرتكب
تجاوز و تعدي بر حقوق و حيثيت شان گرديده ،آزادي شان را
سلب مى كند ،كرامت انساني شان را پا مال منوده و آنان را حقري
و ذليل مى شامرد ،ملتي بر ملت ديگري تجاوز مى كند ،كشوري
كشور ديگري را اشعال مى كند ،آشوب ها ،درگريي ها و جنگهاي
خامنانسوز و ويرانگر بر پا مى كند ،كشور كاميل به ويرانه تبديل
گرديده ،خون مليونها انسان به زمين مى ريزد ،در حقيقت حرص
و آز است كه اين فتنه ها را برپا مى كند و اين آشوبها را بر مى
انگيزد.و اكر مشاهده مى كنيم كيس "حق" را كتامن منوده،
از"باطل" به دفاع مى پردازد ،سخن بر خالف حكم وجدان و
اميانش مى گويد ،حالل را حرام و حرام را حالل مى شامرد ،فتوى
هاي دروغين به نفع ستم گران صادر مى كند ،دروغ مى گويد،
در معامله با دوست و دشمن فريبكاري و خدعه بكار مى برد و
به هر عمل منافي عزت النفس ،و مغاير شأن انسان عزيز و
رشيفي دست مى يازد ،محرك او در همۀاين اعامل شنيع و قبيح
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حرص و آز او بوده ،گامن مى برد كه با توسل به اين رويه و
شيوه به مطامع آزمندانه اش دست مى يابد.
اگر خواسته باشيم اجتامعي بسازيم كه از پستي ها و دنائت
ها و از اين رشارت ها وآشوب ها در آن رساغ نشود ،عرض و مال
و جان هر فرد در آن از هر نوع تعرض و تجاوز مصئون باشد،
بايد به رساغ دين و مكتبي برويم كه قادر به معالجه بيامري
حرص و آز انسان بوده ،بتواند اجتامع مصاب به اين بيامري
رامداوا كند .كمونيزم خواست بامصادره ملكيت شخيص به نفع
دولت بيامري حرص و آز را معالجه كند ،كه نه تنها نتوانست اين
بيامري را معالجه كند بلكه انگيزه طبيعي مسابقات مثبت در
افراد را رسكوب و استعداد ابتكار و نوآوري را در فرد و اجتامع
خفه منوده ،ركود و خفقان را باعث شد و جوامع كمونيستي توان
رقابت با جوامع معادل خود را از دست داد ،از جانب ديگري
دولت مردان مستبد قيس القلب و مطلق العناني را به جامعه
عرضه كرد كه آزادي فرد فرد جامعه را به نفع اختيارات بال حد و
حرص دولت سلب منوده ،جرأت اعتاض و انتقاد را در فرد فرد
جامعه رسكوب كرد و آنان را به پرزه هاي بي اراده ماشين جامعه
در آورد .نظام رسمايه داري كه اساسش بر لجام گسيختگي و
عدم وضع حدود و قيود براي حرص انسان و خود داري از مهار
كردن آن گذاشته شده است ،جوامعي را در غرب بوجود آورد ه
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كه بقايش مرهون مستعمراتش در كشورهاي آسيايي و آفريقايي
بوده ،بدون بازار فروش اسلحه و ماركيت برا ي فروش
مصنوعاتش چانس دوام نداشته ،بايد به جنگ و تشنجات ميان
ساير كشورها دامن بزند تا به فابريكه هاي غول پيكر توليد
اسلحه اش بازار فروش بيابد ،بايد بر كشورهاي عقب مانده رژيم
هاي مزدور تحميل كند تا چون ماركيت از آن استفاده منايد،
كمونيزم زاده رسمايه داري غرب بوده و چون ردالعمي در برابر
مفاسد نظام رسمايه داري تبارز ،زمانيكه نظام رسمايه داري در
غرب با ناكامي روبروگرديد و رو به انحطاط رفت و ازتأمين
عدالت اجتامعي عاجز گرديد و ثروتها و رسمايه ها در ترصف
افراد محدود ي قرارگرفت و اكرثيت مردم در اجتامع به وسايل و
ابزار توليد تبديل شدند ،حاصل عرق ريزي هاي شان در جيب
اين اقليت مى ريخت و بدين ترتيب راه براي عصيانها وانقالب
ها در جوامع باز گرديد ،در هامن زمان كمونيزم چون ردالعميل
در برابر اين نظام و اثرات مهلك اجتامعي اش تبارز كرد.گامن
مكنيد كه ظاهر آراسته اين نظام نتيجه تأمين مناسبات عادالنه و
معقول بوده و آبادي كشورهاي داراي نظام رسمايه داري نتيجه
شايستگي نظام مسلط بر آن است ،حقيقت قضيه چيزى غري از
اين است ،براي آبادي اروپا و امريكا همۀ آسيا و افريقا قرباني
شده ،چه در زمان تسلط مستقيم غرب بر كشورهاي آسيايي و
آفريقايي و چه از طريق خاندانهاى حاكم بر اين كشورها و
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احزاب و حكومات وابسته به غرب ،رسمايه هاو ثروت هاي اين
كشورها به جيب غرب ريخته ،رسمايه هاي زمامداران و
ثرومتندان همين كشورهاي فقري وعقب مانده آسيا و افريقا در
بانكهاي غرب به ملياردها دالر مى رسد ،وضع امريكا در مقايسه
با كشورهاي فقري آسيا و افريقا شبيه به وضع رسمايه دار سود
خوار و زميندار ظاملي در قريه اى داراي اهالي فقرييست كه
محصول عرق ريزي هاي شان به جيب همين رسمايه دار و زمين
دار مى ريزد ،اگر در چهره اين رسمايه دار و پرسانش آثار تنعم
ورفاه و آسودگي را مشاهد مى كني و آنانرا ملبس با لباس
نفيس ،نظيف وقيمتي مى يابي و در آنطرف چهره زرد وآفتاب
زده اكرثيت اهالي قريه را مى نگري كه به لباس ژنده و ژوليده
ملبس اند گامن مكن كه اين رسمايه دار سود خوار براه سامل رفته
است.
تجارب تلخ قرن ماعمال ثابت كرد كه نظامهاي رسمايه داري و
كمونستي از اين عاجز اند كه انسان رشيف وعزيزي بسازند كه
نه طمع او را بنده بنده بسازد و به پستي و دنائت بكشاند و نه
حرص و آز او را به تجاوز به حق ديگران و بازي با رسنوشت آنان
براي اشباع نفس خود وادارد .بيائيد بنگريم كه اسالم چگونه به
معالجه اين بيامري مى پردازد و اجتامع انساني را از نتايج
خطرناك حرص و آز و بخل وطمع نجات مى دهد .اميدواريم
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طي اين رساله مخترص بتوانيم جواب هر چند موجزي به اين
سوال ارائه كنيم .از خداوند هادي كريم مسئلت مى جوئيم كه
ما را بسوي حق و متابعت آن هدايت كند.
َ َٰ َ إ ُ إ َ
َ َُ إ َ
يم ص َر َٰ َط َٱلذ َ
ين أَ إن َع إم َت َعلَ إيه إم َغيرإ
اللهم ٱه ِدنا إ ِ
ٱلصر إط ٱلمست َ ِق َ ِ َ َ ِ
ِ
ِ
ٱل َمغ ُضوب َعل إيه إم َوَل ٱلضٓال َ
ِين آمين
ِ
ِ
حكمتيار
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انفاق و ايثار در قرآن
اسالم كه رسالتش ساخنت انسان رشيف آزاد و رس بلند است،
آمده است تا انساني بسازد كه جز خدا به آستانه ديگري
رسبندگي خم نكند و به ذلت و حقارت تن ندهد ،در اثناي
نيازمندي و تنگدستي برداشته هاي جائز خود قانع بوده از
انتخاب طرق ناروا براي رفع نيازمنديهايش بپرهيزد و به حق
ديگران چشم طمع ندوزد و در اثناي و فرت و كرثت مغرور
نشود .ارساف نكند ،ديگران را حقري نشامرد و امكانات دست
داشته اش را براي استضعاف ديگران بكار نگريد و عوامل
محرومييت بيشت آنان را فراهم نكند ،اسالم براي ساخنت چنين
انساني و مداواي بيامري هاي روحي او كه عامل آشوبهاي بزرگ
اجتامعيست ،برنامه هاي جامع و دقيقي داردكه ييك از آنها
تكليف وتوظيف آدمي به قرباني وانفاق است ،او را در مسري
قرباني مستمر و مسلسل قرار مى دهد ،و از او مى خواهد كه از
وقت ،استعدادها و امكانات دست داشته اش در راه خدا انفاق
كند و بدين ترتيب او را به تدريج تا مرحله انفاق جانش درراه
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خدا باال مى برد ،با انفاق است كه بخل و حرص و طمع در آدمي
خفه گرديده ،قناعت ،صرب ،جوامنردي همت ،ترحم و عاطفه در
او تقويه مى شود و انسانرا به مرحله اى مى رساند كه خري و
صالح خود و اطمينان قلبي و سكون روحي اش را در آرامش
ديگران جستجو كند و حتي ديگري را برخود ترجيح دهد،
هرچندخود نيازمندتراست ،چنانچه قرآن مى فرمايد:
َ َ َ َََُ َ
َإ إ ُ ُ َ
ٱلد َار َو إٱۡل َ َٰ َ
ون َم إن َها َج َر إلَ إيهمإ
وٱل ِذين تبوءو
ِ
يمن َ ٗ ِمن َ ٓقب ُلِه ِ ُم ْيحِب إ َ َ َ َ ُ ِ ِ
ََ َ ُ َ
ون فِي ُص ُدوره إم َحاجة مما أوتوا َو ُيؤث ُِرون عل ٰٓي أنفسهمإ
وَل ي ِجد
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ ِ ُ ِ
ِ
ََإ َ َ
ان به إم َخ َص َاصة ۚ َو َمن يُ َ
وق ُش َح َن إفسهِۦ فأولئك همُ
ِ
ولو ك ِ ِ
ِ
إ إ ُ َ
ٱل ُمفل ِحون *الحشر9:
وآنانكه در دار هجرت و اميان قبل از ايشان متوطن شدند كساني
را كه بسوي ايشان هجرت مى كنند،دوست داشته و به آنچه به
آنان داده مى شود رضورت وحاجتي در سينه هاي خود مني
يابند و برخود ديگران را ترجيح مى دهند ،هرچند خود به آن
نيازمندتر اند و هركي از حرص و آز نفسش در امان شد ،پس
همين ها رستگار اند.
عاطفه و ترحم و احساس همدردي و تعاون با ديگران ،ملكه
و استعداديست در انسان كه در طبيعت و فطرتش به وديعت
گذاشته شده است و چون هر استعداد ديگر انسان هرقدر بكار
انداخته شده و به ندايش لبيك گفته شود ،رشدمي يابدو تقويت
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مى شود و هرقدر راكدمباندو به ندايش جواب مثبت داده نشود،
به تدريج رسكوب مى شودو جايش را به بخل ،حرص ،چشم طمع
به داشته هاي ديگران و قساوت قلب وعدم ترحم بر ديگران مى
گذارد ،قرآن دراين رابطه مى فرمايد:
َ إ َ َ
َ َ َ ُ ْ إ َ َ َ َٰ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ
لن تنالوا ٱلبِر حتي تنفِقوا ِمما تحِبون ۚ وما تنفِقوا ِمن شي ٖء فإِن
َ
َ
ٱلله ب ِهِۦ عل ِيم * آل عمران92 :
هرگز به نيكويي نرسيد تا آنكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد،
و هرآنچه انفاق مى كنيد خداوندبرآن علم دارد.
يعني تا زمانيكه بهتين داشته هاي تان را انفاق نكنيد ،به
مرتبه نيكوكاران و ابرار منى رسيد ،تنها با انفاق بهتين و
محبوبتين رسمايه ها و داشته ها ،انسان به مقام ابرار مى رسد.
جنتي كه وسعتش به فراخناي آسامنها و زمين است از آن
پرهيزگارانيست كه خود را از بخل و حرص نگهداري منوده،
داشته هاي شان را در هرنوع رشائطي انفاق مى كنند،
خداوندجل شأنه مى فرمايد:
ْ َ َإ
ََ
َ ُ إ َ َ َ َ إ ُ َ َ َ َٰ َ َٰ ُ
۞وسا ِر ُع ٓوا إِل َٰي مغف َِرةٖ ِمن ربِكم وجن ٍة عرضها ٱلسموت
َ َٓ
َ َٓ
َ َ ُ َ
َ إ ُ
ض أُع َد إت ل ِلإ ُمتَق َ
ين يُنفِقون فِي ٱلسرا ِء َوٱلضرا ِء
ين * ٱل ِذ
وٱٓأۡلر
ِ
ِ
َ إ َ َٰ
َ إ َإَ َ إَ َ َ َ
َ ُ ُ ُ إُ إ
َ
س ۗ وٱلله يحِب ٱلمح ِسنِين*
وٱلك ِظ ِمين ٱلغيظ وٱلعافِين ع ِن ٱلنا ِ
آل عمران134-133 :
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و بسوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد كه پهنايش چون
پهناي آسامنها و زمين است ،براي پرهيزگاراني تهيه شده است
كه در آساني ها و دشواريها انفاق مى كنند ،خشم شانرا فرو مى
برند و از اشتباهات مردم مى گذرند و خداوند اين نيكوكاران را
دوست دارد.
از نظر قرآن آنانكه سيم و زر شانرا ذخريه مى كنند و از انفاق
آن در راه خدا اجتناب مى ورزند ،باكساني داراي انجام و عاقبت
مشتك و همسان اند كه به آنان علمي داده شده است تا خود
در روشنايي آن حركت كنند و ديگران را در روشنايي آن هدايت
و رهناميي منايند ولي ايشان بجاي كمك با ديگران ،اين علم را
وسيله اى براي تخدعه و فريب ديگران ساخته ،اموال مردم را
بناحق و باتوسل به حربه هاي فريبنده تصاحب منوده مى خورند
و بدين ترتيب راه خدا را سد منوده ،دربرابر دعوت و رجوع
مردم به دين ،چون سد و مانع عمل مى كنند .چنانچه قرآن مى
فرمايد:
َ ٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ٗ َ إ َ َ ُ إ َ َ َ إ ُ ُ َ
۞يأيها َ ٱل ِذين َٰءامنوا إِن ُ كثِيرا ِمن ٱٓأۡلحبا ِر وٱلر َهبا ِن ليأكلون
َ إ َٰ َ
َ َ إ َ
َ ُ َ َ َ
إَ
ين يَكن ِ ُزون
يل ٱللهِ ۗ َوٱل ِذ
أم َ َول ٱلنا
س ب َِٱل َب ِط َ ِل و َيصد َون عن سب ِ ِ
ِ
َ َ َ إ
َ إُ َ َ
َ
ُ َ
َ
اب
ٱلذهب وٱلفِضة وَل يُن ِفقونها فِي سب ِ ِ
يل ٱ َللهِ إ فب ِشرهم بِعذ ٍ
َ َ َ
إ إ
َ
ََ
ُ
ِيم * يَو َم يُح َم َٰي عل إي َها فِي نا ِر ج َهن َم فتُك َو َٰى ب ِ َها ِج َباه ُه إم
أل ٖ
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َ ُ ُ ُ ُ إ َ ُ ُ ُ ُ َ َٰ َ َ َ إ ُ
ُ ُ َُ ُ ْ َ ُ
وره إم ۖ هذا ما كنَزت إم ٓأِلنف ِسك إم فذوقوا ما كنتُ إم
وجنوبهم وظه
َإ َ
تكن ِ ُزون * التوبه35 -34 :
اي كسانيكه اميان آورده ايد يقينا كه بيشت علام و زهاد اهل
كتاب اموال مردم را بناحق مى خورند و از راه خدا مانع مى
شوند و آنانكه سيم و زر را كنز مى كنند و درراه خدا مرصف
منى كنند ،ايشان را به عذاب دردناك بشارت بده ،روزيكه در
آتش دوزخ گرم كرده شود ،و پيشاني و پهلو و پشت شان به داغ
شود ،گفته شود :اين است آنچه برايتان كنز مى كرديد ،پس
بچشيد(لذت) آنچه را مى اندوختيد.
مردم گامن مى كنند كه با انفاق ،از مال شان كاسته مى شود
و شايد خود و اهل و عيال شان با فقر و مسكنت مواجه شوند،
در حاليكه قرآن عدم انفاق درراه خدا را باعث تباهي و هالكت
انسان مى شامرد ،چنانچه مى فرمايد:
َ َ ُإ ُ ْ َإ ُ إ َ َ إُ َ ََ إ ُ ٓ ْ
ََ ُ ْ
َ
وأنفِقوا فِي سب ِ ِ
يل ٱللهِ وَل تلقوا ب ِأي ِديكم إِلي ٱلتهلك ِة وأح ِسنوا ۚ
إ َن ٱلل َه يُح ُِب إٱل ُم إحسن َ
ين * البقرة195 :
ِ
ِِ
و در راه خدا انفاق كنيد و خويشنت را با دست خود به تهلكه مه
افگنيد و نيكوكاري كنيد كه يقيناً خداوند نيكوكاران را دوست
دارد.
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ملتي كه حامل رسالت انقالبي اسالم است و داعي الي اللّٰه،
بنابر اينكه راه مبارزه با نريوهاى رش و فساد را برگزيده ،آزادى
انسان از بندگى انسان ،و رسنگوىن سلطه ستمگران را به عنوان
شعار خود گرفته است ،راه دشوار ،پرخم و پيچ و مملو از
ابتالءات و آزمونهاى جانكاه و جانفرسا را پيش رو دارد ،مدافعان
و حاميان باطل و پاسداران جهل و نريوهاي در خدمت استكبار
راهش را سد خواهندكرد و در چپ و راست راه برايش كمين
خواهند گرفت ،اين راه دشوار را جز با عزم راسخ و آمادگي كامل
براي قرباني منى تواندط كند ،افراد جبون ،ترسو ،طامع ،حريص و
غريمستعدبراي قرباني از انتخاب اين راه و جلو رفنت در آن بيم
داشته ،از اين افتخار و رشف محروم اند .چنانچه قرآن مى
فرمايد:
َ إ ُ َ َٰ إ
َ َ َ إ ُ َ إ َ َ َٰ َ ُ إ
َ
َ
َ
يل ٱللهِ ٱل َ ِذين يشرون ٱلحي َوة ٱلدنيا بِٱٓأۡلخِر ِة ۚ
۞فليقتَِٰل إ فِي سب ِ ِ
ََ َ
ُإَإ َإ َ إ إ َ إ َ ُإ َ إ
َ
يل ٱللهِ فيقتل أو يغل ِب فسوف نؤت ِيهِ أجرا
ومن يُقتِل فِي سب ِ ِ
َعظ ٗ
يما * النسا74 :
ِ
پس در راه اللّٰه كساني برزمند كه زندگي دنيا را به آخرت مى
فروشند و هر كي در راه خدا بجنگد ،سپس كشته شود و يا
غالب گردد ،زود است كه پاداش عظيمي بدهيمش .
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اثرات انفاق نتائج ايثار در راه خدا جل شأنه بدون كم و
كاست و چندين برابر آن به خود انسان بر مى گردد .چنانچه
قرآن مى فرمايد:
َ إ َ َ َ إ َ ُ َ َٰ ُ إ َ َ َٰ َ َ َ إ َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ُ ْ
۞ليس عليك هدىهم ول
ِكن َٱلله َ يه إ ِد َيٓ َ م َن إ يشاء ۗ و َم َا ت ُنف ُِقوا ْ
إ َإ َ ُ ُ إ ََ ُ ُ
ِمن خيرٖ فِلِ ٓنف ِسكم ۚ وما تنفِقون إَِل ٱبتِغاء وجهِ ٱللهِ ۚ وما تنفِقوا
إ َ
َ َ ُ َ َ ُإ َ َ
ِمن خ إيرٖ يُ َوف إِل إيك إم َوأنتُ إم َل تظل ُمون * البقره272 :
و آنچه از خري ( مال و دارايى تان ) انفاق كنيد ،پس سود و
منفعت آن براى خودتان است و انفاق منى كنيد مگر در
جستجوي رضاى الهي ،و آنچه از خري و مال انفاق كنيد
(پاداشش) مكمل به شام برگردانده شود و برشام ستم نشود.
قرآن مى فرمايد كه نه تنها صدقات و قرباىن هاى تان بهدر
منى رود و بدون كم و كاست به شام برگردانده مى شود بلكه
پاداش مضاعف بشام داده مى شود ،تزئيد نتائج و پاداش انفاق
مربوط به ارادۀ منفق و انگيزه و نيتش مى باشد .قرآن دراين
رابطه مى فرمايد:
ََُ َ َ ُ ُ َ
ون أَ إم َوَٰلَ ُه إم فِي َسبيل ٱلله َك َم َثل َح َبة أَ َ
ۢنبتَ إت َس إبعَ
مثل ٱلذين ينفِق
ِ
َ َ َ ِ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َ َٰ ُ ِ َ ٍ َ َ ٓ ُ َ ُ
سنابِل فِي ك ِل سۢنبل ٖة ِمائة حب ٖة ۗ وٱلله يض ِعف ل ِمن يشاء ۚ وٱلله
َو َٰ ِس ٌع َعل ٌ
ِيم * البقرة261 :
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مثال كسانيكه اموال شانرا در راه خدا مرصف مى كنند چون دانه
ايست كه هفت خوشه اى را روياند كه در هر خوشه صد دانه
باشد و خداوند براي هر ىك خواهدچندين برابر كند و خداوند
واسع عليم است.
دراين آيه چند مطلب اسايس تذكر رفته است:
 -1در باره قسمت اول آيه ميان مفرسين دو رأي وجود دارد:
الف :كسانيكه اموال شان را در راه خدا انفاق مى كنند ،آنچه
انفاق كرده اند شباهت به دانه اى دارد كه در زمين حاصلخيزى
زرع شود ،كه هفت خوشه اى را بروياند و در هرخوشه آن صد
دانه باشد ،يعني در مقابل هر چيزي كه در راه خدا جل شأنه
انفاق شود هفت صدچند آن پاداش داده مى شود.
ب :هر كي مالش را در راه خدا جل شأنه انفاق كنداين انفاق
اثرات مضاعفى بر منفق مى گذارد ،تغيريات مثبتي را در
شخصيت او باعث مى شود ،خوبيهاي را در شخصيت او ايجاد
مى كند و در شايستگي ونييك هفت صد درجه او را باال مى برد،
چون دانه اى كه هفت خوشه يي صددانه يي را بروياند .هر
دوي اين نظردرست است ولي راي دومي ارجح بوده و باظاهر
آيت مطابقت دارد زيرا د الفاظ آيه انفاق و مال منفق با چنين
دانه اى تشبيه نشده است ،بلكه فاعل آن الذين ينفقون با آن
تشبيه گرديده.
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 -2خداوند كريم جل شأنه به هركي خواسته باشد دو چند
انفاقش و بيش از آن پاداش مى دهد كه اين تزئيد مربوط است
به چگونگي ارادۀ منفق ،نيت او ،ماليكه انفاق مى كند ،حالتيكه
درآن به انفاق مى پردازد و موارديكه در آن انفاق مى كند ،اگر
بهتين رسمايه هايش را بدون كوچكتين رياء ،خالصة لوجه اللّٰه،
به مستحق ترين فرد ،و در رشايط دشوار ،كه خودش بيش از
ديگري به آن نيازمند است انفاق كند ،پاداشش نزد خداوند واسع
عليم چندين براب راست.
 -3خداوند هم واسع است و چندين برابر پاداش مى دهد و
هم عليم است و از اراده و نيت منفق ،و از چگونگى آنچه
انفاق مى كندمطلع است و در روشنايئ آن برانفاقش نتائج
مناسب مرتب مى كند .قرآن عظيم الشان درهمين رابطه در آيت
بعدي مى فرمايد:
َ َ ُ ُ َ َ إ َ َٰ َ
َ
َُ َ ُإ ُ َ ََٓ َُ ْ َ
ُ
إ
يل ٱللهِ ثم َل يتبِعون ما أنفقوا منا
ٱلذ
ين ٗينفِق َون أ َمولهم فِي سبِ ِ
َ َ ِٓ َ
ُإ إُُ إ َ
ند َربه إم َو ََل َخ إو ٌف َعلَ إيه إم َو ََل ُهمإ
وَل أذى لهم أجرهم ِع
ِ
ِِ
إ َ
يَح َزنُون* البقرة262 :
آنانكه اموالشان را در راه خدا انفاق مى كنند ،سپس در پى آنچه
انفاق كرده اند ،نه منت مى گذارند و نه اذيت مى كنند ،براي
اين گروه پاداش شان نزد پروردگارشان است ،درحاليكه نه خوف
وبيمي بر آنان است و نه غمگين شوند.
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يعني كسيكه براي خدا جل شأنه و در راه خدا ،نريوها،
استعدادها و امكانات شانرا انفاق مى كنند ولي نه بر ديگرى
منت مى گزارند و نه از كىس طالب مدح وستايش مى كنند و نه
رويه اى اختيار مى كنند كه با آن به حيثيت و عزت النفس فرد
محتاج ونيازمندي كه باوي مساعدت منوده است ،صدمه برسد،
نه براي كسب شهرت و وجاهت انفاق كرده است و نه براي آنكه
ديگري به قيمت آبرو وحيثيت خود از او تقدير ومتجيد كند،
فقط براي حصول رضاي الهي انفاق كرده است و از احدي طمع
هيچ نوع پاداش و معاوضه اى را ندارد ،پاداش اين گروه نزد
خداي شكور مصئون بوده ،از خوف و بيم واز حزن و اندوه
درامان اند.
اما در مقابل اين گروه كساني قرار دارند كه انفاق شان نه به
حكم اميان به خداست و نه به دليل عقيده به آخرت ،بلكه
رياكارانه و يراي منايش به مردم انفاق مى كنند كه قرآن كريم
درباره آنان مى فرمايد:
إ َ َ َ َٰ َ َ
َ ٰٓ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ إ ُ ْ َ َ َ َٰ ُ
يأيها ٱل ِذين ءامنوا َ َل تب ِطلوا صدقتِكم بِٱلم ِن وٱٓأۡلذى َكٱل ِذي
َُُ
َ إ
إ إ
َ َ ُ ََٓ
س َ َو ََل يُؤ ِم ُن ب ِٱلل َهِ َوٱل َيوِم ٱٓأۡل ِخ َ ِر ۖ ف َمثلهۥ
يُنف ُِق مالهۥ ِرئاء ٱلنا
ِ
َ َ َ إ
َ ُ
ََ ُ
إ َ
َ َ ُ َ إٗ
ك َمث ِل صف َوا ٍن عل إيهِ ت َراب فأصابَهۥ َوابِل فت َركهۥ صلدا ۖ َل َيق ِد ُرون
َعلَ َٰي َش إيء م َما َك َس ُبواْ ۗ َوٱلل ُه ََل َي إهدي إٱل َق إو َم إٱل َ َٰكفر َ
ين *
ِ
ٖ ِ
ِِ
البقرة264 :
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اى كسانيكه اميان آورده ايد! صدقات تان را با منت و اذيت،
باطل و برباد مكنيد ،چون كسيكه مالش را براي منايش به مردم،
انفاق مى كند ،در حاليكه به خدا و روز آخرت اميان ندارد ،پس
مثال او چون مثال سنگيست كه برآن خاكيست و باراني به آن
رسيد و گذاشنت سخت وصلد ،به هيچ دست آوردى نايل نخواهند
شد ،خداوند چنين گروه كافرى را هدايت منى كند.
دراين جا نيز مشاهده مى كنيد كه منفق ريا كار كه انگيزه
اش درانفاق نه اميان به خدا جل شأنه و نه اميان به روز آخرت
است ،بلكه براي منود وريا مالش را خرج مى كند ،به سنگي
تشبيه شده است كه برآن گردى نشسته ،با يك نظر سطحي چنان
جلوه مى كند كه شايد براي كشت و زراعت مساعد باشد ،ولي
چون باران برآن ببارد خاك و گرديكه روي آنرا پوشانده است
زدوده شود و حقيقتش برمال گردد ،او نيز ظاهرش را آراسته است
و باانفاق چيزي از مالش چنان جلوه مى دهد كه درسينه ترحم و
عاطفه براي ديگران واحساس همدردي به همنوع ،و در دلش
اميان به خدا جل شأنه و روز آخرت وجود دارد ،ولي در حقيقت
در وراي اين ظاهر آراسته و در عقب پرده هاي ملمع و فريبنده،
قلب ىب رحم وقاىس او پنهان است كه بزودي از حركات او و
برخوردش با افراد مستمند و نيازمند كه مورد تفقد او قرارگرفته
است برمال مى گردد ،باعث آزار و اذيت آنان مى شود و منت
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مى گزارد .در مقابل اين گروه رياكار از گروه ديگري ياد آور مى
شود كه باانفاق شان در پى حصول رضاي الهي اند ،وايثار و
خودگذري شان ازاميان و عقيده راسخ شان مايه مى گريد .چنانچه
مى فرمايد:
ََإ ٗ إ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ إ َ َٰ َ ُ ُ إ َ ٓ َ َ إ َ
ات ٱللهِ وتثبِيتا َ ِمن
ومثل ٱلذين ينفِقون أمولهم ٱبتغاء مرض
َ ُ إ َِ َ َ َ َ َ إ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ إ ِ ُ ُ َ َ إ َ
إ
أنف ِسهِم كمث ِل جنةِۢ بِربو ٍة أصابها وابِل فاتت أكلها ِضعفي ِن فإِن
َ
َ
ُ َإ ُ َ
إ
ل إم يُ ِصب َها َوابِل ف َطل ۗ َوٱلله ب ِ َما تع َملون بَ ِص ٌير * البقرة265 :
و مثال كسانيكه اموال شانرا در جستجوي مرضات الهي و بنابر
ثبات نفيس شان انفاق مى كنند چون بستانيست برتپه اى كه اگر
باران تند و تيزي به آن برسد ،پس ميوه اش را دو چند بار آورد و
و اگر باران وافر نرسدش پس شبنم نيز كفايتش كند و خداوند به
آنچه مى كنيد بيناست .
در اين آيه ايثار گري كه در پي حصول رضاي الهي بوده ،اميان
راسخ و ثبات روحيش او را به انفاق داشته ها و رسمايه هايش
واميدارد ،به باغى تشبيه شده است كه بر تپه اى بلندو حاصلخيز
قرار دارد كه با باران زياد دو چند حاصل مى دهد و اگر چنين
باراني برايش نرسد شبنم و باران مالئم و اندك نيز برايش كفايت
مى كند و مثر مى دهد .باران شديد ،به عنايت بي پايان الهي
تشبيه شده است كه مثر و پاداش دو چندرا باعث مى شود و
اندكش نيز براي ايثارگر و منفق صادق ،كفايت مى كند .قرآن
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عظيم الشأن تصور ناقص از خوبي و نييك را نفي منوده و بر و
نييك حقيقي را به اين رشح ترسيم مى كند:
َ َ َٰ َ
َإ َ إ َ َ ُ ُ ْ
َ إ إ
َ إَإ
َ ُ
س ٱلبِر أن ت َولوا ُو ُجوهك إم ق َِبل ٰٓٱل َمش ِر ِق وٱل َٰمغ ِر ِب و َلِكن
۞لي
َ إََ َ ِ َ إ َ
َ إَإ
إ َ َإ َ
َ
ِكتب َوٱلنبيۧنَ
َ
ٱل َبِر َ من إء َام َن ب ِ َٱ َللهِ و ُٱليوِم َٱٓأۡل ِخرِ و إ ُٱل إمل ِئكة إو َ َٰٱل َ ِ إ َ َٰ ِ ِ
ِكينَ
َوءاتي ٱل َمال عل َٰي َ حبِهِۦ ذ ِوي ٱلقرَ َب َٰي َوٱل َ َيتم َٰي َ َوٱل َم َس
َ
َ َ
َ
َو إٱب َن ٱلسبيل َوٱلسآئل َ
ِين َ
اب َوأ َ َٰق َام ٱلصل َٰوة َو إءاتي
ق
ٱلر
ِي
ف
و
ِ
ِ
َ َ َٰ َ َ إ ِ ُ ِ ُ َ َ ِ إ إ َ َ َٰ َ ُ ْ
إَ َ ٓ
َ
َ
ٱلزكَو َة وٱلموفون ب ِ إعه ِد ِهم إِ ٰٓذا عه َدوا ۖ وٱلص ُبِرِ ْين فِي ٰٓ ٱلبأسا ِء
َ َ َ
َُْ َ
َُْ َ ُ
ٓ َ َ إَ
َ
ين صدقوا ۖ َوأول ِئك ه ُم
س ۗ أول ِئك ٱل ِذ
وٱلضرا ِء وحِين ٱلبأ ِ
إ َُ َ
ٱل ُمتقون * البقرة177 :
نييك اين نيست كه روهاي تان را بسوي مرشق و مغرب
بگردانيد ،و اما نييك اين است كه كيس به خدا ،روز آخرت ،فرشته
ها ،كتاب و پيامربان اميان آرد و مالش را با وجود محبتش با آن
به خويشاوندان ،ايتام ،مساكين ،مسافر ،سوال كنندگان و در راه
آزادي گردنها (از غالمي و اسارت) خرج كرد ،و مناز برپا داشت و
زكات داد ،و وفا كنندگان به عهدشان چون عهد كنند و صرب
كنندگان در دشوارى ها ،مصائب و اثناى جنگ ،اينها صادق اند و
همينها پرهيزگار اند.
اين آيه برخالف ذهنيت افراد جاهل و پريوان مذاهب
منحرف ،حقيقت نيكويي صدق و تقوي را دراميان به خداجل
شأنه و روز آخرت ،مالئكه ،كتب و انبيا ،انفاق داشته ها در راه
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خدا و براي دستگريي از مستمندان ،اقامه مناز وايتاء زكات ،وفا
به عهد و صرب در مصائب و دشواريها و در اثناي درگريي
بانريوهاي كفر و رشك و فساد؛ خالصه مى كند ،هركي تقوى،
صدق و نيكويي را در غري اينها جستجو كند به خطا رفته است و
مرتكب اشتباه شده است  .كسيكه انفاق نكرد ،در راه خدا با
دشوارى ها مواجه نشد ،و در اثناى مواجه شدن با دشوارى ها
صرب نكرد ،مصائبي كه به مال و اوالدش رسيد ،مصيبتهاي كه
خودش از آن صدمه ديد ،و دشوارى هاى سنگر و اثناى جنگ را
با عزم تزلزل ناپذير تحمل نكرد ،ادعاى تقوى و صدقش پوچ و
ميان تهيست.
از ديدگاه قرآن انفاق مايه تطهري و تزكيه انسان است ،با انفاق
است كه تطهري و تزكيه روحي انسان صورت مى گريد و بديهايش
زدوده مى شود .چنانچه قرآن حكيم در مورد كسانيكه شخصيت
شان معجوني از نييك وبديست واعامل نيك را با آن ديگري كه
بداست خلط كرده اند ،براي اصالح و تزكيه شان مى فرمايد:
َ َ ْ َ ٗ َٰ
َ َ َ إَ ُ ْ ُ
َ َ َ
َ
َ
َوءاخ ُرون ٱعت َرفوا بِذنُوبِه ِ إم خل ُطوا ع َمٗل َصل ِٗحا َوءاخ َر سيِئا عسي
ُ إ إ َ إ َٰ
ٱلل ُه أَن َيتُ َ
وب َعلَ إيه إم ۚ إِ َن ٱلل َه َغ ُفور َرح ٌ
ِيمَ * خذ ِمن أم َ َولِه ِ إم
ِ
َ َ ََ َ َ
َ ََ
َ َ َٗ ُ ُ ُ
صدقة ت َطهِ ُره إم َوت َزكِيهِم ب ِ َها َوص ِل عل إيه ِ إم ۖ إِن صل َٰوتك سكن ل ُه إم ۗ
يع َعل ٌ
َوٱلل ُه َسم ٌ
ِيم * التوبه103-102 :
ِ
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و آن ديگران كه به گناهان شان اعتاف منوده ،عمل نيك را با آن
ديگريكه بد است خلط كرده اند ،شايد خداوند با رحمت بر
ايشان برگردد (توبه شان را بپذيرد) يقيناً كه خداوند بخشاينده
مهربان است ،از اموال شان صدقه اى بگري تا با آن پاك شان كني
و تزكيه شان منايى و براي شان دعا كن كه دعاي تو براي شان
مايه آرامش قلب و اطمينان است و خداوند شنواي داناست.
انسان مى تواند خيىل از بيامرى هاى رواىن اش را با با برخى از
مامرستها و مترينها مداوا كند ،چنانچه واهمه هايش از اشياى
هيبتناك در نتيجه برخوردها و متاسهاى متواتر با اين اشياء از
ميان مى رود ،ترس و بيمش از صدا هاى رهيب ميدان جنگ در
نتيجه اشتاك مسلسل در جنگ منتفي مى شود ،لكنت ،عدم
انطالق زبان و عدم فصاحت و واهمه از سخناىن در برابر مردم با
تكلم و سخناني هاى متواتر مداوا مى شود ،همچنان بخل ،حرص
و نتايج زشتي كه برآن مرتب مى شود و خوبيهاي شخصيت
انسان را زير شعاع خود مى گريد ،همه با انفاق معالجه مى
گردد .حرص ،به نفاق مى انجامد ،كسانيكه منافق اند ،درجهاد
حق عليه باطل رشكت منى كنند و در برابر مجاهدان مخلص راه
خدا چون عائق و بازدارنده عمل مى كنند ،حرص و بخل باعث
نفاق شان و ييك از عمده ترين خصوصيات شان است ،چنانچه
قرآن مى فرمايد:
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َ إ َ إ َ ُ ُ إ ُ َ َ ُ إ َ إ َ ٓ َ إ َٰ َ ُ َ َ
ِين ِۡلخ َونِه ِ إم هلم إِل إينَا ۖ
۞قد يعلم ٱلله ٱلمع ِوقِين ِمنكم وٱلقائِل
َ َ َإُ َ إَإ َ َ َ
َ َ َ َإ ُ إ َ َ َ َٓ إ َ إ ُ
وَل يأتون ٱلبأ
س إَِل قل ِيٗل * أشِ حة علي َكم ۖ فإِذا جاء ٱلخوف
ََإ َ ُ إ َ ُ ُ َ َإ َ َُ
ور أَ إع ُينُ ُه إم َكٱلذي ُي إغ َش َٰي َعلَ إيه منَ
ُ
رأيتهم ينظرون إليك تد
ِ
َ َ َ َ َِ إ َ إ ُ َ َ ُ ُ َ إ ِ َ َ َ َ َ ِ َ
إ إ
ٱل َمو ِت ۖ فإ ِٰٓذا ذهب ٱلخ ْو َف سلقوكم بِأل َٰ ِسن ٍة حِدا ٍد أشِ َٰحة علي
َ َ َ َ ََ
ُ َإ ََ
إَ َُْ َ َ إ
َإ َ
ٱلخ إيرِ ۚ أول ِئك ل إم يُؤ ِمنُوا فأح َبط ٱلله أعمل ُه إم ۚ َوكان ذل ِك علي
ٱللهِ ي َ ِس ٗيرا * اَلحزاب19-18 :
يقيناً خداوند مى شناسد بازدارندگان تان را و گويندگان اين سخن
به برادران شانرا كه بسوي ما بشتابيد (در جنگ چون ما رشكت
مكنيد) و در جنگ حارض مني شوند مگر اندكي ،بخيل بر شام
(مني خواهند شام به پريوزي نايل شويد) و چون حالت خوف
بيايد ايشان را چنان مى ياىب كه بسوي تو چنان مى نگرند كه
چشامنشان مى چرخد ،چون كسيكه از خوف مرگ بيهوىش مرگ
فراگريدش ،پس چون (حالت) خوف برود بزودي با شام با زبانهاى
تيزشان برخورد كنند ،حريص بر مال ،اين گروه در واقع اميان
نياورده ،بنا ًء خداوند اعاملشان را حبط كرد و اين كار بر خداوند
سهل است.
در اثناى خوف و خطر آنانرا چنان چنان ترسو و جبون مى ياىب
كه حالت پريشاني واضطراب شان شبيه به كيس مى باشد كه
مرگ به رساغش آمده و حالت بيهويش بر او طاري شده است ،
ولي مبجرديكه خوف و بيم پايان مى يابد و ترس و هراسشان از
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دشمن منتفي مى شود ،عليه مسلامنان با بيباكي و ديده درايي
زبان درازي منوده ،به تبليغات ركيك و شنيع عليه شان متوسل
مى شوند ،در حقيقت حرص بر مال و متاع زندگي دنيا و بيم از
مرگ ايشانرا به اين حالت كشانده است كه از جانبي ترسو و
جبون اند و از جانبى بدزبان  .در آيه ديگرى به اين شكل معرىف
مى شوند:
َ
َ إ ُ َ َإ
َ
ُ
ٱلص َد َقَٰت َفإ إن أُ إع ُطوا ْ منإ َها َر ُضوا ْ ِإَون َلمإ
و ِمنهم من يل ِمزك فِي
ِ
ِ ِ
ُ إ َ إ ْ إَٓ َ ُ إ َإ َ ُ َ
يعطوا ِمنها إِذا هم يسخطون * التوبه58 :
و برخى از ايشان چنان اند كه در زمينه (چگونگى توزيع)
صدقات بر تو عيب گريى مى كند ،پس اگر از آن چيزى به ايشان
داده شد ،راىض و خشنود مى شوند و اگر داده نشود آنگاه
خشمگين مى شوند.
رضايت و خشم شان ،دوستي و دشمنى شان همه مربوط و
منوط است به چند پوليكه به جيبش مى ريزي ،اگر نفس حريص
و طامعش را اشباع ساختى و چيزي از مال و متاع در دستش
گذاشتى ،رايض گرديده به مدح و ستايشت مى پردازد واگر به
خواسته هاي آزمندانه اش جواب نگفتى و آرزوهايش را برآورده
نساختى ناگاه همۀ پيوندهاى دوستى و مودتش را قطع منوده ،با
خشم وخشونت برخورد منوده ،چون نقاد خشن و بد زبان عمل
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مى كند و ترا مورد الزام واعتاض قرار مى دهد .چنانچه قرآن مى
فرمايد:
َ
َٰ
َُ َ ُ ُ
َ َ ٓ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ
َ
ََ
َوأما إِذا ما إٱبتلىَٰه فقد َر عل إيهِ ِر إزقهۥ ف َيقول َربِ ٓي أهنَ ِن * كٗل ۖ بَل
َ ُإ ُ َ
ون إٱل َيت ِ َ
يم * الفجر17-16 :
َل تك ِرم
پس اين انسان را كه چون پروردگارش بيازمايد  ،پس اكرامش كند
و انعامش دهد ،مى گويد :پروردگارم مرا اكرام كرد و اما چون
ابتالءش كند ،و روزي اش را بر وي محدود سازد ،مى گويد:
پروردگارم مرا اهانت كرد.
يعني او اعزاز و اكرام ظاهري و وسعت و فراخي در رزق و
روزي را معيار يگانه قرار داده است كه اگر به آن دست يابد
گامن مى كند به عزت و رسافراوى نايل شده و مورد اعزاز و
اكرام قرار گرفته ،و اگر از آن محروم شود گامن مى برد كه
مورداهانت قرارگرفته است ،در حاليكه اكرام ظاهري و فراخي در
روزي ،ابتال و آزمون الهي بوده و خداوند خبري او را با آن مى
آزمايد و تنگدستي و محدوديت رزق و روزي نيز آزمون الهي
بوده ،باآن آزموده مى شود ،قرآن در جواب چنين شخىص مى
فرمايد:
ََ َ َ ُ َ ََ َ َ إ
ََ َ َ ُ إ ُ َ
ون إٱل َيت ِ َ
حٰٓضون عل َٰي طعاِم ٱل ِم إسِكي ِن *
يم * وَل ت
كٗل ۖ بل َل تكرِم
َ َ إ ُ ُ َ ُ َ َ َ إ ٗ َ ّٗ َ ُ ُ َ إ َ َ ُ ّٗ َ ّٗ
وتأكلون ٱلتراث أكٗل لما * وتحِبون ٱلمال حبا جما* الفجر20 -17 :
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چنين نيست (كه شام مى گوئيد) بلكه (در واقع) يتيم را گرامى
منى داريد و بر اطعام مسكين همديگر تانرا ترغيب و تشويق
منى كنيد و مرياث را مى خوريد با خوردن زياد (كه ازآن سريمنى
شويد) و مال را دوست داريد با دوست داشنت شديد.
يعنى عامل و انگيزه اين تصور خاطئ و قضاوت اشتباه آميز
شام درمورد مالكهاى اكرام و اعزاز و معيارهاى تذليل و توهين
در واقع قصور شام در موارد آىت است:
 -1يتيم را گرامي نداشته و از وي دلجويى منى كنيد و نسبت
به اواظهار همدردى منى منائيد،اگر وضع افراد نيازمندتر و
مستمندتراز شام ،مى توانست ترحم و عاطفه شام را برانگيزد،
حتام برحالت خود قناعت منوده ،هرگز به شكوه و شكايت منى
پرداختند.
 -2اگر همديگر تانرا براطعام مسكين تحريض و ترغيب منوده
و به اين ترتيب شعله هاي رسكش حرص تانرا مهارمى كرديد و
جاي بخل و حرص را قناعت و ايثار مى گرفت ،هرگز چنين
قضاوىت منى كرديد.
 -3خوردن زياد مال حرام حتى مرياث كسيكه مرده است و
اطفال صغريش را به اميد رسپرستى شام گذاشته است ،وىل شام از
بيم اينكه به پختگى سن نرسند و مال شانرا تصاحب نكنند،
مرياث ايتام را باعجله و بشكل ارساف آميز مرصف مى كنيد ،اين
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كار باعث شده است كه آتش حرص و طمع در شام شعله ورتر
شود و قضاوتهاى كامال مادى را بر دل و دماغ تان مسلط كند.
 -4محبت افراطي مال و دنيا پرستى و زرپرستى موجب شده
است كه اين ذهنيت غلط در شام ايجادگردد ،به نحويكه شام
مال و متاع دنيا را مايه اكرام و اعزاز پنداشته و معيار و مالك
براى آن قرار دهيد.

تربيه ايثارگران
چنانچه كسيكه به بيامرى قساوت قلب و عدم احساس و
ترحم و عاطفه در دل مبتال است و دلسوزى و رأفتش رسكوب
گرديده است ،براى زدودن و معالجه اين بيامرى مامور شده
است كه بررس يتيمى دست نوازش بكشد ،تا به اين ترتيب ترحم
و عاطفه خفته اش بيدار شود و رأفت و دلسوزي رسكوفته و
خاموشش تحريك گردد ،همچنان براي زدودن ترس و بيم از كشنت
و كشته شدن ،انسان به قرباني و ذبح اضحيه مكلف شده است،
به نحوى كه كم از كم سال يكبار ،در صورت توان و قدرت
بايدقرباىن كند و به اوگفته شده است كه بهت است اضحيه اش را
بدست خود ذبح كند و يا عىل االقل شاهد صحنه ذبح آن باشد تا
به اين ترتيب بيامرى ترس و بيم از ديدن خون ،كشته شدن در
راه خدا و تصادم خونين با نريوهاى رش و فساد در او معالجه
گردد.زنان از ذبح امتناع مى ورزند ،زيرا طبيعت شان و وظيفه
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ايشان در زمينه تربيه اوالد ايجاب مى كند كه عاطفه قوى
داشته ،كاري كه رأفت و عاطفه شانرا تضعيف مى كند و
خشونت و قساوت در آنان ايجادمى منايد براى شان خوشآيند
نيست ،افراديكه به خدا و آخرت اميان دارند ،اين اميان ،ايثار و
خودگذرى و عزم انفاق در راه خدا را به تدريج در آنان رشدمى
دهد و بحدى مى رساند كه همه چيز شانرا به طيب خاطر در
راه خدا وقف مى كنند ،چنانچه قرآن از آنان حكايت مى كند و
مى فرمايد:
َ َ َ َ َإ
َ ُ َُ ُ
َإ َ ُ إ ََٓ َ إ َ
ات ٱلل ِۚهِ وٱلله رءوف ۢ
س من يش ِري نفسه ٱبتِغاء مرض ِ
و ِمن ٱلنا ِ
إ
بِٱل ِع َبادِ * البقرة207 :
و از مردم كىس چنان است كه جانش را در جستجوى مرضات
الهى مى فروشد و خداوند بر چنين بندگاىن رؤف است .
بحدى انفاق مى كنندكه مورد الزام منافقين قرار مى گريند:
َ َ َ َٰ َ َ َ َ
َ َ َإ ُ َ
ِين م َن إٱل ُم إؤمن َ
ون إٱل ُم َطوع َ
ين فِي ٱلصدق ِت وٱل ِذين َل
ٱل ِذين يلمز
ِ
ِِ
َ ُ َ َِ ُ إ َ ُ إ َ َ إ َ ُ ِ َ
ون منإ ُه إم َس ِخ َر ٱلل ُه منإ ُه إم َو َل ُه إم َع َذابٌ
ِ
ي ِجدون إَِل جهدهم فيسخر ِ
أَل ٌ
ِيم * التوبه79 :
آنانكه از متطوعين مؤمن (كسانيكه اموال شانرا به طيب خاطر و
خيىل زياد انفاق مى كنند) بد گويى مى منايند (غيبت شانرا
منوده ،مورد الزام قرار مى دهند) و آنانيكه منى يابند براى انفاق
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مگر حاصل و مزد زحمت روزمره شانرا ،پس برآنان متسخر مى
كنند ،خداوند اين (منافقين) رابه متسخر گرفت و براى آنان عذاىب
دردناك است.
مؤمنان ايثارگر و آماده قرباىن در راه خدا اگر زماىن قدرت
انفاق را نداشته و چيزي براى انفاق دراختيارشان نباشد و بنابر
آن از اقدام به ايثارگري و از اشتاك در جهادى محروم مى شوند،
سخت محزون و غمگين گرديده ،از فرط غم و اندوه اشك شان
جارى مى شود ،چنانچه قرآن مى فرمايد.
َإ َ ََ
ُ َ َ ٓ َ َ َ َ إ َ إ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
س علي ٱلضعفا َ ِء وَل عل ْي ٱلمرضي وَل علي ٱل ِذين َل ي ِجدون
لي
َ ََ إُ إ
َ ُ ُ َ ََ ٌ ََ ُ
ََُ
َ
ما ينفِقون حرج إِذا نصحوا ل ِلهِ ورسولِهِۦ ما علي ٱلمح ِسنِين ِمن
ُ َُ َ
َ َ َ َ َ َۚ َ َ ٓ َ َ إ َ إ َ
َ
ين إِذا ما أتو َك ل ِتح ِم َل ُه إم
ُسبِي ِٖۚل َوٱلله غفور رحِيم * وَل عل َي ْٱل َ ِذ
إ َ َ َ ُ َٓ َإ ُُ ََ َ
َإ
َ ُ
إ
قلت َٓل أ ِجد ما أح ِملك إم عل إيهِ ت َولوا وأع ُينُ ُه إم تفِيض ِم َن ٱلدمِع
َ ََ ُ ْ َ ُ َ
ح َزنا أَل يَ ِجدوا ما يُنفِقون * التوبة 92-91:
نه بر ضعفا و ناتوانان گناهي است و نه بر بيامران و نه بركساىن
كه چيزى منى يابند كه انفاق كنند ،در صورتيكه براى خدا و
پيامربش خريخواهي كنند (خواهان غلبه دين و پريوزى پيامرب و
مسلامنان باشند) بر اين نيكوران (معذور) راه و دليل الزامى
نيست و خداوند بخشاينده مهربان است ،و نه بر آنان كه چون
نزد تو بيايند تا وسيله حمل براى شان تهيه كنى (وبه سنگر
بفرستى درجواب شان) گفتى :آنچه شام را بر آن سوار كنم منى
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يابم( ،با شنيدن اين حرف) بر مى گردند در حاليكه ديده هاى
شان از اشك جارى مى شود ،از غم اينكه چيزى را منى يابند كه
انفاق كنند.
او به اين دليل محزون نيست و اشك مني ريزد كه چيزى
دراختيارش نيست تا رضورت شخىص اش را منتفى سازد ،بلكه به
اين دليل اشك مى ريزد كه از سعادت انفاق در راه خدا واشتاك
در جهاد محروم شده است .درمقابل اين ايثارگران مؤمن ،عنارص
دنيا پرست و خود غرىض قرار دارند كه بنده درهم و دينار اند،
در برابر هر آنكيس رس دنائت خم مى كنند كه به خواهشات
آزمندانه شان جواب بگويد و از هرآن كيس مى برد و بر او خشم
مى گريد كه قادر به اشباع نفس حريصش نباشد .كه پيامرب عليه
السالم در مورد آنان مى فرمايد:
ُ ََ ََ َ
َ َ
َ
َ َ َ
هريْ َرة رضي الله عنه ،ع ِن النب ِ ِي صلي الله عليهِ وسلم
َعن أبِي
َ ََْ
َ َ َ َْ
َْ ََْ َ َ
الخ ِميصةَِ :إِن
د
ب
ع
و
م،
ه
ِر
الد
د
ب
ع
و
،
ر
ا
ِين
الد
د
قال( :ت ِع
ِ
س عب ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ْ
َ
أع ِط َ
يك فٗل
ا
ِإَوذ
،
س
انتك
و
س
ع
ت
،
ط
خ
س
ط
يع
م
ل
ِإَون
ي
رض
ي
شِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
ََْ َ
َ َْ
َ
َ
يل ْالله ،أشعث
طوب َي ل ِعب ٍد آخ ٍذ بِعنَا ِن ْف َر ِسهِ فِي سب
.
ش
انتق
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ َ َ
ْ َ َ
ََْ َ
َ َ
َ
َرأسه مغبر َ ٍة َقدماه ،إِن كان َف َِي الحِراس ِة كَان فِي ال َحِراسةِِ ،إَون
ْ
ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
كان فِي السَاق ِة كان فِي الساقةِ .إِن استأذن ل ْم يؤذن له ،وإن
ََ َ َ
ِ
شف َع ل ْم يشف ْع) .رواه البخاري
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از ابو هريره رىض اللّٰه عنه روايت است كه پيامرب صىل اللّٰه عليه
وسلم فرمودند :برو بيفتد( هالك شود ) بنده دينار ،بنده درهم و
بنده پارچه لباس ،كه اگر به او داده شود راىض و خشنود شود و
اگر داده نشود خشمگين گردد ،برو بيفتد ،رسنگون شود و چون
خارى به پايش بخلد برآورده نشود (اگر به مصيبتى مبتال گردد از
آن نجات نيابد) خوشا به حال بنده اى كه لجام اسپش را در راه
خدا محكم گرفته است ( آماده حركت و منتظر فرمان و دستور
است)( ،چنان بخود ىب اعتناء است كه) موهاى رسش پريشان و
پاهايش گرد آلود است ،اگر به كار حراست گامرده شود (با
اخالص و انهامك) در حراست (مرصوف) باشد و اگر در عقب
لشكر توظيف گرديده باشد ،در عقب لشكر مرصوف باشد( ،
ديگران چنان به او بي التفات اند كه) اگر براى دخول به مجلىس
اجازه بخواهد به او اجازه داده نشود و اگر از كىس شفاعت كند
پذيرفته نشود.
اسالم عزيز و شخصيت ساز ،قهرمانان ايثارگرى را در آغوش
خود تربيه كرده است كه در برابر عظمت معنوى آنان و ايثارگرى
هاى بيدريغ شان هر انساىن از هر قامىش مبهوت و حريان مى
شود .مثال :در ييك از سال هاى قحطى ،قافلۀ بزرگىشامل صدها
شت اموال تجارىت عثامن ريض اللّٰه عنه به مدينه مى رسد .تجار
مدينه غرض خريدارى متامى اين اموال ،نزد عثامن ريض اللّٰه عنه
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مى روند و براي پرداخت دو چند اصل قيمت حارض مى شوند كه
وى در جواب شان مى فرمايد::بايد بيشت بپردازيد ،گفتند :سه
چند مى پردازيم ،گفت :بيشت ،گفتند :دربرابر هر درهم چهار
درهم مى پردازيم ،فرمود :بيشت از اين بپردازيد ،گفتند :همۀ
تجار مدينه در اين جا حارضند ،هيچ كىس منى تواند بيشت از اين
بپردازد ،فرمود :يقين ًا كه خداوند جل شأنه در برابر هر درهم ده
درهم عنايت مى كند ،آيا نزد شام بيش از آنچه پرورگارعامل
عنايت مى كند وجود دارد؟ گفتند :نه ،فرمود :پس همۀ اين
اموال ،صدقه براى فقراى مسلمين است ،همه را بر مسلامنان
فقري مدينه توزيع كرد.
همچنان پيامرب عليه السالم براى تعبيه لشكر ،غرض جنگ
تبوك اعالن فرمودند كه مسلامنان با مساعدت هاى شان درتعبيه
اين لشكر سهم بگريند ،ابوبكر صديق ريض اللّٰه عنه همۀ داراىئ
اش را حارض منود ،در برابر پيامرب عليه السالم گذاشت ،پيامرب
عليه السالم فرمود :براى اهل و عيالت چه چيزى را گذاشتى؟
گفت :خدا و پيامربش را.
به يىك ديگرى از اين ايثارگران مومن كه متامى اموالش را در
راه خدا انفاق كرده بود ،گفتند :چه چيزى را براى اوالدت
گذاشتى؟ در جواب گفت :مامل را نزد خدا ذخريه كردم ،و رعايت
پروردگارم را براى فرزندانم ذخريه منودم .
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در جهاد افغانستان نيز شاهد صحنه هاى حريت آورى در
رابطه به قرباىن مال و جان در راه خدا هستيم :بياد دارم پدرى
دو پرس ش بنامهاى حبيب الرحمن و عبدالرحمن را در يك سنگر
شهيد داد ،عبدالرحمن بدليل اصابت بم بزرگى بر سنگرش هيچ
قسمتى از جسد و لباسش بدست نيامد و اثرى از وى باقى
منانده بود ،زمانيكه جسد پرس دومى اش حبيب الرحمن را به
فاميلش انتقال دادند ،پدرش پرسيد :عبدالرحمن كجاست؟
مجاهدبن به غوند بر گشتند تا در باره عبدالرحمن بپرسند،
دريافتند كه اونيز به شهادت رسيده ،وىل بنابراصابت بم بر
سنگرش اثرى از او باقىنامنده است .من غرض تعزيت وتسليت
به پدر دو شهيد به خانه او رفتم ،ساعت ده شب بود ،او را در
ميان تعداد زيادى از اقاربش يافتم ،خواستم به تأىن و پس از
مقدمه به او اطالع بدهم كه عبد الرحمن نيز بشهادت رسيده
است ،حرفم را در نيمه آن قطع منوده گفت :انجنري صاحب! چرا
با اين تأىن و احتياط صحبت مى كنى؟! من هر دو پرسم را براي
قرباني در راه خدا فرستاده بودم ،خدا را سپاسگزارم كه در راه او
به شهادت رسيده اند ،نه مأيوسم و نه شكايتي دارم ،باور كنيد
درسيامى او اثرى از حزن و اندوه مشاهده منى شد ،كامال راىض
بود و در برابر قضاى الهى منقاد ،و در برابر اين مصيبت بزرگ
صابر و شكيبا .
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منونه هاى زيادى از اين شخصيت ها را داريم ،تعداد آنانكه
بيش از يك فرد خانواده شانرا شهيد داده اند خيىل زياد است،
آنهائيكه قرباىن داده اند ،براى قرباىن هاى بيشت آماده اند ،جز
خدا از احدى توقع و طمع اجر و پاداش را ندارند ،پاداش قرباىن
هاى شان را از خدا مى خواهند ،با وجود اينكه با محروميت ها
روبرواند ،شكوه و شكايت ندارند -جزع و فزع منى كنند و عليه
حزب خود تبليغات منى منايند ،به احدى اجازه منى دهند عليه
تنظيمى كه درآن قرباىن داده اند به تبليغات سوء بپردازد ،چنان
مى پنداريد كه حزب را با قرباىن هاى خود ساخته اند ،حزب
نتيجه عرق ريزيها و شهادت ها و تضحيات شان بوده ،مرجع
تحقق آرمانها ى معنوى شان مى باشد .اگر مالحظۀ اى براجراءات
و ترصفات حزب و موضعگريى هايش دارد و خألى را مشاهده
مى كنند ،نخست شخصا به رفع آن مى پردازند و براى اصالح آن
مجدانه تالش مىورزد ،اگر نشد اولين شخص مسئول ،در غري آن
دومين مرجع مسئول و تا آخرين مرجع مسئول متاس مى گريند
و در رفع نقايص وازاله مشكالت تنظيم اهتامم مى منايد ،بر
نواقص در برابر ديگران پرده مى اندازند ،در آنجا تنها خوبيها را
بيان مى كنند ،چنانچه در فاميل خود بر هر اشتباه و غلطى اى
پرده مى اندازند و در داخل خانه به رفع آن مى پردازند و از
افشاى آن در بريون اجتناب مى ورزند ،همچنان منى خواهد
ديگران بر حزب او بتازند و آنرا به باد اعتاض و انتقاد بگريند و
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در مورد حزبش توهين وتذليىل صورت گريد ،تعداد اين ايثار گران
مخلص خيىل زياد است .وىل در مقابل آنان عده ديگري وجود
دارد كه در جريان جهاد نه قرباىن داده اند و نه با دشواريهاي
دوران جهاد مواجه شده اند ،برعكس از امتيازات زيادى
برخوردار شده اند ،زيرك و زرنگ اند ،با چرب دستى و چرب
زباىن خود را مطرح مى كنند و در كسب امتيازات ،باال رفنت و
تقرب به امراء تخصص و مهارت دارند وىل بهر پيامنه اى كه به
امتيازات دست مى يابند ،شعله هاى حرص شان تند تر وشعله
ورتر مى شود ،در هيچ حدى قانع منى شوند ،از راه اعتاض و
انتقاد و از طريق شكوه و شكايت و تبليغات سوء درپى دست
يافنت به اغراض شان بوده ،از تنظيم ها حق السكوت مى گريند.
اينان كه درانتقاد و در اعتاض خيىل ديده درا و زبان درازند ،نه
حرف خريى از آنان مى شنوى و نه كار اصالحى درندگى شان
مشاهده مى كنى ،ديگران از جهاد و مجاهدين توصيف مى كنند
وىل او اتهام و الزام وارد مى كند ،بيگانگان از مجاهدين ،احزاب
و قيادت هاى شان ستايش مى كنند و آنان را باعث بيدارى امت
و احياى فريضه جهاد مى شامرند ،وىل نقادان حسود ،بر همۀ
خوبيهاى مجاهدين ،تنظيم ها و قيادتهاى شان خط بطالن
كشيده ،در هر محفىل ،با تبرصه هاى ناىش از كينه و نفرت ،به
تبليغات زهر آگين مى پردازند ،اگر كمى انگيزه هاى تحليل هاو
تبرصه هاى حسودانه اش را ارزياىب كنى به آساىن در مى ياىب كه
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حرص و طمع او را به اين حالت كشانده و دل و دماغش را از
كينه و نفرت مملو ساخته است ،در واقع سهم دلخواهش را در
تنظيم بدست نياورده ،مأموريت مناسب شأنش به او تفويض
نشده است و يا از آن محروم گرديده است ،مامور بود چرا به
سطح مديريت ارتقا نكرده است؟ مدير بود چرا آمر و رئيس
نشده است ،چرا منيتواند بوت و جمپر توزيع كند و چرا بوديجه
كافي براي مصارف بيدريغ در اختيار ندارد ،اگر يىك با همۀ
قربانيها و در همه محروميت ها راىض است ،دليلش قرباىن هاى
اوست كه همت و شهات در او ايجاد كرده است و حرص و طمع
را در او رسكوب منوده است  .و اگر ديگرى با وجود نيل به خيىل
از امتيازات ،ناراض و شاكيست دليلش آنست كه قرباىن را مشق
و مترين نكرده است ،حرص و آزش با تقديم قرباىن و انفاق در
راه خدا ،مهار نشده است و كسب امتيازات ،حرص و آزش را
بيش از پيش شعله ورتر ساخته و به غليان درآورده است ،به
نحويكه برهمۀ مشاعرش مسلط شده است .

عدم قرباىن موجب عزل از امامت
قرآن مى فرمايد كه عدم قرباىن در راه خدا و اهداف بزرگ و
مقدس باعث عزل امتها از مقام امات و زعامت مردم مى شود،
قرآن افراد مؤمن را خاطب قرار داده ،درمورد انجام وخيم بخل
مى فرمايد:
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ُ ْ
َ ُ َ إَُ
َ ٰٓ َ َ ٰٓ ُ َ ُ إ َ إ َ
َ
يل ٱللهِ ف ِمنكم من َيبخل ۖ
هأنتُ إم هؤ َٓل َ ِء َتدعون ل ِتُنفِقوا َ فِي سب
ِ
ِ
َ
إَُ َ إ
َ إَإ
ُ إَ
إُ َ ُٓ
َومن َيبخل فإِن َما َيبخل عن نف ِسهِۦ ۚ َوٱلله ٱلغن ِ ُي َوأنتُ ُم ٱلفق َرا ۚء
َ َ َ إ ْ َ إ إ َ إ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ إ َ َٰ َ ُ
ِإَون تت َولوا ي َ إستب ِدل قوما غ إي َرك إم ثم َل يَكونُ ٓوا أمثلكم *
محمد38 :
خربدار! شام هامنهايى هستيد كه به انفاق در راه خدا خوانده
مى شويد ،عده اى از شام چنان اند كه بخل مى ورزند و هر ىك
بخل ورزد يقيناً كه از سعادت و كاري به نفع خودش بخل
ورزيده است.و خداوند ىب نياز است و شام فقرييد و اگر (از
انفاق و جهاد در راه خدا) روگردان شويد ،قومى غري از شامرا در
عوض گريد ،پس ايشان چون شام( بخيل و روگردان از جهاد)
نخواهند بود..
يعنى در نتيجه بخل و عدم قرباىن در راه خدا به خودتان
صدمه مى زنيد ،و از تائيد خداى غنى ىب نياز كه به عنايت و
تائيدش محتاج و نيازمنديد ،محروم مى شويد و شايستگى
امامت مردم و خالفت زمين را از دست داده ،اين منصب جليل
به گروه ديگرى غري از شام انتقال مى يابد ،به گروه ايثارگر و
آماده قرباىن كه نه چون شام بخيل باشند و نه امتناع كننده از
انفاق داشته هايش در راه خدا.
ازنظر قرآن ،قومى كه جهاد در راه خدا را ترك گفته و از قرباىن
مال و جانش در اين راه امتناع ورزد نه تنها از منصب جليل
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امامت امم و خالفت زمين عزل مى گرددبلكه با عذاب دردناك
الهىدردنيا و آخرت معذب گرديده و دشمنانش بر رسنوشت او
حاكم مى شوند.
چنانچه قرآن مى فرمايد:
َ َ ُ ْ ُ َ إ ُ إ َ َ َ ٗ َ َإ َإ إ َإ َ إ َ ُ إ َ َ
إَِل تنفِروا يعذِبكم عذابا أل ِيما ويستب ِدل قوما غيركم وَل
ُ ََ ُ َ َ
َُ ُ ُ َ ٗ
تضروه ش إيـا ۗ َوٱلله عل َٰي ك ِل ش إي ٖء ق ِد ٌير * التوبه39 :
اگر براى جهاد در راه خدا بريون نرويد ،باعذاب دردناىك تعذيب
تان كند و قوم ديگرى غري از شام را در عوض گريد و به وى هيچ
رضرى رسانده نتوانيد و خداوند بر هركارى قدير است.
يعنى با ترك جهاد نه خدا را مترضر مى سازيد و نه دينش را،
بلكه خويشنت را مترضر مى سازيد ،با ذلت و رسواىئ مواجه
گرديده ،به محكوميت كشانده مى شويد و دشمن تان بر شام
مسلط مى شود.
سنت الهىچنان است كه از افراد مدعى اميان كسانريا در زمين
متمكن مىسازد كه داراى مواصفات آىت اند:
 -1مناز برپا مى دارند.
 -2زكات مى دهند.
 -3به معروف امر مى كنند.
4ـ و ازمنكر باز مى دارند.
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چنانچه قرآن َٰمى فرمايد:
إ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ
َ َ
َََ ُإ
ض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة
ٱل ِذين إِن مكنهم فِي ٱٓأۡلر ِ
َ َٰ ُ إ ُ
َ إْ َ إ َ
َ ْ إَإ
وف َون َهوا ع ِن ٱل ُمنكرِ ۗ َول ِلهِ ع ِق َبة ٱۡل ُمو ِر *
َوأ َم ُروا بِٱلمع ُر ِ
الحج41 :
و خداوند حتام كيس را ياري مى دهد كه وي را ياري كند ،يقيناً
خداوند قوي عزيز است ،آنانكه چون درزمين متمكن شان
سازيم ،مناز برپاداشته ،زكات مى دهند ،به معروف امر مىكنند و
از منكر باز مى دارند و عاقبت امور خداراست .
در آيه ديگري خصوصيات كساني را كه به منصب امامت و
پيشوايئ مردم نائل شده اند توضيح منوده مى فرمايد:
َ َ َ إ َ َٰ ُ إ َ َ ٗ َ إ ُ َ
ون بأَ إمرنَا َوأَ إو َح إينَا ٓ إِلَ إيه إم ف إِع َل إٱل َخ إي َر َٰ ِت ِإَوقَامَ
وجعلنهم أئمة يهد
ِ
ِ
ِ
َ ِ ٓ َ َ َ َٰ َ َ ُ ْ َ َ َ َٰ
َ َ
َ
ٱلصل َٰو ِة ِإَويتاء ٱلزكو ِة ۖ وكانوا لنا عب ِ ِدين * اَلنبيا73 :
و ايشان را پيشواياىن گردانيديم كه مردم را به حكم ما هدايت
مى كنند و انجام كارهاي خوب و اقامه مناز و تأديه زكات را به
ايشان وحي كرديم و براي ما پرستنده اند.
قرآن حكيم انفاق مال را با صيغه زكات ياد مى كند و نشان
مى دهدكه انفاق مال در تزكيه روحي انسان و زدايش لكه هاي
سياه از صفحه ضمري او وازاله سيئات از شخصيت او نقش
سازنده دارد ،كسانيكه با مناز و زكات خود را نساخته و تا
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هنوركار تربيه و تزكيه شان به پايه تكميل نرسيده است اگر با
جهاد ابتالء شوند ،ترسو و جبون از آب درمي آيند ،چنانچه قرآن
مى فرمايد:
َ َ إ َ َ َ َ َ َ َ ُ إ ُ ُ ٓ ْ َ إ َ ُ إ َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ َ َ ُ ْ
أل َم تر َ إِل َي َ ٱل ِذين قِيل لهم كفوا أي َ ِدي َكم وأقِيموا ٱلصلوة وء َاتوا
ٱلز َك َٰوة فلَما ُكت َب َعلَ إيه ُم إٱلقتَ ُال إذا فريق منإ ُه إم يَ إخ َش إو َن ٱلن َ
اس
ََ إ
َ إ ِ َ َ َ َِ إ َ ٗ ِ َ َ ُ ِ ْ َ َ َِ َ ِ َ َ إ َ َ َ إ َ إ َ َ
كخش َي ِة َ ٱللهِ أو أشد َخشية ۚ و ُقالوا َٰربنا ُل ِم ك َتبت علينا ُٱل ِق َتال
إ
إ ََ
َ إ َٓ َ إ َ َٓ َ َ َ
يب ۗ قل مت ُع ٱلدن َيا قل ِيل َوٱٓأۡلخ َِرة خ إير
لوَل أ َخرتنا إِل ٰٓي أج ٖل قرِ ٖ
َ َ ُإ َ َ َ
ل َِم ِن ٱتق َٰي َوَل تظل ُمون فتِيٗل * النساء77 :
آيا نديدي بسوي كسانيكه به ايشان گفته شد :دست هاي تانرا
بازداريد (از توسل به جنگ و يا تجاوز به حق ديگران) و مناز
برپا داريد و زكات بدهيد ،پس چون قتال برآنان فرض شد ناگاه
گروهي از ايشان از مردم مى هراسند ،شبيه به ترس از خدا ،و يا
هراس شديدتر از آن ،و گفتند :اي پروردگار ما! چرا قتال را بر ما
فرض منودى؟ چرا تا موعد قريبى ما را مؤخر نكردى (مبا مهلت
ندادى) ،بگو متاع دنيا اندك است و براي كيس كه پرهيزگارى كند
آخرت بهت است و به اندازه رشته باريك خسته خرما بر شام ستم
نخواهد شد.
مشاهده مى كنيد :كسانيىكه ذريعه مناز و زكات به مرحله
كامل مطلوب نرسيده اند به اندازه ترس شايسته خدا از مردم مى
ترسند ،و حتى ترس شان از مردم شديدتر از آن است ،با فرض
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شدن جنگ مخالف اند و بر آن اعتاض دارند و تأخري و تأجيل
آنرا تا مدت نامعلومي سفارش مى دهند ،وحتى جنگ را متادف
مرگ خود مى شامرند ،عامل اين ترس و جنب شان ،يا دنيا پرستى
و حرص متاع دنياست و يا عدم اعتقادشان به اينكه خداوند
شكور ضامن پاداش دنيوى و اخروى بنده بوده ،هيچ عمل
صالحى ،خاصة قرباني در راه خدا را ضايع نخواهد كرد ،به همين
دليل در جواب ايشان گفته مى شود :متاع دنيا اندك است .و به
اندازه رشته باريىك بر شام ستم نخواهد شد .قرآن رادمردان
مومن را به اين الفاظ معرىف مى كند:
َٓ
َ َ ََٰ
َ َ ُ إ إ َ َٰ َ َ َ َ إ ٌ َ ِ إ
ِرجال َل تلهِيهِم ت ِجرة وَل بيع عن ذك ِر ٱللهِ ِإَوقاِم ٱلصلو ِة ِإَويتا ِء
إ َٰ
َ َ َٰ َ َ ُ َ
ون يَ إو ٗما َتتَ َقلَ ُب فِيهِ إٱل ُقلُ ُ
وب َوٱٓأۡلب َص ُر * النور37:
ٱلزكو ِة يخاف
مرداىن كه نه تجارت ايشانرا از ذكر خدا و اقامه مناز و ايتاء زكات
غافل مى سازد و نه خريد و فروش ،از روزى هراس دارند كه دل
ها و ديده ها در آن منقلب شود.

حزب سازى با تطميع افراد حريص
قرآن مى فرمايد كه صف مرصوص و استوارى كه شايستگى
خالفت زمين و امامت مردم را داشته و افرادش را رشته استوار
الفت و اخوت باهم پيوند دهد ممكن نيست از طريق جمع
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آورى افراد طامع و حريص و انفاق مال بخاطر تطميع و اقناع
شان تشكيل گردد ،چنانچه مى فرمايد:
ُ ُ ْٓ َ َإ َ ُ َ
وك َفإ َن َح إس َب َك ٱلل ُه ۚ ُه َو َٱلذ ٓي أَيَ َدكَ
ِ
ِإَون ي ِريدوا أن يخدع َ ِ
َ َ
ُُ
َإ َ َإ َ َ
بنَ إصرهِۦ َوب إٱل ُم إؤمن َ
ين * َوأل ُف َب إي َن قَٰلو َبِه ِ إم ۚ لو َ أنفقت ما َفِي
َ َ َ َإَُ إ ُ
ِ إ ِ َ ِ ٗ َ ٓ ِ َِ َ إ َ َ إ َ ُ إ َ َ
ض ج ِميعا ما ألفت بين قلوبِهِم ولِكن ٱلله ألف بينهم ۚ إِنهۥ
ٱٓأۡلر ِ
َ ٌ َ
عزِيز حِكيم * اَلنفال 62 :ـ63
اوست هامن ذاىت كه با نرصت خود و با مؤمنان تائيدت كرد ،و
ميان دلهاي شان الفت انداخت ،اگر همه آنچه را در زمين است
انفاق مى كردي ،مني توانستي دلهاي شانرا با هم تأليف كني و
اما اللّٰه ميان شان الفت انداخت ،يقيناً كه وي عزيز و حكيم
است.
تجربه چند سالۀ جهاد ما نشان داد كه انفاق مال براي گروهك
سازي ها ،تالش بي حاصل بوده است .متأسفانه بعد از آغاز
سلسه هجرت ها احزاب و گروهك هاي متعددي در خارج از
كشور تأسيس گرديد ،در فضاى مصئون دارالهجرت ها و زمينه
هاي سازگار و مشوق براي گروه سازي ،عده اى زيادي تشويق و
ترغيب شدند تا گروه مستقيل براي خود درست كنند ،بريقي
باالي خانه هاي مصئون خود در پشاور و تهران برافرازند ،نرشيه
اي تحويل دهند ،به ميدان سياست بازي ها وارد شوند ،لقب
زعيم و رهرب را حاصل كنند و متناي شان برآورده گردد ،ولي نه
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برنامه اي داشتند ،نه مفكوره اى ،و نه تجربه در كار دعوت،
انگيزه شان جلب كمكهاي بريوني ،بنام جهاد و بخاطر تشكيل يك
گروه سيايس بوده ،دشمنان جهاد كه در كمين متصد بودند و
خواهان تجزيه صفوف مجاهدين و ايجاد عوامل نزاع بر رس
زعامت و قيادت جهاد بودند و منى خواستند مقاومت توسط
حزب واحدي رهربي و اداره شود و به حكومت نريومند اسالمي
منتج گردد ،از اين فرصت استفاده منوده عنارص جاه طلب و
حريص را بكار گرفتند و امكاناتي در اختيار شان قرار دادند و
ايشان نيز بالنوبه از طريق جمع آوري افراد طامع و تطميع شان
با اين امكانات ،كمر همت بستند و به كار حزب سازي پرداختند.
دشمنان جهاد در ابتدا به شكل خييل زيركانه و محتاطانه و از
طريق چهرۀ هاى مؤيد و دوست جهاد و در پوشش دلسوزي به
اسالم و مسلمين وارد صحنه شدند ،به ييك گفتند:تو موحدى،
حامل نظريات سلف صالح ،ما مى خواهيم موحدين را ياري
كنيم ،بايد ايشان منظم شوند ،با رشك و خرافات موجود در
صفوف مجاهدين و در مجموع جامعه به مقابله بپردازند ،ما كه
پرچم دار توحيد و سنت بوده ،از رشك و خرافات نفرت داريم،
حارضيم هرنوع مساعدت هاي را در اختيارتان بگذاريم ،كسيكه
بايد از خارج توظيف شود تا چنين گروهي را ميان افغانها
درست كند ،بايد داراى ظاهر آراسته باشد ،در هرمجليس از
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توحيد و رشك ،از سنت و بدعت ،از متابعت رسول و تقليد ،از
عقيده سلف و خرافات بحث كند ،بايد مساعدت هاى ايشان نيز
مساعدت هاى افراد خري ،خواه و موحدي تلقي گردد كه در فالن
كشوري ،نه از طريق رسمي و چينل خاص دولتي ،بلكه از طريق
اشخاص و اداره هاى آزاد و مستقل ،جمع آورى گرديده ،غرض
مساعدت با موحدين مجاهد و مخالف بدعت و خرافات به
افغانستان رسازير مى گردد ،ولي در حقيقت اين كار توسط
ادارات دولتي و افراد مربوط به استخبارات و مطابق برنامه هاي
دقيقي و بخاطر نيل به اهداف ناپاكي انجام مى يابد ،كه هدف
از آن تجزيه صفوف مجاهدين و ايجاد فاصله ميان مردم و
مجاهدين بوده ،مى خواستند گروه هاى مزدور ،مطيع فرمان و
از لحاظ عدة و عقيده متيك به آنان درست كنند.
به ديگري گفتند :تومي تواني محور وحدت بايش ،ما ترا
بخاطرتأمين وحدت ميان مجاهدين يارى خواهيم كرد ،الزم است
براي نيل به اين هدف مقدس قاعده مستحكم و متشكل از افراد
موثر دراجتامع و قومندانان جهاد ى براي خود درست كنى ،ما
بخاطر خدا و به حكم دلسوزي ما نسبت به مجاهدين و عالقه
مندى شديد مان نسبت به مجاهدين ،ترا ياري خواهيم كرد و
مصارف اين كار را به عهده خواهيم گرفت ،او نيز كمرش را
محكم بست ،از ىك كم است كه ديگران حزب داشته باشند و او
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باوجود امكانات وافر ،گروهى براي خود درست نكند ،رشوع كرد
به ساخنت حزب ،چاره اى جز اين نداشت كه افراد مؤثر سائر
احزاب را جلب و جذب كند ،قومندانان را با پول و اسلحه ،مأمور
دفت را با معاش كافي و موتر ،نويسنده و عامل را با امتيازات
مادي و معنوي و فرستادن به حج و عمره ،ولي تحت نام تأمين
وحدت و گويا براي ايجاد همبستگى و اتحاد و رفع تفرقه و
اختالف ،ارضا و اقناع منوده و بگرد خود جمع كند ،و به اين
تريب گروه ديگري متعجن از عنارص عقده مند و حسود و
مشتمل بر افراد طامع و حريص كه در حزب سابقه شان به
خواسته هاي آزمندانه خود نائل مني شدند و اين همه امتيازات
براي شان ميرس نبود ،درست كردند و به شامر احزاب افزودند ،با
اين كار نه تنها باعث تشديد اختالف شدند ،بلكه احساس قرباني
و ايثار در راه خدا ،همت عالي ،صرب و استقامت ،قناعت بر رزق
حالل و رضايت بر حق جائز را در ميان برخي از مجاهدين خفه
كردند و آنان را چون عنارص بي همت و بازاري درآوردند كه با
احدي تعهد صادقانه نداشته ،وفا به عهد در آنان رساغ نشود و
تنظيم را چون هوتيل مى شامرند كه براي رصف لقمه ناني به
آنجا رجوع مى كنند ،نه چون سنگر فكري و اعتقادى شان و نه
چون ملجأ و مرجع تحقق آمال و آرزوهاى بزرگ معنوي شان.
كسانيكه مجاهدين رسبلند و داراى عزم و همت عالي ،صابر و
شكيبا را از خط وفا به عهد ،قرباىن در راه خدا ،و شكيباىئ و صرب
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در برابر دشواريها منحرف ساخته و به متاع بي ارزيش درآوردند
كه به خريد و فروش گذاشته مى شوند ،جفاى بزرگ و
نابخشودىن اى در حق جهاد و مجاهدين رواداشته اند.
بديگري گفتند :تو مجاهدى ،قومندان جبهه نريومند و مؤثرى
و ما دوستدار قومندانان مجاهد ،مى خواهيم كمك مخلصانه ما
مستقيام به مجاهدين برسد ،اگر به احزاب كمك كنيم مى ترسيم
اين كمكها ضايع شود و يا در موارد غري از جهاد مبرصف نرسد،
بگذار ما مستقيام با توكمك كنيم ،قومندان نيز يا بنابرخوش
باورى و يا بنابر حرص ،روابط مستقيمش را با منابع خارجي
مشكوك استوار ساخت و از درك انگيزه ها يا عاجز شد يا طفره
رفت ،پس از مدتي كه روابط او را با تنظيم مربوطه اش تضعيف
كردند و او را به دريافت كمك هاى مستقيم عادى ساختند ،به او
گفتند :اگر خواسته باىش ما دفت مستقىل برايت در پشاور ،اسالم
آباد ،تهران ،امارات ،فرانسه ،لندن و واشنگنت باز كنيم ،بايد
نسبت به نيت ما شك نداشته باىش ،هدف ما خدمت به
مجاهدين و كمك به آنان است .در مرحله ديگرى به او گفتند و
در رسانه هاي خربى برايش تبليغات وسيع براه انداختند
كه:ازاحزاب سياىس كارى ساخته نيست ،قومندانان نسبت به اين
احزاب اعتامد ندارند ،بايد قومندانان جهاد وارد صحنه سياست
شوند ،ابتكار حل قضيه را در دست گريند ،منسجم و منظم
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شوند ،دفتي در پشاور باز كنند ،مناينده ها و هيئت هايى براى
برقرارى روابط سياىس با حكومات دوست به خارج اعزام كنند،
خواستند به اين ترتيب قومندانان را بحيث يك قوت منظم عليه
احزاب جهادى قراردهند ،همۀ اين كارها را توسط افرادى انجام
دهند ،كه معاش ماهوار از اين و آن سفارت دريافت مىدارند،
ولي عده اى از افراد خوش باور را نيز با عنوان كردن شعارهاى
فريبنده و جالب اغوا كردند ،و براى تحقق اهداف ديگران بكار
گرفتند ،دشمنان اسالم به اين نيز اكتفا نكردند ،براى رضبه زدن
به وحدت مىل ما ،تعصبات مذهبى ،قومى ،نژادى و لساىن را
دامن زدند ،شورى هاى قومى درست كردند ،به روساى قبايل،
خان ها و ملك ها گفتند :قوم با شامست ،بايد خود را منسجم
كنيد ،از احزاب و قومندانان كارى ساخته نيست ،بايد مقام و
منزلت سابقه تان در اجتامع افغاىن اعاده گردد ،الزم است در
عوض قومندانان تازه برخاسته از منت اجتامع و مردم عادى ،شام
از مردم منايندگى كنيد و راه حىل براى مشكل افغانستان و تأمين
وحدت ميان اقوام و قبايل جستجو كنيد ،كارقومندان جهاد بود،
حال كه جهادبه پايانش رسيده است كار او نيزپايان يافته ،بايد
رؤساى اقوام و قبايل دست بهم داده ،جلسات قومى درست
كنند و از اين طريق لويه جرگه عنعنوى افغانستان را تاسيس
منوده ،مشكل كشور شانرا كه احزاب و قومندانان از حل آن عاجز
شده اند ،حل منايند!!
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اگر عوامل اساىس همه اين فتنه ها ،آشوبها و دنائت ها را
ريشه ياىب كنيم و بخواهيم بدانيم كه چرا كىس چون وسيله اى
توسط اجنبى اى استخدام مىشود و عليه ملت و عقيده كه به آن
تعهد بسته است و حزىب كه در دامنش رشديافته و صاحب نام و
نشان شده است ،بكار گرفته مى شود ،در وراى آن بيامرى حرص
و آز را مى يابيم كه عامل و انگيزه اصىل همه اين مواقف قبيح
و شنيع است .پيامرب عليه السالم چه خوب مىفرمايد:
ََ َُ َ
َ ْ َ ْ َْ
ن
أ
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وسلم -
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ه
الل
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س
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ه
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عن جابر بن عب
ِ
َ َ ِ َِ ُ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
،ق ُالَ « :ات َقوا ُ الظلم ،فإِن الظلم َ ظلمات يوم ال ِقيامةِ ،واتقوا
َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
الشح ،فإِن الش ُح أهلك من كان قبلك ْم ،ح َمل ُه ْم علي أن سفكوا
ْ ََ ََ
َ َُ
دِماءه ْم َواستحلوا محا ِر َم ُه ْم» رواه مسلم
از ظلم بپرهيزيد كه يقيناً ظلم باعث ظلامت و تاريىك هاست
در روز قيامت ،از بخل بپرهيزيد كه يقيناً حرص كساىن را هالك
كرد كه قبل ازشام بودند ،ايشانرا به ريخنت خون همديگر وادار
ساخت و محارم شانرا حالل شمردند (آنچه از همديگر برآنان
حرام بود آنرا حالل شمرده وتعرض به آن را جايز تلقى كردند)
وقرآن مى فرمايد:
َف َٱت ُقوا ْ ٱلل َه َما إٱستَ َط إعتُ إم َو إٱس َم ُعوا ْ َوأَطِ ُيعوا ْ َوأَنف ُِقواْ َخ إيراٗ
ُ ُ إ َ َ ُ َ ُ َ َإ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ إ إ ُ َ
وق شح نف ِسهِۦ فأول ِئك ه ُم ٱل ُمفل ِحون *
ٓأِلنف ِسكم ۗ ومن ي
التغابن 16 :
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پس تا آنجا كه مى توانيد از خدا بتسيد و بشنويد و اطاعت كنيد
و انفاق منائيد كه اين بهت است برايتان و هركي از حرص نفسش
در امان شد ،همينها رستگاراند.
نه تنها بايد از حرص و بخل اجتناب كرد بلكه بايد بهتين
داشته ها را در راه خدا وقف كرد.
َ ٰٓيأَ ُي َها َٱلذ َ
ين َء َامنُ ٓوا ْ أَنف ُِقوا ْ من َطي َ َٰبت َما َك َس إبتُ إم َوم َما ٓ أَ إخ َر إجناَ
ِ
ِ
ِ
َُ
َ َ َ َ َ ُ ْ ِإ َ َ إ ُ ُ ُ ِ َ
ون َولَ إستمُ
إ
َ
ض ۖ وَل تيمموا ٱلخبِيث ِمنه تنفِق
لكم ِمن ٱٓأۡلر ِ
َ َ ُ إ ُ ْ
إَ ْ ََ َ َ َ ٌ
أَِب ِخ ِذيهِ إِ َٓل أن تغ ِمضوا فِيهِ ۚ َوٱعل ُم ٓوا أن ٱلله غن ِ ٌي ح ِميد *
البقره267:
اى كساني كه اميان آورده ايد! از آنچه خود بدست مى آوريد از
آنچه ما از زمين برايتان بر مى آريم ،پاكيزه هايش را انفاق كنيد
و قصد مكنيد انفاق ناپاك را ،كه از آن انفاق مى كنيد در حاليكه
خود گرينده آن نيستيد (اگر ديگرى چنين چيزى را بشام بدهد
هرگز منى پذيريد) مگر آنكه در زمينه گرفتنش چشم پوىش و
اغامض كنيد ،و بدانيد كه يقينا خداوند ىب نياز ستوده است (به
انفاق شام نيازمند نيست و برتر از آنست كه انفاق متاع ردى و
ناپاىك را بپذيرد).
خداوند عليم جل شأنه مى فرمايد كه قرآن اين كتاب الهى،
رهنامى كىس خواهد بود كه يىك از مواصفاتش انفاق داشته
هاست ،چنانچه مى فرمايد:
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َ َٰ َ إ َ َٰ َ
َ َ إ َ
ب فِي ِۛه ُه ٗدى لِلإ ُمتَق َ
ين يُؤ ِمنُون
ين * ٱل ِذ
ذل ِك ٱلِكت ُب َل َر إي َ َۛ ِ
ِ
إ َ إ َ ُ ُ َ َ َ َ َ إ َٰ
ُ َ
يمون ٱلصل َٰوة َو ِمما َر َزق َن ُه إم يُنفِقون *البقرة3 -2 :
بِٱلغي ِب وي ِق
اين است هامن كتابيست كه شىك در آن نيست ،رهنمودى براى
پرهيزگاران ،آنانكه به غيب باور مى كنند و مناز برپا مى دارند و
از رزق و روزى كه به آنان داده ايم انفاق مى كنند.
يعنى كسيكه قلب بخيل و حريص دارد و حب مال بر دل و
دماغ او سيطره كرده است و استعداد قرباىن و انفاق در او
رسكوب شده است ،از درك مفاهيم قرآن و توسل به
رهنمودهايش محروم خواهد بود و دروازه هاى هدايت الهى را
بروى خود مسدود خواهد يافت.
اين كتاب رهنمود ايثارگران مؤمنى است كه براى قرباىن داشته
ها و رسمايه هاى شان آماده اند.
قرآن مشعل راه مجاهدان و ايثارگران است  .تنها مجاهد مى
تواند به زبان قرآن بفهمد ،هداياتش را درك كند و به ارسارش پى
بربد.
َ
ين َ َٰج َه ُدواْ فِينَا لَنَ إهد َينَ ُه إم ُس ُبلَنَا ۚ ِإَون ٱلل َه لَ َم َع إٱل ُم إحسن َ
َو َٱلذ َ
ين *
ِ
ِ
ِِ
العنكبوت69 :
و آنانكه در راه خدا جهاد كردند ،حتام به راه هاى خود هدايت
شان كنيم و يقينا كه خداوند حتام با نيكوكاران است
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يعنى با جهاد در راه خدا ،دروازه هاى هدايات الهى را بروى
خود خواهيد كشود ،در آغوش جهاد تدريب و تربيه تان صورت
خواهد گرفت ،به مرحله نيكوكاران خواهيد رسيد و معيت و
تائيد الهى شامل حال تان خواهد شد.
ْ
ُ َْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ
ون * َو َس َٗل ٌم َعلَي ال ُم ْر َسل َ
ِين
سبحان ربِك ر ِب ال ِعز ِة عما ي ِصف
َ َْ َ
َْ ُْ
َ
* َوالحمد ل ِلهِ ر ِب العال ِمين *
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