
 بسم الله الرحمن الرحیم

 تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
 بر اساس آرای تفسیری رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای )حفظه الله(

 و مؤسسه تخصصی امام سجاد تدوین: کانون علمی فرهنگی امام رضا
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 دو پیام مهم بعثت
 نمکمی اشاره را عظیم پیام این از قسمت دو من. کرد جستجو اىبرجسته بخشهاى در قرآن، در شودمی را مبعث پیام

 : دهدمی قرار راه و برنامه ما مقابل در چطور و است مهم مسلمانان ما براى چقدر ببینید که

 نور به ورود و ظلمت از خروجالف( 

ِم : »فرمایدمی که آیه این جمله از استتت  شتتده اشتتاره آن به قرآن، از آیاتی در که استتت پیام این یكی م   اهّٰللِ ِبستت  ح   ِن الرَّ
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ورِ  ِإل  ت،ظلم و نور. نور به ورود و ظلمت از خروج پیام«  النُّ

ست چیزى سان براى که نی شهاى در ان شتباه قابل مختلف، بخ شد ا سالم. با سانها بعثت، پیام و ا  جهل، اتظلم از را ان

لقّیات زشتتت، عادات ظلمات  پنجه شتتود،می حاکم انستتانها ذهنهاى بر که خرافاتی بشتتر، افراد میان هاىفتنه بد، خ 

 به و کندمی خارج استتت ظلمات همه هااین طغیان و ظلم ظلمات کند،می منحرف مستتتقیم راه از را هاآن و اندازدمی

ست، آن مقابل که نورى ضمون این قرآن، از متعّددى آیات در. کندمی داللت و هدایت ا ست  شده تكرار م  یك یعنی ا

 (۱۳۷۶/۰۹/۰۷). جهت همه از فردى  لحاظ از و گیرىهدف لحاظ از اجتماعی، لحاظ از انسان، زندگی در تحّول

 معنای نور بودن

  و استتتت نور قرآن
 
 نورانی شتتتما جان و دل که بینیدمی کنید، پیدا انس قرآن با اگر. کندمی روشتتتن را روح و دل حقیقتا

رِ » ؟نیست بهتر این آیا. شودمی زدوده انسان روح و قلب از ابهامها و ظلمات از بسیارى قرآن برکت به. شودمی خ  م  ی  ه   ج 

اِت  ِمَن  م 
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ُّ
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َ
ورِ  ِإل عال خداى که استتتت قرآن ىوستتتیلهبه.  «النُّ یدمی مت هّٰلل : »فرما
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ورِ  ِإل  یداپ راه هدایت نور به غلطها، و خطاها اشتباهات، اوهام، ظلمات از انسان که است قرآن برکت به.  «النُّ

 ىزمینه در کنونی، تكلیف ىزمینه در آینده، ىزمینه در زندگی، ىزمینه در ما. استتتت معرفت کتاب قرآن،. کندمی

 (۱۳۷۳/۱۰/۱4). دانیمنمی را مسائل از خیلی دیگر، هاىزمینه از بسیارى در و بودن از هدف

 نور قرآن رمز استفاده از

 کتاب نجات، کتاب معرفت، کتاب نور، کتاب قرآن. آوردمی معرفت انستان براى قرآن و هاستتجهالت به مشتحون بشتر

 انبرادر  آوریم می دست به قرآن از وقت چه را خصوصیات این ما. خداست به قرب کتاب و تعالی و رشد کتاب سالمت،

ست کافی بگذاریم جیبمان در را قرآن که همین عزیز؟ ست کافی شویم رد قرآن زیر از سفر، هنگام در اینكه ؟ا  امروز ؟ا

 تالوت خوش صتتداى با را قرآن حتی اینكه ؟استتت کافی کنیم شتترکت قرآن تالوت ىجلستته در ما اینكه گویم،می من

شنویم را خوش تالوت یا کنیم ت آن از و ب
ّ

ست کافی ببریم لذ ست آن. دارد الزم دیگرى چیز. نه ؟ا  قرآن رد تدّبر آن ؟چی

 گرفتیم یاد ما اگر! من عزیزان. کنیم تدّبر که خواهدمی ما از متعدد موارد در قرآن خوِد . کرد تدّبر قرآن در باید. استتتت

 (۱۳۷۳/۱۰/۱4) .شد خواهد حاصل گفتیم که خصوصیاتی ىهمه کنیم، پیدا انس تدّبر، صورت به قرآن با که

 آثار خروج از ظلمت به نور



سالمی نظام سالمی ىجامعه و ا ستحكام قرآن با روزافزون انس با ا ستحكام و کند می پیدا درونی ا  چیزى آن درونی ا

 چالشها با برخورد قدرت و سازدمی قادر خودشان مطلوبهاى سوىبه و خودشان مطلوب هاىراه در را جوامع که است

 . شودمی حاصل قرآن با انس برکت به درونی استحكام این بود  مستحكم درون در باید. دهدمی جوامع به

 وفخ و ترس کند،می زیاد را الهی ىوعده به اعتماد کند،می زیاد را خدا به توّکل کند،می تقویت را ایمان قرآن با انس

شكالت از سان در را ماّدى م سانها کند،می کم ان  به تقّرب هاىراه دهد،می نفس به اعتماد کند،می روحی تقویت را ان

 تابک است، معرفت کتاب قرآن. است اینها بخش این در قرآن با انس منافع و فواید. کندمی روشن انسان براى را خدا
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ه   ق قَصان   او ِبِزیاَدة َعن  ي في ِزیاَدة   ن  د  ي  في نقصان   او ه   منسوب کالم این عم 

ست  امیرالمؤمنین به سی: فرمود ا ست، قرآن با که هرک ش ست این از ن ش ست، که ن  دهش افزون او در هدایتی یا برخا

 و ایتهد در افزایش آید،می وجودبه او در نقصانی یك و افزایشی یك. است شده کم او از اىکورى و معرفتیبی یا است

 . شودمی کم انسان گمراهی یعنی گمراهی، در نقصان کورى، در نقصان

 تدّبر و ّجهتو با البّته این است  جورىاین قرآن با برخاست و نشست کند می پیدا افزایش انسان آگاهی انسان، هدایت

 ست نی مطلوب اصوات این تشكیل ِصرف که باشیم داشته توّجه خواند  توّجه با باید را قرآن. شودمی حاصل قرآن در

 یداپ را خودش راه اسالمی ىجامعه وقتآن شد، این اگر خواند  را قرآن باید قرآنی مرادات به توّجه با معانی، به توّجه با

ِذیَن  َوِليُّ  اهّٰلل .  کندمی
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وِر  ِإل مات از النُّ فات، ظل مات از خرا مت از ها،گمراهی ظل  ظل

سان توّهمات، ظلمت از ترس، ی» شودمی خارج ان
َ
ورِ  ِإل  اب انس نور پروردگار، به تقّرب نور معرفت، نور هدایت، نور  «النُّ

 (۱۳۹۳/۰4/۰8). آیدمی وجودبه انسان براى قرآن با انس و قرآن با نشستن با که[ است] خصوصیاتی اینها. پروردگار

 ب( اخالق و تزکیه نفوس

 رارق ت کید مورد قرآن از آیاتی در هم آن که استتتت نفوس ىتزکیه و اخالقّیات ىمستتت له دیگر، ىبرجستتتته ىنقطه یك

ِعثت  » که هست هم اسالمی ِفَرق ىهمه بین معروف نبوى حدیث در و است گرفته َتّمم ب 
 
 در د ببینی«.  االخالق مكارم ِِل

لقّیات که اىجامعه آن  احسان، برادرى، گذشت، از نیكو اخالق از انسانها باشد، رایج اخالقی مكارم و حسنه اخالق خ 

 چه رد نباشد، رایج و حاکم هاآن میان در رذیله صفات باشد، هاآن بین انصاف باشند، برخوردار طلبیحق و علم عدل،

شتی شر، امروز! کرد خواهند زندگی به شر، دنیاى گرفتاریهاى امروز. بردمی رنج چیزها همین از ب شین گرفتاریهاى ب  ا

  هم مردم هاىتوده گرفتاریهاى. گرددبرمی اخالقی هاىریشتتته به طواغیت، و عالم در ستتتیاستتتی طغیانهاى از
 
 هب غالبا

 .کندمی برطرف را هااین اسالم،. گرددبرمی هاآن جهالت
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 «و ذکرهم بایام الله»الف( تفسیر 
 معنای ایام الله در قرآن

ست به بگذاریم نباید را بزرگ روزهاى یاد ما شی د شود سپرده فرامو شورى هر بزرگ روزهاى. ب تی هر و ک
ّ
 ییروزها آن مل

م  . »استتت گرفته انجام آن در مردم دستتت با و مردم ىوستتیلهبه الهی ىحادثه یك که استتت ه  ر  کِّ
َ

اِم  ذ یّٰ
َ
 خداوند   «اهّٰللِ ِب 

 . است ازستاریخ بزرگ روزهاى همین الله اّیام. بینداز الله اّیام یاد به را آنها که پیغمبر به میدهد دستور قرآن در متعال

م  »  معناى در احتمال دو ه  ر  کِّ
َ

اِم  ذ یّٰ
َ
  :نمیكند فرقی داریم آیه این از ما که مقصودى در که هست«  اهّٰللِ ِب 

ست این احتمال یك ست این منظور که ا صود اینكه هم احتمال یك بیاور  آنها یاد به را اللهاّیام که ا ست این مق  به هک ا

 . بیاور آنها یاد به را قیامت را، دین را، خدا اللهاّیام ىوسیله

 ضرورت زنده نگه داشتن ایام الله

شت خب، ساب را روزش هر معنا یك به - مقّدس دفاع سال ه ست  الله اّیام این جزو - کنیم ح  نای که بگذاریم نباید ا

ر   وَ : »استتت شتتده قرآن در که یادهایی این میدهد  تعلیم را ما قرآن. بشتتود ستتپرده فراموشتتی دستتت به حوادث ک 
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 حضتترت داستتتان ببینید شتتما. کن تكرار را اینها بیاور، یاد به را اینها که میدهد یاد ما به قرآن. بشتتود فراموش بگذاریم

سی ستان و مو ضرت دا ستانها دیگر و ابراهیم ح شت باید آورد، یاد به باید شده  تكرار چقدر قرآن در دا  وشفرام نگذا

 .بشود
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 ستتتعی اىعّده یك بماند  باقی مردم یاد در باید اللهاّیام یعنی   اهّٰللِ ِب 

ساس هاىاللهیوم این میكنند ست به را روزها این ح شی د سپارند، فرامو سائل ب  توانندب شاید کنند، مطرح را دیگرى م

شعاعتحت را بزرگ اللهیوم این یاد این شییع اللهیوم ى.. حادثه.بدهند قرار ال  هم در اللهیوم ىحادثه و شهید ىجنازه ت

 .شد خواهد ترزنده شاءاللهان روزروزبه و نخواهد رفت مردم این ذهن از آمریكایی پایگاه کوبیدن

 تفسیر اجمالی آیه

شود معلوم اینجا در اللهاّیام اهّمّیت سی که می ش نعظیم پیامبر مو ست م مور الهی ال . یاوردب مردم یاد به را اللهاّیام که ا

ِلَك  ِفي ِإنَّ : میفرماید بعد
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 براى ؟کستتتانی چه براى. راهند دلیل اند،نشتتتانه اند،آیه اللهاّیام.  شتتت

 . شكورند و صّبارند: دارند را صفت دو این که کسانی

سی یعنی صّبار ستقامت پا تا سر که ک ست، صبر و ا سره ا ستقامت، و صبر اهل یك سی آن یعنی شكور ا  را عمتن که ک

 . کرد خواهم عرایضی من شكرگزارى این ىدرباره حاال که میكند شكرگزارى و شناسدمی

ضرت که میفرماید بعد ىآیه در بعد سی ح ستور این مو   وَ : کرد عمل را د
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م   اک  ج  ن 
َ
َن  آِل  ِمن   أ َعو   را رستمگ غالب و فائقه قدرت دست از را، فرعونیان را، فرعون دست از نجاتشان آورد آنها یاد به   ِفر 

م ِإذ است  این اللهاّیام هاىنمونه از یكی است اللهاّیام از این داد  نجات را شما چطور که نجاک 
َ
 . ِفرَعوَن  آِل  ِمن أ

 مصادیق ایام الله در دوران معاصر

 الف( حوادث مربوط به شهادت سردار سلیمانی

رماجرا ىهفته دو گذشتتتت، ما بر که اىهفته دو این  حوادث شتتتیرین، ماجراهاى تلخ، ماجراهاى بود  استتتتثنائی و پ 



ت براى هفته دو این در آموزدرس
ّ
 رد انسان را خدا قدرت دست که روزى آن یعنی ؟چه یعنی اللهیوم. آمد پیش ایران مل

 پاس به دیگر کشتتورهاى بعضتتی و عراق در هزار صتتدها و ایران، در میلیون هاده که روزى آن میكند  مشتتاهده حوادث

  .است اللهاّیام از یكی این دادند، شكل را جهان ىبدرقه ترینبزرگ و آمدند خیابانها به قدس سپاه فرمانده خوِن 

ست جز عاملی هیچ کار افتاد، اّتفاق آنچه ست خدا قدرت د شد نمیتوان شكهاى که هم روزى آن. با سداران سپاه مو  پا

 . است اللهاّیام از یكی هم روز آن کوبید، هم در را آمریكایی پایگاه اسالمی، انقالب

شته، روز چند همین در اللهاّیام جزو را روز دو این ما شته، ىهفته دو همین در گذ شم مقابل در گذ ت ما خودمان چ
ّ
 مل

 . اینها نیستند عاّدى روزهاى سازند،تاریخ روزهاى تاریخند، عطف ىنقطه روزهاى اینها کردیم  مشاهده ایران

تی، یك نیرویی، یك که این
ّ
 جور این عالم زورگوى متكّبر قدرت یك به که دارد را روحی توان این دارد، را قدرت این مل

شان بزند، سیلی ست ىدهندهن ست، الهی قدرت د ست  اللهاّیام جزو روز آن پس ا شوند، تمام روزها ا  اتت ثیر  لكن می

تها زندگی در روزها این
ّ
تها، ىروحیه در میمانند  باقی مل

ّ
تها، منش در مل

ّ
تها، مستتتیر در مل

ّ
 اقیب روزها این که آثارى مل

  و ماندگار آثار میگذارند
 
 .است جاودانه بعضا

 ب( دفاع مقدس، نمونه دیگر ایام الله

 
 
 دفاع. استتت ثروت یك این بداریم، نگه زنده باید را این استتت  مقّدس دفاع و تحمیلی جنگ اّیام الله، اّیام از یكی واقعا

ت براى حیاتی حرکت یك مقّدس،
ّ
 اگر ای نیاورد، را جنگ استتتم باید یا میكنند خیال که کستتتانی میكنند اشتتتتباه ما مل

 آن در جنگ ضتّد  شتعر وقتآن جنگ، ادبّیات و آثار براى میدهند تشتكیل جلسته زد  حرف ضتّدش بر آورد، را استمش

 . میكنند اشتباه و خطا اینها میخوانند  جلسه

سانی مثل اینها ستند ک ت یك ىبازمانده نفیس خّطِی  کتابهاى که ه
ّ
سخ - را مل صربه ن   بین از و دبزنن آتش - را فردمنح

یم ثروت ببرند  بین از و دریا داخل بریزند و کنند استتتخراج را کشتتور یك نفت که هستتتند کستتانی مثل ببرند 
ّ
 که - را ل

م   وَ » ذکر مثل آنها ذکر و بستتازد را آینده بستتازد، را تاریخ میتواند ه  ر  کِّ
َ

اِم  ذ یّٰ
َ
 شتتورک ىآینده و حال ستتاختن ىمایه «اهّٰللِ ِب 

 . میبرند بین از دارند - بشود

 یك یكنند م اشتباه باهم را مقوله دو[ اینها. ]بود مراقب باید مینویسند کتاب میسازند  جنگ ضّد  فیلم میسازند، فیلم

ست این مقوله سهفی جنگ آیا که ا ست خوبی چیز نف ست بدى چیز یا ا ست معلوم خب ؟ا شنی چیز جنگ ا س خ  ت ا

 تاس این دیگر ىمقوله یك. است مقوله یك این است  معلوم دارد، شدن مجروح دارد، شدن نابود دارد، کشتن جنگ،

تی یك که
ّ
 در و نیاورد میدان به را خود نیروى را، خود قّوت چنانچه اگر مختلف، جهات از میگیرد قرار تهاجم مورد که مل

 حرکت یك مقّدس دفاع. میكنند مخلوط مقوله آن با را مقوله این افتاد؟ خواهد اّتفاقی چه َنایستتتتد، دشتتتمن مقابل

ت  این براى بود کشیدن نفس یك بود، حیاتی
ّ
 .داشت نگه زنده باید را این میمردیم  نمیكشیدیم، نفس مل

 «صّبار شکور»ب( تفسیر 
 معنای صبار و شكور

 و امتاستق اهل یكپارچه یعنی صّبارند. شكورند و صّبارند که مردمی براى ؟کسانی چه براى است  مهم الله اّیام خب،

 . میكنند ایستادگی نمیشوند، خارج میدان از چیزى اندك به صبرند،

  یعنی شكورند،
 
  میبینند  را نعمت آشكار و پنهان ابعاد میشناسند، را نعمت اّوال

 
 این ارزش عنیی نعمتند، قدرشناس ثانیا

  میدانند  را نعمت این قیمت را، نعمت این وزن را، نعمت
 
ساس بر ثالثا ساس آن ا سئولّیت اح ساس بر میكنند، م  این ا

تی، میكنند  مستتئولیت احستتاس داده، خدا که نعمتی
ّ
 ناسناشتتمستتئولّیت نیستتتند، صتتبربی که قومی جمعّیتی، مل

 . نیستند



ی استتتت، ابراهیم ىستتتوره آیات آیات، این
ّ
 و ایستتتتادگی و مبارزات اوج در مستتتلمانها که وقتی آن در یعنی استتتت  مك

 یدمیگو مردم به میدهد، مژده آنها به است، شده نازل آیات این وقت آن در اند،داشته قرار کفر جریان مقابل در مقاومت

هیاّیام متعال خداى که بدانید که
ّ
 . اشیدب اللهاّیام شكرگزار شما باید کرد  خواهد نصیب شما به را اللهاّیام آن دارد، الل

 ىهاپیروزى شما به متعال خداى است، داده شما به متعال خداى که آنچه از دادید نشان شاکرانه و درست واکنش اگر

 .داد خواهد آینده در را بیشترى

 مصداق صبار و شكور بودن

ت است  شكور و صّبار ىجامعه یك ما نظر به ایرانی ىجامعه حاال خب،
ّ
ت ما مل

ّ
راستقامتی مل ت و است پ 

ّ
 ارىشكرگز  مل

ت متمادى، سالهاى این طول در. است
ّ
ت ما. است بوده سالها این طول در الهی الطاف سپاسگزار همواره ایران مل

ّ
 مل

 را دهپدی این معنوِى  و ماّدى ابعاد که استتتت این مستتتئله اّولین گفتیم. بگیریم درس آیات این از باید شتتتكور و صتتتّبار

 . کنیم شناسایی

 ؟آورد میدان به قدرتی دست کدام را نظیربی جمعّیت این اسالمی، انقالب پیروزى از سال 4۱ از پس میكنم عرض من

شك این شق و ا سی چه را شور و ع ست عاملی کدام آورد؟ پدید ک شان را اىمعجزه چنین یك میتوان ست جز بدهد ن  د

 مستتتائل این در ماّدى هاىتحلیل و ببینند حوادث این در نمیتوانند را خدا قدرت دستتتت که کستتتانی آن ؟الهی قدرت

 . میمانند عقب میكنند،

ست باید عد. دید را خدا قدرت د سیار و معنوى ب  ست همین حادثه این مهّم  ب  یوقت. میكند را کار این متعال خداى که ا

ت در را حرکتی چنین یك متعال خداى
ّ
 این پیروزى بر الهی ىاراده که کند احستتتاس باید انستتتان آورد،می وجود به مل

ت
ّ
ت این که است این بر الهی ىاراده که است این ىدهندهنشان این. است مل

ّ
 کند حرکت خط این در و راه این در مل

شان. شود پیروز و ت این باطن و معنوّیات ىدهندهن
ّ
ست هم مل شق این. ه ستادگی این و وفا این و ع  عتبی این در و ای

 از بعد هم آن عظمت، این با بیعتی کردند  بیعت امام خّط  با میدان در حضتتتورشتتتان این با مردم امام، خّط  با بزرگ

شت ست زنده امام جور این میكنند، بیعت مردم امام، با جور این بزرگوار امام رحلت از سال سی از بیش گذ  دش چه. ا

 خبرى امپراتورى حادثه، این از بعد و حادثه این از قبل روز چند در - صتتتهیونیستتتم خبرى امپراتورى تالش از پس که

 اآمریك جمهوررئیس خود تروریستتت  به کنند مّتهم را ما عزیز بزرگوار ستتردار کردند ستتعی دنیا ىهمه در صتتهیونیستتم

 - «تروریستت تروریستت،» کردند تكرار دنیا ىهمه در صتهیونیستتی خبرى هاىدستتگاه گفت، اشخارجه وزیر گفت،

 کشتتورهاى در ایران، در اینجا در فقط نه داد؟ ترتیب میخواستتتند آنها که آنچه بعكس درستتت را صتتفحه متعال خداى

 . زدند آتش را هاصهیونیست و آمریكا پرچم و فرستادند درود بزرگ شهید این روح به مردم مختلف

 »  آیا دید؟ نمیشتتود بوضتتوح را خدا دستتت آیا
 
َزن   ال ا اهّٰللَ ِإنَّ  َتح    غار در شتتّدت، نهایت در پیغمبر، ىدرباره که را«  َمَعن 

َ
 ورث

 »  میگوید همراهش به کس،بی تنها،
 
َزن   ال ا اهّٰللَ ِإنَّ  َتح   فرمایش این آیا نمیدهد؟ نشتتتان را این استتتت  ما با خدا « َمَعن 

ا»  میگفتند بودند ترسیده که اسرائیلبنی قوم به را موسی حضرت وَن  ِإنّٰ َرک  د  م 
َ
 ما بیایند فرعون نیروهاى که است االن«  ل

ن و بیخ از و کنند محاصره را ي َمِعي ِإنَّ  َکالّٰ »  فرمود، موسی حضرت بكنند، تمام را ما کار ب  ِدیِن  َربِّ  ِإنَّ »  اینجا آیا  « َسَیه 

ي َمِعي ت ببیند؟ نمیشتتتود انستتتان را«  َربِّ
ّ
ا اهّٰللَ ِإنَّ »  که کند احستتتاس نمیتواند ایران مل  خدا ؟استتتت ما با خدا ،« َمَعن 

ت این میان در جامعه، این در کشور، این در را خود قدرت دستهاى
ّ
 . است کرده فّعال مل

 آبروىبی دولت آمریكا، دولت رسوایی است  الهی قدرت آیات از یكی هم شهادت این خود هم بزرگ شهادت این خود

سی اینها زد  رقم را دولت این رسوایی آمریكا، سم با ىمبارزه فرمانده ترینقوى و ترینسرشناس که را ک  ترور ودب تروری

 بدهد؟ انجام داد انجام او که را کارهایی میتوانست داشت قدرت دیگر فرمانده کدام  کردند

  



 آیه هفتم
  َو 

ْ
َن  ِإذ

َّ
ذ

َ
أ
َ
ْم  ت

 
ك ِئْن  َربُّ

َ
ْم  ل

 
ْرت

َ
ك

َ
ْم  ش

 
ك

َّ
زیَدن

َ َ
ِئْن  َو  َل

َ
ْم  ل

 
ْرت

َ
. َعذابي ِإنَّ  َکف دید 

َ
ش

َ
 ل

 ارتباط با آیه قبل
 عدب. میكنند پیدا نجات ستتتمگر قدرتهاى دستتت از اقوام و انستتانها و جوامع که وقتی آن شتتد  اللهاّیام از یكی روز این

  وَ : است خدا بلند صداى است، پروردگار عمومی نداى این ىدنباله
 

َن  ِإذ
َّ

ذ
َ
م   َت 

 
ك ن» ، َربُّ

ّ
 داىخ بلند صداى با یعنی «ت ذ

ِئن   که میكند اعالن همه به متعال
َ
م   ل ت  ر 

َ
ك

َ
م   شتت

 
ك ِزیَدنَّ

َ َ
 را ینا دادیم شتتما به که را نعمتی آن ما کردید، شتتكرگزارى اگر   ِل

ِئن   وَ  میكنیم  زیاد داد، خواهیم افزایش روزروزبه
َ
م   ل ت  اِبي ِإنَّ  َکَفر 

 
ِدید   َعذ

َ
ش

َ
 را شكر وظایف کردید، نعمت کفران اگر اّما   ل

 . آمد خواهد پیش شما براى که است فراوانی مشكالت است، الهی عذاب آنجا وقت آن نیاوردید، جا به

ی ىنتیجه هم بعد ىآیه در بعد
ّ
  وَ : که میفرماید را مطالب این از کل

َ
ال

 
وستتتی   ق وا ِإن   م  ر  ف 

 
م   َتك ت  ن 

َ
ِض  ِفي َمن   وَ  أ ر 

َ  
 َجِم  اِل

 
 یعا

ِإنَّ 
َ
َغِني   اهّٰللَ ف

َ
 یاد از را خدا نعمت باشید، خدا نعمت مراقب میگوییم که این باشید، شكرگزار میگوییم ما که این.  َحِمید   ل

  است شما خود براى این نبرید،
ّ

 .است نیازبی متعال خداى َواال

 وظیفه مهم امروز کشور
 الف( وظیفه ملتها، در همه دورانها

 هدیدت هم است، تشویق هم است  مهمی ىآیه خیلیاین آیه، . ماست وظایف بزرگترین از یكی ،«شكر» ىوظیفه امروز

 داخ عذاب کردید، کفران اگر رسید  خواهد درپیپی الهی برکات و هست دنبالش نعمت ازدیاد کردید، شكر اگر. است

 . ندارد تاریخ در هم استثنایی ىنقطه هیچ ندارد  بروبرگرد است  دنبالش

 لتحلی کوتاهی این نداد، نشان را خودش شدید عذاب خدا جافالن در چطور پس که کنید تصور شما را موردى یك اگر

 .ندارد استثناء هیچ که شد خواهد معلوم بیاید، میان به تحلیل پاى اگر و است

 ب( اولین وظیفه بعد از پیروزی 

ِئن  »  نعمت  این بر خدا شكر از است عبارت پیروزى، از بعد ملت یك ىوظیفه اولین
َ
م   ل ت  ر 

َ
ك

َ
م   ش

 
ك ِزیَدنَّ

َ َ
 «.  ِل

 . شدند دچار الهی قهر به ناسپاسی، اثر بر که کنیم نگاه دیگر امتهاى و ملتها به باید

ِذیَن »  شتتود  پیاده خدا احكام که استتت این در خدا شتتكر
َّ
ل
َ
م   ِإن   ا اه  نّٰ

َّ
ِض  ِفي َمك ر 

َ  
وا اِل ام 

 
ق

َ
َة  أ ال  ا وَ  الصتتَّ اَة  آَتو  ک  وا وَ  الزَّ َمر 

َ
 أ

وِف  ر  َمع 
 
ا وَ  ِبال رِ  َعِن  َنَهو 

َ
ك ن  م 

 
ِه  وَ  ال

ّٰ
اِقَبة   ِلل ورِ  ع  م 

  
ست اول تكلیف این،.«  اِل شار زیر در نباید. ا  تحت ادى،م دنیاى تبلیغات ف

 منكرمان، از نهی خاطربه و معروفمان به امر خاطربه زکاتمان، خاطربه نمازمان، خاطربه را ما که گیریم، قرار ت ثیر

 . کند اثر ما در نباید تبلیغات، آورند  حساب به مرتجع

و   وَ . » دارد الزم خدا به توکل اىمالحظه هیچ بدون الهی، دین حدود رعایت
َ
  ل

 
ن   ال

َ
اَك  أ ن  ت  بَّ

َ
َقد   ث

َ
َت  ل َکن   ِکد  ِهم   َتر  ی 

َ
  ِإل

َ
 شتتت

 
ئا  ی 

ِلیال  
َ
 ید ترستت او از و نترستتید او غیر از و خواستتت کمك او از کرد، توکل خدا به باید. میفرماید پیغمبر به خدا را این.«  ق

 .اوست به متعلق ما چیز همه

 مصادیق نعمت در دوران کنونی
 بزرگترین نعمت الف( 

ضاى همین الهی، بزرگ نعم از یكی ست صادقانه و صمیمانه کار ف :  رمودف که کرد  شكرگزارى باید را الهی نعمتهاى. ا

ِئن  » 
َ
م   ل ت  ر 

َ
ك

َ
م   شتت

 
ك ِزیَدنَّ

َ َ
 شتتكر وجوب لذا، و کند، زیاد انستتان بر را نعمت خداوند که استتت این موجب نعمت، شتتكر«  ِل

ست عقلی وجوب نعمت، ست این بر حاکم عقل و ا سیم، که را نعمتی هر باید ما که ا شنا  ىشكرگزار را آن صمیمانه می



 . باشد الهی نعمت کفران از حاکی که شود آشكار چیزى ما عمل در نگذاریم و کنیم

 نهمی شتتده، داده هستتتند خدمتگزار که مستتؤولینی به بخصتتو  و ایران ملت ما ىهمه به امروز که نعمتی بزرگترین

سالمی نظام نعمت شتن قرار و ا سالم نام ىسایه زیر در دا  لهیا احكام کردن پیاده براى تالش و توحید، پرچم و نام و ا

 .است نعمت بزرگترین این،. است جامعه در

 ب( عزت و استقالل ملی

 کشتتتور، همین در روز یك. استتتت ملی استتتتقالل و عزت کنیم، شتتتكر آن خاطر به را خدا ما امروز باید که نعمتی اولین

سی مقام باالترین صمیم براى آن سیا سی، هاىگیرىت سا شاره منتظر ا  در روز كی. بود امریكا و انگلیس سفیران ىا

ساى تهران، همین شور سه رؤ شور این براى دوم، المللبین جنگ در متفق ک ش را یكی کردند  معین رئیس ک  تند،بردا

 .گذاشتند را یكی

 استعدادها شكوفاییج( 

 انرژى در فعاِل  جوانهاى این روز آن. استتتعدادهاستتت شتتكوفایی دارد، وجود ما کشتتور در امروز که دیگرى بزرگ نعمت

 و حرکت یك از مینیاتورى ىعرصتته یك بودند  کرده درستتت نمایشتتگاه یك و بودند آمده حستتینیه همین به اىهستتته

 .بردم لذت جوانها این دیدن از بیشتر من اما برد می لذت پیشرفت همه این دیدن از انسان که عظیم، واقعیت

 نفساعتمادبه و امیدد( 

سیاعتمادبه و امید الهی، نعم بزرگترین از یكی ست نف ست مردم در که ا . ستا بزرگی نعمت خیلی امیدوارى، روح. ه

 ِم مرد ولی شتتتوند می هم کار مانع کنند،نمی کار اینكه نه کنند می صتتتبرىبی دید، افق بدون و ناامید م یوس، مردِم 

 و تاس افتاده کشور در امروز اتفاق این. کشانندمی خودشان دنبال به را مسئوالن و دوندمی جلو جلو خودشان امیدوار

 و یمبدان قدر را نعمت این باید. استتت بزرگی نعمت خیلی این،. امیدوارند آینده به مردم استتت  حاکم مردم بر امید روح

 .کنیم شكر

 هَ( روی کار آمدن دولت انقالبی

 شتتعارهاى که استتت، آمده کار ستتر بر اصتتولی شتتعارهاى با که استتت دولتی همین بزرگ، خیلی نعمتهاى از دیگر یكی

صولی ست نعمتهایی از این. بیاید کار سر بر شعارها این با و بدهد ا  هاىشعار  با هم مجلس. کرد شكر را آن باید که ا

 .ماست ىوظیفه کنیم  شكر را نعمتها این بایستی ما که است عظیمی بسیار نعمتهاى هااین. بیاید کار سر اصولی

 معنای شکر در قرآن
 : دارد اصلی ىپایه چند شكر،

 الف( شناخت نعمت و توجه به آن

ست آن به کردن پیدا توجه و نعمت شناختن اول، ست این ما اول آفِت . ا  تسالم نعمت کنیم نمی توجه نعمت به که ا

 تشتتخیص درستتت شتتدن، پیر از بعد جز را جوانی نعمت فهمیم نمی شتتدن العضتتو ناقص و شتتدن مریض از بعد جز را

 . فهمیمنمی ناامنی به شدن دچار از بعد جز را امنیت نعمت. است این کار اشكال دهیم نمی

 امیر وجود نعمت مدینه مردم آمد  ستتترشتتتان باالى حجاج که فهمیدند، را المؤمنین امیر نعمت وقتی کوفه، مردم

 را زنهاشتتتان کرد، عامشتتتان قتل آمد، ستتترشتتتان باالى عقبه بن مستتتلم که فهمیدند، روز آن را حستتتن امام و المؤمنین

 . هستید یزید ىبرده که کنید اقرار باید تانهمه گفت هم بعد کرد، ناموسبی

 حكومت که فهمیدند وقت آن مردم، آن. زد را گردنش نكرد، اقرار هرکس و کردند اقرار جلویش و آمدند یكییكی مردم

 .است داشته ارزش چقدر قبل، دوراِن  در مردم به تكریِم  و احترام حكومت و امان و امن حكومت و المؤمنین امیر



 ب( نعمت را از او دانستن

 . دانستن او از را نعمت دوم،

 بودن سپاسگزار خدا ازج( 

 در ودنب بدهكار بلكه نه، بدهد  که بوده اشوظیفه و داده خدا را نعمت بگوییم اینكه نه. بودن سپاسگزار خدا از سوم،

 . متعال خداى مقابل

 گرفتن کار به را نعمتد( 

كان یك مثل گرفتن  کار به را نعمت این چهارم، و
ّ
 که ستا نردبان یك از اىپله این دهند،می شما به را نعمتی وقتی. پل

 پس اید،کرده داپی بعدى ىپله به دسترسی اگر. است بعدى ىپله نوبت حاال بروید  باال تا اید،گذاشته آن روى را پایتان

 . باال بروید و بگذارید آن روى را پایتان و کنید استفاده آن از است  نعمت یك هم این

كاِن  به دستتترستتی که کستتی آن
ّ
 ینیدبب شتتما. استتت نكرده شتتكر گذارد،نمی آن روى را پایش اما کند،می پیدا نردبان پل

 . است خدایی بزرگ نعمت چه ارکان، این با شكر این خود

سین امام ّسالمعلیه) ح  شكر، آن خود کنم، شكر را تو نعمتهاى از هرکدام اگر من که کندمی عرض عرفه دعاى در( ال

 توانمنمی را تو نعمت یك شكر که دهممی گواهی وجودم ىهمه با بمانم، زنده دهر آخر تا اگر من پس است  نعمت یك

 آن ایدب و است دیگر نعمت یك ام،کرده پیدا شكر توفیق اینكه خود کنم، شكر را نعمت آن که همین چون بیاورم  جابه

 .ابد تا کندمی پیدا تسلسل طورهمین و کنم شكر را

 آثار و برکات شکر
 . است نعمت یك شكر، خوِد 

،
 
 . کندمی ذاکر را انسان شكر خود شوید می خدا متوجه شود می ذکر موجب شكر این کردید، شكر وقتی اوال

،
 
 نیا اللهم: »خوانیممی دعا در. است پایدارى و صبر دادن خواصش، از یكی نعمت شكر. دهدمی صبر ما به شكر ثانیا

س لك شاکرین صبر أ سیدمی را نعمت کنید،می شكر شما وقتی «لك ال  که ار  امكانی کنید می درك را موقعیت و شنا

 لذا. کندمی زیاد را شتتما پایدارى امید، این. شتتویدمی امیدوار و آوریدمی یاد به استتت، گذاشتتته شتتما اختیار در خدا

ست صبر شكر، ىالزمه ستاوردهاى از یكی. ا ستادگی و پایدارى قدرت شكر، د شوار میدانهاى در ای ست د  زا یكی. ا

 . است نشدن مغرور شكر، خوا 

ست کرده وعده متعال خداى هم بعد م  » را  نعمت افزایش ا
 
ك ِزیَدنَّ

َ َ
ست صدق الهی ىوعده «ِل شنی سازوکار و ا  هم رو

شان کردیم، عرض که همین. دارد ست این ىدهندهن سان اول، ىپله شكرِ . کندمی زیاد را نعمت شكر، خوِد  که ا  را ان

 .ماست ىوظیفه شكر،. رساندمی بامپشت به

 معنای کفران نعمت
 غفلت و نكردن توجه نعمت به. چیزهاستتتت این مقابل ىنقطه نعمت، کفران. نعمت کفران ؟چیستتتت شتتتكر مقابل در

 ندانستن  خدا از را آن یا کردن  انكار را نعمت یا هستیم  دچارش ماها از خیلی که است چیزى نعمت، اصل از کردن

 شود.می ساقط کرد، پیدا غرور انسان وقتی و است سقوط با مالزم غرور که شدن، مغرور خداداده نعمت به یا

َرَب  وَ . »استتت نعمت کفران هااین َیة   َمَثال   اهّٰلل  ضتتَ ر 
َ
اَنت   ق ة   آِمَنة   ک  َمِئنَّ ط  ا م  ِتیه 
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َ
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َ
اَس  اهّٰلل  ف وِع  ِلب  ج 

 
ِف  وَ  ال َخو 

 
 خدا و کندمی نعمت کفران الهی مادى و معنوى نعم از برخوردار و راحت اىجامعه «ال

 . است این نعمت، کفران ىنتیجه. کندمی تحمیل او بر را دستیتنگ و ناامنی

وا ِإن   وَ » شمرد  شودنمی ؟کنیم شكر چه از اول، ىدرجه در ما دُّ َمَة  َتع    اهّٰللِ ِنع 
 
ا ال وه  ص  ح  ور   اهّٰللَ ِإنَّ  ت  َغف 

َ
 تیوق بنده «َرِحیم   ل



ستم صیاتی متوجه شد، فلج د صو شت این دیدم شدم  خ  دور ار  زنجیر یك مثال   و کندمی حرکت راحتیبه که من انگ

 معلول حرکت، این خوِد  که فهمیدم دکترها حرفهاى از آید،می نظر به اىستتاده کار خیلی این، و دهدمی تكان خودش

 .بودیم غافل ما اما است  انسان وجود در مهم توانایی و تحرك چندین

سان از نعمت وقتی حال، هر به سان شود،می گرفته ان سان کار همین که شودمی متوجه ان  چندین ىثمره کوچك، و آ

 . ماست غفلت این،. ایمکرده عبور آن از راحت طوراین ما که بوده بزرگ نعمت

 ایمان و دینی فكر استتاس بر - هستتتید که اىرده هر در - کشتتورى مستتئول یك عنوان به راحت توانیدمی شتتما که این

 خود از را شتتما مردم که این نیستتت  مستتلط شتتما بر خارجی ستتیاستتتهاى که این بگیرید  تصتتمیم خودتان استتالمی

 دست از هک این باشد  اثر منش  تواندمی که بگیرید قرار جایگاهی در ایدکرده پیدا فرصت اصال   شما که این دانند می

 هانعمت طور این از بخواهیم اگر نیستتت، آستتان و روان شتتما براى گناه که این کنید می پرهیز عمومی اموال به یازیدِن 

 .شناسیمنمی را نعمتها ما ولی است  داده قرار ما اختیار در متعال خداى که است نعمتی هزارها جزو بشماریم،

 

 

 

 

 


