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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيدی الدين امين داکتر الحاج

  ٢٠٢١ جنوری ١١
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

۴  

  

  : انسانیۀدر ساختار جامع نقش زکات

در يک ) جنگل(فرق ميان جامعۀ انسانی وسرزمين حيوانات 

نقطۀ اساسی نھفته است، که انسان برای ديگران و حيوان برای 

  .کند د زندگی میخو

خاطر منفعت شخصی خود ه ھرگاه در جامعۀ انسانی ھر کسی ب

سعی و تالش ورزيده و به بی توجھی به ديگران مشغول گردد، 

دھد، دين مقدس اسالم   انسانی خويش را از دست میشخصيت

برای ساختار جامعۀ اسالمی زکات را فرض نموده است، تا 

 حالل و پاک خويش انسان برای خيرانديشی ديگران از اموال

مصرف نمايد، و مقداری از پول خود را برای ساير کسانی که از 

  .نعمت مال محروم اند مصرف نمايد

ِللسائل والمحروم ُِ ْ َ ْ َ ِ َِّ ﴿٢۵﴾  

  )٢۵( برای گدا و محروم

ِوٱلمحروم« ُ َ   . کند  محروم از عطا و بخشش که سؤال نمی:»َ

ِوالذين يصدقون بيوم الدين ِِّ ِِّ ْ َ ََ َُ ُ ِ َّ َ ﴿٢۶﴾  

 )٢۶(. يقين کامل دارند) قيامت(که به روز جزا  و آنانی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

انگيزد و سپس به حسابشان  که خداوند مردم را ازقبور برمی  معنای ايمان به روز آخرت ھمانا باور عميق به اين

شان  هکه بھشتيان در منزلشان در بھشت و دوزخيان در جايگا دھد، تا اين نمايد و سزای اعمالشان را می  رسيدگی می 

  .گيرند در دوزخ قرار می 

خداوند فرموده .  شود ايمان جز با ايمان به روز آخرت صحيح نمی. ايمان به روز آخرت يکی از ارکان ايمان است

ِولـكن البر من آمن با واليوم اآلخر«: است ِ ِِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ََ َ َْ َّ َّ  و کسی است که به هللا) و نيکوکار(بلکه نيکی ) (١٧٧ آيت: سورۀ بقره (»َ

  ).روز قيامت ايمان آورده باشد

َوالذين ھم من عذاب ربھم مْشفقون َ َُ ِ ِ ِ ُِ ِْ ِّْ َ َ ْ ُ َّ َ ﴿٢٧﴾ 

  )٢٧.(و آنانی که از عذاب پروردگارشان بيمناک اند

َمشفقون« ُ ِ ۡ  .ی او تعالی ترسان اندئ از کبريا:»ُّ

 . مذموم ومضر می باشدبل از ھمه بايد گفت خوف وترس ھميشگی و به اصطالح در ھمۀ موارد و يا ھمه جا

 عدل الھی و بررسی اعمال ۀبر اساس حکم آياتی قرآنی واحاديث نبوی، ترس از هللا، ترس از قيامت، ترس از محکم

  . ترس وخوف ھای معقول و مفيد می باشدۀانسان در روز جزا، ترس از عذاب الھی از جلم

 ترين   خوف از خداوند اشاره دارد كه روشنلۀألھی به مس از كالم اه سور٢٠ در بيش از تھا آي در قرآن عظيم الشأن ده

َإنما «)  سوره فاطر٢٨ آيت( مراجعه شود به . (  ترين پيام آن مطلوبيت و شايستگی خوف از پروردگار است و واضح َّ ِ

ُيخشى هللا من عباده العلماء َُ َ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َ دانشمندان بى :  گفته می توانيم کهًبناء)  ترسند  اند كه از او مىءازبندگان هللا تنھا علما (»ْ

در اين شک نيست که اھل عبادت بسيار است، ولی تنھا عالمان به مقام خشيت .  اند تقوا، تا ھنوز به علم واقعى نرسيده

  .  رسند مى

 تآي(که هللا متعال در  طوری. کيد ومورد ترغيب قرار گرفته استأدر قرآن عظيم الشأن ت» مقام الھی«ترس و خوف از 

ِو لمن خاف مقام ربه جنتان«می فرمايد ) نا رحمۀ سور۴۶ َّ َ َِ ِِّ َ َ ََ ْ و برای آن كسی كه از مقام پروردگارش بھراسند، دو «. »َ

 »باغ بھشت است

ترس از قيامت و بررسی اعمال ھم به نوعی با اعمال و رفتار انسان مرتبط است يعنی آن حوادث در قيامت به واقع 

ن حالتی به جھت عدم اطمينان نسبت به صحت و قبولی اعمال در گذشته و آينده به وجود می  اند و چني  اضطرابۀشايست

  .آيد البته بيم و اضطراب از قيامت برای افراد صالح، تنھا در اين دنيا است و آنان در جھان ديگر اضطرابی ندارند 

َال يحزنھم الفزع األكبر و تتلقاھم المالئك« ُِ َ ْ َ ُْ ُُ َُّ َ َ َ َ ُ َُ َْ َ ْ َ ُ َة ھذا يومكم الذي كنتم توعدونْ َُ ُ ُْ ْ ُ ُِ َّ ُ ُ ْ َ ترين  بزرگ ) ( سوره انبياء١٠٣ تآي (»ُ

  و مى(روند  آنان مى ) و استقبال(سازد و فرشتگان به مالقات  نمى ) و مضطرب(آنان را غمگين ) آن روز(وحشت 

  .اين روزى است، كه به شما وعده داده شده بود:) گويند

زمينه به انسان ھشدار داده  معارج به تفصيل بيان شده ودر ۀدر سور) ١٧ الی ١٥(رآيات ترس وخوف از عذاب الھی د

  .شده است

ٍإن عذاب ربھم غير مأمون ُْ ِْ َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ َ َّ ِ ﴿٢٨﴾  

  )٢٨(. چون از عذاب پروردگارشان در امان نيست

َوالذين ھم لفروجھم حافظون َُ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ُ ُ ُ َّ َ ﴿٢٩﴾ 

  )٢٩( . کنند محافظت می) بيعفتياز (يشان را ھا وکسانی که شرمگاه

 کنند،   ھای خود را ازبدکاری حفظ می دامنی که شرمگاه ی به اشخاص پاکئ طالۀقرآن عظيم الشأن طی فورمول ونسخ

 : مژده جنت و ماندگاری در آن را داده ومی فرمايد
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َٰأولئك ھم ٱلورثون، ٱلذين يرثون ٱلفردوس ھم فيھا خ« َ َ َِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َُ ُِ ِ َُّ َٰ َ َلدونُ ُ   ).١١-١٠: المؤمنونسورۀ  (»ِ

  .» مانند کنند و جاودانه در آن می  برندۀ بھشت ھستند کسانی که بھشت برين را تملک می  آنان مستحق و به ارث«

َمن يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أ«: پيامبربزرگ بشريت محمد صلی هللا عليه وسلم فرموده است ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ْ ُضمن له ْ َ ْ َ ْ

َالجنة َّ ھرکس به من ضمانت دھد «: يعنی).٢۴٠٨(به روايت ترمذی، حديث ) ۶۴٧۴ ( روايت بخاری، حديث شماره (»َ

  .»کنم که زبان و شرمگاھش را حفظ کند، من نيز برايش بھشت را ضمانت می

 الھی در ۀه گناه محفوظ بدارد، مژدشدن ب  و اعضای بدن خويش را از آلوده  ًبناء اگر انسان خود رااز حرام نگاه بدارد

ھای آن برای شما را رسول هللا صلی  يابد؛ چرا که ضمانت بھشت و شايستگی برخورداری از نعمت بارۀ شما تحقق می

 .هللا عليه وسلم نموده است

  :پروردگار متعال مردان و زنان را به حفظ نگاه ھدايت وفرمان داده است، و می فرمايد

ِقل للمؤم« ِْ ُ ْ ْ َنين يغضوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم ذلک أزکی لھم إن هللا خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن ُ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ٌ َُّّ َّ ِ َ َُ ْ َ ََ ُ ُ ْ

َّمن أبصارھن ِ ِِ َ ْ َ اين برايشان . فرو پوشند و پاکدامنی ورزند] از ديدن نامحرم[به مردان مؤمن بگو که چشمانشان را «. »ْ

از نگريستن به [چشمانشان را : بی گمان خداوند از آنچه می کنند با خبر است، و به زنان مؤمن بگو. پاکيزه تر است

  )٣١و٣٠.سورۀ النور(» فرو پوشند] نامحرم

از نظراصول فقھی امر مقتضی وجوب است، سپس . خداوند زنان و مردان مؤمن را به حفظ نگاه فرمان داده است

  .شريعت فقط نگاه ناگھانی را مورد عفو قرار داده است. وند بيان فرموده که اين بھتر و پاکيزه تر استخدا

َحاکم در مستدرک از علی رضی هللا عنه روايت می کند که پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمود ََّ َّ َّ ََّ َ ََ ِ ِْ َ َ َُ ُُ َيا علی، ال تتبع النظرة «: ْ َ َْ َّ ْ ِ ْ ُ َ ُّ ِ َ

َالنظرة، ف َ َ ْ ُإنما لک األولی، وليسْت لک اآلخرةَّ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ َ ُ ْ َّ ِ«  

حاکم  ».پس از افتادن نگاه اول، دوباره نگاه نکن، تو فقط نگاه اول را حق داری و نگاه دوم را حق نداری! ای علی« 

با حاکم موافق » تلخيص«اين حديث مطابق با شرايط شيخين صحيح است، ذھبی در : بعد از تخريج حديث می گويد

  .است، و چند حديث ديگر به ھمين معنی آمده است

َإال على أزواجھم أو ما ملكْت أيمانھم فإنھم غير ملومين َِ ُ َ َ َ َُ ُ ُْ َْ ْ ْ َّْ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ْ َّ ﴿٣٠﴾  

  )٣٠( .مالمتی برايشان نيست] دربارۀ آنھا[ مگر از زنان خود يا كنيزانى كه آنھا را مالك اند، كه

ِفمن ابتغى وراء ذل َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َك فأولئك ھم العادونَ ُ َُ ْ ُ َ َِ َ ُ َ ﴿٣١﴾  

  )٣١.(پس کسانی که در بھره گيری جنسی راھی غير از اين جويند، تجاوزکار از حدود حق اند

َٱلعادون« ُ  . متجاوز از حالل به حرام:»َ

  اسالمیشرع. وختگی نيروی شھوت در او استبيشترين گناه در بين انسانھا و بخصوص نسل جوان ناشی ازبر افر 

صورت مطلق سازگار است کوشيده است که تا حدود زيادی ه طی دساتير عالمانه و انسانی خويش که با فطرت انسان ب

ولی با آنھم انسان دارای غرايزی است که اگر به موقع و به صورت صحيح ارضا  انسان را از آلودگی محفوظ بدارد،

 . ھای خطرناکی خواھد ساختشاورید دچار نشود، سالمتی بدنی و روانی و حالت ھای معنوی انسان را نيز

نيروی غريزه در انسان به قدری قوی است که با تأسف گاھی باعث شکسته شدن مقاومت افرادی می شود که به علم و 

مين نيازھای طبيعی و أودتر پاسخ منطقی و مناسبی برای تبايد سعی کنيد ھر چه ز. عمل مشھور عام و خاص بوده اند

بھترين و اساسی ترين راھکار .  ازدواج خود را به ھر صورت که ممکن باشد، فراھم سازيدۀ و زمينغرايز داشته باشيد

  . کنترل شھوت و ترک گناه ھمانا ازدواج است
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 ى داشته باشند، واجب است، زيرا ازدواج، باعث عفت ونگھدارى نفس ميئكه توانا خصوص براى كسانيه ازدواج ب

  .راغرض سير كشتى زندگى به طرف صالح و فالح تشريع كرده  متعال آنباشد كه خداوند ازدواج سنتى مي. شود

ازدواج بھترين راه براى ايجاد عشق وعالقه .  اجتماعى است تا از انقرض نوع بشر جلو گيرى شودۀجيبازدواج يك و

 .ومحبت در بين مردان وزنان است

ن مى أخداوند متعال در قرآن عظيم الشكه  ازدواج در اسالم، عقد، عھد وپيمانى است در بين زن و شوھر طوري

 عھد و پيمان بسيار محكمى از شما مي(باعقد ازدواج كه با شما مى بندند )زنان (»وأخذن منكم ميثاقٱ غليظٱ«: فرمايد

  )٢١ : نسا ء(گيرند

  :توان چنين استنباط كرد  متبركه ميتاز مفھوم اين آي

گيرد و با ايجاد چنين عھد و ميثاقى در بين آنان، ھر يك  ا از مرد ميازدواج عھد وپيمانى است بسيار محكم كه زن آن ر

ًميثاقا غليظا «ۀكه ايــن مفھــوم از جملـ ھم به خوبى انجام دھند، طـوريه  خود را نسبت بۀشوند كـه وظيف متعھد مي ً «

  .بيان داشته استي را ئ زناشوۀى تعبير با ارزش رابطئگردد كه پروردگار ما با چه زيبا بخوبى واضح و اشكار مي

 نيست كه  ایه تجارى و تملكى مانند خريد و فروش و اجاره نيست، و يا معاملۀًبناء ازدواج در دين مقدس اسالم معامل

 .ًزن را تقريباء به صورت برده در آورد و اختيارات او را سلب كرده باشد

و رسالت  ن مى كنديوق و وجائب تعيازدواج در دين مقدس اسالم قرار داد است كه براى طرفين عقد زن و شوھر حق

  .ن مى دارديھر يك از زوج و زوجه را در فاميل، خانواده و جامعه تعي

گيرند و مھر و   اطمينان و آرامش است، در امر ازدواج قلبھا آرام ميۀ در بين زن و شوھر رابطهرابطه و عالقـــ

  . محبت به وجود مى آيد

ھدف ابن عباس اين است كـه وى . ان تكميل نمى شود تا ازدواج نكندعبادت انس«: گويد مي) ر ض(ابن عباس حضرت 

يد، قلب آعمل ه  ازدواج ھم دقت بۀازدواج را جزء عبادت و مكمل آن قرار داده است و اگر به مفھوم حكمت و فلسف

  .د شد با قلب فارغ وآرام تكميل نخواھشود و عبادت ھم جز  شھوت آرام ميۀانسان به اثر ازدواج از فشار و غلب

وعزب به  اگر تنھا ده روز از عمرم باقى بماند دوست دارم ازدواج كنم تا به حالت مجرد: مى گفت) رض(ابن مسعود 

  .حضور پروردگارم نرسم

  !خوانندۀ محترم

َفمن ابتغى« آيتدر ْ ِ َ َ وراء ذلك فأولئك ھم العادون َ ُ ُُ َ َِ ُِ َ َ شمار ه  جنسى از راھھاى حرام، نوعى تجاوزگرى بۀ ارضاى غريز»َ

وساير طروق .  فوقانی طروق جايز رفع حاجات شھونی را شرع اسالمی ھمسر وکنيز قرار داده استآيتودر . می رود

ی می شود که از نظر شرع حالل نيستند، مانند ئرا ناجايز و ممنوع نموده که شامل ساير شھوت رانی ھا و نکاح ھا

 .نکاح جايز نيستً  چنين نکاح متعه که شرعاًنکاح با زنانی که نکاح با آنھا شرعا حرام باشد و ھم

  .را حرام اعالم داشته اند آن  قرار داده وآيت با دست را ھم مشمول عموميت اين ءھمچنان تعداد زياد از مفسرين استمنا

 از فقھای مشھور جھان اسالم و تبع)  ھـ١٥٠ ھـ وفات ٨٠متولد سالھای (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  أبو الوليد

تابعی می فرمايد که در اين مورد از حضرت عطا پرسيدم فرمود که آن مکروه است؛ شنيده ام که در محشر گروھی از 

  .مردم با دستانی باردار می آيند، به گمانم آنھا کسانی ھستند که با دست شھوت رانی کرده اند

ي ئخود ارضا. شود  مني از وي خارجشخص در رابطه جنسي با خود، كاري كند كه عبارت از اين است که ءاستمنا

  .كند تا به اوج لذت برسد مي  دھد كه فرد به قصد انزال مني و لذت جنسي خود را تحريك ھنگامي رخ مي
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  :ًخواھم مختصرا به اضرار جسمی و روانی استمنا آشاره نمايم در اين بخش می

 شود و بلوغ  ھا مي نامتناسب آن سبب پركاريـ تحريك زياد ھيپوتاالموس و در نتيجه تحريك افراطي غدد جنسي كه ١

  .زودرس را به دنبال دارد

  .انجامد مي   مكرر قواي جسمي و روحي كه به ضعف عمومي بدن و باالخره پيري زودرسۀـ كاھش و تخلي٢

كاھش نسبي جريان خون  ـ به علت افزايش جريان خون در اعضاي تناسلي، مغز و مراكز حساس ديگر، پيوسته دچار٣

 . شود يم

  . شود مي  كنند، ديده  ميءـ ركود فكري، اختالل و ضعف حافظه و كاھش اراده در كساني كه استمنا٤

 .اين افراد شايع است ھاي مفصلي در ي و در صورت افراط، ضعف استخواني و ناراحتيئ اشتھا ـ ضعف بينايي و بي٥

 .شود امر مانع تفكر آزاد وي مي  كند كه اين پيدا ميًـ فرد از نظر فكري نوعي توجه نسبتا مداوم به موضوعات جنسي ٦

 .شود ـ در مراحل افراطي به ضعف جنسي و انزال زود رس منجر مي ٧

 .شوند مواجه مي  ًبه علت ارضاي ناقص و غيرطبيعي، بعد از ازدواج غالبا در امور زناشويي با مشكل - ٨

  .عوارض ديگر آن است ياتي، غم و كدورت رواني ازتفاوتي نسبت به مسايل مھم و ح  گيري، يأس و بي  ـ گوشه٩

 .برد ـ در موارد شديد خود آزاري ايجاد شده و شخص از آزار رساندن به خود لذت مي ١٠

  ادامه دارد

  


