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 سوره  مبارهك ماعون

 رپهيز از دوگانگي و  توهج كامل هب خدا 

 هايي از سوره گزاره

 

 أرأيت الذي يکذب بالدين

 ن شود. بنابرايدين به معناي پذيرش قوانين مشخص حاكم بر اعمال و باورهاست كه به پاداش يا جزا منجر مي

توان در تکذيب آن، يکي از سه قيد )پذيرش+ قوانين+ پاداش يا جزا( را در قول يا عمل و يا در قول و عمل مي

 انکار كرد.        

 داوند است كه از طريق انبيا و اولياي الهي در اختيار بشر قرار با توجه به تعريف دين، دين فقط متعلق به خ

 گيرد لذا خطاب اصلي در سوره پيامبر صلی الله عليه و آله است.  مي

 ترين آسيب اجتماعي تکذيب دين است؛ زيرا در اين صورت تنها منافع شخصي، تعيين كننده ضوابط مهم

كند تا از برخي از احکام دين تبعيت كند. اين تبعيت ا ميجامعه خواهد بود. در اين صورت منافع فرد اقتض

 شود. بدين ترتيب تکذيب دين با دورويي همراه است.    باعث دورويي در جامعه مي

 هاي احتمالي الزم است.شناخت كساني كه تکذيب كننده دين هستند براي جلوگيري از آسيب 

  فذلک الذي يدع اليتيم و ال يحض علي طعام المسکين

  .اين آيات در مقام معرفي تکذيب كنندگان دين است 

 نگري مد نظرداري است. و اگر منظور از دين، جزا باشد، عاقبتنحوه برخورد با يتيم و مسکين شاخصه دين 

 بوده است. 

 سازد.نحوه برخورد با يتيم و مسکين، نّيات باطني فرد را آشکار مي 

  توان مادي و معنوي ضعيفي برخورداند، از وظايف ديندار است. اطالع از اوضاع ديگر افراد جامعه كه از 

  .كسي كه به فکر رفع محروميت از جامعه نباشد، ديندار نيست 

 شود كه فرد به كلي از عاطفه و احسان تهي باشد. دفع يتيم با شدت در صورتي ايجاد مي 



  نامطلوب مردم در تشويق رسيدگي حّض بر طعام مسکين به معناي در نظر نگرفتن تعينات اجتماعي و منظر

 به مساكين است.

 فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون

 كند.خداوند برخي از نمازگزاران را شايسته هالكت دانسته، آنها را از جرگه نمازگزاران خارج مي 

  خداوند نمازي كه صرفًا جنبه شخصي پيدا كند و فرد را در جهات مصالح مردم قرار ندهد، نماز مطلوب

نيست.)فاء در ابتداي ويل فاي نتيجه است( لذا اگر نماز انسان واقعي باشد فرد را از تکذيب دين مصون 

 كند.سازد. در اين صورت چنين كسي از دور كردن يتيم و رها ساختن مسکين خودداري ميمي

  ود.شپذير ميديگران، امکانبهره بردن معنوي از نماز با پذيرش يتيم، تشويق در طعام مسکين و كمک به 

  خداوند در دين خود بين احکام فردي و اجتماعي تفاوتي نگذاشته است. و هر يك را به منزله ظاهر و باطن

 ديگري قرار داده است. 

 كند.خطراتي وجود دارد كه فرد را نسبت به نمازش دچار غفلت مي 

 عي بسيار خطرناک است.اين غفلت از جنبه اجتماعي و تبديل شدن به يک حركت اجتما 

 بهره بودن از منافع الهي آن است.سهو از نماز به معناي غفلت و بي 

  الذين هم يراؤن

  نمازي كه انسان براي منفعت شخصي )مادي( بخواند، نمازي ريايي است. نشانه ريايي بودن نماز در اين است

 هد كرد. )مگر به عادت(كه اگر فرد از طريق ديگري به آن منفعت برسد آن نماز را ترك خوا

  ديده شدن براي هر انساني بسيار مهم است. اگر نتواند خود را براي خدا مهيا كند تا فقط توسط او ديده شود

 شود.دچار ريا مي

  و يمنعون الماعون

 هاي زندگي براي ساير افراد جامعه توجهي همراه با منع نسبت به وجود حداقلمنع از ماعون به معناي بي

چنيني افرادي وضعيتي كه براي خود در نظر دارند با وضعيت ديگران متفاوت است، زيرا خود را داراي است. 

 كنند.دانند و ديگران را با ضعف فکري يا رفتاري محسوب ميفهم و كمال بيشتري مي

 ن را بي هاي خود فخر نموده ديگراكنند، در واقع به داراييهاي زندگي ديگران منع ميكساني كه از حداقل

   1شوند.كنند اين افراد قبل از آنکه منع ماعون كنند، دچار همز و لمز ميدست و پا فرض مي
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 داند، آن را در وابستگي كامل با ارتباط با ديگر افراد جامعه خداوند كه نماز را نشانه ارتباط بنده با خود مي

 معرفي كرده است.

  يا بعد انسان از خدا و دين خداست.رسيدگي به احوال بندگان خدا معياري در قرب 

 تواند بهانه كمک و ارتباط او با ديگر افراد جامعه باشد.هاي انسان ميترين داشتهساده 

 


