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  مترجم مقدمة

كران به درگاه خالقِ عظيم و صاحبِ نعمت عميم، و درود و سالم به روان  حمد و سپاس بي
آن پيشواي بزرگ كه وجودش الگوي كامل اخالق نيك است؛  �پاك محمد مصطفي 

y7﴿به او فرمود:  كسي كه خداوند متعال خطاب ‾ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪﴾  :تو «] 4[قلم

اسوه و پيشواي بزرگ اخالقي است،  �. يعني رسول اهللا »داراي ُخلق و خوي بااليي هستي
خواهد به لقاء اهللا برسد، تعليمات او باطن  وجود گرامي او آيينة تمام نماي انساني است كه مي

كه انسان غير از خدا هيچ نبيند، چرا كه وي تقرب به خداوند را با كند؛ آنگونه  را روشن مي
  دستورات قرآن كريم و احاديث نبوي مشخص كرده است.

ي درسـت و بـاور راسـتين و     شئون زندگي و روابط اجتماعي مطلوب بدون داشتن عقيـده 
د تـابع  اخالق كريمانه ميسر نيست، اگر راه نجات و آسودگي فرداي قيامت را خواهـاني، بايـ  

  روش و اخالقِ رهبرِ بزرگ عالم بشريت باشي و با جان و دل آن را بپذيري.
از خداوند متعال خواستارم كه همة ما را به راه راست هـدايت فرمايـد و مشـمول رحمـت     

  خود قرار دهد.
و  ،اميد است توانسته باشم اين ترجمه را مطـابق مـتن آن صـحيح و درسـت تقـديم نمـايم      

وند اين عمل متواضعانه را براي رضـاي خـودش و بـه عنـوان صـدقه جاريـه       اميدوارم كه خدا
  مقبول فرمايد.



  به نام خداوند بخشنده مهربان

  * خداوندا! پروردگار ما و تمام موجودات...
  .ايي و شريكي نداريهدهم تو پروردگارِ تن گواهي مي

  * بار الها!
  .و فرستاده توستي تو  بنده �دهم كه محمد  نمايم و گواهي مي اقرار مي

  * بار الها!
  .دهم كه بندگان تو همه برادر يكديگرند گواهي مي

  * بار الها! 
  .مرا در دنيا و آخرت مخلص خودت بگردان

  اي صاحب كرم و لطف و عظمت
  بشنو و قبول فرما

  
  ها و زمين بخش آسمان روشني  ي از همه بزرگ و بزرگتر         * خدا

  بس است مرا خداي، و بهترين وكيل                 بزرگ و بزرگتر     * خداي 
  فرستاده خداست � محمد          خداي بزرگ و بزرگتر             *



  

  تمهيد

  اي اجتماعي است؟ آيا دين پديده -1

بــا توجــه بــه آداب و رســوم و اختالفــات احــواالت و گونــاگوني اوضــاع مــردم و آنچــه در  
  ين ظاهراً اجتماعي است.شود، د اجتماعات بشري مشاهده مي

دانند، ليكن داراي اعتقاد  مردمان صحرانشين با اين كه چيزي از آداب و رسوم شهري نمي
و عبادات هستند و شهرنشينان كه مقداري علم و آگاهي دارند، داراي ايمان به غيـب و روش  

اسـت كـه    رأي دانشمندان بر آن ،آييني و آداب ديني هستند. طبق اين دالئل آشكار و واضح
جور و هرچه باشد و سـند مصـدر آن از    باشد، ديگر اين دين هر هر اجتماعي داراي ديني مي

  باشد. هر منبع و مأخذي صادر شده باشد مورد بحث نمي

  دين جامعة بي -2

اساس اعتقادات خودشان دين ، به راستي كه اجتماع كمونيستي بر[بر ما] اعتراض وارد نسازيد
دانند كه حيات ماده است و خدايي در كـار نيسـت. در واقـع ايـن      مي را ساقط كردند و چنان

باشـد و ايـن تفكـر     خواستة كل جامعه نيسـت، و روش و شـعار آنـان صـحيح و درسـت نمـي      
انحراف ديني، تنها در ذهن بعضي از افراد آن جامعه ايجاد شده و قابل اعتبار نيست. اين فكـر  

نوي است كه نبودن دين آسماني موجب آن شده الحادي واسطة فقر و تنگدستي و حرمان مع
نمـود، ايـن فجـايع     سـاخت و قلـب را مطمـئن مـي     بود و عقل را منـور مـي   است، اگر دين مي

ارزشـي و   كـه در بـي  [لف بـه قـانون اسـالم    تخكل بيشتر جمعي متظاهر به دين و مشد. مش نمي
نوايـان تنهـا يـك روز     آن است كه حتي در بارة محرومين و بـي  ]ناقابلي ضرب المثل شده اند

  نمايند؛ بلكه هميشه همكار و دستيار خطاكاران و ستمگرانند. هم همكاري نمي
پس اين فكر الحـادي نتيجـه علـم و دانـش و فطـرت انسـاني نيسـت، بلكـه تفكـر غلـط و           

هاي طوالني كه در قلب  توزي اي آن را به بار آورده و كينه اساسِ قلبِ قاسيِ (ناپاك) عده بي
رار گرفته، بر آن جامعه تحميل شده كه به اكراه و بـدون رأي و اختيـار آن را قبـول    آن عده ق

  كرده و در اول پيدايش آن تا حال به زور سالح حمايت شده است.
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هايي كه قصد نابودي آن را دارند، با كمال قدرت  معتقدم كه فطرت انساني بر تمام قدرت
  ند، هرچند زمان طوالني شود.ك و توانايي چيره و پيروز شده و نابودشان مي

﴿$̈Β r' sù ß‰t/ ¨“9 $# Ü= yδõ‹ uŠsù [!$x� ã_ ( $̈Β r&uρ $tΒ ßìx�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß]ä3ôϑ u‹ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$#﴾)1(. » پس كف

 .»ماند رساند، در زمين باقي مي رود، ولي آنچه به مردم سود مي بيرون افتاده از ميان مي

﴿ã≅ sVtΒ uρ >πyϑ Î= x. 7πsW� Î7 yz >οt� yft±x. >πsV� Î6yz ôM ¨VçG ô_$# ÏΒ É−öθsù ÇÚö‘ F{$# $tΒ $yγs9 ÏΒ 9‘#t� s% ∩⊄∉∪﴾)2( .» و

  .»مثَل سخن ناپاك، چون درخت ناپاك است كه از روي زمين كنده شده و قرار ندارد

  دين پايدار و ابدي است -3

تصـور  ها بـه اشـتياق آن را بپذيرنـد، ديگـر      اگر دين ريشه در درون انسان داشته باشد و انسان
شود روزي باشد كه انسان بدون دين زندگي كند و چون نفس انسان به دين اشتياق دارد  نمي

از آن خـالي باشـد دچـار مشـكل زيـادي       يزي است كه خواسته اوست، همين كـه و مشتاق چ
مشكل دين نيست چون دينداري سرشـتي و فطـري اسـت، چنانكـه      ،شود. بنابراين، مشكل مي

  شن كرده است.گفتيم و اسالم آن را رو

﴿óΟ Ï% r'sù y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z�‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜÏù «! $# ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È,ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 
š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊂⊃∪﴾)3(.  

ين كن، همان سرشتي كه خدا مردم را بر پس روي خود را با گرايش تمام به سوي اين د«
آن سرشته است، آفرينش خداي تغييرپذير نيست. اين اسـت همـان ديـن پايـدار، ولـي بيشـتر       

  .»دانند مردم نمي
  و در حديث صحيح است:

  اساس فطرت راستين آفريده شده است.هر نوزادي بر »الْفطْرة علَى يولَد مولُود كُلُّ«

                                           
 .17رعد، آية سورة  -1
  .26سورة ابراهيم، آية  -2
  .30سورة روم، آية  -3



   

    ﴾13﴿     تمهيد
  

 

 

  مات دينينبودن تعلي مشكل -4

نبودن تعليمات ديني است، چرا كه تعليمات موجب نبـوغ فكـري و    مشكل و گرفتاري حقيقي
آشكار شدن، هنرهاي نهفته و پنهـان در نفـس انسـان و واسـطه ترقـي روحـي و كمـال مـادي         

شـد قبـول    هاي گذشتة دوران جاهليت هرنوع عقايدي كه بـه آنـان تلقـين مـي     باشد. انسان مي
ايي بحث و مخارج درسي نداشتند، با اين كه آنچه كه به آنان تلقين شده بود نمودند و توان مي

از خرافاتي باشد كه عقل آن را قبول نداشته باشـد و علـم آن را مـردود بدانـد، ولـي االن آن      
هاي عصر حاضر كه عصر علم و دانش است تغييـر كـرده، اگـر     مسئله گذشته و در نظر انسان
رد قبول عقلش باشد، نظرش را راضي كند و در مسير پيشـرفتش  كسي دين را بخواهد بايد مو

  باشد و او را از ثمرة تالش و لذت جسمانيش محروم نسازد.
كشاند و واسطة انصراف علمايـاني كـه    ها مي گاهي نبودن دين انسان را به سوي ناهمواري

لذا چنين  شود. جامعة ديني داشته باشند، مي خواهند سهمي در ايجاد آگاهي ديني دارند و مي
بـراي آن   دهنـد. مجـال فرصـت نيسـت     ور قرار مـي افرادي فقط متوجه عقل هستند و آن را دا

خواهند بر مبادي اسالم عزيز و تعاليم صحيح آن اطالع كامل پيـدا كننـد و از    جماعت كه مي
چه بعضي از ايشان اسـالم را بـه اعمـال و كـردار     و اخالق و روش آن آگاه شوند، اگرآداب 
و زشت نشـان   هيهنابراين، شيوة پرنور اسالم را كرو ب .كه به اسالم منسوبند، شناخته اند جمعي

داده اند و عارضه زشت و ناهمواري را براي دسـتورات واقعـي اسـالم فـراهم آورده و حكـم      
جاست كه ضرورت تعليمـات دينـي، ضـرورت    د اديان ديگر تصور كرده اند، ايناسالم را مانن

  كند. پيدا مي

  سالم، دين تعليمي استا -5

بينيم كه بـه   كند مي انسان در اين عصر به رغم غرور مادي كه ظاهراً او را از دين منصرف مي
كمـال مـادي و روحـي از جهـت ديگـر       و محل اعتبار از جهتي و قادر بـر  سوي ديني مطمئن

  تمايل دارد.
ديني است كه مورد  ايم، چرا كه اسالم تنها ما ثابت و استوار در ايمان و اعتماد مانده

اعتماد و مشخصات آن واضح و مبادي و مصادر آن ثابت است كه از تغييرات و تحوالت و 
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çµ‾Ρ…﴿ ون و محفوظ است.صتضعيف و تبديل م Î) uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒÌ“ tã ∩⊆⊇∪ āω Ïµ‹ Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# .ÏΒ È÷t/ 

Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ� ù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪﴾)1( .»نظيري  قرآن كتاب ارزشمند و بي

اي است از  آيد، وحي نامه است، از پيش روي آن و از پشت سرش باطل به سويش نمي
  .»پروردگار ستوده صفات

﴿$‾Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t�ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ …çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm: ∩∪﴾)2( .»ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل  بي

  .»قطعاً نگهبان آن خواهيم بود كرديم و
اسالم ضامن ارتقـاء رشـد انسـان، هرطـور كـه بخواهـد از كمـال و معرفـت و خوشـبختي          

  باشد. مي

﴿ô‰ s% Νà2u !% ỳ š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ ÑÎ7 •Β ∩⊇∈∪ “Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©?$# 

… çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈n= ¡¡9 $# Ν ßγã_Ì� ÷‚ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# †n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 

5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪﴾)3(.  

كـه را از  و كتابي روشـنگر آمـده اسـت، خـدا هر    قطعاً براي شما از جانب خدا روشنايي «
شود و بـه توفيـق خـويش     هايي رهنمون مي خشنودي او پيروي كند، به وسيله آن كتاب به راه

  .»كند شان مي برد و به راه راست هدايت ي به سوي روشنايي بيرون ميآنان را از تاريك

  اي كامل و دستوري مستقل است اسالم برنامه -6

عرفـت و  مامل عقـل و  شباشد كه  كننده هدف حيات انسانيت مي اي كامل و تأمين اسالم برنامه
كـه   نمايد و مقام و شخصيت خودش مي استقالل فكري است و هر انساني را آگاه به وظايف

يابد و هيچ زورگويي و سلطاني بر او حق نـدارد، االّ   در ساية آن هر فردي سيادت خود را مي

                                           
  .42 – 41سورة فصلت، آية  -1
  .9سورة حجر، آية  -2
  .16 – 15سورة مائده، آية  -3
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دهـد تـا    و عقـل و معرفتـي بـه انسـان مـي      »علَيه يعلَى والَ يعلُو اِإلسالَم«سلطان حق نباشد كه 
  قدرت خداوند را در خلقت كائنات و حكمت طبيعت بشناسد.

﴿óΟ s9uρr& (#ρã�ÝàΖ tƒ ’Îû ÏNθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ t,n= y{ ª! $# ÏΒ & óx«﴾)1(.  

  .»چيزي كه خداوند آفريده است ننگريسته اندها و زمين و هر ا در ملكوت آسمانآي«
اگر انسان در خلقت كائنات فكر نكند و درك و فهم خود را در بارة آن به كار نيانـدازد،  

  رد كه در بارة آن سؤال و محاسبة سخت خواهد شد.از نظر اسالم جرمي دا

﴿¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7ø9 $# uρ yŠ#xσ à� ø9$# uρ ‘≅ ä. y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪﴾)2( .» قطعاً گوش و

  .»چشم و قلب همه مورد پرسش قرار خواهند گرفت
هاي خشك شده،  به عاطفهاسالم با عقايد پاك و عبادات و با مثَل و قصه و داستان قرآني، 

هاي  حركت داده و محرك انگيزه هاي خوابيده و بي اي بخشيده و بيداري را به دل حيات تازه
  مثبت در انسان شده تا اين كه براي ارتباط شايسته و معاشرت اسالمي آماده باشد.

حـافظ كرامـات و شخصـيت هـر فـرد       ،و از طرف ديگر كوبندة ظلم و ستم و بيـدادگري 
گيرد و مـال مـردم    كم نمي داند، ضعيفان را دست را جايز نميتك حرمت هيچ فردي است، ه

  خورد. را به ناحق نمي
ي زمـين داشـته   ترين و بهترين شيوة زنـدگي را در رو خواهان آن است كه مردم پاك اسالم

پرستي در آن نباشد و در آن عبادات را تنها براي قصد رضـاي   ك و بتباشند. زندگي كه شر
  جام دهند.خدا ان

ر آن عـدالت و آزادي و بـرادري رعايـت    ن ظلم و ستم و بدون استبداد كـه د زندگي بدو
  شود.

  سوادي، بلكه داراي علم و معرفت و حكمت. زندگي دور از جهل و بي
  زندگي عاري از گناه و جدل و سراسر طهارت و پاكي و پاكدامني.

                                           
  .185سورة اعراف، آية  -1
  .36سورة اسراء، آية  -2
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  ري و همبستگي.زندگي بدون حسادت و كينه و بغض و پر از محبت و همكا
  بلكه داراي بخشش و كَرَم و ايثار. ،حياتي بدون اسراف و تبذير

ي كـه اسـاس آن شـوراي و    همكاري جمعي و تأسيس حكـومت  ،مقصود اسالم، پاكي فرد
  باشد. نهايي آن محافظت دين و سياست دنياست، ميغايت و هدف 

سالم است تا اخـوت  اولين وظيفه حكومت اسالمي دعوت و راهنمايي به سوي دين مبين ا
و برادري انساني در جامعه برقرار باشد و مردم با سالمتي و امـن و امـان در سـاية آن زنـدگي     
كنند. و در حقيقت اسالم با اين اوصاف را در اين عصر كه عصر اكتشاف اتم و تمدن و علم 

  است شايد بتوانيم به مردم ارائه دهيم.

  مضرورت تشكيل دولتي براي دعوت به اسال -7

تـرين وقـت    اسالمي؛ و اكنون بهترين و مناسـب  ضرورت دارد دولتي فراهم شود براي دعوت
باشد كه به اجتمـاع آرا، در اروپـا و آمريكـا سـرانجام بـه ايـن نتيجـه         جهت حركت و قيام مي

تغييرات مادي ارزش پيدا كرده و تحوالت و  كه دعوت به دين اسالم جنبه وجوب رسيده اند
نداشته؛ اال خسارت و تباهي نباشد، طمع و شرّ و خودخواهي، انسان را خوار و  براي در و فايده

ذليل كرده و براي اصالح نفس احتياج به مودت و دل نرمي، محبـت و همكـاري، گذشـت و    
ايثار است كه البته اين فضائل مخصوص دين و ايمان است، و هيچ دينـي نيسـت غيـر از ديـن     

و اين تنها رأي علماي ما نيست، بلكه رأي دانشمندان غربي  اسالم كه داراي اين فضايل باشد،
  كنند، و بر حقايق آن اطالع كامل دارند. است كه اسالم را تدريس مي

گويد: اگـر مـا انصـاف بـدهيم بايـد معتقـد باشـيم، در روش اسـالم نيـروي           گولدزيهر مي
  اي وجود دارد كه براي انسان خير است. سازنده
چـرا   ،گونه نگراني و غبار پشيماني بـر آن نيسـت  اسالمي جاي هيچ گي موافق با تعاليمزند

باشد. وفا به عهد، محبت، اخالص،  كه آن زندگي طالب رحمت براي تمام مخلوقات خدا مي
  دوري از غرايز و خودخواهي، اين فضايل جزء اخالق حسنه اسالمي است.

وش شـرعي و انسـاني   بديل بـه ر مسلمان صالح آن است كه در زندگي اخالق رذيله را ت«
  .»نمايد
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ترين وقت و كمترين كوشش كارهايمان را اسـالمي   براي اين كه هرچه سريعتر، در كوتاه
كنيم، الزم است دولتي قدرتمند و آماده براي دفاع از اسالم و همچنين ملتي غيور و مخلـص  

مـر و  جهت پاسداري و نگهداري آن وجود داشـته باشـد، زيـرا افـراد توانـايي حفاظـت ايـن ا       
هم آمده اند الزم است كه مبادي احركت بزرگ را ندارند. بنابراين، بر دولت و يا ملتي كه فر

  و تعاليم اسالمي را علمي و عملي مطابق قرآن و سنت عمل نمايند.
اساس آن اسـتوار و محكـم   اسالم را به صورت صحيح و درست مطابق آن دستوري كه بر

تـرين دليـل و    علم و عمل مـا قـويترين حجـت و واضـح    و ريزي شده، به مردم ارائه دهيم  پايه
  برهان براي استدالل و الزم دشمن معارض باشد.

ياج به توضـيح و تفسـير دارد   تهمانا اسالم به ذات خود قوي است چون حق است، ولي اح
هايش معلوم شود كه البته هرچه در راه اسالم كوشش بشود  هاي آن روشن و نشانه كه حقيقت

  سِ انسانيت است.خدمت به نف
و اين صدها ميليون كه به اسالم ايمان آورده اند و آن را قبول كرده اند و قسـمت زيـادي   
از زمين خدا را اشغال نموده اند، احتياج ضروري به تعليمات ديني و تبليغات اسـالمي دارنـد،   

خـدا  چون استعداد و آمادگي قبول دين را دارند و دوست دارند انصار و لشكر مخلص ديـن  
  باشند.

، هـاي مـذهبي خـود تمـام امكانـات را آمـاده كـرده        ها براي ترويج افكار و خواسته دولت
ها را تأسيس نموده و به وسايل جنگي ادبي و فنـي خـود را مجهـز كـرده انـد، تـا        خانه وزارت

ايـن مخـارج هنگفـت را جهـت توسـعة       ،بتوانند طرف مقابل را به آن قانع كنند. اگر كشورها
نمايند، مسلمانان به بذلِ توجه و مخارج بيشتري، جهـت   هاي بشريت صرف مي نديشهافكار و ا

مبـين اسـالم و شـريعت غـرّاي      حمايت و نگهداري و ارشاد و راهنمايي مردم بـه سـوي ديـن   
برتري و اولويت دارند كه اين يك نوع جهاد است (جهاد زمانه) و از جهاد حربـي   ،يمحمد

  كمتر نيست.
عظـيم  راه باشد جهاد بسيار بزرگي است كه داراي پاداش نيك و اجـر  هر زحمتي در اين 

  كه خداوند ما را به آن مشرّف كرده است. باشد، و وفا به ديني است مي
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  داريم: رساله، توضيح قسمتي از حقايق اسالم را در سه جنبه تقديم مي در اين
  جنبة روحي. -1
  جنبة اخالقي. -2
  جنبة اجتماعي. -3

روي و  اسالمي به غير از قوانين و دستورات اصلي اسالم واقعي، هـيچ زيـاده  در اين رسالة 
خواهيم خودمان راه به دشـواري بيانـدازيم كـه مضـمون      دهيم، و نمي كم و كسري انجام نمي

هدف اصلي ما اين اسـت كـه اسـالم را بـا      ت مطالب را از تأويل خارج نماييم.صحيح و درس
دهيم، تا ارزش و اعتبار و صالحيت آن آشكار شود، چرا  حقيقت و اصالت خود به مردم ارائه

  كه اسالم روحِ حق و نورِ هدايت است.

﴿y7 Ï9≡x‹x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9 uρ 

çµ≈ oΨ ù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 y7 ‾ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡u� ÅÀ 

«! $# “Ï% ©!$# …çµs9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 Iωr& ’ n< Î) «! $# ç��ÅÁs? â‘θãΒ W{$# ∩∈⊂∪﴾)1(.  

دانستي كتاب چيست و  گونه روحي از امر خودمان به سوي تو وحي كرديم، تو نميبدين«
بخواهيم به وسـيلة   بندگان خود راكه از ولي آن را نوري گردانيديم كه هر يمان كدام است،ا

كني، راه همان خدايي كـه آنچـه    نمائيم و به راستي كه تو به راه راست هدايت مي آن راه مي
  .»گردد ها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، هشدار كه همة كارها به خدا باز مي در آسمان

  

                                           
  .53سورة شوري، آية  -1



  

  اولبخش 

  روحي اسالم هجنب

  

  ها و زمين نظر كنيد... * به آنچه در آسمان

  * ايمان هفتاد و چند شعبه دارد.

  * ما به غير از خدا به چيز ديگري توكل نداريم...

  * خوشا به حال اهل اخالص...

  دهد... * خدا را دوست بداريد چون به شما مايه حيات مي

  ..اي را دوست بدارد. * هرگاه خداوند بنده

* كه اگر واقعاً سپاسگذاري كنيد نعمت شـما را افـزون خواهـد كـرد و اگـر      

  د قطعاً عذاب من سخت خواهد بود...يناسپاسي نماي

ي از خدا پروا داريد بـراي شـما نيـرو   اگر  !* اي كساني كه ايمان آورده ايد

زدايد و شما را  تان را از شما ميد و گناهانده تشخيص حق از باطل قرار مي

  رزد و خدا داراي بخشش بسيار است...آم مي

  ترسند. يانند كه از او مي* از بندگان تنها دانا

  * از رحمت خدا نوميد مشويد...

  دايي جز من نيست، پس مرا بپرستيد*خ





  

  ها و زمين است انديشمندانه بنگريد به آنچه در آسمان

  زندگي همان انديشه است -1

نسـان داده اسـت، ايـن همـه تمـدنِ      ت كه خـدا بـه ا  فكر و انديشه در خلقت كائنات نعمتي اس
تجربه و شكوفا شده، نتيجة عقل الهامي و ثمرة انديشه خوب و عميـق اسـت   باسواد و جامعة با

يـك  كرد  بود و انسان را به قانون حيات و علت وجود انسان بيدار نمي كه اگر عقل بيدار نمي
شده بـود، هيچگونـه تغييـر و تحـولي      داشت. و بر آن حالتي كه درست نميگام رو به ترقي بر

آزادي در آن اسارت كه مدت زيادي دچار آن  تواند با . عقل سالم است كه ميكرد پيدا نمي
بود مقابله كند، و اگر عقل نبود امكان استفاده از منـابع زمينـي و زيـر زمينـي كـه انسـان را از       

دور و طـوالني بـه    هـاي  شـدن مسـافت   شد. نزديـك  قحطي و خشكسالي نجات دهد ميسر نمي
ي و بحـري و هـوايي همـه بـه وسـيلة عقـل       وسايل امروزي و كشف و آگاهي به معلومات برّ

كه وظيفة عقل تأمل نظـر و انديشـه    اي دارد ضو از اعضاي انسان وظيفهع پذير است. هر امكان
، ماند است، وقتي كه اين نيرو تعطيل شود كار عقل تعطيل است و از مهمترين وظايفش باز مي

  شود. ماند، و موجبات افسردگي، و مرگ و فنا را باعث مي در نتيجه شادابي حيات نمي
ايد اش بيرون آورد و از خواب غفلت بيدارش نم خواهد عقل را از زنجير پيچيده اسالم مي

و آن را به عبادت خالصانه راه نمايـد، همچنـان كـه خداونـد      و به انديشه و نظر دعوتش كند،
  :فرمايد متعال مي

﴿È≅ è% (#ρã� ÝàΡ$# # sŒ$tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ﴾)1(.  

  .»ها و زمين چيست بنگريد كه در آسمان :بگو«

﴿ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) Νä3Ýà Ïã r& >οy‰ Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4o_÷W tΒ 3“yŠ≡t� èùuρ ¢Ο èO (#ρã� ¤6x�tG s?﴾)2(.  

                                           
  .101سورة يونس، آية  -1
  .46سورة سبأ، آية  -2
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خيزيد،  به تنهايي براي خدا به پادهم كه: دوتا دوتا و  من فقط به شما يك اندرز مي :بگو«
  .»سپس بينديشيد

 ال عبـادةَ «فرمـود:   �روايت كـرده كـه حضـرت رسـول      �ابن حبان از حضرت علي 
 �از حضـرت رسـول    �نيست. همچنـين ابـودرداء    هيچ عبادتي مانند انديشيدن »رِيكفْالتكَ

نديشـه يـك سـاعت از عبـادت يـك      فكر و ا » خير من قيامِ لَيلَةفكر ساعة «روايت كرده: 

 »خير من عبـادة سـنة  فكر ساعة «از اولياء اهللا گفتـه:   /شب خوبتر است. سري سقطي
  انديشه و فكر يك ساعت از عبادت يك سال خوبتر است.

ضوء گرفـت و شـروع بـه نمـاز     شبي برخاست، و �گفت: حضرت  لحضرت عايشه 
بـه او گفـتم: چـرا     موعدي كه بالل اذان صـبح خوانـد.   تاقدر ادامه داد و گريه كرد كرد، آن 
كني؟ مگر خداوند گناه گذشته و آينده شما را نبخشيده است. فرمود: آيـا مـن بنـده     گريه مي

  شكرگذار نباشم؟ چرا نگريم؟ در آن شب اين آيه بر پيامبر نازل شد:

﴿āχ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈n= ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$pκ ¨]9$# uρ ;M≈tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊇⊃∪ 

tÏ% ©!$# tβρã� ä. õ‹ tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ tβρã� ¤6x� tG tƒuρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 

$uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $oΨ É) sù z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊇⊇∪﴾)1(.  

ها و زمين و آمدن شب و روز بـه دنبـال هـم بـراي خردمنـدان       ماً در آفرينش آسمانمسل«
اي است، همانا كه خداوند را در همه احوال ايسـتاده و نشسـته و بـه پهلـو      كننده هاي قانع نشانه

 هـا را  دن كـه: پروردگـارا! ايـن   انديشي ها و زمين مي آفرينش آسمانكنند، و در  آرميده ياد مي
  .»پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار ؛منزهي تو ،اي يدهبيهوده نيافر

اويال به حال كسي و« )2(»ر فيهالمن قَرأَها ولَم يفَكِّ ويلٌ«فرمود:  �پس از آن حضرت 
  .»كه اين آيه را بخواند و در آن نينديشد

                                           
  .191 – 190ل عمران، آية سورة آ -1
  روايت ابن حبان. -2
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رازكـش  گاهي مردي روي فرشش د«فرمود:  �روايت شده كه حضرت  �از ابوهريره 
دهـم   گواهي مي :گويد نگرد و مي كند به آسمان و ستارگان مي وقتي سرش را بلند مي ،كرده

مرا بـبخش، خداونـد بـه سـوي او      !پروردگارا ي آسمان و ستارگان آفريدگاري هست.كه برا
  .)1(»آمرزد افكند و او را مي نظر مي

اعتبارنـد   ا به عقل داده بيبنابراين، كساني كه منكر نعمت عقل اند و نسبت به آنچه كه خد
 ،هـاي مخلـوق الهـي غافلنـد     كنند و از نشـانه  و از عقل در بارة آنچه كه خلق شده استفاده نمي

  ارزش و خوارند. آنان بي

﴿Éir( Ÿ2uρ ôÏiΒ 7πtƒ# u ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ”� ßϑ tƒ $pκ ö� n= tæ öΝèδ uρ $pκ ÷] tã tβθàÊÌ� ÷èãΒ 

∩⊇⊃∈∪﴾)2(.  

در حـالي كـه از    گذرنـد  هـا مـي   ا و زمين است كه بـر آن ه ها در آسمان ر نشانهو چه بسيا«
  .»گردانند ميها روي بر آن

﴿$tΒ uρ Ν Íκ�Ï? ù' s? ôÏiΒ 7πtƒ# u ôÏiΒ ÏM≈tƒ# u öΝÍκ Íh5u‘ āωÎ) (#θçΡ% x. $pκ ÷] tã tÅÊÌ� ÷èãΒ ∩⊆∉∪﴾)3(.  

گـردان   ن كـه از آن روي آنان نيامد، جز ايـ هاي پروردگارشان بر  اي از نشانه و هيچ نشانه«
  .»شدند

تـر از رتبـة    اي كـه دارد انسـان را پـايين    گـرفتن عقـل از وظيفـه   بهره گذاشتن و ناديـده   بي
  دهد و مانع برتري و به هدف رسيدن انسان به اصل حقيقت است. حيوانات قرار مي

                                           
  روايت ثعلبي. -1
  .105سورة يوسف، آية  -2
  .46سورة يس، آية  -3
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﴿ô‰ s)s9 uρ $tΡ ù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M}$# uρ ( öΝçλm; Ò>θè= è% āω šχθßγs) ø� tƒ $pκ Í5 öΝçλm; uρ 

×ãôã r& āω tβρç� ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝçλm; uρ ×β# sŒ# u āω tβθãèuΚ ó¡o„ !$pκ Í5 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθè= Ï�≈ tóø9 $# ∩⊇∠∪﴾)1(.  

ايـم، چـرا كـه     كـرده در حقيقت بسياري از جنيان و آدميان را بـراي دوزخ دسـت نشـان    «
بيننـد، و   ها نمي كنند و چشماني دارند كه با آن هايي دارند كه با آن حقايق را دريافت نمي دل

ن، بلكه گمراه ترند. آري، آنان شنوند، آنان همانند چهارپايا ها نمي هايي دارند كه با آن گوش
  .»كنندگان هستند همان غفلت

  تقليد ضد انديشيدن است -2

ته و انديشـه  يشرفت و تشخيص عقل است، جلو تحركات و تحقيقات عقل را گرفتقليد مانع پ
كند كساني كه حقيقـت را   آورد. خداوند تبارك و تعالي ستايش مي ميرا به حالت تعويق در

و قول احسن را  دهند جويند و بعد از بحث و آزمودن در بين چيزها بهترين را تشخيص مي مي
  فرمايد: كنند، آنجا كه مي ترك ميو بقيه را  نمايند، انتخاب مي

﴿÷� Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ tÏ% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ômr& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# ãΝ ßγ1y‰ yδ ª!$# ( 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ öΝèδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩⊇∇∪﴾)2(.  

دهند و بهترين آن را پيـروي   فرا ميپس بشارت ده به آن بندگان من كه: به سخن گوش «
  .»كنند، اينانند كه خدا ايشان را هدايت نموده و اينانند همان خردمندان مي

داده و از  بسي جاي تأسف است، براي تقليدكنندگاني كه فكر و انديشه ديگران را ترجيح
رده و از ول قديمي كه با آن الفت گرفته اند گيـر كـ  اي ندارند و در چهارچوب ق خود انديشه

  تر باشد. كنند، با اين كه قول و رأي جديد عقالني آن تجاوز نمي

                                           
  .179سورة اعراف، آية  -1
  .18 – 17سورة زمر، آية  -2
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﴿# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7 ®? $# !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6®KtΡ !$tΒ $uΖ ø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n= tã !$tΡ u !$t/# u 3 öθs9 uρr& šχ% x. 

öΝ èδäτ !$t/# u Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰ tG ôγtƒ ∩⊇∠⊃∪﴾)1(.  

بلكه  ،گويند: نه و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد، مي«
شـان چيـزي را    كنيم، آيـا هرچنـد پـدران    ايم پيروي مي از چيزي كه پدران خود را بر آن يافته

  ؟!»هم در خور پيروي هستندرفته اند، باز و به راه صواب نميكرده  درك نمي

﴿y7 Ï9≡x‹x. uρ !$tΒ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö7s% ’ Îû 7πtƒö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹‾Ρ āωÎ) tΑ$s% !$yδθèùu� øIãΒ $‾Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/#u #’ n?tã 

7π̈Β é& $‾Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν ÏδÌ�≈ rO# u šχρß‰ tFø) •Β ∩⊄⊂∪﴾)2(.  

دهنده نفرسـتاديم، مگـر آنكـه خوشـگذرانان     ونه در هيچ شهري پيش از تو هشدارگبدين«
  .»ايم و ما در پي ايشان راه سپاريم ما پدرانمان را بر آييني و راهي يافته ،گفتند آنان مي

  هاي انديشه ميدان -3

عقل باشد و بـه سـوي    اي است كه آن فكر و انديشه در محدودة خواهان فكر و انديشهاسالم 
ا هـ  چيزي كه مخلوق خداست مثل زمين و آسمان، نفسِ انسان، اجتماع بشري و امثـال ايـن  هر

كـه آن مـافوق ادراك    شه نيست، مگر تفكر در ذات خداوندنظر كند و هيچ مانعي براي اندي
  چون ذات خدا براي ما قابل درك نيست. ؛است

  فرمايد: همچنان كه خداوند تبارك و تعالي مي

﴿āω çµà2Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈ |Áö/ F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ‾=9$# ç��Î6sƒø: $# ∩⊇⊃⊂∪﴾)3(.  

  .»يابد كه او بسي دقيق و آگاه است ميبيند و اوست كه ديدگان را در نميها او را  چشم«

﴿}§øŠs9 ÏµÎ= ÷W Ïϑ x. Öï†x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 $# ∩⊇⊇∪﴾)1(.  

                                           
  .170سورة بقره، آية  -1
  .23سورة زخرف، آية  -2
  .103سورة انعام، آية  -3



   

 ﴿26﴾
     

  سالم ماا
  

 

  .»چيزي مانند او نيست و او شنوا و بيناست«

﴿ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& $tΒ uρ öΝßγx� ù= yz Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾)2(.  

داند و حال آنكه به  آنچه كه ايشان در پيش دارند و آنچه را پشت سر گذاشته اند، مي«
  .»آن دانشي ندارند

ه نكنيـد،  در خلقت خداوند فكر كنيد، ولي در ذات خدا انديشـ «فرمود:  �آنچه رسول «
  .)3(»چون براي شما ميسر نيست

هـا و زمـين بـه آن وسـعت و      فكر و انديشه در خلقت آسـمان و از آيات خدا كه خواهان ت
  فرمايد: باشد كه مي باشد، قول خداوند سبحان مي فراخي مي

﴿¨βÎ) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ É#≈ n= ÏG ÷z$#uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$yγ̈Ψ9 $#uρ Å7 ù= à�ø9 $#uρ ÉL©9 $# “Ì� øgrB ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# 

$yϑ Î/ ßìx�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9 $# !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª! $# zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÏΒ & !$̈Β $uŠômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $pκ ÌEöθtΒ £]t/ uρ $pκ� Ïù 

ÏΒ Èe≅ à2 7π−/ !# yŠ É#ƒÎ� óÇ s?uρ Ëx≈ tƒÌh�9 $# É>$ys¡¡9 $# uρ Ì� ¤‚|¡ßϑ ø9 $# t÷t/ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

tβθè= É) ÷ètƒ ∩⊇∉⊆∪﴾)4(.  

هـايي   و كشـتي  ،ها و زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز مانمسلماً در آفرينش آس«
ان فـرود  رسانند، و همچنين آبي كـه خـدا از آسـم    كه در دريا روانند با آنچه به مردم سود مي

اي پراكنـده   پس از مردنش زنده گردانيـده و در آن هرگونـه جنبنـده    فرستاده و با آن زمين را
و ابري كـه ميـان آسـمان و زمـين آرميـده اسـت، بـراي        كرده است، و نيز در گردانيدن بادها 

  .»هاي گويا وجود دارد انديشند، واقعاً نشانه گروهي كه مي

                                                                                                             
  .11سورة شوري، آية  -1
  .110ية سورة طه، آ -2
  روايت ابونعيم در حليه باسناد ضعيف و روايت اصفهاني در ترغيب و ترهيب به اسناد صحيح. -3
  .164سورة بقره، آية  -4



    ﴾27﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

óΟ﴿و قول خداوند:  n= sùr& (# ÿρã� ÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï !$yϑ ¡¡9 $# ôΜßγs% öθsù y#ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $tΒ uρ $oλm; ÏΒ 8lρã� èù 

∩∉∪ uÚö‘ F{$# uρ $yγ≈ tΡ ÷Šy‰ tΒ $uΖ øŠs)ø9 r&uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ $uΖ ÷Fu;/Ρ r&uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∠∪ Zοu� ÅÇ ö7s? 

3“t� ø.ÏŒuρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ ö6tã 5=ŠÏΨ •Β ∩∇∪ $uΖ ø9̈“ tΡ uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ % Z. t�≈ t6•Β $uΖ ÷G u;/Ρ r' sù ÏµÎ/ ;M≈̈Ζ y_ ¡= ymuρ 

Ï‰ŠÅÁptø: $# ∩∪ Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9 $#uρ ;M≈s) Å™$t/ $oλ°; Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ‾Ρ ∩⊇⊃∪ $]% ø— Íh‘ ÏŠ$t6Ïèù= Ïj9 ( $uΖ ÷� u‹ ômr&uρ ÏµÎ/ Zοt$ ù# t/ $\G ø‹ ¨Β 4 
y7 Ï9≡x‹x. ßlρã� èƒø: $# ∩⊇⊇∪﴾)1(.  

ايم و بـراي   و زينتش داده نگرند كه چگونه آن را ساخته آيا به آسمان باالي سرشان نمي«
م ها فرو افنكنـدي  ايم و در آن لنگرآسا، كوه گونه شكافتگي نيست. و زمين را گستردهآن هيچ

ز افزا و پنـدآموز باشـد، و ا   كاري، بينش تا براي هر بندة توبه انگيز رويانيدم و در آن جفت دل
هاي دوركردني رويانيـديم، و   ها و دانه پس بدان وسيله باغ ،آورديم وآسمان آبي پربركت فر
ها همه براي روزي بنـدگان مـن اسـت     هاي روي هم چيده دادند، اين درختان خرما كه خوشه

  .»اي را زنده گردانيديم، رستاخيز نيز چنين است كه با آن آب، سرزمين مرده

﴿uθèδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ ôϑ ¤±9 $# [!$u‹ ÅÊ t� yϑ s) ø9$# uρ #Y‘θçΡ … çνu‘ £‰s% uρ tΑ Î—$oΨ tΒ (#θßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠy‰ tã tÏΖ Åb¡9 $# 

z>$|¡Åsø9 $# uρ 4 $tΒ t,n= y{ ª! $# š�Ï9≡sŒ āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ã≅ Å_Áx� ãƒ ÏM≈tƒFψ $# 5Θöθs) Ï9 tβθßϑ n= ôètƒ ∩∈∪﴾)2(.  

هـايي   د. و براي آن منـزل ماه را تابان كر و اوست كسي كه خورشيد را روشنايي بخشيده«
ها را به جز به حق نيافريده اسـت و   ها و حساب را بدانيد. خداوند اين معين كرد تا شماره سال

  .»كند داند به روشني بيان مي هاي خود را براي گروهي كه مي نشانه

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# £‰ tΒ uÚö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ # \�≈pκ ÷Ξr&uρ ( ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨V9$# Ÿ≅ yèy_ $pκ� Ïù È÷ỳ ÷ρy— 

È÷uΖ øO$# ( Å ǿóãƒ Ÿ≅øŠ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρã� ©3x� tG tƒ ∩⊂∪ ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ÓìsÜ Ï% 

                                           
  .11 – 6سورة ق، آيات  -1
  .5سورة يونس، آية  -2



   

 ﴿28﴾
     

  سالم ماا
  

 

ÔN≡u‘ Èθ≈ yftG •Β ×M≈̈Ζ y_uρ ôÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×íö‘ y— uρ ×≅Š ÏƒwΥuρ ×β# uθ÷Ζ Ï¹ ç�ö� xî uρ 5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ç„ & !$yϑ Î/ 7‰ Ïn≡uρ 

ã≅ ÅeÒx� çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n?tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2W{$# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊆∪﴾)1(.  

اي در آن  ها و رودها را نهاد، و از هرگونه ميوه و اوست كه زمين گسترانيد و در آن كوه«
پوشاند. قطعاً در اين امـور بـراي مردمـي كـه تفكـر       جفت جفت قرار دارد. روز را به شب مي

هـايي از انگـور و    د، و در زمـين قطعـاتي اسـت كنـار هـم و بـاغ      رهايي وجود دا كنند نشانه مي
ها و درختان خرما. چه از يك ريشه و چه از غير يك ريشه كـه بـا يـك آب سـيراب     كشتزار

ها را در ميوه از حيث مزه و نوع و كيفيت بر برخـي ديگـر    شوند. و با اين همه برخي از آن مي
  .»كنند داليل روشني است گمان در اين امر نيز براي مردمي كه تعقل مي دهيم، بي برتري مي

﴿óΟ s9r& t� s? ¨βr& ©!$# tΑt“Ρ r& zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ $oΨ ô_t� ÷zr' sù ÏµÎ/ ;N≡t�yϑ rO $̧� Î= tFøƒ’Χ $pκ çΞ≡uθø9 r& 4 zÏΒ uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# 

7Šy‰ ã` ÖÙ‹ Î/ Ö� ôϑ ãmuρ ì#Î= tFøƒ’Χ $pκ çΞ≡uθø9 r& Ü=ŠÎ/#{� xî uρ ×Šθß™ ∩⊄∠∪ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# Å_U!# uρ¤$!$# uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# uρ 

ì# Î= tFøƒèΧ … çµçΡ≡uθø9 r& š�Ï9≡x‹ x. 3 $yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ ‾≈yϑ n= ãèø9 $#﴾)2(.  

هـاي   هايي كـه رنـگ   اي كه خدا از آسمان آبي فرود آورد و به وسيله آن ميوه آيا نديده«
لگـون بـه   هاي سـپيد و گ  ها و رگه ها، راه ها گوناگون است بيرون آورديم، و از برخي كوه آن

هايشـان   رنگ آفريديم. و از مردمان و جانوران و دامها كه رنـگ هاي مختلف و سياه پر رنگ
  .»ترسند مختلف است پديد آورديم، از بندگان خدا تنها دانايانند كه از او مي همانگونه

  فرمايد: خداوند تبارك و تعالي در بارة انديشة انسان در آفرينش انسان مي

﴿Ì� ÝàΨu‹ ù= sù ß≈ |¡Ρ M} $# §ΝÏΒ t,Î= äz ∩∈∪ t,Î= äz ÏΒ & !$̈Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ ßlã� øƒs† .ÏΒ È÷t/ É= ù=÷Á9 $# É= Í←!# u� ©I9$# uρ 

∩∠∪﴾)3(.  

                                           
  .4 – 3سورة رعد، آية  -1
  .28 – 27سورة فاطر، آية  -2
  .7 – 5سورة طارق، آية  -3



    ﴾29﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

مرد و  تگرد كه از چه آفريده شده است، از آب جهنده خلق شده كه از پشبايد انسان بن«
  .»آيد هاي زن بيرون مي ميان استخوان

﴿’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ# u tÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’Îûuρ ö/ä3Å¡à�Ρ r& 4 Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪﴾)1(.  

اي هست و در خود شـما، پـس چـرا     ي متقاعدكنندهها و روي زمين براي اهل يقين نشانه«
  .»بينيد نمي

و در مورد دعوت انسان به انديشـه و تفكـر در نفـس خـودش، خداونـد تبـارك و تعـالي        
  فرمايد: مي

﴿óΟ s9uρr& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΨ u‹sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% 4 (# þθçΡ% Ÿ2 £‰x©r& öΝ åκ÷] ÏΒ 

Zο§θè% (#ρâ‘$rOr&uρ uÚö‘ F{$# !$yδρã� uΗ xå uρ u� sYò2r& $£ϑ ÏΒ $yδρã� uΗ xå ÷Λ àι ø?u !% ỳ uρ Νßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ ( $yϑ sù šχ% x. ª! $# 

öΝ ßγyϑ Î= ôà u‹Ï9 Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% x. öΝåκ |¦à�Ρr& tβθßϑ Î= ôà tƒ ∩∪﴾)2(.  

ز آنـان بودنـد، چگونـه بـوده     آيا در زمين نگرديده اند تا ببينند فرجام كساني كـه پـيش ا  «
هـا آبـادش    است. بس نيرومندتر از ايشان بودند و زمين را زير و رو كردند و پيش از آنچه آن

ايشان آوردند. بنـابراين، خـدا بـر آن    شان داليل آشكار بر  كردند آنان آباد ساختند و پيامبران
  .»نبود كه بر اينان ستم كند: ليكن خودشان بر خود ستم كردند

﴿ö≅ è% (#ρç�� Å™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹Ÿ2 tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏΒ Ì�ôfãΚ ø9 $# ∩∉∪﴾)3(.  

  .»گان چگونه بوده است در زمين بگرديد و بنگريد، فرجام گنه پيشه ،بگو«

﴿ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ öΝ ä3Î= ö6s% ×sß™ (#ρç��Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΡ $$sù y# ø‹x. tβ% x. èπt6É)≈ tã tÎ/ Éj‹s3ßϑ ø9 $# 

∩⊇⊂∠∪﴾)1(.  

                                           
  .21 – 20سورة ذاريات آية  -1
  .9سورة روم، آية  -2
  .69سورة نمل، آية  -3



   

 ﴿30﴾
     

  سالم ماا
  

 

هايي بوده و سپري شده است، پس در زمين بگرديد و بنگريد كه  قطعاً پيش از شما سنت«
  .»كنندگان چگونه بوده است فرجام تكذيب

نمايـد،   و صدها آيه از اين قبيل كـه انسـان را بـه انديشـه و تفكـر در كائنـات دعـوت مـي        
خالق عاَلم آشنا كنـد و در ايـن مسـير حقيقـت      اي است تا او را با پديد آورنده جهان و وسيله

  اشياء و خاصيت آن را در جهت منفعت و ارزش بشناسد و آن را از ياد نبرد.
آشكار است كه قرآن در دعوت به انديشه و نظر در بارة خلقت انسان و اوصاف امتيازات 

، عنايـت  او بر ديگر موجودات و آداب و رسـوم و قـوانيني كـه اجتمـاع انسـاني بـر آن اسـت       
خاصي دارد كه آن تدبر و تحقيق به آساني ميسر نيسـت، مگـر آن كـه بـا بحـث دقيـق و نظـر        

مانند انديشه و تفكر در آيات تالوت شدة قرآن كريم كـه اسـرار معـاني     ؛جدي مالحظه شود
  پذير نيست. آن بدون نظر و دقت امكان

﴿ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (#ÿρã� −/ £‰u‹ Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ# u t�©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9 F{$# ∩⊄∪﴾)2(.  

ايم تا در بارة آيات آن بينديشند  اين كتابي مبارك است كه آن را به سوي تو نازل كرده«
  .»و خردمندان پند گيرند

﴿Ÿξsùr& tβρã� −/ y‰ tG tƒ šχ#u ö� à)ø9 $# ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$yγä9$x� ø% r& ∩⊄⊆∪﴾)3(.  

  .»هايشان قفل نهاده شده است انديشند، يا بر دل ت قرآن نميآيا در آيا«
نت نباشـد، اجتهـاد الزم   يكي از مزاياي اسالم آن است در مسايلي كه متني از كتاب و سـ 

س را يكي از مصادر شرعي قـرار داده انـد كـه البتـه اجتهـاد مقتضـي فهـم واقعـي،         است و قيا
ستنباط مسائل شرعي از قـرآن يـا حـديث    زيركي و آگاهي به علوم شريعت و فقه، و قدرت ا

نبوي است. و در هر عصري دنياي اسالم از امامِ مجتهد عالم و آگاه كه مسلمانان را از مسائل 
  نبايد خالي باشد. ،فقهي و شناخت حكم خدا آگاه سازد

                                                                                                             
  .137سورة آل عمران، آية  -1
  .29سورة ص، آية  -2
  .24سورة محمد، آية  -3



    ﴾31﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

مجتهد با شرايط مذكور اگر اصابه حق كند و يا بـه خطـا حكـم دهـد در هرحـال مـأجور       
  كه فرمود: �بارك حضرت رسول است، به قول م

اجر است و اگر بـه خطـا رفـت    داراي دو  ،هد حاكم در حكمي درست فتوا دادتجاگر م«
  .»يك اجر

  مانع و انتهايي ندارد. ،بنابراين، مرز تفكر و انديشه در اسالم چون آشكار و واضح است

﴿š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª!$# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝà6‾= yès9 tβρã� ©3x� tFs? ∩⊄⊇∪ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $#uρ﴾)1(.  

  ، »خداوند آيات خود را براي شما روشن نموده باشد كه در كار دنيا و آخرت بينديشيد«
  بديهي است وسعت و گشايش دنيا هرچه باشد نسبت به وسعت آخرت چيزي نيست.

  نتيجه دعوت به سوي انديشه

رسد و دانشـمندان و انديشـمندان هـم در     مي عقل در نتيجه تفكر و انديشيدن به آزادي واقعي
بحث و تدريس و اجتهاد در عقايد، فقه و فلسفه و ديگر علوم فقـط نشـاط فكـري و اسـتقالل     

  عقلي را منظور داشته اند.
 كنيم و آزادي و استقالل فتخار ميها همه از افتخارات اسالم است و ما به آن ا و اين تمدن

پايه و اساسي است كه نهضت و مدينت اروپا بر آن بنا شـده،   عقلي كه اسالم به ارمغان آورد،
  كه افرادي از خودشان شاهد و گوياي اين حركت هستند. همچنان

بودنـد، نهضـت اروپـاي     گويد: اگر اعراب سرمشق حركت تـاريخ نمـي   مي »استاد ليبري«
  افتاد. ميجديد چندين قرن به تأخير 
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  ايمان هفتاد و چند شعبه دارد

  سلوك با عقيدهارتباط  -1

اش پـاك و   راه و روش انسان و عملكرد او در زندگي بيـانگر عقيـدة اوسـت. هرگـاه عقيـده     
شـود. لـذا عقيـدة     اش فاسد باشد رفتارش فاسـد مـي   خالص باشد، رفتار او مقبول و اگر عقيده

او و تحقق انسانيت الزم و ضروري است،  پرستي) و ايمان براي تكميل شخصيتتوحيد (يكتا
بـه   �دعوت به يكتاپرستي و ايمان به خداي يگانه اولين كاري بود كه حضـرت رسـول   زيرا 

خير و بركت و پـاكي   آن قيام كرد. استواري و پا برجايي اين عقيده در نفس انسانيت موجب
اش فضـايل انسـاني    همين كه اين عقيده بر نفس انسـان تسـلط يافـت، نتيجـه     شود؛ و شرف مي

  شرف و شجاعت و كرم و بخشندگي و ايثار است. بزرگ از قبيل: بزرگواري و
  فرمايد: خداوند تبارك و تعالي مي

﴿öΝ s9r& t� s? y# ø‹ x. z> u� ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Zπyϑ Î= x. Zπt6ÍhŠsÛ ;οt� yft±x. Bπt7 Íh‹ sÛ $yγè= ô¹r& ×M Î/$rO $yγãã ö� sùuρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# 

∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σ è? $yγn= à2é& ¨≅ ä. ¤Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $yγÎn/ u‘ 3 ÛUÎ� ôØo„uρ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ‾= yès9 šχρã� ā2x‹ tG tƒ 

∩⊄∈∪﴾)1(.  

اش  آيا نديدي خدا چگونه مثل زده: سخني پـاك ماننـد درختـي پـاك اسـت كـه ريشـه       «
دهـد، و خـدا    ن پروردگـار مـي  اش را هر زمان بـه اذ  ن است، ميوهاش در آسما استوار و شاخه

  .»آنان پند گيرند زند شايد كه ها را براي مردم مي مثَل
دم اش را هـر  شود و ميـوه  مرش قطع نميداري است كه هيچ وقت ثايمان مانند درخت ثمر

چه در تابستان و چه در زمستان و همچنين در شب و روز. انسان مؤمن هم همينگونه  ،دهد مي
لحظه مشغول عمل خير است. فيلسـوف   شود و هر است كه هيچ وقت عمل صالح او قطع نمي

                                           
  .25 – 24سورة ابراهيم، آية  -1



    ﴾33﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

شخص عارف شجيع است، و چگونه شجاع نباشد؟! و در حالي «گويد:  مي »ابن سينا«مشهور 
نشيني او به خاطر ترس از مرگ است. و بسيار بخشنده است، چگونه چنان نباشـد؟!   كه گوشه

گذشـت اسـت،    گيري او به خاطر دوري از محبت باطل است. و بخشـنده و بـا   چرا كه گوشه
تر از آن است كـه بـه خـاطر زحمـات و خـواري بشـري        تهچگونه چنان نباشد؟! نفس او شايس

  خودش را به زحمت بياندازد.
  .»نباشد؟ او فكرش به حق مشغول است چگونه چنان

و به اين خاطر در قرآن كريم عمل صالح برابر ايمان قرار داده شده، چون عمـل صـالح از   
  ثمرات ايمان است و اثري از آثار آن.

  ن استايمان شامل تمام فروع دي -2

ايمـان داراي  «فرمايـد:   روعات اطالق كرده، و مـي كلمه ايمان را بر تمام ف �حضرت رسول 
  .)1(»و شرم و حياء يك شعبه از آن است هفتاد و اندي شعبه است

 إله ال«و اندي شعبه است، واالترين آن كلمه شهادت  ايمان داراي هفتاد«و روايت مسلم: 
راه و حيـا   دن چيـزي مـوذي مثـل خـس و خاشـاك از سـر      كـر  آن دور ينتر و پايين »اهللا إال

  .»اي از ايمان است شاخه
قسمتي از فروع متعلق به زبان و قسمتي به قلب و قسمتي هم متعلق به جسـم انسـان اسـت،    

دهنـدة   كننده و ترتيـب  قسمتي كه متعلق به قلب است معتقدات و نيات انسان است و آن تنظيم
  د:آي هايي است كه در زير مي خصلت

=øŠs9 ÏµÎ§{﴿ايمان به خدا و يكتاپرستي  ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ﴾  او نيسـت. اعتقـاد بـه    هيچي به مانند

بـه   ،هـاي آسـماني   بـه كتـاب   ،چيز به جز ذات اهللا. ايمان به مالئكه و فرشـتگان بودن هر حادث
شـدن، حسـاب، ميـزان، صـراط،      به تقدير خير و شر، روز آخرت، سـؤال قبـر، زنـده    ،پيامبران
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جهنم، دوستي خداوند، محبت و قهر محض به خاطر خدا، حب و دوستي نبي اكـرم   بهشت و
  و تابع روش و سنن او بودن. يبرام و عظمت به حضرت و صلوات بر ناعتقاد و احت �

و رويي و نفاق، توبه از گنـاه، تمنـاي خـوف    ص به خاطر خدا، ترك ريا، ترك دوو اخال
ايي، رضا به قضـا و قـدر الهـي، توكـل، رحمـت،      صبر و شكيب رجا (ترس و اميد) شكر و وفا،

ودخـواهي، تـرك   تواضع و مهرباني، احترام بزرگان، مهرباني با كوچكترهـا، تـرك كبـر و خ   
  توزي. حسادت و قهر و كينه

  و اما آنچه متعلق به زبان است اين خصايل است:

 »� اللَّـه  رسـولُ  محمدا أَنَّ هدوأَش اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد«تلفظ به شهادتين و گفتن 
  ذكر خدا و دوري از لهو و لعب. ،دعا ،خواندن قرآن و تعليم و تعلم آن

هايي كه متعلق به بدن انسـان اسـت: پـاكي ظـاهري و حكمـي، دوري از       و اما آن خصلت
دادن بـه   از فرض و مستحب، زكات، بخشـش و سـخاوت، طعـام   منجاسات، پوشش عورت، ن

و سـنت، حـج بيـت اهللا الحـرام، عمـره،       زادي بـرده، روزة فـرض  ، احترام مهمـان، آ مستحقين
جـويي در   هاي قدر، فرار و هجرت به خاطر دين، وفاي به نذر، حقيقت اعتكاف، عبادت شب

قسم، اداي كفاره، پاكدامني در ازدواج، قيام به حق و حقوق خانواده، نيكي بـه پـدر و مـادر،    
دل، متابعـت  ، تربيت فرزندان، صله رحـم، قيـام بـه فرمـانرواي عـا     دوري از اذيت و آزار آنان

مر، اصالح در بين مردم، كشتار خوارج سركش و نافرمان، معاونـت  جماعت، اطاعت اولي األ
و همكاري بر نيكي، امر به معروف و نهي از منكر، اقامه حدود خـدا، نگهبـاني مرزهـا در راه    

آوري مال  رض، احترام همسايه، حسنِ معامله، جمعخدا، اداي خمس از غنيمت، وفا به اداي ق
كننده، رفع اذيت  از راه حالل، انفاق در مال، ترك اسراف و تبذير، رد سالم، دعا براي عطسه

  كننده بر سر راه مردم. لعب و برداشتن موانع اذيت و و آزار مردم، دوري از لهو
ات و اخالق و آداب و معامالت ايماني كه داراي اين اوصاف باشد، سازندة عقايد و عباد

  است كه اين به اتفاق علماي سلف، ايمان واقعي است.
من بيشـتر از يكهـزار نفـر از علمـاي شـهرها را مالقـات كـردم،        «فرموده:  /امام بخاري

  .»ياد و نقصان دارد تعبير كرده اندهمگي ايمان به اين معني كه قول و عمل ز
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  تأثير ايمان در زندگي -3

كنندة زندگي و محافظ و نگهدار حيات است و  عنايي كه منظور اسالم است تهذيبايمان به م
  رسد. هاي عالي مي انسان با آن، به تمدن حقيقي و خير و خوشي و هدف

رسـاند و تـاريكي زنـدگي را بـه روشـنايي تبـديل        ايمان، فرد و اجتماع را به سـعادت مـي  
  كند. مي

﴿ôtΒ Ÿ≅Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ … çµ̈Ζ t� Í‹ósãΖ n= sù Zο4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ﴾)1(.  

اي، حيات  ن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعاً او را با زندگي پاكيزهزهركس از مرد يا «
  .»دادند پاداش خواهيم داد بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مي حقيقي مي

شـود و انسـان    ، اسباب پيشرفت مادي و معنوي زياد ميدر سايه اين زندگي رضايت بخش
  رسد. با عنايت و كرامت و لطف الهي به باالترين نقطه بزرگي و كمال مي

﴿ª!$# ÷’ Í< uρ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ο ßγã_Ì� ÷‚ãƒ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ( šÏ% ©!$# uρ (#ÿρã� x� x. ãΝ èδ äτ!$uŠÏ9 ÷ρr& 

ßNθäó≈ ©Ü9$# Ν ßγtΡθã_Ì� ÷‚ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑè= —à9 $# ﴾)2(.  

ها به سـوي روشـنائي    خداوند سرور كساني است كه ايمان آورده اند، آنان را از تاريكي«
شان همان عصيانگران طاغوتنـد كـه آنـان را از     ولي كساني كه كفر ورزيدند سروران برد. مي

  .»برند ها مي روشنايي به سوي تاريكي

﴿z¨βÎ) uρ ©! $# ÏŠ$yγs9 tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊆∪﴾)3(.  

  .»كند و قطعاً خداوند كساني را كه ايمان آورده اند به سوي راه راست هدايت مي«

﴿tÏ% ©!$# uρ (#÷ρy‰ tG ÷δ $# óΟ èδ yŠ# y— “W‰èδ öΝ ßγ9 s?#u uρ óΟ ßγ1uθø) s? ∩⊇∠∪﴾)4(.  
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ان را هرچـه بيشـتر هـدايت بخشـيد و توفيـق      ولي آنان كه به هـدايت گراييدنـد خـدا آنـ    «
  .»پرهيزگاريشان داد

ايمان و اعتقاد بود كه مسلمانان صدر اسالم را از حسد و كينه و كبر و خودخواهي و فسق 
و فحش و ظلم و جور و ناپاكي، منزه گردانيد و از اخالق رذيله و رفتار و روش پست پاك و 

همتي عالي و رهبري امـت گردانيـد، از خرافـات و     خالص نمود. ايمان بود كه آنان را داراي
نمودن زمين الهي را از كفر و فسـاد  شان داد. و قدرت و توانايي پاك  استبداد پادشاهان نجات

  و نفاق به ايشان عطا فرمود.
و پيروزي و علم و عمل و تمدن را كه تشعشع نورش شرق و غـرب  اين ايمان بود كه فتح 
  شت شمار نصيب ايشان كرد.را گرفته، در چند سال انگ

  گويد: مي »ها تكامل ملت«در كتابش  )1(دكتر گوستاولوبون
  كننده كارساز نيست، مگر با طي سه دوره: قدرت و توانايي ملت قيام

  دورة اول: دوره اطاعت و پيروي.
  دورة دوم: آمادگي كامل.

  دورة سوم: استقالل و اختصاص.
ا را در دورة اول جمع كرده و شـروع بـه قيـام در    ه و اين تنها ملت عرب بود كه اين دوره

  مقابل كفر و ضالل كردند. چه بسيار خوب شاعر نابغة جعدي گفته است:

  ســـناؤناو بلغنـــا الســـماء جمـــدنا  
  وإنـــا لنرجـــوا فـــوق ذلـــك مظهـــرا

  

                                           
م) وي معتقـد اسـت كـه حكمـت امـروزه، زادة       1391 – 1481شناس و مورخ فرانسوي ( پزشك و جامعه -1

علم و دست پروردة تجارب طبيعي و رياضي است. لوبن براي اثبات نظريه خـود دايـر بـر ايـن كـه روح      
 –هـايش: انسـان و جوامـع     همتـرين كتـاب  انسان هم دواست و هم درد، سفرهايي در خاور و هند كرد. م

 –روانشانسـي سوسياليسـم و تكامـل كنـوني جهـان       –هـا   قوانين روانشناسي تكامل ملـت  –تمدن تازيان 
  [برگرفته از اعالم فرهنگ معين].
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ــيد  ــمان رســـ ــه آســـ ــا بـــ ــواري مـــ ــد و بزرگـــ   مجـــ
ــم.    ــر داريــــ ــاي مظهــــ ــا تمنــــ ــر از آن مــــ   و بهتــــ

  

يـا رسـول اهللا: مظهـر بهشـت      ،ليلي مظهر چيست؟ گفـت  ا اباپيامبر بزرگوار اسالم فرمود ي
  فرمود: انشاء اهللا...! �است. حضرت 

  كفر درهم كوبنده شخصيت انسان است -4

پس كفر منبع شرّ و مفاسد و  مه ارزش باشد، كفر ضد آن را دارد؛ن داراي اين هاوقتي كه ايم
قـرآن كـريم كفـار را مـرده     رذايل و درهم شكنندة شخصيت و سوزنده سرشت انسان اسـت.  

ارزشي  زده كه انسان را به سوي خواري و بي داند، ايشان را به منزلة جسمي متنفر و وحشت مي
  كشاند تصور نموده است و از نظر آن كافران زندگي حيواني دارند. مي

بخش و نه هدف معيني دارند و از ايـن زنـدگي    بتي رضايتقانه دستوراتي مشخص و نه ع
  كنند. خورد و خواب و متاع است تجاوز نميحيواني كه 

﴿Ï% ©!$# uρ (#ρã� x�x. tβθãè−Fyϑ tFtƒ tβθè= ä. ù'tƒuρ $yϑ x. ã≅ ä. ù's? ãΝ≈yè÷Ρ F{$# â‘$̈Ψ9 $#uρ “Yθ÷W tΒ öΝ çλ°; ∩⊇⊄∪﴾)1(.  

خورند،  برند، همانگونه كه چارپايان مي و آن كساني كه كافر شده اند در ظاهر بهره مي«
  .»تها آتش اس ولي جايگاه آن

  هاي شهواني و لهو و لعب بدون فكر و انديشه دارند. ي غرق در لذتتحيا

﴿|M ÷ƒu t� sùr& ÇtΒ x‹ sƒªB$# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ ã&©# |Êr&uρ ª! $# 4’ n?tã 5Ο ù= Ïæ tΛsyzuρ 4’ n?tã ÏµÏèøÿxœ ÏµÎ7 ù= s% uρ Ÿ≅yèy_uρ 

4’ n?tã ÍνÎ� |Ç t/ Zοuθ≈ t±Ïî yϑ sù ÏµƒÏ‰ öκ u‰ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ «! $# 4 Ÿξsùr& tβρã� ©. x‹ s? ∩⊄⊂∪﴾)2(.  

آيا نديدي كسي را كه هوس خويش را معبود خود قرار داده، و خدا او را دانسته گمراه «
آيـا پـس از خـدا چـه      اش پرده نهاده است؛ زده و بر ديدهگوش او و دلش مهر  گردانيده و بر

  ؟»گيرند كسي او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمي

                                           
  .12سوره محمد، آيه  -1

  .23سورة جاثيه، آية  -2



   

 ﴿38﴾
     

  سالم ماا
  

 

﴿(#θä9$s% uρ $tΒ }‘Ïδ āωÎ) $uΖ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $u‹ øtwΥuρ $tΒ uρ !$uΖ ä3Î= öκ ç‰ āωÎ) ã� ÷δ ¤$!$# 4 $tΒ uρ Μçλm; y7 Ï9≡x‹Î/ 

ôÏΒ AΟù= Ïæ ( ÷βÎ) öΛ èε āωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩⊄⊆∪﴾)1(.  

شـويم و مـا را    ميريم و زنده مي و گفتند غير از زندگاني دنياي ما چيز ديگري نيست، مي«
  .»برند ولي به اين مطلب هيچ دانشي ندارند و جز گمان نميكند،  جز طبيعت هالك نمي

﴿# sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝ Íκ ö�n= tã $oΨ çF≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ $̈Β tβ% x. öΝ åκ tJ¤fãm HωÎ) βr& (#θä9$s% (#θçG øj$# !$oΨ Í←!$t/$t↔Î/ βÎ) óΟçFΖ ä. 

tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪﴾)2(.  

گويند:  ه جز اين نيست كه ميشان هموار يللت روشن ما بر آنان خوانده شود، دچون آيا«
  .»گوييد پدران ما را حاضر آوريد اگر راست مي

در اين جو حيواني، دريچه عقل و معرفت بسته شده، بينش و شـعور و شـنوايي تعطيـل، و    
  شعاعي كه قلب را روشن كند خاموش گشته است.

﴿ô‰ s)s9 uρ $tΡ ù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγyfÏ9 #Z��ÏW Ÿ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M}$# uρ ( öΝçλm; Ò>θè= è% āω šχθßγs) ø� tƒ $pκ Í5 öΝçλm; uρ 

×ãôã r& āω tβρç� ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝçλm; uρ ×β# sŒ# u āω tβθãèuΚ ó¡o„ !$pκ Í5 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθè= Ï�≈ tóø9 $# ∩⊇∠∪﴾)3(.  

ايـم، چـرا كـه     ت نشـان كـرده  در حقيقت بسياري از جنيان و آدميان را بـراي دوزخ دسـ  «
بيننـد و   ها نمي كنند، و چشماني دارند كه با آن هايي دارند كه با آن حقايق را دريافت نمي دل

هـا   شنوند، آنان همانند چهارپايـان، بلكـه بدترنـد. آري، آن    ها نمي هايي دارند كه با آن گوش
  .»كنندگان هستند همان غافل

                                           
  .24سورة جاثيه، آية  -1
  .25سورة جاثيه، آية  -2
  .179، آية سورة اعراف -3



    ﴾39﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

آيـد و   ن و بـين نـور الهـي حائـل و مـانعي پـيش مـي       هنگامي كه درِ عقل، قفل باشد بين آ
  گيرد. سرگرداني و شك و ضاللت قلب را مي

﴿yϑ sù ÏŠÌ� ãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ … çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈n= ó™M∼ Ï9 ( tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& … ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† …çνu‘ ô‰ |¹ 

$̧) Íh‹ |Ê % [ t̀� ym $yϑ ‾Ρ r'Ÿ2 ß‰ ¨è¢Átƒ ’Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $#﴾)1(.  

گشـايد، و   كسي را كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلـش را بـه پـذيرش اسـالم مـي     پس «
گرداند، چنانكه گويي به زحمـت در   هركس را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مي

  .»رود ها باال مي آسمان
اعتبار و بدون دليلِ توسل به حقيقت و برهـان كتـاب    نتيجه و بي در اينگونه مواقع جدلِ بي

  ت.اس دزيا

﴿zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «! $# Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ Ÿωuρ “W‰ èδ Ÿωuρ 5=≈ tG Ï. 9��ÏΖ •Β ∩∇∪ u’ ÎΤ$rO ÏµÏ� ôÜ Ïã 

¨≅ ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6y™ «! $# ( …çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“ Åz ( …çµà)ƒÉ‹ çΡ uρ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# z># x‹tã È,ƒÍ� ptø: $# ∩∪﴾)2(.  

هـيچ رهنمـودي و    ت كه در بارة خدا بـدون هـيچ دانشـي و بـي    و از ميان مردم كسي هس«
پردازد آن هم از سر نخوت، تا مردم را از راه خدا گمراه كنـد، و   كتاب روشني به مجادله مي

  .»چشانيم در اين دنيا براي او رسوايي است و در روز رستاخيز او را عذابِ آتشِ سوزان مي
شـان را بـه ديـن و رهبـران دينـي       نـه و دشـمني  شان باطل شد، كي هنگامي كه دليل و برهان

  نمايند. آشكار مي

﴿# sŒÎ)uρ 4’n?÷G è? öΝÎγøŠn= tæ $uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ Ú’Í� ÷ès? ’Îû Íνθã_ãρ šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. t�x6Ζ ßϑ ø9 $# ( šχρßŠ% s3tƒ 

šχθäÜ ó¡o„ šÏ% ©!$$Î/ šχθè= ÷G tƒ öΝÎγøŠn= tæ $uΖ ÏG≈ tƒ# u 3 ö≅ è% Ν ä3ã∞Îm;tΡ é' sùr& 9h� t±Î0 ÏiΒ â/ ä3Ï9≡sŒ 3 â‘$̈Ψ9 $# $yδ y‰ tã uρ 

ª! $# šÏ% ©!$# (#ρã�x� x. ( }§ø♥ Î/uρ ç�� ÅÁyϑ ø9 $# ∩∠⊄∪﴾)1(.  

                                           
  .125سورة انعام، آية  -1
  .9 – 8سورة حج، آية  -2



   

 ﴿40﴾
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شود، در چهرة كساني كه كفر ورزيده اند اثر  و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده مي«
ايشـان تـالوت   كه بر سر كسـاني كـه آيـات مـا را بر    دهي، چيزي نمانده  انكار را تشخيص مي

ور شوند، بگو: آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ همان آتشي كه خداونـد آن   كنند حمله مي
  .»سرانجامي است كفر ورزيده اند وعده داده و چه بدرا به كساني كه 

اعتنـايي و خنـده و    بعداً به استهزاي رسوالن الهي و تحقير دستورات و تعـاليم ايشـان و بـي   
  پردازند. ها مي نمسخره به رسوالن و پيروان آ

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΒ t�ô_r& (#θçΡ% x. zÏΒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u tβθä3ysôÒ tƒ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ (#ρ”�tΒ öΝÍκ Í5 tβρâ“ tΒ$tótG tƒ 

∩⊂⊃∪ # sŒÎ) uρ (# þθç7 n= s)Ρ$# #’ n< Î) ÞΟÎγÎ= ÷δ r& (#θç7 n= s)Ρ$# tÎγÅ3sù ∩⊂⊇∪ # sŒÎ) uρ öΝ èδ ÷ρr&u‘ (#þθä9$s% ¨βÎ) Ï Iωàσ ‾≈ yδ tβθ—9 !$ŸÒs9 

∩⊂⊄∪﴾)2(.  

كردند، آنان را كه ايمان آورده بودنـد بـا اشـارة سـر و      آري، در دنيا كساني كه گناه مي«
گشتند،  ميهاي خود باز گامي كه نزد خانوادهگرفتند، و هن دست و چشم و ابرو به ريشخند مي

  .»گمراهندها جماعتي  گفتند: اين ديدند مي پرداختند و چون مؤمنان را مي مي به شوخ طبعي
معلوم است با اين همه جدل و گفتگوي زياد، از دعوت رسوالن الهي نفرت دارنـد، چـرا   

  .شان شنوائي دارد شان تمايل و نه گوش كه نه قلب

﴿’ ÎoΤÎ) uρ $yϑ ‾= à2 öΝ ßγè? öθtã yŠ t�Ï� øótG Ï9 óΟ ßγs9 (# þθè= yèy_ ÷Λ àι yèÎ6≈ |¹r& þ’ Îû öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u (#öθt±øótG ó™$# uρ öΝåκ u5$uŠÏO (#ρ•�|Àr&uρ 

(#ρç� y9 õ3tFó™$# uρ # Y‘$t6õ3ÏG ó™$# ∩∠∪﴾)3(.  

ــار كــه آن « ــن هرب ــت    و م ــامرزي، انگش ــان را بي ــا ايش ــوت كــردم ت ــا را دع ــان را در  ه ش
هايشان كردند و رداي خويشتن بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هرچه بيشتر بر كبـر   گوش

  .»خود افزودند

                                                                                                             
  .72سورة حج، آية  -1
  .32 – 29سورة مطففين، آيات  -2
  .7سورة نوح، آية  -3
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﴿# sŒÎ)uρ t� Ï. èŒ ª! $# çνy‰÷nuρ ôN̈— r' yϑ ô©$# Ü>θè= è% tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ( # sŒÎ) uρ t� Ï.èŒ zƒÏ% ©!$# ÏΒ 

ÿÏµÏΡρßŠ # sŒÎ) öΝ èδ tβρç� Å³ö;tG ó¡o„ ∩⊆∈∪﴾)1(.  

هـاي كسـاني كـه بـه آخـرت ايمـان ندارنـد منزجـر          و چون خدا به تنهايي ياد شـود، دل «
  .»كنند مي گردد و چون كساني غير از او ياد شوند، به ناگاه شادماني مي

شـان را هميشـه بـه دروغ عـادت داده و      ولي زبان ،شدند اي كاش در اين حال ماندگار مي
  اندازند. شكنند و كتمان حقيقت كرده و با ترس و خوف، مردم را به واهمه مي عهد را مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) “Î� tIø� tƒ z> É‹ s3ø9 $# tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθç/ É‹≈x6ø9 $# 

∩⊇⊃∈∪﴾)2(.  

كننــد كــه بــه آيــات خــدا ايمــان ندارنــد و آنــان خــود   پــردازي مــي تنهــا كســاني دروغ«
  .»دروغگويانند

﴿¨βÎ) §� Ÿ° Éb>!# uρ£‰9 $# y‰Ψ Ïã «! $# tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. ôΜßγsù Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∈∪ šÏ% ©!$# £N‰yγ≈ tã öΝ åκ÷] ÏΒ §ΝèO 

šχθàÒà)Ζ tƒ öΝ èδy‰ ôγtã ’Îû Èe≅ à2 ;ο§÷ s∆ öΝ èδ uρ Ÿω šχθà) −Ftƒ ∩∈∉∪﴾)3(.  

آورنـد،   ترديد بدترين جنبدگان پيش خدا كساني اند كه كفر ورزيدنـد و ايمـان نمـي    بي«
شــكنند و از خــدا پــروا  همانـان كــه از ايشــان پيمـان گرفتــي، ولــي هربـار پيمــان خــود را مـي    

  .»كنند نمي
م را از هـدايت و اسـتقامت و راسـتي    نماينـد تـا مـرد    بندوباري آشكار مـي  لهو و لعب و بي

  منصرف كنند.

                                           
  .45سورة زمر، آية  -1
  .105سورة نحل، آية  -2
  .56و  55سورة انفال، آيات  -3
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﴿zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ “Î� tIô±tƒ uθôγs9 Ï]ƒÏ‰ ysø9 $# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6y™ «! $# Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ $yδ x‹ Ï‚−G tƒuρ # �ρâ“ èδ 

4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝçλm; Ò>#x‹ tã ×Îγ•Β ∩∉∪﴾)1(.  

هيچ دانشي از راه خدا  مردم را بياز مردم كساني هستند كه سخن بيهوده را خريدارند، تا «
  .»گمراه كنند و راه خدا را به ريشخند گيرند، براي آنان عذابي خواركننده خواهد بود

  هرچه دليل ظاهر و واضح باشد بازهم آنان به حق توجه و اعتباري ندارند.

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# ôM ¤) ym öΝ Íκö� n= tã àM yϑ Î= Ÿ2 y7 În/ u‘ Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ öθs9 uρ öΝåκ øEu !% ỳ ‘≅ à2 >πtƒ# u 4®Lym 

(# ãρt� tƒ z>#x‹ yèø9 $# zΟŠÏ9F{$# ∩∠∪﴾)2(.  

آورنـد، هرچنـد    در حقيقت كساني كه سخن پروردگارت بر آنان تحقق يافته ايمان نمـي «
  .»هرگونه آيتي برايشان بيايد، تا وقتي كه عذاب دردناك را ببينند

  رسد. تا حد جنگ و كشتار مي شان در راه شيطان سرنوشت آنان طلبه خاطر كار با

﴿tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ( tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x� x. tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6y™ ÏNθäó≈ ©Ü9 $# (#þθè= ÏG≈ s) sù 

u !$u‹ Ï9 ÷ρr& Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( ¨βÎ) y‰øŠx. Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# tβ% x. $̧�ŠÏè|Ê ∩∠∉∪﴾)3(.  

كنند، و كساني كه كافر شده انـد در   د، در راه خدا كارزار ميكساني كه ايمان آورده ان«
جنگند، پس با ياران شـيطان بجنگيـد كـه نيرنـگ شـيطان در نهايـت ضـعيف         راه طاغوت مي

  .»است
اي تلخ و شرارت بار دارد، كسي كه بر صراط  كُفر درخت كثيف و بدبختي است كه ثمره

  ناه و كفر و ضاللت نجات دهد.خواهد انسانيت را از گ مستقيم و هدايت است مي

﴿ã≅ sVtΒ uρ >πyϑ Î= x. 7πsW� Î7yz >οt� yft±x. >πsV� Î6yz ôM̈VçG ô_$# ÏΒ É−öθsù ÇÚö‘ F{$# $tΒ $yγs9 ÏΒ 9‘#t� s% ∩⊄∉∪ àM Îm6sVãƒ 

                                           
  .6سورة لقمان، آية  -1
  .97و  96سورة يونس، آية  -2
  .76نساء، آية  سورة -3
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ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ ÏMÎ/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ$# ( ‘≅ ÅÒãƒuρ ª! $# 

šÏϑ Î=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yèø� tƒuρ ª!$# $tΒ â !$t±tƒ ∩⊄∠∪﴾)1(.  

چون درختي ناپاك است كه از روي زمين كنـده شـده و و قـراري     ،و مثل سخن ناپاك«
ندارد. خدا كساني را كه ايمان آورده اند در زندگي دنيا و در آخرت با سـخن اسـتوار ثابـت    

  .»دهد چه بخواهد انجام ميگذرد و خدا هر راهه مي گردند و ستمگران را بي مي

  صافان دالن و سينه خوشا به حال پاك

  معني اخالص -1

اخالص آن است كه انسان در قول و عمل يكرنگ و تالش و كوششش محض رضـاي خـدا   
باشد، بدون توجه به مصالح و منافع شخصي و برتري و مقام و لقب و پيشرفت، بلكه به خـاطر  

  رسيدن به خشنودي خداوند باشد. جبران كارها و دفع رذائل اخالقي و

  دعوت اسالم به اخالص -2

  نمايد. اسالم انسان را به اخالص دعوت كرده و بر آن ترغيب و تشويق مي

﴿ö≅ è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹Î/ uρ 

ßN ö�ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΗ Í>ó¡çRùQ $# ∩⊇∉⊂∪﴾)2(.  

 يبگـو: در حقيقــت نمـاز مــن و سـاير عبــادات مـن و زنــدگي و مـرگ مــن بـراي خــدا      «
ام و مـن نخسـتين    پروردگار جهانيان است كه او را شريكي نيست و بر اين كـار دسـتور يافتـه   

  .»مسلمانم
  و امر خداوند تبارك و تعالي به آن كه فرموده:

                                           
  .27و  26هاي  سورة ابراهيم، آيه -1
  .163 – 162سورة انعام، آيات  -2
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و فرمان نيافته بودند، جز اين كه خدا را بپرستند و در حالي كه به توحيد گراييده اند دين «
  .»خود را براي او خالص گردانند

مردي به «ه روايت ابن ابي حاتم از طاووس، هاي صالح مرهون اخالص است. ب قبول عمل
هرجا كـه باشـم مقصـودم رضـاي خداسـت،       !عرض كرد: يا رسول اهللا �حضرت رسول اهللا 

جواب نداد تـا ايـن    �آيد كه جايم ديده و مشخص شود، حضرت  دوست دارم و خوشم مي
  كه اين آيه نازل شد:

﴿yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰tnr& 

∩⊇⊇⊃∪﴾)2( .  

پس هركس به لقاي پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را «
  .»در پرستش پروردگارش شريك نسازد

  اخالص دليل كمال ايمان است.
كسي كـه دوسـتيش   «فرمود:  �حضرت رسول  ،نوايت ابوداود و ترمذي به سند حسبه ر

خشش كند و براي خـدا دسـت نگـه    ا دشمني بورزد، براي خدا ببراي خدا باشد، به خاطر خد
  .»داراي ايمان كامل است دارد؛

  هاي شما. كند نه به شكل و صورت هاي شما نگاه مي و خداوند سبحان به دل
ها و پيكرهاي  مسلماً خداوند به صورت«فرمود:  �روايت شده كه پيامبر  �از ابي هريره 

  .)3(»نگرد شما مي هاي گرد، بلكه به دلن شما نمي
پرسـيدند: كسـي كـه بـراي اظهـار       �از ابوموسي اشعري نقـل اسـت، از حضـرت رسـول     

كوكاري بجنگد شجاعت و دليري و يا به خاطر قومي و عصبيت و يا به خاطر ريا و تظاهر به ني

                                           
  .5سورة، بينه، آية  -1
  .110سورة كهف، آية  -2
  روايت مسلم. -3
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جنگنـد   مـي  »اهللا كلمـة «فرمود: كسي كه براي اعـالي   �حضرت  كدام يك براي خداست.
  .)1(راه خداستمقبول و در 

  چه وقتي عمل انسان خير است؟ -3

رفتار و كردار انسان وقتي قابل اعتماد و اعتبار اسـت كـه پـاك و خـالص بـراي رضـاي خـدا        
باشد، خداوند متعال به جز كار خير به هيچ كاري امر نكرده، و هر كاري كه منفعت شخصـي  

روايـت شـده،    �ضـرت عمـر   از ح ن باشد، آن كار جهت انسانيت دارد.و منفعت مردم در آ
  شنيدم كه فرمود: �از رسول اهللا  :گفت

»هولسرو إِلَى اللَّه هترجه تكَان نى، فَموا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو ،اتيالُ بِالنما اَألعمإِن 
دنيا يصيبها أَو إِلَى امرأَة ينكحها فَهِجرته فَهِجرته إِلَى اللَّه ورسوله، ومن كَانت هجرته إِلَى 

هإِلَي راجا ه2(»إِلَى م(.  
يابـد، پـس    مـي ، هـركس نتيجـه نيـت خـود را در    همانا ثواب اعمال به نيت بسـتگي دارد «

ب هجرت به سوي خـدا و رسـولش را   هركس كه هجرت او به سوي خدا و رسول است، ثوا
رسـد و يـا اگـر هجـرتش بـراي       كه هجرتش به سوي دنيا باشـد بـه آن مـي    يابد و كسي ميدر

بـراي رسـيدن بـه آن هجـرت     ازدواج با زني باشد، پس هجرت او به سوي چيـزي اسـت كـه    
  .»نموده است

  ارزش اخالص -4

بـرد.   رساند و به مرتبة نيكان مي اخالص و نيت پاك انسان را به درجة رفعت و بزرگواري مي
خوشا به حال مخلصين، آنان كه اگر حاضر باشند شناخته نيسـتند،  «ود: فرم �حضرت رسول 

هـا را روشـن    تمـام تـاريكي  وقتي كه غايبند گمشده نيستند، ايشان چراغ هدايتند كه نورشـان  
  .)3(»كرده است

                                           
  روايت بخاري و مسلم. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
  روايت بيهقي از ثوبان. -3
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  اخالص موجب نجات انسان از مشكالت است.
از رسـول اهللا  روايت است كه گفـت:   بالرحمن، عبداهللا بن عمر بن خطاب، عبداز ابو

  شنيدم كه فرمود: �
سه نفر از آنان كه پيش از شما بودند به سفري رهسپار شدند، تا آن كـه اسـتراحت شـب    «

يين آمد، درِ اي از كوه پا آنگاه صخره غاري پناه گيرند، وارد غاري شدند؛موجب شد كه در 
جـات نخواهـد داد،   سپس آنان گفتند: هيچ چيزي شما را از اين صخره ن غار را بر آنان بست.

تـان شـمام را نجـات دهـد. مـردي از       ركـت اعمـال نيـك   مگر اين كه از خدا بخواهيد كه به ب
شان گفت: بار خدايا! من پدر و مادري داشتم كه پير و فرتوت بودند قبل از ايشـان، هـيچ    ميان

كردم. روزي در جستجوي سوخت، دور  يك از اعضاي خانواده و خدمتكاران را سيراب نمي
من حصة شيرشـان را دوشـيدم، چـون     شتم كه آن دو به خواب رفته بودند.م و زماني بازگشد

هـا را از خـواب بيـدار كـنم، بيدارشـان       ها به خواب رفته اند، روا ندانستم كـه آن  ديدم كه آن
خـانواده و خـدمتكارانم شـير نـدادم. قـدح بـه دسـت بـه انتظـار           نكردم و نيز پيش از آنـان بـه  

ايم از شـدت  ها پيش پ سپيده دم صبح بيدار ماندم و اين در حالي بود كه بچهشان تا  شدنبيدار
اگـر ايـن كـار را     ند و شيرشان را نوشيدند. خداوندا،آنگاه بيدار شد زدند؛ گرسنگي فرياد مي

ام، نجات را از اين صخره بـراي مـا فـراهم آور. در نتيجـة      براي كسب خشنودي تو انجام داده
  توانستند از آن بيرون آيند. ر گشوده شد كه نمياين دعا كمي از درِ غا

ديگري گفت: خداوندا! من دختر عمويي داشتم كه محبوبترين مـردم نـزد مـن بـود. از او     
تا آن كه سال قحطي گريبـانش را گرفـت بـه     ام را برآورده نساخت؛ ، او خواستهكام خواستم

و خويش خلـوت كنـد بـه او     نزد من آمد و من يكصد و بيست دينار، به اين شرط كه بين من
دختر به من گفـت:   ]به روايت ديگر كه تسليم من شد[دادم. پس تا وقتي كه بر او چيره شدم 

دار مكن، در حالي كه محبـوبترين مردمـان    از خدا پروا داشته باش و عفّت مرا جز به حق لكه
اگر اين كار  اوندا،او داده بودم رها كردم. خد نزد من بود از او منصرف شدم و پولي را كه به

ام ما را از اين صخره نجات فرما. در نتيجة اين دعـا نيـز    را براي كسب خشنودي تو انجام داده
  كمي از درِ غار باز شد نه آنقدر كه بتوانند از آن بيرون آيند.
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سومي گفت: خداوندا! كارگراني اجيـر كـردم و دسـتمزد همـة آنـان را دادم، مگـر يـك        
ذاشت و رفـت. پـاداش او را بـه كـار انـداختم تـا آن كـه امـوال         را گ ششخص كه حق خوي

، دسـتمزدم را  بسياري از آن حاصل شد، پس از مدتي به نزد من آمد و گفـت: اي بنـدة خـدا   
بيني حاصل دسـتمزد توسـت.    گفتم: آنچه از شتر و گاو و گوسفند و خدمتكاراني كه مي بده.

كـنم. پـس همـة آن را     ن تو را مسـخره نمـي  مرا به مسخره مگير. گفتم: م ،گفت: اي بندة خدا
اگـر ايـن كـار را بـراي خشـنودي تـو        چيزي از آن باقي نگذاشت. خداوندا،برداشت و برد و 

ر رفـت و  ام گره از مشكلي كه گرفتارش هستيم بـر مـا بگشـاي، پـس صـخره كنـا       انجام داده
  .)1(»آهسته از آن بيرون آمدند

هميشه پيروز و سـربلند اسـت و اجتمـاعي    كسي كه داراي صفت اخالص و صداقت باشد 
هاي نادرسـت و   كه از افراد مؤمن و مخلص تشكيل شود داراي خير و بركت و پاك از روش

  باشد كه نتيجة آن اخالص، محبت، امن و امان و صلح است. دور از شهوات نفساني مي
ل بر پـاكي  باشد و اين دلي هركس آراسته به لباس اخالص باشد در زمين داراي احترام مي

او از ريا و نفاق و دروغ است كه نتيجة ارزش آن ثبـوت حـق و عـدالت محضـاً هللا و سـعي و      
است. چرا كه اگر انسان داراي اخالص باشد از مسير و اعتقـاد   »اهللا كلمة«تالش براي اعالي 

  شود. اصلي خودش منحرف نمي
 �پيامبر بزرگوار روايت شده، گفت: در غزوة تبوك با  باز حضرت جابر بن عبداهللا 

  بوديم فرمود:
ي را پيموده اند، مريضي آنـان  ا در مدينه مرداني هستند نه راهي را طي كرده اند و نه دره«
در اجر و پاداش، شريك شما  س (زنداني) كرده آنان با شما هستند. و در روايتي ديگر:را حب

  .)2(»هستند
  فرمود: �روايت شده، حضرت  لاز حضرت عايشه 

                                           
  روايت بخاري و مسلم. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
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شود  مي راي نماز شب بيدار شود و خواب بر او غلبه كند، پاداش نمازش نوشتههركس ب«
  .)1(»و خواب براي او صدقه است

  ود:مفر �روايت شده كه حضرت  �از حضرت سهل بن حنيف 
اگر كسي به راستي از خدا درخواست شهادت كند، خداوند متعال درجه و مقام شهادت «

  .»ل خودش بميردرچه در منزاگ ،كند را به او عطا مي

  ريا و نيت سوء -5

صفت  رساند؛ ه درجه رفيع و بزرگواري ميهمچنان كه صفت اخالص و نيت پاك انسان را ب
برد. چون توجه حضرت حق بـه   احترامي مي ريا و سوء نيت، انسان را به پستي و شكست و بي
  عبد خودش، از نظر اخالق و روش و رفتار است.

هم هنگامي كه دو مسلمان بـه شمشـير بـا   «فرمود:  �حضرت روايت شده كه  ةاز ابي بكر
(قاتل تكلـيفش مشـخص اسـت)     يا رسول اهللا! :. گفتم»دو در آتشندبجنگند، قاتل و مقتول هر

يص و آرزومند قتـل حـريفش   چون مقتول نيز حر«براي چه (در جهنم است)؟ فرمود:  مقتول
  .)2(»بوده است

  حريفش او نيز وارد جهنم است.پس به خاطر حرص و اشتياق مقتول بر قتل 
  نمايد. خداوند متعال آشكار و پنهان ما را حسابرسي مي

﴿βÎ) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6Å¡à�Ρr& ÷ρr& çνθà� ÷‚è? Ν ä3ö7Å™$y⇔ ãƒ ÏµÎ/ ª! $#﴾)3(.  

هاي خود داريد آشكار يا پنهان كنيد خداوند شـما را بـه آن محاسـبه     و اگر آنچه در دل«
  .»كند مي

روايـت   ةبراي ما روشن و واضح نمـوده و از حضـرت رب العـز    �ضرت رسول مسلماً ح
  كرده:

                                           
  روايت ابوداود و ترمذي. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
  .284سورة بقره، آية  -3
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خداوند متعال حسنات و سيئات را نوشته، سپس روشن نموده اسـت هـركس قصـد كـار     «
نويسـد. و اگـر كـار خيـري را      خيري كند اما انجام نداد خداوند يك احسان تمام بـرايش مـي  

نويسـد و بيشـتر از آن. و    تصد احسان بـرايش مـي  انجام دهد خداوند متعال: ده حسنات الي هف
نويسد و اگر قصـد كـرد و    اگر قصد كار بدي كرد و انجام نداد يك احسان كامل برايش مي

  .)1(»نويسد تعال فقط يك گناه برايش ميانجام داد خداوند م
 ،گردانـد  شأن و مرتبه ريا انسان را از خداوند محروم و محجوب و با حيوانات مساوي مـي 

طوري كه هيچ عملي از او مقبول نيست و پاكي نفس ندارد. اهـل ريـا نـه داراي رأي و نـه      به
 و بـه دنبـال هـر    شـود،  كه هرروز به رنگي عوض مـي  )2(داراي عقيده است، مثل جانور حرباء

  رود. بادي مي

  ريا و معني آن
  شدن به وسيله عبادت.  خواهان منزلت و مرتبة دنيا

منزلت و مقام دنيايي باشد، خداونـد متعـال از آن نهـي كـرده      طاعت و عبادتي را كه براي
  است، زيرا براي فرد و اجتماع آثار بدي و آينده خجلت باري دارد.

  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿zƒÏ% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑ tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# öΝ çλm; Ò># x‹tã Ó‰ƒÏ‰ x© ( ã� õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uθèδ â‘θç7 tƒ ∩⊇⊃∪﴾)3(.  

كننـد عـذابي سـخت خواهنـد داشـت و       ي كه به حيله و مكـر كارهـاي بـدي مـي    و كسان«
  .»گردد نيرنگشان خود، تباه مي

ز دهند. بنابراين، ريا صـفتي ا  هاي بد كار انجام مي كساني اهل ريا هستند كه با مكر و حيله
  باشند. خاصي ثابت هستند و نه بر عقيدة صالحي مي صفات منافقين است كه نه بر مبدأ

                                           
  روايت بخاري و مسلم از عبداهللا بن عباس. -1
تلـون   آيد و در هاي مختلف درمي دهد و به رنگ نگ ميجانوري است شبيه چلپاسه كه در آفتاب تغيير ر -2

  گويند. فرهنگ عميد. وسمار هم ميپرست و س زنند. در فارسي آفتاب و تقلب به او مثل مي
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  فرمايد: وند سبحان ميخدا

﴿¨βÎ) tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9$# tβθãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# uθèδ uρ öΝ ßγãã Ï‰≈yz # sŒÎ) uρ (# þθãΒ$s% ’n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. 

tβρâ !# t� ãƒ }̈ $̈Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã� ä. õ‹ tƒ ©! $# āωÎ) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪﴾)1(.  

نگ خواهد كـرد، چـون بـه نمـاز     منافقان با خدا نيرنگ كنند و حال آن كه او با آنان نير«
كننـد. اينگونـه    كنند و خدا را جز اندكي يـاد نمـي   ايستادند با كسالت برخيزند، با مردم ريا مي

بيننـد و خداونـد متعـال هتـك      گذارن و رياكاران، جزاي ريا و خدعه خودشـان را مـي   خدعه
  .»كند حرمتشان مي

كسي كه بـراي   »، ومن يرائى يرائى اللَّه بِهبِه ن سمع سمع اللَّهم«فرمايد:  مي �پيامبر 
كند و كسي كه بـا   طلبي، عملي را انجام دهد خداوند او را در قيامت رسوا مي تظاهر و شهرت

ريا عملي انجام دهد، تا مردم بزرگش دارند، خدا بـا ظـاهركردن رياكـاريش او را در قيامـت     
  كند. شرمسار مي

  وزندة عمل انسان است.ريا نوعي از شرك و س
  فرمود: �از محمود بن لبيد روايت شده كه پيامبر 

  ترسم شرك اصغر است. ترين چيزي كه من از آن بر شما ميهمانا ترسناك
  ! شرك اصغر چيست؟گفتند: يا رسول اهللا

  فرمودند: رياء.
 گويـد:  مـي  شـود،  كه كيفـر اعمـال انسـان داده مـي    خداوند متعال در روز قيامت، هنگامي 

  .»؟جزاًء عندهم تجِدونَ هلْ فَانظُروا الدنيا فى تراُءونَ كُنتم الَّذين إِلَى اذْهبوا«
د آيا نزد آنـان پاداشـي   ببيني ،برويد پيش كساني كه در دنيا برايشان رياكاري انجام داديد«

  ؟»هست يا نه
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نهـان او ماننـد آشـكارش باشـد،     خواهد كه انسان ظاهر و بـاطنش يكـي باشـد، پ    اسالم مي
تاريكي شبش مانند روشني روزش باشـد كـه اگـر ظـاهر و بـاطنش يكـي نباشـد و گفتـارش         

تواند  خالف رفتارش باشد، مرتكب نفاقي شده كه شخصيت انسانيش را گم كرده، سپس نمي
بينـد كـه شـجاعت و مـروت      حق را علناً بيان كند و صراحتاً مـدافع آن باشـد و سـرانجام، مـي    

  خودش را از دست داده است.
جمعي از مردم گفتنـد: يـا عمـر! مـا وقتـي كـه پـيش سـلطان         «نقل شده:  باز ابن عمر

  گوييم كه در غياب او غير از سخنان حضور سلطان است. رويم سخناني مي مي
  .)1(»شمرديم مل و برخوردها را نفاق مياين ع �ما در عهد رسول اهللا «ابن عمر فرمود: 

به دنبال آثار بد از راه ريا و نفاق در جامعه بشري و حيات انساني باشـد   همچنين كسي كه
و منظور نظرش فساد اخالقي، اخالل در نظم، تغيير عرف صالح، و به تأخير انداختن جهش و 

روايـت   �باشد كه مسلم از ابوهريره  حركت اسالمي است، مشمول معنا و مفهوم حديثي مي
  دم فرمود:شني �كرده است، از رسول اهللا 

شود مردي است كه به شهادت رسيده، نعمت  اولين نفري كه در روز قيامت محاكمه مي«
 در مقابـل  :شـود  شناسد. به او گفته مي ها را مي نعمت ،دهند و مزاياي شهادت را به او نشان مي

  گفت: به خاطر دين تو و رضايت تو شهيد شدم. ها چه عملي انجام دادي. اين نعمت
زرنگ  :شود: دروغ گفتي، بلكه به خاطر شهرت و نام بوده تا به شما بگويند ميبه او گفته 

شود تا او را با صـورت بـر روي زمـين بكشـند تـا وارد جهـنم        و شجاعي. بعداً دستور داده مي
  شود. مي

دهد.  خواند و به ديگران ياد مي آموزد و قرآن مي گيرد و به مردم مي و مردي علمي ياد مي
ها چه كردي؟ گفـت:   اين كار را شناخت، از او سؤال شد در مقابل اين نعمتوقتي كه نعمت 

  گرفتم و به مردم آموختم و به خاطر شما قرآن را خواندم. ديا
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خواندي تا عالمي و قرآن  :د گرفتي، تا بگويندشود: دروغ گفتي، شما علم يا به او گفته مي
مـين كشـيده شـود تـا وارد جهـنم      قاري قرآني، پس امر شد كه به صورت بـر روي ز  :بگويند

  شود.
و مردي كه خداوند وسعت مالي را به او داده و انواع و اقسام ثروت دنيايي را جمع كرده، 

گويند: چه كردي؟ گفت: هرچه پيدا كـردم،   شناسند و به او مي ارزش نعمت مالي را به او مي
  احسان نمودم. دوست داشتم كه خرج كنم ولي به خاطر تو انفاق كردم و در راه تو

شود: دروغ گفتي. انفاق كردي تا به تو گفته شود تو بخشنده هستي و سخي  به او گفته مي
  .»طبعي، پس امر شد كه به صورت بر روي زمين كشيده شود تا وارد جهنم شود

  عملي كه موجب تعريف ديگران است، مخالف اخالص نيست -6

ا و تظاهر انجام داد و مردم مطلع شدند او اي را بدون قصد ري اگر كسي كار خوب و مخلصانه
  باشد. را ثنا و تعريف و تمجيد كردند، در اين عمل ريا نيست و مخالف اخالص هم نمي

مـردي كـار    !�نقل است كه مردي گفت: يا رسول اهللا  �به روايت ترمذي، از ابوهريره 
سازد جزاي او چگونه  مي دهد، مردم آگاهي يافتند و بعداً آشكار خيري را به پنهاني انجام مي

پنهـاني و پـاداش آشـكار [شـدن      پـاداش  ،براي او دو پـاداش هسـت  «فرمود:  �يامبر پاست؟ 
سؤال شد: آيا مردي را كـه   �روايت شده كه از حضرت رسول  �از ابوذر غفاري  .»عمل]

يي اين مژدة دنيا«كار خيري انجام داده و مردم تعريف و تمجيدش كنند. ثوابي دارد؟ فرمود: 
  .)1(»انسان مؤمن است

  پرهيز از رياكاري -7

اي «اي ميان مـا بيـان فرمـود؛ گفـت:      بهخطا �از ابوموسي اشعري روايت شده كه رسول اهللا 
  تر است.كه قطعاً از راه رفتن مورچه سبك بپرهيزيد از اين شرك !مردم

  چگونه از آن شرك بپرهيزيم؟ !�مردي عرض كرد: يا رسول اهللا 
  نيد،: بخوا�فرمود 
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»ما اللَّهوذُ إِنعن بِك نأَنْ م رِكشن ئًا بِكيش ،هلَمعن كرفغتسنا ومالَ ل لَمعن1(»ه(.  
شركي كـه  برم از شر شرك و شريك قراردادن براي تو، از آن  پروردگارا! به تو پناه مي«

  .»دانيم از آن شركي كه ما نمياييم نم رت ميفدانيم و به آن آگاهيم؛ و از تو طلب مغ مي

  ؟چرا بر خدا توكل نكنيم

  معناي توكل -1

فقط از ذات خداسـت. و يقـين   توكل به خدا اعتماد به اوست و طلب همكاري در تمام شئون 
كه قضا و قدرت الهي ثابت است و سعي و اهتمام براي برآوردن احتياجـات بشـري از   به اين 

ات است. و احتراز و دوري از دشمن همچنان كه شـيوة  قبيل طعام و لباس و مسكن از ضروري
  انبياء بوده، الزم است.

  و محل توكل، دل است.
، پس از اين كه براي عبـد  قشيري فرموده: حركات ظاهري مخالف توكل قلبي نيست ماما

  كه تقدير كار الهي است، و سختي و آساني كار به ميل اوست. ثابت شد

  ضرورت توكل -2

هـا و   هرچه زرنگ و شجاع هم باشد مشـكالتي در زنـدگي از قبيـل سـختي     انسان در زندگي
پـس نبايـد بـه خـود و      ،آيـد  ها و خوف و ترس و درد و اََلم روحي برايش پـيش مـي   دشواري

زندگي اميد زيادي داشته باشد. بنابراين، با اين همه اضطراب و ترس و لرز در دوران زندگي، 
و نفعـي بـراي غيـر خـود      خودش را اهل سعادت قرار دهـد توانايي آن را ندارد كه به تنهايي 

باشـد، و زنـدگي    اعتبـار مـي   رنگ شده و چيزي بـي  پس قدرت مادي و ادبي كم داشته باشد؛
چون او توانايي كامل در ادارة  د، براي انسان موجب خوشبختي نيست.بخش باش هرچند لذت

، و آن در گرو اعتماد به ذات اهللا حيات را ندارد، مگر به سكينه و آرامش قلبي و عافيت بدني

                                           
  روايت احمد. -1
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و حسن ظن و توكل به اوست كه بايد تمام كارهايش را به خداوند بسپارد. در حديث قدسي 
  آمده است:

  .»يذْكُرنِى ينح معه وأَنا ،بِى عبدى ظَن عند أَنا«
  .»گاه مرا ياد كند با او هستممت من قرين گمان بندة من است، هررح«

عـالم و عامـل،    نياز نيسـت؛  به خدا، ضروري و الزم است و هيچكس از آن بي توكل پس
مرد و زن، حاكم و محكوم و كوچك و بزرگ، چون اجتماع احتياج مبرم بـه دسـت قـوي و    

  ها همكار و مددكار باشد. توانايي دارد كه در هنگام گرفتاري و ناگواري

  دعوت به توكل -3

  شده و آراسته به او باشد.وت به توكل بايد داراي اوصاف ذكرناظر بر امور مسلمين براي دع
  خداوند متعال به توكل بر او امر فرموده:

﴿ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ﴾)1(.  

  .»ميرد توكل كن اي كه نمي و بر آن زنده«
  اي از ثمرات ايمان است: توكل ثمره

﴿’n?tã uρ «! $# È≅ ā2uθtG uŠù= sù šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪﴾)2(.  

  .»و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند«
  كساني كه به خدا توكل دارند براي امور ديني و دنيوي ايشان كافي است.

﴿çtΒ uρ ö≅ ©. uθtG tƒ ’ n?tã «! $# uθßγsù ÿ…çµç7 ó¡ym﴾)3(.  

  .»و هركس بر خدا اعتماد كند خدا براي وي بس است«

                                           
  .58سورة فرقان، آية  -1
  .11سورة ابراهيم، آية  -2
  .3سورة الطالق، آية  -3



    ﴾55﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

فرمايـد كـه انبيـاء دائمـاً      نـاه ايشـان بـود. قـرآن مـي     توكل راه و روش انبياست و ملجـأ و پ 
  گفتند: مي

﴿$tΒ uρ !$oΨ s9 āωr& Ÿ≅ ā2uθtG tΡ ’ n?tã «! $# ô‰ s% uρ $uΖ1y‰ yδ $oΨ n= ç7 ß™ 4 āχu� É9 óÁuΖ s9 uρ 4’ n?tã !$tΒ $tΡθßϑ çF÷ƒsŒ# u 4 
’ n?tã uρ «! $# È≅©. uθtG uŠù= sù tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪﴾)1(.  

هايمان رهبري كرده است و البتـه مـا بـر     كه ما را به راهآن چرا بر خدا توكل نكنيم و حال«
كننـدگان بايـد تنهـا بـر خـدا توكـل        آزاري كه به ما رسانيدند شكيبايي خواهيم كرد و توكل

  .»كنند
مسلمانان بعد از غزوة احد وقتي كه مورد تهديد و تجمع دشـمنان قـرار گرفتنـد، بـه خـدا      

ن اعتنايي ننمودند، خداوند تبارك و تعـالي دشـمنان   اعتماد كردند و به تهديد دشمنا و توكل
  فرمايد: را منصرف نمود و برنامه قدرت و توانايي ايشان را به هم پيچيد. خداوند مي

﴿tβρç� Å³ö;tG ó¡o„ 7πyϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 9≅ ôÒsùuρ ¨βr&uρ ©! $# Ÿω ßìŠÅÒãƒ t� ô_r& tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ tÏ% ©!$# 

(#θç/$yftG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�9 $# uρ -∅ÏΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ ãΝ åκ u5$|¹r& ßyö� s) ø9$# 4 tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ |¡ômr& öΝ åκ ÷]ÏΒ (#öθs) ¨? $# uρ í� ô_r& îΛÏà tã 

∩⊇∠⊄∪ tÏ% ©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθt±÷z$$sù öΝ èδ yŠ#t“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ 

$uΖ ç6ó¡ym ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7 n= s)Ρ$$sù 7πyϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 9≅ ôÒsùuρ öΝ©9 öΝ æη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö þθß™ (#θãèt7 ¨?$# uρ 

tβ≡uθôÊÍ‘ «! $# 3 ª! $# uρ ρèŒ @≅ôÒsù AΟŠÏà tã ∩⊇∠⊆∪﴾)2(.  

شاد و خوشحالند به خاطر نعمتي كـه خـدا بـه آنـان داده اسـت و فضـل و كرمـي كـه او         «
دهد، كسـاني   بديشان روا ديده است. خداوند اجر و پاداش مؤمنان را ضايع نكرده و هدر نمي

هـايي كـه برداشـتند، خـدا و پيغمبـر را       هايي كه خوردنـد و جراحـت   كه پس از آن همه زخم
كساني از آنان كه نيكي كردند پاداش بزرگي است، همان كسـاني كـه    اجابت كردند و براي
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برخي از مردم به ايشان گفتند: مردمان براي جنگ با شما گرد آمده انـد پـس از آن بترسـيد،    
شان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نيكو حمايتگري است، پس  ولي اين سخن بر ايمان

گشتند، در حالي كه هـيچ آسـيبي بـه آنـان     ان نبرد بازدبا نعمت و بخششي از جانب خدا از مي
  .»نرسيده بود و همچنان خشنودي خدا را پيروي كردند و خداوند داراي بخشش عظيم است

  .)1(»حسن ظن به خداوند از عبادت اوست«پيامبر بزرگوار اسالم فرمود: 
كـه   شـوند  كساني داخل بهشت مـي «فرمود:  �كه حضرت رسول  �به روايت ابوهريره 

  .»هاي پرندگان است شان مانند دل دل
  در معنايش گفته شده: ايشان كساني هستند كه به خدا توكل دارند.

اگـر شـما   «فـت: از حضـرت رسـول شـنيدم، فرمـود:      گ ،روايت شـده  �از حضرت عمر 
آنچنان كه شايسـته توكـل اسـت، بـر خداونـد توكـل و اعتمـاد داشـته باشـيد، روزيِ شـما را           

روز، از  كنند و در آخرِ ان كه در گرسنگي، شب را به روز سپري ميگپرنددهند، همچون  مي
  .)2(»گردند ميرزقِ خدا با شكم پر بر

حسيب اهللا ونعم «كه در آتش انداخته شد، آخر گفتارش اين بـود:   �حضرت ابراهيم 
  .»من كافي است و نيكو نگهباني است خداوند براي«: »الوكيل

  آسيب نمود. بر او سرد و بي خدا او را نجات داد و آتش را
به غزوة ذات الرقاع رفته بوديم،  �با پيامبر اسالم «گويد:  روايت جابر بن عبداهللا ميو در 

آماده كرديم. مردي از مشـركين در   �دار رسيديم آن را براي حضرت  چون به درختي سايه
گفـت: از مـن    تگرفت و به حضر به درخت آويزان بود، آن را برالي كه شمشير رسول اهللاح

  ترسي. نمي
  پيامبر فرمودند: نه!

  دهد؟ گفت: چه كسي تو را نجات مي

                                           
  وايت ابوداود و ترمذي و حاكم.ر -1
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. شمشـير را گرفـت   �فرمود: اهللا، سپس شمشير از دست شخص مشرك افتاد. رسول خدا 
  دارد؟ ميفرمود: چه كسي تو را از من باز

كه  دهي فرمود: آيا شهادت مي �مرد گفت: شما بهترين گيرنده باش. حضرت رسول اهللا 
  مبعود بر حقي جز اهللا نيست و من رسول خدا هستم؟

جنگند همراهـي   تو مي كه با تو نجنگم و با كساني كه بابندم  گفت: نه، ولي با تو پيمان مي
  او را آزاد كرد. �نكنم. پيامبر 

  .»ام نزد بهترين مردم پيش شما آمدهمرد به نزد رفقايش رفت و گفت: من از 
وكــل را، راه و روش و شــعار مســلمانان قــرار دهــد، و خواســت ت مــي �حضــرت رســول 

كـرد كـه ايـن     روند ارشـاد مـي   مسلمانان را با دعاهاي صبح آن هنگامي كه از منزل بيرون مي
دعاها را بخوانند، چون بيداري دل در پي داشته و توجه انسان را به سوي خداي يگانـه جلـب   

  كند. مي
هنگـامي كـه از منـزل بيـرون      �پيـامبر   روايـت شـده: چـون    لاز ام سلمه ام المؤمنين 

  گفت: آمد مي مي

 أَو أُزلَّ أَو أَزِلَّ أَو أُضلَّ أَو أَضلَّ أَنْ كبِ ي أعوذُنإِ ملهلَّ، اَى اِهللالَع لتكَّو، تاِهللا مِسبِ«
مأَظْل أَو أُظْلَم لَ أَوهأَج لَ أَوهجي لَى1(»ع(.  
بـرم از ايـن كـه گمـراه كـنم يـا        به تو پناه مـي  !بر خدا نمودم، بار خدايا به نام خدا، توكل«

گمراه شوم، لغزش كنم يا ديگري را بلغزانم و يا ظلم كنم و يـا بـر مـن ظلـم شـود و يـا كـار        
  .»جام دهم يا بر من انجام داده شوداي ان ظالمانه

 آمـدن ن كسي هنگام بيرو«فرمود:  �روايت شده كه حضرت رسول  �از حضرت انس 
بگويد: به نام خدا، بر خدا توكل كردم، هيچ حولي از گناه و قـوتي از طاعـت نيسـت     از منزل
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رو براه شـد  شود: هدايت شدي، و كارهايت  مگر از جانب و واسطه خدا باشد، به او گفته مي
  .)1(»و شيطان از تو دور شد

و شـبانگاه هفـت    روز صبحكسي كه هر«فرمود:  �روايت شده كه پيامبر  �از ابودرداء 
مرتبه بگويد: خداوند براي من كافي است و خـدايي نيسـت جـز او و تـوكلم بـر اوسـت و او       

  .»دارد ز غصه دنيا و آخرت محفوظ ميپروردگار عرش اعال است؛ خداوند متعال او را ا
آمـد و گفـت: منـزل شـما آتـش       �از طلق بن حبيب روايت شده، يك نفر نزد ابودرداء 

شـنيدم، خداونـد ايـن كـار را      �فتـه، چـون بـا كلمـاتي كـه از رسـول اهللا       گرفته، گفـت: نگر 
كند. فرمود: هركس اين كلمات را اول وقت روز بخواند تا شـبانگاه هـيچ مصـيبتي بـه او      نمي
  رسد: گاه هيچ چيزي به او نميكه در آخر وقت روز بخواند تا صبحرسد و كسي  نمي

 اللّه شاء ما ،عظيمال العرش رب وأنت لتتوك عليك أنت، إال إله ال ريب، أنت اللهم«
 شيء كل على اللّه أن أعلم العظيم العلي باللّه إال قوة وال حول الو يكن، مل يشأ ملو كان

 كل شر ومن نفسي شر من بك أعوذ إين اللهم علماً، شيء بكل أحاط قد اللّه وأن قدير،
  .»مستقيم صراط على ريب إن بناصيتها، آخذ أنت دابة

مني، به جز تو خدايي نيست، به تو توكل دارم، تو پروردگار عرش  ها! تو پروردگارال بار«
براي  شود، هيچ قدرتي و توانايي نيست اال شود و گرنه نمي اعاليي، هرچه خدا اراده كند، مي

چيز اطالع ء تواناست و خداوند همواره بر هرخداي بزرگ نباشد، آگاه باش خدا بر تمام اشيا
اي، بـه تـو پنـاه     برم از شر نفسم كه تو آن را درسـت كـرده   اوندا! به تو پناه ميكامل دارد. خد

پروردگـار مـن بـر صـراط      اي كه مهار هستيش در دست توسـت، كـه   برم از شر هر جنبده مي
  .»مستقيم است

هم رفتنـد بـه سـوي منـزل     گفت: با مـا بياييـد، بـا    �و در بعضي روايات آمده كه ابودردا 
  منزل او آتش گرفته بود و منزل او سالم بود.ابودرداء كه اطراف 

                                           
  روايت ابوداود و نسائي و ترمذي. حديث حسن. -1
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هنگامي كه به خوابگاه بروي، وضو بگيـر  «صيت كرد و فرمود: وا رّبه ب �حضرت رسول 
  و به پهلوي راست بخواب و اين دعا را بخوان:

»ماللَّه تلَمفِْسى أَسن كم را به تو تسليم كردم.؛ پروردگارا! خود»إِلَي  

»تهجوهِ وجىو ك؛ روي خود را به سوي تو گردانيدم.»إِلَي  

»تضفَورِى وأَم ككارم را به تو واگذار كردم.؛ »إِلَي  

»أْتأَلْجرِى وظَه ك؛ پشت و پناه من تويي.»إِلَي  

  ميليم به توست. ؛ ميل و بي»إِلَيك ورهبةً رغْبةً«

  پناه و پناهگاهي نيست اال پناه تو نباشد. ؛»لَيكإِ إِالَّ منك منجا والَ ملْجأَ الَ«

»تنآم ابِكتى بِكلْت الَّذزبه كتابي كه تو نازل كردي ايمان دارم. »أَن  

»كبِيني والَّذ لْتساي كه تو فرستادي ايمان دارم. و به نبي »أر  
را آخـر سـخنت   و ايـن كلمـات    سپس فرمود: هنگام مردن مـرا بـر فطـرت اسـالم بميـران     

  .»بگردان

  توكل و اسباب -4

كردن سبب درست  بلكه توكل بدون آماده ها نيست، دا مخالف به كارگيري سببتوكل به خ
نيست. براي رسيدن به هدف توكل، بايد تمام وسايل آن را آماده سـازند. خداونـد تبـارك و    

سـاخته اسـت. انسـان بـه     ها را بـه مقـدماتش بـه هـم مربـوط       تعالي، امور را به اسبابش و نتيجه
شـود و كوتـاهي و    آوردن سبب سوق داده مـي  مقتضاي تكليف و سرشت الهي براي به دست

  ها، منافي سرشت و مخالف امر خداست. انگاري براي اين سبب سهل

﴿(#θà±øΒ $$sù ’ Îû $pκ È:Ï.$uΖ tΒ (#θè= ä. uρ ÏΒ ÏµÏ% ø— Íh‘﴾)1(.  

  .»وريده برويد و از روزي خدا بخااطراف و جوانب آن ر«
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﴿($pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#ρä‹è{ öΝà2u‘ õ‹ Ïm (#ρã� Ï�Ρ$$sù BN$t6èO Íρr& (#ρã�Ï�Ρ$# $Yè‹ Ïϑ y_ ∩∠⊇∪﴾)1(.  

احتياط نماييد و آمادگي خود را براي مقابلـه بـا دشـمن     !اي كساني كه ايمان آورده ايد«
  .»حفظ كنيد

﴿(#ρ‘‰Ïã r&uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹ y⇐ ø9$#﴾)2(.  

  .»هاي آماده، بسيج كنيد و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب«

﴿÷#ρßŠ̈ρt“ s? uρ �χ Î* sù u�ö� yz ÏŠ#̈“9 $# 3“uθø) −G9 $#﴾)3(.  

  .»كه بهترين توشه پرهيزگاري است و براي خودتان توشه برگيريد«
اش را نجـات دهـد، كـه     تا اين كـه خـانواده   �و خطاب خداوند متعال به حضرت لوط 

  فرمود:

﴿� ó�r' sù š�Ï= ÷δ r' Î/ 8ìôÜ É)Î/ zÏiΒ È≅ ø‹ ©9$#﴾)4(.  

  .»ات را حركت ده ي از شب خانوادهپس پاس«
  در آن جايگاه فرمود: �و خطاب به حضرت موسي 

﴿Î� ó�r' sù “ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ¸ξø‹ s9 Νà6‾Ρ Î) tβθãèt7 −F•Β ∩⊄⊂∪﴾)5(.  

گرديـد. [يـا مـورد تعقيـب واقـع       ب مـي پس بندگان مرا شبانه كـوچ بـده، چـرا كـه تعقيـ     «
  .»شويد] مي

  با برادرانش و هشدار پدرش، آمده است: �و در داستان حضرت يوسف 

﴿o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹ Å3uŠsù y7 s9 #́‰ øŠx.﴾)1(.  
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تـو نيرنـگ    يبـرا  ،خوابـت را بـراي برادرانـت حكايـت مكـن      ،يعقوب گفت: اي پسـرم «
  .»انديشند مي

﴿Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äzô‰ s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ (#θè= äz÷Š$# uρ ôÏΒ 5>≡uθö/ r& 7πs% Ìh� x� tG •Β﴾)2(.  

وارد  فهـاي مختلـ   نياييـد، بلكـه از دروازه  ، همه از يك دروازه به شـهر در اي پسران من«
  .»شويد

و وسـيلة آن  پذيري، دين به آن دستور داده و بـر اسـباب    كردن و عالج و در دارو و درمان
  تشويق كرده است.

ي هـر  قطعاً خداونـد متعـال بـرا    ! خود را درمان كنيد، اي مردم!اي مردم«فرمود:  �پيامبر 
  .»دردي، دارويي معين كرده است

كاري آمادگي كامل داشت جود براي هرخود سرور متوكلين بود، با اين و �همانا پيامبر 
كرد.  و اتخاذ تمام اسباب نصر و پيروزي، قيام ميو براي رويارويي با دشمن، با استعداد كامل 

و هميشه طالب كار و كوشش بوده و مردم را به سعي و تالش و زحمت براي زنـدگي دنيـا و   
ه اصـل و نهايـت كـار    كرد. و هر دستوري كه خداوند متعال براي رسيدن ب آخرت تشويق مي

زنـدگي انسـان    چون تـرك آن موجـب عـدم پيشـرفت نظـام      كرد؛ مشخص كرده، ترك نمي
  است.

آمد، خواست شترش را بر درِ مسجد رها كنـد بـدون    �مردي به خدمت حضرت رسول 
و يا رهـايش كـنم و توكـل     ! ببندم و توكل كنم؛اين كه افسارش را ببندد، گفت: يا رسول اهللا

  .»ببند و توكل كن« :كنم؛ فرمود
اعتماد به او و واگـذاري   همچنين توكل بدون اتخاذ سبب و متابعت دستور و قانون الهي و

  كند. كارها به خداي دانا تحقق پيدا نمي

﴿¬! uρ Ü=ø‹ xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Ïµø‹ s9Î) uρ ßìy_ö� ãƒ ã� øΒ F{$# … ã&—# ä. çνô‰ ç6ôã $$sù ö≅ ā2uθs? uρ Ïµø‹ n= tã﴾)1(.  
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شـود، پـس او را    ها و زمين از آن خداست و تمام كارها به او واگـذار مـي   و نهان آسمان«
  .»ستش كن و بر او توكل نمايپر

 كردند كه توكل ترك اسباب است و از كار قومي را ديد، چنان فكر مي �حضرت عمر 
ها گفت:  به آن �عمل اعراض و دوري كردند و دچار عجز و كسلي شدند. حضرت عمر  و

 ؛شما اهـل توكـل نيسـتيد    ،شما چه كساني هستيد؟ گفتند: ما اهل توكليم. گفت: دروغ گفتيد
  .)2(كند كارد بعداً به خدا توكل مي ي داراي توكل است كه دانه را در زمين ميكس

آمد داشته باشد مانند كسي اسـت كـه   دون كار و كوشش تمناي محصول و دركسي كه ب
  بدون بال تمناي پرواز در هوا داشته باشد و يا اشتياق و آرزوي اوالد بدون ازدواج دارد.

ــالكها ــلك مسـ ــاة ومل تسـ ــوا النجـ   ترجـ
ــبس   ــى اليـ ــرى علـ ــفينة ال جتـ   إن السـ

  

  همانا كشتي در خشكي نجنبد. ،اميد رهايي داري و راه و روش آن را انجام ندادي

  دهد خدا را دوست بداريد، زيرا روزي شما را مي

  بهترين انواع محبت و منشأ آن -1

آفرين و شريف و باالترين محبت، محبت الهي اسـت كـه    اي است شادي مهر و محبت عالقه
ين محبت به انتخاب قوه عقلي و روحي و با تفكر و انديشة عميق در عزت و عظمت خلقـت  ا

آسمان و زمين و تدبر شايسته در آيات قرآن كريم و كثرت ذكر خدا و استحضـار اسـماء اهللا   
آيد. وقتي كـه ايـن محبـت در قلـب انسـان       الحسني و صفات عاليه خداوند متعال به وجود مي

مطلـب، خداسـت و مقصـود شـخص در      تدوانيـد يعنـي هـدف و غايـ    جايگزين شد و ريشه 
كنـد و   چيزي خداست و شخصـي در ايـن حالـت بـه خـاطر خـدا همـه چيـز را هديـه مـي          هر
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هـا محقـر و    رسيدن بـه خـدا تمـام لـذت    ا شيريني ايمان و لذت يقين و عشق بخشد، چون ب مي
  باشد. ارزش مي بي

هرگاه سه خصلت در شـخص  «فرمود:  �كه پيامبر  �در روايت بخاري و مسلم از انس 
از همه كـس   �يابد: اول اين كه خدا و رسولش  ميمان را درموجود باشد، لذت و شيريني اي

و اين كه شخص را فقط براي خدا دوست بدارد، و اين كه زشت پندارد  نزد او محبوبتر باشد،
سـت، چنـان كـه زشـت     كه به كفر باز گردد، بعد از اين كه خداوند او را از آن نجـات داده ا 

  .»انداخته شودبدارد كه در آتش 
و اين عالمت صحت نفس و سالمت قلب است، انسان داراي كمال نيست مگر اين كه بـه  

هاي الهـي   معرفت و شناخت جالل و جمال الهي برسد و درك و شعور احسان و ديدن نعمت
خـدا و رحمـت الهـي،    ه و مشاهدة رحمت و حكمت الهي را داشته باشد. اگر انسان نزديكي ب

  چيزي بهتر نباشد حتماً داراي ايمان كامل نيست.نزد او از هر
هرگاه چيزي نزد شخص، مؤثر و محبوبتر از قرب و نزديكي به خدا باشد معلوم است كـه  

  ايمان او ناقص و مريض و نگران است.

﴿ö≅ è% βÎ) tβ% x. öΝä. äτ !$t/#u öΝà2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3ã_≡uρø— r&uρ óΟ ä3è? u��Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒ r&uρ $yδθßϑ çG øùu� tIø% $# 

×οt�≈ pgÏBuρ tβöθt±øƒrB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγtΡ öθ|Êö� s? ¡=ymr& Νà6ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «! $# Ï&Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγÅ_uρ ’Îû 

Ï&Î#‹ Î7y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®Lym š†ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ÷ ö∆r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9$# šÉ) Å¡≈ x� ø9 $# ∩⊄⊆∪﴾)1(.  

اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالي كه گـرد آورده ايـد و    ،بگو«
داريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و  تجارتي كه از كسادش بيمناكيد و سراهايي كه خوش مي

آورد و در ااشيد تا خدا فرمانش را به اجرتر است، پس منتظر ب جهاد در راه وي دوست داشتني
  .»كند اوند گروه فاسقين را راهنمايي نميخد

  ثابت كرده و فرمود: نخداوند متعال اين محبت را براي مسلمانا

                                           
  .24سورة توبه، آية  -1
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﴿É‹ ©9 $#uρ (# þθãΖ tΒ#u ‘‰ x©r& ${6ãm °!﴾)1(.  

  .»و كساني كه ايمان آورده اند به خدا محبت بيشتري دارند«

﴿t∃öθ|¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθs) Î/ öΝåκ ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä† uρ﴾)2(.  

دارد و آنـان   شـان مـي   خداوند گروهي بر روي زمين خواهد آورد كـه خداونـد دوسـت   «
  .»دارند خداوند را دوست مي

  ها را دوست داشته و فرمود: اين نوع محبت �حضرت رسول 
هـاي او، برخورداريـد و مـا را     خدا را دوست بداريد به خـاطر ايـن كـه از غـذا و نعمـت     «

  .)3(»دوست داردخداوند مرا دوست بداريد به خاطر اين كه 
ها را به او بدهد، از دعاهايي كـه از   از خدا تمنا كرد كه اين نوع محبت �حضرت رسول 

  حفظ شده است: �حضرت 

»ماَلَّله  لُكَأَسكبح بحو نم كبحي بحلٍ ومنِي عبقَرإِلَى ي كب4(»ح(.  
دارم و محبـت كسـي را كـه محبـت شـما را دارد و      پروردگارا! درخواست محبـت تـو را   

  محبت عملي كه مرا به محبت تو نزديك گرداند.

  بيشتر از نفس خودشان دوست داشتندخدا را بهتر و  �پيامبر  ،اصحاب -2

اين حركت عظيم و محبت الهي را درون يـارانش بيـدار كـرد، ولـي      �پيامبر بزرگوار اسالم 
نفس و مال و پدر و مـادر بيشـتر   از ور ساخت تا خدا را  شعله تذكر داد و آن را در قلب ايشان

شان به خاطر حب خدا بودند و  ها راضي به بذل و بخشش مال به طوري كه آن ؛دوست دارند
  به اين عمل خيلي خرسند بودند.

                                           
  .165سورة بقره، آية  -1
  .54سورة مائده، آية  -2
  روايت ترمذي از حديث ابن عباس. -3
  حيح.روايت ترمذي به سند ص -4



    ﴾65﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

﴿¨βÎ) ©! $# 3“u� tIô©$# š∅ÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# óΟßγ|¡à�Ρ r& Ν çλm;≡uθøΒ r&uρ �χr' Î/ ÞΟßγs9 sπ̈Ψ yfø9 $# 4 šχθè= ÏG≈ s) ãƒ 

’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# tβθè= çG ø) uŠsù šχθè= tFø) ãƒuρ ( #́‰ ôã uρ Ïµø‹ n= tã $y) ym †Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Éβ# u ö� à)ø9 $#uρ 4 ôtΒ uρ 

4†nû÷ρr& ÍνÏ‰ ôγyèÎ/ š∅ÏΒ «! $# 4 (#ρç� Å³ö6tFó™$$sù ãΝ ä3Ïèø‹ u;Î/ “Ï% ©!$# Λ ä÷ètƒ$t/ ÏµÎ/ 4 š�Ï9≡sŒuρ uθèδ ã— öθx� ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9 $# 

∩⊇⊇⊇∪﴾)1(.  

شان را به بهـاي ايـن كـه بهشـت بـراي آنـان باشـد         در حقيقت خدا از مؤمنان جان و مال«
ايـن بـه    ،شـوند  كُشند و كشـته مـي   جنگند و مي خريده است، همان كساني كه در راه خدا مي

و چـه كسـي از خـدا بـه عهـد       رات و انجيل و قرآن بر عهدة اوسـت؛ عنوان وعدة حقي در تو
اي كه بـا او كـرده ايـد شـادمان باشـيد و ايـن همـان         پس به اين معاملهخويش وفادارتر است. 

  .»كاميابي بزرگ است
شـده بـود. گفـت: در     كننـده و سـخت   انس بن نضر در غزوه بدر نبود برايش خيلي نگـران 

گفت: اگر خداوند  حضور داشت، غيبت كردم. و مي �اولين جهادي كه حضرت رسول اهللا 
جنگيم، پـس از   بيني چگونه مي اي به من نشان دهد مي زوهع �در حضور حضرت رسول اهللا 

آن غزوة احد پيش آمد در آن شركت داشتند، به استقبال سعد بن معاذ رفـت و گفـت: يـا ابـا     
كـردم، جهـاد كـرد تـا      عمرو كجايي؟ اي كاش در نزديك احد هم بوي بهشت استشمام مـي 

كس او را نشـناخت مگـر   د، هـيچ بة تير و شمشير در بدنش بوشهيد شد كه هشتاد و اندي ضر
  خواهرش كه به سر انگشتانش او را شناسايي كرد.

  در بارة او و يارانش اين آيه كريمه نازل شد:

﴿zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ×Α% ỳ Í‘ (#θè% y‰|¹ $tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©!$# Ïµø‹ n= tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4|Ós% …çµt6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β 

ã� ÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰ t/ WξƒÏ‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪﴾)2(.  

                                           
  .111سورة توبه، آية  -1
  .23سورة احزاب، آية  -2
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از ميان مؤمنان مرداني هستند كه به آنچه با خدا عهد بسته اند صادقانه وفا كردند، برخـي  «
ها در همين انتظارند و هرگز عقيـدة خـود را تبـديل     از آنان به شهادت رسيدند و برخي از آن

  .»نكردند
ن قصد فـتح مملكـت   هجري) هنگامي كه مسلمانا 16در واقعة اين جنگ قادسيه در سال (

انش وصـيت كـرد و   كه داراي چهار پسـر بـود، بـه پسـر     )1(فارس را داشتند، زني به نام خنساء
و رغبت خودتان اسالم را قبول كرديد و به اختيار خودتان  لشما به مي اي پسران من!«گفت: 

شـما پسـران يـك مـردي همچـون       سم به خدايي كه جز او خـدايي نيسـت!  هجرت نموديد، ق
 ،شمرم و همه شما از يك تبار هستيد يك زن هستيد، پدران و نياكان شما را محترم ميپسران 

  پس بدانيد دنياي آخرت بهتر از دنياي فاني است.

﴿#ρç� É9ô¹$# (#ρã� Î/$|¹uρ (#θäÜ Î/#u‘ uρ (#θà) ¨? $#uρ ©! $# öΝä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩⊄⊃⊃∪﴾)2(.  

دهيد و از خدا پروا نماييد، اميد است كه صبر كنيد و ايستادگي كنيد و مرزها را نگهباني «
  .»رستگار شويد

اشته و آماده باشيد و آتش را بر دو هرگاه جنگ را شروع نموديد، جامه را از روي ساق بر
هـا سـخت و تمـام كنيـد و      شان روشن كنيـد و بـا شمشـيرهايتان جنـگ را بـر آن      شب تاريك

رسيد و در قيامت به كرامـت   ه پيروزي ميشان را بشكنيد كه در دنيا با غنايم جنگي ب استقامت
  د، پس در بامدادان و روشني صبح و مراكزشان را تصرف كنيد.يشو و مقاماي ابدي نايل مي

سرانجام يكي يكي با سر دادن رجز و شعار جنگي و با وصيت مادرشان جنگيدند و تمامـاً  
  شان را به مادرشان دادند گفت: شهيد شدند، وقتي خبر شهادت

م و از خداوند متعـال خواسـتارم   سپاس براي خدا كه به شهادت پسرانم مشرف شدشكر و 
  .»در مقام رحمت خودش محشورم گرداندبا پسرانم  كه

                                           
گويد:  اي مشهور است او همراه چند نفر از اقوامش به مدينه آمده و مسلمان شد. ابن اثير مي خنساء شاعره -1

  اهل علم اتفاق نظر دارند كه هيچ زني بهتر از او شعر نگفته است نه پيش از او و نه بعد از او.
  .200، آية سورة آل عمران -2
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محبت خدا آن است كه مصعب بن عمير را در حالت نعمت و خوشي، وادار به تـرك آن  
  .ها و لذائذ دنيايي كرد، و به سوي زندگي سخت و تنگ، روانش نمود همه نعمت

وقتي مصعب بن عمير را ديد كـه شـهيد شـده، و از     �فرمود: رسول اهللا  �حضرت عمر 
  ها، فقط مقداري چرم خام دباغ نشده كمربندش است، فرمود: آن همه نعمت

اين مرد را ببيند كه خدا قلبش را منور كرده، من او را در ميان پـدر و مـادرش    !اي مردم«
وي آنچـه  بـه سـ   �پس محبت خدا و رسول  .شد، ديدم كه با بهترين طعام و شراب تغذيه مي

  .»كه ديديد او را دعوت كرد

  هاي خدادوستي نشانه -3

محبت قرآن كريم و شرع خدا و همكاري دين او را به دنبال دارد كـه صـالح و    ،محبت خدا
  رستگاري مردم فقط به دين است.

قصد او تابع دستوراتي  كسي از شما داراي ايمان نيست مگر اين كه«فرمود:  �رسول اهللا 
  .»ام من آورده باشد كه

ــي اإل ــه  تعصـ ــر حبـ ــت تظهـ ــه وأنـ   لـ
  القيــــاس شــــنيع هــــذا العمــــري يف

ــو ــه   لـ ــادقاً ألطعتـ ــك صـ ــان حبـ   كـ
ــع   ــب مطيــ ــن حيــ ــب ملــ   إن احملــ

  

ــي   ــاني خـــدا مـ ــت مـــي    نافرمـ   نمـــايي كنـــي و اظهـــار محبـ
ــت       ــت اس ــتي زش ــنجش دوس ــار در س ــن ك ــم اي ــانم قس ــه ج   ب

  ار بــــودياگــــر محبــــت تــــو درســــت بــــود فرمــــانبرد     
  بــــــه راســــــتي دوســــــتدار، مطيــــــع دوســــــتش اســــــت 

  
كننـده   است كه حامل وحي الهـي و ابـالغ   �هاي محبت خداوند، محبت پيامبر  و از نشانه

كننده به سوي صراط مستقيم الهي است  رسالت و رهبر مردم به سوي حق و حقيقت و هدايت
  ها و زمين است به خاطر اوست. و آنچه در آسمان
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قسم به كسي كـه نفـس مـن    «د: فرمو �روايت شده كه حضرت رسول از انس بن مالك 
شود كسي از شما مگر اين كه مرا از پـدر و مـادر و    شمرده نمي ، مؤمنِ كاملدر دست اوست
  .)1(»ردم و هرچه هست بيشتر دوست بدارداوالدش و تمام م

ر بوديم، دست حضـرت عمـ   �و از عبداهللا بن هشام روايت شده كه ما در خدمت رسول 
تر هستي، مگـر  پيش من از هرچه هست محبوبشما  !گفت: يا رسول اهللا �عمر  را گرفت. �

تر از ن نيست يكي از شـما مگـر مـرا محبـوب    اهل ايما«فرمود:  �نفس خودم نباشد. رسول اهللا 
تر هسـتي.  واهللا قسم تـو از نفـس خـودم محبـوب     حضرت عمر گفت: االن »نفس خودش بداند

  .»نت كامل استمايعني اي«فرمود:  �حضرت 
زني از طائفه انصار بود، پدرش و برادرش و همسرش در جنگ شـهيد شـدند، بـه او خبـر     

  دادند كه پدرت، برادرت و همسرت شهيد شدند. زن گفت:
ها به جـز مصـيبت    . گفت: تمام مصيبتاست سالمت: گفتند خبر؟ چه � اهللا رسول از

  ارزش. تو سهل است و كم
 دنـد تـا او را بكشـند.   مكه بيرون كردند زيـد بـن دثنـه را اسـير كر    وقتي كه مسلمانان را از 

آيد كه االن به جـاي تـو    ا خوشت ميدهم اي زيد! آي گفت: به خدا قسمت مي ابوسفيان به او
ات برگردي؟ زيـد گفـت: بـه خـدا قسـم،       بود، گردنش بزني و تو، به سوي خانواده محمد مي

ام  بـه او برسـد و مـن در ميـان خـانواده     در جاي خودش خـاري   �آيد كه محمد  خوشم نمي
فـدا و   كس را نديدم ماننـد اصـحاب محمـد جـان    ابوسفيان در كمال تعجب گفت: هيچ باشم.

چرا  ،عالقمند به او باشند. همچنين مهرباني با صالحين و دوستي ايشان از محبت خداوند است
ين تـر به«د: رمـو ف �روايت شـده كـه حضـرت     �كه همة انصار و لشكر او هستند. از ابوذر 

. و از ابـي امالـه   )2(»بغض و دشمني به خـاطر خداونـد اسـت    اعمال دوستي به خاطر خداوند و
هركس دوستيش با كسي به خاطر خدا باشـد، و قهـرش بـه    «فرمود:  �روايت شده كه پيامبر 

                                           
  روايت بخاري. -1
  روايت بخاري. -2
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بـه راسـتي ايمـانش     ،خاطر خدا باشد و به خاطر خدا بخشش كند و براي خدا دست نگه دارد
  .»تكامل اس

رسـاند. از انـس روايـت شـده كـه       محبت نيكان شخص را به بهترين مقامات اخـروي مـي  
آيد؟ حضرت فرمود: تو چـه چيـزي آمـاده     پرسيد: قيامت چه وقتي مي �مردي از رسول اهللا 

فرمـود: بـا كسـي     �اي؟ مرد گفت: به جز محبت خدا و رسول هيچي نـدارم. حضـرت    كرده
با كسـي  (  �فت: هيچ چيز به مانند اين فرموده حضرت هستي كه او را دوست داري. انس گ

  ما را دلخوش نكرد. )هستي كه دوستش داري

  محبت خدا و دوستي عيال و اوالد -4

مـادامي   ،دوستي الهي مخالف محبت خانواده و همسر و اوالد و طايفه و قوم و خويش نيسـت 
رفـت و حصـول   ع رشد و معو تابعه آن باشد و مانكه اين عالقه و محبت در طول محبت الهي 

  به كمال نشود.
ايـن   ا قلب و عاطفه انسـان، آميختـه اسـت.   محبت همسر و اوالد و عشيره فطري است، و ب

منصـرف سـازد و مـانع     »مثل اعلـي «ر وقتي كه انسان را از رسيدن به محبت، مقبول است مگ
حبتي در طول شود كه هر م وي از قيام به خاطر خدمت به دين و مملكت شود، پس معلوم مي

محبت خدا و خدمت به دين و خلق و هدف متعالي باشد، از مردانگي و بهترين نوع حركـت  
براي رشد و پيشرفت اسالم است. اين دسـتورات اسـالم، موجـب ترقـي و تعـالي آن و نتيجـة       

عالقـة زوجيـت و    گيرد و پايبند حكمت آن است، چون اسالم حق فطري انسان را ناديده نمي
اساس محبت مشترك بين زوجين و تعاون و همكاري و پشـتيباني هـردو در   يي برپيوند زناشو

  باشد. تمام ابعاد زندگي مي

﴿ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n= y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& (#þθãΖ ä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Νà6uΖ ÷� t/ Zο̈Šuθ̈Β 

ºπyϑ ômu‘ uρ﴾)1(.  
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ها آرام گيريد و  ز نوع خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانهاي او اين كه ا از نشانه«
  .»ميانتان دوستي و رحمت نهاد

روزي  �همچنان كه حضرت رسول  را گل خوشبوي خداي، نام برده است؛ اسالم اوالد
شـما فرزنـدان، سـبب بخيلـي و ترسـويي و      «پسران دخترش بيـرون آمـد و فرمـود:    با يكي از 

  .)1(»هاي خوشبوي خداي هستيد شما گل ،خاطر ايثارشان هستيد تان به ناآگهي والدين
آمد و گفت:  �فرمود: يك نفر عرب به خدمت حضرت رسول اهللا  لحضرت عايشه 

آيـا  «فرمـود:   �بوسـيم. حضـرت    بوسـي؟ مـا بچـه را نمـي     يا رسول اهللا! آيا شـما بچـه را مـي   
  .)2(؟»اوند رحمت خودش را از دلت برداردخواهي كه خد مي

رساند و دل انسان را  و حق هر انساني را به صاحبانش مي م موافق فطرت انساني است،اسال
  نمايد كه حياتي جز با او بودن نيست. باز و آمادة محبت الهي مي

ــه    ــت ب ــعيداً فم ــا س ــئت أن حتي ــإن ش   ف
  شـــهيداً وإال فـــالغرام لـــه أهـــل   

  

گرنـه   حبت الهي وپس بمير در راه شهادت و م با اهل سعادت زنده شوي،خواهي  اگر مي
  اهل عذاب سخت هستي.

نيـاز   رسـاند و او را از ماسـوي اهللا بـي    اين دوستي و محبت، انسان عاشق را به سـعادت مـي  
  كند. مي

  رابعه عدويه گفته:

  بني حــــب اهلــــوىحبــــك حــــأ
ــذا  ــل لــ ــك أهــ ــاً ألنــ   كاوحبــ

ــو  ــذي هـ ــا الـ ــوىفأمـ ــب اهلـ   حـ
ــواكا    ــم سـ ــذكرك عـ ــغلي بـ   فشـ

                                           
  روايت ترمذي از خوله بنت حكيم. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
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ــه   ــل لـ ــت أهـ ــذي أنـ ــا الـ   وأمـ
ــفك يل احل ــافكشـ ــىت أراكـ ــب حـ   جـ

ــد يف  ــال احلمــ ــه فــ   ذا وال ذاك لــ
ــا  ــد يف ذا وذاكـ ــك احلمـ ــن لـ   ولكـ

  

يعني محبـت شخصـي كـه     »حب الهوي«يكي  ،دارم تو را به دو نوع از محبت دوست مي
  عاشق و دلباخته است و ديگري آنچنان محبتي كه تو شايسته آن هستي.

  دارد. ميزاد تو مرا از ياد هركس ديگري بااثر حب الهوي من آنست كه ي
زنـي تـا    هـا را از برابـرم كنـار مـي     ولي اثر محبتي كه تو شايسته آني اين است كه تو پـرده 

  رويت را ببينم.
لذا من نه در اين نوع از محبت شايسته ستايشي هستم و نه در آن نوع، بلكه هم در اين نوع 

  و هم در آن نوع، اين تويي كه شايسته ستايشي.
  ت و دوستي خدا را به دو قسم تقسيم كرده:محب عدوي بنابراين، رابعه

هاي الهي بر بنده است، يعني بنـده همـين كـه     محبتي كه ناشي از آثار و مشاهدة نعمت -1
  خواهد. نعمت و احسانِ منعم را ديده، دوستي او را مي

نمايان است، پس رابعه خواهان رويت جمـال   �اي كه از مشاهدة جمال حق  دوستي -2
  وده است.حق با چشم دل ب

دوستي خداوند اسـت بـه    »حب الهوي«مقصود رابعه عدويه از  /[به فرموده امام غزالي
  هاي خداست كه به او داده]. جهت احسان و نعمت

  شود اش مي آنگاه كه خدا دوستدار بنده

  هاست ي در محبت خدا باالترين هدفپيروز -1

آوردن محبت  در به دست هاي كه شخص در حياتش در نظر گرفته، پيروزي مقصود از هدف
  خدا و جلب رضايت اوست.
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هاي كردار خوب و اعمال صالح را براي او  خداوند اگر كسي را دوست داشته باشد زمينه
برد و  بخشد و قدر و منزلتش را باال مي سازد و قدرت و توانايي انجام كار را به او مي آماده مي

  رد.دا ش ميها محفوظ و مصون م بالها و مصيبتاز تما

  راه شناخت محبت خدا -2

 ه و رسم مشخص و معلومي وجـود دارد براي پيروزي در زندگي و رسيدن به محبت الهي، را
و و قبـول رفتـار و اخـالق     �كه سرآغاز اين راه و روش، پيـروزي از حضـرت رسـول اكـرم    

  ترين راه هدايت و نشانة كمال ايمان و صدق يقين است.آداب اوست. اين بهترين و نزديك
  فرمايد: ك و تعالي ميرخداوند تبا

﴿ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ö�Ï� øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘ 

∩⊂⊇∪﴾)1(.  

اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بـدارد و گنـاه شـما را     :بگو«
  .»وند آمرزنده و مهربان استببخشايد و خدا

اقدام براي عمل به شريعت اسـالم و دسـتورات آن، و قـدرت و توانـايي انجـام فـرائض و       
باشد كه قصد قربت به اهللا و نزديكي به خدا را  مسنونات الهي، سرماية اساسي براي كساني مي

عـالي در  فرمود: خداوند تبـارك و ت  �روايت شده كه حضرت محمد  �دارند. از ابوهريره 
  حديث قدسي فرموده است:

ام بـه چيـزي    ام، بنـده  گ كـرده هركس با دوستي از دوستانم دشمني كند با او اعالن جنـ «
ام بـه   هميشـه بنـده   جويد؛ ام به من نزديكي نمي ض كردهتر از آنچه كه بر او فر داشتنيدوست 

داشتم من گـوش  وسيله نوافل، به من نزديكي كرده تا اين كه دوستش بدارم و چون دوستش 
زنـد و   بيند و دستش كه به آن چنگ مي شنود و چشمش كه به آن مي شوم كه با آن مي او مي
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من پنـاه جويـد بـه او     دهم و اگر از و اگر از من خواست به او مي ،رود پايش كه با آن راه مي
  .)1(»دهم پناه مي

چيـز را  حـق هر  خـالق خـدايي تربيـت شـده انـد،     دوستان خدا جانشينان او هستند كه بـه ا 
دهند و واسطه رحمت براي مسلمانان و موجب نگراني  شناسد و كارها را به موقع انجام مي مي

باشند و يار و ياور حق هسـتند   مي »اهللا كلمة«و قهر كافران و هميشه مهيا و آماده براي اعالي 
  ترسند. و از مرگ هراسي ندارند و نمي

﴿∃öθ|¡sù ’ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθs) Î/ öΝåκ ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä† uρ A'©!ÏŒr& ’n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# >ο̈“ Ïã r& ’ n?tã tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# 

šχρß‰ Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ tβθèù$sƒs† sπtΒ öθs9 5Ο Í←Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒsù «! $# ÏµŠ Ï?÷σ ãƒ tΒ â!$t±o„ 4 ª! $#uρ 

ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ ∩∈⊆∪﴾)2(.  

شـان   روي زمين خواهـد آورد كـه خداونـد دوسـت     خداوند گروهي را به جاي ايشان بر«
دارند، نسبت بـه مؤمنـان نـرم و فـروتن بـوده و در برابـر        دارد و آنان خداوند را دوست مي مي

اي  كنند و از سـرزنش هـيچ سـرزنش كننـده     كافران سخت و نيرومندند، در راه خدا جهاد مي
  .»دهد د ميهراسي ندارند و اين هم فضل خداست، آن را به هركس كه بخواه

نظافت بدن و لباس، پاكي قلب سالمت عقل و اخالق خوب، وسيله تقـرب و نزديكـي بـه    
  خداوند است.

﴿¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# �= Ïtä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tFßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊄∪﴾)3(.  

  .»گان را دوست دارد كاران و پاكيزه خداوند توبه«
  گرداند. را از خدا دور نگه مي و نجاست، (نجاست بدن، لباس، دل و عقل) انسان

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u $yϑ ‾Ρ Î) šχθä.Î� ô³ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ ﴾)1(.  

                                           
  روايت بخاري. -1
  .54سورة مائده، آية  -2
  .223سورة بقره، آية  -3
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  .»مشركان ناپاكند !اي كساني كه ايمان آورده ايد«

﴿ã≅ yèøgs† uρ š[ ô_Íh�9 $# ’ n?tã šÏ% ©!$# Ÿω tβθè= É) ÷ètƒ ∩⊇⊃⊃∪﴾)2(.  

  .»دهد قرار مي انديشند پليدي را و خداوند بر كساني كه نمي«
خداوند پاك است و پاكي را دوست دارد، قدرتمند است و انسان شجيع را دوست دارد، 

  سخي است و سخاوتمندان را دوست دارد.
خداوند تبارك و تعالي پاك اسـت و پـاكي را دوسـت دارد،    «فرمود:  �حضرت رسول 

ت دارد، خداونـد  پاكيزه است و دوستدار پاكيزگي، خداوند بخشنده است و بخشش را دوسـ 
يد و خود را بـه  هايتان را نظافت كن سخي است و بسيار بخشنده را دوست دارد، پس جلو خانه

  .)3(»يهود تشبيه نكنيد
بنـدگان  «فرمـود:   �اعتراف به نعمت خدا و حمد و ثناي او عمل صالح اسـت. حضـرت   

ان داونـد از آنـ  خدا، هرگاه هنگام خوردن و نوشيدن، حمد و ثناي خـدا را بـه جـا بياورنـد خ    

اول شـكر حمـد و ثنـاي خداونـد     « »هللا حلمـد رأس الشكر ا«. و فرمود: )4(»شود راضي مي

خداونـد دوسـت دارد كـه سـتايش     « )5(»يحمد أَنْ يحب وجلَّ عز اللَّه إِنَّ«است. و فرمود: 
  .»شود

تأثير به سزايي  اقدام به كردار نيك و فضائل انساني آنچه خيرش جنبه عمومي داشته باشد
  دارد و نيز ميدان پيشگيري در خيرات وسيع است.

                                                                                                             
  .28سورة توبه، آية  -1
  .100سورة يونس، آية  -2
  روايت ترمذي بسند حسن از سعد. -3
  روايت مسلم از أنس. -4
  روايت طبراني. -5
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خواهي و عدالت و توكل به خدا و تقوا  پس صبر و پايداري و جهاد و نيرومند بودن و حق
ها براي رغبـت در خيـر و صـالح الزم اسـت و بايـد در ايـن رابطـه در         و پرهيزكاري همة اين

  آيات الهي تفكر و تأمل كرد.

﴿Éir' x. uρ ÏiΒ %cÉ<‾Ρ Ÿ≅ tG≈ s% … çµyètΒ tβθ•‹ În/ Í‘ ×�� ÏWx. $yϑ sù (#θãΖ yδ uρ !$yϑ Ï9 öΝ åκu5$|¹r& ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $tΒ uρ (#θà�ãè|Ê 

$tΒ uρ (#θçΡ% s3tG ó™$# 3 ª! $# uρ �=Ïtä† tÎ� É9≈¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪﴾)1(.  

ه در راه هايي انبوه كارزار كردند و در برابـر آنچـ   و چه بسيار پيامبراني كه همراه او توده«
خدا بديشان رسيد سسـتي نورزيدنـد و نـاتوان نشـدند و تسـليم دشـمن نگرديدنـد و خداونـد         

  .»شكيبايان را دوست دارد

﴿¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† šÏ% ©!$# šχθè= ÏG≈ s) ãƒ ’Îû Ï&Î#‹ Î6y™ $y� |¹ Ο ßγ‾Ρ r( x. Ö≈ uŠ÷Ψç/ ÒÉθß¹ö� ¨Β ∩⊆∪﴾)2(.  

صـف در صـف، چنـان كـه گـويي      در حقيقت خدا دوست دارد كساني را كه در راه او «
  .»كنند بنايي ريخته از سرب هستند جهاد مي

﴿βÎ) ©! $# �= Ïtä† t,Î# Ïj. uθtG ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪﴾)3(.  

  .»دارد كنندگان را دوست مي خداوند توكل«

﴿#þθäÜ Å¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† šÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 $# ∩∪﴾)4(.  

  .»دو عدل به پا داريد كه خداوند دادگران را دوست دار«

﴿(#þθãΖ Å¡ômr&uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪﴾)5(.  

  .»و نيكي كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دارد«
                                           

  .146سورة آل عمران، آية  -1
  .4سورة صف، آية  -2
  .159سورة آل عمران، آية  -3
  .9سورة حجرات، آية  -4
  .195سورة بقره، آية  -5



   

 ﴿76﴾
     

  سالم ماا
  

 

﴿4’ n?t/ ôtΒ 4’nû÷ρr& ÍνÏ‰ôγyèÎ/ 4’ s+ ¨?$# uρ ¨βÎ* sù ©! $# �=Åsãƒ tÉ) −G ßϑø9 $# ∩∠∉∪﴾)1(.  

ديد خداوند پرهيزكـاران  تر آري! هركس به پيمان خود وفا بكند و پرهيزكاري نمايد، بي«
  .»را دوست دارد

شـود، و اجتمـاع را بـه انتهـا      به كارگيري اين قاعده و دستورات موجب پيشرفت فـرد مـي  
  رساند. درجة كمال مي

توارتر و خداوند متعال عمل شـما را هرچـه خـوبتر و اسـ    «فرمود:  �حضرت رسول اكرم 
  .)2(»پارساتر باشد دوست دارد

  .)3(»ديدگان را دوست دارد گان و مصيبتدز خداوند همكاري با غم«
  .)4(»و نيكويي در هركار را دوست دارد خداوند لطف«

گيري در امر ديـن و دنيـا و در    خلقي و مهرباني در قول و عمل، سهل يعني خداوند خوش
  معاشرت با خويشاوندان را، دوست دارد.

  .)5(»رو را دوست دارد ي خندان و خندهرو خداوند گشاده«
  .)6(»كننده را دوست دارد ند جوان توبهخداو«
  .)7(»صرف عبادت خدا كند، دوست دارداش را  خداوند متعال جواني را كه جواني«
  .)8(»و بخشندة (پنهاني) را دوست دارد خداوند شخص اهل تقوا«
  .)1(»ن صاحب حرفه و پيشه را دوست داردخداوند بندة مؤم«

                                           
  .76سورة آل عمران، آية  -1
  روايت ابويعلي و ابن عسكر از عايشه. -2
  يت ابويعلي و ديلمي از انس و ابن عساكر از ابوهريره.روا -3
  روايت بخاري و مسلم از عايشه. -4
  روايت بيهقي و شيرازي و ديلمي از ابوهريره. -5
  روايت ابوشيخ از أنس به سند ضعيف. -6
  روايت ابونعيم. -7
  روايت مسلم از سعيد بن ابي وقاص. -8
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  .)2(»رار ورزند دوست داردا الحاح و اصخداوند كساني را كه در دع«
دوسـت دارد و   همانگونـه كـه   ،خداوند دوست دارد كه از رخصت الهي اسـتفاده كنيـد  «

  .)3(»اجباتش را ادا كنيد
بينـد خوشـحال اسـت و دوسـت      مـي  خـودش  هخداوند همين كه اثـر نعمـتش را بـر بنـد    «
  .)4(»دارد
  .)5(»سان زرنگ و غيرتمند را دوست داردخداوند ان«

دا آن را دوست دارد، آن است كه با يقين قيـام بـه حـق نمايـد و غيرتـي كـه       غيرتي كه خ
  .رد، آن است كه با سوء ظن پيش آيدنكوهيده است و خدا آن را دوست ندا

  .)6(»و فروش و اداي دين را دوست دارد خداوند مسامحه و گذشت و مهرباني در خريد«
  .)7(»دوست داردوار را  پاكدامن و عيالخداوند بنده مؤمن و فقير و «
مت به فراواني شما افتخـار  زن زائو نزد خداوند از زن زيباي نازا خوبتر است. من روز قيا«

  .)8(»كنم مي
هــوده و خداونــد كــار ارزشــمند و شــرافتمندانه را دوســت دارد و كــار پســت و ســخن بي«

  .)9(»داند معني را مكروه مي بي
  .)1(»ند دوست دارد كه حمد او گفته شودخداو«

                                                                                                             
  ابن عمر.روايت طبراني و بيهقي به سند ضعيف از  -1
  روايت بيهقي و طبراني از عايشه. -2
  بيهقي و طبراني از ابن عمر. -3
  ترمذي از عبداهللا بن عمرو بن عاص. -4
  ي از علي بن ابي طالب.سابوداود طيال -5
  روايت ابوهريره. -6
  از عمران بن حصين. -7
  از قانع در معجم الصحابه. -8
  روايت طبراني از حسن بن علي. -9
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  .)2(»ي در بوسيدن، دوست داردداوند عدالت و انصاف را در بين فرزندان حتخ«
خداوند خوب و نيكـو اسـت و نيكـويي را دوسـت دارد و هنگـامي كـه اثـر نعمـتش بـر          «
  .)3(»ر فقر و تنگدستي كند، دوست ندارداش را ببيند خوشحال است و نيازمندي كه اظها بنده

وست دارد، بخشنده است و بخشنده را دوسـت  خداوند متعال خوب است و نيكويي را د«
  .)4(»خواهد معني را نمي ن بيهوده و بيدارد و همچنين اخالق حسنه را دوست دارد و سخ

ر اسـت و در هـردو   نزد خداوند، مؤمن نيرومند و توانا از مؤمن ضـعيف و نـاتوان محبـوبت   «
  .)5(»خير و منفعت است

هـا محبـت بيشـتر بـه ديگـري       هركدام از آنهم محبت كنند، اگر دو مرد به خاطر خدا با«
  .)6(»ه باشد پيش خدا محبوبتر استداشت
  .)7(»ه است و عفو و گذشت را دوست داردخداوند متعال بسيار آمرزند«
  .)8(»دوامترين آن است، اگرچه كم باشد ترين آن نزد خدا بابهترين اعمال و محبوب«
نشـيند و بـذل بخشـش     ت مـن مـي  كساني كه به خاطر من و دوستي من و به خـاطر محبـ  «

  .)9(»يسته محبت من هستندكنند آنان شا مي
اي از سپاهيان را بـه سـركردگي مـردي بـه سـريه فرسـتاد، آن مـرد         حضرت رسول دسته«

شتند اين موضوع را به حضرت گ كرد. وقتي كه باز نمازها را هميشه به سوره اخالص ختم مي

                                                                                                             
  براني.روايت ط -1
  روايت ابن بخار از نعمان بن بشير. -2
  روايت بيهقي از ابوسعيد. -3
  روايت بيهقي از طلحه بن عبيداهللا. -4
  روايت مسلم. -5
  سناد است.ابن حبان و حاكم و گفته: صحيح اإلروايت طبراني و ابويعلي و  -6
  روايت ابن عدي از عبداهللا بن جعفر. -7
  روايت بخاري و مسلم. -8
  ايت مالك از ابي ادريس خوالني.رو -9
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ميشه سوره اخالص را در آخر فاتحـه خوانـده؟   فرمود: از او بپرسيد چرا ه �حضرت  گفتند،
از او پرسيدند، گفت: چون سوره اخالص صـفات خداونـد رحمـان اسـت، خوشـم آمـد كـه        

  .)1(»و بگوييد كه خدا او را دوست داردفرمود: به ا �حضرت  آن را بخوانم.هميشه 
  .)2(»ترين بندگان خدا هستنداعظان و خيرخواهان نزد خدا محبوبو«
دهنـدة آن را دوسـت    مبندگان نزد خـدا كسـي اسـت كـه كـار نيـك و انجـا       ترين محبوب«
  .)3(»دارد
 تــرين بنــدگان پــيش خــدا در روز قيامــت امــام عــادل و دورتــرين ومحبــوبترين و نزديك«

  .)4(»مبغوضترين بندگان امام ظالم است
  .)5(»پيش خدا عبداهللا و عبدالرحمن استها  ترين ناممحبوب«
به من در روز قيامت، اخالق درستان و حاجـت برآورنـدگان و    ترين شمابهترين و نزديك«
  .»هستند دهندگان الفت
ويـان و دانشـمندان   گ ترين و ناپسندترين شما نزد مـن در روز قيامـت بسـيار بيهـوده     زشت«

  .)6(»باشند متكبر مي
  .)7(»خداوند دين پاك و مايل به حق استترين اديان پيش محبوب«
نماز در وقت خودش، بعـد نيكـي بـه پـدر و مـادر،       نزد خدا، ترين كرداربهترين و محبوب«

  .)8(»باشد ه خدا ميسپس جهاد در را

                                           
  روايت بخاري و مسلم. -1
  روايت عبداهللا بن امام احمد از حسن. -2
  روايت ابن ابي دنيا و ابوشيخ. -3
  روايت احمد و ترمذي. -4
  روايت مسلم. -5
  روايت ترمذي. -6
  روايت احمد. -7
  روايت احمد. -8
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الت مردن، زبانت بـا ذكـر   ترين اعمال نزد خدا آن است كه در حبهترين حاالت و محبوب«
  .)1(»خدا باشد

او  بهترين كردار نزد خدا آنست كه گـداي گرسـنه را سـير نماييـد و يـا دفـع بـدهكاري       «
  .)2(»طرف نماييدد و يا مشكالت او را برنمايي
  .)3(»ض آنست كه مسلماني را شاد نماييدبهترين و خوبترين روش بعد از اداي فرائ«
  .)4(»نزد خدا حفظ و نگهداري زبان است ترين و بهترينِ اعمالمحبوب«
دشـمني و قهـر هـم بـه     بهترين رفتار نزد خدا آن است كه دوستي به خاطر خـدا باشـد و   «

  .)5(»خدا باشدخاطر 
هـا حـارث و    تـرين اسـم   رستها نامي است كه عبادت خدا انجام دهد و د ترين ناممحبوب«

  .)6(»همام است
  .)7(»مساجد و مبغوضترين آن بازار است ترين جاي شهر نزد خدا،محبوب«
پيش امام ظالم و سـتمكار گفتـه   ترين جهاد پيش خدا گفتن كلمه حق است كه در محبوب«
  .)8(»شود
  .)9(»ترين آن است ن سخنان نزد من راستتريوبمحب«

                                           
  روايت طبراني و بيهقي. -1
  روايت طبراني. -2
  ت طبراني.رواي -3
  روايت بيهقي. -4
  روايت احمد از ابي ذر. -5
  روايت طبراني از ابن مسعود. -6
  روايت احمد از جبير. -7
  روايت احمد از ابي امامه. -8
  .روايت احمد از مسور -9
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ال اهللا، اهللا اكبر كـه بـا   إله إ هللا، ال ترين كالم نزد خدا چهار است: سبحان اهللا، الحمدمحبوب«
  .)1(»ها شروع كنيد اشكالي ندارد ام آنهركد
  .)2(»سواري است تيراندازي و اسب ها نزد خداوند ها و سرگرمي بهترين بازي«
  .)3(»ستدگان پيش خدا سودمندترين شما براي عيالش اترين بنمحبوب«
  .)4(»باشند ند كه داراي اخالق حسنه ميني هستمحبوبترين بندگان نزد خدا كسا«
  .)5(»ه يتيمي عزيز و محترم در آن باشداي است ك ها نزد خدا خانه ترين خانهمحبوب«
ترك كـن، مـردم    ترك دنيا كن، خدا شما را دوست دارد. و آنچه در دست مردم است«

  .)6(»شما را دوست دارند

  نمايد محبت الهي منصرف مي هايي كه انسان را از زشتي -3

هايي هـم هسـت كـه باعـث      وقتي كه اين اوصاف موجب محبت الهي باشد، خوي و خصلت
هايي كه باعث غضب خداست منبع شر و ريشـة گنـاه    آن خصلت ؛باشد غضب و قهر الهي مي

رسد و موجب ضرر و خطر است. در اين آيات كريمـه، خداونـد    مياست كه به فرد و جامعه 
  فرمايد: متعال مي

﴿āω �= Ïtä† ª! $# t�ôγyfø9 $# Ï þθ�¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# āωÎ) tΒ zΟ Î= àß﴾)7(.  

را دوست ندارد، مگر از كسي كـه بـر او ظلـم و سـتم      خداوند بانگ برداشتن به بدزباني«
  .»رفته باشد

                                           
  روايت احمد از سمره. -1
  روايت ابن عدي از ابن عمر. -2
  از مراسيل حسن. -3
  روايت طبراني. -4
  .روايت بيهقي -5
  روايت طبراني و بيهقي. -6
  .148سورة نساء، آية  -7
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﴿āχ Î) ©! $# Ÿω �= Åsãƒ šÏ‰ tG ÷èßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪﴾)1(.  

  .»خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد«

﴿ª! $#uρ Ÿω �= Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$¤� x. ?ΛÏOr& ∩⊄∠∉∪﴾)2(.  

  .»خداوند هيچ ناسپاس و گناهكاري را دوست ندارد«

﴿! $#uρ Ÿω �= Åsãƒ tÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∈∠∪﴾)3(.  

  .»و خداوند بيدادگران را دوست ندارد«

﴿βÎ* sù ©! $# Ÿω �=Ïtä† tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# ∩⊂⊄∪﴾)4(.  

  .»قطعاً خداوند كافران را دوست ندارد«

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #�‘θã‚sù ∩⊂∉∪﴾)5(.  

  .»خدا كسي را كه متكبر و فخر فروش است دوست ندارد«

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tΒ tβ% x. $ºΡ# §θyz $VϑŠÏOr& ∩⊇⊃∠∪﴾)6(.  

  .»پيشه باشد دوست ندارد نتگر و گناهخداوند هركس را كه خيا«

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏΨ Í←!$sƒø: $# ∩∈∇∪﴾)7(.  

  .»خدا خائنان را دوست ندارد«

﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$# ∩∠∠∪﴾)1(.  

                                           
  .190سورة بقره، آية  -1
  .276سورة بقره، آية  -2
  .57سورة آل عمران، آية  -3
  .32سورة آل عمران، آية  -4
  .36سورة نساء، آية  -5
  .107سورة نساء، آية  -6
  .58سورة انفال، آية  -7
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  .»خدا فسادگران را دوست ندارد«

﴿…çµ‾Ρ Î) Ÿω �=Ïtä† šÎ� É9 õ3tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊄⊂∪﴾)2(.  

  .»ت نداردخدا گردنكشان را دوس«

﴿βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏmÌ� x� ø9 $# ∩∠∉∪﴾)3(.  

  .»دارد كنندگان [مغرور] را دوست نمي خدا شادي«

﴿! $#uρ Ÿω �= Ïtä† yŠ$|¡x� ø9 $# ∩⊄⊃∈∪﴾)4(.  

  .»خداوند تباهكاري را دوست ندارد«

﴿…çµ‾Ρ Î) Ÿω �=Ïtä† tÏùÎ� ô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪﴾)5(.  

  .»كاران را دوست ندارد كه او اسراف«
  آمده است كه فرمودند: �احاديث حضرت رسول  و در

  .)6(»نسبت به برادرانش را دوست ندارد رويي شخص خداوند عبوس و ترش«
  .)7(»خواهد دهنده را نمي خداوند انسان فحشگوي و فحش«
  .)8(»ژوليده و غبارآلود را دوست نداردو خداوند انسان چركين و «
  .)9(»ت نداردكنندگان را دوس و ناسپاس خداوند متكبران«

                                                                                                             
  .77سورة قصص، آية  -1
  .23سورة نحل، آية  -2
  .76سورة قصص، آية  -3
  .205سورة بقره، آية  -4
  .31سورة اعراف، آية  -5
  روايت ديلمي. -6
  روايت احمد. -7
  روايت بيهقي. -8
  روايت ديلمي. -9
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  .)1(»و عيالمند متكبر را دوست ندارد خرد و ناآگاه خداوند ثروتمند ستمكار و پيرِ بي«
  .)2(»خداوند طالق را دوست ندارد«
  .)3(»نوايي را دوست ندارد ده فقر و بيخداوند گداي اظهاركنن«

  از ثمرات محبت خدا -4

متعـال محبـت خـودش را در دل     از نتايج محبت خدا نسبت به بندگان آن است كـه خداونـد  
  دهد. هاي صالح قرار مي انسان

دهـيم و مـردم هـم مـا را دوسـت       كاري را انجـام مـي   ما به خاطر خدا !گفتند: يا رسول اهللا
  .»اين هم مژدة دنيايي مؤمن است«ود: دارند. فرم

اي را دوست بدارد جبرئيل  خداوند تبارك و تعالي هرگاه بنده«فرمود:  �حضرت رسول 
او را  �كند كه: خداوند فالني را دوست دارد تو هم او را دوست بدار، جبرئيـل   خبر مي را

كند كه خداوند فالني را دوست دارد شـما هـم وي را    دارد و در آسمان اعالم مي دوست مي
رسـد و اهـل    سپس به اهل زمـين مـي   ؛دارند دوست داشته باشيد، اهل آسمان او را دوست مي

كند كه فالنـي را   اي را دشمن بدارد به جبرئيل اعالن مي ند. و هرگاه بندهزمين او را قبول دار
كند كه خداوند فالني را دشمن  دارد و در آسمان ندا مي دشمن بدار، جبرئيل او را دشمن مي

  .)4(دارند دارد، پس او را دشمن بداريد، همه او را دشمن مي مي
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  ون خواهم كرداگر سپاسگزاري كنيد، البته نعمت شما را افز

هاي خود را برايتان افزايش  هاي خدادادي سپاسگزاري كرديد هرآينه نعمت اگر از نعمت
  دهيم. مي

  در معني شكر -1

ها الزم و مستوجب حمد و سپاس است.  شكر خداوند متعال و شناخت او در برابر تمام نعمت
را براي خـود و مـردم   ها  كند كه انسان آن نعمت پس شكر نعمت الهي هنگامي تحقق پيدا مي

  مورد استفاده قرار دهد.
هـا را   هاي الهي اند كه اگر انسـان آن  سالمتي و مال و ثروت و مقام و منزلت همه از نعمت

در راه خير و منفعت مصروف ننمايد ارزشي ندارند و اگر آن مال و ثروت مورد استفاده قرار 
  فايده است. نگيرد بيهوده و بي

  فراواني نعمت -2

هاي الهي شايسته شكرند و عرصة شكرگذاري و سپاس بسيار اسـت و بـه حسـاب     نعمت تمام
ها: نعمت َخلق، نعمت وجود، نعمت كمك و امداد بـا وسـايل درك و    آيند. از آن نعمت نمي

  معرفت از از قبيل قوه شنوايي، بينش، عقل و معرفت.
  فرمايد: خداوند سبحان مي

﴿ª! $#uρ Ν ä3y_t� ÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$#uρ 

nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ � öΝ ä3ª= yès9 šχρã� ä3ô±s? ∩∠∇∪﴾)1(.  

دانستيد بيرون آورد و براي شـما   و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالي كه چيزي نمي«
  .»كنيد ها قرار داد، باشد كه سپاسگزاري ها و دل گوش و چشم
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 ها نعمت غذاست كه پايداري و ماندن انسان به آن وابسـته اسـت، همچنـان    نعمت آن و از
  فرمايد: كه خداوند متعال مي

﴿×πtƒ# u uρ ãΝçλ°; ÞÚö‘ F{$# èπtG ø‹ yϑ ø9 $# $yγ≈ uΖ ÷� u‹ ômr& $oΨ ô_{� ÷zr&uρ $pκ ÷] ÏΒ ${7 ym çµ÷Ψ Ïϑ sù tβθè= à2ù' tƒ ∩⊂⊂∪ $oΨ ù= yèy_uρ 

$yγŠ Ïù ;M≈ ¨Ζy_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ‾Υ 5=≈ oΨôã r&uρ $tΡ ö� ¤fsùuρ $pκ� Ïù zÏΒ Èβθã‹ ãèø9 $# ∩⊂⊆∪ (#θè= à2ù' u‹ Ï9 ÏΒ ÍνÌ� yϑ rO $tΒ uρ çµ÷G n= Ïϑ tã 

öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ( Ÿξsùr& tβρã� à6ô±o„ ∩⊂∈∪﴾)1(.  

و زمين مرده برهاني است براي ايشان كه آن را زنده گردانيديم و دانـه از آن بـرآورديم   «
هـا در   هاي درختان خرما و انگور قرار داديم و چشـمه  ين باغخورند. و در آن زم كه از آن مي

هاي خودشان بخورنـد، آيـا بـازهم سـپاس      آن روان كرديم، تا از ميوة آن و از كاركرد دست
  .»گذارند نمي

﴿óΟ s9uρr& (#÷ρt� tƒ $‾Ρ r& $uΖ ø) n= yz Νßγs9 $£ϑ ÏiΒ ôM n=Ïϑ tã !$uΖƒÏ‰ ÷ƒr& $Vϑ≈ yè÷Ρ r& ôΜßγsù $yγs9 tβθä3Î=≈ tΒ ∩∠⊇∪ $yγ≈ oΨ ù= ©9 sŒuρ öΝçλm; 

$pκ ÷] Ïϑ sù öΝ æκ â5θä. u‘ $pκ ÷] ÏΒ uρ tβθè= ä. ù' tƒ ∩∠⊄∪ öΝçλm; uρ $pκ� Ïù ßìÏ�≈ oΨtΒ Ü> Í‘$t±tΒ uρ ( Ÿξsùr& šχρã� ä3ô±o„ ∩∠⊂∪﴾)2(.  

ايـم، تـا آنـان مالـك      آيا نديده ايد كه ما به قدرت خويش براي ايشان چارپاياني آفريده«
گيرنـد و از   شـان سـواري مـي    ام گردانيديم كـه از برخـي  ها را براي ايشان ر ها باشند. و آن آن

  .»پس چرا شكرگزار نيستند ؛ها، دارند ها و نوشيدني ها سوده خورند و از آن بعضي مي
  باشند. هاي الهي مي و نعمت آب و هوا و شب و روز، همه اينها از نعمت

﴿ª! $# “Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ tΑt“Ρ r&uρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ylt� ÷zr' sù ÏµÎ/ zÏΒ 

ÏN≡t� yϑ ¨V9$# $]% ø— Í‘ öΝ ä3©9 ( t� ¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 š�ù= à�ø9 $# y“Ì� ôftG Ï9 ’ Îû Ì�óst7 ø9 $# ÍνÌ� øΒ r'Î/ ( t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 t�≈yγ÷Ρ F{$# ∩⊂⊄∪ 
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t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9 $# t�yϑ s) ø9 $#uρ È÷t7 Í←!# yŠ ( t� ¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ ∩⊂⊂∪ Νä39 s?#u uρ ÏiΒ Èe≅ à2 $tΒ 

çνθßϑ çG ø9 r' y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 3 āχ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθè= sà s9 Ö‘$¤� Ÿ2 ∩⊂⊆∪﴾)1(.  

هـا   ها و زمين را آفريد و از آسمان آبي فرستاد و به وسيله آن از ميوه خداست كه آسمان«
براي شما رزق و روزي بيرون آورد و كشتي را براي شما آرام گردانيد تا به فرمان او در دريا 
روان شود و رودها را براي شما مسخر كرد و خورشيد و ماه را كه پيوسته رواننـد بـراي شـما    
رام گردانيد و شب و روز را نيز مسخر شما ساخت و از هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد 

پيشـه ناسـپاس    سـتم انسـان  توانيـد، قطعـاً    هاي خدا را شمارش كنيد، نمي و اگر بخواهيد نعمت
  .»است

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ Ÿ≅øŠ©9 $# u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ Zπx� ù= Åz ôyϑ Ïj9 yŠ# u‘ r& βr& t� ā2¤‹ tƒ ÷ρr& yŠ# u‘ r& # Y‘θà6ä© ∩∉⊄∪﴾)2(.  

و اوست كسي كه براي هركس كه بخواهد عبرت گيرد يا بخواهـد سپاسـگزاري نمايـد    «
  .»شب و روز را جانشين يكديگر گردانيد

﴿ö≅ è% óΟ çG ÷ƒu u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝ à6ø‹n= tæ Ÿ≅ ø‹©9 $# #́‰ tΒ ÷� |� 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# 

Ν à6‹Ï? ù'tƒ >!$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑ ó¡n@ ∩∠⊇∪ ö≅è% óΟ çF÷ƒu u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝà6ø‹ n= tæ u‘$pκ ¨]9$# #́‰ tΒ ö� y™ 4’ n< Î) 

ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «!$# Νà6‹ Ï? ù'tƒ 9≅ ø‹n= Î/ šχθãΨ ä3ó¡n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξsùr& šχρç� ÅÇ ö7è? ∩∠⊄∪ ÏΒ uρ 

ÏµÏG yϑ ôm§‘ Ÿ≅ yèy_ â/ ä3s9 Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ (#θãΖä3ó¡oKÏ9 ÏµŠ Ïù (#θäótG ö;tG Ï9 uρ ÏΒ Ï&Î# ôÒsù ö/ ä3‾= yès9 uρ tβρã� ä3ô±n@ 

∩∠⊂∪﴾)3(.  

به من بگوييد: اگر خداوند شب تار را تا روز قيامت هميشه ماندگار كند و  !بگو اي مردم«
روز روشن را به دنبال آن نياورد، به جز اهللا كدام خداست كه بتواند براي شما روشنايي بياورد 

                                           
  .34 – 32سورة ابراهيم، آية  -1
  .62سورة فرقان، آية  -2
  .73 – 71سورة قصص، آيات  -3



   

 ﴿88﴾
     

  سالم ماا
  

 

يد؟ شـنو  ، آيا نمي]تا در آن به تالش بپردازيد و كسب و كار كنيد[و روز روشني پديدار كند 
مرا خبر دهيد اگر خداوند روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي كند و شـب تاريـك را    :بگو

به دنبال آن نياورد، به جز اهللا كدام خداست كه بتواند براي شما شبي بياورد تا در آن بياراميد، 
 بينيد؟ اين لطف و مرحمت الهي است كه شب و روز را براي شما آفريده اسـت، تـا   مگر نمي

  .»هاي او باشيد در آن بياراميد و فضل خدا را بجوييد و سپاسگزار الطاف و رحمت
كشـد. و بـه    هاي ظاهر و باطن الهي را بشماريم بحث و مطلب ما طول مـي  اگر بيابيم نعمت

هاي الهي و احاطه آن ناتوان است، چه رسد به تعريـف   راستي عقل از وصف نعمتي از نعمت
  خداوند متعال درست فرموده: ،وناگون اوهاي گ و توصيف تمام نعمت

﴿βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? sπyϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 3 āχ Î) ©! $# Ö‘θà� tós9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊇∇∪﴾)1(.  

توانيد، قطعاً خدا آمرزنده و مهربـان   هاي خدا را شمارش كنيد نمي و اگر بخواهيد نعمت«
  .»است

  ثمرة شكر -3

اف به بزرگي و نيكوي اوست و اداي حق، به صاحب شكر و سپاس خداوند متعال، نوعي اعتر
اجبات است و چون خداوند، بخشنده حقيقـي  ابراين، شكر خداوند از مهمترين وحق است. بن

  فرمايد: واسطه دوام و زيادي نعمت است؛ همچنانكه خداوند مي ،هاست. شكر او نعمت

﴿È⌡s9 uρ ÷Λänö� x� Ÿ2 ¨βÎ) ’Î1#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ t±s9 ∩∠∪﴾)2(.  

اسگزاري كنيد نعمت شما را افزون خواهم كرد و اگـر ناسپاسـي نماييـد    پر واقعاً سكه اگ«
  .»قطعاً عذاب من سخت خواهد بود

  فرمايد: به اين خاطر شكر، دافع بالها و مانع عذاب است، خداوند سبحان مي

﴿$̈Β ã≅ yèø� tƒ ª!$# öΝ à6Î/#x‹ yèÎ/ βÎ) óΟ è? ö�s3x© öΝ çGΨtΒ# u uρ 4 tβ% x. uρ ª! $# # �� Å2$x© $VϑŠÎ= tã ∩⊇⊆∠∪﴾)1(.  
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خواهد با عذاب شما چه كند كه خدا همواره  اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد، خدا مي«
  .»شناس و داناست پذير و حق سپاس

بـرد و بـه كفـرِ     نياز است و از شـكرِ شـكرگزاران سـود نمـي     خداوند از مردم مستغني و بي
گرد؛ همچنانكـه خداونـد    ودش بر ميكند و فائده و منفعت شكر شاكر به خ كافران ضرر نمي

  فرمايد: مي

﴿tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø� uΖÏ9 ( tΒ uρ t� x� x. ¨βÎ* sù ’ În1u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x. ∩⊆⊃∪﴾)2(.  

گـزارد و هـركس ناسپاسـي كنـد،      و هركس سپاس گزارد تنها به سود خويش سپاس مي«
  .»نياز و كريم است گمان پروردگارم بي بي

كند و موجب قربت انسان شاكر به خـداي متعـال و باعـث بـذل و      فس را پاك ميشكر، ن
  رسد. اش به فرد و جامعه مي شود كه از راه نافع و ارزشمند، فايده بخشش الهي مي
رفـت، از ابـري    مردي در بيابـاني مـي  «فرمود:  �روايت شده كه حضرت  �از ابوهريره 

پس از آن ابر كنار گرفت و دور شد و بـاران   صدايي شنيد، گفت: باغچه فالني را آب دهيد،
بر زمين سخت ريخت و به سيالب رفت و در يكجا جمع شـد، ناگـاه مـردي در ميـان باغچـه      

اسـمت   ،بيرون آمد و آب را با بيل به سوي باغچه برد. مرد مسافر بـه او گفـت: اي بنـدة خـدا    
 :بود. صاحب باغچه گفتچيست؟ گفت: فالني، اسمي بود كه مرد مسافر از صداي ابر شنيده 

چرا اسم من را پرسيدي؟ مسافر گفت: به راستي من از ابرِ بارانِ در اينجا جمع شـده، صـدايي   
شنيدم كه گفت: باغچة فالني را آب دهيد، آن اسم نام تو بود. تو در ايـن باغچـه چـه كـاري     

كـنم.   ميگويم كه چكار  دهي؟ صاحب باغ گفت: همين كه اين را گفتي برايت مي انجام مي
دهم و يـك   صدقه مي امن منتظرم كه باغم ثمر دهد، وقتي محصول آن رسيد يك سوم آن ر
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و منفعت (بذر سـال آينـده)   باشد و يك سوم ديگرش براي فائده  ام مي سوم آن، سهم خانواده
  .)1(»ماند مي

  عاقبت جحود و ناسپاسي -4

است به آن مبـتال شـود كـه در    ها شرّيي است كه انسان ممكن  ناسپاسي و نشناختن قدر نعمت
يـت  شود و به آنچه كـه فضـايل خـدادادي اسـت اهم     اعتنا مي هاي الهي بي نتيجة آن، به نعمت

ت و ورشود و ث ي به قهر و غضب تبديل ميسرانجام نعمت اله ماند. دهد و بدون فائده مي نمي
ت خـوبي  رود و تمام احسان و بخشش خداوند، براي شخصِ ناسـپاس عاقبـ   صحت از بين مي

  ندارد.
ذاب ســخت و اســي كــه جــزاي آن، برابــر بــا عــپسايــن اســت عاقبــت كفــران نعمــت و نا

  فرمايد: كننده است. همچنانكه خداوند تبارك و تعالي مي ويران

﴿z> u� ŸÑuρ ª! $# WξsW tΒ Zπtƒö� s% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ#u Zπ̈Ζ Í≥ yϑ ôÜ•Β $yγ‹ Ï? ù' tƒ $yγè% ø— Í‘ #Y‰ xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ 

ôN t� x�x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r' Î/ «! $# $yγs%≡sŒr' sù ª! $# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪ 

ô‰ s)s9 uρ öΝèδ u !% ỳ ×Αθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ çνθç/ ¤‹ s3sù ãΝ èδ x‹s{r' sù Ü>#x‹ yèø9 $# öΝ èδuρ šχθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊇⊂∪﴾)2(.  

 رسـيد؛  از هر سو، فراوان مييش زده است كه امن و امان بود و روزو خدا شهري را مثل «
نگي و هاي خدا را ناسپاسي كردند و خدا هم بـه سـزاي آن، طعـم گرسـ     پس ساكنانش نعمت

اي از خودشـان برايشـان آمـد، امـا او را تكـذيب       سپس فرستاده هراس را به مردم آن چشانيد.
  .»پس در حالي كه ستمگر بودند آنان را عذاب فرا گرفت ،كردند

خداوند براي ما بيان فرمود و در معرض و انظار  »لجنةصحاب اأ«و  »سبا«دو قصة قرآني 
  فرمايند. عام قرار داد تا عبرت گيريم، در قصة سبأ خداوند سبحان مي
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﴿ô‰ s)s9 tβ% x. :* t7 |¡Ï9 ’ Îû öΝ ÎγÏΨ s3ó¡tΒ ×πtƒ# u ( Èβ$tG ¨Ψ y_ tã &Ïϑ tƒ 5Α$yϑ Ï©uρ ( (#θè= ä. ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝ ä3În/u‘ 

(#ρã� ä3ô©$#uρ …çµs9 4 ×οt$ ù# t/ ×πt6Íh‹ sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θà� xî ∩⊇∈∪ (#θàÊt� ôã r' sù $uΖ ù= y™ö‘ r' sù öΝÍκ ö� n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠÌ� yèø9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø9 £‰t/ uρ 

öΝ Íκö� oK̈Ζ pg¿2 È÷tF̈Ζ y_ ö’ tA# uρsŒ @≅ à2é& 7Ý÷Η s~ 9≅ øOr&uρ &óx« uρ ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅Š Î= s% ∩⊇∉∪ y7 Ï9≡sŒ Ν ßγ≈ oΨ ÷ƒt“ y_ $yϑ Î/ 

(#ρã� x�x. ( ö≅ yδ uρ ü“Ì“≈ pgéΥ āωÎ) u‘θà� s3ø9 $# ∩⊇∠∪ $uΖ ù= yèy_uρ öΝæη uΖ ÷� t/ t÷t/uρ “t� à)ø9 $# ÉL©9 $# $uΖ ò2t�≈ t/ $pκ� Ïù “\� è% 

Zοt� Îγ≈ sß $tΡ ö‘ £‰ s% uρ $pκ� Ïù u� ö�¡¡9 $# ( (#ρç��Å™ $pκ� Ïù u’ Í<$uŠs9 $�Β$−ƒr&uρ tÏΖ ÏΒ#u ∩⊇∇∪ (#θä9$s) sù $uΖ −/ u‘ ô‰Ïè≈ t/ t÷t/ $tΡ Í‘$x� ó™r& 

(# þθßϑ n= sß uρ öΝåκ |¦à�Ρr& öΝßγ≈ oΨ ù= yèyfsù y]ƒÏŠ% tnr& öΝßγ≈ oΨ ø% ¨“ tΒ uρ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 

9‘θä3x© ∩⊇∪﴾)1(.  

شـان نشـانة رحمتـي بـود، دو باغسـتان از راسـت و        قطعاً براي مردم سبأ در محل سكونت«
ش او را شكر كنيد؛ شهري است خو بخوريد واز روزيِ پروردگارتان  ]:به آنان گفتيم[چپ، 

گردان شدند و مغـرور رفـاه و لذائـذ گشـتند،      و خدايي آمرزنده، اما آنان از شكر نعمت روي
ميوة ايشان را هاي پربركت و پر سويشان روان كرديم و باغ بدين سبب ما سيل ويرانگري را به

و اندكي در سدر مبـدل سـاختيم،    گز هاي شوره هاي تلخ و درخت ارزش با ميوه هاي بي به باغ
اين تعويض و تبديل چيزي بود كه به خاطر كفران نعمت، ايشان را بدان كيفر نموديم مگر ما 

ايـم،   ان آنـان و شـهرهايي كـه پربركـت و نعمـت كـرده      كنيم، ميـ  جز ناسپاسان را مجازات مي
هـا   و در ميـان آن ها و روستاها ساخته و پرداخته بوديم از يكـي، ديگـري نمايـان بـود      شهرك

ها و روزها در امـن و امـان در آنجاهـا سـير و      فاصله نزديك به هم ترتيب داده بوديم كه شب
خويشـتن   انـداز و بـر   هاي سفرهايمان فاصـله  پروردگارا! ميان منزل :سفر كنند. اما آنان گفتند

 هـا گردانيـديم و سـخت تـار و     هـا را بـراي آينـدگان، موضـوع حكايـت      پس آن ،ستم كردند
  .»هاست قطعاً در اين ماجرا براي هر شكيباي، سپاسگزاري عبرتمارشان كرديم. 

  فرمايد: خداوند مي »لجنةصحاب اأ«و در قصه 
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﴿$‾Ρ Î) öΝ ßγ≈ tΡ öθn= t/ $yϑ x. !$tΡ öθn= t/ |=≈ptõ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# øŒÎ) (#θãΚ |¡ø% r& $pκ ¨]ãΒ Î� óÇ u‹s9 tÏ⇔ Î6óÁãΒ ∩⊇∠∪ Ÿωuρ tβθãΖ ø[tG ó¡tƒ 

∩⊇∇∪ t∃$sÜ sù $pκ ö� n= tæ ×# Í←!$sÛ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ óΟèδ uρ tβθãΚ Í←!$tΡ ∩⊇∪ ôM yst6ô¹r' sù ÄΝƒÎ� ¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪ (# ÷ρyŠ$oΨ tG sù 

tÏ⇔ Î6óÁãΒ ∩⊄⊇∪ Èβr& (#ρß‰ øî $# 4’ n?tã ö/ ä3ÏOö� ym βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏΒ Ì�≈ |¹ ∩⊄⊄∪ (#θà) n= sÜΡ$$sù óΟ èδuρ tβθçG x�≈ y‚tG tƒ ∩⊄⊂∪ 

βr& āω $pκ ¨] n= äzô‰ tƒ tΠöθu‹ ø9 $# / ä3ø‹ n= tæ ×Å3ó¡ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (# ÷ρy‰ xî uρ 4’ n?tã 7Šö� ym tÍ‘ Ï‰≈ s% ∩⊄∈∪ $¬Η s>sù $yδ ÷ρr&u‘ (#þθä9$s% $‾ΡÎ) 

tβθ—9 !$ŸÒs9 ∩⊄∉∪ ö≅ t/ ßøtwΥ tβθãΒρã� øtxΧ ∩⊄∠∪ tΑ$s% öΝ ßγäÜ y™÷ρr& óΟ s9r& ≅ è% r& ö/ä3©9 Ÿωöθs9 tβθßsÎm7 |¡è@ ∩⊄∇∪ (#θä9$s% 

z≈ ysö6ß™ !$uΖ În/ u‘ $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. šÏϑ Î=≈ sß ∩⊄∪ Ÿ≅ t6ø% r' sù öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ tβθãΒ uθ≈ n= tG tƒ ∩⊂⊃∪ (#θä9$s% !$uΖ n= ÷ƒuθ≈ tƒ 

$‾Ρ Î) $̈Ζ ä. tÉó≈ sÛ ∩⊂⊇∪ 4|¤tã !$uΖ š/ u‘ βr& $oΨ s9 Ï‰ ö7ãƒ # Z�ö� yz !$pκ ÷]ÏiΒ !$‾Ρ Î) 4’ n< Î) $uΖ În/ u‘ tβθç7 Ïî≡u‘ ∩⊂⊄∪﴾)1(.  

 مورد آزمايش قرار داديم؛ آزموديم، ] راالجنةما آنان را همانگونه كه باغداران [اصحاب «
آنگاه كه سوگند خوردند كه صبح برخيزند و ميوه آن باغ را حتماً بچينند، ولي آنان انشاء اهللا 

ب پروردگار بر آن باغ به گردش نگفتند، پس در حالي كه آنان در خواب بودند باليي از جان
ران، يكديگر را صدا زدند كـه اگـر   زده و زمين باير گردانيد، پس باغدادرآمد و باغ را آفت 

نبايـد بينـوايي در بـاغ بـر شـما       چينيد بامدادان به سوي كشت خويش برويد كه امروز ميوه مي
ديدند رفتند و چون بـاغ   آيد، پس صبحگاهان در حالي كه خود را در منع بينوايان توانا ميدر

شان گفت: آيا  حروميم، خردمندترينبلكه ما م ]نه[ايم  را ديدند گفتند: قطعاً ما راه را گم كرده
شان رو بـه بعضـي ديگـر آوردنـد و      ستاييد، پس بعضي به شما نگفتم چرا خدا را به پاكي نمي

ايـم، اميـد اسـت كـه      همديگر را نكوهش كردنـد، گفتنـد: اي واي بـر مـا كـه سـركش بـوده       
  .»يمض دهد، زيرا ما به پروردگار مشتاقپروردگار ما بهتر از آن به ما عو

كـرده،   تروايـ  �از حضـرت رسـول    �در قصه أبرص و أقرع و أعمي كـه ابـوهريره   و 
  هاست. باالترين درس

  روايت است كه فرمود: �از پيامبر  �از ابوهريره 

                                           
  .32 – 17سورة قلم، آيات  -1
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مـادرزاد و ديگـري    )1(خداوند متعال خواست كه سه تن از بني اسرائيل را كه يكي پيسيِ«
 اي را فرسـتاد كـه نـزد أبـرص     فرشـته پـس   ، بيازمايد.كچل مادرزاد و سومي كور مادرزاد بود

آمده به او گفت: چه چيز را بيشتر دوست داري؟ وي گفت: رنگ نيكو و پوست نيكو و ايـن  
كه اين بيماري كه سبب نفرت و دوري مردم از من شـده از ميـان بـرود، پـس دسـتي بـر وي       

ال را دوسـت  بـه او گفـت: كـدام مـ     ،كشيد، پليدي از ميان رفت و رنگ نيكو به وي داده شد
باشد] خداوند به وي ماده شتري بـاردار   داري؟ گفت: شتر يا گاو را؟ [شك در قول راوي مي

  داد و گفت: خدا در آن بركت دهد.
بعد نزد كچل رفت و گفت: چه چيز را دوست داري؟ گفت: مـوي نيكـو و ايـن كـه ايـن      

اش از  ح كـرد كچلـي  بيماري كه سبب دوري مردم از من شده از ميان برود، پس سر او را مس
گاو را. گاو بارداري  :بين رفت و موي نيكو برآورد. گفت: كدام مال را دوست داري؟ گفت

  به او داده شد. گفت: خداوند برايت در آن بركت دهد.
بعد نزد كور آمد. گفت: كدام چيز را دوست داري؟ گفت: اين كه خداوند بيناييم را بـاز  

ش را بر وي كشيد و خداونـد بينـائيش را بـه وي داد، گفـت:     دهد تا مردم را ببينم. او هم دست
  كدام مال را دوست داري؟ گفت: گوسفند باردار. خداوند گوسفند بارداري را به او داد.

اين سه حيوان زادند و آن يكي صاحب يك دشت شتر و ديگري صاحب يك دشت گاو 
  و سومي صاحب يك دشت گوسفند شد.

هيكل اولي نزد ابرص آمد و گفت: مردي هسـتم مسـكين   پس اين فرشته به همان شكل و 
از تو  ، مگر به كمك خداوند و بعد كمك تو.توانم به منزل برسم ام و نمي كه از سفر بازمانده

خواهم به خاطر كسي كه به تو رنگ نيكو و جلد نيكو و مال داد به من شـتري بـدهي كـه     مي
كـنم   هي زياد دارم. فرشته گفت: فكـر مـي  در سفرم به وسيله آن به منزل برسم. مرد گفت: بد

آيا همان ابرص فقير نيستي كه مردم از تو نفرت بـرده و اكنـون خداونـد     ،شناسم من تو را مي

                                           
  شود [فرهنگ عميد]. هاي سفيد بر روي پوست بدن پيدا مي پيسي بيماري پوستي است كه در اثر آن لكه -1
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ام. وي گفـت:   ت را از بزرگانم به ارث بردهورعمت داده است. مرد گفت: من اين ثاين همه ن
  اند.گويي خداوند تو را به حالت اولت برگرد اگر چنانچه دروغ مي

بعد به همان شكل نزد كچل آمد و او همانند ابرص جواب داد و فرشته هـم بـه وي همـان    
گـويي خداونـد تـو را بـه حالـت       گفت: كه به ابرص گفته بود و گفت: اگر چنانچه دروغ مي

  اولت برگرداند.
وسايل سفر از بين  ،بعد به همان شكل و قيافه نزد كور آمد و گفت: مرد مسكين و مسافرم

از تـو   ر بـه كمـك خداونـد و بعـد بـه كمـك تـو.       مگـ  ،رسـم  ه و امروز به جايگـاهم نمـي  رفت
داد گوسفندي به من بده كـه بـدان بـه سـفرم     حق آن كه نور چشمت را به تو باز خواهم به مي

خـواهي بگيـر و    داد هرچـه مـي  راستي كه خداوند بينائيم را بـاز  به ،وي گفت: بلي .ادامه دهم
كـنم.   گيـر نمـي   گيري با تـو سـخت   گز در آنچه كه براي خود ميخواهي بگذار. هر هرچه مي

، خداوند از تو راضي فرشته گفت: مالت را با خود بردار. شما مورد آزمايش خدا قرار گرفتيد
  .)1(»رفيقت خشم گرفت شد و بر دو

اگر از خدا پروا داريد براي شما نيروي تشخيص حق از باطل قرار 

  دهد مي

  معني تقوا -1

ايمان در قلب جا گرفت و ريشه و اصل آن در نفس انسان ثابت شد، حاالت پنهاني همين كه 
شوند. تا ايـن   هاي كه خداوند به انسان بخشيده است ظاهر مي انسان، آشكار و استعداد توانايي
جويد و به سوي خيـر در حركـت اسـت. شـأن وصـف ايمـان        كه از شرّ دوري و انصراف مي

  و فرموده:آنست كه خداوند توصيف كرده 

                                           
  روايت بخاري و مسلم. -1
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﴿(£Å3≈ s9 uρ ©!$# |= ¬7 ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z≈ yϑƒM} $# … çµuΖ −ƒy— uρ ’ Îû ö/ ä3Î/θè= è% oν§� x.uρ ãΝ ä3ø‹ s9Î) t� ø� ä3ø9$# s−θÝ¡à� ø9 $# uρ 

tβ$uŠóÁÏèø9 $# uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχρß‰ Ï©≡§�9$# ∩∠∪ WξôÒsù zÏiΒ «! $# Zπyϑ ÷èÏΡ uρ 4 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∇∪﴾)1(.  

هاي شما بياراست و  ايمان را براي شما دوست داشتني گردانيد و آن را در دلليكن خدا «
كفر و پليدكاري و سركشي را در نظرتان ناخوشايند ساخت، آنان كه چنين اند، ره يافتگاننـد  

  .»كار است عمتي از اوست و خدا داناي سنجيدهو اين بخشش از خدا و ن
  اين حالت به تقوا موسوم است.

  كنندة اصول اسالم است نتقوا تضمي -2

  فرمايد: تقوا ضامن اصول اسالم و قواعد دين است، خداوند تبارك و تعالي مي

﴿y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ tÏ% ©!$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ tβθãΚ‹ É) ãƒuρ 

nο4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ ∩⊂∪ tÏ% ©!$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$oÿÏ3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö7s% 

Íοt� ÅzFψ$$Î/ uρ ö/ ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 4’ n?tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθßsÎ= ø� ßϑø9 $# 

∩∈∪﴾)2(.  

يت تقوا پيشگان است؛ اين است كتابي كه در حقانيت آن هيچ ترديدي نيست و ماية هدا«
ايـم   دارند و از آنچـه بـه ايشـان روزي داده    آنان كه به غيب ايمان آورده اند و نماز را به پا مي

كنند و آنان كه به آنچه به سوي تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو نازل شده اسـت   انفاق مي
هـدايتي از سـوي    آورنـد، و آنـان كـه بـه آخـرت يقـين دارنـد، آنـان برخـوردار از          ايمان مي

  .»پروردگار خويشند و آنان همان رستگارانند
  فرمايد: براي تنظيم كردار خوب، خداوند تبارك و تعالي مي

                                           
  .8 – 7سورة حجرات، آية  -1
  .5 – 2سورة بقره، آية  -2
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﴿}§øŠ©9 §� É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ £Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9$# ôtΒ ztΒ# u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$# uρ 

Ì� ÅzFψ$# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’ tA# uuρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1 ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ 

tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ tø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t,Î# Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh�9 $# uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’tA# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# 

šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ ôγyèÎ/ #sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï!# §�œØ9 $#uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7 ø9$# 3 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) −G ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪﴾)1(.  

نيكوكاري آن نيست كه روي خود را به سوي مشرق و يا مغرب بگردانيـد، بلكـه نيكـي    «
آن است كه كسي به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسماني و پيامبران ايمـان آورد و  

اي كه بدان دارد به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و درماندگان و  مال خود را با وجود عالقه
پا دارد و  گانِ در راه و گدايان دهد و در راه آزادسازي بردگان صرف كند و نماز را برواماند

زكات بدهد و آنان كه پيمان بستند و وفاكنندگان به پيمان خود هستند و در سختي و زيـان و  
  .»به هنگام جنگ شكيبايانند، آنانند كساني كه راست گفته اند و آنان همان پرهيزگارانند

﴿(#þθãã Í‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN £‰Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 

∩⊇⊂⊂∪ tÏ% ©!$# tβθà) Ï�Ζãƒ ’ Îû Ï !# §�œ£9 $# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏϑ Ïà≈x6ø9 $# uρ xáø‹ tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $#uρ �= Ïtä† 

šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ% ©!$# uρ #sŒÎ) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑ n= sß öΝ æη |¡à�Ρr& (#ρã� x. sŒ ©!$# (#ρã� x�øótG ó™$$sù 

öΝ ÎγÎ/θçΡä‹ Ï9 tΒ uρ ã� Ï� øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª! $# öΝ s9uρ (#ρ•� ÅÇ ãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪﴾)2(.  

ها و زمين است  به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد كه پهنايش به قدر آسمان«
و براي پرهيزگاران آماده است، آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشـي، احسـان و بـذل و    

كنند و خداوند نيكوكاران  خورند و از مردم گذشت مي بخشش دارند و خشم خود را فرو مي
آنان كه چون كار زشتي كنند يا بـر خـود سـتم روا دارنـد، خـدا را بـه يـاد         و ،را دوست دارد

                                           
  .177سورة بقره، آية  -1
  .135 – 133سورة آل عمران، آيات  -2



    ﴾97﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

آمرزد و بـر   طلبند و چه كسي جز خدا گناهان را مي شان آمرزش مي آورند و براي گناهان مي
  .»كنند دانند كه گناه است پافشاري نمي آنچه مرتكب شده اند، چون مي

﴿¨βÎ) tÉ)−G ßϑ ø9 $# ’ Îû ;M≈̈Ζ y_ Aβθã‹ ããuρ ∩⊇∈∪ tÉ‹ Ï{# u !$tΒ öΝßγ9 s?#u öΝåκ ›5u‘ 4 öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ ö6s% y7 Ï9≡sŒ 

tÏΨ Å¡øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ% x. Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $tΒ tβθãèyföκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ptôāF{$$Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ï� øótG ó¡o„ ∩⊇∇∪ þ’ Îûuρ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒ r& 

A,ym È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� óspRùQ $# uρ ∩⊇∪﴾)1(.  

گيرنـد، زيـرا    سارانند، آنچه پروردگارشان عطا فرموده مـي  ها و چشمه زگاران در باغپرهي«
خفتند و در سـحرگاهان از خـدا    ها پيش از اين نيكوكار بودند، آنان اندكي از شب مي كه آن

  .»شان حقي براي سائل و محروم، معين بود كردند و در اموال طلب آمرزش مي
  فرمايد: ميعدالت از تقواست. خداوند سبحان 

﴿#θä9Ï‰ ôã $# uθèδ Ü>t� ø% r& 3“uθø) −G= Ï9﴾)2(.  

  .»تر استعدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك«
  فرمايد: و عفو و گذشت از مردم هم از تقوا است؛ خداوند مي

﴿βr&uρ (# þθà� ÷ès? ÛUt� ø% r& 3”uθø) −G= Ï9﴾)3(.  

  .»تر استو گذشت كردن شما به تقوا نزديك«
  فرمايد: ست؛ خداوند سبحان ميو وفاي به عهد هم از تقوا

﴿4’ n?t/ ôtΒ 4’nû÷ρr& ÍνÏ‰ôγyèÎ/ 4’ s+ ¨?$# uρ ¨βÎ* sù ©! $# �=Åsãƒ tÉ) −G ßϑø9 $# ∩∠∉∪﴾)4(.  

ترديد خداوند پرهيزگاران را  كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگاري نمايد، بيآري، هر«
  .»دوست دارد

                                           
  .19 – 15ذاريات، آية  سورة -1
  .8سورة مائده، آية  -2
  .273سورة بقره، آية  -3
  .76سورة آل عمران، آية  -4



   

 ﴿98﴾
     

  سالم ماا
  

 

اي كـه در   هـاي درسـت و شايسـته   و همچنين تقوا شامل عقايد، آداب و روش و بقيـه كار 
خداونـد قلـب او را بـه تقـوا      باشد. كسي كه داراي اوصاف حميـده اسـت   قرآن ذكر شده مي

دا هـيچ مـانعي   به طوريكه براي اطاعت حق آمـاده و در راه خـ   ،ش كرده و سربلند شدهآزماي
ودن نفـس  نمـ  رسد مگر به راضي كه البته شخص به اين مقام و منزلت نمي گيرد جلو او را نمي

به ترك شهوات و تمايالت نفساني؛ و به واسطه مجاهدت در راه خدا، شيريني ايمـان و طعـم   
  يقين را چشيده باشد.

بنـدة خـدا بـه مقـام متقـين و اهـل تقـوا و پرهيزگـاران         «فرمايـد:   مي �حضرت رسول اهللا 
  .)1(»نيست كه مبادا گناهي در آن باشد رسد، مگر به ترك چيزي كه خالفي در آن نمي

  دعوت به سوي تقوا -3

ها و منشأ تمام خيرات و صالح فـرد و جامعـه اسـت، پـس بهتـرين       چون تقوا جامع تمام نيكي
  فرمايد: توشة انسان، تقواست. خداوند متعال مي

﴿#ρßŠ̈ρt“ s? uρ �χ Î* sù u�ö� yz ÏŠ#̈“9 $# 3“uθø) −G9 $#﴾)2(.  

  .»گاري استبراي خودتان توشه برگيريد كه در حقيقت بهترين توشه پرهيز«
  فرمايد: شود. خداوند مي لباس تقوا بهترين آاليشي است كه در شخص آشكار مي

﴿¨$t7 Ï9 uρ 3“uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×� ö�yz﴾)3(.  

  .»لباس تقوا و ترس از خدا بهترين لباس است«
  د:فرماي زديك و محترمند. خداوند مياهل تقوا از جهت شأن و منزلت به خدا ن

﴿¨βÎ) ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39 s) ø?r&﴾)4(.  

                                           
  روايت ترمذي، حديث حسن. -1
  .197سورة بقره، آية  -2
  .26سورة اعراف، آية  -3
  .13سورة حجرات، آية  -4



    ﴾99﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

  .»در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست«
اين وصفي است كه خداوند براي خواص و دوستان خود اختيار كرده است كه آنان از 

  گيرند. نظر خيرات و بركات برتري دارند و بيشتر مورد محبت الهي قرار مي

﴿öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# (#θãΖ tΒ# u (#öθs) ¨? $#uρ $uΖ óstG x� s9 ΝÍκ ö� n= tã ;M≈ x. t�t/ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ﴾)1(.  

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمـين  «
  .»گشوديم برايشان مي

راه صواب را و پاكان كساني هستند كه از فيض الهي برخوردارند، حق را درك كرده اند 
يافته اند و حق را از باطل تشخيص و جدا كرده اند و آنچه كه عمل خير اسـت انجـام داده   در

  فرمايد: بد را ترك نموده اند. خداوند مي راند و كردا

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u βÎ) (#θà) −G s? ©! $# ≅ yèøgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% ö� èù ö�Ïe� s3ãƒuρ öΝà6Ζ tã öΝä3Ï?$t↔Íh‹ y™ ö�Ï� øótƒuρ 

öΝ ä3s9 3 ª!$# uρ ρèŒ È≅ ôÒx� ø9$# ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊄∪﴾)2(.  

اگر از خدا پروا داريد، براي شما نيروي تشخيص حق از  !اي كساني كه ايمان آورده ايد«
آمـرزد و خـدا داراي بخشـش     مـي  زدايد و شما را دهد و گناهانتان را از شما مي مي باطل قرار

  .»است
بـراي نفـوذ شـيطان در قلـب ايشـان نيسـت و دچـار آشـفتگي و          پس با اين وصف، راهـي 

مانند. و اگر بـه چيـزي از ايـن مصـايب گرفتـار       شوند و در شك و ترديد نمي سرگرداني نمي
  فرمايد: سازد، خداوند مي شوند بالفاصله نور حق و يقين آن را متفرق مي

﴿āχ Î) šÏ% ©!$# (# öθs) ¨? $# # sŒÎ) öΝ åκ¡¦tΒ ×# Í×‾≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# (#ρã� ā2x‹ s? #sŒÎ* sù Ν èδ tβρç� ÅÇ ö7 •Β 

∩⊄⊃⊇∪﴾)3(.  

                                           
  .96سورة اعراف، آية  -1
  .29سورة انفال، آية  -2
  .201سورة اعراف، آية  -3



   

 ﴿100﴾
     

  سالم ماا
  

 

اي از جانب شيطان بديشان رسـد،   در حقيقت كساني كه از خدا پروا دارند چون وسوسه«
  .»خدا را به ياد آورند و به ناگاه بينا شوند

ده آنان اولياء اهللا و دوستان خدايند و با حفاظت الهي محفوظ هستند و به عافيت خداي زن
هاي آينده در  باشند و از غم و غصه زمان گذشته و از گرفتاري ها مصون مي اند و از ناگواري

  فرمايد: اَمانند. خداوند متعال مي

﴿Iωr& āχ Î) u !$uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγs9 3“t� ô±ç6ø9 $# ’ Îû Íο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? 

ÏM≈ uΗ Í>x6Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθx� ø9$# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩∉⊆∪﴾)1(.  

شوند، زيرا كـه ايمـان    آگاه باشيد كه بر دوستان خدا بيمي نيست و نه آنان اندوهگين مي«
هـاي   يا و آخرت مژده براي آنان است، وعـده آورده و پرهيزگاري ورزيده اند، در زندگي دن

  .»خدا را تبديلي نيست، اين همان كاميابي بزرگ است
  و آنان هميشه مورد نظر الهي قرار دارند.

﴿¨βÎ) ©! $# yìtΒ tÏ% ©!$# (#θs) ¨? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Ν èδ šχθãΖ Å¡øt’Χ ∩⊇⊄∇∪﴾)2(.  

هــا  اســت كــه آن در حقيقــت خــدا بــا كســاني اســت كــه پــروا داشــته انــد و بــا كســاني «
  .»نيكوكارانند

﴿tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† …ã&©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡tFøts†﴾)3(.  

كنـد و   هركس هم از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، خدا راه نجات را براي او فراهم مي«
  رساند. كند روزي مي او از جايي كه تصورش نمي

﴿tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† …ã&©! ôÏΒ ÍνÍ÷ ö∆r& #Z� ô£ç„ ∩⊆∪﴾)1(.  

                                           
  .64 – 62سورة يونس، آية  -1
  .128سورة نحل، آية  -2
  .3و  2سورة طالق، آيات  -3



    ﴾101﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

  .»و هركس از خدا پروا كند، براي او در كارش تسهيلي فراهم سازد«

  تقوي به آگاهي و عزم و اراده است -4

  شود مگر با برخورداري از: تقواي خداي اليزال كامل نمي
  اول: آگاهي ديني و شناخت ارزش و فايدة آن.

هـا را   هـا و سـختي   نجام كار سخت، تا انسان تحمـل و توانـايي نـاگواري   دوم: قوة اراده و ا
داشته باشد. پس شناخت و آگاهي از طرفي و اراده قوي از طرف ديگر، به انسان قوه بينش و 

  دهد. درك حقيقت را بدون لغزش و انحراف مي
رار داده و قرآن كريم به موضوع اين دو نيرو، صريحاً اشاره كرده و در اختيـار پيـامبران قـ   

  يادآوري نموده است.

﴿ö� ä.øŒ$# uρ !$tΡ y‰≈t7 Ïã tΛÏδ≡t� ö/Î) t,≈ ysó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒuρ ’ Í< 'ρé& “Ï‰÷ƒF{$# Ì�≈|Áö/ F{$#uρ ∩⊆∈∪﴾)2(.  

ور [با اراده و آگاه] بودنـد،   اق و يعقوب را كه نيرومند و ديدهحسو بندگان ما ابراهيم و ا«
  .»به ياد آوريد

  عالمان فقه و دين هستند.اين مورد  هاي توانا در اولين دست

خشيت خدا را در  ،از ميان بندگان تنها عالمان هستند كه به حقيقت

  دل دارند

  دعوت اسالم به خوف از خداوند -1

ترسـند، خداونـد    در دعوت اسالم به سوي ترس از خدا و تعريف از كسـاني كـه از خـدا مـي    
  فرمايد: مي

﴿ª! $$sù ‘,ymr& βr& çνöθt±øƒrB βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪﴾)1(.  

                                                                                                             
  .4سورة طالق، آية  -1
  .45سورة ص، آية  -2



   

 ﴿102﴾
     

  سالم ماا
  

 

  .»خدا سزاوارترست، اگر مؤمنيد از او بترسيد«

﴿}‘≈ −ƒÎ) uρ Èβθç7 yδ ö‘ $$sù ∩⊆⊃∪﴾)2(.  

  .»و تنها از من بترسيد«

﴿Èβθèù% s{uρ βÎ) Λ äΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪﴾)3(.  

  .»پس اگر مؤمنيد، از آنان مترسيد از من بترسيد«

﴿Νà2â‘ Éj‹ y⇔ ãƒuρ ª!$# … çµ|¡ø� tΡ﴾)4(.  

  .»ترساند و خدا شما را از كيفر خود مي«

﴿Ÿ≅ t6ø% r&uρ öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ tβθä9 u !$|¡tFtƒ ∩⊄∈∪ (# þθä9$s% $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ã≅ö7 s% þ’ Îû $uΖ Î= ÷δ r& tÉ)Ï� ô±ãΒ ∩⊄∉∪ 

�∅yϑ sù ª! $# $uΖ øŠn= tã $oΨ9 s% uρuρ z># x‹ tã ÏΘθßϑ ¡¡9 $# ∩⊄∠∪ $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ∅ÏΒ ã≅ ö6s% çνθãã ô‰ tΡ ( …çµ‾Ρ Î) uθèδ •� y9 ø9$# 

ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊄∇∪﴾)5(.  

مـا بيشـتر در ميـان خـانوادة      :گويند پرسند، مي شان رو به برخي كنند و از هم مي و برخي«
مرگبار حفظ كرد، ما از ديرباز پس بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم  ،خود بيمناك بوديم

  .»خوانديم كه او همان نيكوكارِ مهربان است او را مي
آمـده اسـت كـه حضـرت عايشـه       لروايت امام احمد و ترمذي از حضرت عايشه  در

  فرمايد: فرمود: به حضرت رسول اهللا گفتم: قول خداوند متعال در قرآن كريم مي
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﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# Νèδ ôÏiΒ ÏπuŠô±yz Ν Íκ Íh5u‘ tβθà) Ï� ô±•Β ∩∈∠∪ tÏ% ©!$# uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝÍκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∇∪ 

tÏ% ©!$# uρ Οèδ öΝ ÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθä. Î� ô³ç„ ∩∈∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè? ÷σ ãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝåκ æ5θè= è% ¨ρ î's# Å_uρ öΝ åκ̈Ξr& 4’n< Î) öΝ Íκ Íh5u‘ 

tβθãèÅ_≡u‘ ∩∉⊃∪﴾)1(.  

ــه نشــانه « هــاي  در حقيقــت كســاني كــه از بــيم پروردگارشــان هراســانند و كســاني كــه ب
ورزنـد و كسـاني كـه     به پروردگارشان شـرك نمـي   آورند و آنان كه پروردگارشان ايمان مي

داننـد كـه بـه     هايشان ترسـان اسـت و مـي    دهند، در حالي كه دل آنچه را دارند در راه خدا مي
  .»سوي پروردگارشان باز خواهند گشت

، اي دختـر  فرمـود: خيـر   �شود. حضرت  خواران و دزدان مي آيا شامل زناكاران و شراب
دهنـد و از آن   خوانند و صدقه مي گيرند و نماز مي كه روزه ميباشد  شامل كساني مي صديق!

  ترسند كه خداوند قبول نكند. مي
بينيـد،   بينم كه شـما نمـي   من چيزي را مي«فرمود:  �روايت شده كه حضرت  � از ابوذر

سنگين شد آسمان و حق دارد كه سنگين شود، چون در آن جاي چهار انگشت نيسـت، مگـر   
دانـم   مـي  من آنچه ،به خدا سوگند شان بر زمين است؛ ده اند و پيشانيكه مالئكه در حال سج

برديد و كوه  ن لذت نمياتگريستيد و از زنان يد و بسيار ميخنديد دانستيد كمتر مي اگر شما مي
  .)2(»داشتيد ميلهي دست به دعا بربارگاه عظمت اگرفتيد و در  و بيابان را دربر مي

كسي كه از خدا بترسـد و در طاعـت   « كه فرمود: �امبر روايت شده از پي �از ابوهريره 
رسد، بيدار باشيد كه كـاالي الهـي گرانبهاسـت،     خداوند كوشش كند به سر منزل مقصود مي

  .)3(»شيد كه كاالي الهي همان بهشت استآگاه با
هيچي «فرمود:  �و روايت ترمذي به سند حسن از ابي امامه باهلي نقل است كه حضرت 

تر نيست. اشكي كه از ترس خـدا بريـزد و قطـره    دو قطره و دو اثر محبوببه اندازه نزد خداوند 
                                           

  .60 – 57آيات  سورة مؤمنون، -1
  روايت ترمذي. -2
  روايت ترمذي به سند حسن. -3
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راي اداي فريضه الهـي  خوني كه در راه خدا ريخته شود و قدمي كه در راه خير و قدمي كه ب
  .»برداشته شود

  موجب ترس از خدا -2

مخصـوص  خشيت يا بيم و ترس در شناخت و جالل الهي و يـا بـيم از عظمـت و كبريـايي او     
عارفان و خداشناسان است؛ همين كه درك و شناخت الهي ثابت شد انسان به شدت از خـدا  

  گيرد. ترسد و بزرگترين ترس و خشيت در دل او قرار مي مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ ‾≈yϑ n= ãèø9 $#﴾)1(.  

  .»ترسند ها دانايانند كه از او ميناز بندگان خدا ت«
  .»ترسم بيشتر از همة شما از خدا ميمن عالمترين شما هستم و «: دفرمو �حضرت 

  و در روايت ديگري از ترمذي و ابوداود به سند صحيح كه:
شد، ماننـد   از خوف خدا قلبش داراي صداي خفيفي مي ،خواند وقتي نماز مي �حضرت 

  صداي گرية خفيفي.
، بـيم آن داشـته باشـد    و يا اين كه سبب ترس اين است كه كسي كه مرتكب گناهي شـود 

  كه مورد مؤاخذه خداوند نسبت به آن كار قرار گيرد.

  آثار ترس از خدا -3

نمايد، چون بيم از خـدا، بـراي    اسالم به اين خاطر انسان را ترغيب و تشويق به خوف الهي مي
فرد و جامعه داراي ارزش است، چرا كه بيم از خـدا شـجاعت و مردانگـي و شـهامت و روح     

كند و اين از بهترين و بزرگترين  پوشي را در انسان زنده مي نظر و چشم دون صرفحقگوييِ ب
ها حقگو باشند و مدافع عـدالت   هاي بشري و نهايت آمال و آرزوي اوست. اگر انسان فضيلت

و راستي، و عامل نشر و ابالغ آن، باطل، متواري و از بين رفتنـي اسـت، هماننـد از بـين رفـتن      
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هاي نصرت خداوند است  ها و نشانه و اين يكي از عالمت .روشنائي روز تاريكي شب با نور و
  كه اين آيه كريمه به آن اشاره دارد:

﴿šÏ% ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «! $# … çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† # ´‰tnr& āωÎ) ©! $# 3 4’ s∀ x. uρ «! $$Î/ $Y7ŠÅ¡ym 

∩⊂∪﴾)1(.  

ز خـدا  ترسند و از هيچ چيز جـ  و از او مي كنند ابالغ مي هاي خدا را همان كساني كه پيام«
  .»كند بيم ندارند و خدا براي حسابرسي كفايت مي

دهند و از نيكـوترين و زيبـاترين    ترسند كه به همة سخنان گوش فرا مي كساني از خدا مي
  كنند. ها پيروي مي آن

﴿ö� Ïj.x‹ sù βÎ) ÏM yèx� ‾Ρ 3“t� ø.Ïe%!$# ∩∪ ã�©. ¤‹ u‹y™ tΒ 4ý øƒs† ∩⊇⊃∪﴾)2(.  

  .»ترسد، به زودي پند گيرد پس پند بده، اگر پند سودمند باشد، كسي كه مي«

﴿$yϑ ‾Ρ Î) â‘ É‹Ζè? tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒs† Νåκ ®5u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $#﴾)3(.  

دارنـد، هشـدار    ترسند و نمـاز برپـا مـي    تو تنها كساني را كه از پروردگارشان در نهان مي«
  .»دهي يم

﴿$yϑ ‾Ρ Î) â‘ É‹Ψè? ÇtΒ yìt7 ©? $# t� ò2Ïe%!$# zÅ ýzuρ z≈ uΗ ÷q§�9$# Í= ø‹ tóø9$$Î/ ( çν÷� Åe³t6sù ;οt�Ï� øóyϑ Î/ 9�ô_r&uρ AΟƒÍ� Ÿ2 

∩⊇⊇∪﴾)4(.  

دادن تو، تنها كسي را سودمند است كه كتاب حق را پيروي كند و از خداي رحمان بيم «
  .»ارزش مژده دهداش پرچنين كسي را به آمرزش و پادر نهان بترسد، 
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از ديگر آثار بيم از خدا آنست كه انسان از ارتكاب و نزديكي به گناه و عصـيان محفـوظ   
شود، چرا كـه انسـان هرگـاه از خـدا بترسـد       ماند و او از فسق و فجور و محرمات ايمن مي مي

را از دارد. و چشـمش   گري و مسخره و استهزاء محفوظ مـي  زبانش را از دروغ و غيبت و فتنه
ل خيانت و قلبش را از بغض و قهر و فسق و كبر و نفاق و باقي صفات مذموم كه خداوند متعا

بود انسان هميشه دامنگير شرّ، و  دارد كه اگر خوف خدا نمي ميپسندد، باز و اسالم، آن را نمي
كرد و ارزش و  از لذائذ واقعي دنيا و آخرت محروم بود. از طرفي هم مصلحت را رعايت نمي

  گذاشت. اعتباري براي خودش باقي نمي

  نبودن آن عدم كفايت قوانين و كافي -4

توانـد جـايگزين آن شـود، ولـي      نون برابر با ترس از خداست و ميقا ،شود كه گاهي گفته مي
كه سختگير باشد، ارزش و اعتبار ترس خدا را ندارد، چـون تـرس از خـدا دل را زنـده     همين 

هان و در همه حال با انسان است و ليكن قانون هنگامي رعايـت  دارد و در آشكار و پن نگه مي
شود كه انسان از گرفتاري و مشكالت آن بترسد، پس هر وقت كـه فرصـتي پـيش آيـد و      مي

  گيرد. دهد و آن را ناديده مي شخص از جريمه نترسد به قانون گوش نمي
ا و انتشـار  هـ  اين مشكالت بشريت كه موجب از بين رفتن فضايل شخصـيت و فسـاد قلـب   

اعتباري به ارزشهاست، دليلش غفلت از خوف الهي و نبودن عظمت او در  جرم و جرائم و بي
  قلب انسان است.

هـا باشـد    اين خاطر دعوت قرآني به خوف از خدا زياد است، تا موجب بيداري قلـب  و به
ت كه در بيداري دل، نجات انسان و سعادت دنيا و آخرت است. نتيجتـاً خـوف خـدا و خشـي    

نمايد. و به اين خاطر خداوند در دفتر ثبت اعمال  الهي، انسان را به راه و روش خير دعوت مي
مغفرت را براي خائفين ثبت كرده و اجر و پاداش زيادي را برايشان گذاشـته اسـت. خداونـد    

  فرمايد: مي

﴿¨βÎ) tÏ% ©!$# tβöθt±øƒs† Ν ßγ−/ u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ Ο ßγs9 ×οt� Ï�øó̈Β Ö� ô_r&uρ ×�� Î7x. ∩⊇⊄∪﴾)1(.  
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ترسند، آنان را آمرزش و پاداشي بزرگ خواهد  كساني كه در نهان از پروردگارشان مي«
  .»بود

﴿$̈Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø� ¨Ζ9$# Çtã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# 

∩⊆⊇∪﴾)1(.  

وردگــارش هراســيد و نفــس خــود را از هــوس و امــا كســي كــه از ايســتادن در برابــر پر«
  .»داشت، پس جايگاه او همان بهشت استباز

﴿tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ |·øƒs† uρ ©! $# Ïµø)−G tƒuρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρâ“ Í←!$x� ø9 $# ∩∈⊄∪﴾)2(.  

نـد كـه   و كسي كه خدا و فرستاده او را فرمان برَد. و از خدا بترسد و از او پروا كنـد، آنان «
  . »خود كاميابند

﴿ôyϑ Ï9 uρ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ Èβ$tF̈Ζ y_ ∩⊆∉∪﴾)3(.  

  .»صاحب دو باغ خواهد شد دو هركس كه از مقام پروردگارش بترس«

﴿āχ Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7Í× ‾≈ s9 'ρé& ö/ ãφ ç�ö� y{ Ïπ−ƒÎ� y9 ø9 $# ∩∠∪ ôΜèδ äτ !# t“ y_ y‰ΖÏã öΝÍκ Íh5u‘ 

àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã “Ì�øgrB ÏΒ $uη ÏG øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù # Y‰t/ r& ( zÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡sŒ 

ôyϑ Ï9 zÅ ýz … çµ−/ u‘ ∩∇∪﴾)4(.  

در حقيقت كساني كه مؤمنند و كارهايي شايسته كرده اند، بهترين آفريدگاننـد، پـاداش   «
هاي هميشـگي اسـت كـه از زيـر درختـان آن نهرهـا روان اسـت،         باغ آنان نزد پروردگارشان

مانند، خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنود، ايـن پـاداش بـراي     جاودانه در آن مي
  .»كسي است كه از پروردگارش بترسد
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  ترس از مردم -5

م و باشـد، پـس تـرس از مـردم مـذمو      خوف خدا ممدوح و ستايش شده مـي  همين كه گفتيم
دارد و انساني متملق  را از حق گفتن و اظهار حق بازمي مقبوح است، چون ترس از مردم انسان

  توان شد. آورد كه اميد به خير او نيست و از شرّش ايمن نمي كار به وجود ميو ريا
بـود، ديگـر    اگر شجاعت داعيان خير و دليري مصلحين در برابر اذيت و آزار دشمن نمـي 

  جاي نمانده بود. قوانيني صحيح برهيچگونه دستور و 

  درمان ترس -6

بردن ترس را معلوم كرده و براي رفع ترس در نفسِ انسـان و نجـات    اسالم راه و دستور از بين
اراده و بـدون كتمـان كـه در برابـر     گيري يك شخصيت قوي و بـا  از ضعف و نااميدي، شكل

اشد بايد برايش معلوم شود كه مردم ها پايدار و مقاوم ب مردم ضعفي نداشته و در مقابل سختي
هم مثل او انسان هستند و حيات يك هديه الهي است كه در دست خودشان نيسـت و هرگـاه   

  فرمايد: خداوند ميگيرد.  بخواهد طبق آن مدت مشخص و محدود آن را مي

﴿ $tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§ø� uΖ Ï9 βr& |Nθßϑ s? āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# $Y7≈ tFÏ. Wξ§_xσ •Β﴾)1(.  

  .»ميرد فسي بدون خواست و ارادة الهي نميهيچ ن«
  كند. ميرد مگر مشيت الهي، و پيش رفتن و باز ايستادن، عمر را كم و زياد نمي انسان نمي

  شاعري زيرك و دانا در اين مورد گفته است:

  أي يـــومي مـــن املـــوت أفـــر   
  يــــوم ال قــــدر أو يــــوم قــــدر
ــه  ــدر ال أرهبـــ ــوم ال قـــ   يـــ
ــذر   ــو احلـ ــدور ال ينجـ ــن املقـ   ومـ
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ــد ــنم   مام دو روزاز كـــــ ــرار كـــــ ــرگ فـــــ   از مـــــ
ــده    ــدر شـ ــه مقـ ــده و روزي كـ ــدر نشـ ــه مقـ   روزي كـ
  روزي كـــه مقـــدر نشـــده ترســـي از مـــرگ نـــدارم     
  و از روز مقـــــدر شـــــده اميـــــد نجـــــات نيســـــت    

  

  شاعر ديگري گفته:

ــد    ــم أج ــاة فل ــتقيب احلي ــدمت أس   تق
ــدما   ــري أن تقـ ــاة غـ ــي حيـ   لنفسـ

  

  بـــــــــراي دوام حيـــــــــاتم جويـــــــــا شـــــــــدم
ــافتم    ــده نيــــ ــخص شــــ ــر مشــــ ــر از عمــــ   غيــــ

  

  ماندن به دست خداست، رزق و روزي نيز به دست اوست. همچنانكه زنده

﴿ ̈βÎ) ©! $# uθèδ ä−# ¨—§�9 $# ρèŒ Íο§θà) ø9$# ßÏG yϑ ø9 $# ∩∈∇∪﴾)1(.  

  .»خداست كه خود روزي بخش نيرومند است«

﴿$tΒ uρ ÏΒ 7π−/ !#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# āωÎ) ’ n?tã «! $# $yγè% ø— Í‘﴾)2(.  

  .»ست، مگر اين كه روزيش بر عهدة خداستاي در زمين ني و هيچ جنبنده«
پس چرا  ؛براي هر جنبنده محافظي نگه داشته، تا وقت اجل معين و مشخص او �خداوند

ترسد؟ آن هم انسـاني اسـت مثـل او، نـه مالـك ضـرر اسـت و نـه صـاحب           انسان از انسان مي
  ه:به اين خاطر خداوند متعال فرمود و نه مرگ و نه حيات به دست اوست. منفعت،

﴿ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª! $# uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB﴾)3(.  
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  .»ترسي، با آن كه خدا سزاوارتر است كه از او بترسي و از مردم مي«
دهد،  انسان دلير و نيرومند و نترس را كه به تهديد مردم گوش نمي �خداوند سبحان 

  تحسين كرده و نيك شمرده است.

﴿ tÏ% ©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚ y_ öΝ ä3s9 öΝ èδ öθt±÷z$$sù öΝ èδ yŠ#t“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ 

$uΖ ç6ó¡ym ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪﴾)1(.  

همان كساني كه برخي از مردم به ايشان گفتند؛ مردمان براي جنگ با شما گرد آمده «
افزود و گفتند: خدا ما را بس است و  شان ها بترسيد ولي اين سخن بر ايمان اند، پس از آن

  .»گري است نيكو حمايت
است، جمعي از مردم به اصحاب  �سبب نزول اين آيه كريمه راجع به اصحاب رسول اهللا 

ن براي جنگ گرد آمده اند تا شما را نابود كنند، اين تهديد براي يكگفتند: مشر �رسول اهللا 

اهللا  حسبنا«تأثير ديگري نداشت و گفتند:  مسلمانان به جز ايمان و ثبات و شجاعت هيچ
  .»عنا وهو كافينا، ونعم الوكيل يف الدفاع

  هيچگاه از رحمت خدا نااميد نشويد

شـود و   اسالم راه روشن و روش معلوم و معيني دارد كـه طبـق آن كارهـاي نيـك انجـام مـي      
 خليفـة «شايسـتة   همچنين ضامن رسيدن انسان به مقام رفيع و درجه عالي است و او را به مقام

رساند، مگر اين كه انسان از راه و دستور اسالم منحرف شـود، آن هـم    در روي زمين مي »اهللا
گـرفتن و يـا بـا     به واسطة جهل و ناداني، و يا تحت تأثير مفاسد و يا تحت فشار شهوانيت قرار

پـايين   پذيرفتن كار بيهوده و عبث است، كه انحراف و گمراهـي انسـان را از درجـه انسـانيت    
از كشـاند و او را   نمايـد و انسـان را بـه ذلـت و خـواري مـي       آورد و ارزش او را ساقط مـي  مي
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ارزشـي رسـيد، نـه داراي     دارد، وقتي كه انسان به اين بـي  ميحركات سالم و تبعيت از حق باز
  رسالت عالي است و نه هدف خير دارد.

زندگي انساني به سمت ترس و  روزي كه دنيا از مقاصد اسالمي و اوامر الهي خالي باشد،
  شود. تر و هولناكتر مي درنده ،رود و انسان از حيوانات درنده اضطراب پيش مي

كند تا اين كه  آويزشدن به اصل آن دعوت مياسالم انسان را با تمسك حق و دست پس 
  فرمايد: انسان در هدفش به راه خطا نرود و از راه مستقيم نلغزد. خداوند سبحان مي

﴿ ô7 Å¡ôϑ tG ó™$$sù ü“Ï% ©!$$Î/ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩⊆⊂∪ …çµ‾Ρ Î) uρ Ö�ø. Ï% s! y7 ©9 

y7 ÏΒ öθs) Ï9 uρ ( t∃ôθy™ uρ tβθè= t↔ó¡è? ∩⊆⊆∪﴾)1(.  

پس به آنچه به سوي تو وحي شده است، چنگ بزن كه تـو بـر راه راسـت قـرار داري و     «
مايه تذكري است و به زودي در مورد آن پرسيده خواهيـد   قطعاً قرآن براي تو و براي قوم تو

  .»شد
رسـد و قـوة روحـي او     گيرد و حالت خواب آلودگي به او مـي  گاهي، ضعف انسان را مي

كنـد و در   شود و هدف اصلي را گم مي خوابد، در اين اوقات روان او با مشكل روبرو مي مي
در مواجهه با اين مشكالت دروني، بـه او   شود كه در اين شرايط و دام هوا و آرزو گرفتار مي

صر خير و شر شود: تو نه مالئكه پاكي و نه انسان معصومي، تو كسي هستي كه دو عن گفته مي
كند و شـما را بـه سـر منـزل      گاهي قوة روحاني و معنويت بر تو غلبه مي در شما منازعه دارند.

كنـد و شـما را بـه اسـفل سـافلين       يو گاهي ديگر عنصر شهوانيت بر تو غلبه مـ  ،رساند باال مي
  برد. مي

خود پي ببريد و آن را اصـالح  و فقط آنچه بر شماست، وقتي كه اشتباهي كرديد به اشتباه 
ها پاك نماييـد و   وقتي كه مريض شديد خود را مداوا كنيد و نفس خويش را از ناپاكي كنيد.

  مجدداً تغيير مسير دهيد.
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رين خطاكننـدگان  در معـرض اشـتباه هسـتند، بهتـ    تمـام بنـي آدم   «فرمايد:  مي �حضرت 
  .)1(»كارانند توبه

تا زماني كه خورشيد از جهت مغرب طلوع كند، براي «فرمود:  �و ايضاً حضرت رسول 
پذير اسـت. [خداونـد شـب را     كساني كه به شب گناه كرده اند، خداوند در روز برايشان توبه

و كساني كه در روز گنـاه كـرده انـد در شـب     كند تا گناهكاران روز توبه كنند].  طوالني مي
  .)2(كند تا گناهكاران شب در روز توبه كنند] پذير است. [خداوند روز را طوالني مي توبه

شود و قلب، قوة خود را در سالمتي و توانايي كامـل   و با اين دستور خطا و عصيان كم مي
كند. خداونـد   پيروزي پيدا ميهايي كه در نفس انسان است  يابد؛ و قوة روحي بر گرفتاري مي

گنـاهي و تكليـف بـيش از حـد      حاالت و ضعف انسان را كامالً شـناخته او را مكلـف بـر بـي    
  توانايي نكرده است.

﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡ø� tΡ﴾)3(.  

  .»كند خداوند هيچ كس را جز به قدر توانائيش مكلف نمي«
از هـا بشـتابد و چـون     سـوي نيكـي  انسان همچنانكه مكلف است از گناه فرار كند، بايد به 

  دارد، بايد از گناه نيز خودش را پاك نگهدارد. ه مينجاست خودش را پاك نگ
الگو و اسوه و موررد اقتداء براي تمام بندگان است، خداونـد متعـال در حـق او     �آدم 

  فرموده است:

﴿|Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθtósù ∩⊇⊄⊇∪ §ΝèO çµ≈ t6tG ô_$# … çµš/ u‘ z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 3“y‰ yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪﴾)4(.  

و اينگونه آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و به بيراهه رفت، سـپس پروردگـارش او   «
  .»را برگزيد و بر او ببخشود و وي را هدايت كرد
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﴿#‘¤) n= tG sù ãΠyŠ# u ÏΒ ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑ Î= x. z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 4 … çµ‾Ρ Î) uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ãΛÏm§�9 $# ∩⊂∠∪﴾)1(.  

پس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت نمود و خدا بر او ببخشود. آري، اوست كـه  «
  .»پذير و مهربان است توبه

  از پروردگار خويش دريافت نمود. �اينست كلماتي كه آدم 

﴿Ÿω$s% $uΖ −/ u‘ !$oΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡à�Ρ r& βÎ) uρ óΟ ©9 ö� Ï�øós? $uΖ s9 $oΨ ôϑ ymö� s? uρ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 $# ∩⊄⊂∪﴾)2(.  

و اگر بر ما نبخشايي و بـه مـا رحـم نكنـي      وردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديمگفتند: پر«
  .»مسلماً از زيانكاران خواهيم بود

  
  كه فرمود: �كلماتي هم از حضرت رسول 

ــر اإ ــاًن تغفـ ــر مجـ ــهم تغفـ   للـ
ــا  ــك ال أملــ ــد لــ   وأي عبــ

  

كدام انسان  شاي نه فقط قسمتي از آنان را،بخشي تمام بندگانت را ببخ پروردگارا، اگر مي
  شد.است كه گناه نكرده با

بسياري از اوقات اسالم دروازه اميد و آرزو را بـاز كـرده و مـردم گناهكـار را بـه توبـه و       
آمـرزد   نمايد و كساني كه تمنا و اميد مغفرت را دارند خداوند آنان را مـي  استغفار دعوت مي

  فرمايد: ند. خداوند ميهرچند گناه بسياري داشته باش

﴿ö≅ è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã�Ï� øótƒ z>θçΡ —%!$# 

$�è‹ ÏΗ sd 4 … çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà� tóø9 $# ãΛÏm§�9 $# ∩∈⊂∪﴾)3(.  
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ايـد، از رحمـت خـدا نااميـد     روي روا داشـته   اي بندگان من كه بر خويشـتن زيـاده   :بگو«
  .»آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان است مشويد، در حقيقت خدا همه گناهان را مي

﴿tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ # ¹þθß™ ÷ρr& öΝÎ= ôà tƒ … çµ|¡ø� tΡ ¢Ο èO Ì� Ï�øótG ó¡o„ ©! $# Ï‰ Éftƒ ©! $# # Y‘θà�xî $VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊇⊃∪﴾)1(.  

خدا را  ،از خدا آمرزش بخواهد و هركس كار بدي كند يا بر خويشتن ستم ورزد، سپس«
  .»آمرزندة مهربان خواهد يافت

چـه از  اي فرزنـد آدم! هر «شنيدم؛ فرمود:  �روايت شده گفت: از رسول خدا  �از انس 
مـودم و بـاكي نـدارم. اي    من خواستي و از من اميد داشتي، آنچه از تو بـود بخشـيدم و عفـو ن   

برسد آنگـاه از مـن آمـرزش بخـواهي، تـو را      اگر گناهانت به جلو ابرهاي آسمان  فرزند آدم!
اگر تو به اندازة گنجايش زمين گناه به نزد من بياوري  رزم و باكي ندارم. اي فرزند آدم!آم مي

  .)2(»آيم و چيزي را با من شريك نسازي، من همسنگ آن به ديدار تو مي
  .»پذيرد توبه بنده را تا دم مرگ ميهمانا خداوند متعال «فرمود:  �پيامبر 

گناه الزم به اعتراف نيست و احتياج به شـيخ و مكـان    زدر اسالم مانند مسيحيت، در توبه ا
و گمراهـي، و  خاصي ندارد، بلكه توبه يك بيداري روحي است كه گوياي انحراف به باطـل  

گشت و ثبات به راه مستقيم است. هنگامي كه دل بيدار شـد و نفـس   سعي و كوشش براي باز
آماده براي اصالح حال خود و رفـع خطاهـاي نفسـاني شـد، تنهـا توبـه       درك حقيقت نمود و 

  فرمايد: شود. خداوند سبحان مي است كه خداوند از آن خشنود و موجب بخشش گناهان مي

﴿šÏ% ©!$# uρ # sŒÎ) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (#þθßϑ n= sß öΝæη |¡à�Ρ r& (#ρã� x. sŒ ©! $# (#ρã� x�øótG ó™$$sù öΝ ÎγÎ/θçΡä‹ Ï9 tΒ uρ 

ã� Ï�øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª!$# öΝs9 uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 4’n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Νèδ äτ !#t“ y_ 

                                           
  .110سورة نساء، آية  -1
  روايت ترمذي: حديث حسن صحيح. -2



    ﴾115﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

×οt� Ï�øó̈Β ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_uρ “Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# šÏ$ Î#≈yz $pκ� Ïù 4 zΝ ÷èÏΡuρ ã� ô_r& t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# 

∩⊇⊂∉∪﴾)1(.  

آورنـد و بـراي    ن كه كار زشتي كنند و يا بر خود ستم كردنـد، خـدا را بـه يـاد مـي     و آنا«
آمـرزد و بـر آنچـه مرتكـب      خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي گناهانشان آمرزش مي
كننـد؛ آنـان پاداششـان آمرزشـي از      دانند كه گناه است، پافشاري نمـي  شده اند، با اين كه مي

هايي است كه از زير درختـان آن جويبارهـايي روان اسـت تـا      نجانب پروردگارشان و بوستا
  .»جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نيكوست

آمـرزد كـه گنـاه را بـدترين اعمـال و       دهد كه خداوند گناهكاراني را مي اين آيه نشان مي
يـاد  شان بدانند و داراي حالتي باشـند كـه وقتـي كـه خـدا را بـه        مخالف شخصيت و مردانگي

روي را  آورند، بدانند آنچه را كه حق عظمت الهي است رعايت نكرده، و خالف و زيـاده  مي
شـوند و بـا عجلـه و     در حضور حق انجـام داده انـد، پـس دچـار خجلـت و سـرافكندگي مـي       

  صحت نفس و حيات قلب است. رشتابند كه اين دليل ب شرمندگي به سوي توبه و استغفار مي
ورزند و آن را سبب آزادي روحـي و   ، اصرار و مداومت ميهكبيرولي كساني كه بر گناه 

بينند، صفات كـافران   دانند و به خاطر آن احساس نگراني و پشيماني در خود نمي شادماني مي
  فرمايد: را دارا هستند. خداوند تبارك و تعالي مي

﴿öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ ö6s% y7 Ï9≡sŒ šÏùu� øIãΒ ∩⊆∈∪ (#θçΡ% x.uρ tβρ•� ÅÇ ç„ ’ n?tã Ï]Ζ Ïtø: $# ËΛÏàyèø9 $# ∩⊆∉∪﴾)2(.  

  .»كردند اينان كه پيش از اين ناز پروردگان بودند و بر گناه بزرگ پافشاري مي«
  فرمايد: مي �خداوند 

﴿$yϑ ‾Ρ Î) èπt/ öθ−G9 $# ’ n?tã «! $# šÏ% ©# Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg¿2 ¢Ο èO šχθç/θçG tƒ ÏΒ 5=ƒÌ� s% y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù 

Ü>θçG tƒ ª! $# öΝÍκ ö� n= tã 3 šχ% x. uρ ª!$# $̧ϑŠÎ= tã $\ΚŠÅ6ym ∩⊇∠∪﴾)1(.  

                                           
  .136و  135سورة آل عمران، آية  -1
  .46 – 45سورة واقعه، آية  -2
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شوند، سـپس   توبه نزد خداوند تنها براي كساني است كه از روي ناداني مرتكب گناه مي«
پـذيرد و خداونـد دانـاي حكـيم      شـان را مـي   كنند، اينان هستند كه خدا توبه به زودي توبه مي

  .»است
برد، مانند روشنايي  و كارهاي خوب مفاسد را از بين ميكردن به سوي عمل صالح  شتاب

پوشاند. و هنگامي كه كار خـوب تـوأم بـا اخـالص و ارادة قـوي       روز كه تاريكي شب را مي
باشد، موجب پاكي نفس است و بخشش و مغفرت الهي نابودكننده تمام گناهان اسـت، پـس   

  ايد:فرم در اين صورت توبه همراه با عمل صالح است. خداوند مي

﴿|= tG x. öΝä3š/ u‘ 4’ n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ sπyϑ ôm§�9 $# ( … çµ‾Ρ r& ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3Ψ ÏΒ #L þθß™ 7's#≈ yγpg¿2 ¢Ο èO z>$s? .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 

yx n= ô¹r&uρ … çµ‾Ρ r'sù Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∈⊆∪﴾)2(.  

پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر كرده كه هركس از شما با ناداني كار بدي بكند و «
  .»ان استو خدا آمرزندة مهرب ،به توبه و عمل صالح روي آورد آنگاه

﴿’ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$¤� tós9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ §ΝèO 3“y‰ tF÷δ $# ∩∇⊄∪﴾)3(.  

و قطعاً من آمرزندة كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و بـه راه  «
  .»راست رهسپار شود

﴿¢Ο èO ¨βÎ) š�−/ u‘ šÏ% ©# Ï9 (#θè= Ïϑ tã u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg¿2 §ΝèO (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ (#þθßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ) y7 −/ u‘ 

.ÏΒ $yδ Ï‰÷èt/ Ö‘θà� tós9 îΛÏm§‘ ∩⊇⊇∪﴾)4(.  

با اين همه پروردگار تو نسبت به كساني كه به ناداني مرتكب گناه شده سپس توبه كرده «
  .»لبته پروردگارت پس از آن آمرزنده و مهربان استو به صالح آمده اند، ا

                                                                                                             
  .17سورة نساء، آية  -1
  .54ة انعام، آية سور -2
  .82سورة طه، آية  -3
  .119سورة نحل، آية  -4
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﴿tÏ% ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t�yz# u Ÿωuρ tβθè= çFø) tƒ }§ø�̈Ζ9 $# ÉL©9 $# tΠ§� ym ª!$# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ Ÿωuρ 

šχθçΡ ÷“ tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yèø� tƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $YΒ$rOr& ∩∉∇∪   ô# yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü>#x‹ yèø9 $# tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ô$ é#øƒs† uρ ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγãΒ ∩∉∪   

āωÎ) tΒ z>$s? š∅tΒ# u uρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξyϑ tã $[sÎ=≈ |¹ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΑÏd‰ t6ãƒ ª! $# ôΜÎγÏ?$t↔Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ym 3 tβ% x. uρ ª! $# 

# Y‘θà�xî $VϑŠÏm§‘ ∩∠⊃∪   tΒ uρ z>$s? Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ …çµ‾Ρ Î* sù ÛUθçG tƒ ’n< Î) «! $# $\/$tG tΒ ∩∠⊇∪﴾)1(.  

خواهند و كسي را كه خدا خونش را حرام  و كساني هستند كه با خدا معبودي ديگر نمي«
ها را انجـام دهـد سـزايش را     كه هركس اين كنند كشند و زنا نمي كرده است، جز به حق نمي

شود و پيوسته در آن خـوار   دريافت خواهد كرد، براي او در روز قيامت عذاب دو چندان مي
كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند، پس خداوند بديهايشـان را  مگر  ،ماند مي

كند و خدا همواره آمرزنده و مهربان اسـت و هـركس توبـه كنـد و كـار       ها مي تبديل به نيكي
  .»گردد درست انجام دهد، در حقيقت به سوي خدا باز مي

 �به خدمت حضرت  ،يدزني را بوس �مردي از اصحاب رسول اهللا به روايت ابن مسعود، 
  آمد و به او خبر داد، خداوند تبارك و تعالي اين آيه را نازل فرمود:

﴿ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# Ç’nût� sÛ Í‘$pκ ¨]9$# $Z� s9ã— uρ zÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ptø: $# t÷Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ 3“t� ø.ÏŒ 

šÌ� Ï.≡©%# Ï9 ∩⊇⊇⊆∪﴾)2(.  

هـا   اول و آخر آن و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار، زيرا خـوبي  در دو طرف روز،«
  .»برد، اين براي پندگيرندگان پندي است ها را از بين مي بدي

  اين فقط براي من است؟ ،آن مرد گفت: يا رسول اهللا
  .)3(»باشد براي تمام امتم نيز مي«فرمود:  �پيامبر 

                                           
  .71 – 68سورة فرقان، آيات  -1
  .114سورة هود، آية  -2
  روايت بخاري و مسلم. -3
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كسي كه خـوب وضـوء   «مود: فر �ار اسالم روايت شده كه پيامبر بزرگو �درداء  از ابو
ت يا چهار ركعت نماز فرض يا مستحب، بـا تمـام ركـوع و سـجود انجـام      عبگيرد، بعد دو رك

  .)1(»آمرزد دهد، پس از آن در بارگاه عظمت الهي طلب مغفرت نمايد، خداوند او را مي
  شنيدم فرمود: �روايت شده گفت: از رسول اهللا  �از ابوبكر صديق 

دي كه اگر گناهي از او صادر شد، بعد از آن وضـويي بگيـرد و نمـازي بخوانـد و     فر هر«
آمـرزد، پـس از آن ايـن آيـه را      استغفاري نمايد [ممكن نيست مگر اين كه] خداوند او را مي

  تالوت فرمود:

﴿ šÏ% ©!$# uρ # sŒÎ) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (#þθßϑ n= sß öΝ æη |¡à�Ρr& (#ρã� x.sŒ ©! $# (#ρã�x� øótG ó™$$sù öΝÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ uρ 

ã� Ï�øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª! $# öΝ s9uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδ uρ šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂∈∪﴾)2(.  

 آورند و براي و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي«
آمـرزد و بـراي آنچـه     اهـان را مـي  خواهند و چه كسـي جـز خـدا گن    آمرزش ميشان  نگناها

  .)3(»كنند دانند كه گناه است، پافشاري نمي مرتكب شده اند، با آن كه مي
  گويند. به اين نماز، نماز توبه مي

زياد هستند، به عنوان نمونه بـه   شوند اعمال صالحي كه موجب تكفير گناهان مي
  كنيم: ها اشاره مي بعضي از آن

  وضو از كارهاي خوب است
ديدم كه مثل اين وضـويم،  را  �نقل است كه گفت: رسول اهللا  �ز حضرت عثمان ا -1

اش آمرزيـده   كسـي كـه اينگونـه وضـو گيـرد گناهـان گذشـته       «سپس فرمـود:   وضو ساخت.

                                           
  روايت طبراني در كبير به سند حسن. -1
  .135سورة آل عمران، آية  -2
  حسن. حديث اود و نسائي بيهقي و ترمذي و گفت:روايت ابن ماجه، ابود -3
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يـر واجـب محســوب   (عبـادت غ . »و رفتـنش بــه مسـجد بـرايش نافلـه اســت    شـود و نمـاز    مـي 
  .)1(شود) مي

اي  هنگـامي كـه بنـده   «فرمـود:   �رسـول  روايـت اسـت كـه حضـرت      �از ابوهريره  -2
مسلمان وضو سازد و صورتش را بشويد، هر گناهي كه با چشمانش كرده باشد، از صـورتش  

ريزد و چون دستهايش را بشويد، هر گناهي كـه بـا دسـت     همراه آب يا آخرين قطره آب مي
گناهي كه  ، هرشويد ريزد، وقتي پاهايش را مي انجام داده باشد آب يا با آخرين قطرة آب مي

ريـزد تـا از گنـاه پـاك      ن مـي پاهايش به سوي آن رفته بـا آب يـا آخـرين قطـره آب بـه زمـي      
  .)2(»شود مي

  از كردار نيك نماز است
خواهيد  بيدار باشيد، آيا مي« فرمود: �روايت شده كه حضرت رسول  �از ابوهريره  -1

گناهان شما را محو نمايـد و بـه    شما را راهنمايي كنم به چيزي كه خداوند متعال به وسيلة آن
گـرفتن كامـل در    : وضـو فرمـود  �حضرت  ، يا رسول اهللا!د؟ گفتند: آريدرجات عالي برسان

 نهادن بـه سـوي مسـاجد، و در انتظـار    و گام سرما و گرماي زياد، و بسيار رفتن ها يعني  سختي
همـين اسـت   پـس   ،كشيدن نماز بعد از خواندن نماز ديگر، همين است مالزمـت و پيوسـتگي  

  .)3(»پيوستگي مالزمت و
بينيـد يكـي از شـما     آيـا مـي  «فرمـود:   �رسول اهللا  روايت شده گفت: �از ابوهريره  -2

اش باشد و روزي پـنج مرتبـه از آن غسـل كنـد؛ آيـا چـرك بـر بـدنش          جوي آبي بر درِ خانه
نـه اسـت   ماند. حضرت فرمود: اين مانند نمازهـاي پنجگا  ماند؟ گفتند: چرك بر بدنش نمي مي

  .)4(»كند يلة آن گناهان شما را پاك ميكه خداوند به وس

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت مسلم. -2
  روايت بخاري و مسلم. -3
  روايت بخاري. -4
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هـر مسـلماني كـه    «شنيدم:  �روايت است؛ گفت: از رسول اهللا  �از عثمان بن عفان  -3
هنگام نماز فرض برسد و خوب وضو نمايد و در نماز خشوع و ركوع انجام دهد، اين عبادت 

ره نشده باشد و اين حكـم در تمـام وقـت    كفاره گناهان گذشته اوست، اگر مرتكب گناه كبي
  .)1(»ثابت است

نماز شخص در « شنيدم فرمود: �روايت است گفت: از رسول خدا  �و از ابوهريره  -4
جماعت بيست و پنج برابر نمازش در خانه و بازار است، چـون وضـو نمـوده و آن را درسـت     

باشـد؛ بـراي هـر گـامي،      اشـته انجام دهد و به سوي مسجد برود كه جز نماز كـار ديگـري ند  
د فرشـتگان بـر او   شود و تا در نماز باشـ  شود و گناهي از او كم مي برايش افزوده مي اي درجه

گويند: پروردگـارا! بـر او درود    وضو نباشد و مي دامي كه در جاي نمازش بيكنند، ما دعا مي
انتظـار نمـاز    اي كـه در  بفرست، پروردگارا! بر او رحم كن، و هميشه در نماز اسـت تـا لحظـه   

  .)2(»باشد

  از كردار نيك نماز جمعه است
كسـي كـه روز جمعـه    «فرمـود:   �روايت است كه حضرت رسـول   �از سلمان فارسي 

كننده بـه خـود بزنـد و از منـزل     خود را پاكيزه كند و مـواد خوشـبو   غسل كند و به قدر امكان
ش فـرض شـده نمـاز بخوانـد،     اي كـه بـراي   بيرون آيد و ميان دو نفر جدايي نيفكند و به اندازه

  .)3(»شود كوت كند، گناهانش آمرزيده ميسپس در هنگام خطبة امام، س

  د آخر نماز از اعمال صالح استاراو
مرتبـه   33هـركس در آخـر هـر نمـاز     «فرمـود:   �روايت است كه پيـامبر   �از ابوهريره 

 إِالَّ إِلَـه  الَ«تبه را به ذكـر  مرتبه اهللا اكبر و صدمين مر 33و  ،هللا مرتبه الحمد 33سبحان اهللا، و 

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
  روايت بخاري. -3
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اللَّه هدحالَ و رِيكش لَه لَه لْكالْم لَهو دمالْح وهلَى وٍء كُلِّ عىير شبجز  ]بحق[معبودى « »قَد
اهللا، وجود ندارد. شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، ستايش شايسته ى اوست، و او بر هر 

شـود، اگرچـه بـه مقـدار كـف دريـا        مايد، خطاهاي او آمرزيـده مـي  ختم ن »چيزى توانا است
  .)1(»باشد

  حج و عمره از اعمال صالح هستند
كسي كه حج كند و مراسم حج را «فرمود:  شنيدم �گفت: از رسول اهللا  �ابوهريره  -1

  .)2(»بدون فحش و فسق انجام دهد، همچون روزي است كه از مادر متولد شده است
عمره تا عمرة ديگر، گناهان ميـان  «فرمود:  �روايت است كه پيامبر  �ره و از ابوهري -2

  .)3(»شود و حج مبرور پاداشش، جز بهشت نيست آن دو آمرزيده مي

  صالح است اعمالجهاد از 
اي گذر كـرد   به دره �يكي از اصحاب رسول اهللا  روايت است گفت: �ريره از ابوه -1

گيـر شـوم و در    ا خود گفت: من اگر از مردم گوشهو چشمه آبي شيرين ديد، تعجب كرد و ب
دهم.  نباشد انجام نمي �اين وادي بنشينم، برايم خوبتر است ولي اين كار را تا اجازه حضرت 

مقام و منزلت شـما در راه خـدا بهتـر از هفتـاد     «فرمود:  �اجازه گرفت، پيامبر  �از حضرت 
ه خداوند شما را بيامرزد و وارد بهشتتان باشد، اگر دوست داريد ك سال عبادت در منزلتان مي

كند در راه خدا جهاد كنيد، هركس به اندازه مدت زمان دوشـيدن شـتري در راه خـدا جهـاد     
  .)4(»ستكند بهشت آماده او

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
  روايت بخاري. -3
  روايت ترمذي. حديث حسن. -4
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جهـاد  «هايش فرمـود:   در يكي از خطبه �روايت است كه حضرت  �و از ابي قتاده  -2
دانيد اگر مـن در   شما مي !گفت: يا رسول اهللادر راه خدا بهترين اعمال است. مردي برخاست 

فرمود: بلي، اگر در راه خـدا   �شود؟ پيامبر  راه خدا كشته شوم آيا موجب كفاره گناهانم مي
شـود.   جهاد كني صابر و بردبار باشي و پشت به جبهة جنگ نكني، گناهان شما آمرزيـده مـي  

دا كشته شوم كفـاره گناهـانم   فرمود: چه گفتي؟ مرد گفت: اگر من در راه خ �بعد حضرت 
فرمود: اگر صابر و بردبار باشي، رو به جبهه و پشت به جبهه نكني، مگـر   �باشد. حضرت  مي

آن را بـه   �به راستي كـه جبرئيـل    شود. ين، بلي گناهانت آمرزيده ميبراي اداي قرض و د
  .)1(»من گفت

  اخالق نيكو از اعمال صالح است
  كفاره گناهان است.مداراكردن و خوشرويي و گذشت 

اگر دو نفر مسـلمان بـه همـديگر برسـند و بـا همـديگر       «فرمود:  مي �حضرت رسول  -1
بل از اين كه از همديگر جـدا  شوند، ق ها بخشيده مي دست بدهند و مصافحه كنند هردوي آن

  .)2(»شوند
ــد ببخشــد بنــده«فرمــود:  �حضــرت  -2 اي را كــه در هنگــام خريــد و فــروش و   خداون

  .)3(»قرض مدارا كنددرخواست 
 ،پيش از شما مردي بود؛ مالئكه با روح او مالقات كردنـد « فرمود: �حضرت رسول  -3

اي؟ مرد گفت: به ثروتمنـدان مهلـت دادم و از گـدايان     به او گفتند: آيا كار خيري انجام داده
  .)4(»پس خداوند او را بيامرزيد ،گذشت كردم

  فرمايد: خداوند سبحان مي -4

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت ابوداود. -2
  .روايت بخاري -3
  روايت بخاري. -4
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﴿#θà�÷èu‹ ø9 uρ (# þθßsx� óÁu‹ ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ™7 ÏtéB βr& t� Ï�øótƒ ª!$# óΟ ä3s9﴾)1(.  

  .»و بايد عفو كنند و گذشت نمايند، مگر دوست نداريد كه خدا شما را ببخشايد«
شود، وقتي كه نيكي و عطوفت و  شامل گنهكار گردين و چركين ميگذشت و عفو الهي 

  جوشد. مهرباني در دلش مي
گشـت، نزديـك    در گذشته، سگي به درِ چاهي مـي «فرمايد:  مي �حضرت رسول اهللا  -5

بود از تشنگي بميرد، زني زناكار از بني اسرائيل سگ را به آن حالـت ديـد، كفـش از پـايش     
  .»درآورد و سگ را آب داد، خداوند او را بيامرزيد

  :ها از اعمال صالح است شكر بر درد و مصيبت و تحمل سختي
هرچه دچار بشود، موجب پـاكي و محـو اعمـال و كـردار زشـت       ها انسان از درد و محنت

  اوست.
هرچه از درد و بال و غم و غصه، حتي اگـر خـاري بـه    «فرمايد:  مي �حضرت رسول  -1

اونـد بـه حسـاب كفـارة گناهـان او      رسـد، مگـر كـه خد    اعضاي بدن فرو رود به مسلمان نمـي 
  .»آورد ميدر

مـؤمن هميشـه در جـان و مـال و فرزنـد       مـردان و زنـان  «فرمايد:  مي �حضرت رسول  -2
  .)2(»گيرند تا به خدا بپيوندند، در حالي كه گناهي ندارند خويش مورد آزمايش قرار مي

  :كفاره مجلس
فائـده را   و دروغ و گفتار آشـفته و بـي   هاي زشت و ناپسند سي حرفلهرگاه انسان در مج

  ره سخنان غلطش را داده است.بيان كرد اگر بعداً سخنانش را با ذكر خدا خاتمه داد، كفا
ــوهريره  ــامبر   �از اب ــت اســت كــه پي ــود:  �رواي ــس باشــد، در آن  «فرم كســي در مجل

هاي زشت و دروغ و آشفته بسيار گويد و قبل از برخاستن در آن مجلس ايـن كلمـات    حرف

                                           
  .22سورة نور، آية  -1
  روايت ترمذي. حديث حسن صحيح. -2
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 أَنـت، أَسـتغفرك   سبحانك اللَّهم وبِحمدك، أَشهد أَنْ الَ إِلَـه إِالَّ «را بخواند و بگويد: 
كإِلَي بوأَتواهي پروردگارا، تو پاكي و حمد و سـتايش مخصـوص ذات توسـت، و گـ    (. »و

در آن مجلـس   .)فرت و توبه، به درگـاه تـو را دارم  طلب مغ دهم كه جز تو خدايي نيست، مي
  .)1(»ستخداوند او را آمرزيده ا

  گفتنارفاستغهميشه 
الهي موجب خالصي و نجـات اسـت و بايـد بـه آن قصـد توبـه        استغفار در بارگاه عظمت

  نصوح باشد.
كسي كه اكثر اوقـات زبـانش را بـه اسـتغفار عـادت دهـد       «فرمايد:  مي �حضرت رسول 

و  كنـد  ها و شادي و گشايش در هر غمي فـراهم مـي   خداوند موجبات او را در تمام گرفتاري
  .)2(»رساند رزق او را بدون حساب مي

  ة خداوند متعال در اين مورد است:و اين فرمود

﴿àM ù= à)sù (#ρã� Ï�øótFó™$# öΝ ä3−/ u‘ … çµ‾Ρ Î) šχ% x. # Y‘$¤� xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒ u!$yϑ ¡¡9 $# /ä3ø‹ n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ 

/ ä.÷ŠÏ‰ ôϑ ãƒuρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 # \�≈pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪﴾)3(.  

دگارتان آمرزش بخواهيـد كـه او همـواره آمرزنـده اسـت، تـا بـر شـما از         از پرور :گفتم«
ها قرار دهد و و پسران ياري كند و برايتان باغ آسمان باران پي در پي فرستد و شما را به اموال

  .»نهرها بر آن پديد آورد

﴿$tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝßγt/ Éj‹ yèã‹ Ï9 |MΡ r&uρ öΝÍκ� Ïù 4 $tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹ yèãΒ öΝèδ uρ tβρã� Ï� øótG ó¡o„ 

∩⊂⊂∪﴾)4(.  

                                           
  روايت ترمذي. حديث حسن. -1
  روايت ابوداود. -2
  .12 – 10سورة نوح، آيات  -3
  .33سورة انفال، آية  -4
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ها هستي، خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و تا آنان طلـب   ولي تا تو در ميان آن«
  .»دهندة ايشان نخواهد بود مغفرت كنند، خدا عذاب

و پناهگاه امني براي اين امـت معـين كـرده اسـت:      روايت است: خداوند متعال دو ملجأ و
، پناهگـاهي رفـت و   ، و دوم اسـتغفار و طلـب بخشـش   �ت رسـول  اول وجود مبارك حضـر 

  د:فرماي پناهگاهي باقي است. خداوند متعال مي

﴿Èβr&uρ (#ρã�Ï� øótFó™$# ö/ ä3−/ u‘ §Ν èO (# þθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) Ν ä3÷èÏnG yϑ ãƒ $�è≈ tG ¨Β $�Ζ |¡ym #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ÏN ÷σãƒuρ ¨≅ ä. 

“ÏŒ 9≅ôÒsù … ã&s# ôÒsù﴾)1(.  

پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد تا اين كـه شـما   و اين كه از «
  .»اي از كرم خود عطا كند مند سازد و بهرة شايسته مندي نيكويي تا زماني معين بهره را با بهره

استغفار، از اسباب دفع بالست، همچنانكه خوبي بهره بردن از دنيا اثـري از آثـار اوسـت و    
  و سبب خير در نفس انسان است.نمايد  شر را دور مي

نزد خداوند توبه كنيـد و از او   !اي مردم«فرمود:  �به اين خاطر است كه حضرت رسول 
  .»كنم در بارگاه عظمت الهي توبه ميطلب مغفرت نمائيد، همانا من روزي يكصد مرتبه 

  كرد و اينست: ترين كلمات استغفار تعليم ميرا به بزرگ اصحابش �و حضرت 

»ا اللَّهم كدعوو كدهلَى عا عأَنو ،كدبا عأَنو نِيلَقْتخ ،تإِالَّ أَن الَ إِلَه يبر تأَن م
 يل رفَاغْف بِيُء بِذَنوأَبو ،لَيع كتمبِنِع ُء لَكوأَب ،تعنا صم رش نم ذُ بِكوأَع ،تطَعتالَ اس هفَإِن

يتإِالَّ أَن بوالذُّن رفغ«.  
ام و بـر   پروردگارا! تو خداي مني، جز تو خدايي نيست، مرا خلق كردي و مـن بنـدة تـو   «

ام، به نعمتـي   برم از شرّ آنچه انجام داه عهد و قرار تو به قدر توانائيم پايدار هستم، به تو پناه مي
اي جـز   گناهم را ببخش، هيچ بخشنده ،نمك كنم و به گناهم اقرار مي كه بر من دادي اقرار مي

  (به روايت بخاري). .»تو نيست

                                           
  .3سورة هود، آية  -1
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اگر كسـي ايـن دعـا را در روز از روي يقـين     «فرمود:  �پس از اين دعا، حضرت رسول 
و اگـر كسـي آن را از روي    ،بخواند، اگر در آن روز قبل از غروب بميرد از اهل بهشت است

  .»د، بميرد او از اهل بهشت استيقين در شب بخواند قبل از اين كه روز بشو

  حمد و ستايش الهي از اعمال صالح است
نقـل   �از اسباب و وسايل بخشش الهي اين ذكر است كـه بخـاري و مسـلم از ابـوهريره     

  فرمود: �كرده اند، پيامبر بزرگوار اسالم 
شود،  بگويد گناهان او آمرزيده مي »سبحان اهللا وبحمده«ز يكصد مرتبه كسي كه در رو«

  .»اگرچه به مقدار كف دريا باشد

  دوري از گناهان كبيره از اعمال صالح است
بردن رفتار و كردار زشت  كردار خوب تنها موجب تزكيه نفس نيست، بلكه موجب از بين

هم هست. دوري از گناهان كبيره، كفاره گناهان صغيره است و اگر از گناهـان كبيـره دوري   
  فرمايد: ت و الزم به توبه نيست. خداوند ميگناه صغيره از بين خواهد رف ،شود

﴿βÎ) (#θç6Ï⊥ tFøgrB t� Í←!$t6Ÿ2 $tΒ tβöθpκ ÷] è? çµ÷Ψ tã ö� Ïe�s3çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝä3Ï?$t↔Íh‹ y™ Ν à6ù= Åzô‰çΡ uρ Wξyzô‰ •Β $VϑƒÌ� x. 

∩⊂⊇∪﴾)1(.  

ها نهي شده ايد دوري گزينيـد، بـديهاي شـما را از شـما      اگر از گناهان بزرگي كه از آن«
  .»آوريم ميو شما را در جايگاه ارجمند دريم زدا مي

عـذاب بـه آتـش داده    گناه كبيره آنست كه خداوند در مورد آن عقوبت حد و يـا وعـده   
 ،دهندة آن را لعن كرده و شرع آن را به كبيره نام برده و قابل بخشـش نيسـت  است و يا انجام 

  :فرمايد مگر به توبة نصوح كه خداوند به آن امر فرموده است و مي

                                           
  .31سورة نساء، آية  -1
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﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (# þθç/θè? ’ n< Î) «! $# Zπt/ öθs? % �nθÝÁ‾Ρ 4|¤tã öΝ ä3š/u‘ βr& t� Ïe� s3ãƒ öΝ ä3Ψ tã 

öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹y™ öΝ à6n= Åzô‰ãƒuρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$#﴾)1(.  

يـد اسـت كـه    به درگـاه خداونـد توبـه راسـتين كنيـد، ام      اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
ويبارهـايي  هـا ج  هايي كه از زيـر آن  هايتان را از شما بزدايد و شما را به باغ پروردگارتان بدي

  .»آوردروان است در
از گناهان گذشته است. توبه باز ايستادن و  صوح آرام بخش دردها و پشيماني جديتوبه ن

حانه در آينـده اسـت و   دوري گرفتن از گناهان، و قصد و ارادة قطعي براي ادامة زندگي مصل
كننده باشد بـه صـاحبش پـس دهـد و يـا حالليـت آن را بخواهـد، ايـن          اگر حق مردم بر توبه

  فرمايد: اي است كه خداوند قبول دارد و به آن خشنود است و خودش مي توبه

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# ã≅ t7ø) tƒ sπt/ öθ−G9 $# ôtã ÍνÏŠ$t7 Ïã (#θà�÷ètƒuρ Çtã ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9 $# ãΝn= ÷ètƒuρ $tΒ šχθè= yèø� s? 

∩⊄∈∪﴾)2(.  

گـذرد و آنچـه    مـي پـذيرد و از گناهـان در   خود مـي ان و اوست كسي كه توبه را از بندگ«
  .»داند كنيد، مي مي

خداونـد بـه   «فرمود:  �از بخاري و مسلم روايت كرده كه حضرت  �و در حديث انس 
  .»ان بيابداش را در بياب شتر گمشدهتوبه بندة خود شادمانتر از آنكس است كه 

ام  بنـده «مود: فر ةاز زبان حضرت رب العز �كه حضرت رسول  �و به روايت ابوهريره 
نـد تبـارك و تعـالي    مرتكب گناهي شد و گفت: خداونـدا، گنـاهم را ببخشـاي. آنگـاه خداو    

آمـرزد و بـه    مرتكب گناهي شد و دانست كه پروردگاري دارد كه گنـاه را مـي   ام فرمود: بنده
پروردگـارا،   :سپس بار ديگر مرتكب گناه شد و گفـت  گيرد. اخذه قرار ميسبب آن مورد مؤ

ام مرتكب گناهي شد و دانست پروردگـاري دارد كـه    گناهم را ببخشاي. خداوند فرمود: بنده

                                           
  .8سورة تحريم، آية  -1
  .25سورة شوري، آية  -2
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آنگاه بار ديگر مرتكب گناه شد و  ،شود آمرزد و به سبب ارتكاب گناه مؤاخذه مي گناه را مي
ام مرتكـب گنـاه    شاي و خداوند تبارك و تعالي فرمـود: بنـده  گفت: پروردگارا، گناهم را ببخ

آمـرزد و بـه سـبب ارتكـاب گنـاه مواخـذه        شد و دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را مي
  .)1(»ام را بخشيدم خواهد انجام دهد، من بنده شود هرآنچه مي مي

سن ظن به خداوند از اعمال صالح استح  
نسبت به خداي خـويش حسـن ظـن داشـته باشـد، بـه        وظيفه هر انسان مسلماني آنست كه

از زبان خداونـد متعـال فرمـود:     �روايت بخاري و مسلم نقل از ابوهريره كه حضرت رسول 

  .»كنم ام نسبت به خودم عمل مي من به گمان بنده« »بِى عبدى ظَن عند أَنا«
نان بداند كه خداونـد او را  كند، اگر چ اش عمل مي يعني: خداوند متعال بر مبناي نيت بنده

و اگر گمـان بـرد كـه خداونـد در كـاري از كارهـايش از او        ؛آمرزد آمرزد حتماً او را مي مي
  يابد. خشنود نيست، نجات نمي

  فرمود: �كند كه پيامبر بزرگوار اسالم  نقل مي �ابوداود از ابوهريره 

»ةادبنِ الْعسح نالْظَّنِّ م نسهترين عبادات استحسن ظن از ب« »ح«.  
  برد كه اهل آن است و آن خير است. زيرا به خدا چنان گمان مي

﴿θèδ ã≅÷δ r& 3“uθø) −G9 $# ã≅÷δ r&uρ Íοt� Ï� øópRùQ $# ∩∈∉∪﴾)2(.  

  .»اوست اهل تقوا و اهل بخشودگي«
 بـر جمعـي از اُسـرا    �حضرت رسول كه  �به روايت بخاري و مسلم از عمر بن خطاب 

اش چسـباند و بـه او    سـينه  اش را يافت به ن زني را ديد هنگامي كه بچهگذر كرد، در ميان آنا
اش را به آتش بيندازد؟ گفتـيم:   بينيد كه اين زن بچه آيا مي«به ما فرمود:  �حضرت  شير داد.

                                           
  يت بخاري و مسلم.روا -1
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اش نسـبت   بچهفرمود: خداوند متعال حتماً از اين زن به  �توانايي آن را ندارد. حضرت  ،خير
  .»تر است به شما بارحم

اي كـه راه نجـات در آن باشـد متوسـل شـود و تنهـا        پس الزم است كه انسان به هر وسيله
  متكي به حسن ظن نباشد.

ايمان به تمنا و خواسـته نيسـت، بلكـه    «: ندفرمودروايت است كه  �حضرت رسول اهللا از 
گروهـي تمنـا و حسـن     ، همانـا )1(»آنست كه در دل قرار گيرد و كردار نيك آن را تأييد كند

ن به خدا ايشان را مغرور كرده بود تا اين كه از دنيا رفتند و هيچ عمل خيري را انجام ندادند ظ
ظن بودند كار خوب اگر داراي حسن  ،ما حسن ظن به خدا داريم، ولي دروغگويند :و گفتند

   .دادند انجام مي

  عفو و گذشت خداوند

  و و بخشش الهي است.فپس از حسن ظن به خدا نوبت ع
انسان مسـلمان  «شنيدم فرمود:  �از حضرت رسول  :روايت است گفت بمر از ابن ع

شـود و اقـرار بـه     در روز قيامت چنان به خدايش نزديك است كه رحمت خـدا شـامل او مـي   
گويـد:   انجـام دادي؟ مـي   دانـي فـالن و فـالن گنـاه را     فرمايد: مي كند. خداوند مي گناهش مي

فرمايد: من در دنيا گناهانت را پنهـان   اوند متعال ميخد كنم. دانم و اعتراف مي پروردگارا! مي
  .»دهد آمرزم، بعد از اين پرونده خيراتش را به او مي كردم و امروز نيز شما را مي

 ؛پس الزم است انسانِ گناهكار، گناهش را از مردم پنهان كند و قطعاً اظهـار گنـاه ننمايـد   
جـويي ديگـران را    ال بـدگويي و عيـب  چون اظهار به گناه، گناه ديگري است. و خداوند متعـ 

  دوست ندارد، مگر كسي كه بر او ستم رفته باشد.

                                           
ثابت نشده بلكـه   �علماء (مثل عالئي و آلباني و غيره) گفته اند كه اين حديث از رسول خدا بسياري از  -1

  از امام حسن بصري رحمه اهللا نقل شده است. (مصحح) 
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از ايـن كـار   «فرمـود:   �كـه پيـامبر اكـرم     بروايت حاكم به اسناد حسن از ابن عمر 
زشت و گناه فاحشي كه خداوند از آن نهي كرده بپرهيزيد، كسي كـه مرتكـب گنـاه فحـش     

  .»خدا بداندنان پنهايش كند كه فقط شد، بايد چ
تمــام امــت مــن «فرمــود:  �كــه رســول اهللا  �از ابــوهريره  و روايــت بخــاري و مســلم و

كنندگان عيب نباشد و آن از اعمال زشت است كه مردي به شب كار  آمرزيده اند به جز فاش
  .»كند شود خداوند سرّ او را آشكار نكرده، او پنهان را آشكار مي بد انجام دهد، چون روز مي

  رشتگاندعاي ف
الئكـه  پايان است و به خاطر محبـت بنـدگانش، بـه م    خداوند متعال داراي رحمت واسعه و بي

به رحمتي كه تمام اشياء را دربر گرفته و به علمي كه تمام دنيا را  كند كه اي مالئكه! الهام مي
كنند طلـب مغفـرت و تمنـاي رحمـت بنمائيـد و       دربر داشته، براي كساني كه از گناه توبه مي
  آنان در زمرة بندگان صالح قرار داده شوند.

﴿tÏ% ©!$# tβθè= Ïϑ øts† z̧ ö� yèø9 $# ôtΒ uρ …çµs9 öθym tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ôϑ pt¿2 öΝÍκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒuρ ÏµÎ/ tβρã� Ï� øótG ó¡o„uρ 

tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u $uΖ −/ u‘ |M ÷èÅ™uρ ¨≅ à2 & óx« Zπyϑ ôm§‘ $Vϑ ù= Ïã uρ ö� Ï�øî $$sù tÏ% ©# Ï9 (#θç/$s? (#θãèt7 ¨?$# uρ y7 n=‹ Î6y™ 

öΝ ÎγÏ% uρ z># x‹ tã ËΛÅspgø: $# ∩∠∪ $uΖ −/ u‘ óΟ ßγù= Åz÷Šr&uρ ÏM≈̈Ζ y_ Aβô‰ tã ÉL©9 $# öΝ ßγ̈?‰tã uρ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝ ÎγÍ←!$t/#u 

öΝ ÎγÅ_≡uρø— r&uρ óΟ ÎγÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $# ∩∇∪ ãΝ ÎγÏ% uρ ÏN$t↔Íh‹ ¡¡9 $# 4 tΒ uρ È,s? ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 

7‹ Í≥tΒ öθtƒ ô‰s) sù …çµtF÷Η ¿qu‘ 4 š�Ï9≡sŒuρ uθèδ ã— öθx� ø9$# ÞΟŠÏà yèø9 $# ∩∪﴾)1(.  

ها كه پيرامون آنند، به سپاس پروردگارشان  كنند و آن كساني كه عرش خدا را حمل مي«
 كننـد.  يمان دارند و براي كساني كه گرويده اند طلـب آمـرزش مـي   گويند و به او ا تسبيح مي
كسـاني را كـه توبـه كـرده و راه تـو را       ،چيز احاطه دارد، رحمت و دانش تو بر هرپروردگارا

هـاي   پروردگـارا، آنـان را در بـاغ    ها را از عذاب سخت نگـه دار.  و آن اند ببخش دنبال كرده
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ن كه به صالح آمده اند شا كه از پدران و همسران و فرزنداناي با هر شان داده جاويد كه وعده
كـه را در آن  هـا نگـاه دار و هر   آنان را از بـدي زيرا تو خود ارجمند و حكيمي، و داخل كن، 
  .»اي و اين همان كاميابي بزرگ است ظ كني، البته رحمتش كردهها حف روز از بدي

هاي خـدا،   ترين نعمترزوست و آن نعمتي است كه با بزرگبخشش الهي نهايت آمال و آ
  برش بخشيده است.مقرين شده است، آن نعمتي كه خداوند به پيا

﴿$‾Ρ Î) $oΨ óstFsù y7 s9 $[s÷G sù $YΖ� Î7 •Β ∩⊇∪ t�Ï� øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰s) s? ÏΒ š�Î7 /Ρ sŒ $tΒ uρ t�̈zr' s? ¢Ο ÏFãƒuρ 

… çµtFyϑ ÷èÏΡ y7ø‹ n= tã y7 tƒÏ‰ öκ u‰uρ $WÛ≡u� ÅÀ $Vϑ‹ É)tFó¡•Β ∩⊄∪﴾)1(.  

ما تو را پيروزي بخشيديم، چه پيروزي درخشاني، تا خداوند از گناه گذشته و آينـدة تـو   «
  .»كندو نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست هدايت  ددرگذر

﴿!$oΨ −/ §‘ $oΨ ‾Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑ y™ $ZƒÏŠ$oΨ ãΒ “ÏŠ$oΨ ãƒ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 ÷βr& (#θãΨ ÏΒ#u öΝä3În/ t�Î/ $̈Ψ tΒ$t↔sù 4 $oΨ −/ u‘ ö�Ï� øî $$sù $uΖ s9 $oΨ t/θçΡ èŒ 

ö� Ïe�Ÿ2uρ $̈Ψ tã $oΨ Ï?$t↔Íh‹ y™ $oΨ ©ùuθs? uρ yìtΒ Í‘#t� ö/F{$# ∩⊇⊂∪ $oΨ −/ u‘ $oΨ Ï?# uuρ $tΒ $oΨ ¨?‰ tã uρ 4’ n?tã y7 Î= ß™â‘ Ÿωuρ $tΡ Ì“ øƒéB 

tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 y7 ¨ΡÎ) Ÿω ß# Î= øƒéB yŠ$yèŠÎRùQ $# ∩⊇⊆∪﴾)2(.  

خـود ايمـان   خواند كه به پروردگار  پروردگارا، ما شنيديم كه دعوتگري به ايمان فرا مي«
مـا را در   هاي ما را بـزداي و  پروردگارا، گناهان ما را بيامرز و بدي آوريد پس ايمان آورديم.

پروردگارا، و آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده دادي به ما عطا  كان بميران.زمرة ني
  .»ات خالف ندارد كن و ما را روز رستاخيز رسوا مگردان، زيرا تو وعده

توبه و استغفار بـا اصـرار   «ا گفته آن عبد صالح است كه گفت: ترين گفتار در اينج شايسته
پايان تو اگـر تـرك اسـتغفار     هايم است، با اين عفو بي زشتي و التماسم براي عفو و گذشت از

هايي كه به من دادي بـا آن كـه    هاي تو با نعمت كنم ناتواني است، چه بسيارند لطف و محبت
اي  اضي كردم، اگرچه مـن بـه تـو محتـاجم.    نيازي، من تو را با گناهم از خود نار تو از من بي
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را عفو، جرم بـزرگم را در عفـو عظيمـت داخـل     ات وفا كردي و تهديدت  كسي كه به وعده
  .»، اي بهترين بخشندگان و مهربانانكن

  در مناجاتش چنان گفته: )1(العتاهيهابو 
  پروردگــــــــــــارم مــــــــــــرا عــــــــــــذاب مــــــــــــده 

  كــــــنم بــــــه آنچــــــه كــــــه داشــــــتم اعتــــــراف مــــــي
ــد   ــز اميـــــ ــه جـــــ ــدارم بـــــ ــاتي نـــــ ــيچ راه نجـــــ   هـــــ
ــنم   ــن ظــــ ــي حســــ ــر ببخشــــ ــو اگــــ ــو تــــ ــه عفــــ   بــــ

ــزش  ــا و لغــــ ــيار خطاهــــ ــ  بســــ ــن اســــ ــا در مــــ   تهــــ
ــي    ــرم و منتـــــ ــاحب كـــــ ــن صـــــ ــر مـــــ ــو بـــــ   و تـــــ

ــر مــــــي  ــاهم فكــــ ــيماني از گنــــ ــام پشــــ ــنم هنگــــ   كــــ
ــي ــدان   م ــتانم و دن ــر انگش ــزم س ــي   گ ــم م ــه ه ــايم را ب ــم ه   زن

  وار هـــــــاي دنيــــــا را ديوانـــــــه  چيـــــــنم گــــــل  مــــــي 
ــي   ــان مــــ ــه آرزو پايــــ ــرم را بــــ ــول عمــــ ــم طــــ   دهــــ

ــا و اگـــــر مـــــن راســـــت مـــــي  ــتم از تـــــرك دنيـــ   گفـــ
ــراي دي   ــود را ب ــاه خ ــس پايگ ــپ ــي  گ ــا م ــه ج ــتم ران ب   گذاش

ــي     ــر مــــ ــان خيــــ ــن گمــــ ــه مــــ ــردم بــــ ــد مــــ   برنــــ
ــي     ــرا نبخشــــ ــر مــــ ــم اگــــ ــدترين خلقــــ ــن بــــ   و مــــ

  

حضرت  آمد و گفت: واويال... واويال... گناهكارم گناهكارم. �مردي به حضور حضرت 
بگـو پروردگـارا، عفـو و گذشـت تـو از گناهـان مـن بيشـتر اسـت و رحمـت تـو            «فرمود:  �

فرمـود: تكـرار كـن. مـرد      �د. پيـامبر  اميدوارتر از عمل و كردار من است. مرد دعـا را خوانـ  

                                           
هــ ق). مولـد او عـين التمـر      213يـا   211ابو العتاهيه: ابو الحق اسماعيل بن قاسم شاعر عرب (فوت بغداد  -1

(حجاز) نزديك حجاز و منشأ او كوفه و مسكنش بغداد بود. او در طبقة بشار و ابو نواس است. [فرهنگ 
  عميد].



    ﴾133﴿     بخش اول: جنبة روحي اسالم 
     

 

 

فرمـود: حتمـاً    �سپس حضـرت   فرمود: تكرار كن. مرد تكرار كرد. باز �پيامبر  تكرار كرد.
  .»خداوند تو را خواهد بخشيد

  خدايي جز من نيست، پس مرا بپرستيد

  معني عبادت و اثرات آن -1

الهـي و قبـول مسـئوليت     معناي عبادت يعني اطاعت خدا و ذليلي و فروتني در بارگاه عظمـت 
  آنچه كه دين مشخص كرده است.

﴿ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ ø9$# āωÎ) ¬! 4 t� tΒ r& āωr& (#ÿρß‰ ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ)﴾)1(.  

  .»فرمان جز براي خدا نيست، دستور داده كه جز او را نپرستيد«
 دهـد كـه از احـدي نترسـد و از     انسان را چنان پرورش مـي  ،عبادت به اين روش و دستور

شود تـا بـه اصـل و     يمباشد و راه خداشناسي به رويش بازها بيم نداشته  و واهمه و باطلگمان 
شـود و   در اين هنگام تذكر نفس موجب آگاهي دل، از عظمـت الهـي مـي    حقيقت آن برسد.

ها و محافظت و دوري از  زماني كه قلب به عظمت الهي پي برد راهنماي تقويت نفس به نيكي
 اصلي و اساسي در تكميل شخصيت اسـت، اين اساس عبادت ركن بر  شود. ت ميگناهان زش

  نهايي حيات.خواهد، قيامي است بر مبناي مصالح اجتماعي و هدف  ه خداوند ميآنچنانك

﴿$tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘é& Ν åκ ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& βr& 

Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©! $# uθèδ ä−# ¨— §�9 $# ρèŒ Íο§θà) ø9$# ßÏG yϑ ø9 $# ∩∈∇∪﴾)2(.  

خـواهم و   جن و انس را نيافريدم جز براي آن كه مرا بپرستند، از آنان هـيچ روزيـي نمـي   «
  .»خواهم كه مرا خوراك دهند، خداست كه خود روزيِ بخشِ نيرومند استوار است نمي
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  مسئوليت انسان در برابر عبادت -2

خاطر اين كه انسان به اين مطلب برسد، خداونـد او را مجهـز بـه عقـل و اختيـار و آمـادة        و به
وحي نموده است و با اين عقل و اختيار اهليت و شايستگي حمل مسئوليت عبادت را يافـت و  

  بر او اتمام حجت شده تا عذري برايش نماند.

﴿$‾Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† zø) x�ô©r&uρ 

$pκ ÷] ÏΒ $yγn= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪﴾)1(.  

هـا عرضـه كـرديم، پـس از      هـا و زمـين  و كـوه    ما امانت الهي و بار تكليف را بر آسـمان «
ولـي انسـان آن را برداشـت، بـه راسـتي او      باز زدند و از آن هراسناك شدند،  برداشتن آن سر

  .»ستمگري نادان بود

﴿øŒÎ) uρ x‹s{r& y7 •/ u‘ .ÏΒ ûÍ_t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγàß öΝåκ tJ−ƒÍh‘ èŒ öΝ èδ y‰pκ ô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκ Å¦à�Ρr& àM ó¡s9 r& 

öΝ ä3În/t� Î/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ ¡ !$tΡ ô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 ôtã #x‹≈ yδ t,Î# Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& 

(# þθä9θà) s? !$oÿ©ςÎ) x8s� õ° r& $tΡ äτ !$t/# u ÏΒ ã≅ ö7 s% $̈Ζ à2uρ Zπ−ƒÍh‘ èŒ .ÏiΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ( $uΖ ä3Î= öκ çJsùr& $oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù tβθè= ÏÜ ö7 ßϑ ø9 $# 

∩⊇∠⊂∪ y7 Ï9≡x‹x. uρ ã≅ Å_Áx� çΡ ÏM≈ tƒFψ $# öΝ ßγ‾= yès9 uρ šχθãèÅ_ö� tƒ ∩⊇∠⊆∪﴾)2(.  

ر مي كــه پروردگــارت از پشــت فرزنــدان آدم ذريــه آن را برگرفــت و ايشــان را بــهنگــا«
گفتند: گواهي داديم، تا مبادا روز قيامت  ؟خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم

پـدران مـا پـيش از ايـن مشـرك بـوده انـد و مـا          :يا بگوييد ،ما از اين امر غافل بوديم :بگوييد
وديم، آيا ما را به خاطر آنچه باطـل انديشـان انجـام داده انـد هـالك      فرزنداني پس از ايشان ب

كنـيم، باشـد كـه آنـان بـه سـوي حـق بـاز          و اينگونه آيات خود را به تفصيل بيان مي كني، مي
  .»گردند
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﴿ô‰ s)s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $#﴾)1(.  

خدا را بپرستيد و  :]بگويد[اي برانگيختيم، تا  حقيقت در ميان مردمِ هر امتي فرستادهو در «
  .»از طاغوت فريبگر بپرهيزيد

﴿!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7 ôã $$sù 

∩⊄∈∪﴾)2(.  

رستاديم، مگر اين كه به او وحي كرديم كه خدايي جز مـن  و پيش از تو هيچ پيامبري نف«
  .»نيست، پس مرا بپرستيد

﴿Wξß™•‘ tÎ� Åe³t6•Β tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ āξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’n?tã «! $# 8π¤fãm y‰÷èt/ È≅ß™”�9 $#﴾)3(.  

پيامبراني كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براي مـردم پـس از فرسـتادن پيـامبران در     «
  .»بل خدا بهانه و حجتي نباشدمقا

  عبادت تنها شايستة خداوند است -3

عبادت حق عبوديت بنده و فقط براي خداي متعال اسـت، اگـر كسـي خداشـناس باشـد بايـد       
بداند كه خدا شايستة دوسـتي و تعظـيم و شـكر و سـپاس اسـت و اوسـت بـه انسـان حيـات و          

  زندگي بخشيده است.

﴿ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# öΝ ä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊄⊇∪ “Ï%©!$# 

Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $V©≡t� Ïù u!$yϑ ¡¡9 $#uρ [!$oΨ Î/ tΑ t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ylt� ÷zr' sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9 $# 

$]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θè= yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊄∪﴾)4(.  
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پروردگارتان را كه شما و كساني را كه پيش از شما بـوده انـد آفريـده اسـت،      !اي مردم«
همانا خدايي كه زمين را بـراي شـما فـرش گسـترده و      ؛ باشد كه به تقوا گراييد.پرستش كنيد

هـا رزقـي را بـراي     آسمان را بنايي افراشته قرار داد و از آسمان آبي فرود آورد و بدان از ميوه
  .»دانيد در حالي كه خود مي ،بيرون آورد، پس براي خدا همتاياني قرار ندهيد شما

داني  اي معاذ، آيا مي«سوار بود و من در عقبش، فرمود:  �گفت: پيامبر  �معاذ بن جبل 
كه حق خداوند بر بنده چيست و حق بنده بر خدا چيست؟ گفتم: خـدا و رسـول او عالمترنـد.    

نست كه عبادتش را انجام دهد و شـريك بـرايش قـرار ندهـد. و     : حق خدا بر بنده آ�فرمود 
  .)1(»يكي برايش قرار نداده عذابش ندهدحق بنده بر خدا آنست كه كسي را كه شر

  آيد ماندني و ثابت است. و اين حق خدا بر بنده تا نََفس انسان برمي

﴿ ô‰ç6ôã $# uρ y7 −/ u‘ 4®Lym y7 u‹Ï? ù'tƒ ÚÉ) u‹ ø9$# ∩∪﴾)2(.  

  .»نگام مرگ عبادت خدا را انجام بدهو تا ه«
كنندة شخصيت انسـان اسـت، پـس ارزش و اسـرار آن همچنانكـه       چونكه عبادات تكميل

  كتاب و سنت بيان كرده اند در روش اخالقي و آداب اجتماعي متجلي و نمايان است.

  احكام و اسرار نماز -4

  احكام و اسرار معنوي نماز
حضـرت   ي اصلي و تحقيقي نماز را بشناسيم.ها حكمت با پيروي از نص كتاب و سنت، شايد

هنگامي كـه كسـي از شـما بـراي     «. »اجِي ربهين فَإِنه يصلِّى أَحدكُم قَام إِذَا«فرمود:  �رسول 
. و مناجات آن است كـه خـدا بـه    »كند نماز برخاست، به راستي كه او با خدايش مناجات مي

هاي  شود و خواسته دهد و به او نزديك مي يقي خودش ميانسان شعور و آگاهي به وجود حق
  دهد. شنود، و به او جواب مي عبدش را مي
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انه روز پنج مرتبه مواظب بر آن مناجـات باشـد قـواي روحـي او     همين كه نمازگزار در شب
 ار و پشـتيبان اوسـت و او بـا خداسـت.    كنـد كـه خداونـد مـددك     شود و احساس مـي  بيدار مي

رسد. موقعي كه به مطلوب خـود رسـيد و    به نهايت قصد و آرزوي خود مياش راسخ و  اراده
شود و اگر هم به آمالش نرسد هـيچ نگـران و مـأيوس     ظفر و پيروزي كسب كرد، مغرور نمي

نيست، بلكه با توكل به خدا از راه جديدي و سوي ديگري جهت رسيدن به هدف خود سعي 
  ست.نمايد كه اين اثر و نتيجة نماز ا و كوشش مي

آوردن به سـوي خـدا بـه     هاي آن و روي و نماز موجب پاكي نفس از حب ماديات و زيان
  شود. وسيله دعا و تضرع و زاري و ترس و خوف از هيبت و عظمت الهي مي

اين شرايط موجب آرامـش و وقـار و خشـنودي درون اسـت و قـواي سـعادت را تجديـد        
هرگاه  �رگاه عظمت الهي دارد. و حضرت شود و اميد به د نمايد و از عمل باطل دور مي مي

ما را به نماز شاد كـن  «فرمود:  خواست و مي ل مؤذن را ميآمد بال كار سختي برايش پيش مي
  .»روشناي چشمم در نماز است«فرمود:  . و مي»اي بالل

  آثار اخالقي نماز
ه قرب الهـي  انسان تا از رذائل نفساني و كار زشت و ساير صفات ناپسند خود را پاك نسازد ب

  فرمايد: رسد. خداوند متعال مي و رضايت او نمي

﴿ ô‰ s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1 t“ s? ∩⊇⊆∪ t� x. sŒuρ zΟ ó™$# ÏµÎn/ u‘ 4’ ©?|Ásù ∩⊇∈∪﴾)1(.  

  .»كس كه خود را پاك گردانيد و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزاردرستگار آن «
نمايد.  ار زشت و نادرست محافظت ميكردار خوب و دوري از ك نماز دلِ نمازخوان را با

  فرمايد: يابيم كه مي به همين خاطر در آيه كريمه مي

﴿āχ Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS÷Ζ s? Ç∅tã Ï!$t±ósx� ø9 $# Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $#uρ﴾)2(.  
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  .»دارد ميكه نماز از كار زشت و ناپسند باز و نماز را برپا دار«
ها و اشرفترين  ب را كه بهترين خصلتعالوه بر آن نماز در قلب انسان، نهال فضيلت و ثوا

رساند؛ انسان اهل نماز هنگـام گرفتـاري، اهـلِ جـزَع و َفـزَع نيسـت و        هاست، به ثمر مي روش
نهـد   هاي الهي برخوردار باشد تأثير بدي بر او نمي باشد و اگر از نعمت اندوهگينِ ناشكيبا نمي

  نمايد. و در آن مردم را شريك خود مي
  كند: مطلب اشاره مي قرآن مجيد به اين

﴿ * ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# t,Î= äz % �æθè= yδ ∩⊇∪ # sŒÎ) çµ¡¡tΒ •� ¤³9 $# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ¡¡tΒ ç� ö� sƒø:$# $̧ãθãΖ tΒ ∩⊄⊇∪ 

āωÎ) t,Íj#|Áßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ tÏ% ©!$# öΝèδ 4’n?tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθßϑ Í←!# yŠ ∩⊄⊂∪﴾)1(.  

تـاب و   اي به او رسد بـي  است، چون صدمهتاب خلق شده  قطعاً انسان سخت آزمند و بي«
رزد؛ دارد و بخل و او رسد از حسنات و خيرات دست بازميگردد و چون خيري به  قرار مي بي

  .»كنند غير از نمازگزاران همان كساني كه بر نمازشان پايداري مي

  آثار اجتماعي نماز
انسان را به اخالق زيبا و  دهد و طبيعت نماز سكينه و آرامش را در نفس و جان انسان قرار مي

كند كه اين اوصاف موجب رضـايت خـاطر اسـت و در نتيجـة آن، انسـان       صحيح آراسته مي
  شود. عضوي نافع و ارزشمند براي جامعه خود مي

اسالم نماز جماعت را دوست دارد و در هر هفته نماز جمعه را واجب كرده است. اجتماع 
ماعت و يك مرتبـه در هفتـه بـراي اقامـه نمـاز جمعـه       زنده و آگاه، پنج مرتبه در روز براي ج

بخشد كه هريك از افرادي كه در مسجد هسـتند بـاهم    و به انسان آگاهي مي كند، شركت مي
  هم مساويند.برادر و دوست و با
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دار و فقيـر و كوچـك و    شود و امتيازي بين سـرمايه  روح مساوات حقيقي در آن ثابت مي
ا هستند و در خانة او جمع شده اند تا ساية دوستي و برادري بزرگ نيست، تمام مردم بنده خد

  خدايي، شامل ايشان بشود.
هـا بـه    شود و تبعيض در بين انسان هم برابربودن ثابت ميبا اين تمرين عملي، در جامعه با و

شـود   رود و فرد آگـاه مـي   بها از بين مي رنگ سياه و سفيد و اختالفات خريد و فروش و خون
هـايي اسـت    جامعه است و جامعه براي فرد كه اين روش و مقصود نهايت خواستهكه او براي 

كه علما و حكما و مربيان و فالسفه در تحقيق آن بودند تا بشريت در امـن و امـان باشـد. ايـن     
رسد مگر در حالت انجام فريضه نماز كـه بـا كمـال     كند و به هدف نمي حالت تحقق پيدا نمي

اقوال و افعال آن به وقوع برسد كه اين مطلب به خشوع و خضـوع  آمادگي و بيداري تمام در 
  تعبير شده است.

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪﴾)1(.  

  .»راستي كه مؤمنان رستگار شدند، همانان كه در نمازشان فروتنندبه «
ري قلبي نباشد بدون نتيجه و اثر است، الزم است به الت تأمل بيداالبته نمازي كه داراي ح

  روايت كرده، بنگريم: �اين حديث قدسي كه حضرت رسول 
كنم كه به خاطر عظمت من فروتن باشد، و دست ظلم و ستم را  نماز را از كسي قبول مي«

ياد و  بر خلق من دراز نكند و شب را در گناه سپري نكند و مخالفتم به روز نياورد و روز را به
شــوهر فقيــر و  پــول و زنــان بــي ذكــرم پايــان دهــد و رحــم و شــفقت بــه گــدا و مســافران بــي

زدگان بنمايد، [با اين اوصاف] نور او مانند نور آفتاب است. او را با قدرتم نگهـداري   مصيبت
كنم و  نمايد و در تاريكي نوري براي او روشن مي ام او را حفظ و مراقبت مي كنم، مالئكه مي
  .»ن بندگانم مثل فردوس است در بهشتدهم، او در ميا اداني صبر و شكيبايي به او ميدر ن
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  احكام و اسرار زكات -5

كني از اركـان ديـن اسـت، زكـات ماننـد نمـاز بـه خـاطر         زكات واجبي از واجبات اسالم و ر
  چندين فايده مشروع و واجب شده است:

  فايدة اجتماعي. –فايدة اخالقي  –فايدة معنوي 

  ايده معنوي زكاتف
  زكات بذل و بخشش و همكاري و معاونت است.

جنبـد، آرامـش و    نفس طبعاً خواهان كرم و بخشش اسـت، و بـه سـوي شـادي و خوشـي مـي      
شـود كـه بعضـي از مـردم بـه       يابد و اين موجب مـي  استراحت را در همكاري و ياري غير مي

ايل و رغبت در ثواب و ترس از معاونت و مساعدت بيچارگان و درماندگان بشتابند، بدون تم
 ،خواهان نيكي و بخشش و جوانمردي است، گيرنـدة بخشـش   ،عذاب، اما همچنانكه بخشنده

  كند. با ميل و رغبت و خوشحالي آن را قبول نمي
انسان مؤمني را شاد «ترين اعمال كدام است؟ فرمود: پرسيدند: بزرگ �از حضرت رسول 

د، شــاد كنــيم؟ فرمـود: گرســنگيش برطــرف شــو بـه چــه جــوري مـؤمن را    :كنـي. گفتــه شــد 
  .»گرفتاريش رفع و بدهيش ادا شود

  فايده اخالقي زكات
انسان طبعاً مال و ثروت را دوست دارد و اين عالقه و دوستي، صاحبش را به سوي حـرص و  

كشاند و معلوم است صفات ناپسند، انسان را به درجه  حسادت و خودخواهي و كار زشت مي
 بـدترين دردهـا حسـادت   «فرمـود:   �به اين جهت حضرت رسول  آورد. ن مياپايينتر از حيو

ت كه از شدت بخالت دائماً آه و نالـه كنـد و از شـد    است و بدترين اخالق در شخص آنست
  .»ترس به هيچ كاري مبادرت ننمايد

يابد، مگر به كوشـش و جـوانمردي و تمـرين در     ها نجات نمي انسان از اين رذايل و پستي
اعتبار  خشش؛ پس زكات، مالياتي اجباري است كه بايد ادا شود و نبايد انسان به آن بيبذل و ب

  باشد، و به اين معني كه قرآن بيان كرده اهميت داده شود:
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  .»شان سازيد كيزهبگيريد تا به وسيله آن پاك و پا از اموال آنان صدقه«

دادن دليـل اسـت،    صدقه »ٌرهانب الصدقةُ«روايت شده كه فرمود:  �و در حديث رسول 
همـين كـه انسـان غالـب بـر       اه بر قوت ايمان و كمال يقين اسـت. دادن دليل و گو يعني صدقه

هواي نفس شد، مطيع حكم عقل و قادر و توانا بر دفع اميال و آرزوي نفساني و حاضـر بـراي   
  ة خداوند است.اطاع

  اسرار اجتماعي زكات
اكثر افراد جامعه فقيران و بينوايان هستند و الزم است حال آنان رعايت و احترام و انسـانيت و  

اي كـافي   داران بـه انـدازه   شان حفظ شود، پس بايد مقداري معـين از امـوال سـرمايه    شخصيت
استعداد و زرنگ و باهوش و باي هاي ها انسان جهت مخارج به آنان داده شود، شايد در ميان آن

  توانا و مفيد براي جامعه باشد.
خداونـد متعـال بـر ثروتمنـدان مسـلمان بـراي       «فرمـود:   �و در حديث اسـت كـه پيـامبر    

ان نيازمندان مقدار كافي مال كه وسعت حال آنان دهد فرض كرده؛ ولي اگـر فقـرا و تهيدسـت   
منتظر اموال ثروتمندان باشند، همانـا  ش نكنند و فقط براي مخارج خودشان هيچ سعي و كوش

  .»نمايد به عذاب سخت گرفتارشان مي كند و خداوند ايشان را محاسبة شديد مي
اگر فقرا و ضعفا ضروريات زندگي نداشته باشند براي رفع گرسنگي به انـواع گرفتـاري و   

آورند، تا احتياجات خـود را بـه دسـت آورنـد؛ چـون شـكمي كـه خـالي و          بدبختي روي مي
پنـدارد كـه كـار مشـروع و      كشاند و چنان مـي  جرم و جنايات ميگرسنه باشد، صاحبش را به 

  درستي است.
هـاي عـداوت و    اي كه فقر و بينـوايي در آن باشـد هميشـه نشـانه     جامعهو عالوه بر آن، هر

دشمني و بغض و غرض در آن آشكار است و شأن و شخصيت انسان را دچار جدايي و تفرقه 
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اي بـراي جلـوگيري از آن شـر و     كشاند، و چاره و را به سوي مذاهب متفرقه ميگرداند و ا مي
مشكالت نيست، جز با دادن حـق و سـهم فقـرا و نصـيبي كـه خداونـد آن را در قـرآن بـراي         

  مستحقين فرض نموده و به عنوان امانت در دست ثروتمندان قرار داده است.
  فرمايد: خداوند سبحان مي

﴿#θà)Ï�Ρ r&uρ $£ϑ ÏΒ / ä3n= yèy_ tÏ� n=ø⇐ tG ó¡•Β ÏµŠ Ïù﴾)1(.  

  .»و از آنچه شما را در [استفاده از] آن، جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد«
كه  آويزي محكم است روتمندان و بينوايان است و دستكننده روابط بين ث زكات تقويت

هد كه اين كار د كنند، قرار مي احدي كه در كارِ خير همكاري ميها را به عنوان خانواده و آن
  موجب رشد و تقويت اموال و عهدهاست.

زكات ضامن اجتماعي است كه توازن بين طبقات را به عهده دارد و ضامن اشتراكي سالم 
افتد و رتبـه فقيـر را بـه     است و بهترين وسيله براي توزيع اموال است كه ثروتمند به تنگي نمي

  دارد. ي محفوظ ميممحرو ورساند و از زندگي سخت و درد دوري  حد كفايت مي
هـا   اين قسمتي از آثار معنوي و اخالقي و اجتماعي زكات است، گذشـته از ايـن خصـلت   

  رساند. زكات اجتماع را به بزرگي و كمال مي

  احكام و اسرار روزه -6

  اسرار معنوي روزه
  فرمايد: خداوند تبارك و تعالي مي

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6Î= ö7s% 

öΝ ä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪﴾)2(.  
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روزه بر شما مقرر شده است، همانگونـه بـر كسـاني كـه      !اي كساني كه ايمان آورده ايد«
  .»پيش از شما بودند مقرر شده بود، باشد كه پرهيزكاري كنيد

ت كنـيم ارزش و اعتبـار و فايـدة روزه بـراي مـا معلـوم       اگر در اين آيه نيك بنگريم و دق
هاي گذشته فـرض   شود. خداوند متعال روزه را بر اين امت فرض كرده، همچنانكه بر امت مي

كند و  و خيرات باشد، روزه ترك شهوانيات ميها  انسان آماده براي تمام نيكي كرده، تا نفس
خواهد، به خـاطر امـر و فرمـان الهـي تـرك      هرچه كه نفس به آن تمايل داشته باشد و آن را ب

شتابد، روزه موجب خشيت خـدا   نمايد و هرچه سريعتر به دنبال رضايت خداوند متعال مي مي
سـازد و در مقابـل مشـكالت     و بيداري دل است، اراده را قوي و انسان را صـابر و بردبـار مـي   

و خـوي بـد انسـان كمتـر      گرداند. هرچه اراده قويتر باشـد عـادت و اخـالق    زندگي، توانا مي
هاي زشت و ناگوار  رفتن بسياري از روش شود و بدترين وسيله روزه موجب ترك و از بين مي
ها و مواد مخدر كه بدن را ضـعيف و نـاتوان    شود؛ همانند: عادت به سيگار و دود كشيدني مي
اده، انسـان  كند و با تقويت ار روزه ضمير را بيدار مي شود. كند و موجب خسارت مالي مي مي

  رسد. شود و به نهايت سعادت و خوشبختي مي بزرگوار و شرافتمند مي

  اسرار اخالقي روزه
انسـان   تخلفات اسـت. ست؛ بلكه دوري از تمامي گناهان و روزه تنها خودداري از مفطرات ني

دار به جز سخن خير، حق تكّلم ندارد و نبايد كـاري انجـام دهـد كـه مخـالف طاعـت و        روزه
  فرمايد: به اين مطلب اشاره نموده و مي �اشد. حضرت رسول عبادتش ب

»اميةٌ الصنبـه ايـن داليـل     ،هـا  انگيـزي  روزه سپر است؛ سپري در مقابل منكرات و فتنه »ج
روزه يك درس عملي در تمرين نفس به فضايل اخالقي اسـت و تمـام حـاالتي كـه شايسـته      

و انسـان تزكيـه و    ،آاليش آشكار شـده  و بيهاي اخالقي تزكيه  تحسين است و با اين خصلت
  گردد. شود و آرزومند خير و ايمن از شر مي پاك مي

اش پيش خداوند به  دار به اين فضايل نرسد و داراي اين ارزش نشود، روزه اگر انسان روزه
  غير از گرسنگي و تشنگي ارزش ديگري ندارد.

  فرمود: �حضرت رسول 
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  .»ماند گي ثوابي براي ايشان نميي و تشنداران جز گرسنگ بسياري از روزه«
ازي بـه غـذا و   هركس از گفتة دروغ دوري نجويد و آن را ترك نكند خداوند متعالي ني«

  .»آب نخوردن او ندارد

  اسرار اجتماعي روزه
در روزه معني مساوات بين ثروتمند و فقير از نخـوردن طعـام و تـرك لـذت و تمتـع موجـود       

نمايد؛ چون دولتمند و فقير  كه رتبه فقير را با ثروتمند برابر مي است. ارزش روزه در اين است
  هردو براي انجام فريضه روزه مساويند.

دهـد و او را بـر اسـاس     خصلت روزه رحم و مودت و عاطفه را در دل ثروتمندان قرار مي
ت هم الفـ هـا را بـا   سـازد و ايـن اقـدام دل    ده مـي همكاري و همياري و رفع احتياج فقيران آمـا 

هم براي رفع مشـكالت جامعـه اقـدام    دار و فقير با نمايد، سرمايه مي طرفدهد و كينه را بر مي
  كنند. مي

دار ملك مصر بود و اكثر اوقات روزه بود، از او سؤال شد كه  خزانه �حضرت يوسف 
  ترسم اگر سير باشم گرسنگان را فراموش كنم. چرا تو هميشه روزه هستي؟ فرمود: مي

كه البته در ميـان مـردم و اجتمـاع آثـار دراز مـدت       و حكم اصلي آن است روزهاين آثار 
ديگري هم دارد، چون روزه انسان را پاك و اجتماع را به فيض و كرم و امت را بـه بلنـدي و   

  رساند. كرامت و انسانيت مي

  حكم حج -7

معلوم است كه حج عبادتي نمادي و رمزي است. معناي شخصي حكمت ظاهري ندارد و آن 
دهد فقط امتثال امر خداوند است و اظهار بنـدگي و قيـام بـه حـق      مراسمي كه انسان انجام مي

خدا؛ و ليكن با كمي تفكر و انديشه اسرار آن نمايان و آثار معنوي و اخالقي و اجتمـاعي آن  
  شود. آشكار مي
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  حكم حج و اسرار معنوي آن
ست و با واقعة تـاريخي پـدر انبيـاء    هاي گذشته مهم ا مناسك و شعائر حج، در تأثير يادآوري

  ارتباط دارد. �نبياء محمد و خاتم األ �حضرت ابراهيم 
ها را خيره  آيد كه چشم هايي پيش مي ها و شگفتي در كنگره حج يادآوري در ديگرگوني

هاي كعبـه را   پايه †نمايد. حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل  و ذهن را به خود جلب مي
اي بود كه براي عبادت در سـرزمين سـاخته شـد، پـس از آن بـه       اولين خانهباال بردند، و كعبه 

بـه كعبـه هـم متوجـه      حنفا و مسلمانان امر شد، همچنانكه در نماز به سوي خدا متوجه هسـتند 
سال به زيارت كعبه بيايند، تـا ايـن كـه حـب خـدا در دلِ ايشـان قـرار گيـرد و         باشند و در هر

  پايداري شريعت خدا معلوم شود.اجتماعشان ظاهر و آشكار براي 
س انسان متمايـل بـه بازگشـت بـه جايگـاه نـوراني اولـش اسـت كـه بـراي آن نشـانه و            نَْف

ها عوامل ترغيـب و محـرك بـراي قيـام و      اي وجود دارد. آن نشانه هاي مشخص شده عالمت
تـاً  برخاستن به سوي زندگي سرافرازتر و پاكتر است، همچنانكه يكبـار در جـوار كعبـه، حقيق   

اينجـا   !هـا بـه گريـه افتـاد و گفـت: اي عمـر       دگرگون شد و با اين يادآوري �حال حضرت 
  ريزند. ها فرو مي اشك

  آثار اخالقي حج
حج رفتار و روش بخصوصي است و يك نوع عادت دادن به صبر عملي و مجاهدت نفس در 

 لص روحـاني خـا  شدن در زنـدگي  رسيدن به باالترين وصف و نمونه كامل و برجسته و داخل
ر بـه ذكـر و ثنـاي    دااهـا صـد   شـوند و حنجـره   محبت الهـي مـي  ها پر از  كه در آن حالت قلب

  شوند. خداوند متعال روان مي
پوشد و آن لباسي است كه خالي از زينت و آاليش و تمـام چيزهـايي كـه     لباس احرام مي

خداونـد متعـال   د. باش شود، مي نشانگر كبر و خودنمايي است و نفس با آن متكبر و مغرور مي
  فرمايد: مي
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ردانيـد بدانـد   هاي معين است، پس هركس در اين ماه حج بر خود واجـب گ  حج در ماه«
دهد خدا آن را  كه در اثناي حج همبستري و گناه و جدال روا نيست و هركار نيكي انجام مي

  .»داند مي
شـود بـا تمـام پـاكي و      شـخص هنگـامي كـه وارد مراسـم مـي      ،اين آيه به آن اشـاره دارد 

  گردد. پاكدامني و ادب و احترام فوق العاده همراه مي
نه ارتكاب فسق و جدل جايز است و نه سخن بيهوده به  در اعمال حج نه مباشرت جنسي و

زبان آوردن، يا به ديد زشت نگاه كردن. و همانگونه كه اشاره شد حج راهنماي كـار خيـر و   
  اي است كه انسان مسلمان بايد به آن اهميت دهد و به آن بسيار مشتاق باشد. عمل پسنديده

  آثار اجتماعي حج
  شود: حج ذكر ميبه طور اختصاص احكام اجتماعي 

شوند،  هم جمع ميكه جمع كثيري از افراد مسلمان باحج يك مسافرت سياحتي است  -1
شود مشـاهده كننـد، خـواه ايـن منـافع روحـي        تا منافعي از خير و بركت را كه عايد ايشان مي

  باشد، خواه اقتصادي و يا سياسي.
هم اسـت و در يگـانگي   امي بـ هاي اسال ها و گروه شدن قبيلهحج موسم شناخت و آشنا -2

اهداف و وحدت هدف مورد نظر كه خواستة تمام آنان و سرماية حيات و علم و عمل است، 
برنـد، از تبـادل نظـر و اخـتالف آراي همـديگر و       ها از بعضي ديگر اسـتفاده مـي   بعضي از آن

  هاي متنوع و مختلف. فرهنگ
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يابي از علـم   تفاده و بهرهمسلمانان ممكن است در مراسم حج قراردادهايي را جهت اس -3
هم ببندند و اين قسمتي هرچه كه براي جامعه الزم است با و ادب و وسايل اقتصادي و غيره و

  از احكام و اسرار حج است.
ما بايد به زمين گسترده الهي نظر بيفكنيم و ببينيم كه در جهان هيچ تجمع عظيمي و جلسه 

تـر نيسـت، كـه ايـن را بايـد بـه        اكتر و پاكيزهمهمي مانند گردهمايي و كنگره حج مفيدتر و پ
  ها اعالم كنيم. تمامي جهانيان و كنفرانس

  خداوند متعال كل مطالب را در سوره مباركه حج اينچنين بيان داشته است:

﴿βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø:$$Î/ š‚θè? ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9�ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã 

∩⊄∠∪ (#ρß‰yγô±uŠÏj9 yìÏ�≈ oΨ tΒ öΝ ßγs9﴾)1(.  

ائران پياده و سوار بر هر شتر الغري كه از دم براي اداي حج بانگ برآور، تا زدر ميان مر«
  .»آيند، به سوي تو روي آورند تا شاهد منافع خويش باشند هر راه دوري مي
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  بخش دوم

  جنبة اخالقي اسالم

  .هايي است لماً در نيكي گنجينهمس* 

  اي استادگي كن. * همانگونه كه دستور يافته

  * همچنان كه خدا با تو نيكي كرده نيكي كن.

  اي از ايمان است. حيا و شرم شعبه *

  * بايد كسي كه امين شمرده شده است، امانت را پس دهد.

  * راستي آرامش و قرار و سكون است.

  * خداوند در تمام امور، لطف و مهرباني را دوست دارد.



  

  هايي است سلماً در نيكي گنجينهم

  دعوت به خير و نيكي -1

نهايت آرزوها و اهم مقاصد انساني آن است كه انسان بسيار مشتاق و كوشا بر خير باشـد كـه   
رود و شبيه به مالئكـه   شود و رتبة انسانيتش باال مي اگر داراي اين صفت شد، انسان ناميده مي

، به اين خاطر خداوند انسان را در كار خير و پيش قدم شود و متخلق به اخالق خداپسندانه مي
  فرمايد: بودن آن دستور داده است و مي

﴿9e≅ ä3Ï9 uρ îπyγô_Íρ uθèδ $pκ� Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7tFó™$$sù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# 4 tør& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏN ù' tƒ ãΝä3Î/ ª! $# $�èŠÏϑ y_ 4 ¨βÎ) 

©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇⊆∇∪﴾)1(.  

هـا بشـتابيد و در    كنند، پس به سـوي نيكـي   و براي هر ملتي جهتي است كه بدانجا رو مي«
آورد، خدا بر  انواع خيرات بر يكديگر سبقت بگيريد، هرجا باشيد خدا همگي شما را گرد مي

  .»همه چيز توانا است
فساني مقصود و منظور مردم متفاوت و مختلف است، قسمتي تابع شهوانيت و اميال ن :يعني

طلبي و افتخار سرزمين كه  هستند و قسمتي ديگر به مقام و مراتب دنيوي از قبيل رياست و جاه
نامند تمايل دارند؛ اما اسالم انسان را متوجه كار خير كرده و مسابقه  آن را كرامت و شرف مي

س را در كار خير الزم دانسته است، كه خداونـد متعـال در بسـياري آيـات جـداً خيـر را اسـا       
  فرمايد: رستگاري مشخص كرده است و مي

﴿#θè= yèøù$# uρ u� ö� y‚ø9 $# öΝ à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩∠∠∪﴾)2(.  

  .»و كار خوب انجام دهيد باشد كه رستگار شويد«
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در خبر است كه خداوند متعال به انبياء و پيامبرانش وحي كرده كه كار خير انجام دهند و 
  فرمايد: همچنانكه مي ،ار دهندخير را يك اصل اساسي و وسيله نجات قر

﴿$uΖ øŠym÷ρr&uρ öΝÎγø‹ s9 Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# u !$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ%x. uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈ tã 

∩∠⊂∪﴾)1(.  

دادن كارهاي نيك و برپا داشتن نماز و دادن زكات را وحـي كـرديم و   و به ايشان انجام «
  .»پرستيدند مي آنان تنها ما را

  خداوند متعال انسان مشتاق و آزمند به احسان را ستوده و فرموده است:

﴿Νßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Ì�≈ |¡ç„ ’Îû ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# $oΨ tΡθãã ô‰ tƒuρ $Y6xî u‘ $Y6yδ u‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 

šÏèÏ±≈ yz ∩⊃∪﴾)2(.  

ــان در كارهــاي نيــك شــتاب مــي  « ــه راســتي آن ــا را از ب ــد و م ــيم  و روي رغبــت نمودن ب
  .»خواندند و در برابر ما فروتن بودند مي

  فرمايد: و پاداش كار نيك را با بهشت داده است و مي

﴿$tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰ s)è? / ä3Å¡à�ΡL{ ôÏiΒ 9� ö� yz çνρß‰ ÅgrB y‰Ζ Ïã «! $# uθèδ #Z� ö� yz zΝ sàôã r&uρ # \� ô_r&﴾)3(.  

دا بهتـر و پاداشـي بيشـتر بـاز     و هركار خوبي براي خويش از پيش فرستيد، آن را نـزد خـ  «
  .»خواهيد يافت

  فرمود: �ابن ماجه از سهل بن سعد روايت كرده كه حضرت 
هـا، كليـدهايي اسـت؛     به راستي كه اين خير و احسان گنجينه است و در برابر ايـن گـنج  «

خوشا [و خير فراوان] براي كسي كه كليد خير است و قفل بستة شر، و واي بر كسي كه كليد 
  .»تستن خير اسشر و ب
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خداوند تبارك و تعالي لذايذ دنيا را با مضراتش سنجيده و هموزن كرده و صفات حسـنه  
تـر   را معلوم نموده است. آشكار و روشن است كه فضـائل خـوب و روش نيـك اثـرش بـاقي     

است و بهترين و ارزشمندترين ذخيره است و شايسته و سزاوار كوشـش انسـان اسـت كـه در     
  فرمايد: او خير است. خداوند سبحان مي دنيا و آخرت براي

﴿ãΑ$yϑ ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈ uŠÉ)≈ t7ø9 $#uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î�ö� yz y‰Ζ Ïã y7 În/u‘ $\/#uθrO î�ö� yzuρ 

WξtΒ r& ∩⊆∉∪﴾)1(.  

دگـارت  ها ماندگار، از نظـر پـاداش نـزد پرور    مال و پسران، زيور زندگي دنيايند و نيكي«
  فرمايد: . و مي»بهتر و از نظر اميد نيز بهتر هستند

﴿!$yϑ sù ΛäŠ Ï?ρé& ÏiΒ & óx« ßì≈ tFyϑ sù Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( $tΒ uρ y‰ΖÏã «! $# ×� ö� yz 4’ s+ö/ r&uρ tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u 4’ n?tã uρ 

öΝ ÍκÍh5u‘ tβθè= ©. uθtG tƒ ∩⊂∉∪﴾)2(.  

دنياست و آنچه پيش خداست براي كسـاني كـه   و آنچه به شما داده شده كاالي زندگي «
. همچنانكه خداوند متعال »گرويده اند و به پروردگارشان اعتماد دارند، بهتر و پايدارتر است

  فرموده است:

﴿tβθç7 |¡øts† r& $yϑ ‾Ρ r& / èφ‘‰ Ïϑ çΡ ÏµÎ/ ÏΒ 5Α$̈Β tÏΖ t/uρ ∩∈∈∪ äíÍ‘$|¡èΣ öΝçλm; ’Îû ÏN≡u� ö� sƒø:$# 4 ≅ t/ āω tβρã� ãèô±o„ 

∩∈∉∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# Νèδ ôÏiΒ ÏπuŠô±yz Ν ÍκÍh5u‘ tβθà) Ï� ô±•Β ∩∈∠∪ tÏ% ©!$# uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝÍκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∇∪ 

tÏ% ©!$# uρ Οèδ öΝ ÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθä. Î� ô³ç„ ∩∈∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè? ÷σ ãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝåκ æ5θè= è% ¨ρ î's# Å_uρ öΝ åκ̈Ξr& 4’n< Î) öΝ Íκ Íh5u‘ 

tβθãèÅ_≡u‘ ∩∉⊃∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡u� ö� sƒø:$# öΝèδ uρ $oλm; tβθà) Î7≈ y™ ∩∉⊇∪﴾)3(.  
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نمـائيم،   دهيم و بـا آنـان ياريشـان مـي     پندارند آنچه از مال و پسران كه بديشان مي آيا مي«
نـه اشـتباه   [گشـائيم   هـا بـه رويشـان مـي     ها و نعمـت  براي اين است كه به شتابان درهاي خوبي

فهمند. در حقيقت كساني كه از بيم پروردگارشان در هراسانند و كسـاني   ؛ بلكه نمي]كنند مي
آورنـد و   هاي پروردگارشان ايمان آورند و آنان كه به پروردگارشان شـرك نمـي   به نشانهكه 

و [هايشـان ترسـان اسـت     دهنـد، در حـالي كـه دل    كساني كه آنچه را دارنـد در راه خـدا مـي   
خواهند گشـت، آناننـد كـه در كارهـاي نيـك شـتاب       پروردگارشان بازبه سوي  ]دانند كه مي

  .»جويند ها سبقت مي آن كنند و آنانند كه در انجام
در قلب انسـان دو خطـره وجـود دارد:    «فرمود:  �از ابن مسعود روايت شده كه حضرت 

كنندة حق است، كسي كه  دهد و تصديق نخست الهامي است از رسول خدا كه وعدة خير مي
سـت و بايـد شـكر آن را بـه جـاي      در قلبش اين خطره پيدا شود بداند كه از طرف خداونـد ا 

حـق و  كننـدة   اي است از سوي شيطان كه وعـدة شـر اسـت و تكـذيب     يگري وسوسهد آورد.
دارد، پس هركس به چنين حالتي گرفتار شد، بايـد از شـر شـيطان     ميها باز ها را از نيكي انسان

  اين آيه را تالوت فرمودند: �سپس پيامبر  .رانده شده، به خدا پناه ببرد

﴿ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ãΝ ä.ß‰ Ïètƒ t� ø) x�ø9 $# Νà2ã� ãΒ ù' tƒuρ Ï !$t±ósx� ø9 $$Î/ ( ª! $#uρ Ν ä. ß‰Ïètƒ Zοt�Ï� øó̈Β çµ÷Ζ ÏiΒ WξôÒsùuρ 3 ª! $#uρ 

ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∉∇∪﴾)1(.  

دهد، ولـي   دهد و شما را به انجام كار زشت دستور مي شيطان شما را به تهديستي بيم مي«
وسـيع و از  دهد، فضـل و مـرحمتش    خداوند به شما وعده آمرزش خويش و فزوني نعمت مي

  .»همه چيز آگاه است

  معناي خير -2

دارد و شـامل همـة اعمـال صـالح      ها را دربـر  اش ببخشد، تمام نيكي خيري كه خداوند به بنده
بـودن خيـر اسـت...     شـغول پس طاعت خدا خير است و تمرين فضايل و هميشه به آن م .است
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ت... و بـه قـوم و فاميـل    اخالص و نيت پاك خير است... احسان و نيكوكاري به مردم خير اس
  خير است... و سخن خوب خير است... و هركاري كه فرد و جامعه را بيدار كند خير است.

كند و چون كمال سعادت و خوشبختي  انسان را به خير هدايت مي ،سرشت و اخالق سالم
دعوت به خير شـده، بـدون    �به اين خاطر در كتاب آسماني و سنت نبي اكرم  ،را دربر دارد

  شود. ها و خيرات كه البته عمالً آثارش معلوم مي شاره به حدود نيكيا

  هايي از خير الثها و م نمونه -3

اسالم جامعه را به راه و روش خير و اقسام آن راهنمايي كرده تا مـورد توجـه و عنايـت قـرار     
  فرمايد: گيرد، پس علم و آگاهي زياد خير است. خداوند سبحان مي

﴿’ ÎA÷σãƒ sπyϑ ò6Åsø9 $# tΒ â !$t±o„ 4 tΒ uρ |N ÷σãƒ sπyϑ ò6Åsø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρé& #Z� ö� yz # Z��ÏW Ÿ2 3 $tΒ uρ ã� ā2¤‹ tƒ 

HωÎ) (#θä9'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊄∉∪﴾)1(.  

مسلماً خيري  بخشد و به هركس حكمت داده شد خدا به هركس كه بخواهد حكمت مي«
  .»گيرند فراوان داده شده است و جز خردمندان پند نمي

كسي كه خداوند به او اراده خير كند، در علم ديـن آگـاهش   «فرمود:  �رسول  حضرت
  .)2(»بخشد كند و به او رشد و توانايي مي مي

راهنمايي بر خير و داللت ديگران بر آن اهميـتش كمتـر از تمـرين خيـر و اقـدام بـه خيـر        
  نيست.

آن داراي  هركس به نيكي راهنمايي كند، همچـون انجـام دهنـدة   «فرمايد:  مي �حضرت 
  .)3(»خير است

اگر توسط تو، خداي مردي را هـدايت دهـد، بـراي شـما از شـتر      «: همچنين فرموده است
  .)1(»موي خوبتر است سرخ
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ها مظهر اراده خداست كه  پاكي و جوانمردي و رحمت و مهرباني و سخن خوب همه اين
  متصف به خير هستند.

ست، پـس كسـي كـه خـدا بـه او      اين اخالق از طرف خدا«فرمايد:  مي �حضرت رسول 
بخشد و اگر اراده بد به او داشته باشد، رفتار بد به  اراده خير داشته باشد، اخالق حسنه به او مي

  .)2(»دهد او مي
كسي كه سهمي از محبت و مهربـاني  «فرمود:  �روايت است كه پيامبر  �و از ابودرداء 

و كسـي كـه از محبـت     او داده شـده به او داده شده باشد، معلوم است كه سـهمي از خيـر بـه    
  .»محروم شده است

مـات و كوشـش خـود اسـتفاده كنـد، بـرايش خيـر اسـت و گذشــت و         و مـرد اگـر از زح  
  مداراكردن با ديگران نيز خير است.

رسـد، مگـر آن كـس كـه از      هيچ كدام از شما به خير نمي«فرمايد:  مي �حضرت رسول 
  .)3(»خورد ز كار و كوشش خودش ميهم ا �خورد و داود پيامبر  ت رنج خود ميدس

مردي گفت: اگر نداشت چه كند؟  اي است. بر هرفرد مسلمان صدقه«: فرمود �حضرت 
كار كند و استفاده نمايد و صـدقه بدهـد. گفـت: اگـر توانـايي كـار نداشـت؟ فرمـود:          فرمود:

نجام دهـد.  همكاري انسان ناتوان و مظلوم نمايد. گفت: اگر نتوانست؟ فرمود: امر به معروف ا
  .»د: از شر دوري كند و آن صدقه استگفت: اگر نتوانست؟ فرمو

  .»هتر از دست پايينتر (گيرنده) استدست برتر (بخشنده) ب«فرمود:  �پيامبر 
اي بكارد و انسـاني يـا حيـواني، يـا هرچـه از آن       هر مسلماني كه نهالي و يا دانه« و فرمود:

  .)4(»بخورد براي او صدقه است

                                                                                                             
  ده اند.ز مو بوده است كه مثل ترين اموال عرب كه همين شتر سرخاين ضرب المثلي است براي باارزش -1
  روايت طبراني در األوسط. -2
  روايت بخاري. -3
  روايت بخاري و مسلم. -4
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خودتـان را از آتـش جهـنم دور كنيـد، اگرچـه بـه نصـف خرمـايي         «فرمايد:  مي �پيامبر 
  .»باشد و اگر كسي نداشت با سخن خوب[صدقه] 

هاي  از بهترين نمونه نكاري كه براي اعتالي كلمه خداوند و نصرت در دين خدا باشد، آ
  خير است.

يا و آنچه در آن يك روز صبح تا غروب در راه خدا بودن، بهتر از دن«فرمايد:  حضرت مي
  .»باشد است مي

از بهترين زندگاني براي مردم: زنـدگي  «كه فرمود:  �از رسول اهللا  �و روايت ابوسعيد 
شـود، هرزمـان صـدا و فريـاد      مردي است كه جلو اسبش را در راه خدا گرفته و سوار آن مـي 

اه [خـدا]  گ و كشـتن در ر ي او بشـتابد و آمـاده و خواهـان مـر    اي را شـنيد، بـه سـو    ستمديده
هـا   اي از ايـن دره  ها در ميان دره اي از اين قله قلهو مردي است با چند گوسفند در سر .)1(است

در پرستد و  دهد، تا واپسين دم مرگ پروردگارش را مي دهد و زكات را مي نماز را انجام مي
  .»برابر مردم جز خير انجام ندهد

  كند كه: نسان را محاسبه مياي از خير و شر ا و خداوند سبحان به اندازه ذره

﴿yϑ sù ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο§‘ sŒ # \� ø‹yz … çνt� tƒ ∩∠∪ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ #v� x© …çνt� tƒ ∩∇∪﴾)2(.  

اي  ذرهوزن  ا خواهد ديد و هركس هماي نيكي كند، نتيجة آن ر وزن ذره س همپس هرك«
  .»بدي كند، نتيجة آن را خواهد ديد

گـدايي از حضـرت عايشـه ام المـؤمنين خـوراك      «روايت است:  /مالكدر موطأ امام 
گفت: يـك دانـه    خوشه انگوري در دست داشت، به يك نفر لخواست. حضرت عايشه 

مسكين به حالـت تعجـب بـه حضـرت عايشـه نگريسـت، حضـرت عايشـه          انگور به او بدهيد.
  ؟»كني، آيا در اين دانه انگور چند مثقال ذره هست فرمود: تعجب مي

                                           
  روايت مسلم. -1
  .8 – 7سورة زلزال، آية  -2
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گـدائي داد، گـدا دسـت     روايت شده كه او دو دانه خرمـا را بـه   �از سعد بن ابي وقاص 
كنـد، در دو   ها را از مـا قبـول مـي    سعد به گدا گفت: خداوند متعال مثقال ذره سعد را گرفت.

  خرما چندين مثقال ذره موجود است.
 !رسـول اهللا يا «آمد و گفت:  �بن اسلم، مردي به حضور حضرت  به روايت معمر از زيد

تا به او را به شخصي سپرد   �حضرت  شما داده است، ما را نيز آگاه كن.از علمي كه خدا به 
را به او ياد داد تا اين كه به آيه آخر سورل زلزال رسيد.  »زلزال«او قرآن ياد دهد. پس سوره 

  شد. به راستي كه او آگاه ،خبر دادند فرمود: بس است �مرد گفت: كافي است. به حضرت 
دادن) و  هايي كه بـه مـردم نشـان بـدهي، كـم يـا بسـيار حتـي مصـافحه (دسـت           تمام نيكي

  حالي موجب رضايت خداست.وشخوشرويي و خ
ارزش نشماريد، اگرچه با بـرادرت بـا    از كار نيك هيچ چيز را بي«فرمايد:  مي �حضرت 

  .)1(»چهره خوب و خوشرويي مالقات كنيد
هم مصـافحه كننـد،   نفر مسـلمان بـه هـم برسـند و بـا     دو  اگر«فرمود:  �و حضرت رسول 

  .»ريزد هايش مي ريزد، به مانند درختي كه برگ مي شان گناهان
هاسـت و موجـب غفـران الهـي      مسلمانان از نيكي اي در سر راه دهندهبرداشتن هرچيز آزار

  شود. مي
 ،ردرفت خاري كه در سرِ راه بود پرت ك مي مردي در راه«فرمايد:  مي �حضرت رسول 

  .)2(»خداوند او را بيامرزيد
پـس در   ،هايشان ها و خوبي شود از بدي م بر من معلوم مياعمال امت  نامة«فرمود:  �پيامبر 

  .»بينم مين حتي برداشتن خاري در سرِ راه شا ميان اعمال نيك
ها پيش خداوند ذخيره اسـت و خيـر، و چيـزي از آن     رفتن به سوي مسجد و گام برداشتن

  .ضايع نيست

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت بخاري. -2
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مردي بود كه منزلش از مسجد دورتـر از  «روايت است كه:  �از ابي منذر أبي بن كعب 
همه بود و هميشه براي نماز در مسجد حاضر بود. بـه او گفتـه شـد يـا بـه او گفـتم: اگـر مـالِ         

مرد گفت: خوشـحالم   و در سختي سوار آن بشوي، خوب است.سواري بخري و در تاريكي 
خـواهم بـرايم نوشـته و     نيستم كه منزلم در كنار مسجد باشـد، مـي  كند و به آن خوشحال  نمي

فرمود: تمـام   �كنم. حضرت رسول  محاسبه شود كه به پياده به مسجد و خانه رفت و آمد مي
  .)1(»رفت و آمدهاي شما، خداوند متعال برايت جمع كرده است

خوشا بـه حـال   «و بيان فرموده است: نام برده  �و از انواع خير آنست كه حضرت رسول 
در  اش پاك، و نيتش پاك، و آشكار و پنهانش پـاك اسـت و مـردم از شـرش     كسي كه پيشه

 كنـد و از مـالش بخشـش كنـد و فضـل و      ايمنند. خوشا به حال كسي كه به علمش عمـل مـي  
  .)2(»بزرگواري از گفتارش معلوم است

  عادت يافتن به خير -4

تمـرين  و  ات قبلي است تا به خير الفت گيرد؛اقدام به كار خير نيازمند بازگشت نفس از حرك
  .خير بر نفس آسان شود

طبق دستور اسالم ما موظفيم از بچگي، فرزندانمان را به فضايل و اخـالق اسـالمي تربيـت    
نشـأت گـرفتن از اسـالم    دهيم و از اول براي انجام فرايض ديني، اوالد را عادت دهـيم، تـا بـا    

  پرورش يابند.
ــان  ــيء الفتيــ ــأ ناشــ ــا وينشــ   منــ

  بـــوهعلـــى مـــا كـــان عـــوده أ   
  

فرزنـد از پـدرش عـادت يـاد      كنند، همانگونـه كـه   گيرند و رشد مي جوانان از مانشات مي
  دهد. و پدر به او عادت و روش ياد مي ؛گيرد مي

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت طبراني و حسنه ابن عبدالبر. -2
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  گرفتن در كار خير پيشي -5

ة مبادرت به كار خير و به سوي فضايل انساني رفتن، الزمة انسان است، زيرا انسان را بـه درجـ  
  رساند. واالي معرفت مي

شود، وقت فرصـتي طاليـي    ماند، زمان به سرعت سپري مي خورشيد يك لحظه منتظر نمي
  فرمايد: است كه خدا به انسان داده تا به خير و نيكي عمر را به پايان برساند. خداوند مي

﴿“Ï% ©!$# t,n= y{ |N öθyϑ ø9 $# nο4θu‹ ptø: $# uρ öΝ ä.uθè= ö7 u‹ Ï9 ö/ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã﴾)1(.  

  .»همانگونه مرگ و زندگي پديد آورده، تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد«
عتبار بود، به راستي ا هنگامي كه انسان از كردار خوب كوتاهي كرد و در اداي واجبات بي

  زده و به نوعي خوار و تباه شده كه جبران نخواهد شد.خودش را گول 

﴿Î� óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 A�ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ 

Èd,ysø9 $$Î/ (#öθ|¹# uθs? uρ Î�ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪﴾)2(.  

سوگند به عصر (غلبه حق بر باطل) كه واقعاً انسان دستخوش زيـان اسـت، مگـر كسـاني     «
رش و بـه شـكيبايي، توصـيه    ر را بـه حـق سـفا   ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده و همـديگ 

  .»اند كرده
ــردم در آن شكســت   «و در حــديث صــحيح اســت:   دو نعمــت هســت كــه بســياري از م

  .)3(»اند: سالمتي و آسايش خورده
كننـد. و از   نماينـد و انسـان را از كوشـش خيـر منصـرف مـي       ها مانع ايجـاد مـي   گاهي فتنه

هـا و رهـايي از آن    گرفتن از اين فتنـه  نع و پيشياجبات انسان است كه در جهت رفع اين مواو
و درهـاي خيـر و نيكـي بـه      كوشش كند، تا زماني كه اسباب و امكانات بـرايش آمـاده شـود   

  شود.رويش باز

                                           
  .2سورة ملك، آية  -1
  .3 – 1سورة عصر، آية  -2
  از ابن عباس.روايت بخاري  -3
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هـاي   هـا ماننـد پـاره    به سوي كارهاي شايسته بشتابيد؛ چرا كه فتنـه «فرمود:  مي �حضرت 
خيـزد و بـه    مـي سـلمان از خـواب بر  به هنگـام صـبح م   شخص .شب تاريك پديد خواهند آمد

رد و صـبح بـه كـافري از خـواب     آو شـب را مسـلمان بـه سـر مـي     شـود.   هنگام شب كافر مـي 
  .)1(»فروشد خيزد و دين خود را به كاالي دنيوي مي ميبر

به سوي هفت كار پيشـي گيريـد: آيـا    «فرمود:  �روايت است كه پيامبر  �از ابي هريره 
زا، يـا پيـريِ    انگيـز، يـا بيمـاري تبـاهي     نيـازيِ طغيـان   ور، يـا بـي  آ جز در انتظار فقري فراموشـي 

، و يا در انتظار قيامت كننده، يا مرگي سريع يا دجال كه بدترين غايب مورد انتظار است خرف
  .)2(»تر است تر و تلخ قيامت بسي سخت هستيد كه

در دنيـا   تمندي و خوش اقباليورت بدن و ثن آن است كه در حال صحبهترين اعمال انسا
و اميد به زندگي انجام دهد كه كردار خوب در ايـن حـاالت دليـل ايثـار و خودگذشـتگي و      

  بيداري اوست.
اين كه در حال «كدام صدقه اجر و پاداش بسياري دارد؟ فرمود:  :سؤال شد �از حضرت 

زمـان  ت بدن كه آرزوي ثروتمند شدن و ترس از فقيري داري صدقه بدهي، و آن را تـا  صح
گوئي: به فالني اين مقدار [پول] و به فالني آن مقدار  ه تأخير نيندازي كه آن وقت ميمرگ ب
  و به فالني بگوئيد چنين و چنان كن... ،بدهيد

  اي از زندگي پيامبر و يارانش نمونه -6

اي ارزشـمند در كـار خيـر     قدم بوده و نمونـه  در كار خير هميشه پيش �خود حضرت رسول 
خوانـديم،   �نماز عصر را در مدينه به امامت حضـرت  «روايت است:  �وعه بود. از ابي سرْ

عجلـه او   مـردم از پس از اين كـه سـالم داد بـه عجلـه بـه حجـرة يكـي از همسـرانش رفـت،          

                                           
  روايت مسلم. -1
  روايت ترمذي. -2
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طال پيشم بود،  ترسيدند، به نزد مردم بازآمد و ديد كه مردم متعجبند، فرمود: يادم آمد شمشي
  .)1(»ر تقسيمش را دادمنخواستم كه آن را زنداني كنم، پس دستو

رگـي و جـوانمردي و   زهميشـه تـابع اخـالق و روش او بودنـد، از ب     �اصحاب رسول اهللا 
دادنـد و بـه    نمودند، در جهاد خالصانه در راه خدا مسابقه مي هاي حضرت تخلف نمي خواسته

  شهادت راضي و خشنود بودند.
م و جـايم  ا هسـت جـ گفـت: اگـر مـن كشـته شـوم ك      �در جنگ احد مـردي بـه حضـرت    

. مرد چند دانه خرما در دستش بـود، پـرت كـرد و    »در بهشت«فرمود:  �كجاست؟ حضرت 
  جنگيد تا كشته و شهيد شد.

جنگ تبوك در وقت گرما بود، ابوخيثمه دو همسر داشـت، از لشـكر تخلـف كـرد و بـه      
جنگ نرفت، وقتي كه تخلفش را از جنگ و نشستنش را ديد و متوجه شد، گفت: رسـول اهللا  

ر شدت گرما باشد و ابوخيثمه در ساية دائم و آب سرد و در كنار همسر زيبا!! ايـن انصـاف   د
  نيست.

نرسم، توشه جهاد جنگ  �آيم تا به رسول اهللا  به منزل هيچ يك از شما نمي ،قسم به خدا
شـتافت تـا بـه     �را برايم آماده سازيد، پس شتر و شمشير و نيزه را برداشت و به سراغ پيـامبر  

  رسيد. �حضرت  حضور

  يدپس همانگونه كه دستور يافته ايد ايستادگي كن

خداوند تبارك و تعالي براي انسان آداب و رسومي سهل و آسـان گذاشـته و آن را اسـاس و    
  اي نهاده كه هم با خدا و غير خدا به آن رفتار شود. پايه

  :اين دستور منحصر به دو امر است
ماننـد   ،آن چيزهـايي كـه پوشـيده و نهـان اسـت      (الف): درستي ايمان به غيـب بـه تمـامي   

فرشتگان و جن و رستاخيز و دوزخ و غيره، همچنان كه قـرآن بـه آن تصـريح نمـوده، بـدون      

                                           
  روايت بخاري. -1
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خالف ظاهر معني گونه تعطيل و تأويلي. (بدون مهمل گذاشتن چيزي يا مانند كردن يا برهيچ
  كردن).

  ، در ظاهر و باطن.(ب): التزام عملي به كتاب خداوند و به تفسير سنت نبوي
  تبعيت از اين قانون الهي، اصل و اساس استقامتي است كه قرآن به آن اشاره نموده است:

﴿¨βr&uρ # x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x�tG sù öΝä3Î/ tã Ï&Î#‹ Î7y™ 4 
öΝ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38¢¹uρ ÏµÎ/ öΝ à6‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∈⊂∪﴾)1(.  

هاي ديگر كه شـما را   پس از آن پيروي كنيد و از راه ،اين است راه راست من ]بدانيد[و «
ها كه شما را به آن سفارش كـرده اسـت شـايد بـه      اين ،كند پيروي نكنيد از راه او پراكنده مي

  .»تقوا گراييد
ر آن نيست، بر يعني راه و طريقي كه خدا معلوم كرده مستقيم است و كجي و پيچيدگي د

مردم الزم است از آن پيروي نمايند و قبولش دارنـد، وقتـي كـه آن را قبـول كردنـد و از آن      
ماننـد و خوشـبخت و سـعادتمند بـر صـراط       تبعيت نمودند، از گمراهي و ضاللت محفوظ مي

رسند و همين كه از راه راست منحرف شـدند و   مستقيم، به رضايت خدا در دنيا و آخرت مي
ري انتخاب كردند، كارِ بد و بدعت را قبـول نمـوده انـد و از دسـتور الهـي سـرپيچي       راه ديگ

باشـند، ايـن اسـت وصـيت      كرده اند و دوري جسته اند و مستحق گمراهي از هدايت الهي مي
  خداوند به بندگانش، تا قدرت و توانايي تقوا برايشان حاصل شود.

كشيد و از طرف راست اين خط،  روايت شده كه؛ خط راست و مستقيمي �از رسول اهللا 
چند و از طرف چپ هم چند خط، بعد به خط مستقيم اشاره كرد و فرمود: اين راه خدا است. 

راهي شيطاني موجود است كه هايي است كه بر سر هر و چپ، راه بعد اشاره به خطوط راست

# βr&uρ¨﴿ را قرائت فرمود كه: نمايد، سپس اين آيه انسان را به كجي و انحراف دعوت مي x‹≈yδ 

‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠÉ) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù﴾ »و بدانيد اين است راه راست من، پس از آن پيروي كنيد«.  
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خداوند متعال صراط «فرمود:  �به روايت احمد، از نواس به سمعان انصاري كه حضرت 
شـده  جـود اسـت كـه در آن درهـاي باز    مستقيم را مثال زده است بر دو طرف صراط مـانع مو 

اي هسـت كـه    كننـده  باشـد، بـر در صـراط دعـوت     هـاي كشـيده مـي    باشد كه بر درها پرده مي
اي  كننـده ويد و فرصت از دست ندهيـد. و دعـوت   گويد: اي مردم، همگي وارد صراط ش مي

دهـد، اگـر كسـي بخواهـد از آن درهـا دري بـاز كنـد؛ بـه او          ديگر در ميان صراط تذكر مـي 
  فتيد.ا باز نكنيد، اگر باز كنيد در آن ميگويد: واي به حال شما در را  مي

  تأثير استقامت و پايداري در زندگي انسان -1

دل را از رسـاند، عقـل و    استقامت و پايداري موجب ترقي است و انسان را به اوج كمـال مـي  
هاي فساد و تباهي در دل و جان جلـوگيري   دارد و از ورود به راه ميتمايل به اعمال زشت باز

  كند. مي
زمان اشتياق و رغبت براي اسـتقامت، در جامعـه ايجـاد و بـه آن اهميـت داده شـد، آن       هر

  اجتماع داراي ارزش و امنيت و صالح است.
اگر در جامعه استقامت نباشد و ميل به استقامت ضعيف شود، روي آوردن به خير و نيكي 

فشـاي منكـرات   شود انسان در منجالب گناه و ا شود. و باعث مي در آن جامعه هم ضعيف مي
شود. از نظر اسـالم   بيفتد كه همواره انسان ذليل و خوار و حريت و استقالل و آزادي نابود مي
  استقامت در رأس همه امور است و بسيار به آن اهتمام و توجه شده است.

  دعوت اسالم به استقامت -2

هـا قـرار داده    هاسالم جامعه را به استقامت و پايداري دعـوت كـرده و آن را در بهتـرين مرتبـ    
  است؛ حتي علما گفته اند: استقامت عين كرامت است.

هـا تـأثير    كنـد و در جـان   هـا را آمـاده و بـه حـق متمايـل مـي       استقامت روشي است كه دل
  گذارد. مي

﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™$# ãΑ ¨” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ 

(#θçΡ t“ øtrB (#ρã�Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøtwΥ öΝ ä.äτ !$uŠÏ9 ÷ρr& ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ Îûuρ 
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Íοt� ÅzFψ$# ( öΝ ä3s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ þ‘ÏS tG ô±n@ öΝä3Ý¡à�Ρ r& öΝä3s9 uρ $yγŠ Ïù $tΒ tβθãã £‰ s? ∩⊂⊇∪ Zωâ“ çΡ ôÏiΒ 9‘θà� xî 8ΛÏm§‘ 

∩⊂⊄∪﴾)1(.  

در حقيقت كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ايستادگي كردنـد، فرشـتگان   «
هان، بيم مداريد و غمگين مباشـيد و بـه بهشـتي كـه وعـده       :گويند آيند و مي بر آنان فرود مي

هايتـان بخواهـد در    يافته ايد شاد باشيد، در زندگي دنيا و آخرت دوستانتان مائيم و هرچـه دل 
اي از سوي  ت براي شماست و هرچه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت، روزيِ آمادهبهش

  .»آمرزندة مهربان است
يعني آنانكه به حقيقت به خدا ايمان آورده اند و بر راه و روشـي كـه بـراي بنـدگان خـدا      

شـود و   ايشـان نـازل مـي   معلوم و مشخص شده، استقامت دارنـد؛ مالئكـه در حالـت مـرگ بر    
نترسيد از آنچه در پيش شماست، از حاالت قبر و عذاب آخرت غمگين مباشيد و  :يندگو مي

غصه نخوريد براي آنچه به جا گذاشته ايد، و مژده به بهشتي كه به شما وعده داده شده است 
و ايشانند كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست و استقامت و پايـداري نمودنـد و آن را بـر    

بر جاده مستقيم بدون كجروي و انحراف ثابت ماندند، خداي متعال ايشان  خود الزم دانسته و
را مورد رحمت و رضايت خويش قرار داده و هرچـه از تمـايالت نفسـاني بـوده، بـراي آنـان       
آماده ساخته و گناهانش را آمرزيده است كه رحمت و مغفرت الهـي هميشـه شـامل بنـدگان     

  صالح است.
عرض كردم: از اسـالم كلمـاتي بـه     � ده است: به رسول اهللاز سفيان بن عبداهللا روايت ش

بـه خداونـد ايمـان دارم، سـپس      :بگـو «غيـر از تـو از كـس نپرسـم. فرمـود:       من تعليم كن كه
  فرمايد: . خداوند متعال مي)2(»استقامت كن

﴿öΝÉ) tG ó™$$sù !$yϑ x. |N ö� ÏΒ é& tΒ uρ z>$s? y7 yètΒ Ÿωuρ (#öθtóôÜ s? 4 …çµ‾Ρ Î) $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ×��ÅÁt/ ∩⊇⊇⊄∪﴾)3(.  
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اي ايستادگي كن و هركس هم كه با تو توبه كرده، چنـين   تهپس همانگونه كه دستور ياف«
  .»دهد بيناست كند و طغيان نكنيد كه او به آنچه انجام مي

 �كند؛ مگر به دوام و ثبات بر انجام امور الهي. حضـرت رسـول    استقامت تحقق پيدا نمي
ا او توبه كردنـد، دوام و پايـداري و دوري از شـرك و برگشـت بـه      براي خود و كساني كه ب

سوي اهللا را درخواست نموده است. براي مسلمانان تجاوز از حـدودات الهـي و غلـو در ديـن     
درست نيست، چرا كه آن طغيان دو سركشي است و خداوند آگاه بـر اعمـال انسـان اسـت و     

دهد كه اگر خير باشد به خير و اگر شر  ت ميبيند و پاداش آن را از روي عدال كردار او را مي
  باشد به شر.

  دهد كه: استقامت ميهدايت را بر مبناي اصل در عمل استقامت است و خداوند متعال 

﴿¨βÎ) uρ ©! $# ÏŠ$yγs9 tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩∈⊆∪﴾)1(.  

  .»كند راه راست هدايت مي قطعاً خداوند كساني را كه ايمان آورده اند به سوي«
  و به درستي خداوند قرآن را براي تحقيق و تحقق يافتن استقامت فرو فرستاد.

﴿ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ÈβøŒÎ* Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ 4’n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ 

Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø: $# ∩⊇∪ «! $# “Ï% ©!$# …ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#﴾)2(.  

ها بـه   ن پروردگارشان از تاريكيتو فرو آورديم، تا مردم را به اذكتابي است كه به سوي «
هـا و   ناپذيرِ ستودة خداي كه آنچه كه در آسمان سوي روشنايي بيرون آوري و به راه شكست

  .»زمين است از آن اوست
به روشنترين بيان، آن را آشـكار نمـوده اسـت، همچنانكـه خداونـد      با رفتارش  �و پيامبر 

  فرمايد: مي
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﴿7 ‾ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡u� ÅÀ «! $# “Ï% ©!$# … çµs9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$#﴾)1(.  

ها و  چه در آسمانكني، به راه همان خدايي كه آن و به راستي كه تو به خوبي هدايت مي«
  .»آنچه در زمين است از آن اوست

ر شب و روزي از آيد، استقامت را در ه مسلمانان در نماز و دعاهايشان كه از دل بيرون مي
  فرمايد: همچنانكه خداوند مي خداوند خواستارند.

﴿x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ $tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©!$# 

|M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 $# ∩∠∪﴾)2(.  

جوييم، ما را به راه راست هدايت  پرستيم و تنها از تو ياري مي ، تنها تو را مي]روردگارا[پ«
اي و نـه راه   گرفتـه ايشـان خشـم   اي، نـه راه كسـاني كـه بر    شـان داشـته   فرما، راه آنانكه گرامي
  .»گمراهان و سركشتگان

دعوت اسالم به استقامت و پايداري است، تـا انسـان بـه حيـات انسـانيت كـه        ،اين دعوت
بهتــرين و خــوبترين حيــات اســت برســد، آن زنــدگاني كــه داراي پــاكي و نظافــت و ادب و  

كـرده و بـا    پاكدامني است. و سزاوار و شايسته است، آنچنانكـه خداونـد متعـال او را مشـرف    
واالترين درجة قدر و منزلت او را بـر بسـياري از مخلوقـات برتـري داده اسـت، اگـر در ايـن        
زندگي پايدار باشيد به ديني ثابت و استوار كه خداوند آن را با چـراغ عقـل و پـاكي نفـس و     

  رسد. ت قلب و علو روح قرار داده ميفنظا

﴿ö≅ è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (# þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >οu�� ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «! $# !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ 

šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪﴾)3(.  
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خـوانم و   سـوي خـدا مـي   اين راه من است كه من مردمان را با آگـاهي و بيـنش بـه     :بگو«
  .»باشند و خدا منزّه است و من از مشركان نيستم چنين ميپيروان من هم

  ي كن همچنانكه خدا به تو نيكي كرده استنيك

  بر دارددراحسان دو معني  -1

اسـت،  فالن شخص رفتارش خـوب  شود؛  : گفته ميكردن : استواري بر نيكي)الف(

  فرمايد: خداوند متعال مي وقتي كه درستكار و امين باشد.

﴿ü“Ï% ©!$# z|¡ômr& ¨≅ ä. > óx« … çµs) n= yz﴾)1(.  

  .»ه نيكو آفريده استيز را آفريدهمانكس كه هرچ«

  كردننعمت بخشيدن و به كسي نيكي  (ب):
  همچنانكه شاعر گفته است:

ــوم  ــتعبد قلـ ــاس تسـ ــن إىل النـ   أحسـ
  فطــا ملــا اســتعبد اإلنســان إحســان    

  

  هايشــان مطيــع تــو باشــد    نســبت بــه مــردم نيكــي كــن تــا دل     
ــا نيكوكـــ    ــه بسـ ــي   چـ ــود مـ ــده خـ ــان را بنـ ــد اري انسـ   گردانـ

  

  دعوت اسالم به احسان -2

نمايـد كـه سـعي و     سالم انسان را به احسان دعوت كرده و به سوي فضايل احسان تشويق ميا
كوشش در آن موجب نجات اسـت، بـه راسـتي كـه تمـرين احسـان مفيـدترين وسـيله بـراي          

هــاي كرامــت در نفــس انســان اســت و بــراي  هــا و اثــر بخشــي ريشــه استوارســاختن فضــيلت
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شش نيكي به كسي كـه احتيـاج شـديد بـه نيكـي      شدن مراتب انساني در زندگي، و بخ يكسان
  دارد.

شوند. و لطف  نيكوكاران از نظر اسالم، دوستان خدا هستند و با حمايت خدا محافظت مي
  شود. خداوند يك لحظه از آنان دور نمي

﴿#þθãΖ Å¡ômr&uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪﴾)1(.  

  .»وست داردو نيكي كنيد كه خداوند نيكوكاران را د«

﴿βÎ) |M uΗ ÷qu‘ «! $# Ò=ƒÌ� s% š∅ÏiΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∈∉∪﴾)2(.  

  .»كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است«
گـردد و خداونـد احسـان را بـا احسـان       مـي كننـده بر  فايده و منفعت احسان به خود احسان

  فرمايد: كه ميهمچنان ،كند مبادله مي

﴿ö≅ yδ â !#t“ y_ Ç≈ |¡ômM} $# āωÎ) ß≈ |¡ômM} $# ∩∉⊃∪﴾)3(.  

  ؟»ديدن خواهد بود  كردن، جز نيكي آيا پاداش نيكي«
  رود. گيرد و ارزش او باال مي كننده مورد تقدير و تشكر مردم قرار مي احسان

﴿÷βÎ) óΟ çFΨ |¡ômr& óΟçFΨ |¡ômr& ö/ä3Å¡à�ΡL{﴾)4(.  

  .»اگر نيكي كنيد به خود نيكي كرده ايد«
  الهي به وسيلة احسان است: تقريب و نزديكي انسان به عظمت بارگاه

﴿tΒ uρ öΝ Î= ó¡ç„ ÿ… çµyγô_uρ ’ n< Î) «! $# uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰s) sù y7 |¡ôϑ tG ó™$# Íοuρö� ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθø9 $#﴾)5(.  
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  .70آية  ،سورة إسراء -4
  .22سورة لقمان، آية  -5
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، قطعـاً در ريسـماني   د را در حالي كه نيكوكار باشد، تسـليم خـدا كنـد   و هركس كه خو«
  .»زده استاستوارتر چنگ 

ص و مخلص واقعـي باشـند و خودشـان را تسـليم او كـرده      به راستي كساني كه اهل اخال
باشند، اين توانايي را از طريق احسان به دست آورده، و وسيلة نجاتشان فـراهم شـده اسـت و    

  شود. بهره آنان نزد خداوند كامل مي
  دهد. خداوند پاداش احسان را فوراً در اين دنيا مي

﴿Ï% ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×πuΖ |¡ym﴾)1(.  

  .»براي كساني كه در اين دنيا خوبي كرده اند پاداش نيكويي هست«
شـود و انسـان نيكوكـار در روز قيامـت بـا ايمـان و        و در آخرت احسانش چندين برابر مي

  آيد: امنيت و روي باز پيش خدا مي

﴿tΒ u!% ỳ ÏπuΖ |¡ptø: $$Î/ …ã&s# sù ç� ô³tã $yγÏ9$sW øΒ r&﴾)2(.  

  .»كي انجام دهد، پاداش آن ده برابر براي اوستهركس كار ني«

﴿tΒ u!% ỳ ÏπoΨ |¡ysø9 $$Î/ … ã&s# sù ×� ö� yz $pκ ÷] ÏiΒ Ν èδ uρ ÏiΒ 8ít“ sù >‹ Í× tΒöθtƒ tβθãΖ ÏΒ#u ∩∇∪﴾)3(.  

دهند، پاداش بهتر و باالتري از آن خواهند داشـت   ارهاي پسنديده انجام ميكساني كه ك«
  .»و آنان از هراس آن روز در امانند

  گستردگي دامنه و ميدان احسان -3

  فرمايد: كننده تمام كارهاست. حضرت رسول مي االت و تنظيماحسان شامل تمام ح -1

                                           
  .30سورة نحل، آية  -1
  .160سورة انعام، آية  -2
  .89سورة نمل، آية  -3
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خداوند احسان را بر هرچيز قرار داده، پس شما هر وقت كشتار كردي خوب كشتار كنيد 
ا ده ربري، كـارد را تمـام تيـز كنيـد و سـر     و هنگام سر بريدن حيوان خوب و شرعي ذبح كنيـد 

  .)1(راحت بخوابانيد
حتي ذبح حيوان توسـط انسـان از فضـيلت     ي احسان در تمام امور مطلوب است؛و اين يعن

اي مهربانانه بـه سـوي مـرگ بكشـاند، و      احسان خالي نيست و بر اوست كه حيوان را به شيوه
  چاقو را تيز كند تا در كشتنش سريع باشد و زود كارش تمام شود و دردش كمتر شود.

خداوند متعال انسان را خلق كرده و قدرت و توانايي را به او داده، تا با نشـاط زنـدگي    -2
هـا كوتـاهي كنـد و در غيـر آنچـه كـه        كند، و به بهترين عمل رفتار نمايد، اگر از ايـن ارزش 

كار فضل  هاي الهي را منكر است و فراموش خداي براي او خلق كرده رفتار نمايد، پس نعمت
  باشد. د بر خودش ميو رحمت خداون

﴿“Ï% ©!$# t,n= y{ |N öθyϑ ø9 $# nο4θu‹ ptø: $# uρ öΝ ä.uθè= ö7 u‹ Ï9 ö/ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã﴾)2(.  

  .»همانا مرگ و زندگي را پديد آورد، تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد«

﴿$‾Ρ Î) $oΨ ù= yèy_ $tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟèδ uθè= ö7 oΨ Ï9 öΝ åκš‰r& ß|¡ômr& Wξyϑ tã ∩∠∪﴾)3(.  

در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است، زيوري براي آن قرار داديم، تا آنان را بيازماييم «
  .»كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند

  اگر عبادت با بيداري كامل و با نشاط و خرمي برگزار شود، از احسان است. -3
احسان آن اسـت كـه چنـان    «: ؟ فرمودپرسيد: احسان چيست �اهللا از رسول  �جبرئيل 

  .)4(»بيند بيني، خدا كه شما را مي بيني، اگر تو خدا را نمي عبادت كني كه گويي خدا را مي

                                           
  روايت مسلم. -1
  .2سورة ملك، آية  -2
  .7ة كهف، آية سور -3
  روايت بخاري. -4
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يـافتن در قيـام شـب و    يكان است، مظهر احسان آنان، تجلـي  احسان از بهترين صفات ن -4
اهـان اسـت؛   تهجد در مناجات با خـدا و طلـب بخشـش از او و محاسـبة نفـس و پـاكي از گن      

كـردن او و همكـاري بـا او در تمـام شـئون       همانگونه كه در بخشـيدن حـق فقيـر و خوشـحال    
  فرمايد: يابد. خداوند متعال مي زندگي تجلي مي

﴿¨βÎ) tÉ)−G ßϑ ø9 $# ’ Îû ;M≈̈Ζ y_ Aβθã‹ ããuρ ∩⊇∈∪ tÉ‹ Ï{# u !$tΒ öΝßγ9 s?#u öΝåκ ›5u‘ 4 öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ ö6s% y7 Ï9≡sŒ 

tÏΨ Å¡øtèΧ ∩⊇∉∪ (#θçΡ% x. Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ø‹ ©9$# $tΒ tβθãèyföκ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ptôāF{$$Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ï� øótG ó¡o„ ∩⊇∇∪ þ’ Îûuρ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒ r& 

A,ym È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� óspRùQ $# uρ ∩⊇∪﴾)1(.  

گيرنـد؛   سارانند و آنچه را پروردگارشان عطـا فرمـوده مـي    ها و چشمه پرهيزگاران در باغ«
خفتند و در سـحرگاهان از   ها پيش از اين نيكوكار بودند و در شب اندكي از شب مي زيرا آن

  .»شان حقي براي سائل و محروم معين بود كردند و در اموال خدا طلب آمرزش مي
همچنانكـه   يق در مسـأله قيامـت، از احسـان اسـت.    انتخاب راه مستقيم و پيگيري و تحق -5

  فرمايد: خداوند مي

﴿� Åe³t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ tÏ% ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9 $# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ômr& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# ãΝ ßγ1y‰ yδ ª!$# ( 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ öΝèδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩⊇∇∪﴾)2(.  

دهنـد و بهتـرين آن را پيـروي     كه بـه سـخن گـوش فـرا مـي      پس مژده بده به بندگان من«
  .»خدايشان راه نمود و اينان همان خردمندان هستنداينانند كه كنند،  مي

اهللا در  كلمـة سعي و كوشش با نفس و با مال به خاطر استقرار مبادي كريمه و استقالل  -6
  زمين، از احسان است.

﴿ zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒÏ‰ öκs] s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©!$# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∉∪﴾)1(.  

                                           
  .19 – 15سورة ذاريات، آية  -1
  .18 – 17سورة زمر، آية  -2
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و در  دهـيم  هاي خود را بـه آنـان نشـان مـي     ر كساني كه در راه ما كوشيده اند، قطعاً راهب«
  .»حقيقت خدا با نيكوكاران است

گفته شيرين و عبارت خـوب و برگزيـده و پرمعنـا در برخـورد و گفتگـو بـا مـردم، از         -7
بـط  بهترين اقسام احسان و نيكوكـاري اسـت، بـه راسـتي كـه ايـن اعمـال رفـت و آمـد و روا         

هـا و   برندة دوسـتي  كه از بين هاي شياطين گرداند و از وسوسه مياجتماعي را محكم و استوار 
  .)2(گرداند ها نموده، دور مي كنندة آن چيزي است كه خداوند امر به وصلت آن قطع

﴿ ≅è% uρ “ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà) tƒ ÉL©9 $# }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# éøu”∴tƒ öΝæη uΖ ÷� t/ 4 ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹ ¤±9$# šχ% x. 

Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 # xρß‰ tã $YΖ� Î7•Β ∩∈⊂∪﴾)3(.  

و به بندگانم بگو: سخنى را بگويند كه آن بهتر است. بى گمان شيطان بين آنان اختالف «
  .»اندازد. به راستى كه شيطان براى انسان دشمنى آشكار است مى

ت و صـبر و حوصـله   سهاي بزرگ ا نيكي با بدكاران از روش بزرگان و صاحبان روح -8
  را بر نفس غالب كرده و با جهل و ناداني و خودخواهي منازعه نموده اند.

﴿ Ÿωuρ “ÈθtG ó¡n@ èπoΨ |¡ptø: $# Ÿωuρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ôìsù÷Š$# ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& #sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ÷� t/ …çµuΖ ÷� t/ uρ 

×οuρ≡y‰ tã …çµ‾Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ ym ∩⊂⊆∪ $tΒ uρ !$yγ9 ¤) n= ãƒ āωÎ) tÏ% ©!$# (#ρç� y9 |¹ $tΒ uρ !$yγ8 ¤) n= ãƒ āωÎ) ρèŒ >eá ym 5ΟŠÏà tã 

∩⊂∈∪﴾)4(.  

و نيكي با بدي يكسان نيست، بدي را با آنچه خوب و بهتر است دفع كـن؛ آنگـاه كسـي    «
گـردد و ايـن خصـلت را جـز      كه ميان تو و ميان او دشمني است، گـويي دوسـتي يكـدل مـي    

  .»يابند و آن را جز صاحب بهرة بزرگ نخواهد يافت يكساني كه شكيبا بوده اند نم

                                                                                                             
  .69سورة عنكبوت، آية  -1

  .كردن آمديم] ني براي فصل ،كردن آمديم [ما براي وصل -2

  .53سورة إسراء، آية  -3
  .35 – 34سورة فصلت، آية  -4
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رعايت حقوق والـدين (پـدر و مـادر) و خويشـاوندان و همسـايگان و رفقـا و بينوايـان         -9
هاست كه خداوند ثواب آن را با عبـادت برابـر    ها و احسان خدمتكاران، از قسمت اعظم نيكي

  كرده است تا به آن اهتمام داده و در نظر گرفته شود.

﴿(#ρß‰ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) “É‹ Î/uρ 4’ n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ 

ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ Í‘$pgø: $# uρ “ÏŒ 4’ n1ö� à) ø9$# Í‘$pgø: $# uρ É= ãΨàfø9 $# É=Ïm$¢Á9 $# uρ É= /Ζyfø9 $$Î/ Èø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $#﴾)1(.  

و چيزي را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و در بـارة  خدا را بپرستيد «
خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همساية خويش و همسـايه دور و بيگانـه و همنشـين و در    

  .»راه مانده نيكي كنيد
نيكي به اين افراد الزم است، تا مورد محبت و مودت قرار گيرند و با امن و امـان زنـدگي   

و به سعادت و خوشبختي و عاقبـت خيـري برسـند و در ايـن سـرزمين خالفـت الهـي را        كنند 
دريابند، دين راستين اين است كه خداوند آن را قبول كرده و غير آن را مردود شناخته اسـت  

  و فرموده است:

﴿ ôtΒ uρ ß|¡ômr& $YΨƒÏŠ ô£ϑ ÏiΒ zΝ n= ó™r& … çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ﴾)2(.  

  .»هتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار استدين چه كسي ب«

﴿ (#θä9$s% uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# āωÎ) tΒ tβ% x. # �Šθèδ ÷ρr& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 š�ù= Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ 

öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n?t/ ôtΒ zΝn= ó™r& …çµyγô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ… ã&s# sù … çνã�ô_r& 

y‰ΨÏã ÏµÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øts† ∩⊇⊇⊄∪﴾)3(.  

نيايد، مگر اين كه يهودي يا مسيحي باشد، اين آرزويِ و گفتند: هرگز كسي به بهشت در«
ا هركس خـود را بـ   ،آري گوئيد دليل خود را بياوريد. ست مياگر را :واهيِ ايشان است، بگو

                                           
  .36سورة نساء، آية  -1
  .125سورة نساء، آية  -2
  .112 – 111سورة بقره، آية  -3
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تمام وجود تسليم كند و نيكوكار باشد، پس پاداش او پيش پروردگـارش اوسـت و بيمـي بـر     
  .»آنان نيست و غمگين نخواهند شد

سلف صالح اين فضيلت را دريافتند و به آن عمل كردند و آنان پيشواي امـت و راهنمـا و   
اي  ر هـر منطقـه  و دمبارزه و اقدام به حق كردند  فرمانده و رئيس قوم و در هر ميداني آشكارا

  شجاعت خويش را نشان دادند.

﴿ “Ï% ©!$# uρ u !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝèδ šχθà) −G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μçλm; $̈Β šχρâ !$t±o„ 

y‰ΖÏã öΝÍκ Íh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â !# t“ y_ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪﴾)1(.  

يشانند كه خود پرهيزگارانند؛ براي آنان و آن كس كه راستي آورد و آن را باور نمود، ا«
  .»هرچه بخواهند پيش پروردگارشان خواهد بود، اين است پاداش نيكوكاران

  اي از ايمان است شرم و حيا شاخه

سـازد؛ همـين كـه     نمايد و از كردار بد دور مـي  شرم و حيا انسان را متصف به اخالق نيك مي
له شد، راه درستي و پـاكي را انتخـاب كـرده،    انسان داراي اخالق حسنه و دور از صفات رذي

 قول دروغ نداده و پيروزي از نفس ننموده، آرزوي و نفساني از خود بدر كرده و خـودرأي و 
  خودخواه نبوده است و تمايالت شيطاني بر او غلبه نخواهد كرد.

 تأكيد كرده و اين نوع شرم و حيا مختص بـه  �حياي به اين معني آن است كه رسول اهللا 
ها را بـه   آن �بودند و پيامبر  �است كه هميشه پيرو آن حضرت  �اصحاب حضرت رسول 

  نمود. اين امر تشويق مي
ونـه كـه از بـزرگ قـوم     همانگ ،از خداوند شرم و حيا داشته بـاش «فرمود:  مي �حضرت 

  .»خود حيا داري

                                           
  .34 – 33سورة زمر، آية  -1
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، حيـايي  از خدا حيا كـن « چنين بيان داشته است: اين �داشتن از خداوند را حضرت  شرم
مـد و سـپاس او را   كنيم و ح از خدا حيا مي !�كه شايسته حضور اوست. گفتند: يا رسول اهللا 

فرمود: چنين نيست، حيايي كه شايستة حضور او باشد آن است كه؛ سـر و   آوريم. به جاي مي
ظ كنـي و مـرگ و بـال را    فدارد را ح برآنچه درگذرد را حفظ كني، شكم و  آنچه در سر مي

پـس هـركس كـه از خداونـد      زينت دنيا را رها كند؛خواهد  و هركس آخرت را ميياد كني 
  .)1(»چنانكه سزاوار اوست حيا كند، حق حيا را به جا آورده است

اين حديث به آن شاراه دارد كه حيا نبايد آن باشد كه مردم به خاطر دگرگـوني احـوال و   
 خـاطر خـدا باشـد و انـدام و     شكست نفسي، بدت را گويند و سرزنشت كننـد؛ بلكـه بايـد بـه    

  كدام بايد حيا داشته باشند و حيا در اين امور باشد:اعضاي انسان هر
انجـام ندهنـد و بـدي كسـي را      مانند چشم و گوش و زبـان، تـا منكـري    :حفظ حواس -1

  هاست. كه اين حياي آن نگويد
ز حفظ شكم: از ميـل شـديد بـه طعـام و بسـيار خـوردن (پرخـوري) و نگهـداري آن ا         -2

  هاي حياست. خوردن مال حرام و دوري از زنا از نشانه
ترك زينت: دنيا و آنچه كه خداوند حرام نموده، حياست و شرم و حيايي كه خداوند  -3

از بندگانش انتظار دارد همين است كه اگر انسان به شرم و حيا آراسته شـد بـه نهايـت كمـال     
سـوي شـر    ودش خالي شود به سرعت بـه رسد و اگر داراي اين شرايط نباشد و حيا در وج مي

و ناسزاگويي اعتنايي ندارد و مرتكب  شپس در اين صورت به دشنام و فح در حركت است؛
  دهد. شود و به چيزي گوش فرا نمي ظلم و خيانت و حرام مي

از سخنان انبياي پيشين كه به ما رسيده اسـت، ايـن اسـت كـه: اگـر حيـا       «فرمود:  �پيامبر 
  .)2(»ي بكننداشتي هرچه خواه

                                           
  و طبراني. روايت ترمذي -1
  اي شعر در توصيف كسي كه حيا ندارد: روايت بخاري و مسلم. و قطعه -2

ــايل ــة الليـــــ ــش عاقبـــــ   إذا مل ختـــــ
ــاء  ــا تشـــ ــل مـــ ــتحي فافعـــ   ومل تســـ
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يعني آنچه كه مردم از ميراث پيامبران به دست آورده و شناخته اند، شخص همين كه حيا 
شـود و بـر هتـك حرمـت و      حرمتـي مـي   نداشت مرتكب تمام منكـرات و ظلـم و جـور و بـي    

  كند. آبروريزي جرأت پيدا مي
ا خداونـد متعـال اگـر بخواهـد كسـي ر     «فرمـود:   �شده پيـامبر   ترواي باز ابن عمر 

انگيـز   وقتـي كـه حيـا از او گرفتـه شـد، بـدبخت و نفـرت        ،گيـرد  هالك كند، حيا را از او مي
دار نباشـد خـائن و    شود، وقتي كـه امانـت   شود؛ همين كه مذموم شد امانت از او گرفته مي مي

شود، وقتي كه رحمـت خـدا از او سـلب شـد،      شود و رحمت خدا از او سلب مي خيانتكار مي
  .)1(»شود شد از رشته اسالميت خارج مي شود و هنگامي كه نفرين مينفرين شده و پليد 

چون شرم و حيا از آثار پاك زندگي بشري است، اسالم آن را در طليعه اخالق قرار داده 
  است.

براي هر ديني قاعده و قانوني اسـت و قاعـده و قـانون اسـالم،     «فرمود:  �حضرت رسول 
  .)2(»حياست

  ديني است. حيايي عين بي بي

                                                                                                             
ــري  ــيش خـــ ــا يف العـــ ــال واهللا مـــ   فـــ
  وال الــــــدنيا إذا ذهــــــب احليــــــاء  

ــرء ــيش املــ ــري  يعــ ــتحياء خبــ ــا اســ   مــ
ــاء  ــابقي اللحـــ ــود مـــ ــي العـــ   ويبقـــ

  

ــيدي     ــار نترســـ ــت روزگـــ ــه از عاقبـــ ــان كـــ ــر زمـــ   هـــ
ــه مـــي  ــتي هرچـ ــا نداشـ ــرم و حيـ ــده  و شـ ــام بـ ــواهي انجـ   خـ

  پـــــس بـــــه خـــــدا قســـــم، در زنـــــدگي خيـــــر نيســـــت
ــدارد    ــي نــ ــا ارزشــ ــت دنيــ ــا رفــ ــرم و حيــ ــاه شــ   و هرگــ

ــي ــدگي مـ ــت  زنـ ــري نيسـ ــدگي خيـ ــان در آن زنـ ــد انسـ   كنـ
ــي  ــاقي مـ ــود ا   بـ ــوي عـ ــد بـ ــي  مانـ ــوبش مـ ــا چـ   ســـوزد مـ

  

  روايت ابن ماجه. -1
  . و روايت ابن ماجه از حديث ابن عباس و از حديث أنس.»مرسل«روايت مالك در موطأ  -2
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  .»كسي كه حيا ندارد ايمان ندارد ،اي از ايمان است حيا شاخه«فرمود:  �پيامبر 
درش را در مـورد حيـا نصـيحت    بر مردي از انصار گـذر كـرد كـه بـرا     �حضرت رسول 

فرمـود:   �پيـامبر   : حيا ضرري به شما وارد كرده اسـت. گفت برادرش گويا به او مي كرد. مي
  .)1(»استچون حيا از ايمان  ،او را ترك كن«

حيــا جــز نيكــي بــه بــار «فرمــود:  �روايــت اســت كــه پيــامبر  �از عمــران بــن حصــين 
  .)2(»آورد نمي

  .»اش خير است حيا همه«و در روايتي ديگر آمده است كه: 
  و حيا راهي به سوي بهشت و رضوان الهي است.

شـتي و  حيا از ايمان است و ايمان در بهشت، دشنام و سخن زشت از در«فرمود:  �پيامبر 
  .)3(»ونت و جفاكاري در جهنم استخشونت است و خش

گـويي موجـب سـياهي دل اسـت و صـاحبش را بـه        شرمي و فحش دشنام و بدخويي و بي
  رساند، در حالي كه حيا بهترين زينت شخص است. ش ميتآ

حرمتي است، حيا در  آبرويي و بي حيايي و فحاشي، نشانه بي بي«فرمود:  �حضرت رسول 
  .)4(»ستعالمت نيكي و زينت اوهركس باشد 

  از صفات خداوند سبحان است.حيا 
همانا خداوند صاحب حيا و كرم است؛ هنگامي كه مرد هردو دستش را «فرمود:  �پيامبر 

  .)5(»كند كه آن دستان را صفر و خالي برگرداند كند، شرم مي به سوي او بلند مي

                                           
  روايت بخاري و مسلم و احمد. -1
  روايت بخاري و مسلم. -2
  روايت احمد و ترمذي، حديث حسن صحيح. -3
  روايت احمد از يعلي بن أميه. -4
  حديث حسن غريب. –ماجه و ترمذي  روايت احمد و ابن -5
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صاحب پوشش است [پوشانندة خداوند صاحب حيا و « و در حديث ديگر آمده است كه:
خواست غسل كند بايد پوشش  عيوب] و حيا و پوشش را دوست دارد، پس اگر كسي از شما

  .»برگيرد
رسـول  «روايت است كـه   �از ابوسعيد خدري همچنانكه؛  ،است �اين از اخالق پيامبر 

ديـد   ميحياتر از دختري است كه در پرده و حجابش باشد، و هرگاه چيزي خالف را با �اهللا 
  .)1(»ش معلوم بوداز چهره مبارك

ه بود و قسمتي از رانـش  نشست �آمدند، پيامبر  �به حضور حضرت  بابوبكر و عمر 
حضرت  پيامبر لباسش را بر رانش پوشاند. اجازه ورود خواست، �حضرت عثمان  برهنه بود.

نكنم از مردي  آيا شرم ،اي عايشه«فرمود:  �از سبب اين كار سؤال نمود، پيامبر  لعايشه 
  .»خدا قسم مالئكه از او شرم دارندكه به 

آن اسـت كـه در ميـان مـردم،     و دوري از تعليمـات دينـي و اخـالق،     كـردن  از نتايج پشت
ــي ــت  ب ــي در امــاكن عمــومي و اهان ــه روش حرمت هــاي نيكــو و اعــراض و دوري از  كــردن ب

هاسـت. انـواع    رش تبـاهي دل يابد كه مسـي  ها انتشار مي هاي انساني رايج است و پليدي فضيلت
هـاي پسـت و    هـا در مجـالس، آوازخـواني    دادن زينـت  هـا و نشـان   حجـابي  ها و بي خود آرائي

كـردن تصـاوير    هاي بيهوده و عرضـه  ارزش و انتشار آن در ميان مردم و سرودن سرگذشت بي
ي تبـاهي  ارزش سينمائي كه انسان را به سو هاي بي ها و در فيلم آور در مجالت و روزنامه شرم

گـردد و بـدي را در    ادبي انسان مـي  ها كه سبب بي برد و بسياري ديگر از اين نمونه و فساد مي
كند، پـس الزم   ور مي آرايد و انسان را در آرزوهاي بد و شهوانيات نفساني غوطه ديدارها مي

گويــان و  منحرفــان و بيهــودهاســت بــه خــاطر حفــظ و نگهــداري اجتمــاع مســلمين از خطــر  
گـران واقـع    مكـاران و حيلـه   شود تا مـورد حملـه   ران، دست آنان از اين اجتماع قطعكا خراب

شان را با اخالق حسنه تربيت دهند و بـا   نشود. همچنين بر پدران و مربيان الزم است كه پسران
آنچه كه الزم باشد راهنمايي كنند و از منكرات و مخالفات شرع برحذر دارنـد و بـراي آنـان    

                                           
  روايت ابوداود. -1
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هـاي درسـتكار انتخـاب و ايشـان را از رفقـاي بـداخالق و سـفله و         از انسانرفيق و دوست را 
فرومايه منع كنند و آنان را به كار و كسـب خـوب و روش درسـت تشـويق نماينـد و بـا ايـن        

بيت كنند، تا افراد صالح و مفيـدي بـراي جامعـه و عامـل خيـر و بركـت       ردستور فرزندان را ت
اقالنه و حكيمانه برخورد كنند و نبايد به طريق اجبـار و  دهندگان الزم است ع بر تربيت باشند.

  اكراه باشد، مبادا به شرمندگي و مأيوسي و به شكست شخصيت مبدل گردد.
بهتـرين زنـان   «روايت است كه گفـت:   لدر روايت بخاري و غيره از حضرت عايشه 

 »شود يشان نميدر دين، حيا مانع اهاي انصار هستند، براي آموختن مسايل ديني و آگاهي  زن
  رسد. كه با اين نوع تربيت عاقالنه و حكيمانه، انسان به درجه كمال مي

پس آنكس كه امين شمرده شده، بايد سپردة صاحبش را باز پس 

  دهد

  داري شدن به اخالق امانت اهميت آراسته -1

تـا در  نيـاز نيسـتند،    جامعه در معركـه زنـدگي از آن بـي   امانت از فضائلي است كه نه فرد و نه 
دار نباشـد   زندگي به انتهاي مقصود و تحقق نيازهاي مطلوب برسند، چون جامعـه اگـر امانـت   
افـراد آن   ثابت و استوار نيست و داراي دستور و قواعد مشخصي نخواهد بـود، مگـر ايـن كـه    

كنـيم دو مـرد    امانتدار باشند و با آن بناي حيات خود را مستحكم سازند، آشكارا مشاهده مـي 
ارزش و  خائن و يكي امين، شخص امين مورد احترام جامعـه اسـت، ولـي خـائن بـي     را، يكي 

  باشد، پس خود مردم با تجربه، نتيجه و اهميت امانت را دريافته اند. اعتبار از نظر جامعه مي بي
آشكار است كـه بقـاء نـوع انسـان     «يد: گو مي )1(در اين مورد سيد جمال الدين اسدآبادي

د و ستد در كارها دارد و روح معامله و معاوضه امانت است، اگـر در  بستگي به معامالت و دا
آن از بين رفته و نظام معيشتي مختل شده و ريسـمان  كنندگان امانت نباشد اصالت  ميان معامله

                                           
  مؤلف محترم سيد جمال الدين افغاني ذكر نموده است. -1
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و زود نـوع انسـاني   رسـد   معامله به هـم خـورده و بـه ايـن صـورت انسـان بـه ضـرر مـالي مـي          
  .»شود ورشكسته مي

يـاج  تبراي آسايش و آرامش و نظم در امور زندگي به حكومـت اح بديهي است كه ملت 
دارد آن حكومت هرطور باشد، جمهوري پادشـاهي مشـروطه يـا پادشـاهي مطلقـه و مقيـد. و       

 ا مرداني زرنگ و كـاردان و كارآمـد  شود، مگر ب حكومت در هر شكل و صورتي پايدار نمي
گرفته شوند، تا مرزها از حملـه و   كه قسمتي براي نگهباني و حراست مرزهاي مملكت به كار

اي هم در داخل كشور براي امـن و آسـايش    عده تعرض متجاوزين مصون و محفوظ بماند. و
آبرويي را انجـام   ملت تالش كنند، تا از دست اشرار و فاسدين كه هتك حرمت ديگران و بي

شناسان جهـت حـل    ندهند در امان باشند، و قسمتي ديگر استادان ديني و قانونمندان و قانو مي
آوري ماليات بر درآمد و  اي براي جمع و فصل امورات و جدال و منازعات مردم باشند و عده

اي ديگـر   آنچه كه دولت معين كرده، با رعايت قانون كه آن را به خزانه دولت بريزند و عـده 
ر در متصدي امور، جهت صرف اموال در موارد عام المنفعة مملكت، با رعايت اقتصاد و تـدب 

هـا و   هـا و جـاده   ها و بناهـاي عـام المنفعـه و اصـالح راه     كار، مانند تأسيس مدارس و كتابخانه
سـازي سـيلوها و    هـا و سـاختمان   هاي عبور و مرور و تأسيس بيمارسـتان  پايي پل ها و بر كشتي

قـواي حفاظـت و   محل نگهداري غالت و مرزوقـات و تـأمين حقـوق قضـات و كارمنـدان و      
  غيره. حراست كشوري و

و اين طبقات از مردان حكومتي كه حاكم و آمـر و مـأمور مملكـت انـد، موظـف هسـتند       
هريك به وظيفه خود به حكم امانت عمـل كننـد كـه اگـر مسـئولين دولـت امانتـدار نباشـند،         

مانـد و   قدرت و تواناي حاكميت از ايشان سلب خواهد شد و امن و آسايش در مملكت نمـي 
ي فقر و بينوايي ها گردد و دروازه ر و راه كسب و صنعت كساد ميقتل و فساد و فحشاء آشكا

  شود و به اين صورت راه نجات بر آنان بسته خواهد شد. مي به روي آنان باز
شكي در آن نيست قومي يا ملتي كه سياست حكومت خائن را قبول كنند، يـا بـه فسـاد از    

س سـرانجام بـه خـواري و فرومـايگي     شـوند، پـ   روند و يا با حملة ملت بيگانه نابود مي بين مي
شود. ظاهراً معلوم است كه پيشرفت و ترقي قومي بر قومي ديگـر بسـتگي بـه اتحـاد      منجر مي
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اي كـه بايـد ماننـد     عاملين و كارفرمايان و وحدت و هماهنگي تمام اقشار ملت دارد. به گونـه 
رنـد و ايـن اتحـاد و    آجر ساختمان به هم بسته و چسبيده باشند و ماننـد اعضـاي بـدن قـرار گي    

پذير نيست. پس معلوم شد كـه امانـت سـتون بقـاء و مانـدگاري       همبستگي بدون امانت امكان
افكن امن و امان و روح عمـل و عـدالت اسـت و هـيچ      انسان و استقرار حكومت است و سايه

  چيز بدون امانت دوامي ندارد.

  دعوت به سوي امانت -2

اسالم، انسـان را بـه امانـت دعـوت نمـوده و امانـت را       اولين دليل رعايت امانت اين است كه 
  دوست دارد و به آن دستور داده است.

﴿¨βÎ) ©! $# öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’n< Î) $yγÎ= ÷δ r&﴾)1(.  

  .»ها باز پس دهيد ها را به صاحبان آن دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مي«

﴿jŠxσ ã‹ù= sù “Ï% ©!$# zÏϑ è?øτ $# … çµtFuΖ≈ tΒ r& È,−G u‹ ø9 uρ ©!$# … çµ−/ u‘﴾)2(.  

كس ايمن شمرده شده، بايد سپردة صاحبش را باز پس دهـد و بايـد از خداونـد     پس آن«
  .»كه پروردگار اوست پروا كند

  و اين يكي از صفات نيكوكاران است.

﴿tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ öΝÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ ÏδÏ‰ ôγtã uρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪﴾)3(.  

  .»كنند ها و پيمان خود را رعايت مي و آنان كه امانت«
  باشد: كننده شخصيت انساني مي دهنده و تكميل كي از عناصر تشكيلو اين ي
شـما بـراي مـن شـش     «فرمود:  �روايت است كه حضرت رسول  �بن صامت  ةاز عباد

كنم: در گفتارتان راستگو باشيد؛  چيز را ضمانت كنيد، من هم براي شما بهشت را ضمانت مي

                                           
  .58سورة نساء، آية  -1
  .283سورة بقره، آية  -2
  .8سورة مؤمنون، آية  -3
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ها را به صـاحبش پـس دهيـد؛ از نامحرمـان چشـمانتان را فـرو        هايتان وفا كنيد؛ امانت عدهبه و
  .)1(»هايتان را نگهداريد [تعدي نكنيد] بنديد؛ پاكدامن باشيد و دست

اگر انسان داراي فضيلت امانت نباشد از تمام فضـايل انسـاني محـروم و از جملـة منـافقين      
  محسوب است.

  :روايت شده �از حضرت علي 
آمـد و   �رسول  ترضپيش ح )2(مردي از اهل عاليه ،نشسته بوديم �در حضور حضرت 

تـرين آن   سـهل «رين در دين آگاه كن. فرمـود:  تترين و آسان ! مرا با سختيا رسول اهللا گفت:
ترين آن اي برادر [قبيلة] عاليـه امانـت اسـت؛ كسـي كـه امانـت        كلمه شهادتين است و سخت

  .)3(»ز دارد و نه زكاتندارد دين ندارد، نه نما
خوانـد در آن   اي كـه مـي   هـر خطبـه   �روايت است گفـت: حضـرت رسـول     �از انس 

  .)4(»كسي كه امانت ندارد ايمان ندارد و كسي كه عهد و قرار ندارد دين ندارد«فرمود:  مي
نشانه منـافق سـه چيـز اسـت: چـون      « فرمود: �روايت است كه رسول اهللا  � بوهريرهاز ا

گويد، و چون وعده دهد مخالفت نمايد، و چون امـين قـرار داده شـود     وغ ميسخن گويد در
  .)5(»خيانت كند

ر باشد و گمان كند گي هرچند نمازگزار و روزه«روايت ديگري از مسلم آمده است:  و در
  .»كه مسلمان است

چهـار صـفت هسـت    «فرمود:  �روايت است كه حضرت رسول  ب از عبداهللا بن عمر
افق خالص است و اگر يكي از ايـن اوصـاف در او باشـد داراي صـفتي از     در هركس باشد من

نفاق است، مگر اين كه آن را ترك كند. چون امين شمرده شود خيانت كنـد و چـون سـخن    

                                           
  روايت احمد و ابن حبان و حاكم و بيهقي. -1
  ميم هستند.اي بنوعامر و بن ت قبيله -2
  زار.روايت ب -3
  روايت احمد و بزار و طبراني در األوسط. -4
  روايت بخاري. -5
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مايـد تباهكـاري   وفايي كنـد و هرگـاه پيكـار ن    گويد دروغ گويد و چون عهد و قرار ببندد بي
  .)1(»كند

دا از بهترين كردار انسان نزد خداوند است، ولي گناه با اين كه مرگ و شهادت در راه خ
  كند. خيانت را پاك نمي

كشـتن در راه خـدا كفـاره تمـامي     «فرمـود:   �روايت است كـه پيـامبر    �از ابن مسعود 
گفتن نباشد و  در حديث و سخن گناهان است، به جز امانت در نماز و امانت در روزه و امانت

  .)2(»هاست شدهها، سپرده  ترين آن امانت سخت
  شود: و فريبكار در روز قيامت در حضور تمام خاليق به آن نام و نشان شناخته مي

در روز قيامت هنگـامي كـه خداونـد    «فرمود:  �روايت است كه پيامبر  باز ابن عمر 
شـود:   كند براي هر خائني پرچمي افراشته است، گفته مي تمام خاليق، اول و آخر را جمع مي

  .)3(»ن فرزند فالن استاين خيانت فال
مـردي   هـر «گفت: از رسول اهللا شـنيدم فرمـود:   روايت است كه  �و از عمرو بن الحمق 

كشـد] سـپس او    مردي را بر خونش ايمن كند [اعتماد و اطمينان او را جلب كند كه او را نمي
تي گفته: . و ابن ماجه در رواي)4(»را بكشد، من از شخص قاتل بيزارم؛ اگرچه مقتول كافر باشد

  .»كند اران [خيانتكاران] را حمل ميبه راستي كه آن شخص [قاتل] در روز قيامت پرچم غد«
  برد. از اخالق خيانتكار، به خدا پناه مي �به اين خاطر است كه حضرت 

پروردگارا، به تو «فرمود:  �روايت است كه گفت: پيامبر بزرگوار اسالم  �از ابوهريره 
بـرم از خيانـت چـون بـد      نگي، چون بد همخوابيست و بـه تـو پنـاه مـي    برم از شر گرس پناه مي

  .)5(»همرازيست

                                           
  روايت بخاري و مسلم. -1
  روايت ابونعيم در الحيله. -2
  رواي مسلم و ديگران. -3
  روايت ابن ماجه و ابن حبان در صحيحش. -4
  و نسائي و ابن ماجه. دروايت ابوداو -5
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  گستردگي ميدان امانت -3

شـود،   امانت عبارت است از آنچه كه نگهداري و رد آن به صاحبش از واجبات محسوب مي
  هرچند يك كلمه است، اما شامل تمام كلماتي است كه معني امانت دارد.

ن امانت است، اخالص در عبادت امانت است، نيكي در داد و ستد بـا  تعهد و التزام به ايما
فرد و جامعه امانت است و اداي هر حقي به صاحب حق امانت است كه در تمـام ايـن مـوارد    

  شده نص آيات و احاديث موجود است. ذكر
  فرمايد: خداوند سبحان در بارة امانت ايمان و عبادت مي

﴿$‾Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† zø) x�ô©r&uρ 

$pκ ÷] ÏΒ $yγn= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß Zωθßγy_ ∩∠⊄∪﴾)1(.  

هـا عرضـه كـرديم، پـس از      هـا و زمـين و كـوه    ما امانت الهي و بار تكليف را بـه آسـمان  «
از آن هراسـناك شـدند، ولـي انسـان آن را برداشـت و بـه راسـتي او         برداشتن سـرباز زدنـد و  

  .»ستمگري نادان بود
هركس به دستور دين رفتار ننمايد و آن را قبول نكند به خـدا و ديـن خـدا خيانـت كـرده      

  است.

﴿ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# tΑθß™§�9 $#uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈oΨ≈ tΒ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪﴾)2(.  

هاي خود  و رسول او خيانت نكنيد و نيز در امانت به خدا !اي كساني كه ايمان آورده ايد«
  .»]كه نبايد خيانت كرد[دانيد  خيانت نورزيد و خود مي

  فرمايد: خداوند در مقام حكم دستور مي

                                           
  .72سورة احزاب، آية  -1
ن و نمـودن واجبـات و فـرائض و افتـادن در گناهـا      . و خيانت به خداوند شامل: تـرك 27سورة انفال، آية  -2

و خيانـت در امانـات شـامل:     �اري به سنت پيامبر و دستورات حضرت انگ خيانت به رسول شامل: سهل
  آن و ردش به صاحبان واجب شده است. انگاري در آنچه كه حفظ و نگهداري سهل
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﴿¨βÎ) ©! $# öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’n< Î) $yγÎ= ÷δ r&﴾)1(.  

  .»ها رد كنيد ها را به صاحبان آن دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مي«
اي مقـرر   مرا به وظيفه ،عرض كردم �كه گفت: به رسول اهللا  �مسلم از ابوذر  تبه رواي

شما نـاتواني و آن كـار امانـت     !اي ابوذر غفاري« ام نهاد، سپس فرمود: فرمائيد، دست به شانه
ه مسئوليت آن را بـه حـق   جه آن روز قيامت خواري و پشيماني است، مگر كسي كاست و نتي
  .»انجام دهد

شـود، بايـد بـه كسـي امـين و       مقام و منصبي از حكومت كه به عنـوان امانـت واگـذار مـي    
مخلص و با كفايت سپرده شود كه اگر كسي كـه شايسـتگي و حـق تقـدم داشـت ولـي او را       

  يسته نيست قبول كنند، آن كار اعالن جنگ با خداست.نپذيرفتند و كسي ديگر را كه شا
هنگـامي كـه مـرا بـه يمـن (شـام)        �از يزيد بن سفيان نقل است گفت: حضـرت ابـوبكر   

ها امارت دهي  فرستاد فرمود: اي يزيد! تو در آنجا قوم و خويش داري، ممكن است كه به آن
  رمود:در حديثي ف �ترسم به آنچه كه پيامبر  و من از تو بسيار مي

ت و مقامي به طرفـدار و  وايي مسلمين را در دست داشت و پسكسي كه منصب و فرمانر«
دوست خودش داد، لعنت خدا بر اوست و هـيچ خيـر و خـوبي [واجـب و سـنتي] از او قبـول       

  .)2(»نيست تا وارد جهنم شود
كسي كه وظيفه امارت را «فرمود:  �روايت است كه حضرت رسول  باز ابن عباس 

ي واگذار كند، در حالي كه ميان مسلمانان كسي بهتر از او باشد كه بيشتر رضايت خـدا  به يك
  .)3(»را به جا آورد، پس او به خدا و رسول و مؤمنان خيانت كرده است

                                           
  .58سورة نساء، آية  -1
  سناد است.ت حاكم و گفت: صحيح اإلرواي -2
  سناد.روايت حاكم و گفته: صحيح اإل -3
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ت بر امانت شد منتظـر  هنگامي كه خيان«فرمود:  �و به روايت بخاري كه حضرت رسول 
نـت بـر امانـت چگونـه اسـت؟ فرمـود: امـارت        خيا ،گفتـه شـد: اي پيـامبر خـدا     قيامت باشـيد. 

  .»سي واگذار شود كه شايسته آن نيست(فرمانروايي) به ك
اموال دولتي در دست حاكم امانت است، بر او واجب است كه از راه صواب و ارزشـمند  

  مصروف نمايد و آن را به مخارج عامه برساند و در فكر رفاه و آسايش ملت باشد.
شما  لاز ما«اصحاب كرد و فرمود: رك شتر برداشت، رو به مقداري ُك �حضرت رسول 

  .»ست نه اين و نه به مقدار اين كركچيزي براي من حالل ني
تمام حقوقات مشـروع محكـومين امـانتي اسـت بـه عهـده و گـردن حـاكمي كـه مسـئول           

  نگهداري آن است.
شـود،   ه مـي يك از شما از رعيـت خـود پرسـيد   همه شما شبانيد و هر«رمايد: ف مي �پيامبر 

  .)1(»شبان رهبر است و مسئول رعيتش
حاكمي كـه درش را بـه روي مسـتمندان و بينوايـان ببنـدد       هر«فرمود:  �حضرت رسول 

  .)2(»بندد خداوند متعال درهاي رحمتش را بر او مي
امري از امور دنيا در دست او باشـد،  كه من  اگر كسي از امت«رمود: ف �حضرت رسول 

بـوي بهشـت بـه مشـام او نخواهـد       ،خواهد براي مـردم نخواهـد   مي هر حقي كه براي خودش
  .)3(»رسيد

اين سرمايه نه به رنج تو و نـه بـه رنـج و    «اي به عتبه بن فرقد نوشت:  نامه �حضرت عمر 
شوي مسـلمانان   سعي پدرت و نه به زحمت مادرت به دست آمده، از آنچه در منزلتان سير مي

  .)4(»هل شرك و حرير نپوشيدمت دوري كنيد و لباس ارا از آن سير كنيد و از ناز و نع

                                           
  روايت بخاري. -1
  سناد.روايت حاكم، صحيح اإل -2
  سط.وات طبراني از ابن عباس در صغير و رواي -3
  روايت مسلم. -4
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هايي است كه حفـظ و رد آن بـه صـاحبانش     ترين امانتها از بزرگ ها و سپرده شده ديعه و
  فرمايد: م و ضروري است، همچنانكه خداوند ميزال

﴿Šxσ ã‹ù= sù “Ï% ©!$# zÏϑ è?øτ $# … çµtFuΖ≈ tΒ r& È,−G u‹ ø9 uρ ©!$# … çµ−/ u‘﴾)1(.  

خـدايي كـه    مين شمرده شده، بايد سپردة وي باز پـس دهـد و بايـد از   پس آن كس كه ا«
  .»دپروردگار اوست پروا كن

را به صاحبش باز پس دهيد و كسي كه به شـما خيانـت    امانت«فرمود:  �حضرت رسول 
  .)2(»كرده به او خيانت نكنيد

يـد،  نما ين حديث توجه انسان را به فضيلت و نگهداري امانت، بدون خيانت معطوف مـي ا
  حتي زماني كه خيانتكاران خيانت كنند.

هاسـت،   حفظ اسرار و افشا نكردن آن، از امانت است، چون در آن رعايـت حقـوق انسـان   
انگاري اسرار را فـاش نمـود،    اعتنايي و سهل زمان انسان اين امر را سبك شمرد و با بيرپس ه

هم چيزي در آن نباشد، بازو اگر هم  از حرام استي رديگران در آن باشد، آن افشااگر ضرر 
مايه سرزنش است و حق اين است كه آن را انكار كنـد، اگرچـه بـه دروغ هـم باشـد كـه در       

  آميز]. هرحالي راستگويي واجب نيست. [دروغ مصلحت
هرگاه كسي شروع به سخن كرد و بـه اطـراف خـود توجـه و     «فرمود:  �حضرت رسول 

  .)3(»نگاه كرد، آن سخن امانت است
 �روايت كرده اسـت كـه پيـامبر     �ه حضرت جابر از پيامبر بزرگوار اسالم در حديثي ك

گذرد امانت است به جز در سه مجلس نباشد: مجلـس ريخـتن    ها مي آنچه در مجلس«فرمود: 

                                           
  .283سورة بقره، آية  -1
  قطني. اخرجه دار -2
  داود و ترمذي.روايت ابو -3
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مجلـس خيانـت    3[افشـاي ايـن    خون حرام، يا كار زنا، يا غارت و سرقت مال مردم به نـاحق. 
  .)1(نيست]
روايـت   �از ابوسـعيد   هر بسـيار تأكيـد شـده اسـت:    ن و شودر مورد حفظ اسرار بين زو 

از بدترين مردم يا زني است كه رازي را در ميان نهـد بـا   «فرمود:  �است كه حضرت رسول 
  .)2(»همسرش يا با او خلوت كند، سپس يكي از آن دو، سر و راز همسرش را آشكار كند

ها نزد خداوند در روز قيامت  نتترين اماستي از بزرگبه را«در روايتي ديگر آمده است: و 
  .»كند ، سپس راز همسرش را آشكار ميآن است كه مردي با زنش راز و رمزي در ميان نهد

زنان و بود و جمعي از  �به روايت احمد از اسماء دختر يزيد كه او پيش حضرت رسول 
ود و آن را چه بسا مردي با همسرش همبستر شـ «فرمود:  �پيامبر  مردان نزدش ايستاده بودند.

 !بگويد و چه بسا زني از همبستري با شوهرش سخن گويد، گفتم: به خدا قسم، يـا رسـول اهللا  
فرمـود: چنـين    �پيـامبر   نماينـد.  كنند و اسـرار را فـاش مـي    يهم مرد و هم زن چنين كاري م

كاري نكنيد به راستي كه مثَل اين چنين افرادي همانند شيطاني است كه با شـيطان مونـث در   
  .»كنندلو چشم مردم جفتگيري ج

را ديدم  ]�يعني عمر بن خطاب [من اين مرد «رت عباس به فرزندش عبداهللا گفت: حض
داد، پس تو بايد از من پنج چيز ياد بگيري و  داشت و برتري مي كه تو را بر پيرمردان مقدم مي

از تـو   -3نـي.  پيش او غيبت كسي را نك -2هرگز سر او را فاش نسازي.  -1به خاطر بسپاري: 
. شـعبي گفـت:   »خيانتي از تو نبيند -5در هيچ كاري مخالفت امر او نكني.  -4دروغي نشنود. 

  .»نج [نصيحت] از هزار چيز بهتر استاي از اين پ هر كلمه«
ي گفتـه شـد: كـدام عـادت بـراي مـؤمن بـد اسـت؟ گفـت: بسـيار           به محمد بن كعب قرظ

  سخن هركسي را، و مشورت امانت است. كردن نمودن راز و قبول  گفتن و افشاء سخن

                                           
  .روايت ابوداود -1
  روايت مسلم و ابوداود. -2
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كسي كـه بـا او مشـورت شـود امـين و      «فرمود:  �روايت است كه پيامبر  �از ابوهريره 
  .)1(»مورد اعتماد است

هركس با انجـام كـاري بـرادرش را پنـد     «روايت است كه فرمود:  �و از حضرت رسول 
  .)2(»او خيانت كرده استداند رشد و مهارتي در آن كار ندارد، به راستي به  دهد و مي

  شدن در كاري امانت است. و پيمان مشاركت و شريك
داونـد تبـارك و تعـالي    خ«فرمـود:   �روايت است كـه حضـرت رسـول     �از ابوهريره 

من نفر سوم دو شريكي هستم كه به همديگر خيانت نكنند، پس اگـر يكـي از آن   فرمايد:  مي
  .)3(»شوم دو به شريكش خيانت كرد، من از ايشان جدا مي

دست [و ياري] خدا با دو شريك است اگر به هم «فرمود:  �و روايت دارقطني كه پيامبر 
، دسـت خـدا در بـين آن دو    خيانت نكنند، پس اگر يكي از آن دو به شـريكش خيانـت كنـد   

  .»ماند نمي
اعتمادي به كسي بدهي كه به تو اطمينـان دارد و بـا او    امانت است كه نسبت بي و مخالف

  گفتن دروغ بگويي. خندر س
فرمـود:    � ف از سفيان بن أسيد كـه حضـرت رسـول   روايت احمد و ابوداود به سند ضعي

ويـد و لـيكن تـو بـا او دروغگـو      خيانت بزرگي است كه برادرت سخني با تو بـه راسـتي بگ  «
  .»باشي
  
  
  
  
  

                                           
  روايت اصحاب سنن. -1
  روايت ابوداود و حاكم. -2
  سناد.: صحيح اإلروايت ابوداود و حاكم و گفته -3
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  و راستي موجب آرامش است صدق

اي از  كمال و جلوههاست، نشانة برتري و راهنماي  راستي ستون فضيلت -1

  هاي اخالق پاك است جلوه

سازد،  راستي ضامن اداي حق و حقوق انسانيت است و اطمينان بين فرد و جامعه را استوار مي
شـوند؛   نيـاز نمـي   دانشمند و حاكم و قاضي و تاجر و مرد و زن و كوچك و بزرگ از آن بـي 

گي كننـد و بـا همـديگر بـا     هم زنـد ها در يك جامعـه بـاهم باشـند و بـا     مي كه همگي آنمادا
  هاست]. صداقت و راستي داد و ستد كنند [پس صداقت نياز آن

  عظمت الهي است كه خداوند متعال در اين باره فرموده است:صداقت صفتي از صفات با

﴿tΒ uρ ä−y‰ ô¹r& zÏΒ «! $# $ZVƒÏ‰ tn ∩∇∠∪﴾)1(.  

  فرمايد: مي  .»راستگوتر از خداوند در سخن كيست«

﴿ö≅ è% s−y‰ |¹ ª!   فرمايد: . و مي»بگو خدا راست گفت«. )2(﴾#$

﴿āχ Î) ©! $# Ÿω ß#Î= ÷‚ãƒ yŠ$yèŠÏϑ ø9 $# ∩∪﴾)3(.  

  فرمايد: . و مي»كند آري، خدا وعده خود را خالف نمي«

﴿ôtΒ uρ 4†nû÷ρr& ÍνÏ‰ôγyèÎ/ š∅ÏΒ «! $#﴾)4(.  

  .»چه كسي از خدا به عهد خودش وفادارتر است«
  فرمايد: كه خداوند ميء است، همچنانشكارترين صفت انبياچنين صداقت آهم

﴿ö� ä.øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;‾Ρ ∩⊆⊇∪﴾)5(.  

                                           
  .87سورة نساء، آية  -1
  .95سورة آل عمران، آية  -2
  .9/ و آل عمران آية  31سورة رعد، آية  -3
  .111سورة توبه، آية  -4
  .41سورة مريم، آية  -5
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  .»در اين كتاب به ياد ابراهيم بپرداز، زيرا او پيامبري بسيار راستگو بود«

﴿ö� ä.øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) 4 … çµ‾ΡÎ) tβ% x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊆∪﴾)1(.  

  .»و در اين كتاب اسماعيل را ياد كن، زيرا كه او درست وعده و فرستاده و پيامبر بود«

﴿$uΖ ù= yèy_uρ öΝ çλm; tβ$|¡Ï9 A−ô‰ Ï¹ $wŠÎ= tã ∩∈⊃∪﴾)2(.  

  .»نام و بلندآوازه كرديمآنان را نيكو«
  ابراهيم از پروردگارش درخواست كرد: و حضرت

﴿Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< $Vϑ ò6ãm Í_ø) Åsø9 r&uρ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩∇⊂∪ ≅ yèô_$# uρ ’Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’ Îû 

tÌ� ÅzFψ $# ∩∇⊆∪﴾)3(.  

پروردگارا، به من دانش عطا كن و مرا بـه صـالحين ملحـق فرمـاي و بـراي مـن در ميـان        «
  .»اي نيكوگذار آيندگان آوازه

 را به حضرت خديجـه اعـالم كـرد،    يحاولين مرتبه خبر و �هنگامي كه حضرت رسول 
گردانـد چـون كـه شـما راسـت       خديجه گفت: واهللا هيچگاه خدا شما را خـوار نمـي   حضرت
  گفتاريد.

را ديـد، نشـانة نبـوت را     �هنگامي كه چهرة مبارك حضرت رسول  و يك نفر از اعراب
  در آن مشاهده كرد و گفت: قسم به خدا، اين چهره، چهرة دروغگو نيست.

از ابوسـفيان كـه هنـوز     �كه هرقل، پادشاه بزرگ روم در بـاره حضـرت رسـول    هنگامي 
  يده ايد؟نش: آيا شما از او دروغ مسلمان نشده بود، پرسيد

  خير.نابوسفيان گفت: 
  گويد... بندد و دروغ نمي ر مردم دروغ نميهرقل گفت: او نه بر خدا و نه ب

                                           
  .54رة مريم، آية سو -1
  .50سورة مريم، آية  -2
  .84 – 83سورة شعراء، آية  -3
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  رسالت در اسالم، تمامش راستي و درستي است.

﴿“Ï% ©!$#uρ u !% ỳ É−ô‰ Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχθà) −G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪﴾)1(.  

و آن كه راستي آورد و مسلمانان رسالت او را تصديق نموده اند، ايشـان كسـاني هسـتند    «
  .»كه به حق از خدا پروا دارند

خــالص و و خداونـد سـبحان مؤمنـان را بـه تقـوا سـفارش نمـوده و ايـن كـه در جهـاد و ا          
شدن با راسـتگويان،   اهللا با راستگويان باشند؛ چرا كه پيوستن و همگام كلمةفداكاري و اعالي 

  گرداند: يقين و ايمان و هدايت را در مؤمن زياد مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©!$# (#θçΡθä. uρ yìtΒ šÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇⊇∪﴾)2(.  

  .»ايد، از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشيداي كساني كه ايمان آورده «
  هاي ايمان است: ها و عالمت و راستي در ميدان جهاد از نشانه

﴿# sŒÎ* sù tΠt“ tã ã�øΒ F{$# öθn= sù (#θè% y‰ |¹ ©! $# tβ% s3s9 # Z� ö�yz öΝ çλ°; ∩⊄⊇∪﴾)3(.  

 در آن داراي[فتند، اگـر  گر ]و مسلمانان تصميم به جهاد[جدي شد  هنگامي كه كوشش«
  .»باشند برايشان خير است ]ايمان و اطاعت و صداقت

و خداوند تحسين و ستايش كرده، كساني كه وفاي به عهد و پيمـان كردنـد، در پايـداري    
  پذيرند: در جنگ و شجاعت در ميدان مبارزه با دشمن و خواري و سستي را نمي

﴿zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ×Α% ỳ Í‘ (#θè% y‰|¹ $tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©!$# Ïµø‹ n= tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4|Ós% …çµt6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β 

ã� ÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰ t/ WξƒÏ‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪﴾)4(.  

                                           
  .33سورة زمر، آية  -1
  .119سورة توبه، آية  -2
  .21سورة محمد، آية  -3
  .23سورة احزاب، آية  -4
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از ميان مؤمنان مرداني هستند كه به آنچه با خدا عهد بستند، صادقانه وفا كردند؛ برخي از «
د را تبـديل  ها در همـين انتظارنـد و هرگـز عقيـده خـو      آنان به شهادت رسيدند و برخي از آن

  .»نكردند
  در آخرت اگر راستي در ايمان و عمل نباشد، خيري در آن نيست:

﴿# x‹≈yδ ãΠöθtƒ ßìx�Ζtƒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγè% ô‰Ï¹﴾)1(.  

  .»بخش استشان بر ايشان سود راستي ،راستگوياناين روزي است كه «
  واقعي: ايگاهخداوند جايگاه صدق را به مؤمنين مژده داده؛ مكاني شريف و ارزشمند و ج

﴿� Åe³o0uρ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u ¨βr& óΟ ßγs9 tΠy‰ s% A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã öΝÍκ Íh5u‘﴾)2(.  

  .»ر نزد پروردگارشان داراي مقام و منزلت عالي هستندو مؤمنان را مژده بده كه آنان د«

﴿¨βÎ) tÉ) −FçRùQ $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 9� pκtΞuρ ∩∈⊆∪ ’Îû Ï‰ yèø)tΒ A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘ Ï‰ tGø) •Β ∩∈∈∪﴾)3(.  

ها و كنار جويباران بهشـت جـاي خواهنـد داشـت و در مجلـس       قطعاً پرهيزكاران در باغ«
  .»راستين در پيشگاه پادشاه بزرگ و تواناي، خواهند بود

كردن صادقانه در  كردن و خارج ولش امر كرد كه از او تمناي داخلخداوند سبحان به رس
  كاري را بنمايد:هر

﴿≅ è% uρ Éb>§‘ Í_ù= Åz÷Šr& Ÿ≅ yzô‰ãΒ 5−ô‰ Ï¹ Í_ô_Ì� ÷zr&uρ ylt� øƒèΧ 5−ô‰Ï¹﴾)4(.  

  .»بگو: پروردگارا! مرا صادقانه به هركاري وارد كن و صادقانه از آن بيرون آور«
شدن به خاطر رضايت خدا، همـراه بـا ظفـر و پيـروزي و حصـول       يعني واردشدن و خارج

  شدنش به مدينه منوره. از مكه و داخل �شدن حضرت رسول  مطلوب، مانند خارج

                                           
  .119سورة مائده، آية  -1
  .2سورة يونس، آية  -2
  .55 – 54سورة قمر، آية  -3
  .80سورة إسراء، آية  -4



    ﴾193﴿     اسالماخالقي : جنبة موبخش د   
  

 

 

 

انسـان را  ها را قفـل و   بخشد و دروغ نيز قلب هاي پاك انساني را آرامش مي سصداقت نَْف
  سازد. پريشان و مضطرب مي

ترك كن آنچه كه تو را بـه  «فرمود:  �از حسن بن علي روايت است كه حضرت رسول 
را كه راستي مايه آرامـش  اندازد، زي اندازد و برو به سوي آنچه كه تو را به شك نمي شك مي

  .)1(»آفريند قراري مي و دروغ شك و بي است
روغ پاية هر باشد، همچنانكه د بنايي براي هر فضيلت از فضايل انساني ميمو راستي منشأ و 

  باشد. شر و پليديي مي
بايد راستگو و درست باشيد، چون راستي «فرمود:  �از ابن مسعود روايت است كه پيامبر 

نمايـد و شـخص پيوسـته     شود و نيكي به سوي بهشت راهنمايي مـي  ي رهنمون ميبه سوي نيك
شـود. و   گويد، تا اين كه در نزد خداوند نامش به صديق و بسيار راستگو نوشته مـي  راست مي
ها به سـوي   سازد و بدي ها رهنمون مي دارم شما را از دروغ كه دروغ به سوي بدي برحذر مي

گويد، تا آن كه نزد خدا نـامش بـه    د و شخص آنقدر دروغ مينماين آتش جهنم راهنمايي مي
  .)2(»شود سيار دروغگو و كذاب نوشته ميب

آمـد و گفـت: اي    � مردي به حضـور حضـرت   :ببه روايت احمد از عبداهللا بن عمر 
شخص صداقت  راستي، هرگاه«فرمود:  �پيامبر  رفتار اهل بهشت چه بوده است؟ ،پيامبر خدا

ايمان داخـل در بهشـت اسـت.    نيك بود، ايمان دارد و انسان با كههمين داشت، نيك است و 
مرد گفت: اي پيامبر خدا، رفتار اهل جهنم چه بوده است؟ فرمـود: دروغ همـين كـه شـخص     

و كفـر انسـان را در جهـنم     ست، وقتي كه گناهكار شـد كـافر اسـت؛   دروغگو بود گناهكار ا
  .»برد مي

  از هرچيزي از كاال و مال دنياست:شدن به راستي و درستي بهتر  آراسته
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 �كه پيـامبر   ببا سندهاي حسن از عبداهللا بن عمر به روايت احمد و طبراني و بيهقي 
چهار خصلت هست اگر آن چهار خصلت در شما جمع شود هيچ چيـزي از مزايـاي   «فرمود: 

دي برخـور دنيا را از دست نداده ايد: نگهداري امانت، راستي در گفتار، اخالق نيكو و خوش 
  .»و پاكي در طعام و خوراك

  از كردار و رفتار انسان مؤمني راستي است:
 مـؤمن شـايد تمـام گناهـان را داشـته     «فرمـود:   �روايت امام احمد از ابي امامه كه پيامبر 

  .»باشد، به جز خيانت و دروغ نباشد
  شوند: هم جمع نميبه راستي كه ايمان و دروغ با

آيا مؤمن ممكن است بترسـد؟ فرمـود: بلـه.    «سيده شد: پر �كه از حضرت رسول همچنان
ممكـن اسـت دروغ   پرسيده شد: آيا ممكن است بخيـل بـورزد؟ فرمـود: بلـه. گفتـه شـد: آيـا        

  .»بگويد؟ فرمود: خير
بـه   ،هيچ اخالق بدي به ماننـد عـادت دروغ زشـت نبـوده اسـت      �از نظر حضرت رسول 

يافت؛  ابش دروغ گفته دلش آرامش نميكرد، فردي از اصح طوري كه هرگاه اطالع پيدا مي
دانست كه آن شخص از خداوند طلب بخشش و درخواست قبولي توبه كرده  مگر اين كه مي

  باشد.

  اقسام صداقت و راستي -2

 -3و صـداقت در نيـت و اراده.    -2صـداقت در زبـان.    -1راستي و درستي چنـد نـوع اسـت:    
  صداقت در اعمال و كردار. -5 صداقت در عهد و قرار. -4صداقت در قصد و عزم. 

  :اي از آن است امام غزالي در گفتارهايش انواع صداقت را نام برده كه اين خالصه

كه اگـر كسـي خبـري را     مطابق با واقع است مل اخبارو آن شا الف. راستي در زبان:

  مطابق واقع نقل كرد، پس بر آن صادق بوده است.
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 فسـخ  كه از هم جدا نشـده انـد اختيـار   ر، تا زماني فروشنده و خريدا«فرمايد:  مي �پيامبر 
عاملـة آن دو مبـارك   (برهم زدن) معامله را دارند، پس اگر راست گفتند و آشكار ساختند، م

  .)1(»رود ميشان از بين  هان كنند و دروغ گويند، بركت معاملهباشد و اگر پن

آن تأثير نكند آنچنان باشد كه هيچ شك و ترديدي در  راستي در نيت و اراده: ب.

  به خاطر خدا باشد.و هرچه انجام دهد فقط 
هركس در اراده و نيتش اخالص نداشته باشـد دروغگوسـت،    ،به اين خاطر گفته شده كه

همانگونه كه در حديثي در بحث اخالص ذكر شد و خداوند تبارك و تعالي در باره منافقين 

ــي ــد:  م !﴿گوي $# uρ ß‰ pκ ô¶tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊇∪﴾)2( » ــي ــواهي م ــدا گ ــه  خ ــد ك ــان ده ــاً آن قطع

  .»دروغگويانند
دهيم كه  گويند و اين كه گفته اند: گواهي مي يعني ايشان در گفتارشان به پيامبر دروغ مي

شان بوده اسـت،   تو پيامبر خدايي، اين سخن درست است ولي دروغشان در مخالفت با عقيده
  ه گواهي خداوند، دروغگويانند.ها اخالص نيست و ايشان ب پس در اين سخن اين

شخص الزم است در عهـد   ج. صداقت در اراده و قصد و تصميم و پايداري:

  ف و ترديد باشد.اش ثابت و استوار و بدون ضع رادهو قرار ا
فرموده است: صادق و صديق (راستگو و بسيار راستگو) كسي است كه در  /امام غزالي

خيرات، و بدون ميل به ترديد و ضعف، تصميمش جازم اش تمام باشد، در تمامي  عزم و اراده
  و مطابق واقع باشد و خود را هميشه ملزم به قصد قطعي در خيرات و تبرعات بداند.

  كه از قسمت سوم هم مهمتر است. د. صداقت در وفاي به عهد:

فرمايد: به راستي كه نفس در همه حال آمادة قصد است، چون مشـقتي   مي /امام غزالي
و اراده نيست و خرج آن ناچيز است، اما هنگامي كـه انسـان در طغيـان شـهوت قـرار       در عزم
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شود و جلوگيري از آن مشكل با صداقت  گرفت و شهوت بر انسان غلبه كرد، اراده سست مي
  شود. كه اينجا اهميت صداقت در وفاي عهد آشكار مي كند در عزم و نيت اتفاق پيدا نمي

وليـاء] از  [األ حليـة ر و روايت ابونعيم [اصفهاني] در بن النض به روايت انسو مثالي ديگر: 
در جنگ اُحد هنگامي كـه پيـامبر    �عبيد بن عمير، مصعب به عمير پرچمدار حضرت رسول 

بر شهادتش مطلع شد، ديد كه بر قفا افتـاده و شـهيد شـده، پـس فرمـود: سـالم و صـلوات         �
  خداوند بر او باد و اين آيه را قرائت نمود:

﴿zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θè% y‰ |¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµø‹ n= tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4|Ós% …çµt6øtwΥ Νåκ ÷]ÏΒ uρ ̈Β 

ã� ÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9£‰ t/ WξƒÏ‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪﴾)1(.  

مرداني هستند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردنـد، برخـي    مؤمنان ][از ميان«
ها در همين انتظارند [و هرگز عقيـدة خـود را تبـديل     شهادت رسدند و برخي از آناز آنان به 

  نكردند].
گفت: از رسول اهللا  �بن عبيد كه حضرت عمر  لةبه روايت ترمذي به سند حسن، از فضا

شهدا چهارند: اول: مرديِ با ايمان خوب كه به دشمن برسد چـون بـا خـدا    « شنيدم فرمود: �
كند تا شهيد شود و مـردم در روز قيامـت بـه طـرف بـاال بـه سـوي او         يراست گفته، مبارزه م

چنـين: و سـرش را بلنـد     اراي افتخار و سربلندي است]. ايننگرند [چه مقام برتري دارد و د مي
شود  ايمان هنگامي كه با دشمن روبرو مي مردي كوشا و باكرد تا اين كه كالهش افتاد. دوم: 

شود، اين شهيد درجـه دوم   رسد و شهيد مي ، تأثيري به او ميبا خار تيره و سختي روبرو است
شـود بـا    دهد، هنگامي كه با دشمن روبرو مي انجام مي است. سوم: مردي كه رفتار خوب و بد

يد درجـه سـوم اسـت.    شـود، و ايـن شـه    كند تا شـهيد مـي   كمال صداقت و درستي مبارزه مي
سش، به هنگام مبارزه با دشمن خـدا  ْفدر َنروي  زيادهايمان ولي اهل اسراف و چهارم: مردي با

  شود و اين شهيد درجه چهارم است. جنگد تا شهيد مي صداقت دارد و مي
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كـه خـالف وعـده را    را جزو صداقت قرار داده، همچنان خداوند متعال قول و قرار درستي
  دروغ حساب كرده است.

را به ما بدهد قطعاً صدقه  گويد: دو مرد در انظار مردم گفتند: اگر خداوند مالي مجاهد مي
و به عهد خود وفا نكردند. در اين باره خداوند اين آيه را نازل  ، اما بخل ورزيدندخواهيم داد

  :فرمود

﴿Νåκ ÷] ÏΒ uρ ô̈Β y‰ yγ≈ tã ©! $# ïÈ⌡s9 $oΨ9 s?#u ÏΒ Ï&Î# ôÒsù £s% £‰ ¢ÁoΨ s9 £tΡθä3uΖ s9 uρ zÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∠∈∪ 

!$£ϑ n= sù Οßγ9 s?# u ÏiΒ Ï&Î# ôÒsù (#θè=Ïƒr2 ÏµÎ/ (#θ©9 uθs? uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩∠∉∪ öΝåκ z:s) ôã r' sù $]%$x� ÏΡ ’ Îû öΝ ÍκÍ5θè= è% 

4’ n< Î) ÏΘöθtƒ …çµtΡ öθs) ù= tƒ !$yϑ Î/ (#θà�n= ÷zr& ©! $# $tΒ çνρß‰ tã uρ $yϑ Î/ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç/ É‹õ3tƒ ∩∠∠∪﴾)1(.  

نيـاز   د كه اگر از فضل خود مـا را بـي  بندن در ميان منافقان كساني هستند، با خدا پيمان مي«
م و از زمرة شايستگان خواهيم بود؛ اما هنگـامي  يپرداز كند، بدون شك به صدقه و احسان مي

كه خداوند از فضل خود ثروت و دارايي بدانان بخشيد بخل ورزيدند و چيزي نبخشيدند و به 
هايشـان   فـاق در دل گـردان شـدند، خداونـد ن    كردنـد و روي  عهد خود وفا نكردند، سـرپيچي 

كنند، ايـن بـه خـاطر آن اسـت كـه       پديدار ساخت تا آن روزي كه خدا را در آن مالقات مي
  .»پيمان خدا را شكستند و همچنين دروغ گفتند

صداقت در اعمال آن است كـه   هـ. و از موارد راستي، راستي در اعمال است:

خودش را چنان نشان دهد كه در انسان كوشش كند، آشكار و پنهانش مانند هم باشد و نبايد 
ظاهر از خدا ترس و در باطن خالف آن باشد. اگر كسي در نماز ظاهراً خشوع (ترس) از خدا 
نشان دهد و در باطن از آن غافل باشد و ميل به عالقة دنيا او را مشغول سازد پس آشـكارا در  

  آن دروغ گفته و فردي صادق و راستگو نبوده است.
ساوي آشكار و پنهان است و بايد باطن انسـان مثـل ظـاهرش، بلكـه     پس راستي در عمل ت

  بهتر از آن باشد.
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  اي اينچنين، روايت عبدالواحد بن زيد است كه در وصف امام حسن گفته است: در نمونه
بـه آن   ترقدم داد، قبالً خودش از هركس پيش اگر به انجام كاري دستور مي �امام حسن 

نمـود و هـيچ    كرد، پيش از هركس خودش آن را تـرك مـي   يكار بود و اگر كاري را نهي م
  كس را به مانند او نديدم كه آشكار و پنهانش به هم شبيه باشد.

  گويد: مي /امام غزالي

و آن  ترين راستي اسـت:  و. راستيِ قسم ششم كه باالترين درجه و گرامي

داشـتن   و بـزرگ  راستي و درستي در مراتب دين، مانند راستي در تـرس از خـدا و اميـدواري   
شدن براي او و دوري از دنيا و رضا و خشـنودي و توكـل و دوسـتي و     خداوند و عظمت قائل

  نامند]. ها را مراحل عرفان مي ساير امور [كه آن
شـوند، پـس    به درستي كه اين امور آغازي دارند كه بـا ظاهرشـدن علمشـان، آشـكار مـي     

ها برسد كـه   ن است كه به اين حقيقتراستي داراي اهداف و حقايقي است و صادق واقعي آ
هايش را به پايان رساند، انسـان صـادق و راسـتگو     ق شد و حقيقتفومهرگاه صادقانه بر امري 

بـا   :شـود  شود: فالن كس صادقانه جنگيد، و گفتـه مـي   شود، مانند اين كه گفته مي شناخته مي
ه خداونــد متعــال كــري جنگيــده و ايــن ميــل صــادقانه اســت. همچنانتــرس از خــدا و اميــدوا

  فرمايد: مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θç/$s? ö� tƒ (#ρß‰ yγ≈ y_uρ öΝ ÎγÏ9≡uθøΒ r' Î/ 

óΟ ÎγÅ¡à�Ρr&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχθè% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇∈∪﴾)1(.  

و پيامبر گرويده اند و ديگر شك نيـاورده و بـا   در حقيقت مؤمنان كساني اند كه به خدا «
  .»مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند، اينانند كه راست كردارند

﴿}§øŠ©9 §� É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î� ô³yϑ ø9$# É> Ì�øóyϑ ø9 $# uρ £Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9$# ôtΒ ztΒ# u «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$# uρ 

Ì� ÅzFψ$# Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈tG Å3ø9 $# uρ z↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ ’ tA# uuρ tΑ$yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎm6ãm “ÍρsŒ 4†n1 ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ 

                                           
 .15سورة حجرات، آية  -1



    ﴾199﴿     اسالماخالقي : جنبة موبخش د   
  

 

 

 

tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ tø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t,Î# Í←!$¡¡9 $# uρ ’ Îûuρ ÅU$s% Ìh�9 $# uΘ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ’tA# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# 

šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝ ÏδÏ‰ ôγyèÎ/ #sŒÎ) (#ρß‰ yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ’Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï!# §�œØ9 $#uρ tÏnuρ Ä ù̈' t7 ø9$# 3 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

tÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθà) −G ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪﴾)1(.  

 بلكه نيكـي آن  ،نيكوكاري آن نيست كه روي خود را به سوي مشرق يا مغرب بگردانيد«
و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب آسماني و پيـامبران ايمـان آورد، و   است كه كسي به خدا 

مانـدگان و   مال خود را با وجود دوست داشتن، به خويشـاوندان و يتيمـان و بينوايـان و در راه   
پاي دارد و زكات را بدهد و آنان كـه   گدايان، و در راه آزادكردن بندگان بدهد و نماز را بر

ود وفادارانند و در سختي و زيان و بـه هنگـام جنـگ شـكيبايانند و     چون عهد بندند به عهد خ
  .»آنانند كساني كه راست گفته اند و آنان همان پرهيزگارانند

تحقيق در اين امور، گرامي است و ارزشمند، و مقامات صداقت پايان و انتهايي ندارند، و 
گر قوة صـداقت در او  ليكن هركس به موافق حالش سهمي از صداقت دارد، كم يا زياد كه ا

  شود. استوار باشد به او صادق گفته مي
ا راستي باشد اي در بعضي كاره و امكان دارد براي بنده پس درجات راستي نهايتي ندارد،

بـه  اگر شخصي در تمامي امور راست و صادق باشـد پـس او    ،به هرحال و در ديگر كارها نه.
  حقيقت صديق است...

  استوفاي به عهد از راستي  -3

قي ندارد فر ،يا با مردم ، چه اين كار با خداي متعال باشدو از انواع راستي: وفاي به عهد است
  فرمايد: كه خداوند سبحان ميو يكسان است. همچنان

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9$$Î/﴾)2(.  

  .»يدبه قراردادهاي خود وفا كن !اي كساني كه ايمان آورده ايد«

                                           
 .177سورة بقره، آية  -1
 .1سورة مائده، آية  -2
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﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø� s? ∩⊄∪ u� ã9 Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# βr& (#θä9θà) s? $tΒ 

Ÿω šχθè= yèø� s? ∩⊂∪﴾)1(.  

دهيـد، نـزد خداونـد     گوئيد انجام نمـي  چرا چيزي كه مي اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
  .»د و انجام ندهيدسخت ناپسند است كه چيزي را بگويي

﴿ö� ä.øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) 4 … çµ‾ΡÎ) tβ% x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ ∩∈⊆∪﴾)2(.  

  .»و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن كه او درست وعده و فرستاده و پيامبر بود«
ثت با پيامبر معامله كردم، مقـداري  ساء نقل است كه گفت: قبل از بعحماز عبداهللا بن ابي اْل

آورم، فرامـوش   جـا برايـت مـي   در هميناز بهاي معامله پيشم مانده بود، بـه او وعـده دادم كـه    
 !اي جـوان «فرمـود:   ،منتظر بـود  �كردم، پس از سه روز يادم آمد به آنجا رفتم كه حضرت 

  .)3(»ز است من در اينجا منتظر تو هستممرا زحمت دادي، سه رو
ثـوق و پيـروزي انسـان اسـت؛ از     اكي است كه موجـب اطمينـان و محـل و   ز صفات پوفا ا

صفاتي است كه اهل تمدن به آن افتخار دارند و از اسباب نجـات و پيشـرفت اجتمـاع اسـت.     
داند و اگر كسي وعده داد و بدون عذر به آن عمـل   اسالم وفاي به عهد را فرض و واجب مي

  فات نفاق است.نكرد گناه كرده و داراي صفتي از ص
مردي از طايفه قريش به خواستگاري «هنگام مرگ گفت:  ب حضرت عبداهللا بن عمر

خـواهم بـه يـك سـوم از نفـاق بـه        نمـي  ،به خدا قسم اي به او دادم. آمد، من شبه وعده دخترم
  .»ن دخرتم را براي او ازدواج نمودمبروم، پس شما گوا باشيد، م �حضور حضرت حق 

سه خصلت است كه هرگاه در «فرمود:  �يثي دارد كه حضرت رسول و اين اشاره به حد
گيـر باشـد و گمـان كنـد كـه       يك فرد جمع شود، او منـافق اسـت، هرچنـد نمـازگزار و روزه    

                                           
 .3 – 2سورة صف، آية  -1
 .53سورة مريم، آية  -2
 روايت ابوداود. -3
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مسلمان است: كسي كه چون سخن بيان كند دروغ گويد، و چون وعده كند مخالفـت نمايـد   
  .»و چون امين شمرده شود خيانت كند

 )1(»اء اهللانشـ ا«گفت: انشاء اهللا يعنـي بـدون گفـتن     داد قبالً مي عده مياگر و �ابن مسعود 
   داد. وعده نمي

پس هرگاه انسان تصميم بر وفاي به عهـد گرفـت و قـول داد، خـالف وعـده نكنـد، اگـر        
  ناگهان مانعي و عذري برايش پيش آيد كه موافق به وفاي به عهد نشود، گناهكار نيست.

اگر كسي به بـرادرش وعـده دهـد و    «فرمود:  �كه حضرت  از زيد بن ارقم روايت است
[بـه خـاطر عـذري] گنـاهي بـر او      قصد و نيتش وفاي آن وعده باشد، ولي موفق بـه آن نشـود   

  .)2(»نيست
  وفا با دوستان قديمي و صميمي از بهترين اخالق و از انواع ارزشمند وفاست.

 �آمـد، پيـامبر    �زني نزد حضرت رسول «روايت است گفت:  لاز حضرت عايشه 
فرمود: نـه، بلكـه    �پيرزن گفت: كالبدي از طايفه قريش (مزَنّيه) حضرت  تو كيستي؟فرمود: 

زني بسيار خوب از قبيلـة مزَنيّـه هسـتي، حالـت چطـور اسـت؟ ماننـد آن زمـان كـه پـيش مـا            
آمدي، خوبي؟ گفت: خوبم به خير و سالمتي. هنگامي كه پيرزن رفـت، گفـتم: خـوب از     مي
آمـد، بـه    فرمود: اين پيرزن در حيات خديجه پيش مـا مـي   �پيرزن استقبال كردي. پيامبر  اين

  .)3(»داشتن از ايمان استه پايبندبودن به عهد و وفاي ثابت راستي ك

  بيزاري از دروغ -4
هــاي  اســالم دروغ را زشــت و قبــيح دانســته و از آن نفــرت دارد و آن را از روش و خصــلت 

  و دروغگو را توبيخ و به بدترين عذاب تهديد نموده است. كند كافران قلمداد مي

                                           
 اگر خدا بخواهد. -1

 روايت ابوداود و ترمذي. -2

 له وأقره الذهبي. علةحاكم گفته: صحيح علي شرطهما وال  -3
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﴿Ÿωuρ (#θä9θà) s? $yϑ Ï9 ß#ÅÁs? ãΝ à6çG oΨ Å¡ø9 r& z> É‹ s3ø9 $# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈yδ uρ ×Π# t�ym (#ρç� tIø� tG Ïj9 ’ n?tã «! $# 

z> É‹ s3ø9$# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβρç� tIø� tƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9 $# Ÿω tβθßsÎ= ø� ãƒ ∩⊇⊇∉∪ Óì≈ tFtΒ ×≅Š Î= s% öΝ çλm; uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& 

∩⊇⊇∠∪﴾)1(.  
پردازد نگوييد: اين حالل است و آن حرام، تا بر خدا  و براي آنچه زبان شما به دروغ مي«

اى اندك [دارند]  بهره .شوند بندند رستگار نمي دروغ بنديد، زيرا كساني كه بر خدا دروغ مي
  .»] دارند و عذابى دردناك [در پيش

﴿ $yϑ ‾Ρ Î) “Î� tIø�tƒ z> É‹ s3ø9 $# tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθç/ É‹≈x6ø9 $# 

∩⊇⊃∈∪﴾)2(.  
ايشان كند و بر خدا آنان را هدايت نمي در حقيقت كساني كه به آيات خدا ايمان ندارد،«

  .»عذابي دردناك است

﴿tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# “t� s? šÏ% ©!$# (#θç/x‹ x. ’ n?tã «! $# Νßγèδθã_ãρ îο̈Šuθó¡•Β 4 }§øŠs9 r& ’ Îû zΟ ¨Ψ yγy_ “Yθ÷VtΒ 

šÎ� Éi9 s3tG ßϑ ù= Ïj9 ∩∉⊃∪﴾)3(.  

بيني. [آيا جاي سركشـان در   و روز قيامت كساني را كه بر خدا دروغ بسته اند روسياه مي«
  .»جهنم نيست]

روغ دارنـد و  كنند و عالقة خاصي به د اشخاصي هستند كه به فضيلت صداقت استهزاء مي
ا ل آن كه اسالم، از آن نهي كرده تـ شود و حا برند، چون باعث خندة مردم مي از آن لذت مي

پايه و اساسي براي مفاسد و به آن عادت نشود، اگرچه در اين حالت دروغ ضرري به نفس و 
  هم حرام است].صيت كسي نرساند [اما بازمال و حيثيت و شخ

                                           
 .117 – 116سورة نحل، آية  -1
 .105سورة نحل، آية  -2
 .60سورة زمر، آية  -3
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هقي و ترمذي با حديث حسن از بهز بن حكـيم و او هـم از   به روايت ابوداود و نسائي و بي
گويـد تـا مـردم بـه او      واي بر كسي كه سخن مـي «فرمود:  �پدرش و او از جدش كه پيامبر 

  .»گويد، واي بر او، واي بر او غ ميبخندند، در حالي كه درو
د، اين كند در آن صادق و استوار باش گويد و نقل مي خواهد كه انسان هرچه مي اسالم مي

 راست، يا دروغ فوراً بـازگو نكنـد   شود كه هرچه بشنود راستي و درستي در گفتار موجب مي
كـه پيـامبر    �ماند. به روايت ابوهريره  كه وقتي هرچه را شنيد و گفت، از دروغ محفوظ نمي

. [صـفت  بس است براي شخص دروغگـو كـه هرچـه بشـنود، بـازگو كنـد      «فرمود:  �اسالم 
  .»گيرد] يدروغگويي بر خود م

و بدترين دروغ آن است كه از رئيس بزرگي كـه توانـايي مسـئوليت آن را نداشـته باشـد      
  دادن مسئوليتش نباشد]. صادر شود. [قادر به انجام

سـه نفرنـد كـه خداونـد متعـال در روز      «فرمود:  �كه پيامبر  �روايت مسلم از ابوهريره 
شـان   نگـرد و پـاك   رام و محبـت نمـي  گويـد و بـا آنـان بـه نظـر احتـ       قيامت با آنان سخن نمـي 

گرداند و عذاب دردناكي خواهند داشت: پير زناكار، فرمانرواي دروغگو، و فقير و متكبر  نمي
  .»و خودخواه

  هاست. ترين و بزرگترين دروغ و گواهي نادرست از زشت
ــامبر  ــره:   «فرمــود:  �پي ــرين گناهــان كبي ــه بزرگت ــه شــما خبــر دهــم ب ــدار باشــيد، ب  -1بي

زدن بـه زمـين نشسـت و     نافرمـاني پـدر و مـادر، و درحـال تكيـه      -2ردن براي خدا. آو شريك
هشيار باشيد از قول دروغ و گواهي نادرست. بسيار آن را تكرار كرد تا حدي كـه   -3فرمود: 

  .)1(»فرمود اي كاش سكوت مي :ما گفتيم
از جملـه دروغ   بيا تا به شما چيزي بدهم و ندهد؛ اسالم آن را :اي بگويد اگر كسي به بچه

  شمرده است.

                                           
  رويت بخاري. -1
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 :اي بگويـد  كسي كه به بچـه «فرمود:  �روايت شده كه رسول اهللا  �حديثي از ابوهريره 
  .)1(»ا چيزي بدهم و ندهد، دروغ استمبيا به ش

در منـزل مـا بـود، مـادرم مـرا       �از عبداهللا بن عامر روايت است؛ گفت: حضـرت رسـول   
نخواستي چيـزي بـه   «به مادرم فرمود:  �حضرت خواست و گفت: بيا تا چيزي به شما بدهم. 

فرمـود: اگـر چيـزي بـه او      �او بدهي؟ مادرم گفت: خواستم خرمايي بـه او بـدهم. حضـرت    
  .)2(»شد دادي، دروغي بر شما نوشته مي نمي

اگــر شخصــي فضــيلتي از فضــايل را بــراي خــودش قائــل شــد و از آن دور باشــد، دروغ  
  شود. محسوب مي

عرض كرد: يا رسـول   �روايت است گفت: زني به حضرت  لكر از اسماء بنت أبي ب
من شوهرم زن ديگري دارد (هوو) آيا بر من گناهي نيست كه غير از سهمي كه شوهرم به  !اهللا

  فرمود: �دهد، از مال شوهرم خودم را سير كنم. حضرت من مي
ا و ماننـد كسـي اسـت كـه لبـاس ريـ       ،نمايد كسي كه گرسنه نيست و اظهار گرسنگي مي«

  .»فضيلتي هستم و فضيلت نداشته باشدتزوير بپوشد كه من داراي 
نمايد ولي از كينه هوو (زن ديگر)  زن براي شوهرش آنچه موجب افتخار اوست اظهار مي

  گويد. به شوهر دروغ مي
فتـواي عـالمي كـه هنـوز تحقيقـي در       ،شـود  داخل قسم دروغ مي«فرمود:  /امام غزالي

  .»شود ديث است كه آن فتوا ثابت نميده و روايت حي داامسأله ننموده و فتو
 :چون قصد او اظهار فضيلت خودش بوده و به خاطر آن نتوانسته خودداري كند و بگويـد 

  دانم و آگاهي به آن ندارم و اين حرام است. من نمي
مـن اشـتها    :گويـد  نهنـد و مـي   آيد كسي كه طعام را جلو دستش مـي  و از دروغ به شما مي

  ل آن كه اشتها داشته باشد.ندارم و حا

                                           
  روايت احمد. -1
 روايت ابوداود و بيهقي. -2
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بـه   من و چند زنـي بـوديم.   لشب عروسي حضرت عايشه «اسماء دختر ابوبكر گفت: 
نيـافتيم بـه جـز يـك كاسـه شـير نباشـد كـه          �خدا سوگند، چيزي در منزل حضرت رسـول  

تعارف كرد. حضرت عايشه گفت: من شرم  هشه عايمقداري نوشيد، سپس آن را ب �حضرت 
ا) دست حضرت را رد نكنيد بگيريد، از او عايشه گفت: از دستش گـرفتم  كردم؛ گفتم: (اسم

هم جمع كرديد. فرمود: گرسنگي و دروغ را با �و با شرم و حيا نوشيدم. پس از آن حضرت 
اشـتها نـدارم آيـا دروغ     :گويـد اگر كسي اشتها به چيـزي داشـته باشـد و ب    !گفتم: يا رسول اهللا

كوچـك بـه دروغ كوچـك نوشـته      شود، حتـي دروغ  ميفرمود: دروغ به دروغ نوشته  است؛
  .)1(»شود مي

خيال خودش در خواب چيزي ديده و هيچـي نديـده باشـد و بگويـد خـواب      كه به سي ك
  م آن دروغ است.ددي

من در خواب چنين  :اگر كسي بگويد«فرمود:  �روايت شده كه پيامبر  باز ابن عمر 
تـر  افتراتـر اسـت، يعنـي از دروغ دروغ    افتـرا  و چنان ديدم و حال آن كه هيچي نديده باشد از

  .»است
  هركس خواب دروغ روايت كند در قيامت عذاب سخت و به خصوصي دارد.

در خـواب چنـين و    :كسـي كـه بگويـد   «فرمود:  �از ابن عباس روايت شده كه حضرت 
ند م گره بزمو را به ه شود كه دو ده باشد به او تكليف ميچنان ديدم و حال آن كه هيچي ندي

  .»تواند گره بزند و نمي

  آميز جواز دروغ مصلحت -5

اسالم دروغ را حرام كرده و از گناهان زشت و قبيح دانسته است و لـيكن در بعضـي حـاالت    
آن را استثنا كرده؛ از جمله اگر معلوم شود در آن دروغ مصلحتي از مصالح باشد مانند راندن 

بين دو متخاصم (طرفين درگير) و يا براي  دشمن و دوركردن آن از جبهه جنگ و يا مصالحه
  ها جايز است.؛ اين نوع دروغمصلحتي در بين زن و شوهر باشد

                                           
 احمد و بيهقي. روايت -1
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چون حيله و نيرنگ در حالي نبرد، مصلحت است و با اين حيله و نيرنگ، غرور و شوكت 
شـود؛ و ايـن مصـلحتي اسـت از بـاالترين       دشمن شكسته شده و قواي لشـكري او منهـدم مـي   

  ها. مصلحت
وغ در بين متخاصم (طرفين درگير) به هريك از طرفين با سخنان دلپذيري كه موجـب  در

، اسـالم بيشـتر بـه    مها باشد، اگرچه مخالف حقيقت بوده، جهت انسجام صفوف مرد الفت دل
  باشد. آن تشويق كرده و چون براي اصالح است جايز مي

زن بسـيار طـالق    الـدؤلي ابـن ابـي عـذره     �در زمان خالفت حضرت عمر  :روايت است
ها افتاد، خيلي پريشـان شـد. دسـت     به اين جهت در ميان مردم مشهور شد و سر زبانداد و  مي

 همسـرش گفـت: شـما را بـه خـدا سـوگند       عبداهللا بن ارقم را گرفت و به منزل خـود بـرد، بـه   
 آيا با من قهري از من نفرت داري. زن گفت: مرا سوگند نده. شوهر گفت: شما را به ،دهم مي

دهم. زن گفت: بلي، ابن ابي عذره به عبداهللا بن ارقم گفت: شـنيدي. بعـداً بـه     خدا سوگند مي
كـنم   مـي  گوييد من به زنان ظلم رفتند؛ ابن ابي عذره گفت: شما مي �خدمت حضرت عمر 

بـود   پرسـيدند و عبـداهللا آنچـه كـه شـنيده      از عبداهللا بپرسـيد، از او  دهم. ها را طالق مي كه آن
اش پيش حضـرت عمـر آمـد، حضـرت      نبال زن ابن ابي عذره فرستادند. زن با عمهگفت: به د

زن گفـت: بـه    شما را دوست ندارم و بـا شـما قهـرم.   عمر گفت: تو آني كه به شوهرت گفتي 
اي  داشـتم دروغ بگـويم.  كـنم، او مـرا بـه خـدا سـوگند داد، شـرم        برم و توبه مـي  خدا پناه مي
سرش را دوست ندارد مرمود: دروغ بگو. اگر يكي از شما هآيا دروغ بگويم؟ ف !اميرالمؤمنين

اي است كه بر مبنـاي محبـت بنـا شـده      چون كمترين خانواده ،نبايد همچنين حرفي به او بزند
  باشد، ولي مردم با اسالم معاشرت دارند.

 ،شـنيدم  �ام كلثوم گفت: از حضرت رسول  ،لبه روايت بخاري و مسلم از ام كلثوم 
تمنـاي خيـر و يـا     انـدازد، چـون   و نيست كسي كه در ميـان مـردم آشـتي مـي    دروغگ«فرمود: 

  .»اي خير است گفته
گويند: غير از سه مورد نباشـد   هاي مصلحتي آنچه كه مردم مي و ام كلثوم گفت: از دروغ

سـخن مـرد بـه     -3اصـالح در بـين مـردم.     -2در موقـع جنـگ.    -1ام:  يدهنكه جايز باشد، نشـ 
  ش.همسرش و همسر به شوهر
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  هاي مصلحتي است. و اين حديث صريح در جواز و رخصت بعضي از دروغ
سـخنان   علما قواعدي براي رخصت دروغ مصلحتي نوشته اند، امام نـووي از امـام غزالـي   

كدام وسيله و واسطة رسيدن به مقصود است، پس هر مطلبي كـه  «مفيدي نقل كرده و فرمود: 
چـون احتيـاج    ،رسد پس دروغ در آن حرام استگفتن به مقصود ب هم با راست و هم با دروغ

  به دروغ نيست.
پذير نبود، در صورتي كه نتيجه و مقصود در آن مباح باشـد،   و اگر مطلب به راستي امكان

پس دروغ مباح است. و اگر مطلوب و مقصود واجب است، پس دروغ در آن واجب و اگـر  
  مباح باشد، دروغ مباح است.
شود و اگر پـيش او و   هان كني، در اين صورت دروغ واجب مياگر مؤمني را از ظالمي پن

نمـودن   يا غير از وديعه و امانتي باشد و ستمگري قصد تصرف آن را داشت پس جهـت پنهـان  
راً وديعـه را تصـرف   هـ پذير به ظالم خبـر داد و ظـالم ق   آن دروغ واجب است. اگر خود وديعه

  پذير ضامن است. نمود، وديعه
پذير را سوگند داد، بايد سوگند به طريق توريه باشد، اگر توريه  عهو اگر شخص ظالم ودي

شود؛ جمعي گفته اند: منظور اگر جنگ يا اصالح بين مردم بود درست  نباشد قَسمش واقع مي
و هم اگر به خاطر دلجوئي كسي كه جنايت به او شده است تا از جنايت گذشت كنـد جـايز   

  ايز است، بايد توريه در گفتار باشد.است؛ در اين مواقع كه دروغ مصلحتي ج
. »رخالف آن اگرچه ظاهراً دروغ باشدكردن حقيقت امر بتوريه يعني پوشانيدن و پنهان «

هر دروغي در ارتباط با مقصود، صحيح باشد دروغ جايز است،  :گفته /امام ابوحامد غزالي
الش بپرسـد انكـار آن   مانند مطالبي كه گذشت و يا مانند كسي كه گرفتار ظـالم باشـد و از مـ   

جايز است. و يا سلطان او را تحت تعقيب قرار دهـد بـراي گنـاهي كـه فقـط خـودش و خـدا        
  داند، مورد سؤال قرار گيرد انكار آن جايز است. مي

و خيلي الزم و ضروري  شت اقرار از حدود گناه بسيار است،راجع به بازگ احاديثي مشهور
مفسده صدق مضـرتر بـود و مفسـده دروغ     رگا خيص در بين مفسدة دروغ و راست.است تش

كمتر، پس دروغ مصلحت است و اگر بالعكس بود و با شك همـراه بـود، پـس دروغ حـرام     
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است. اگر دروغ مصلحتي به خاطر غرض و منفعت شخصي خودش بود، مسـتحب اسـت كـه    
  يست.دروغ در آن نباشد و اگر غرض و منفعت متعلق به غير بود مسامحه در حق غير جايز ن

تمام مراتب كه مباح است الزم اسـت؛ مگـر در مرتبـة واجـب كـه تـرك       ترك دروغ در 
  .)1(ستدروغ الزم ني

در احياء علوم الدين فرموده است: دروغي كه بچه را تشويق به تعليم كنـد   /امام غزالي
ن ها نقل كرديم، لـيك ي را در رابطه با اينگونه دروغجايز است. البته ما در صفحات قبل اخبار

  اين يكي دروغ مباح است.
دروغ شعرا در مبالغه شعري اسـت و در صـورتي كـه     ،هاي جايز و رخصتي از جمله دروغ

  روي و غلو و توسعه مادح در مدح انجام ندهد، مباح است. زياده
  تمام در مدح انجام ندهد، مباح است. مانند گفته ابي

ــه   ــواحي أتيت ــن أي الن ــر م ــو البح   ه
  ســاحله فلجتــه املعــروف واجلــود  
ــىت   ــف ح ــط الك ــود بس ــهتع ــو أن   ل

ــه أنا ــبضٍ مل تعطعـ ــا لقـ ــهثناهـ   ملـ
ــه   ــري روح ــه غ ــن يف كف ــو مل يك   ول

ــا ــائله  دجلـ ــق اهللا سـ ــا فليتـ   ـ
  

ــد   ــه بيايـــــــ ــرف كـــــــ ــت، از هرطـــــــ   او درياســـــــ
  كرم و بخشـش اسـت   پس موج او نيكي و خوبي و ساحلش

ــتانش را آن  ــف دسـ ــادت داده كـ ــدن عـ ــه بازشـ ــان بـ   چنـ
  شـود  ، انگشتانش خـم نمـي  كه اگر بخواهد آن را جمع كند

ــد    ــانش باشـــــ ــط جـــــ ــتش، فقـــــ ــر در دســـــ   اگـــــ
ــي ــد     آن را مـ ــدا بترسـ ــد از خـ ــائل بايـ ــس سـ ــد، پـ   بخشـ

  

                                           
 .166 - 165ي / ص واذكار نو -1
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عر اين مدح خليفه در نهايت جود و سخاوت است، اگر او داراي ايـن اوصـاف نباشـد شـا    
موصـوفش باشـد، صـنايع شـعري الزم بـه صـداقت آن        دروغگوست و اگر مبالغه در وصـف 

  گويد... زالي ميكه امام غ، همچناننيست
  آميزترين آن است. ترين و زيباترين شعر مبالغه و گفته شده است: شيرين

 لنشسته بود و حضرت عايشه  �روايت كرده كه رسول اهللا  ةاما بيهقي در دالئل النبو
شـد. حضـرت    آمد و به صورت نور تبديل مي ميعرق از صورت حضرت  ،هم حضور داشت
فرمـود: از چـه    �نگـاه كـردم. حضـرت رسـول      �بـه پيـامبر    تحير شدم ومعايشه فرمود: من 

آمـد و بـه    ديدم كه در صورتت عرقـي مـي   كني؟ حضرت عايشه گفت: شما را مي تعجب مي
تـر بـودي بـه شـعرش.      ديد تو شايسته شد و اگر ابوبكر هذلي شما را مي صورت نور تبديل مي

 ايـن دو  ،عايشـه گفـت  فرمود: اي عايشه! ابوبكر هذلي چه گفته اسـت؟ حضـرت    �حضرت 
  بيت:

ــة     ــرب حيضـ ــل غـ ــن كـ ــربأ مـ   ومـ
ــاد ــل  وفســـ ــعة وداء مغيـــ   مرضـــ

ــه ــرية وجهـــ ــرت إىل أســـ   وإذا نظـــ
  برقــــت كــــربق العــــارض املتــــهلل

  

قاعدگي و درد خار مغـيالن پـاك   از تمام مشكالت شيردادن زنان حامله و زنان در حال «
  .است

سـيما   نور چهره خوشانند به م ،درخشيد نگري نور مي هنگامي كه به طراوت صورتش مي
  .»و شادمان
بـين هـردو چشـم     �كه حضرت عايشه اين اشعار را خواند پيـامبر بزرگـوار اسـالم    همين 

  حضرت عايشه را بوسيد و فرمود:
  خداوند تو را پاداش نيك دهد كه مرا شاد نمودي و من تو را شاد ننمودم. !اي عايشه
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شود، مانند اين  براي مبالغه گفته ميهايي كه معموالً  عبارت«فرموده است:  /امام غزالي
 ؛باشد، دروغ نيست من صد مرتبه شما را خواستم كه منظور تكرار و كرات مي :گويند كه مي

  بلكه مقصود مبالغه است.
و اگر فقط يك مرتبه از او خواسته باشد آن موقع دروغ است. اگر خواستن و صـداكردن  

اگرچه به صد مرتبه نرسد و زبان اگر به مبالغـه  و از عادت معمولي تجاوز نكند گناهي ندارد، 
  .عادت كند خطر دروغگويي آن زياد است

  جواز تعريض و كنايه -6

كنـيم چـون    هايي كه ناچار و ناگزيرم به دروغ متوسل شويم، از كنايه استفاده مـي  در تعريض
  كنايه از تصريح مناسبتر است.

راستي كه در تعـريض مجـال   به «فرمود:  �از عمران بن حصين روايت شده كه حضرت 
  .)1(»دروغ هست

در وقت هجرت چـه  هنگامي كه از او پرسيدند  �مثالِ تعريض، به روايت ابوبكر صديق 
بوده كه راه را بلـد  كننده چنان دانست كه رفيقي  فرمود: هادي بود. سؤال كسي همراه تو بود.

 �حضـرت محمـد    »هـادي «كرده؛ ولي منظور حضرت ابـوبكر از  بوده و ايشان را راهنمايي 
  بوده است.

گشت چيزي با خودش  بود، وقتي كه به منزل باز �معاذ بن جبل كارگزار حضرت عمر 
آوري؟  ات نمـي  همسرش گفت: چرا مانند ديگران شما هم چيزي بـراي خـانواده   نياورده بود.

ودي معاذ به همسرش گفت: من نگهبان دارم. همسرش گفت: شما امين رسول اهللا و ابـوبكر بـ  
 �و حاال عمر براي شما مراقب گذاشته است!؟ در ميان زنان شايع كرد و پيش حضرت عمر 

آن را شنيد، معاذ را خواست و به او گفت: آيـا مـن    �شكايت نمود. همين كه حضرت عمر 
اي بـراي همسـرم نداشـتم آن را     من هيچ بهانه !عمر ايمعاذ گفت:  براي شما نگهبان گذاشتم؟

                                           
 روايت بيهقي و ابن عدي. -1
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به همسرت بـده تـا راضـي باشـد و      گفت: اي به او داد. خنديد و هديه �گفتم. حضرت عمر 
  قصد حضرت معاذ از نگهبان، خداوند متعال بود.

فرمود: معني توريه و تعريض به لفظ معني ظاهري باشد و در حقيقت، معني  /امام نووي
  ديگري خالف ظاهر داشته باشد.

اي به جز دروغ  بود و در آن چارهعلما گفته اند: اگر دروغ مقتضي مصلحت راجح شرعي 
ولـي حـرام    ،نبود گناهي در تعريض آن نيست و اگـر داراي ايـن شـرايط نبـود كراهـت دارد     

رفتن حقي گرديـد، در ايـن صـورت حـرام      نيست و اگر منجر به باطلي شد و يا موجب از بين
  است.

  اين بود جواز و رخصت دروغ از نظر اسالم.

  چوب صداقتشوخي در چهار -7

دادن در محـدوده  خوشي و مؤانست و دلجـويي و دلخوشـي   خي و مزاح به خاطر سرور و شو
كردن از اذيت و آزار ديگـران، جـايز اسـت. و آن شـوخي و مزاحـي       حق و راستي و اجتناب

  انجام داده است. �وار گاست كه پيامبر بزر
! شـما بـا   هللاروايت شده، گفتند: يا رسول ا �به روايت ترمذي به سند صحيح از ابوهريره 

كنم به جز حق چيزي  ي مياگر من با شما باز«فرمود:  �حضرت  كني. ما شوخي و بازي مي
  .»گويم نمي

از انس كه مـردي گفـت: يـا     به روايت ترمذي و ابوداود، �و از شوخي و مزاح حضرت 
ا فرمود: ما شم �مرا سوار كن، يعني مال سواري به من بده؛ تا سوار شوم. حضرت  !رسول اهللا

فرمود: آيا شـتر   �حضرت  مرد گفت: بچه شتر را چه كار كنم؟ كنيم. را سوار بچه شتري مي
  آورد؟ غير از شتر مي

ي پـدر  ا«ما بود، به برادر كوچك من گفـت:   در ميان �و از او روايت شده كه حضرت 
  .»عمير! بلبل را چه كار كردي
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رزني فرمود: پيـرزن بـه بهشـت    روزي به پي �از امام حسن روايت شده كه پيامبر بزرگوار 
ي، بعداً اين آيه فرمود: در روز قيامت شما پيرزن نيست �رود. پيرزن غمگين شد. حضرت  نمي

  را قرائت فرمود:

﴿$‾Ρ Î) £ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [!$t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨ ù= yèpgm� # �‘%s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $¹/ ã�ãã $\/#t� ø? r& ∩⊂∠∪﴾)1(.  

ايـم. ايشـان را دوشـيزگان     و شمايل دلربا پايدار كرده شكل زيبا ما آنان را در آغاز بدين«
همسـر خـود و همـه     ]و شـيفتگان [يابنـد   ميبكارت خود را بـاز  ]پس از آميزش[كه ايم  ساخته

  .»سن و سال هستند جوان و هم
آمـد و گفـت:    �گفتنـد: نـزد حضـرت     زيد بن اسلم گفت: زني بود كه به او ام ايمن مـي 

فرمود: او كيست؟ آنسـت كـه سـفيدي در     �حضرت  ،كند خواهد شما را دعوت شوهرم مي
فرمود: چشم او سـفيدي دارد.   �چشم او سفيدي ندارد. حضرت  ،چشم دارد. زن گفت: واهللا

  فرمود: كسي نيست كه سفيدي در چشم نداشته باشد. �زن گفت: نه به خدا، حضرت 
او را بـه   ده بـود. وخ بود؛ در مدينه شراب خـور طبع و بسيار ش نعيمان انصاري مردي خوش

د، مردي از صحابه به او لعنـت  و اصحابش او را تنبيه كنن �آوردند، تا حضرت  �نزد پيامبر 
  .»چون خدا و رسول خدا را دوست دارداين مرد را لعنت نكنيد؛ «فرمود:  �حضرت  كرد.

 �شد، نعيمان بـه حضـور حضـرت     ارزش كه وارد مدينه ميچون هر خوراكي و چيزي با
دادم، و هنگـامي   م و بـه تـو هديـه   دگفت: يا رسول اهللا! اين را براي تو خري به او مي آورد، مي

گفت:  آورد و مي مي �آمد، نعيمان او را به حضور حضرت  كه صاحب كاال براي پولش مي
مـان  فرمـود: مگـر تـو بـه هديـه نـدادي؟ نعي       مي �پول كااليش را بده. حضرت  يا رسول اهللا!

خنديد و  مي �حضرت  داشتم؛ دوست داشتم كه تو از آن بخوري.گفت: من پول آن را ن مي
  داد. بهاي كاال را به صاحبش مي

به گناه نداشته باشد؛ براي رخصت و جواز مزاح و شوخي بايد از حد تجاوز نكند و تشابه 
  نمايد. وقاري و احياناً كينه و غضب را ايجاد مي امي و بياحتر چون بي
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من ضامن منزلـي در بهشـتم بـراي    « فرمود: �حضرت رسول  ه كهدروايت ش مةاز ابي اما
  .»اگرچه مزاح و شوخي باشد ،كسي كه دروغ را ترك كرده باشد

  .)1(»با برادرت شك و مزاح مكن و وعده خالف نده«آمده است: و در حديثي 
سعيد بن عاص به پسرش نصيحت كرد و به او گفت: پسـرم، بـا شـخص شـريف و نجيـب      

ه رومايه مزاح نكـن، مبـادا بـر تـو چيـر     ز تو كينه بگيرد و با انسان پست و فشوخي نكن، مبادا ا
  شود.

اي از مردم به آن عادت دارند از بازي ابلهان اسـت،   دروغ صريح در مزاح همچنانكه عده
آيد؛ پس اگر در آن مـزاح اذيـت ديگـري    فالن زن مايل است به همسري من درمثالً بگويد: 

  باشد حرام است.
طبعي باشد گوينـده آن فاسـق نيسـت و لـيكن      ه خاطر شوخي و مزاح و خوشو اگر فقط ب

  ايمانش ناقص است.
اگـر مـرد سـخني    «فرمود:  �گويد: و اما رسول  نيز چنين نظري دارد و مي /امام غزالي

اي دورتـر از   شود بـه فاصـله   يجهنم پرت م به بگويد كه مردم را به خنده بياورد به واسطه آن
  .»ثريا

ين حديث شريف سخني است كـه در آن غيبـت مسـلماني و يـا اذيـت و آزار      مقصود از ا
  قلب انساني بنمايد، نه شوخي محض.

  خداوند مدارا را در تمام امور دوست دارد

خداوند تبارك و تعالي در تمام امور نرمش و مدارا و مهرباني را دوست دارد. اسالم، قاعـده  
و طريق حدود معامله را معين نموده و انسـان   و دستور رفتار و روش با مردم را مشخص كرده

را ملزم به رعايت آن كرده است كه اين راه و روش موجب خير و منفعت زياد و باعث امن و 
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ج بـه تعـاون و همكـاري و    امان جامعه و وسيله درك و فهم تمام افراد جامعه است كـه احتيـا  
  هم دارند.برادري با

الت و برخوردها بـا  ب كرده كه مسلمانان در تمام معامو با اين دستور و برنامه، اسالم واج
  همديگر به مهرباني و دوستي عمل كنند و با قهر و كينه رفتار نكنند.

گردانــد و در  مهربــاني در هركــاري باشــد آن را نيكــو مــي«فرمــود:  �حضــرت رســول 
  .)1(»شود ركاري نباشد زشت و عيبدار ميه

  .)2(»ور نرمي و مهرباني را دوست دارددر تمام ام خداوند مهربان است و«فرمود:  �پيامبر 
خود حرام  خيرات را نيز بر دارا را بر خود حرام نموده، تمامهركس دوستي و م«و فرمود: 

  .)3(»كرده است
كـه وارد مدينـه منـورة شـد فرمـود:       كه پيامبر بزرگوار اسالم در روز اولاي  در اول خطبه

هنگامي كه  ،زبان باشيد، صله رحم را انجام دهيد شيرين طعام بدهيد و سالم كنيد، !اي مردم«
  .»شويد به سالم داخل بهشت پروردگارتان مي ر خوابند نماز شب را به پا داريد؛مردم د

و اين از آداب و رسومي است كه پيامبر بزرگوار به آن موصوف بوده و از اسباب محبـت  
كـه خداونـد   ضورش بـود. همچنان شدن مردم در ح عمردم نسبت به او بوده است و موجب جم

  فرمايد: تبارك و تعالي مي

﴿$yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù= s)ø9 $# (#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθym ( 
ß# ôã$$sù öΝåκ ÷]tã ö�Ï� øótG ó™$# uρ öΝ çλm; öΝèδ ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$#﴾)4(.  
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خـو و پرمهـر شـدي و اگـر تنـدخو و سـنگدل        با آنـان نـرم  پس به رحمت و بركت الهي «
واه و شدند، پس از آنان درگذر و برايشان آمـرزش بخـ   بودي، قطعاً از پيرامون تو پراكنده مي

  .»در كارها با آنان مشورت كن
بدان آراسته بوده،  �محمد  رده كه مهرباني و عطوفتي كه حضرتخداوند متعال معلوم ك

دل و  سـنگ  �كي او با مسلمانان بوده، چـرا كـه اگـر حضـرت محمـد      از اسباب الفت و نزدي
  خواستند. نمودند و او را نمي بود، مردم از او دوري مي ترشرو مي

و او بود كه از كردار زشت مردم صـرفنظر، و بـراي آنـان از درگـاه عظمـت الهـي طلـب        
كرد. و اين  ت مينمود، براي دلجويي آنان و رضايت خاطر با ايشان در امور مشور مغفرت مي

شـود و   است، ولي متوجه امت مي �دستورات قرآني اگرچه ظاهراً خطاب به حضرت رسول
  اقتدا كنند و پيرو او باشند. �بر امت الزم است كه به حضرت رسول 

﴿ô‰ s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9 $#uρ t�ÅzFψ $# t� x. sŒuρ ©! $# 

# Z��ÏVx. ∩⊄⊇∪﴾)1(.  

قطعاً براي شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقي نيكوست، براي آن كـس كـه بـه خـدا و     «
  .»كند روز واپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي

﴿ŸÙÏ� ÷z$#uρ y7 yn$uΖ y_ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩∇∇∪﴾)2(.  

  .»و بال خويش را براي مؤمنان فرو گستران«
ع رفتار و اخالق او نرمش و مهرباني، مخصوص طايفه و گروهـي خـاص نيسـت؛    و اين نو

  بلكه جنبه عمومي براي دور و نزديك و مطيع و خطاكار دارد.

﴿ôÙÏ� ÷z$#uρ y7 yn$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨?$# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪ ÷βÎ* sù x8öθ|Átã ö≅à) sù ’ ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ 

$£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄⊇∉∪﴾)1(.  
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و براي مؤمناني كه تو را پيروي كرده اند بال خود را فرو گستر، پس اگر تو را نافرمـاني  «
  .»كنيد بيزارم كردند، بگو: من از آنچه مي

بر همة مسلمانان، حتـي خطاكـاران الزم اسـت كـه بـراي دوري از گنـاه و كمبـود آن در        
اسـتمرار داشـته و جـزو     جامعه، از گناهكاران درخواست ترك گنـاه نماينـد، تـا مبـادا بـر آن     

  شان قرار گيرد و بعداً در ترك آن دچار سختي شوند. عادات
تكبر و بزرگنمايي بر مردم منافي اخالق حسنه است و موجب تفرقه و عداوت و قطع صله 

سـازد، تـا    باشد، بر امت اسالم الزم است عليه آن مبارزة فراگير فـراهم  ارحام و اوامر الهي مي
ــدي دل ــد متعــال ا  هايهــا از پلي ــر و خودخــواه را نآن پــاك و مطهــر شــوند. خداون ســان متكب

  خواهد و از او ناراضي است. نمي

﴿Ÿωuρ ö� Ïiè|Áè? š‚ £‰s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $�mt� tΒ ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒèΧ 

9‘θã‚sù ∩⊇∇∪﴾)2(.  

زن را  مرو كه خدا خودپسند و الف ان راهاز مردم به نخوت رخ برمتاب و در زمين خرام«
  .»دارد دوست نمي

نمود و سر و  رفتن تكبر مي داد و در راه در حالي كه شخص عجب و كبر خود را نشان مي
تواند در بلنـدي   تواند زمين را بشكافد و نمي گرفت، او هرگز نمي گردن را بر مردم بلندتر مي

  ها برسد. به كوه

﴿Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $�mt� tΒ ( y7 ¨Ρ Î) s9 s−Ì� øƒrB uÚö‘ F{$# ∅s9 uρ x�è= ö6s? tΑ$t6Ågø: $# ZωθèÛ ∩⊂∠∪﴾)3(.  

تـواني بشـكافي و در    و در روي زمين به نخوت گام برمدار، چرا كه هرگز زمين را نمـي «
  .»تواني رسيد ها نمي بلندي به كوه
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و خـود را اهـل   كند  و فخر مي دناز ب و اجدادي مينسگاهي انسان متكبر و خودخواه، به 
خواهد اين اطوار و رفتار عصبيت  نمايد كه اسالم مي داند، و به آن افتخار مي قدر و بزرگي مي

گري مغرضين را كه به ارث گذاشته و مدت زماني آتش جنگ بر عليه آن  جاهلي و آثار فتنه
  ور بوده نابود كند. شعله

وند تبارك و تعالي كبـر  خدا«است كه حضرت ختمي مرتبت فرمود:  نقل �از ابوهريره 
بيني و فخر اجدادي را در بين شما نابود كرد، مؤمنِ پرهيزگار و خرابكارِ فاسد،  و خود بزرگ

شما از فرزندان آدم هستيد و آدم از خاك، اگر مدعي تكبر و خودخواهي به اجداد و اقوام و 
كـه   )1(از حشـرة جعـالن  و در نزد خداونـد   مانيد اعمام باشيد به مانند زغالي از زغال جهنم مي

  .)2(»استتر ارزش كند بي آوري مي نوك بيني جمع با فضوالت گاو و گوسفند را
  انسان متواضع اهل خداست و متكبر سهم و نصيبي در نيكي ندارد.

﴿ßŠ$t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡ öθyδ﴾)3(.  

  .»دارند ي زمين به نرمي گام برميي رحمان كساني اند كه روو بندگان خدا«
ان به شما خبر دهم ه«فرمود:  �روايت شده كه حضرت رسول اهللا  �از جاريه بن وهب 

د و بـه اهـل   كنـ  به اهل بهشت: كساني هستند ضعيف كه اگر هرچه از خدا بخواهند قبول مـي 
  .»ستند كه مانع خير و مستكبر هستندكه ستمكاراني ه جهنم به شما خبر بدهم

كبر اگر خود را به امتياز فضيلت علم يا عمل يا مال و يا جاه و مقام و يا صـالح و يـا بـه    مت
قدرت و زورمندي ببيند معلوم است از اصالح نفس باز گشته است. و به نصـيحت و حقيقـت   

  گوش نداده و با اين تظاهر از نشاط و شادماني و ترقي عقب افتاده است.

﴿# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ã&s! È,̈?$# ©! $# çµø? x‹ s{r& äο̈“ Ïèø9 $# ÉΟ øOM} $$Î/ 4 …çµç7 ó¡yssù æΛ©yγy_ 4 }§ø⁄Î6s9 uρ ßŠ$yγÏϑ ø9 $# ∩⊄⊃∉∪﴾)1(.  
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و چون به او گفته شود از خدا پروا كن، نخوت وي را به گناه كشانده، پس جهنم بـراي  «
  .»او بس است و چه بد بستري است

كه به خـود ببالـد و    كسي«فرمود:  �كه حضرت  �كوع بن أ سلمةبه روايت ترمذي از 
  .»شود ز جمله ظالمان جبار نوشته ميارزش و حقير بداند، ا تكبر كند و مردم را بي

جزاي متكبرين آن است كه خداوند درك و فهم آيات آشـكار خـودش را كـه پيرامـون     
  وده است.دها ز ها فراوانند، از دل و درون آن آن

﴿ß∃Î� ñÀr' y™ ôtã zÉL≈ tƒ# u tÏ% ©!$# šχρã� ¬6s3tG tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î� ö�tóÎ/ Èd,ysø9 $# βÎ) uρ (# ÷ρt� tƒ ¨≅ à2 7πtƒ# u āω 
(#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $pκ Í5 βÎ) uρ (#÷ρt� tƒ Ÿ≅‹Î6y™ Ï‰ ô©”�9$# Ÿω çνρä‹ Ï‚−G tƒ Wξ‹ Î6y™ βÎ) uρ (#÷ρt� tƒ Ÿ≅‹Î6y™ Äcxöø9 $# çνρä‹ Ï‚−G tƒ 

Wξ‹ Î6y™﴾)2(.  
آيـاتم رويگـردان سـازم، بـه     ورزنـد از   به زودي كساني را كه در زمين به ناحق تكبر مي«

اگـر راه صـواب را   اي را از قدرت من بنگرند، بدان ايمـان نياورنـد و    طوري كه اگر هر نشانه
  .»نگزينند و اگر راه گمراهي را ببينند آن را راه خود قرار دهندببينند آن را بر

چـون كسـي    ،كبريايي فقط مختص ذات خداست و هيچ كـس حـق ادعـاي آن را نـدارد    
  آن نيست.شايستة 

خداوند متعال در حديث قدسي فرموده «فرمود:  �نقل است كه حضرت  �از ابوهريره 
ن هـا بـا مـ    است: عظمت و بزرگي فقط مخصوص من است، پـس اگـر كسـي در يكـي از آن    

  .)3(»چشد درگير شود، آتش جهنم را مي
 قبل از شـما مـردي بـود   «فرمود:  �روايت است كه حضرت رسول اهللا  باز ابن عمر 

كـرد و   كشـيد و بـه آن افتخـار مـي     كه از روي خودبيني و تكبر لباسش را بـر روي زمـين مـي   
  .»امت فرو رفتنمود، پس در زمين تا روز قي بزرگي مي
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    ﴾219﴿     اسالماخالقي : جنبة موبخش د   
  

 

 

 

خداونـد متعـال   «روايت شده كه فرمـود:   �از مالك و بخاري و مسلم از حضرت رسول 
كشــاند  زمــين مــي غــرور بــه در روز قيامــت بــه ســوي كســي كــه لباســش را از روي كبــر و 

  .)1(»نگرد نمي
ارزش دانسـتن   احترام و بي از ديگر صفات متكبره تكبر زياد در رد حق مردم و مردم را بي

  است.
آن كـه در دلـش بـه    «فرمود:  �كه رسول اهللا  �به روايت مسلم و ترمذي از ابن مسعود 

ت دارد كـه لبـاس   رود؛ شخصي گفت: انسان دوس اي كبر باشد به بهشت نمي اندازة مثقال ذره
فرمـود: خداونـد زيباسـت و زيبـايي را دوسـت دارد، بلكـه        �حضرت  و كفشش نيكو باشد.

  .»ارزش شمردن خلق خداست سركشي در برابر حق و خوار و بي ،تكبر
و اين قسمت قاعده و روش اجتماعي است كـه اسـالم آن را بـر تـك تـك افـراد جامعـة        

  باشند و سستي و تنبلي در آن نباشد. هتداشرومند مسلمين فرض دانسته تا اجتماعي بارز و ب
صـدقه از مـال كـم    «فرمـود:   �كـه حضـرت    �به روايت مسـلم و ترمـذي از ابـوهريره    

كند و اگر عبدي مورد عفو الهي قرار گيرد، موجب شرف و عزت اوست و خداوند مقام  نمي
  .»كند زلت انسان متواضع را زياد ميو من

و بـرادري را مسـتحكم و آرامـش و آسـودگي را پايـدار      تواضع و فروتني سـتون اخـوت   
  نمايد. مي

خداونـد  «فرمـود:   �كـه پيـامبر خـدا     �به روايت مسلم و ابوداود و ابن ماجه از عيـاض  
  .»بر كسي ديگر افتخار و تكبر نكند متعال به من وحي كرد كه متواضع باشم تا اين كه كسي
فـرض   خـويش  سالم آن را بـر پيـروان  و اين قسمتي از آداب و روش اجتماعي است كه ا

  .باشند و دچار ضعف و خواري نشوند كرده تا به واسطة آن اجتماعي قوي و نيرومند داشته

  
                                           

نهي در صورتي است كه از روي كبر باشد و گرنه بر كسي كه بدون كبر داشتن، ازارش رها شده تا زيـر   -1
 قوزك پايش باشد گناهي نيست.



  

  بخش سوم

  اجتماعي اسالم هجنب

  

  خداوند براي شما از خودتان همسراني قرار داد. •

  زنان شقايق مردان هستند. •

  .تر است هاي آنان پاكيزه هاي شما و دل اين براي دل •

  ها را خوب تربيت كنيد. مواظب فرزندانتان باشيد و آن •

  و با پدر و مادر نيكي كنيد. •

  مرا در ميان ضعفا بخوانيد. •

هـا ايـن كـار را     پس بايد كسب اجازه نمايند، همچنـان كـه پيشـينيان آن    •

  كردند. مي

  همديگر را سالم كنيد. •

  تمام [خون و مال] مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است. •



  ما براي شما از خودتان همسراني قرار دادخداوند ش

قبل از اسالم زن حالت برده داشت، اگرچه بالفعل برده نبود؛ اما حقـوقي مشـروع و مشـخص    
هم نداشت، نه اختيار مالكيت و نه حق اشـتغال بـه كـاري و نـه حـق انتخـاب همسـر داشـت؛         

ر و اكـراه، شـوهر   شد ولي مالك نبود، موروث بود ولي وارث نبود؛ بـه زو  خودش تمّلك مي
  شد. داده مي

مقام زن را باال برد و شأن و كرامت او را محترم شـمرد و حقـوق زن    وقتي كه اسالم آمد،
را ثابت كرد، و به او مقام و منزلت اليق و شايسته داد كه او هم انسان است و بايـد از حقـوق   

  خود استفاده كند.
اي خالص شده و زنجير سـتم   ستم عشيرهو با اين حقوق از بردگي نجات يافته و از ظلم و 

ها بـراي زن   كه اين شايستگي و متجلي به اين احترام و ارزش شدو جور را از گردن انداخته، 
  در شريعت اسالم اينگونه آشكار شده است:

خداوند جنس زن و مرد را در انسانيت برابر و فرض كرده كه زن موجب توليد نـوع   اوالً:
  اكرام است. انسان شايستة احترام و

﴿ª! $#uρ Ÿ≅ yèy_ Ν ä3s9 ôÏiΒ ö/ ä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& Ÿ≅ yèy_uρ Νä3s9 ôÏiΒ Ν à6Å_≡uρø— r& tÏΖ t/ Zοy‰x� ymuρ﴾)1(.  

جهايي خلق كرده است و براي شما به واسطة وو خداوند از جنس خودتان برايتان ز«
  .»هايي قرار داده است پسران و نواده ،زنانتان

  بناء حيات اجتماع مشاركت دارند.هم در و زن و مرد با
  به خاطر استواركردن اين دستور فرمود: �حضرت 

  .»ستندزنان شقايق مردان ه« )2(»إِنما النساُء شقَائق الرجالِ«
باشند، پس داراي حقوق  چون زنان همگام و همراه مردانند و در خلقت انساني مثل هم مي

از جملـه: حـق تملـك، حـق ارث، حريـت، آزادگـي،        باشند مشخصي مانند حقوق مردان مي
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  سالم ماا
  

 

ريق اكـراه و زور، يـا   تصرف در اموال، خريد و فروش و بخشش، و حق اختيار همسر، نه به ط
  كننده پدرش باشد. كه اكراهآن

، پـدرم مـرا بـراي پسـر     �آمد و گفـت: يـا رسـول اهللا     �دختر جواني به حضور حضرت 
حق انتخاب همسر  �ارزشي او را برطرف كند. پيامبر  برادرش عقد كرده، تا به واسطة من بي

ها اعـالم   خواهم به زن من آنچه كه پدرم كرده راضيم، ولي مي«را به دختر داد. دختر گفت: 
  .)1(»شان حق اكراه و زور ندارند كنم كه پدران در مورد ازدواج دختران

ايمان و عمل صـالح  وقتي كه زن و مرد در جنسيت مساوي هستند، پس در تكاليف  ثانياً:
مساويند، تا نفس خود را پاك نگه دارند و به درجه كمال كه خداوند براي مؤمنان درسـتكار  

  فراهم ساخته، برسند و به واسطه عقل و اختيار قدرت ترقي حيات پيدا كنند.

﴿¨βÎ) šÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $#uρ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ tÏG ÏΖ≈ s)ø9 $#uρ ÏM≈tFÏΖ≈ s) ø9$# uρ 

tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# uρ ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ tÎ� É9≈ ¢Á9 $#uρ ÏN≡u� É9≈¢Á9 $# uρ tÏèÏ±≈ y‚ø9 $#uρ ÏM≈ yèÏ±≈ y‚ø9 $# uρ tÏ% Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $# uρ 

ÏM≈ s% Ïd‰|ÁtFßϑ ø9 $# uρ tÏϑ Í×‾≈ ¢Á9 $# uρ ÏM≈ yϑ Í×‾≈ ¢Á9 $# uρ šÏà Ï�≈ ptø: $#uρ öΝ ßγy_ρã� èù ÏM≈ sàÏ�≈ ysø9 $# uρ 

šÌ� Å2≡©%!$# uρ ©!$# # Z��ÏVx. ÏN≡t� Å2≡©%!$# uρ £‰ tã r& ª! $# Μçλm; Zοt� Ï�øó̈Β # ��ô_r&uρ $Vϑ‹ Ïà tã ∩⊂∈∪﴾)2(.  

پيشـه، و مـردان و    و زنان مسلمان و مردان و زنان باايمان، و مـردان و زنـان عبـادت   مردان «
دهنـده، و   زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مـردان و زنـان صـدقه   

دار، و مردان و زنـان پاكـدامن، و مـردان و زنـاني كـه فـراوان خـدا را يـاد          مردان و زنان روزه
  .»كنند، خدا براي همة آنان آمرزش و پاداش بزرگ فراهم ساخته است مي

باب ترقي روحي به رويشان باز است و قـدرت و توانـايي آن را دارنـد كـه هماننـد       ثالثاً:
  مردان به آن نائل شوند.

  ين رابطه مكالمه و گفتگوي مالئكه با حضرت مريم در قرآن آمده:و در ا
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﴿øŒÎ) uρ ÏM s9$s% èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79 x�sÜ ô¹$# Ï8t� £γsÛuρ Å79x� sÜô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$|¡ÎΣ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆⊄∪ ÞΟ tƒö� yϑ≈ tƒ ÉLãΨ ø% $# Å7 În/t� Ï9 “Ï‰ ß∨ ó™$# uρ Éë x. ö‘ $#uρ yìtΒ šÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪﴾)1(.  

و ياد كن هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و «
اي مريم! فرمانبر پروردگار خود باش و سجده كن و بـا   را بر زنان جهان برتري داده است. تو

  .»كنندگان ركوع نما ركوع
  و خداوند به مادر موسي وحي نمود:

﴿!$uΖ øŠym÷ρr&uρ #’ n< Î) ÏdΘé& #y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹ ÏèÅÊö‘ r& ( # sŒÎ* sù ÏMø� Åz Ïµø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9r' sù †Îû ÉdΟ uŠø9 $# Ÿωuρ ’Îû$sƒrB Ÿωuρ 

þ’ ÎΤ t“øtrB ( $‾Ρ Î) çνρ–Š!# u‘ Å7 ø‹ s9Î) çνθè= Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩∠∪﴾)2(.  

را در  و ما به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير ده، و چـون بـر او بيمنـاك شـدي او    «
گـردانيم و از زمـرة پيـامبرانش قـرار      نيل بينداز و مترس و اندوه مدار كه او را بـه تـو بـاز مـي    

  .»دهم مي
  :�و فرمودة خداوند به زنان پيامبر 

﴿$yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø� t7 ø9$# ö/ ä. t�ÎdγsÜ ãƒuρ #Z�� ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪﴾)3(.  

  .»يد و شما را پاك و پاكيزه گرداندآلودگي را از شما خاندان پيامبر بزدا خواهد خدا مي«
حتـي قـرآن آن را بـا ضـرب المثـل و      اي براي زنان بود،  آسيه همسر فرعون، الگو و نمونه

  عبرت بيان داشته: خداوند متعال فرمود:

﴿šUu� ŸÑuρ ª!$# WξsVtΒ šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u |N r&t� øΒ$# šχ öθtã ö� Ïù øŒÎ) ôM s9$s% Éb> u‘ Èø⌠ $# ’Í< x8y‰Ψ Ïã $\F÷� t/ 

’ Îû Ïπ̈Ψ yfø9 $# Í_ÅngwΥuρ ÏΒ šχ öθtã ö� Ïù Ï&Î# yϑ tã uρ Í_ÅngwΥuρ š∅ÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# šÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪﴾)1(.  
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و براي كساني كه ايمان آورده اند خدا همسر فرعون را مَثـل آورده؛ آنگـاه كـه گفـت:     «
كردارش و از گـروه  اي برايم بساز و مرا از فرعون و  پروردگارا، پيش خودت در بهشت خانه

  .»ظالمين نجات ده
خواهان علم است و علم آموختن را عبادت، و درس و بحث علمي را تسـبيح   اسالم رابعاً:

داند. اسالم علم را بزرگ شمرده، و آن  و جهاد دانسته و تعليم و نشر علم را بذل و بخشش مي
هـا   راه پيشرفت حيات و ترقي انسانيت و وصول به خواستهرا يك اصل از اركان شخصيت، و 

تـرين زمـان دانسـته اسـت. و چـون علـم داراي ايـن فضـايل          با كمتـرين كوشـش و در كوتـاه   
باشد، پس مرد و زن در آن مساويند، زيرا زن از جهتـي ماننـد مـرد مكلـف اسـت و بـراي        مي

  تكميل شخصيت خودش از جهت ديگر الزم و ضروري است.
انون اسالم هرچه بر مرد فرض شده بر زن هم فرض است؛ مگر در بعضي امور كـه  و در ق

  به خود زن اختصاص دارد [و جزو مسايل جسمي و جنسي زنان است].
مـرد و زن   كسب دانـش بـر هـر   «فرمود:  �و در حديث صحيح آمده كه حضرت رسول 

  .»مسلمان واجب است
ص صريح است؛ بلكه اگر هـردو يـا   كه اين حديث در كسب دانش و علم بر مرد و زن، ن

چ عبـادتي را بـه   يكي از ايشان در تعليم علم كوتاه آيند گناهكارند، چون خداونـد متعـال هـي   
  پرثواب و باارزش قرار نداده است. »تمعرف«و  »علم«اندازه دو عبادت 

و باشند  متگزار دستور داده؛ اگرچه جاريه حتي اسالم به تعليم و تربيت زنان و دختران خد
  خداوند متعال اجر و پاداش را براي معلمان آنان معلوم كرده است.

اي پيش او باشد و او را تعليم كند  هرمردي جاريه«فرموده است:  �پيامبر بزرگوار اسالم 
ر دهد، و خوب آگاهي دهد و ادبش كند و خوب ادبش كند، سپس آزادش كند و او را شوه

  .)2(»داراي دو اجر و پاداش است
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ور شريعت اسالم بر شوهر الزم است كه اگر زنش به واجبات ديني آگاه نباشد وي به دست
تواند بدون اجازة او جهـت تعلـيم    را آموزش دهد و اگر در صورتي شوهر كوتاهي نمود، مي

  ديني از منزل خارج شود.

  علمي كه اسالم بر مرد و زن واجب نموده است
است كه بـراي انسـان مفيـد باشـد؛ بـراي زن      علمي كه اسالم بر مرد و زن فرض نموده علمي 

داري و آداب زناشويي و محبت همسري و  تعليم آداب معاشرت و مردم ،عالوه بر تعليم دين
تعليمات ديني كه با آن نفسش را پـاك و او را بـه سـوي آراسـتگي بـه فضـائل دعـوت، و از        

الزم اسـت تـا زن پاسـدار    ها خود را دور كند و تدبير منزل و تربيـت اوالد نيـز    رذايل و پستي
  خانه باشد و فرزندانش نمونه و نافع و باارزش براي جامعه باشند.

  زنان شقايق مردان هستند

هم الفت داده تا عنصر فعال در جامعـه باشـند و زن را بـه آنچـه كـه مـرد       اسالم مرد و زن را با
در نتيجـه  مكلف است مكلّف نموده؛ مگر در بعضي امور كه فقط مقتضي احـوال زن اسـت،   

شود و كاري نيست كه زن سـهمي در آن نداشـته    شخصيت زن در اجتماع اسالمي آشكار مي
  باشد.

مرد و زن هردو در نشاط روحـي و نشـاط اجتمـاعي و نشـاط سياسـي و نظـامي مشـاركت        
  دارند.

  مشاركت و همكاري زن با مرد در عرصة معنوي -1

ر زن در مسـجد، در نمـاز جمعـه و    هاي معنوي كـه زن و مـرد در آن شـريكند: حضـو     فعاليت
رفتن منع كنند،  خواستند زنان را به مسجد به كساني كه مي �حضرت رسول اكرم  ،جماعات

  فرمود:

»اللَّه اجِدسم اَء اللَّهوا إِمعنمن خدا را از مساجد خدا منع نكنيدكنيزا« »الَ ت«.  
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نيست و اگـر جمعـه را خواندنـد     شان نماز جمعه بر زنان واجب البته به خاطر تخفيف حال
  صحيح است و احتياج به نماز ظهر ندارند.

به خروج زنان جهت حضور در  :امر فرمود �شان در نماز عيدين: و رسول اهللا  و مشاركت
نماز عيدين، اگرچه داراي حيض و دوران قاعدگي هم باشند چـون حضورشـان در مجـالس    

؛ چون در حـال قاعـدگي نمـاز برايشـان سـاقط      خير و دعوت مسلمين الزم است نه براي نماز
  .است. و همچنان در مراسم حج و عمره و دعا و ذكر و قرائت قرآن با مردان مشاركت دارند

﴿šχ ö� à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £à6Ï?θã‹ ç/ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπyϑ ò6Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $̧�‹ÏÜ s9 

# ���Î7 yz ∩⊂⊆∪﴾)1(.  

شـود يـاد    هاي شـما خوانـده مـي    آميز در خانه آيات خدا و سخنان حكمتو آنچه كه از «
  .»در حقيقت خدا همواره دقيق و آگاه است كنيد؛

  هاي اجتماعي مشاركت زن در فعاليت -2

رود، حـق همسـايگي را    به عيادت مريض مـي  ،دهد دهد، صدقه مي زن همانند مرد زكات مي
نمايد و امر به معروف  د، از ديگران انتقاد ميكن خواند و تدريس مي كند، درس مي رعايت مي

  دهد. و نهي از منكر انجام مي
خواسـت كـه حـد و     رد و مـي ك از مهريه بسيار كالن نهي مي �مي كه حضرت عمر هنگا

زنـي بـه او گفـت: اي اميـر المـؤمنين، مگـر قـول خـدا را          مقدار معيني براي مهريه معين كند.
  نشنيدي كه فرموده است:

﴿Ο çF÷� s?#u uρ £ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹ è{ù's? çµ÷Ζ ÏΒ $º↔ø‹ x©﴾)2(.  

  .»و به يكي از آنان مال فراواني داده باشيد، چيزي از او پس مگيريد«
  فرمود: عمر اشتباه كرد و زن راست گفت. �حضرت عمر 

                                           
 .34سورة احزاب، آية  -1
 .20سورة نساء، آية  -2
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ها را مشخص كـرده كـه از طبيعـت     و خداوند تبارك و تعالي اين قيام و حركت و جنبش
  فرمايد: اسالمي است و مرد و زن در آن مساويند. خداوند مي اجتماع

﴿tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â!$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâ÷ ß∆ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tβöθyγ÷Ζ tƒuρ Çtã 

Ì� s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠÉ)ãƒuρ nο4θn= ¢Á9 $# šχθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# šχθãèŠÏÜ ãƒuρ ©! $# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& 

ãΝ ßγçΗ xq÷� z� y™ ª!$#﴾)1(.  

دارنـد و از   مـي كديگرنـد كـه بـه كارهـاي پسـنديده وا     ايمان دوسـتان ي و مردان و زنان با«
دهنـد و از خـدا و پيـامبرش     كننـد و زكـات مـي    دارند و نماز را برپا مـي  ميكارهاي ناپسند باز

  .»شان قرار خواهد داد برند، آنانند كه خدا به زودي مشمول رحمت فرمان مي
هنگامي كه زنان احساس كردند كه مردان سـهم بيشـتري در اجتمـاع دارنـد، از حضـرت      

درخواست كردند، وقت مشخصي برايشان معلوم كند كه آنـان ماننـد مـردان سـهم      �رسول 
لبـه كردنـد   مـا غ  ، مـردان نـزد شـما بـر    �بيشتري در اجتماع داشته باشند، گفتند: يا رسول اهللا 

روزي را بـراي تعلـيم و تربيـت و موعظـه زنـان معلـوم        �حضرت  براي ما معلوم كن؛ روزي
ان آنـ ايت حـديث سـهيم كـرد، بعضـي از     وكرد. و زنان را با مردان در حفظ و فهم قرآن و ر

ذكاوت بودند كه اديب و شاعر و مؤلـف و آگـاه در تمـام علـوم و فنـون شـدند،       هوشيار و با
دادند  تر بودند و زنان را تعليم و فتوا مي از همه آگاهكه  �بخصوص همسران حضرت رسول 

 نمودنـد؛  بود ارشاد و راهنمايي مي و آنان را در انجام كارهاي شايسته و آنچه كه تركش الزم
كردنـد و علـي    حتي خلفاي راشدين خودشان جهت مشـكالت دينـي بـه ايشـان مراجعـه مـي      

  .لالخصوص حضرت عايشه 
گفت: هرگاه در مسائل ديني مشكلي داشتيم از حضـرت   ميابوبرده پسر ابوموسي اشعري 

بود كه  �او از بزرگان اصحاب حضرت رسول  يافتيم؛ پرسيديم و از او آگاهي مي عايشه مي
  داد. شد فوراً جواب صحيح مي از مسائل توريث و فرائض وقتي از او سؤال مي

                                           
 .71سورة توبه، آية  -1
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علم فقه و علم طـب  از پدرش روايت كرده و گفته است: من كسي را نديدم كه در  ةعرو
  سرود. خواست خوب شعر مي موضوعي كه ميتر باشد، در هر  حضرت عايشه آگاه و شعر از

  نقش زن در جهاد سياسي -3

در مسأله فريضه جنگ و جهاد اسالمي، اسالم زن را آزاد كرده، تا بتواند با لشكر اسالم براي 
جنگـي و ترغيـب و تشـويق     پانسمان زخم و جراحات و معالجه جراحـات  و تهيه طعام و آب

  ايشان همكاري نمايد.
گرفتند تا تشنگان جنگي را  با همكاري زنان، كوزة آب بر دوش مي لحضرت فاطمه 

  سيراب كنند.
، حق تأمين و برقراري پناهندگي از دشمن جنگي را قبول داشته و هنگامي يسياست اسالم

  او را ندارد.كه دشمن درخواست پناهندگي نمود، هيچ احدي حق تجاوز به 
روز فتح مكه من در  ،�گفت: يا رسول اهللا  �هاني دختر ابوطالب، عموي پيامبر اسالم  ام

  هاني. هم پناه داديم، آنچه تو پناه دادي اي امبه او فرمود: ما �حضرت  دو مرد را پناه دادم.

  بيعت زنان با پيامبر -4

ت زنـان  يعـ كه بود در بارة بدر م �در سال هشتم هجري هنگامي كه مكه فتح شد و حضرت 
  سورة ممتحنه بر او نازل شد: 12آيه 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) x8u !% ỳ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷èÎƒ$t7 ãƒ #’ n?tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «! $$Î/ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ zø% Î� ô£tƒ 

Ÿωuρ tÏΡ ÷“ tƒ Ÿωuρ zù= çFø) tƒ £èδ y‰≈s9 ÷ρr& Ÿωuρ tÏ?ù' tƒ 9≈ tFôγç6Î/ … çµuΖƒÎ� tIø� tƒ t÷t/ £Íκ‰Ï‰ ÷ƒr& �∅ÎγÎ= ã_ö‘ r&uρ Ÿωuρ 

š�oΨŠÅÁ÷ètƒ ’ Îû 7∃ρâ÷ ÷ê tΒ � £ßγ÷èÎƒ$t6sù ö� Ï�øótG ó™$# uρ £çλm; ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪﴾)1(.  

ايمان نزد تو آيند و با اين شرط با تو بيعت كننـد كـه چيـزي را بـا     ! چون زنان بااي پيامبر«
هاي حرامـزاده   زند و دزدي نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و بچهخدا شريك نسا

                                           
 .12رة ممتحنه، آية سو -1
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پيش دست و پاي خود را با بهتان و حيله به شوهر نبندند و در كار نيك از تو نافرماني نكنند؛ 
  .»با آنان بيعت كن و از خدا براي آنان آمرزش بخواه، زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است

ز بيعت مردان، با زنان بيعت كرد و به همراهي حضرت عمـر بـه كـوه    حضرت رسول بعد ا
  :)1(وقتي كه با زنان بيعت نمود، فرمود ؛صفا رفت

هنـد همسـر ابوسـفيان     بـراي خـدا قـرار ندهيـد.    من با شما بيعت كردم بر اين كه شريك «
دي ه گفت: به شـرط ايـن كـه دز   گفت: از ما تعهدي گرفتي كه از مردان نگرفته ايد. وقتي ك

 ؛ام هند گفت: ابوسفيان همسرم مردي بخيل و حريص بوده من مقداري از مال او بـرده  نكنيد.
گذشته گرفتي  دانم حالل باشد يا حرام؟ ابوسفيان حضور داشت و گفت: هرچه از من در نمي

: شما هنـد دختـر عتبـه    خنديد و او را شناخت و به او گفت �براي شما حالل است. حضرت 
  از كردار گذشته ما را ببخش. ،گفت: بله هستي؟

هنـد گفـت: آيـا زن     فرمـود: زنـا نكنيـد.    �خداوند شما را ببخشايد. وقتي كه حضـرت   -
  كند. آزاده زنا مي
  فرمود: فرزندان خود را نكشيد. �حضرت 

شـدند و شـما و ايشـان بهتـر      داديم و در بزرگي كشته مـي  هند گفت: در بچگي تربيت مي
  دانيد. مي

  تبسم نمود. �ار خنديد و حضرت رسول بسي �حضرت عمر 
هاي حرامزاده، پيش دست و پاي خـود را بـا بهتـان و حيلـه      فرمود: بچه �حضرت رسول 

  دادن در حالي كه از او نيست).بنديد (ولد زنا را به شوهر نسبت ن
هند گفت: واهللا بهتان زشت است، به ما غير از صداقت و راسـتي و... اخـالص حسـنه امـر     

  نشده است.
  فرمود: در كار نيك از ما نافرماني نكنند. �حضرت 

  هند گفت: قرار نشد در مجلس ما كه مخالفت تو بنمائيم.

                                           
 پيامبر در اين روز به خاطر اسالم و جهاد از مردان بيعت گرفت. -1
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  داد بيعت كردند.زنان تماماً به آن قرار

  با مردان ،مشاركت زن در كار -5

اين مشاركت، در كارهايي است كه مخالف قاعده و قانون و منافي حـال زنـان نباشـد، چـون     
به آن مكلف نكرده است و ضامن زندگي آبرومندانـه و عادالنـه اوسـت، زن يـا      اسالم زن را

  پيش پدر و مادرش است يا در خانه شوهرش.
در حالت اول؛ پدر كفيل خرج اوست، هنگامي كه به خانة شوهر رفت، نفقه و مخارجش 

  به عهدة شوهر است.
، دولـت بايـد وظيفـة    اگر ولي او فوت نمود و يا شوهرش مرد و ثروت و مالي هم نداشـت 

مخارج زن را قبول كند و او را سرپرستي كند و نبايد كارهايي كه در شأن زن نيست به وسيلة 
  او انجام دهد.
نظر اسـالم بـا    كند؛ به مرد است زن را مجبور نمي گاه به انجام اعمالي كه متعلقاسالم هيچ

  ه است.حاالت و طبيعت زن موافقت دارد و علم الحديث آن را تأييد كرد
نظريات كـافي و الزم در ايـن رابطـه بيـان داشـته كـه        )1(جدياستاد بزرگ، محمد فريد و

  شايسته است در اين مورد جمالتي نقل كنيم:
مشاركت زن در كارهايي كـه از عهـدة او خـارج اسـت بـا ميـزان علـم جديـد و سرشـت          

ي زن بـه غيـر از   نمايد. سرشـت اصـل   اش مغايرت دارد و ايجاد خطر عظيم در جامعه مي اصلي
كارهايي كه خداوند متعال زن را به آن كار مهم كه تكثير و تربيت نوع انسان است اختصاص 

انجام كاري است كه داراي زحمت و مشقت فـراوان باشـد، پـس نبايـد      داده، مانع تكليف بر

                                           

هـاي   متولد اسكندريه و مؤلف كتابالمعارف،  ةمؤلف دائر .)هـ1373 – 1295جدي (فريد بن مصطفي و -1

 »لمسـلمة ا ةالمرأ« - »العرفان ةصفو« – »رينالعش –المعارف القرآن عشر  ةدائر« - »واإلسالم ينةالمد«

ج  ،عالم، خيرالدين زركلـي اسالم در عصر علم. برگرفته از األو  - »از قاسم امين ةالجديد ةالمرأ«در رد 
 .329ص  6
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تا جايي زنان را به زور و اكراه بر كارهايي كه قدرت و توانايي انجام آن را ندارند وادار كرد 
  هايش شود. گذاشتن بچه كه مجبور به ترك منزل و به جا

يت و رعايت حال زن است. و همچنانكه گفتـه  جلوگيري از اين امر به شدت نيازمند حما
هاي گذشـته دريـغ نداشـته انـد      سرشت اصلي زن مخالف آن است، البته در قرون و زمان شد:

ه ياد گيرند و فقط او را به زندگي داخلـي  و آگاهي را خارج از محدودة خانواد ركه زنان كا
  اختصاص نداده اند...

نشـينان آفريقـا و اسـتراليا نيسـت، كـه       ارزشي در زندگي وحشيانه همانند بيشـه  اين مگر بي
درختـان   ،كنند و زنان براي كارهاي سخت مانند كندن ريشه نشينند و استراحت مي مردان مي

حيوانات كوچك را شكار كننـد و بـا آن تغذيـه     شوند. و بعضي از هاي آن خارج مي و برگ
نمايند. و مانند وحشي درنده، آنان ارزشي در جامعه ندارند و در اسـتدالل و منطـق داراي    مي

  اعتباري نيستند.
ثباتي يا پوزيتويسم اسـت  فرانسوي كه مؤسس فلسفه ا )1(»اگوست كُنت«فيلسوف بزرگ 

  گويد: مي »ةلوضعيا لفلسفةالنظام السياسي علي مقتضي ا«در كتاب 
الزم است زن به زندگي خـانوادگي خـود بپـردازد و او را مكلـف بـه انجـام كـار مـردان         

دهاي ظريـف فطـري را از دسـت    ايستد و اسـتعدا  مييد، چون از وظيفه طبيعي خودش بازننمائ
بر مردان الزم است نفقه مخارج زنان را تأمين كنند و هيچگونه توقعي عملي از زنان  دهد. مي

كنند. اگر جماعت مردان جهت  نداشته باشند، همچنانكه براي كتاب و شعر و فلسفه خرج مي
ها فراغت و استراحت احتياج دارند، به همان انـدازه زنـان    شان به ساعت ثمره و نتايج زحمات

به آن استراحت و فراغت براي اداي وظيفه اجتماعي از قبيل بارداري و وضع حمـل و تربيـت   
  بلكه بيشتر. ،دارند اوالد احتياج

                                           
ــاتي (پوزيتويســم)   1857 – 1798دان فرانســوي ( فيلســوف و رياضــي -1 م) وي مؤســس مكتــب فلســفي اثب

وي به تجربه و مشاهده متمايـل گرديـد،   باشد، در نتيجه انتشار عقايد وي فلسفه و علم از شكل تخيل  مي
  ايجاد كرد كه جمعي به آن گرويدند. »ديانت انساني«در اواخر زندگي مكتبي به نام 
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و از جهت ديگر، به خاطر ضعف و ناتواني زنان در كـار خـارج از منـزل بايـد مسـامحه و      
گرنه مـورد طعـن رقابـت مـردان قـرار مـي گيرنـد و چيـزي جـز گذشـت از            گذشت بشود و

شـوند و   شود و به گرفتاري فقر و تنگدستي و نداري دچار مـي  هايشان عايد آنان نمي نابكاري
شان نخواهـد شـد و باعـث بـالي      درآمد و قوت زندگي به جز ضرري واضح نصيب چيزي از

  شود. آشكار به اجتماعشان مي
اين رأي ثابت و علم حق است، ولي آنچه در مـورد زنـان نوشـته شـده، ضـد اينسـت و از       
سوي كساني است كه ظاهرپذيرنـد و رأي و دسـتور جمعـي اسـت كـه اهـل قصـه و داسـتان         

هاي مضـرّانه و   اي آشوبگر كه عادت و روشي حيواني دارند و با نوشته دهمعني هستند، و ع بي
شدن از منـزل   مّخالنه براي زنان دستور و روشي داده اند كه زن به مقتضي فطرت، حق خارج

را دارند و با خدعه و نيرنگ؛ روستانشينان را كه آگاهي كامل ندارند منحرف ساخته و با اين 
هـاي شـوم خودشـان را دارنـد كـه در آن مـدعي        نيت و نوشـته مطلب، قصد ترويج و ترغيب 

باشند و اعتباري به حيات و زندگي موروثي  تجديد حيات زندگي اجتماعي زن در جامعه مي
  دهند. و پيروي از آثار گذشتگان نمي

ها بيشتر در اروپا و شـرق كـه مردمشـان تمايـل و عالقـه بـه خوانـدن         و اين مطلب و نوشته
باشد تـأثير گذاشـته    شان مي شهوانيت هايي كه موافق غرائز و داستان و قصه هاي سطحي كتاب

  است؛ و با اين نظريه موافقند و مردم در تحقيق آن دفاع جنونانه كرده اند.
روي نهادند و بر اثر اين درهـم آميخـتن و    ت و به كار خارجرجردش و مهاپس زنان به گ

آبرومندانـه نيسـت، عالقـة خائنانـه و روابـط      آشكارشدن عاداتي كه موافق زندگي صالحانه و 
شوهري در ميان جوامـع شـيوع پيـدا     زني و بي نامشروع ميان دو جنس مرد و زن پيدا شد و بي

  كرد.
هـاي مشـروع سـاخته، و موجـب آشـكاركردن       د معبري بر ازدواجو اين شر و گرفتاري س

شود و مـردم   ليم است ميهاي زنان در برابر بيگانگان كه مخالف ذوق صحيح و طبع س زيبائي
  دهد. را در چيزهاي باطل و بيهوده قرار مي
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هـا اسـت،    كـه آن سرچشـمة بـدبختي    بينند كه زنان به شكل لخـت و بـدون لبـاس    بعد مي
بند و  حجاب و بي هاي زننده و بي ها تصوير زنان را با شكل آيد؛ حتي همه روزه روزنامه ميدر

  كنند. بار منتشر مي
نماينـد و فرزنـدان خـود را دعـوت بـه آن       د را صرف مطالعه آن مـي و وقت گرانبهاي خو

  خبر و ناآگاه كه چه تأثير بد و قبيحي در خانواده و در جامعه گذاشته است. بي ،كنند مي
نمايـد تـا تمـام ابعـاد و      و اگر انسان به چيزي عادت كرد و به آن الفت گرفـت، سـعي مـي   

رساند، تا سرانجام به نصـف عريـان و لختـي قناعـت     اطوار آن را تبليغ كند و آن را به نهايت ب
و برهنه و بدون لباس باشند. ابتكار و شروع به كارهايي كه سابقه  عريان كند و بايد كامالً نمي

هاي عمومي؛ بلكه بايد در تمـام حـاالت عـادي، برهنـه و      نداشته، آن هم نه تنها در تماشاخانه
  عريان باشند.

فلي تأسيس كرده اند كه مـرد و زن هـردو برهنـه و عريـان     در مراكز شهرها مجالس و محا
هاي طوالني با رقص و لهو و لعب به اجراي منكرات ادامه  شوند و ساعت بدون لباس جمع مي

گردنـد. بلـه!    هايشـان برمـي   پوشند و به خانه دهند و بعد از پايان جلسه، لباس معمولي را مي مي
ده؛ و افراد آن را متواري سـاخته، ولـي بـراي از    دولت سياست اختناق بر آن مجالس اجرا نمو

  شود. بردن كامل آن عاجز و ناتوان است و روز به روز برنامه فساد آن بيشتر منتشر مي بين
 ،رود تغييرات انسان در اين عمل نامشروع در اين حد مورد توقف قرار گيرد آيا تصور مي

فكر و ظن و گمان كسي نبوده باشد خير، چنين نيست؛ مگر وقتي چيزي به وجود آيد كه در ن
ــام حيــات زن در جامعــه منتشــر    ــه ن شــود، و ايــن عمــل  مــيماننــد ايــن ضــربه مهلــك كــه ب

كه آن هـم بـه ماننـد عمـل حيـواني محـض اسـت و طرفـداران آن نامردانـه و           كننده سركوب
  شوند. شرمانه داخل آن جلسات مي بي
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هاي مردم فراهم آورده، در خشكي و دريا نمودار شـده اسـت،    فساد به سبب آنچه دست«
  .»گردندباشد كه بازتا براي بعضي از آنچه كه كرده اند به آنان بچشاند، 

و دانشمندان در وضعيت عالم امروز تحقيق و بررسي كننـد و دليـل مجـالس     اگر محققين
بينند، اكثر مجـالس و   نامشروع اين عصر و زمان را با تشخيص كامل و دقيق مطالعه نمايند، مي

هـاي   اجتماعاتي كه انسـان شـاكي از آن اسـت و علـت شكسـت و ضـعف تربيتـي و آشـوب        
هـاي   ا اصل و منشأش مسامحه و گذشت از برنامـه ه اجتماعي و آشفتگي مالي هستند، همة آن

حرمتي زنان است كه اختيار تام به آنان سپرده شده و تمام امور را به دست گرفتـه   هتك و بي
  اند.

بندوبار با خدعه و نيرنگ  بله، طبيعت و سرشت زن حفظ و نگهداري است، ولي مردان بي
كشانند و بـه حـد    بند و باري و گمراهي مي دان بيبرند و آنان را به مي ميآن سرشت را از بين 

  رسانند. نهايت [پستي] مي
كننـدگان بـه    هايي كه گمراه انبار شده و به چيزي از وعدهكننده، زي زن در اين آراء گمراه
از پوشش لباس عزت و افتخار ممنوع شده و آشكارا، مورد هتك  نايشان داده اند نرسيده و ز

احترامي در حق زن  فته و آن هتك و رسواشدن در حقيقت، بياحترامي و ابتذال قرار گر و بي
  است.

هاي آن رسوائي اسـت، زن بـه واسـطة     نمودن از همسراني نمونه، از نمونه اعراض و دوري
داشتن و خودنمايي بر مـردان، بهتـرين جايگـاه ارزش و احتـرام خـود را از دسـت داده        عرضه
  است.

اين كه مردان پيش زنان آرام گيرند و احسـاس  زن يكي از اركان اصلي خانواده است، تا 
ي بـا زنـان، مـردان    معاشرت و در آميختن در محيط كـار راحتي بنمايند، ولي به خاطر كثرت 

شـوند و   طلبند كه از زن دور باشند. بنابراين، از همسرداري و ازدواج نگـران مـي   زماني را مي
امه عـيش و زنـدگي بـا زنـان نـه در      شوند، چون اد ان ميهايشان از زن نهشدن خا خواهان خالي

  داخل و نه در خارج براي آنان ارزشي ندارد.
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هــاي نــاجور و ناشايســته بــه آنــان  هــا و ســينماها، و وظيفــه خانــه شــركت زنــان در رقــاص
باطل، زن دادن، حيثيت و كرامت زن را نابود كرده و به وسيله اين تعاليم فاسد و تربيت  نسبت

  خود محروم مانده است.هاي از وظيفة شريف و گرانب
دادن و  فرزنـدان، دوم يـاد   امـر مهـم در دنيـا اسـت: يكـي تربيـت       زن مسئول و محافظ دو

آداب و اخالق درست به آنان است. آشوبگران و بدخواهان در مقابل كلمـات ادب   فهماندن
خطرناكي در حيات زن ارائـه  و احترام و شرافت و كرامت زن در جامعه، كلمات دگرگونه و 

  شان دوري جويد. ه اند كه انسانيت بايد از شرداد
خواهيـد   جويان بر ما حمله كردند و صدايشان را تند نمودند، مغرضين گفتند: شما مي كينه

خواري نگه داريد و از او استقالل و آزادي سلب نماييـد و از   زن را زنداني كنيد و در ذلت و
و بـا ايـن    ؛كنيـد  وم و مـأيوس مـي  نمايـد محـر   تمام كارهايي كه زن از آن كسـب آزادي مـي  

توزيان كـه نظـام طبيعـت را در آن     گويان و كينه معني در خدمت بيهوده كلمات توخالي و بي
خطـاي واضـح و آشـكار     بند و باري زنـدگي كنـد، بـر    بينند كه زن در حياتش بايد در بي مي

ر از قول و گفتار گويان برت معني بيهوده اساس و بي خودشان پوشش گذاشته اند. آيا سخنان بي
هايي  ني است كه به چشم خودشان اين لغزشاشناسان است و يا خواسته كس فيلسوفان و جامعه

خواهنـد   بينند و پند و نصيحت خيرخواهان را نشنيده و نمـي  را كه بر اجتماعشان وارد شده مي
حـال تـاريخ    بشنوند. مردم امروز به راستي اين پستي و بداخالقي و انحطاط معنوي را كه تا به

  مانند آن را نديده، پذيرفته است.
ها نشود قابل اعتبار نيسـت، پـس مـرگ     گويي حيات بشري تا داخل اين رسوايي و پليدي

اي كـه تمـامي    بند و باري است و در چنان جامعـه  آبرويي و بي دگي بينبهتر و خوبتر از آن ز
ماند. ولـي زنـدگي بايـد     نميميرد، غيرت و حفظ آبرو و ناموس  كماالت انساني و فضايل مي

گـر انسـان هماننـد    اداراي عزت و شرف و شجاعت و مردانگي و پاك از نـواقص باشـد كـه    
شد، زندگي او همانند حيوانـات چهارپـا بـود و مرتكـب ايـن گنـاه        بهايم و چارپايان خلق مي

  شد. زشت و فاحش نمي
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و شـهوات   ولي چون به صورت انسان خلـق شـده اسـت، پـس همچنانكـه هـواي نفسـاني       
جسماني دارد، درك و شعور و آگـاهي بـه امتيـازات معنـوي دارد كـه آن درك و شـعور را       

  خداوند به چهارپايان نداده و به انسان داده، تا بر بقيه مخلوقات امتياز و برتري داشته باشد.
شـود، ولـي هيچگـاه     روي در او پيـدا مـي   پـذيرد و زيـاده   انسان گاهي پستي و خواري مـي 

بيند، داخل گناه و فحشا و كار زشت شده،  كند. و هنگامي كه مي ودش را گم نميمعنويت خ
بـرد و از خـودش دور    داند كه معنويت خود را گم كرده، بالفاصله به آن رذايل حمله مـي  مي
  سازد. مي

افتد بـه طـوري كـه     دليل و برهان ما اينست كه انسان بسياري اوقات در گرداب رذايل مي
دانـد   شوند؛ بعد مي شود و تمام غرايز و كرامت انساني از بين برده مي نمي رهايي از آن تصور

شـود و بـه زنـدگي     مـي كه آن فطرت پاك هنوز در وجودش مانده، پس از آن رذايل خارج 
ه اگر كار و برنامة صحيح، درست پيشرفت نكند و رذايل بـه انتهـاي مراتـب    آورد ك روي مي

رود و اصـالً ديـده    ل اخالقـي و انسـاني از بـين مـي    خود برسد در سراسر كـره و زمـين فضـاي   
  شود. نمي

دهنـد و   كساني كه حجاب، حرمت و فضائل اخالقي را بـه زشـتي و ناپسـندي نسـبت مـي     
دارند كه زن را ذليـل و زنـداني و سـلب اسـتقالل كـرده انـد، مقصودشـان رعـب و          اظهار مي

ود، زن صـاحب  شـ  تصور مي گرنه چگونه گرفتن اصل مطالب است و ترساندن مردم و ناديده
و در آن با كمال افتخار و آبـرو زنـدگي كنـد، و زنـداني و در ذلـت قـرار        خانة خودش باشد

و غير از اين منظوري ندارند. اگر انسان به كاري كه براي آن خلق شـده مشـغول    گرفته باشد
داني و باشد، آيا زنداني است؟ اگر چنين باشد همة ما كه هريك مشغول به كاري هسـتيم زنـ  

خيـر،  بندوبار و سـرباز مـردم آزادنـد؟ ن    كنيم و آيا فقط انسان ولگرد و بي در ذلت زندگي مي
  چنين نيست.

  استقالل زن و مقصود آن
سهم ناچيزي از روابط اجتماعي بر عهـدة زن باشـد. همانـا زن بـه      معنايي ندارد كه در اجتماع

باشد؛ بـا وجـود ايـن روابـط      خاطر زوجيت خلق شده و روابط همسري الزمه هردو جنس مي
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همسـري معنـي    بنـدوباري و بـي   محكم در ميان اين دو جنس، ديگر استقالل زن بـه معنـي بـي   
كننده براي  پردازان، كساني كه بيكار و مفتگو و خيانتكار و بيهوده و كوشش ندارد. ولي قصه

ايـن اسـتقالل   خيانت و روابط نامشروع و نابودكردن مراتب زوجيت در بين زنان هستند مـانع  
ا از قوه فعاليت و كسب و كـار  خواهيد زن ر شما مي ]قبالً هم ذكر شد[گويند:  باشند. و مي مي

خواهيم زن از طريق زوجيت آن قوة فعاليـت و كـار و    خير، ما ميگوئيم: ن بازداريد ولي ما مي
ه آن كوشش خود را بيابد، چون خداوند زن را متناسب با مرد خلق كرده، با تفاوت كمـي كـ  

  هم قابل اعتبار نيست.
دادن مـردم و آشـكاركردن زينـت و     ساختن و فريـب  ولي شما با آراستن زنان براي گمراه

اشـاعة  خواهيد و بـا   هم آميختن با مردان از راه نامشروع ميهايشان در برابر بيگانه و در  ائيزيب
اي بـراي   و توشـه خواهيـد، لشـكري از زنـان را جمـع كنيـد و بـدون زاد        همسري مي برنامه بي

د، نشـ ئيد، هنگامي كه زنان با مردان باهم مشـغول با زندگي، اجباراً با مردان مشغول به كار نما
رسـد كـه بـر هـيچ      همسري به اوج خود مي روي و اغراق در برنامه و بي معلوم است كه زياده
  كس پوشيده نيست.

رو و عه زنـان قصـد دفـاع از آبـ    ا براي جامبندوبار و فحش شما با ارائه اين برنامه مبتذل و بي
خواهيد كه زن را از عفت و پاكدامني و پوشش حجاب بيرون  حيثيت زنان را نداريد، فقط مي
د، به خاطر پوشـش و اسـتتار   زني از استقالل و حقوق زن دم مي آوريد. و اما اين كه شما بسيار

  هاي مبتذل خودتان است. برنامه
دريافتند كه كار زنان و آزادي افراطـي و اسـتقالل    در اروپا و آمريكا با آگاهي و زيركي

 آنان موجب خسارت اقتصادي است، پس مصلحت در آن ديدنـد كـه حـد و حـدودي بـراي     
  كار خارجي زنان مشخص كنند كه زنان در منزل و چادر خودشان باشند.

 و اين تعهد و قرارداد در اكثر كشورهاي صنعتي مانند ايـاالت متحـده آمريكـا و آلمـان و    
رسـد.   ايتاليا شكل عملي به خود گرفته و حتماً در آيندة نه چندان دور به انتهاي تبليغ خود مي

اكنون جا دارد با صداي بلند اعالم كنم كه سرشت انسانيت بهتر و عاليتر از آن اسـت كـه در   
دام شيطان بيفتد و اين همه ارزش و تمدن كه با جهد و كوشش به دست آمده و چندين قـرن  
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عفتي و آشكاركردن  بندوباري و بي اعتبار شود و خواستة اروپائيان كه بي بي دامه دارد واست ا
هـاي   بر مبناي علت نام تمدن به مردم ارائه داده اند؛زينت زنان براي مردان و طغيان نفس را با 

مضر و كشندة شناخته شده، چيزي نيست كه به آن اهميت زياد داد؛ چـون خيلـي زود از بـين    
كـه خداونـد بـراي مـردم معـين و      ماند و قوانين و حـدوداتي   و آثاري از آن باقي نمي رود مي

  شود: مشخص كرده جايگزين آن مي

﴿tΒ uρ £‰ yètG tƒ yŠρß‰ ãn «! $# ô‰s) sù zΝ n= sß …çµ|¡ø� tΡ﴾)1(.  

  .»هد قطعاً به خودش ستم كرده استهركس از مقررات خدا پاي فراتر ن«

  شناسي گواهي استاد جامعه
تحـت عنـوان:    1961/  5/  28خ روز هـرام كـه در تـاري   در روزنامـه األ  شـناس  امعـه يك زن ج

  نويسد: مطالب زيبايي مي »كند انشجويانش وصيت به ازدواج ميشناس براي د استاد جامعه«
شناس در دانشگاه (انجلترا) با حضور صدها دانشـجو از شـاگردان خـود     خانم استاد جامعه

گفت: اكنـون   ،كرد صحبت مي بازنشستگي خود از تدريسراجع به  كه در جلسة خداحافظي
سال االترين مراتب علم، موفق و در هرمن عمرم به شصت سال رسيده است و در اين عمر به ب

ام،  ادهي در كار، براي اجتماع انجام دلام، تحقيقات عم از عمرم چيزي تقديم اين جامعه نموده
ت فـراوان بـرايم   ورده و شهرت همراه با مال و ثـ اي بو دقيقه از عمرم داراي ارزش و فايدههر 

حاصل شده است. و اكنون فرصت برايم پيش آمده كه تمـام علمـاء و دانشـمندان را زيـارت     
بنمايم، آيا بعد از اين همه تحقيقات و توفيقات اهل سعادتم؟ به راستي در عمق شغل تعلـيم و  

تـر بـود كـه فرامـوش      اهميتبا ي كه براي من بهتر از تدريس وتدريس و سفر و شهرت، كار
وري  كردم و آن هم ازدواج بود و من ازدواج نكردم تـا شـايد داراي فرزنـدان نجيـب و بهـره     

  گاهي داشته باشم. شوم و خودم تكيه
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همانا به فكرم نيامد، تا وقتي كه موقع بازنشستگي خودم بود، دريافتم كـه مـن در زنـدگي    
مدت اين چندين سـال نمـودم، ضـايع اسـت و      چيز ندارم و آنچه كوشش و سعي و تالش در

  آنچنان شايسته و اليق من نيست.
تر در داديم و اثـري بزرگتـر و باارزشـ    ميهم اي با كردم ترتيب خانواده واج مياگر من ازد

وظيفة اصلي يك زن ازدواج است،  ماند و برايم خوبتر بود؛ چون همانا باقي مي زندگي برايم
من اين نصيحت را براي كساني كـه مايـل    اي او قابل اعتبار نيست.ازدواج برو هيچ چيز مانند 

شان، اول ازدواج را در نظر بگيرند و  نمايم كه در رأس كارهاي مهم به شنيدن آن هستند، مي
  به آن اهميت دهند، بعد در فكر كار و شهرت باشند.

  تر است ه هاي زنان پاكيز هاي شما و دل اين براي دل

كند و به  پاكي نفس و درستي و اخالق و محافظت شرف و آبرو تشويق مي اسالم انسان را بر
هاي پاك و مرغ دعوت نموده، تـا   خاطر تحقق اين اهداف، مرد و زن را به انصاف و خصلت

مرد و زن به اضافه سعادتي كه به آن دست يافته اند، عضـو مفيـدي بـراي امـت باشـند، همانـا       
د را مالحظه كرده، و وظايف مـذكر و مؤنـث را معـين    اسالم اختالف طبيعت در بين زن و مر

ي حفظ شرف و كرامت خودش اختصاص از آداب و دستورات را به زن برا نموده، و قسمتي
  داده و مردان سفيه و بيخود را از تجاوز به او برحذر داشته است.

  از آداب و روش مخصوص زنان مسلمان

دار  كـه شـرف و حيثيـت او را خدشـه     شرم و حيا، پوشش و نگهـداري و محافظـت از هرچـه   
سـاختن زن بـه    نمايد، دوري از شك و سوء ظن، و عدم خلوت با مردان بيگانه و تـرك شـبيه  

  شكل مردان.

  لباس زنان - 1
لباس و پوششي كه بايد زن آن را بپوشد لباسي است گشـاد، بـه نـوعي كـه اعضـاي بـدن زن       

  ان نباشد.آشكار و معلوم نگردد و لباسي ضخيم كه زير آن نماي
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  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/uρ Ï!$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# šÏΡ ô‰ ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 
y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x.uρ ª! $# #Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘ ∩∈∪﴾)1(.  

هاي خود را برگيرند، تـا بـا    ايمان بگو: روپوشبه همسران و دختران و بانوان با !اي پيامبر«
عفاف و حريت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوسرانان قرار نگيرند و خداوند آمرزنده 

  .»و مهربان است
ه و ا در تن داشـتند مشـابه بـه لبـاس امـ     اي، لباسي ر سبب نزول اين آيه: زنان مؤمن و آزاده

سر را يك پيراهن و يك پارچه روسري كه فقط  فاجره كه آن هم عادت جاهليت بود؛ يهجار
خداونـد تبـارك و    كردنـد.  ز و به رويِ مـردم آشـكار مـي   پوشانيد، يقه پيراهن را تا سينه با مي

به زنان و دخترانش و به تمام زنان مسـلمان دسـتور دهـد كـه      ،تعالي به پيامبرش امر فرمود كه
شان را بپوشانند، تا شناخته شوند و بدانند كه زنـان مسـلمان هسـتند و از     سينه و تمام بدن و سر

  هاي هوسران محفوظ بمانند. بدي و دسترس انسان
  در سورة نور فرموده خداوند سبحان آمده است:

﴿≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈|Áö/ r& zôà x� øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) 

$tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠ Î�ôØ u‹ ø9uρ £ÏδÌ� ßϑ èƒ¿2 4’ n?tã £Íκ Í5θãŠã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) �∅ÎγÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr& 

�∅ÎγÍ←!$t/# u ÷ρr& Ï!$t/# u �∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$ oΨ ö/ r& ÷ρr& Ï !$oΨ ö/ r& �∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& £ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/ 

�∅ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/ £ÎγÏ?≡uθyzr& ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈ −F9 $# Î� ö� xî ’ Í< 'ρé& 

Ïπt/ ö‘ M} $# zÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9 $# Íρr& È≅ ø� ÏeÜ9$# šÏ% ©!$# óΟs9 (#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘ öθtã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( Ÿωuρ tø⌠ Î� ôØ o„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ 
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zΝ n= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏ� øƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «!$# $�èŠÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø� è? 

∩⊂⊇∪﴾)1(.  

هاي خود را از نگاه ديگران  خود را فرو بندند و عورتهاي  ايمان بگو: چشمو به بانوان با«
هـاي   را جز آن مقداري كه ظاهر اسـت ننماينـد و زينـت   هاي خود  پوشيده نگاه دارند و زينت

 -4شـان.   پدرِ شوهران  -3شان.  پدران -2شان.  شوهران -1خود را آشكار نسازند، مگر براي: 
شـان.   پسر خواهران -8شان.  پسرِ برادران -7شان.  برادران -6شان.  پسر همسران -5شان.  پسران

 -12ي كـه تمايـل بـه زنـان ندارنـد.      مردان سـفيه  -11شان.  كنيزان -10زنان هم كيششان.  -9
اطالعتند و غير مميـز، و پاهـاي خـود را بـر زمـين نكوبنـد، تـا         كودكاني كه از امور جنسي بي

كـه  هاي پنهان آشكار شود و همگي بـه سـوي خداونـد توبـه كنيـد، اي مؤمنـان! باشـد         زينت
  .»رستگار شويد

  در ضمن اين آيه چندين معني نيز دارد:
هايتان را از نامحرمان ببنديد، حـالل   داوند متعال به زنان مؤمن امر فرمود كه چشمخ اول:

شهوت بنگريد. در موقع معاملـه و داد و سـتد    شما به سوي مردان نامحرم با نظري نيست براي
نظر به سوي نامحرم نبايد ادامه داشته باشد كه در مرتبه اول گناهي و حسابي ندارد، ولي مرتبه 

مرتبه اول براي شما،  :در حديث آمده است شود و داراي حساب است. و شمرده ميدوم گناه 
  ولي مرتبه دوم بر شما داراي حساب است.

خـواهي   ضمناً امر و دستور به فرو بستن چشم زنان نامحرم، بـه خـاطر دوري از فتنـه و فتنـه    
  باشد. مي

  ار زشت.انت نفس و پاكي آن و دوري از فحش و كردار و گفتار بسيصي دوم:
يعني: هـردو   ،شان براي مردان بيگانه، مگر آنچه كه ظاهر است آشكارنكردن زينت وم:س

دست و صورت، و براي ضرورت در معامله و خريـد و فـروش ايجـاب كنـد كـه صـورت و       
  دست نامحرم را ببيند.
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آمد و لباسـي نـازك    �روايت شده كه فرمود: اسماء پيش پيامبر  لاز حضرت عايشه 
زن همــين كــه بــه ســن  اي اســماء!«او دوري جســت و فرمــود:  از �د، حضــرت پوشــيده بــو

قاعدگي رسيد، مصلحت نيست كه ديده شود، مگـر ايـن و آن نباشـد و اشـاره بـه صـورت و       
  .)1(هردو كف دست نمود. (جايز نيست نامحرم او را ببيند)

نه است، ق پوشاندن سر و گردن و سيودر آية ف »ضرب الخمار علي الجيوب«معني كلمه 
ه و گردن، به نها نيست و اكثراً، اظهار و آشكارنمودن سي دادن آنچون هيچ احتياجي به نشان 

  شود. گناه و فتنه منجر مي
  آمده است كه فرمود: �و در حديثي از حضرت 

هايي مانند  ام: گروهي همراهشان تازيانه ها را نديده دو گروه اهل دوزخ هستند كه من آن«
نماينـد   زنند، و گروهي از زنان كه در عين حجاب، برهنه مي آن مردم را مي دم گاو است و با

سازند، سرشان ماننـد كوهـان شـتر، تمايـل      و خود منحرف هستند و ديگران را نيز منحرف مي
يابند  شوند و نه بوي آن را مي ها نه داخل بهشت مي يافته است (از جهت مد موي سر) كه اين

  .)2(»شوند ك ميهر مسيري درو حال آن كه بوي بهشت از 
  و خداوند فرموده است:

﴿ωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{$#﴾)3(.  

  .»هاي خود را آشكار نكنيد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت«
ها و آن برگشت به جاهليـت اول اسـت. و امـا آن     آشكارنمودن زينت و اظهار فتنه تبرج:

  از اين امر مستثني كرده و جايز است به زينت زنان نگاه كنند: كساني را كه خداوند
  محارم زن مانند پدر، پسر، برادر، پسر پسر، پسر برادر و پسر خواهر تا آخر. اول:

                                           
 روايت ابوداود و گفت: اين از مراسيل خالد بن دريك است. -1

  روايت مسلم. -2
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مرداني كه تمايل به زنان ندارند. مانند بزرگسـال و پيـر و كسـي كـه داراي مرضـي       دوم:
  شد.طبيعي باشد كه مانع فتنه بين او و بين زنان با

هايي كه هنوز درك و آگاهي نداشته و به جوانيِ زنـان، رغبـت و تمايـل پيـدا      بچه سوم:
  نكرده اند.

  و قول خداوند متعال:

﴿Ÿωuρ tø⌠ Î� ôØ o„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏ� øƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ—﴾)1(.  

دارنـد   كه نهفته مـي  هاشان را اي به زمين نكوبند تا آنچه از زينت و پاهاي خود را به گونه«
كند كه زنان مسـلمان نبايـد ماننـد زنـان      اين حكم را بيان مي سوره نور 31آيه . »معلوم گردد

زدند تا زينت پنهانيشان شـنيده   راه رفتن پاهاي خود را به زمين مي جاهليت باشند كه به هنگام
  ها خيزد. شود و صداي خلخال كه به پا دارند به گوش برسد و فتنه

متي از دستورات و آداب زنان اسالم است كه خداوند بـه آنـان تعلـيم داده، تـا در     اين قس
  ها، شرف و آبرو و عفت خود را حفظ كنند. ناگواري

  با زن بيگانه دخلوت مر - 2
درازي بـه سـوي فسـاد و     بـراي منـع دسـت    اسالم خلوت مرد با زن بيگانه را نهي كرده است،

  گرداند. سان را از محرمات الهي نزديك ميدوري از فتنه و پرهيز از آنچه كه ان
ها قويتر و شديدتر است، شكي نيسـت كـه در    بديهي است كه غريزه جنسي از تمام غريزه

 ،كشــاند اجتمــاع مــرد و زن در جــاي خلــوت، نفــس شــيطاني آنــان را بــه ارتكــاب گنــاه مــي
  به آن اشاره كرده و فرموده است: �كه حضرت رسول اكرم همچنان

هيچ  ه نفسم به دست اوست!ش زنان [نامحرم] خودداري كنيد، قسم به كسي كاز رفتن پي«
  .)2(»شود ين كه شيطان در آنجا حاضر ميكند مگر ا مردي با زني خلوت نمي
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به عقيدة ما در مجلسي كه شيطان در آن حاضر باشـد، شـر و دشـمني در آن زيـاد اسـت،      
  چون شيطان حاكميت آن مجلس دارد.

يكي از محارمش باشد، بودن مرد بيگانه با فروبسـتن چشـم رعايـت     اگر زن با همسرش يا
  ادب كه نشانة پاكي نفس و سالمت دل است، اشكالي ندارد. خداوند متعال فرموده است:

﴿≅ è% šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θÝà x� øts† uρ óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1 ø— r& öΝ çλm; 3 ¨βÎ) ©! $# 

7��Î7 yz $yϑ Î/ tβθãèoΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪﴾.  

ت، تر اس ايمان بگو: ديده فرو نهند و پاكدامني ورزند كه اين براي آنان پاكيزهبه مردان با«
  .»گاه استكنند آ زيرا خدا به آنچه كه مي

همانا فرو نهادن چشم در برابر نامحرمان و حفظ آبرو و پاكـدامني موجـب پـاكي نفـس و     
  شت است.پرهيز و دوري از گناه و كار ز

داند، چون با وجود شوهر و يـا يكـي از    اسالم با اين شرايط حضور مرد بيگانه را جايز مي
اي در مقابـل فحشـا و فسـاد در جامعـه بـه وجـود        شود و سد و پشـتوانه  محارم ايجاد خطر نمي

  آيد. مي
هيچ مردي بـا زن نـامحرم خلـوت نكنـد،     «فرموده است:  �و در اين باره حضرت رسول 

  .)1(»ه محرم باشدحضور كسي كمگر با 
تواند خلوت كند، مانند مردان نزديكـان زن كـه نكـاحش،     البته محرم با محرم خودش مي

  ل برادر، دائي، و بقيه كساني كه نكاحشان بر او حرام است.ست مثها جايز ني هيچگاه براي آن
عمو، پسـر  رها جايز اسـت مثـل پسـ    احش براي آناما مرد اگر قوم يا فاميل زن باشد كه نك

دايي، به هيچ عنوان خلوت به تنهايي جايز نيست، زيرا حكـم بيگانـه دارنـد و از وقـوع حـرام      
بـا زنـان خلـوت    «او باشد. هنگامي كـه حضـرت فرمـود:    محفوظ نيستند، مگر محرمي همراه 

  ، مردي از انصار گفت: آيا حمو، فرمود: حمو مرگ است.»نكنيد
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خاله كه موجب فساد حيات زوجيت اسـت و  و پسر ، مثل پسرعموحمو يعني: فاميل همسر
  زند. كند حمو زندگي همسري را به هم مي همانند مرگ كه بدن را فاسد مي

مبـادا  كنـد،   حرمتي مـي  مسافرت زن به تنهايي به خاطر برخورد با مردان ايجاد اشكال و بي
او را بـدون  م يثيت زن پـيش آيـد. بنـابراين، اسـال    اي براي كرامت و ح در آن مسافرت خدشه

  محرم از مسافرت منع كرده است.
  فرمود: �حضرت رسول 

  .»زن بدون محرم حق مسافرت ندارد«. )1(»محرم ذى مع إِالَّ الْمرأَةُ تسافرِ الَ«
من اراده جهاد دارم و همسـرم اراده حـج.   « :آمد از او پرسيد �مردي به حضور حضرت 

  .»ت مسافر باشن با همسربه او امر كرد جهاد را ترك ك �حضرت 
 ،معتبـر اسـت   �فرمـود: و ايـن قـول حضـرت      �اصل و واقعيت همين است كه حضرت 

ها و انتقال  ها و مسافرخانه ها و ترمينال چون انسان مسافر هميشه در نقل و انتقال است، در جاده
ان فسـاد  نمايد و امكـ  از جايي به جاي ديگر، زن اگر محرمي با او نباشد جلب توجه مردان مي

  دارد.

  ه مردانشدن زنان ب شبيه - 3
خواهد اخالق و روش زن از مرد جدا باشد و سيماي زن، چهـرة صـداقت و راسـتي     اسالم مي

خواهد و زن و مرد را  هم ميبراي طبيعت و اخالق باشد. همچنانكه اين آداب را براي مردان 
ر گفتگو يا سخن گفـتن و يـا   به دداند، چه تشا از تشابه به همديگر منع كرده و آن را حرام مي

  كردن باشد و يا غير آن، حرام است.شيدن و يا در حركت پودر لباس 
مرداني را كه خود را شـبيه   �حضرت رسول «روايت است:  ب از حضرت ابن عباس

  .»شبيه مردان سازند لعنت نموده استزنان كنند و زناني كه خود را 
مردانـي كـه خـود را هماننـد زنـان       �ل حضـرت رسـو  «آمده است: و در روايت ديگري 

  .)1(»كنند لعنت نموده است ان تشبيه ميسازند و زناني كه خود را به مرد مي
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ه مردي را كـه لبـاس زن بپوشـد و زنـي را كـ      �رسول «روايت است كه:  �از ابوهريره 
  .»لباس مرد بپوشد لعنت نموده است

  ديكن تيو آنان را خوب ترب ديمواظب فرزندانتان باش

فرزندان امانتي هستند كه خداوند آن امانت را در پيش پدران قرار داده كه آنـان مسـؤول آن   
هستند، يعني اگر خوب ادب و تربيت كنند مأجور، و اگر بد تربيت كننـد مسـتوجب عقوبـت    

  هستند.
هريـك از  «شنيدم كه فرمـود:   �روايت شده گفت: از حضرت رسول  ب از ابن عمر

مـرد در   و مسئول رعيـت، شود، رهبر چوپان است  وپانيتان پرسيده ميشما چوپان هستيد، از چ
ه شود، زن در خان اش مسئول است و در مقابل خانواده مسئول است و از او پرسيده مي خانواده

خـدمتكار در مـال آقـاي خـود مسـئول و از رعيـت او        خود شبان و مسئول رعيت خود است،
  شويد. نيد، از آن مسئولت بازخواست ميشود و همه شما نگهبان و شبا بازخواست مي

اي كه سرشت اصلي آنـان اسـت، خلـق شـده انـد و اسـتعداد آن را        فرزندان با زاد و توشه
كه استعداد گرايش به شرارت را هم دارند، بر پـدران  ؛ همچناندارند كه خير متوجه آنان شود

حسـنه عـادت دهنـد، تـا     هـا را بـه اخـالق     الزم است كه فرزندان را متوجه خير گردانند و آن
  انساني مفيد براي خود و جامعه رشد يابند.

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#þθè% ö/ ä3|¡à�Ρr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ﴾)2(.  

خودتان و كسانتان را از آتشي كـه سـوخت آن مـردم و     اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
  .»هاست، حفظ كنيد سنگ

                                                                                                             
بنا به شـرط   ،اين حديث صحيح است :به روايت ابوداود، نسائي و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم و گفت -1

 مسلم.

 .6سورة تحريم، آية  -2



    ﴾247﴿     اسالم اجتماعيبخش اول: جنبة    
  

 

 

 

و خانواده از دوزخ با تعليم و تربيـت اسـالمي ممكـن اسـت و     نگهداري و محافظت نفس 
بايد از اخالق حسنه نشأت گرفتـه باشـد كـه ايـن ارشـاد و راهنمـايي، بـه سـوي راه نجـات و          

  باشد. سعادت مي
  .»شيد و خوب ايشان را تربيت نمائيدمواظب فرزندانتان با«فرمود:  �پيامبر 

كـه شايسـته اسـت بـر والـدين در تربيـت       كند به سوي آنچـه   در اين حديث راهنمايي مي
امـر سـر   زمان از اين  ها زير نظر و تربيت والدين باشند، پس هر براي اين كه آن ؛شان فرزندان

  باز زدند احتياج به عنايت و توجه از طرف والدين دارند.

  تساوي دختر و پسر در تربيت -1

حق تربيت بر پدر دارند و بايـد   اسالم دختر و پسر را فرقي نگذاشته و هركدام از دختر و پسر
علم نافع معارف ارزشمند را به آنان تعليم كننـد و از تأديـب و تهـذيب كوتـاهي ننماينـد، تـا       

  انسانيت آنان تكميل شود و توانايي قيام در مقابل بار سنگيني كه بر دوش دارند داشته باشند.
به بهتـرين اخـالق    كسي كه داراي يك دختر باشد و آن را«فرمود:  مي �حضرت رسول 

او را از آتـش جهـنم   ادب دهد و خوب پرورش كند و خوبترين غذا را به او بدهـد، خداونـد   
  .»دارد محفوظ مي

  مقصود از تربيت -2

رسيدن به آمادگي بدني، عقلي و روحي است تا فرزند عضو مفيدي  مقصود از تربيت اوالد:
  براي خود و مردم باشد.

است كه بايد بچه را توانا و مهيا بار آورد تا جسـم سـالم و   اين  مقصود از آمادگي بدني:
هايي كه شايد به آن دچار شود، را داشته  بنية قوي و قدرت و توانايي، جهت برخورد با سختي

  هايي كه موجب سستي حركت و اعضا و نشاط است مصون بماند. ها و علت باشد و از بيماري
مت فكري، توانايي نظـر و تأمـل آمـادگي    آنست كه براي سال مقصود از آمادگي عقلي:

هـا   داشته باشد و قوه و درك و فهم حاالت اجتماعي و سياسي و طبيعي داشته، تا بتواند تجربه
  را كسب نمايد و امكان استفاده از تجربه خود و ديگران را داشته باشد.
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يعني حركـت عـاطفي او چنـان باشـد كـه بـا خيـر و احسـان          :مقصود از آمادگي روحي
  زده و به آن ناراضي باشد. وشحال و بر آن حريص و كوشا باشد و براي شر، نگران و غمخ

  اسباب تندرستي فرد از لحاظ بدني -3

هــا و  اقــداماتي كــه اســالم بــراي آمــادگي و ســالمت جســمي معــين كــرده و دوري از علــت 
ب اختصار ها و آنچه كه بر مربي الزم است جهت تربيت اوالد انجام دهد، در سه مطل مريضي

  شده است:
فت و پاكي بدن و لباس و مكـان او را تشـويق نمايـد، چـون نظافـت      ظابايد هميشه بر ن -1

  ركني از اركان صحت و سالمتي است.
هايي كه غذاي بدن و موجـب تقويـت    بچه را به خوراك پاك عادت دهد، تا از پاكي -2

ضي به دنبـال دارد و دوري  يآنست استفاده نمايد و از اسراف كه ضرر جسمي و عارضه و مر
  نمايد.

﴿#θè= à2uρ (#θç/ u�õ° $# uρ Ÿωuρ (# þθèùÎ� ô£è@﴾)1(.  

  .»روي نكنيد بخوريد و بياشاميد، ولي زياده«
، شــنا، تمــرين دهــد و بــر آن تشــويقش كنــد، ماننــد دو او هــايي را بــه شزربــازي و و -3

  تيراندازي، كُشتي، و انواع سواركاري را آگاهي دهد.
دانسـت و امـت را بـر     گرفت و مي داد، كشتي مي مسابقه مي �رت رسول در حقيقت حض

  كرد. آن و بر اسباب آگاهي آن تشويق مي

  اقداماتي براي آمادگي فرد از لحاظ عقلي -4

انسان به تنها بدنش زنده نيست، چون حيات تن همان حيات حيواني است و به ايـن خـاطر بـر    
عقل نيز دهد كه با اين وسايل آمادگي عقـل   مربي اطفال واجب است كه كودك را آمادگي

  شود: ممكن مي
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  خواندن، نوشتن، آموختن و يادگرفتن: -1

﴿ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# 

zΟ ‾= tæ ÉΟn= s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪﴾)1(.  

كـه آفريـد انسـان را از خـون بسـته، بخـوان و پروردگـار تـو          بخوان به نام پروردگـارت «
دانسـت بـه    كريمترين كريمان است، همانا كه به وسيله قلم آموخت، آنچه را كـه انسـان نمـي   

  .»ريج به او آموختتد
م و ادراك ضـروري  تأمل و تفكر كه اين دو براي رشد عقـل و اسـتقالل عقـل بـا فهـ      -2

  هستند.
گــردش و ســفركردن و ســياحت در زمــين كــه بــه انســان شــناخت و آگــاهي جديــد   -3

  بخشد. مي

  اقداماتي براي آمادگي روحي -5

و آشكاركردن فضايل و آثار فـردي و اجتمـاعي آن، در حـد آگـاهي بچـه، همچنـين        -1
  تفهيم رذايل و آثار سوء آن به او.

ندانشان الگوي شايسته و نيكوكار باشند، چـون فرزنـد اكثـراً    بايد خود پدران براي فرز -2
خواهد بـه او اقتـدا كنـد و او را     نظر داشته باشد و ميت دارد كه روش و اخالق پدر را درعاد

  دهد. مجسم فضائل قرار مي
دهنـد و بـه آن    بيند كه پدر و مادر بـه انجـام امـورات دينـي اهميـت مـي       بچه وقتي كه مي

گري و بخـل و ديگـر    هايي كه در دين مضر است، مانند دروغ و ظلم و فتنهمعتقدند و از چيز
  كند. آيد و از آنان تقليد مي جويند، بچه همانند پدر و مادر بار مي صفات رذيله دوري مي

فهماندن مبادي ديني و تمرين عبادات و ممارست آن، بچه را سالم و متوجه و آگاه به  -3
  آورد. الح و سليم براي اجتماع بار ميسازد و انسان ص مسائل ديني مي

                                           
  .5 الي 1آية  سورة علق، -1
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هفت سالگي به نماز امر كنيد و در ده سالگي  راوالد خود را د«فرمود:  �حضرت رسول 
  .»بزنيد و خوابگاهشان را جدا كنيد ر ترك نمازاطبه خ

پدر بايد با فرزندانش در داد و ستد و بقيه كارها بر اساس مهرباني و مالطفت و محبت  -4
  برخورد كند.

شـان، مهربـاني و    به اصحاب و ياران خـود در بـاره تربيـت بـا فرزنـدان      �حضرت رسول 
 �يك روز حضرت «المثلي از خودش بيان فرمود كه:  داد و ضرب مودت و نرمي را ياد مي

 �امام جماعت بوده و در حال سجده حضرت حسن پسر حضرت فاطمـه بـه دوش حضـرت    
چـرا   نفر از اصحاب گفـت: يـا رسـول اهللا!    نماز يك رفته و ايشان سجده را طول داده، بعد از

  .»خواستم با او عجله كنم فرمود: پسرم بر دوشم بود و �سجده را طول دادي؟ حضرت 
آيـا   مـردي از اعـراب گفـت: يـا رسـول اهللا!     بچة يكي از دخترانش را بوسيد،  �حضرت 

فرمـود:   �ام، حضرت  هها را نبوسيد بوسي؟ من ده فرزند دارم هنوز يكي از آن پسرانت را مي
  ؟»ند متعال رحمت را از دلت برداردآيا دوست داري كه خداو«

از شرايط ضروري و الزم بر پدران اينست كـه فرزنـدان را در اختيـار انسـان صـادق و       -5
هـا بـه همـديگر     هاي درستكار و فاضل ملزم كنند، بچـه  نيكوكار بگذارند و به مصاحبت انسان

  كنند. را تقليد مي عالقه دارند و از همديگر
اي كـه قـرآن مجيـد از زبـان      پايان اين فصل ما به بهترين نمونه بـراي تربيـت شايسـته   براي 

  كنيم: كند اشاره مي لقمان حكيم حكايت مي

﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% ß≈ yϑ ø) ä9 ÏµÏΖ ö/ eω uθèδ uρ …çµÝà Ïètƒ﴾)1(.  

  گفت: »داد ميياد كن هنگامي را كه لقمان به پسر خودش در حالي كه وي را اندرز «

)1( ﴿¢o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î� ô³è@ «!$$Î/ ( āχ Î) x8÷� Åe³9 $# íΟù= Ýà s9 ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊂∪﴾)2(.  

  .»براي خدا شرك قرار نده كه به راستي شرك ستمي بزرگ است !اي پسرك من«
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)2( ﴿¢o_ç6≈ tƒ !$pκ ¨ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ 5ΑyŠö� yz ä3tFsù ’ Îû >οt� ÷‚|¹ ÷ρr& ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÷ρr& ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# ÏN ù' tƒ $pκ Í5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ì#‹ÏÜ s9 ×��Î7 yz ∩⊇∉∪﴾.  

هـا يـا در    وزن دانه خردلي و در تخته سنگي يا در آسمان ! اگر عمل تو هممن اي پسرك«
  .»آورد كه خدا بس دقيق و آگاه است زمين باشد، خدا آن را مي

)3( ﴿¢o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο4θn= ¢Á9 $#﴾...  

  .»نماز را برپا دار اي پسرك من!«

)4( ﴿� ãΒ ù&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ ﴾...  

  .»و به كار پسنديده وادار«

)5( ﴿µ÷Ρ $# uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$#﴾...  

  .»دارو از كار ناپسند باز«

)6( ﴿÷� É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∠∪﴾...  

  .»وارد آمده است شكيبا باش، اين حاكي از عزم و ارادة توست و بر آسيبي كه بر تو«

)7 (﴿Ÿωuρ ö� Ïiè|Áè? š‚ £‰ s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9﴾...  

  .»و از مردم به نخوت رو بر متاب«

)8 (﴿ωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $�mt� tΒ ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �=Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù ∩⊇∇∪﴾...  

  .»زن را دوست ندارد خودپسند الف راه مرو كه خداوند،ن خرامان يو در زم«

)9 (﴿ô‰ ÅÁø% $# uρ ’Îû š�Í‹ ô±tΒ ô﴾.  

  .»رو باش رفتن خود ميانه و در راه«

)10 (﴿ÙàÒøî $# uρ ÏΒ y7 Ï? öθ|¹ 4 ¨βÎ) t� s3Ρr& ÏN≡uθô¹F{$# ßN öθ|Ás9 Î�� Ïϑ ptø: $# ∩⊇∪﴾)1(.  
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  .»ت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ خَران استو صداي«

  ديكن يكيخود احسان و ن به پدر و مادر

  ترين حقوق استحق پدران از بزرگ

حق پدر و مادر از تمام حقوق برتر است، خداونـد متعـال خـالق حقيقـي     بعد از حق خداوند، 
اوالد است و پدر و مادر مصدر و مسبب ايجاد اوالد، و والدين بخش مهم آن هستند كه بايـد  

آمادگي آنان براي آن زنـدگي كـه شايسـته     ي را به خاطر تربيت اوالد وببذل و كوشش مناس
  شأن پدر و مادر است، داشته باشند.

  ا نسبت به پدر و مادر انجام دهنداما حقوقي كه بر اوالد الزم است ت

 اسـالم  نيكي كند و در كار خير مطيع باشد و با ادب و احترام در حضورشان باشد كـه به آنان 
  ن كرده و اوالد را به انجام آن ملزم نموده است.اين دستور و روش احترام به والدين را معي

چه عملي در نـزد خداونـد   «پرسيدم:  �از ابن مسعود روايت شده كه گفت: از رسول اهللا 
گفتم: پـس از آن؟ گفـت: نيكـي بـه      ت؟ فرمود: اداي نماز به وقت خودش.متعال محبوبتر اس

  .)1(»ودند: جهاد به خاطر خداپدر و مادر. گفتم: بعد از آن؟ فرم
  كه خداوند متعال فرموده است:

﴿(#ρß‰ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ)﴾)2(.  

  .»و خدا را بپرستيد و چيزي با او شريك نگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد«
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﴿4|Ós% uρ y7 •/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $�Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £tóè= ö7 tƒ x8y‰Ψ Ïã u� y9 Å6ø9 $# 

!$yϑ èδ ß‰ tnr& ÷ρr& $yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌ� Ÿ2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏ� ÷z$# uρ 

$yϑ ßγs9 yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm§�9 $# ≅ è% uρ Éb> §‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z��Éó|¹ ∩⊄⊆∪﴾)1(.  

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود احسـان كنيـد، اگـر    «
ها حتي اُف مگو و بـه آنـان    يكي از آن دو يا هردو در كنار تو به سالخوردگي رسيدند، به آن

نان بگستر و بگـو:  ها سخن شايسته بگو و از سر مهرباني، بال فروتني بر آ پرخاش مكن و با آن
  .»كه مرا در خردسالي پروردندوردگارا، آن دو را رحمت كن، چنانپر

  اين آيات چندين معني در پي دارد:
ر و پـاداش  جـ به فرزندان اسـت و جـزاي ا   كي والدينين در مقابل نيامر به احسان والد -1

  باشد كه بر اوالد است. پدر و مادر مي
نگران شوند هرچه كه از آن  با پدر و مادر و از كردن و خشونت نهي از شدت پرخاش -2

گفتن باشد، تا چه رسد به بقيه اذيت و آزار والدين كه خداونـد از   »اُف«و اگرچه حتي يك 
  آن نهي كرده باشد.

تـرين كلمـات بـه     بر فرزندان الزم است در روبرويي با پدر و مادر به بهترين و شـيرين  -3
شايسته بگويند و درشتي و تنـدي نكننـد، و ايـن نهـي كـه      آنان خطاب كنند و با آنان سخنان 

  قرآن بيان داشته، مخصوص ايام پيري نيست، بلكه شامل تمام حاالت است.
بر اوالد الزم است در برابر پدر و مادر، كرنش نموده و بال تواضع و فروتني و مهرباني  -4

  براي ايشان فرود آورند.
طلب مغفرت و غفران الهي بنمايـد و ايـن آيـه را    حق اوالد است كه براي پدر و مادر  -5

<Éb﴿خداوند بر پدر و مادر قرائت كننـد:  جهت رحمت  §‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z�� Éó|¹ ∩⊄⊆∪﴾ .

  فرمايد: و در سورة لقمان اين وصيت را خداوند تكرار كرده و مي
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﴿$uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $�Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È÷tΒ% tæ Èβr& ö� à6ô©$# ’ Í< 

y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’n< Î) ç�� ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ βÎ) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Í� ô±è@ ’Î1 $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ ÖΝù= Ïæ Ÿξsù 

$yϑ ßγ÷èÏÜ è? ( $yϑ ßγö6Ïm$ |¹uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $]ùρã� ÷ètΒ ( ôìÎ7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹Î6y™ ôtΒ z>$tΡ r& ¥’ n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝä3ãèÅ_ö� tΒ 

Ν à6ã∞Îm;tΡ é' sù $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∈∪﴾)1(.  

سستي بر روي  و انسان را در بارة پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او باردار شد،«
ن شكرگزار م كه ]به او سفارش كرديم آري،[سال است.  گرفتنش در دوسستي، و از شير باز

ولي اگر والدين تو را وادارند تا در  ،و پدر و مادرت باش كه بازگشت همه به سوي من است
باره چيزي كه تو را بدان دانشي نيست، به من شرك ورزي از آنان فرمان مبر، ولي در دنيا بـه  

گـردد و   ميكنان به سوي من باز خوبي با آنان معاشرت كن و راه كسي را پيروي كن كه توبه
داديـد شـما را بـاخبر     م بازگشت شما به سوي من است و از حقيقـت آنچـه انجـام مـي    سرانجا

  .»خواهم كرد
  در اين دو آيه:

امر به شكرگزاري نسبت به والـدين برابـر شـكر خـداي عزوجـل دانسـته شـده اسـت،          -1
مخصوصاً مادر، چون در حمل و وضع حمل و تربيت، متحمل زحمـت زيـادي شـده و سـنت     

  فارش نموده است.سه احترام مادر تأكيد و نبوي نيز بيشتر ب
آمد و گفت: يا رسول اهللا! چه  �مردي به حضور رسول اهللا «روايت شده:  �از ابوهريره 

: مادرت، گفت: بعـداً؟ فرمـود: مـادرت، گفـت:     �فرمود  كسي به مصاحبتم سزاوارتر است؟
  .)2(»بعداً؟ فرمود: مادرت، بعداً چه كسي؟ فرمود: پدرت

از مقـداد بـن    سه مرتبه قبل از پدر ذكر شـده اسـت.  ث وصيت به احترام مادر در اين حدي
شما را به مادرانتان وصـيت كـرده،   خداوند «فرمود:  �معدي كرب روايت شده كه حضرت 
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سپس به مادرانتان وصيت كرده و بازهم به مادرانتان وصيت و سفارش كـرده، پـس از آن بـه    
  .)1(»ترينتان وصيت كرده است نزديك

يا رسول اهللا! كيست كه من بهترين احتـرام را در بـاره او   «روايت ابوداود كه گفته شد:  به
هـا بـه تـو     انجام دهم؟ فرمود: مادرت و پدرت و خواهرت و برادرت و دوستت كه به بعـد آن 

رحم به تو قرابت دارد حق واجب و صله  نزديك است و فاميل نزديك، آن كه به واسطه پدر
  .»هستند

ر پـاي  يـ بهشـت در ز «كند كـه فرمـود:    روايت مي �از حضرت رسول  �حضرت انس 
  رود]. . [تا رضايت مادر نباشد اوالد به بهشت نمي»مادران است

و روايت بزار از بريده، از پدرش: مردي در طواف مـادرش را بـه دوش گرفتـه و طـواف     
و جـزاي يـك شـبِ     ام؟ فرمـود: نـه،   پرسيد: آيا حق مادرم را اداء كـرده  �از پيامبر  ،كرد مي

  [حملت] نيست.
همچنانكه شكر والدين در آيه ثابت شده، احترامشان هم واجب اسـت، اگرچـه كـافر     -2

باشند، اوالد بايد مطيع پدر و مادر باشد مگر در امر به كفـر و عصـيان كـه اطاعـت آنـان الزم      
زم مخلـوق ال نيست، نيكي و اطاعت در امر معروف واجب اسـت و در معصـيت خـدا اطاعـه     

  نيست.
حق خدا و تعظيم الهي بر تمام حقوق اولويت دارد، چون اطاعت الهي موجـب خـالص و   

  تنها راه نجات است.
فتـوا خواسـتيم كـه     �مادرم نزدم آمد او مشرك بـود، از حضـرت رسـول    «اسماء گفت: 

خواهد، آيـا بـا مـادرم     مادرم پيش من آمده و مشرك است و محتاج است و از من چيزي مي
  .)2(»كنم؟ فرمود: بله، پيوندت را با مادرت پيسوته دار پيوستگي
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در سوره احقاف در باره انساني كه با والدينش با نيكي رفتار كنـد، حـق سـبحانه و تعـالي     
  فرموده است:

﴿$uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $�Ζ≈ |¡ômÎ) ( çµ÷Fn= uΗ xq … çµ•Β é& $\δ ö� ä. çµ÷G yè|Êuρuρ $\δ ö� ä. ( … çµè= ÷Η xquρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ 

tβθèW≈ n= rO #�� öκ y− 4 #̈Lym # sŒÎ) x�n= t/ … çν£‰ ä©r& x�n= t/ uρ zŠÏèt/ ö‘ r& ZπuΖ y™ tΑ$s% Éb> u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô©r& y7 tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL©9 $# 

|M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ £“t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùår& $[sÎ=≈ |¹ çµ9 |Êö� s? ôxÎ= ô¹r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL−ƒÍh‘ èŒ ( ’ ÎoΤ Î) àM ö6è? y7 ø‹ s9Î) ’ ÎoΤ Î)uρ 

zÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ y7 Í× ‾≈s9 'ρé& tÏ% ©!$# ã≅ ¬6s) tG tΡ öΝ åκ÷] tã z|¡ômr& $tΒ (#θè= ÉΚ tã ã— uρ$yftG tΡ uρ tã öΝ ÍκÌE$t↔ÍhŠy™ þ’ Îû 

É=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψ pgø: $# ( y‰ ôãuρ É−ô‰ Å_Á9 $# “Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβρß‰ tãθãƒ ∩⊇∉∪﴾)1(.  

سبت به مادر و پدرش به احسان سفارش كرديم، مادرش با تحمل رنج بـه او  و انسان را ن«
برداشتن و از شيرگرفتن او سي ماه اسـت، تـا   مل رنج او را به دنيا آورد و بارباردار شد و با تح

گويد: پروردگارا! بر دلـم بـيفكن تـا     مي سد و به چهل سال برسد.آنگاه به رشد كامل خود بر
اي، سپاس گويم و كار شايسته انجام دهم كـه   در و مادرم ارزاني داشتهنعمتي را كه به من و پ

آن را خوش داري و فرزندانم را برايم شايسته گـردان، در حقيقـت مـن بـه درگـاه تـو، توبـه        
پـذيرانم، ايناننـد كسـاني كـه بهتـرين آنچـه را انجـام داده انـد از ايشـان           آوردم و من از فرمان

ن درخـواهيم گذشـت و در زمـرة بهشـتيانند، هماننـد وعـدة       هايشـا  خواهيم پذيرفت و از بدي
  .»راستي كه بدانان وعده داده شده است

آمـد و   �مـردي بـه حضـور حضـرت     «روايت شده كـه گفـت:    ب از عبداهللا بن عمر
مزد و اجرم را فقط از خدا بندم بر اين كه جهاد نمايم و هجرت كنم و  گفت: با شما پيمان مي

فرمـود:   �آيا يكي از پدر و مادرت زنده اند؟ گفت: بله، پيـامبر   فرمود: �حضرت  بخواهم.
بـاز گـرد و   فرمود: به سوي پدر و مادرت  �خواهي؟ مرد گفت: بله، پيامبر آيا از خدا مزد مي

  .»به آنان رفتار نيكو كن
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  شان احسان به پدر و مادر بعد از فوت

 .شـود  به دوران حياتشان مربوط نمـي  وفاتشان نيز ادامه دارد و فقطنيكي به پدر و مادر بعد از 
آيا از نيكـي بـه پـدر و مـادرم      ،�اي پيامبر خدا «آمد و گفت:  �مردي به خدمت حضرت 

فرمود: بله، دعا نمـودن و طلـب    �برايم چيزي مانده كه بعد از مرگشان انجام دهم؟ حضرت 
شان [مانند دائي،  آمرزش براي پدر و مادر و وفاي به عهد و قرارشان، و صله رحم به نزديكان

  .)1(»ها ها] و احترام و ادب نسبت به دوستان صميمي آن عمه، خاله
بهتـرين،  «شـنيدم كـه فرمـود:     �روايت است كه گفت: از پيامبر  ب از عبداهللا بن عمر

احسان و نيكي اين است كه فرزند نسبت به دوستان پدرش محبت داشته و دوستي پـدرش را  
  .)2(»درش پيوستگي كنداستمرار دهد و با دوستان پ

  نهي از آزار پدر و مادر

اسالم اذيت و آزار پدر و مادر، چه به گفتار يا به كردار و يا غير آن را نهي كرده اسـت و آن  
  را از جمله گناهان كبيره قرار داده است.

خواهيد  آيا مي«: فرمود �روايت كه پيامبر  � روايت بخاري از أبي بكره نقيع بن حارث
ترين گناهان كبيره باخبر سازم؟ (و اين سخن را سه بار تكرار كرد) مـا گفتـيم:   از بزرگشما را 

فرمود: شريك قـراردادن بـراي خـدا و نافرمـاني و آزار پـدر و مـادر و        ؛�آري، يا رسول اهللا
تكيه داده بود بعدا، نشست و فرمود: آگـاه باشـيد، سـخن دروغ و شـهادت دروغ      �حضرت 

  .»فرمود كرد كه گفتيم كاش سكوت مي كرارندهيد و آن را آنقدر ت
رضايت خداوند در رضايت «فرمود:  �روايت است كه حضرت  باز عبداهللا بن عمر 

  .)3(»پدر است و قهر و غضب خدا در قهر و غضب پدر

                                           
 روايت ابوداود و بيهقي. -1

 روايت مسلم و ابوداود و ترمذي. -2

 روايت ترمذي. -3
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به راستي كـه خداونـد   «بن شعبه كه پيامبر اسالم فرمود:  ةبخاري و مسلم از مغير تبه رواي
واجب است و طلـب آنچـه كـه     ا حرام كرده، و منع آنچه را كه بر شماآزار و اذيت مادران ر

كـردن مـال    حق شما نيست، و زنده به گوركردن دختران، و قيل و قال و زيادي سؤال و ضايع
  .»پسندد را براي شما نمي

  و از جمله عقوق (آزار و اذيت) والدين؛ دشنام دادن و بدگفتن به والدين است.
از گناهان كبيـره، دشـنام   «فرمود:  �روايت است كه رسول خدا  باز عبداهللا بن عمر 

گفتند: يا رسول اهللا، آيا كسي بـه پـدر و مـادر خـود دشـنام       دادن به پدر و مادر خويش است.
دهـد و او در عـوض پـدر او را دشـنام      دهد؟ فرمود: بله، پدر كـس ديگـري را دشـنام مـي     مي
  .)1(»دهد مادرش را دشنام ميدهد و او هم  دهد و به مادر كسي دشنام مي مي

  دهد. پدر و مادر را قبل از آخرت در دنيا ميو خداوند سبحان عذاب آزاردادنِ 
خداوند متعال عقوبت تمام گناهان و هرآنچـه را  «روايت است كه فرمود:  �از رسول اهللا 

آزار بـه  اندازد)، مگر اذيـت و   اندازد، (عقاب را به تأخير مي كه ميل داشته باشد به آخرت مي
  .)2(»گيرد پدر و مادر را كه خداوند قبل از مرگ انسان در دنيا عقاب آن را مي

  مرا با ضعيفانتان بخواهيد

سرپرست  هاي بي اولين وظيفه واجب انساني، محبت و مودت نسبت به بينوايان و يتيمان و بچه
شـركت فعـال در    قرا و خدمتگذاران و مظلومين است كه مسـلمانان بايـد  فو زنان و پيرزنان و 

ها و مشكالت و دفع مضرّات وارده و نواقص مالي آنان را داشته باشند و  جويي گرفتاري چاره
كوشش به هر وسيلة ممكن براي رفاه و پيشرفت آنان بشود كه اين وظيفه از نظر اسالم واجب 

  ودي الهي است.نو موجب رضايت و خش
  نمايند: هستند رحم ميخداوند متعال به بندگاني كه داراي رحم و محبت 

                                           
 روايت بخاري و مسلم. -1

 سناد است.روايت حاكم و گفت: صحيح اإل -2
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دار و منكر به قيـامِ ايـن واجـب انسـاني      ها سنگ شدند و جگرها كينه پس آيا وقتي كه دل
  د.كه شما از گروه سعادتمندان نيستي شدند، وقت آن نيست كه به اين سنگدالن اعالم شود

و سرسـخت بيـرون    هـاي سـنگدل   رحمت الهـي فقـط از قلـب انسـان    «فرمود:  �حضرت 
  .»رود مي

دوستي و مهرباني و رحم كنيد تا بـه شـما رحـم شـود، مسـامحه و      «هم فرموده است: باز و
شنوند و به آن  واي براي كساني كه سخني را مي ت كنيد تا از شما عفو و گذشت شود.گذش

داننـد و بـر آن    زشـت خودشـان را مـي    ركنند و عذاب سخت براي كساني كه كردا عمل نمي
  .»ورزند خواهد بود رار مياص

  انساني چند نكته است مقصود اسالم در اين واجبات

هايي كه بايد مورد توجـه قـرار گيرنـد، [ضـعيفان] انسـانند و حـق انسـان آنسـت كـه           آن اول:
  چ كم و كاستي.يهيت و انسانيتش محفوظ باشد، بدون شخص

كـه   ه صالح بايد حال ايشان را بنمايـد آنان در تمام اجتماعات اكثريت دارند و جامع دوم:
اگر خوب مراقبت بشوند، ممكن است در آينده مورد استفاده جامعه قرار گيرند و نفع داشـته  

  باشند و افرادي كارآمد براي اجتماع باشند.
آيـد در   هايي كه پيش مي ها و دشواري مسلماً رعايت حال آنان، اجتماع را از لغزش سوم:
  د.مان دارد و جامعه از شرّ تمرّد بر آنان مصون مي امان مي

ها مقدم داشته، آن اسـت كـه    هايي كه اسالم براي زنان و بينوايان و ضعيفان و بچه از نيكي
  رسد، ديگران را منع نموده است. از ظلمي كه به زنان و يتيمان مي

به دليل ايـن كـه توانـايي جنگـي نداشـتند، از ارث      زمان جاهليت عرب، يتيمان و زنان  در
ي را باطل كرد و حق ميراث را براي ايشان ثابت نمود كه محروم بودند، اسالم آن ستم و تعد

  در آن خصوص آيه توريث زنان نازل شد:
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﴿ ÉΑ% ỳ Ìh�= Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑ ÏiΒ x8t� s? Èβ# t$Î!≡uθø9 $# tβθç/ t� ø% F{$# uρ Ï!$|¡ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑ ÏiΒ x8t� s? Èβ# t$Î!≡uθø9 $# 

šχθç/ t� ø% F{$#uρ $£ϑ ÏΒ ¨≅ s% çµ÷Ζ ÏΒ ÷ρr& u� èYx. 4 $Y7ŠÅÁtΡ $ZÊρã� ø� ¨Β ∩∠∪﴾)1(.  

جاي گذاشته اند، سهمي اسـت و   براي مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان آنان بر«
اهد بود براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان آنان بر جاي گذاشته اند، سهمي خو

  .»كس مفروض شده استنصيب هر خواه آن كم باشد يا زياد؛
  شان خداوند فرموده است: رث و سهم امواليمان و دادن، سهم اإلدر توريث يت و

﴿ (#θè?# uuρ #’ yϑ≈ tFu‹ ø9$# öΝæη s9≡uθøΒ r& ( Ÿωuρ (#θä9 £‰ t7oKs? y]ŠÎ7 sƒø: $# É=Íh‹ ©Ü9$$Î/ ( Ÿωuρ (# þθè= ä.ù' s? öΝçλm;≡uθøΒ r& #’ n< Î) öΝ ä3Ï9≡uθøΒ r& 4 
… çµ‾ΡÎ) tβ% x. $\/θãm #Z�� Î6x. ∩⊄∪﴾)2(.  

ناپـاك خـود    مـال  را به آنان باز دهيد و مال پـاك و مرغـوب آنـان را بـا     و اموال يتيمان«
  .»ه اين گناهي بزرگ استك ان را همراه با اموال خود مخوريدعوض نكنيد و اموال آن

و آگـاه بـاش كـه تعـدي بـر مـال يتـيم از بزرگتـرين گناهـان اسـت كـه خداونـد ســبحان             
  فرمايد: مي

﴿ ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθè= à2ù' tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9 $# $̧ϑ ù= àß $yϑ ‾Ρ Î) tβθè= à2ù' tƒ ’ Îû öΝ ÎγÏΡθäÜ ç/ # Y‘$tΡ ( 
šχ öθn= óÁu‹ y™uρ # Z��Ïèy™ ∩⊇⊃∪﴾)3(.  

خورنـد، جـز ايـن نيسـت كـه آتـش در        در حقيقت كساني كه اموال يتيمان را به ستم مي«
  .»برند و به زودي در آتش فروزان درآيند شكم خود فرو مي

دادن به آنان، و همكاري نكردن با كسـاني   ك تشويق و خوراكاسالم اهانت به يتيم و تر
  ياج به همكاري دارند را منع كرده است.تكه اح

                                           
 .7سورة نساء، آية  -1
 .2سورة نساء، آية  -2
  .10سورة نساء، آية  -3
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﴿ |M ÷ƒu u‘ r& “Ï% ©!$# Ü> Éj‹ s3ãƒ ÉÏe$!$$Î/ ∩⊇∪ š�Ï9≡x‹ sù ”Ï% ©!$# ‘íß‰ tƒ zΟŠÏKuŠø9 $# ∩⊄∪ Ÿωuρ ÷Ùçts† 4’ n?tã 

ÏΘ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# ∩⊂∪ ×≅ ÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ tÏ% ©!$# öΝèδ tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ 

šχρâ !# t�ãƒ ∩∉∪ tβθãè uΖ ôϑ tƒuρ tβθãã$yϑ ø9 $# ∩∠∪﴾)1(.  

اي؟ اين همان كسي است كـه يتـيم را    خواند، ديده آن كسي را كه روز جزا را دروغ مي«
زگزاراني كـه از  كـرد، پـس واي بـر نمـا     دادن بينوا ترغيب نمي راند و به خوراك به سختي مي

كنند و از دادن زكات و وسـايل و مايحتـاج خانـه خـودداري      نمازشان غافلند، آنان كه ريا مي
  .»ورزند مي

﴿ šÉ‹ ©9 $# uρ þ’Îû öΝÏλÎ;≡uθøΒ r& A,ym ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 ÏΘρã� ósyϑ ø9 $# uρ ∩⊄∈∪﴾)2(.  

  .»مشان حق معلومي هست، براي سائل و محرو و همانا كه در اموال«
و اين حقي است كه خداوند براي فقيران، از مـال ثروتمنـدان، بـه انـدازه و مقـدار قـوت،       

  لباس، مسكن و ساير احتياجات كه وسيلة زندگي انسان را تأمين نمايد، معلوم كرده است.
خداونـد در مـال   «مده است كـه:  روايت كرده، آ �در حديثي كه حضرت علي از پيامبر 

رتي كه فقرا براي امرار به وسعت حال فقرا معلوم نموده، اگر در صو ثروتمندان حق مقرري را
نكننــد و فقــط منتظــر همكــاري ثروتمنــدان باشــند، خداونــد متعــال بــه ســختي  معــاش تــالش

  .)3(»كند نمايد و به عذاب شديد گرفتارشان مي حسابرسي آنان را مي
  
  
  
  

                                           
 .سورة ماعون -1
 .25 – 24سورة معارج، آية  -2
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كار را  ها اين پس بايد كسب اجازه نمايند، همچنانكه پيشينيان آن

  كردند مي

گيرند و بـه مصـاحبه و معاشـرت بـا يكـديگر       هاي ديگر انس و الفت مي ها طبعاً با انسان انسان
شـود و   حريص اند كه با اين الفت و همنشـيني، تعـاون و همكـاري در بـين مـردم ايجـاد مـي       

  پذير است. زحمات كمتر انجام عه در نزديكترين وقت ممكن، بامصالح جام
، ديـد و  شوكند كه اين راه و ر را تقويت مي ها، محبت و دوستي بين انساناين عاليق در 

؛ بازديد بر مبناي آداب و اخالقي است كه قرآن معين كرده و بر اسـاس دسـتورات آن اسـت   
  فرمايد: كه در سورة نور خداوند متعال ميهمچنان

﴿ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θè= äzô‰ s? $�?θã‹ ç/ u� ö� xî öΝà6Ï?θã‹ ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ÎΣù' tG ó¡n@ (#θßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã 

$yγÎ= ÷δ r& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×� ö� yz öΝ ä3©9 öΝä3ª= yès9 šχρã� ©. x‹s? ∩⊄∠∪ βÎ* sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB !$yγŠ Ïù #Y‰ ymr& Ÿξsù $yδθè= äzô‰ s? 

4®Lym šχsŒ÷σãƒ ö/ä3s9 ( βÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝä3s9 (#θãèÅ_ö‘ $# (#θãèÅ_ö‘ $$sù ( uθèδ 4’ s1 ø— r& öΝ ä3s9 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? 

ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪﴾)1(.  

هاي شما نيسـت داخـل مشـويد، تـا      هايي كه خانه به خانه اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
و اگـر   .گيريـد  اجازه بگيريد و بر اهل آن سالم گوييد، اين براي شما بهتر است، باشد كه پند

شويد تا به شما اجازه داده شـود و اگـر بـه شـما گفتـه      د، پس داخل آن مكسي را در آن نيافتي
دهيـد   برگرديد، برگرديد كه آن براي شما سزاوارتر است و خدا به آنچه كـه انجـام مـي    :شد

  .»داناست
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  در اين دو آيه:
منع از واردشـدن بـدون اجـازه بـه منـزل ديگـران آمـده اسـت كـه اگـر اجـازه داد،             اول:

خواستن آنست كه در جلوِ در توقف كني  ، طريقه اجازهشدن در خانة ايشان جايز است داخل
  و اجازه بخواهي، بدون اين كه به داخل خانه نگاه كني، تا از درون خانه مطلع باشي.

  .)1(»كردن است خواستن به خاطر [اجازه] نگاه اجازه«فرمود:  �حضرت رسول 
يسـتاد، بلكـه از   ا رفت، مقابـل در نمـي   هنگامي كه به درِ خانه كسي مي �و خود حضرت 

  .)2(نمود طرف راست يا از طرف چپ توقف مي
كـرد، چـون    اكتفـا نمـي   »مـن «فرمود به كلمـه   خودش را بيان مي بعد از اجازه ورود، اسم

خواهد، پـس از كسـب اجـازه سـالم مـي       ه كسي اجازه ورود ميمشخص نيست كه چ »منم«
مسلم در صحيح بخاري و  شد. مي بود، وارد فرمود: آيا داخل شوم، اگر اجازه ورود كرد و مي

فرمـود:   ،نمـودم  »دق البـاب «رفـتم و   �به حضور حضرت «از جابر روايت است كه گفت: 
  .»م بود كه از كلمه منم خشنود نبودكيستي؟ گفتم: من. فرمود: منم، منم...! معلو

د هم اجازه بخواهـد، اگـر جـواب نـدا    ه داده نشد، مرتبه دوم و سوم بازاگر مرتبه اول اجاز
  برگردد.

فرمـود:   �روايت شـده كـه حضـرت     �به روايت بخاري و ديگران از ابوموسي اشعري 
  .»است و اجازه ندادند، بايد برگردداگر يكي از شما سه مرتبه اجازه خو«

ــازه  ــه اج ــه مرتب ــول     و س ــه رس ــت ك ــي اس ــت طبران ــاطر رواي ــه خ ــتن ب ــود:  �خواس فرم
مربتـه   ،صـدايي، مرتبـه دوم آمـادگي    و بـي خواستن سه مرتبه است: مرتبه اول سكوت  اجازه«

  .»سوم اجازه ورود يا رد آن
خواستن در حالي است كه طارق (اجازه گيرند) دق الباب را به گوش  اين سه مرتبه اجازه

  صاحب خانه برساند، اگر صدايي نشنيد مانند اين كه كسي در منزل نيست.

                                           
  روايت بخاري و مسلم از سهل بن سعد. -1
 روايت ابوداود از عبداهللا بن يسر. -2
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داخـل حجـره را تماشـا     �مردي در سوراخ منزل حضرت از سهل بن سعد روايت است: 
 فرمـود:  �حضـرت   كـرد.  خود داشت كه سرش را شانه مي كرد و يك شانه آهنين بزرگ با

 كنـدم.  كنـي، بـه آن شـانه چشـمت را مـي      دانستم كه تو داخـل حجـره را تماشـا مـي     اگر مي«
  .»است لخواستن به خاطر ديد داخل منز اجازه

دون اجازه به خانـة قـومي نگـاه كنـد،     كسي ب«فرمود:  �كه پيامبر  �به روايت ابوهريره 
  .»را درآورد هكنند خانه جايز است كه هردو چشم نگاه براي صاحب

در نظر امام شافعي: در اين حالت اگر چشم بيننـده را كـور كنـد بـه هـدر رفتـه و رايگـان        
  نه قصاص دارد و نه ديه. ،است

  ند و داخل شود.اگر كسي در خانه نبود حق ورود ندارد و نبايد هتك حرمت ك دوم:

خانه هميشه آمادگي ورود و پذيرش واردين را ندارد، گاهي اوقات براي زيارت و  سوم:
ديدار مناسب نيست، از رعايت ادب و اخالق اسالمي است كه اگـر صـاحب خانـه اشـاره بـه      

  برگشت نمود، بدون نگراني و دلتنگي برگردد.
هاي كـم سـن و    الن است، بچهاين آداب و اخالق اسالمي كه بيان شد مخصوص بزرگسا

سال در تمام اوقات حق ورود دارند، به استثناي وقت خواب و استراحت كه در اين مورد بايد 
  با اجازة صاحب خانه وارد شوند.

  فرمايد: خداوند متعال مؤمنين را به آن اصول اخالقي ادب داده و در سوره نور مي

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ãΝä3Ρ É‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& tÏ% ©!$# uρ óΟ s9 (#θäóè= ö7 tƒ zΝè= çtø: $# 

óΟ ä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§� tΒ 4 ÏiΒ È≅ ö7 s% Íο4θn= |¹ Ì�ôfx� ø9 $# tÏnuρ tβθãèŸÒs? Νä3t/$u‹ ÏO zÏiΒ Íοu��Îγ©à9 $# .ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ 

Íο4θn= |¹ Ï !$t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n= rO ;N≡u‘ öθtã öΝ ä3©9 4 š[ø‹ s9 ö/ ä3ø‹ n= tæ Ÿωuρ öΝ ÎγøŠn= tæ 7y$uΖ ã_ £èδ y‰÷èt/ 4 šχθèù≡§θsÛ 

/ ä3ø‹n= tæ öΝ à6àÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ßÎit7 ãƒ ª! $# ãΝä3s9 ÏM≈tƒFψ $# 3 ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪﴾)1(.  
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ه قطعاً بايد غالم و كنيزهاي شما و كساني از شـما كـه بـ    اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
روز از شما كسب اجازه كنند، پيش از نماز بامداد، و نيمروز  سن بلوغ نرسيده، سه بار در شبانه

آوريد و پس از نماز شامگاهان، اين سه مـورد زمـان برهنگـي     هاي خود را بيرون مي كه جامه
هنگام گرد يكديگر بچرخيـد   سه شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهي نيست كه غير از اين

كنـد و خـدا دانـاي     اهم معاشرت نماييد. خداوند آيات خود را اينگونه براي شما بيـان مـي  و ب
  .»سنجيده كار است

ل از زمان اجازه، براي ورود انسان كم سن و سال در سه موقع تعيـين شـده: قبـ    آيه در اين
  كردن نيمروز و بعد از نماز عشاء.طلوع فجر، در وقت استراحت 

دسال بايد با اجازه صاحب خانـه وارد شـود، چـون ايـن اوقـات      در اين سه موقع انسان خر
زرگ يا كوچك حق در حالي قرار دارد كه هيچ احدي بمناسب ديد و بازديد نيست و انسان 

  ورود به خانه را ندارد.
غالمي از انصار را به پيش حضرت عمـر   �رسول «روايت است كه:  باز ابن عباس 

در حـالي نـزد حضـرت عمـر رفـت كـه        ،عـوت كنـد  د �فرستاد تا او را به حضور حضـرت  
عرض نمود: اي پيامبر خـدا، دوسـت    �از ديدن او نگران بود و به حضرت  �حضرت عمر 

ن يا نشدن، حكمي صادر فرمايند، پس ايـن آيـه نـازل    ددارم كه خداوند در باره اجازه واردش
  شد:

﴿$yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u ãΝ ä3ΡÉ‹ ø↔tG ó¡uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr& tÏ% ©!$# uρ óΟs9 (#θäóè= ö7 tƒ 

zΝ è= çtø:$#﴾)1(.  

بايد بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به سـن بلـوغ    !اي كساني كه ايمان آورده ايد«
  .»نرسيده اند، سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند

سال اسـت، مـانعي نيسـت     اما واردشدن در غير اين حاالت براي كودك، چون كم سن و
  فرمايد: خداوند مي در هر واردشدني، مشكل و سخت است. خواستن چرا كه اجازه
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﴿$tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym﴾)1(.  

  .»(خداوند) در دين شما برايتان سختي قرار نداده است«
اهند كـه و خداونـد آن   همين كه كودكان به سن بلوغ رسيدند، براي ورود بايد اجازه بخو

  را مشخص كرده است:

﴿# sŒÎ)uρ x�n= t/ ã≅≈x� ôÛF{$# ãΝ ä3ΖÏΒ zΟ è= ßsø9 $# (#θçΡ É‹ø↔tFó¡u‹ ù= sù $yϑ Ÿ2 tβx‹ ø↔tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s%﴾)2(.  

كسب اجازه كننـد، همانگونـه كـه    و چون كودكان شما به سن بلوغ رسيدند بايد از شما «
  .»ردندها كسب اجازه ك نيان آنپيشي

  :ديكان باشند يا از قوم و خويش دوراگرچه اين كودكان از نز
آيا من از مادرم اجازه بخواهم؟ فرمود: بله، گفت: غيـر  «آمد و گفت:  �مردي نزد پيامبر 

فرمـود: دوسـت داري    �از من كسي خدمتگذار او نسيت، آيا با اجازه داخل شوم؟ حضرت 
  .»پس اجازه بگير گفت: خير، فرمود: كه او را عريان بيني؟

گردد خيلي الزم اسـت، بايـد    ميه ورود براي شوهري كه از سفر بازو اين رخصت و اجاز
گـردم، ناگهـان در شـب بـر او وارد      مـي  كند كه فالن موعد من به منزل بازبه همسرش اعالم 

ورود  �نشود كه همسرش آمادگي وصلت او را نداشته باشد، چـون پيـامبر بزرگـوار اسـالم     
  ر وقت شب، بدون خبر به خانواده را نهي كرده است.شوهر د

هـا الزم نيسـت،    هـا و چايخانـه   ها، مغـازه  البته اجازه ورود به اماكن عمومي مانند مهمانخانه
ز هتـك حرمـت كسـي،    چون معموالً اين اماكن از جهت حرمت مانند منازل نيستند تا انسان ا

  فرمايد: خداوند مي ترسي داشته باشد.

﴿}§øŠ©9 ö/ ä3ø‹ n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= äzô‰ s? $�?θã‹ ç/ u� ö�xî 7πtΡθä3ó¡tΒ $pκ� Ïù Óì≈ tFtΒ ö/ä3©9﴾)3(.  
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ها براي شـما اسـتفاده اسـت     هاي غير مسكوني كه در آن بر شما گناهي نيست كه به خانه«
  .»داخل شويد

يلي ها با يكديگر، از آداب ويژة اسالمي است و خ اين آداب ديد و بازديد و مالقات انسان
  الزم و ضروري است كه به آن اهتمام شود و بايد بر آن تشويق نماييم.

  بر همديگر سالم و درود بفرستيد

  اسالم دين تمدن و راستي است

اسالم برنامه سالم و درود را در وقت مالقات و جدائي از هم، مرسوم و متداول كرد كه ايـن  
دهد و  هم الفت ميها را به  درود قلبهاي تمدن سالم است، چون سالم و  يك نمونه از نمونه

  سازد. هم مرتبط ميها را با انسان
قسم به كسي كه نفـس مـن در   «فرمود:  �به روايت مسلم از ابوهريره كه حضرت رسول 

آوريـد، مگـر ايـن كـه      نمـي  ايمـان  شويد تا ايمـان آوريـد و   دست اوست، به بهشت وارد نمي
ايي كـنم بـه چيـزي كـه اگـر آن را انجـام دهيـد        همديگر را دوست بداريد، آيا شما را راهنم

ميـان خودتـان آشـكار     كنيـد؟ سـالم را در   داريـد و بـاهم دوسـتي مـي     همديگر را دوست مي
  .»سازيد

تـرين مـردم بـه خداونـد كسـي اسـت كـه اول سـالم         مقدمترين و نزديك«فرمود:  �پيامبر 
  .)1(»كند

خصـلت محبـت    سـه «د: فرمـو  �گفت: رسـول اهللا   �بي از عمويش روايت شيبه حجبه 
هنگـام مالقـات سـالم كنـي، و در نشسـتن در مجلـس        گردانـد:  ميبرادرت را پاك و خالص 

  .)2(»هايش او را صدا كنيرايش معلوم كني. و به بهترين نامجايي ب
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چون خداوند حضرت «فرمود:  �كه رسول اهللا  �هريره  و راويت بخاري و مسلم، از ابي
گروهـي از مالئكـه فرشـتگان نشسـته     [سالم كن  ها اد برو بر ايند، به آدم فرمان دآدم را آفري

پس آدم گفت: سـالم   ،گويند، زيرا آن سالم تو و سالم اوالد توست بشنو آنچه كه مي ]بودند
  را بر آن افزودند. »اهللا حمةر«اهللا. و قيد  حمةرم، فرشتگان گفتند: السالم عليك وعليك

شنيدم كه  �از رسول اهللا «كه گفت:  �بن سالم  و روايت ترمذي، و ابن ماجه از عبداهللا
فرمود: سالم را آشـكار كنيـد و طعـام دهيـد و روابـط خويشـاوندي را برقـرار داريـد و نمـاز          

  .»بخوانيد، در حالي كه مردم در خوابند، تا به سالمتي داخل بهشت شويد
ان اسـت:  ها را انجام دهد به راسـتي داراي ايمـ   عمار گفت: سه كلمه است كه هركس آن

  .به تمام مردم و احسان در تنگدستينمودن سالم   روي در نفس خود، هديه انصاف و ميانه

  ؟چگونه سالم كنيم

  باشد. مي »وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم«كاملترين عبارت سالم 
  فرمايد: خداوند سبحان مي

﴿#sŒÎ* sù Ο çFù= yzyŠ $Y?θã‹ ç/ (#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝ ä3Å¡à�Ρr& Zπ̈ŠÏtrB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ZπŸ2t�≈ t7 ãΒ Zπt6ÍhŠsÛ﴾)1(.  

رودي كـه نـزد   درآمديد، به يكديگر سالم كنيـد د  ]گفته شد[ هايي كه پس چون به خانه«
  .»خدا مبارك و خوش است

لذا بعضي از شما به بعضي ديگر سالم و درود بفرسـتيد كـه ايـن كلمـه سـالم را خداونـد       
  باشد. اً خير است، چون موجب جلب محبت ميمتعال، براي شما مشروع كرده و تمام

خداوند متعال سـالم را  «فرمود:  �طبراني و بيهقي از ابي امامه روايت كرده اند كه پيامبر 
  .)2(»هديه امتم و امان اهل ذمه قرار داد
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شان دين سـالم   لفظ سالم را براي هديه امت مسلمان معين كرده، چون دينخداوند متعال 
مانان اهل سالمت و محبت و دوسـتدار سـالمند و عبـارت كامـل سـالم بـه       و امان است و مسل

  شود. خاطر افزايش ثواب است كه به آن اضافه مي
 �مردي نزد پيامبر  سند حديث حسن، از عمران بن حصين: به روايت ابوداود و ترمذي به

 �حضرت  ، بعد نشست.»وعليكم السالم«فرمود:  �حضرت  »لسالم عليكما«آمد و گفت: 
حضـرت   »اهللا حمـة سالم عليكم ورلا«و گفت:  اين ده حسنه، بعداً يك نفر ديگر آمد فرمود:

ت حسنه، يك نفر ديگر آمد و گفت: فرمود: اين بيس �حضرت  جواب داد، پس نشست. �
فرمـود:   �حضرت  ت.جواب داد، پس نشس �حضرت  »اهللا وبركاته حمةسالم عليكم ورلا«

  .»اهللا و بركاته حمةرلسالم عليكم وت است: ااين سي حسنه، اين كلمات مالقا

  اما جواب سالم

يا علـيكم   ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، يا عليكم السالم ورمحة اهللا«به اين ترتيب است: 
  .»السالم

جمـع خـوبتر   هرچند به صـورت   ،و درست است كه جواب سالم به صيغه مفرد گفته شود
  است.

  حكم سالم

  ست، ولي جواب سالم فرض است، چون خداوند فرموده است:سالم سنت مؤكده ا

﴿# sŒÎ)uρ Λ äŠ Íh‹ ãm 7π̈ŠÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z|¡ômr' Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Šâ‘﴾)1(.  

به شما درود گفته شد، شما به صـورتي بهتـر از آن درود گوييـد يـا همـان را در       نو چو«
  .»پاسخ برگردانيد

اسخ ، شما به صورتي بهتر از آن و يا همانند آن پ»مسالم عليكلا«اگر كسي به شما گفت: 
، اگـر گفتنـد:   »اهللاحمـة  روسالم لوعليكم ا« :، شما بگوييد»سالم عليكملا«دهيد. اگر گفتند: 
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و اين جـواب   »بركاتهاهللا و حمةرعليكم السالم وو«، شما بگوئيد: »اهللا حمةرسالم عليكم ولا«
  سالم به بهترين شيوة آن است.

ت كـه جـواب بهتـر را بـراي بزرگـان دينـي، ماننـد علمـائ و دانشـمندان و          خوبتر آن اسـ 
  هاي متقي و اهل فضل به كار ببريم. انسان

جواب با يك نفـر كـافي اسـت، چـون      نفر از جماعت كافي است، همچنان رد سالم يك
  فردي از جمع از طرف تمام جماعت براي سالم و جواب، به منزلت تمام جماعت است.

  فرمود: �روايت شده كه حضرت  �اود از حضرت علي از سنن ابي د
انـد  اگر جمعي گذر كردند، كافي است كه يك نفر از آنان سالم كند و آنان كه نشسته «

  .»كافي است كه يك نفر جواب دهد
  فرمود: �و در موطأ امام مالك از زيد بن اسلم روايت شده كه حضرت 

  .»ن كافي استالم كرد براي جمع ايشاهرگاه يكي از جماعت س«

  آداب سالم

در اولين مرتبه حق آن است كه رهگذر و مسافري كه از سفر آمده، بر نشستگان سالم كند، و 
و  .كم بر بسيار، صغير بر كبير و كوچك بر بزرگ، سـالم كنـد   ،نشسته سوار بر پياده، پياده بر

  اين حديث ثابت شده: �از حضرت 
  .»ر و كوچك بر بزرگ سالم كندبر بسيا سوار بر پياده، و پياده بر نشسته و كم«

كرد و  ها و زنان سالم مي بر بچه �ثابت شده كه خود حضرت  �ايضاً از حضرت رسول 

  .»اول سالم، بعد كالم«. يعني »سالم قبل الكالملا«فرمود: 
  و سبب آن اين كه سالم امان است و هيچ سخني استوار نيست، مگر بعد از امان باشد.

شـود، بـر اهـل     اسالمي است كه انسان هنگامي كه وارد منـزل خـود مـي   از آداب و روش 
  اش سالم كند. خانه

گردي به اهل  هنگامي كه به خانه برمي !اي پسرم«فرمود:  �به حضرت انس  �حضرت 
  .»باشد ات مي ات سالم كن، چون سالم مايه بركت براي تو و براي خانواده خانه

  ب است.نگونه كه هنگام مالقات مستحت، هماو هنگام جداشدن سالم مستحب اس
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شود  هنگامي كه انسان وارد مجلسي مي«فرمود:  �روايت است كه پيامبر  �از ابوهريره 
ي فضـل  خواهد بيرون رود در وقت قيام سالم كند، پس سالم اول بايد سالم كند، وقتي كه مي

  .»بيشتري بر سالم آخري ندارد
 السـالَم «زل نيست ادب آنسـت كـه بگويـد:    شود و كسي در من وقتي كه داخل منزل مي

  .»الصالحني اللَّه عباد وعلَى علَينا
اگر كسي نامه فرستاد و در آن سالم و تحيات نوشته بود، رد سالم فوراً واجب است و اگر 

  .»عليك وعليه السالم«بايد بگويد:  ،سالم رساني به شما سالمي رساند و ابالغ كرد
به من فرمود:  �روايت شده كه حضرت رسول  ليشه اري و مسلم از عادر صحيح بخ

  .»عليك وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته«گفتم:  كند. جبرئيل است و به شما سالم مياين «
اگر دو نفر به هم رسيدند سالم كردند و بعداً از هم جدا شدند و بعد از وقت كمي به هـم  

  اگرچه آن جدايي كم باشد.رسيدند، بايد دوباره سالم كنند، 
هرگاه يكي از شما «فرمود:  �روايت شده كه رسول خدا  �در سنن ابوداود از ابوهريره 

برادرش را مالقات كند، بايد بر وي سالم نمايد و اگر ميانشان درختي يـا ديـواري يـا سـنگي     
  .»ز او را ديد بايد بر او سالم كندحائل شد و با

اي بود از طرف راست و  شان درخت يا تپه رفتند، اگر روبروي مي �و هرگاه ياران پيامبر 
  كردند. همديگر سالم مي گذشتند و بر رفتند پس از پستش و اطرافش مي چپ مي

بلنـد   اگر به كسي سالم كردي و در كنار او يكي خوابيده بود، سنت اسـت آن قـدر صـدا   
شـنيد و   بيـدار مـي   كـرد كـه   نـوعي سـالم مـي    �چون حضرت  نكني كه خوابيده بيدار شود؛

  شد. خوابيده بيدار نمي
شد، قبـل از او سـالم    با هركس روبرو مي �حضرت رسول «در زاد المعاد نقل است كه: 

كـرد و جـواب سـالم را     فرستاد بر مبّلغ و فرستندة سالم، سالم مي كرد، هركس سالمي مي مي
داد  و درست جواب ميصحيح و درست، نه به اشاره و نه به دست و نه بر سر، كه به صراحت 

. و ايـن در  »ر نماز و يا قضاي حاجت بوده باشـد و يا بهتر از آن و بدون تأخير، مگر اين كه د
  بسياري از احاديث ثابت شده و چيزي مخالف آن نيامده است.
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  گزاران سالم بر گناهكاران و بدعت

ر دين خدا، چيزهـايي  كنند و كساني كه د گناهكاراني كه اهل توبه نيستند و از گناه توبه نمي
كنند كه از دين نيست و مدعي به ادعاي غلطي هستند كه در اسـالم وجـود نـدارد،     اضافه مي

  شان را ندهيد. سالم بر آنان نيست و اگر سالم كردند به خاطر زجر و توبيخ جواب سالم
دليل بر اين زجر و توبيخ روايت بخاري در بحث قصـة كعـب بـن مالـك و دو همـراهش      

فرمـود: هـيچ    �د، هنگامي كه از غزوه تبوك تخلف كردنـد، پيـامبر بزرگـوار اسـالم     باش مي
جـواب   رسـيد سـالم كـرد؛    �ها را ندارد. كعـب بـه حضـرت     با آن كس حق صحبت كردن

  ندادند.
بــر «فرمـود:   �حضـرت رسـول    ،بو روايـت سـعيد بـن منصـور از عبـداهللا بـن عمـر        

ي كه مردند بر آنان نمـاز  شان نرويد و وقت ادتخواران سالم نكنيد، هنگام مريضي به عي شراب
  .»نخوانيد

  خوار سالم نكنيد. و عبداهللا بن عمر گفت: بر شراب
اگر به اكراه و اجبـار بـر آنـان وارد شـديد و يـا از تـرس ايـن كـه         «فرمود:  /امام نووي

  .»يش آيد، سالم كنيد تا ايمن باشيدمشكالت ديني يا دنيايي پ

  سالم بر اهل كتاب

  بايد به اهل كتاب، اول سالم نكنيد.مهور علما بر آنست كه نقول ج
  .»به يهود و نصارا اول سالم نكنيد«فرمود:  �كه پيامبر  �روايت مسلم از ابوهريره 

دانند، امـام نـووي در    جمعي از علماي شافعي و غير شافعي سالم بر اهل كتاب را جايز مي
  شرح مسلم آن را جايز دانسته است.

كردن اهـل كتـاب]    [نهي از سالمته را حمل بر قضيه مخصوص بني قريضه و حديث گذش
رد، بـه دليـل حـديث ابـي امامـه كـه:       نموده اند كه اين نهي براي تمامي اهل ذمه عموميت ندا

. »ش براي اهل ذمه ما قرار داده استو امن و آساي متعال سالم را به درود براي امتمخداوند «
كردند، جمعـي از علمـا جـواب آن را جـايز دانسـته انـد و حتـي        ولي اگر اهل ذمه قبالً سالم 
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هركس از خلق خـدا بـر تـو سـالم     «وايت ابن جرير كه ابن عباس گفت: ها واجب به ر بعضي
  فرمايد: . همچنانكه خداوند متعال مي»مش را بده، هرچند كه مجوسي باشدكرد، جواب سال

﴿# sŒÎ) uρ Λ äŠ Íh‹ ãm 7π̈ŠÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z|¡ômr' Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Šâ‘﴾)1(.  

و چون به شما درود گفته شد شما بـه صـورت بهتـر از آن درود بگوييـد يـا همـان را در       «
  .»پاسخ برگردانيد

فرمـود:   كـرد، مـي   ني كـه سـالم مـي   در جـواب نصـرا   �و از شعبي روايت شده كه پيامبر 
 شـخص نصـراني  اب سـالم  در مورد جـو  �. پس از پيامبر »اهللا تعالي حمةعليك السالم ورو«

  كنند؟ فرمود: آيا در رحمت خداوند زندگي نمي � رپيامب سؤال شد.
هايشان نوشته  واجب، در كتاب دانند نه ها جواب سالم اهل كتاب را جايز مي مذهب حنفي

  اگر يهودي و نصراني و يا مجوسي سالم كردند، جواب سالم اشكال ندارد. اند:
از مسلمانان و غير مسـلمانان بودنـد، سـالم بـر آنـان      فرمود: اگر جمعي  �حضرت رسول 

پرسي از غير مسلمان اشكال ندارد. مانند: صبح شما به خير و  جايز است. به اتفاق علماء احوال
  ها. خوشي و عباراتي مثل اين

  دادن است تكميل تحيت و سالم، مصافحه و دست

كــديگر بــا محبــت و دادن بــه ي دســت در دســت نهــادن هنگــام مصــافحه و مالقــات و دســت
  خوشحالي مستحب و سنت است.

بـوده   �بن انس گفت: آيا مصافحه در ميان اصحاب رسول اهللا  ةبه روايت بخاري كه قتاد
  است؟ گفت: بله.

اگر دو مسلمان به هم برسند و مصافحه كننـد،  «فرمود:  �و از براء روايت است كه پيامبر 
  .)2(»شود يده ميپيش از اين كه از هم جدا شوند، گناهان آمرز

                                           
 .86سورة نساء، آية  -1
 روايت ابوداود و ترمذي. -2



   

 ﴿274﴾
     

  سالم ماا
  

 

  شدن باشد و شخص خود را خوار و ضعيف نمايد. صافحه نبايد به صورت خمممالقات و 
ي گفت: يا رسول اهللا، اگـر مـردي   مرد«رمذي به سند حسن از انس كه گفت: به روايت ت

مـرد   خود را خـم كنـد.   نبايد يا خم شود؟ فرمود:ه برادر يا به دوستش رسد و مصافحه كند آب
مرد گفت: آيا دسـتش را بگيـرد و مصـافحه كنـد؟ فرمـود:       او را ببوسد؟ فرمود: نه.گفت: آيا 

  .»بله
اهل «فرمود:  �و روايت ابوداود از انس كه گفت: هنگامي كه اهل يمن آمدند، حضرت 

  .»اني هستند كه با مصافحه آمده انديمن پيش شما آمده اند و ايشان نخستين كس
رسيد با او مصافحه  هنگامي كه به مردي مي �يامبر پ«و روايت ترمذي از انس كه گفت: 

و  كـرد  كرد تا اين كه مـرد دسـتش را بـاز مـي     نهاد و باز نمي ت روي دستش ميكرد و دس مي
اش  گرداند)، مگر اين كه مرد چهـره  اش را برنمي كرد (چهره اش را از چهره او كج نمي چهره

  .»كرد ه جلو شخص نشسته پا دراز نميرا برگرداند و هيچ گا

  تمام حقوق مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است

ل انسان را مكـرّم سـاخته و بـه دسـت قـدرتش آن را خلـق و نفـخ روح كـرده و         اخداوند متع
مالئكه بر او سجده برده و آنچه در آسمان و زمين است براي او مسـخر نمـوده و او را خليفـه    

؛ تا از منابع و منافع زمـين خـدا اسـتفاده    قرار داده و او را به توانائي و قدرت مجهز كرده است
  نمايد و با تمام توان و كوشش به باالترين كماالت روحي و مادي خود برسد.

به تحقيق ثابت شده است كه رسيدن به تمام اهداف انساني ممكن نيست و به انسان نهايت 
  شود.رسد، مگر اين كه به تمام حقوق و اصول انسانيت نائل  هدف و مقصود خود نمي

و در طليعه اين حقـوق: حـق حيـات و حـق تملـك و حـق پاسـداري از شـرف و آبـرو و          
  شخصيت است كه اسالم آن را تضمين كرده است.

  رفنظر از رنگ و دين و جنس و نژاد.و اين حقوق واجب انسانيت است، ص
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  فرمايد: خداوند متعال مي
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4’ n?tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø� s? ∩∠⊃∪﴾)1(.  

هـا]   و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا [بر مركـب «
هـاي خـود    ها را بر بسيار از آفريده يم و آنبرنشانديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داد

  .»برتري آشكار داديم
خـون شـما و    !اي مـردم «اي بيان داشت و فرمود:  داع خطبهالو حجةدر  �ول سحضرت ر

تان... آگاه مال و ناموس شما بر شما حرام است همانند امروزتان، در اين ماهتان و در اين شهر
مسـلمان بـر    شاهد باش خون و مال و آبرو و ناموس هـر پروردگارا! تو  باشيد من ابالغ كردم.

  .»مسلمان ديگر حرام است
  از جمله مسائلي كه اسالم براي حفظ حقوق انسانيت منظور داشته اين موارد است:

  حق حيات

حق حيات و آن اولين حق از حقوقي است كه اسالم حمايـت از آن را واجـب كـرده اسـت،     
  حرمتي آن جايز نيست. يحق مقدس و مسلّمي است كه هتك و ب

  فرمايد: خداوند سبحان مي

﴿Ÿωuρ (#θè= çFø) s? }§ø� ¨Ζ9$# ÉL©9 $# tΠ§� ym ª! $# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/﴾)2(.  

  .»نفسي را كه خداوند حرام كرده است، جز به حق نكشيد«
بـه   �حقي كه موجب نابودشدن نفس انسان است، آن اسـت كـه پيـامبر بزرگـوار اسـالم      

ريختن خون هيچ مسلماني كه اقرار كند خـدايي جـز او   «است:  يان داشتهروايت ابن مسعود ب
دليل. اول: زناكاري كـه ازدواج كـرده    مگر به سه ست و من رسول خدا هستم حالل نيست؛ني
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از جمـع   باشد. دوم: قاتل نفس به ناحق. سوم: كسي كه مرتد باشد و دينش را تـرك كـرده و  
  .)1(»اسالم جدا شده است

  فرمايد: ال ميو خداوند متع

﴿Ÿωuρ (#þθè= çG ø) s? öΝ ä.y‰≈ s9÷ρr& sπu‹ ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ßøtªΥ öΝßγè% ã— ö� tΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn= ÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ôÜ Åz # Z��Î6x. 

∩⊂⊇∪﴾.  

بخشـيم.   هـا روزي مـي   از بيم تنگدستي فرزندان خود را نكشيد، مـاييم كـه بـه شـما و آن    «
  فرمايد: كه مي. همچنان»است ان همواره خطاي بزرگآري، كشتن آن

﴿# sŒÎ)uρ äοyŠ… â öθyϑ ø9 $# ôM n= Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r' Î/ 5=/Ρ sŒ ôM n=ÏG è% ∩∪﴾)2(.  

  .»پرسند، به كدامين گناه كُشته شده است آنگاه كه از آن دخترك مي«
دهد كه هيچ احدي به  و خداوند سبحان كسي كه قتل را اساس كار خود كرده عذابي مي

  باشد:آن عذاب گرفتار نشده 
انساني كـه بـه مظلـومي كشـته شـود ابـن آدم [قابيـل] از او         هر«فرمايد:  مي �رسول خدا 

  .)3(»ريزي كرد او بود چون اول كسي كه قتل را پايه ،سهمي دارد
ها حمايت كند و هركس آن  از جان و خون انسان از وظايف مهم اسالم آن است كهيكي 

  فرمايد: كه خداوند مينمايد. همچنان ترين عذاب گرفتارش به سخت ،را جايز بداند

﴿tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰Ïdϑ yètG •Β …çνäτ !#t“ yfsù ÞΟ̈Ψ yγy_ #V$ Î#≈yz $pκ� Ïù |= ÅÒxî uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã …çµuΖ yès9 uρ £‰tã r&uρ 

… çµs9 $¹/# x‹tã $VϑŠÏà tã ∩⊂∪﴾)4(.  
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ود و خدا هركس عمداً مؤمني را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد ب«
  .»تر برايش آماده ساخته استكند و عذابي بزرگ رد و نفرينش ميگي بر او خشم مي

اين آيه داللت بر اين دارد كه سزاي گناه قاتل در آخرت، دائم و ابدي در جهنم است، و 
مـؤمني را  گفته است: كسي كه  بغَضَب و لعنت خدا بر اوست. و به اين خاطر ابن عباس 

ن را نسـخ نكـرده،   و اين آخرين دستوري اسـت كـه چيـزي آ   ند توبه ندارد. عمداً به قتل برسا
  اگرچه جمهور علماء برخالف آنست.

نابودشدن دنيا نزد خداوند از كشـتن مـؤمني بـه نـاحق آسـانتر      «فرمود:  �حضرت رسول 
  .)1(»است

اگر «فرمود:  �كه حضرت رسول  �به روايت ترمذي به سند حسن، از ابوسعيد خدري 
  .»كند وند همه را در آتش سرنگون ميمان و زمين در قتل مؤمني شركت كنند خدامردم آس

هـركس بـا يـك    «فرمـود:   �كه پيامبر بزرگوار اسالم  ببه روايت بيهقي از ابن عمر 
كلمه در قتل مسلماني شركت كند و به كشتن آن كمـك كنـد در روز قيامـت بـر پيشـاني او      

  .»از رحمت خدا مأيوس است :شود نوشته مي
و شركت در قتل مسلمان و ذمي و خودكشي، از جهت گناه مساوي اسـت. در بـارة قاتـل    

  ذمي كه جهنمي است، حديث صحيح به آن تصريح كرده است:
كسي كه يك « فرمود: �كه رسول اهللا  بروايت بخاري از عبداهللا بن عمرو بن عاص 

ت بـه مشـامش   بـوي بهشـ   كنـد بكشـد؛   را كه تحت حكومت اسالمي زنـدگي مـي  كافر ذمي 
  .»شود فتي به طول چهل سال احساس ميرسد در حالي كه بوي بهشت از مسا نمي

  و قاتل نفس [خودكشي] خداوند از آن بيزار است و خداوند متعال فرمود:

﴿(Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) Ïπs3è= öκ −J9 $#﴾)2(.  

  .»دو خود را با دست خود به هالكت نيفكني«
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﴿Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊄∪﴾)1(.  

  .»و خودتان را مكشيد، زيرا خدا همواره با شما مهربان است«
ه از كـوهي  هـركس كـ  «فرمود:  �كه رسول اهللا  �م از ابوهريره سلروايت بخاري و مو 

ود و بـه صـورت   ش را بكشد، از باال به پايين در آتش جهنم پرت ميخود را پرت كند و خود 
ودكشي كند آن سم در دسـتش قـرار   ماند، و كسي كه با سم خ دائمي و ابدي در آن باقي مي

و كسـي كـه بـه     ؛نوشد و در آتش جهنم جاويدان خواهد شـد  گيرد و آن را پي در پي مي مي
گيرد و آن وسيله را پي  وسيله چيز برنده و آهني خودكشي كند آن وسيله در دستش قرار مي

  .»آن حال در جهنم باقي خواهد ماند برد و در در بدن خود فرو مي در پي
كسي كه خود را خفه كند تا «فرمود:  �كه حضرت  �باز به روايت بخاري از ابوهريره 

شود و كسي كه با تيغ به خـود بزنـد تـا بميـرد، نفـس       بميرد، به وسيله آتش در قيامت خفه مي
يـرد، در قيامـت در   را در آتش پرت كند تا بم خودش را به آتش انداخته و آن كس كه خود

  .»شود آتش پرت مي
قبـل از شـما مـردي بـود،     «فرمـود:   �همچنين جندب بن عبداهللا گفت: كـه رسـول خـدا    

برد، كاردي را به شاهرگ دستش فرو برد و آن  زخمي در دست داشت و از زخمش رنج مي
ام نسبت به نفس خـود از مـن    بندهخداوند فرمود:  ره كرد، خونش قطع نشد تا فوت كرد.را پا

  .)2(»پيشي گرفت، من هم بهشت را بر او حرام كردم
ز در روز قيامت هركس به هرچيز خود را بكشد، با آن چي«و در حديث ثابت شده است: 

  .»شود عذاب داده مي
دانـد و كشـتن يـك فـرد از جامعـه را تجـاوز و        اسالم نوع انسان را تماماً يك خانواده مي

داند و قتل و كشتار به ناحق، نهايت كار زشـت و ناپسـند اسـت.     تمام افراد جامعه مي تعدي به
  خداوند متعال فرموده است:

                                           
 .29سورة نساء، آية  -1
 روايت بخاري. -2



    ﴾279﴿     اسالم اجتماعيبخش اول: جنبة    
  

 

 

 

﴿…çµ‾Ρ r& tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ø� tΡ Î� ö� tóÎ/ C§ø� tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $yϑ ‾Ρ r'x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ôtΒ uρ 

$yδ$uŠômr& !$uΚ ‾Ρ r' x6sù $uŠômr& }̈ $̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_﴾)1(.  

كسي را جز قصاص و يا به كيفر در زمين بكشد، چنان اسـت كـه گـويي همـه      ،هركس«
  .»امعه را زنده كرده استجو هركس، كسي را احيا كند، گويا  مردم را كشته است

خداوند متعال قصاص و اعدام قاتل را مشروع كرده و انتقـام قتـل عمـد را بـراي انتقـام از      
ديگران و پاكي جامعه از جرائمي كه نظام عمـوم را مختـل كنـد، معـين     قاتل و زجر و تهديد 
  كرده و فرموده است:

﴿öΝä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9 $# ×ο4θuŠym ’Í< 'ρé' ‾≈ tƒ É=≈t6ø9 F{$# öΝà6‾= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∠∪﴾)2(.  

  .»كه به تقوا گرائيد داي خردمندان، شما را در قصاص زندگاني است، باش«
كـه  اسـت. همچنان  هـاي گذشـته الهـي نيـز ثابـت بـوده       براي شريعت ،كيفر و مجازات ناي

  فرمايد: خداوند مي

﴿$oΨ ö;tFx. uρ öΝ Íκö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& }§ø� ¨Ζ9 $# Ä§ø� ¨Ζ9$$Î/ š÷yèø9 $# uρ È÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#Ρ F{$$Î/ šχèŒW{$# uρ 

ÈβèŒW{$$Î/ £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$|ÁÏ%﴾)3(.  

جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بينـي در   رات بر آنان مقرر كرديم كهدر تو«
ها نيز به همان ترتيب  باشد و زخم برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مي

  .»قصاص دارند
شريعت اسالم فرقي ميان فرد كوچك و بزرگ نيانداخته و قصاص حق است، يعني مقتول 

يا بزرگسال، مرد باشد يا زن، قصاص و ديـه ثابـت اسـت و بـراي همـه حـق حيـات        بچه باشد 
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هست. اخالل و فساد در حيات به هيچ وجه جايز نيست، حتي در حقِ قتل بدون عمد، خداوند 
  فرمايد: همچنانكه خداوند سبحان مي كرده و از مسؤوليت ديه مصون نيست.قاتل را آزاد ن

﴿$tΒ uρ šχ% x. ?ÏΒ ÷σßϑ Ï9 βr& Ÿ≅çFø) tƒ $�Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ āωÎ) $\↔sÜ yz 4 tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $�Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $\↔sÜ yz ã�ƒÌ� óstG sù 7πt7 s% u‘ 

7πoΨ ÏΒ ÷σ •Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) ÿÏ&Î# ÷δ r& HωÎ) βr& (#θè% £‰ ¢Átƒ﴾)1(.  

و هيچ مؤمني نسزد كه مؤمني را جز به اشتباه بكشد و هركس مؤمني را به اشتباه كُشـت،  «
بها پرداخت كنـد، مگـر ايـن كـه آنـان گذشـت        را آزاد و به خانوادة او خونبايد بندة مؤمني 

  .»كنند
در قتل معين كـرده، تـا ايـن كـه آن را      اسالم اين كيفر مالي را به خاطر احترام نفس انسان

اهميت نگيرند، پس بايد انسان احتياط كند و از آنچه ضرر مالي دارد دوري جويد و كسي  بي
  بداند كه قتل غير عمد گناه ندارد. را نكشد و مبادا چنان

كند حتي سقط جنـين را بعـد از واردشـدن     اسالم به شدت از جان و مال مردم حمايت مي
 4 بر 1كه در اين صورت  خطر باشد در درماگر هنگامي كه جان داند، م روح در او حرام مي

  .دية فرد كامل بايد پرداخت شود

  حمايت اسالم از مال مردم

دارد و عمـل بـه    دارد، حق مالكيت را هم مشروع مي كه حق حيات را محترم مياسالم همچنان
دانـد و اجـازه    مانند دوري از غصـب و غـارت و سـرقت را الزم مـي     ،هاي اخالقي آن توصيه

ب و ربا و خدعـه در بيـع و   گري تجاوز شود و به اين خاطر، غَصدهد بدون حق به مال دي نمي
وه و هرچـه بـدون سـببِ مشـروع گرفتـه شـود و همچنـين        معامالت و در وزن و پيمانـه و رشـ  

  خوردن مال به باطل حرام است.
كند اسالم حكم قطع دست را معين كرده، چـون   براي كسي كه توانايي دارد و دزدي مي

حكمت بينه و آشكاري است دست خيانت به منزلة عضو مريضي است كه به تشخيص دكتـر  
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است، پس قطع دست دزد الزم است، به خاطر ايـن  معالج، جهت سالمتي جسم قطع آن الزم 
درازي به مال مردم دارند، عبرت بگيرنـد و ديگـر جـرأت     كه كساني كه قصد تجاوز و دست

ز دسـت تعـدي و تعـرض    انجام عمل دزدي را نداشته باشند كـه بـا ايـن قـانون امـوال مـردم ا      
  فرمايد: خداوند متعال مي ماند. محفوظ مي

﴿ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& L !# t“ y_ $yϑ Î/ $t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ «!$# 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪﴾)1(.  

مرد و زن دزد را به سزاي آنچه كرده اند، دستشان را بـه عنـوان كيفـري از جانـب خـدا      «
  .»ببريد و خداوند توانا و حكيم است

ه و در سرزمين ايجاد فساد نمودند و امنيت را مختل هنگامي كه دزدان مجهز به سالح شد
خداونـد   ترين مجازات با ايشان برخـورد شـود.  شان كنند و با شديد كردند، بايد از شهر بيرون

  فرمايد: متعال مي

﴿$yϑ ‾Ρ Î) (#äτℜ t“ y_ tÏ% ©!$# tβθç/ Í‘$ptä† ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ tβöθyèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #�Š$|¡sù βr& (# þθè= −G s) ãƒ ÷ρr& 

(# þθç6‾= |Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s) è? óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& Νßγè= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈n= Åz ÷ρr& (# öθx�Ψ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 š�Ï9≡sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“ Åz 

’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íοt�ÅzFψ $# ë>#x‹ tã íΟŠÏà tã ∩⊂⊂∪   āωÎ) šÏ% ©!$# (#θç/$s? ÏΒ È≅ ö6s% βr& (#ρâ‘ Ï‰ ø)s? 

öΝ Íκö� n= tã ( (# þθßϑ n= ÷æ$$sù āχr& ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂⊆∪﴾)2(.  

جنگنــد و در زمــين بــه فســاد  داران خــدا و پيــامبر او مــي ســزاي كســاني كــه بــا دوســت«
 كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند، يا بـر دار آويختـه گردنـد، يـا دسـت و پايشـان در       مي

ن رسـوايي در دنياسـت و در   خالف يكديگر بريده شود، يـا از آن سـرزمين تبعيـد شـوند، ايـ     
آخرت عذاب بزرگ خواهند داشت، مگر كساني كه پيش از آن كه بر ايشـان دسـت يابنـد،    

  .»توبه كرده باشند، پس بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است
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وند و شـ  خوار از رحمت خداوند محرومنـد، چـون موجـب فسـاد مـي      دهنده و رشوه رشوه
شوند، چرا كه رشـوه باعـث    د و از حق منحرف و گمراه ميگيرن احكام الهي را به مسخره مي

شود حاكمان از هواي نفس پيروي و حكم به باطل كنند؛ هرگاه حاكمـانِ امـر، بـه حالـت      مي
دارد، پس در اين هنگـام  روي باز را از آن انحراف و كج انحطاط رسيدند و كسي نبود كه آن

  جويند. بر امت الزم است كه از كارهاي زشت و ناپسند دوري

﴿ßŠ…ãρ# y‰≈ tƒ $‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù= yèy_ Zπx�‹Î= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Λ äl ÷n$$sù t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# Èd,ptø: $$Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθyγø9 $# 

y7 ‾= ÅÒãŠsù tã È≅‹Î6y™ «! $# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθ�= ÅÒtƒ tã È≅‹Î6y™ «! $# öΝßγs9 Ò># x‹tã 7‰ƒÏ‰ x© $yϑ Î/ (#θÝ¡nΣ tΠöθtƒ 

É>$|¡Ïtø: $# ∩⊄∉∪﴾)1(.  

 يمـردم بـه حـق داور   ما تو را در زمين، خليفه و جانشين گردانيديم، پس ميـان   !اي داود«
كند و در حقيقت كساني كـه   كه تو را از راه خدا به در مي كن و زنهار از هوس پيروي مكن

روند، به سزاي آن كه روز حساب را فراموش كرده انـد، عـذابي سـخت     از راه خدا به در مي
  .»تخواهند داش

ده و همچنـين از آن امـوال بـه حـاكم     و خداي متعال از خوردن مال مردم به ناحق نهي كر
مـردم را بـه نـاحق بخورنـد و     شود كه گروهـي از مـردم مـال     دادن، چرا كه اين كار سبب مي

  فرمايد: همچنانكه خداوند متعال مي بگيرند.

﴿Ÿωuρ (#þθè= ä. ù' s? Νä3s9≡uθøΒ r& Νä3oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ (#θä9ô‰ è? uρ !$yγÎ/ ’ n< Î) ÏΘ$¤6çtø: $# (#θè= à2ù' tG Ï9 $Z)ƒÌ� sù ôÏiΒ 

ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øOM} $$Î/ óΟ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∇∇∪﴾)2(.  

 ]به عنوان رشـوه  ريد و [و از اين كار بپرهيزيد كهو اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخو«
ز اموال مردم را به گناه بخوريد، در حـالي كـه   دهيد، تا بخشي ا قسمتي از آن را به قضات مي

  .»دانيد خودتان هم خوب مي

                                           
 .26سورة ص، آية  -1
 .188سورة بقره، آية  -2
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خـوار را لعنـت    دهنده و رشـوه  رشوه �حضرت رسول اهللا «نقل است كه:  �از ابوهريره 
  .»گيرند كه براي صدور حكم رشوه مي كرده

  غصب و گرفتن اموال به ناحق، موجب عذاب سخت است.
كسي كه يك وجب زمين «فرمود:  �كه پيامبر  له به روايت بخاري و مسلم از عايش

  .»افتد ورت حلقه [طوق] به گردنش ميرا از كسي به ظلم بگيرد، زمين مذكور به ص
كسي كه حق مسـلماني را بـه وسـيلة    «فرمود:  �و روايت مسلم از ابي امامه كه رسول اهللا 

ه و بهشـت را بـر او   خوردن براي خويش بگيرد، خداوند دوزخ را براي او آماده كرد سوگند
ه كم باشد چگونه است؟ فرمـود:  حرام كرده است. مردي گفت: يا رسول اهللا، اگر غصب شد

  .)1(»اي از چوب اراك باشد چه غصب شده به اندازه شاخهاگر
  گيرد: بودن را از مرد مي غش و فريب در معامله و خريد و فروش و غير آن، شرف اسالمي

عليـه مـا سـالح بـردارد از مـا      كسـي كـه بر  «فرمود:  �مبر نقل است كه پيا �از ابوهريره 
  .»سي كه ما را فريب دهد از ما نيستنيست و ك

از كنـار دكـان بقـالي    «فرمود:  �و در روايت ديگر مسلم آمده است كه: حضرت رسول 
گذر كرد، متوجه يك نوع از حبوبات شد، دستش را به داخل آن فرو برد، ديد كه نـم دارد،  

ان آن را خـيس  گفـت: بـار   لصاحب مغازه! چرا اين طعـام خـيس اسـت؟ بقـا     پس فرمود: اي
سي كه فرمود: چرا آن را در قسمت باال قرار نداده ايد تا مردم آن را ببينند، ك �پيامبر  كرده.

  .»ما را فريب دهد از ما نيست
 داده و آن را محترم شمرده و كساني كـه وزن و  دستور اكيداسالم براي حفظ اموال مردم 

همچنانكه  شدن تهديد كرده است. الهي و هالك گيرند، به عذاب سخت پيمانه را مسخره مي
  فرمايد: خداوند متعال مي

                                           
 كه با چوب آن مسواك كنند. م. اراك درختي است -1
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﴿×≅ ÷ƒuρ tÏ� Ïe� sÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ tÏ% ©!$# #sŒÎ) (#θä9$tG ø. $# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθèùöθtG ó¡o„ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ öΝèδθä9$x. ρr& 

öΝ èδθçΡy— ¨ρ tβρç� Å£øƒä† ∩⊂∪ Ÿωr& ÷Ýà tƒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& Νåκ ¨Ξr& tβθèOθãèö6̈Β ∩⊆∪ BΘöθu‹ Ï9 8ΛÏà tã ∩∈∪ tΠöθtƒ ãΠθà) tƒ â¨$̈Ζ9 $# 

Éb> t� Ï9 tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∉∪﴾)1(.  

 فروشان كه چون از مردم پيمانه ستانند و چون براي آنان وزن كنند بـه ايشـان   واي بر كم«
روزي بـزرگ، روزي كـه    برند كه برانگيخته خواهنـد شـد در   مگر آنان گمان نمي كم دهند؛

  .»مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاي ايستند
اعالن ون و همكاري، و اشدة غير است و مخالف روح تعآوردن مال اندوخته  ربا به دست

  فرمايد: خداوند متعال مي جنگ با خدا و رسول خدا است.

﴿ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒuρ $tΒ u’ Å+ t/ zÏΒ (##θt/ Ìh�9 $# βÎ) Ο çFΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù 

öΝ ©9 (#θè= yèø� s? (#θçΡ sŒù' sù 5>ö� ysÎ/ zÏiΒ «!$# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( βÎ) uρ óΟ çFö6è? öΝà6n= sù â¨ρâ â‘ öΝà6Ï9≡uθøΒ r& Ÿω 
šχθßϑ Î= ôà s? Ÿωuρ šχθßϑ n= ôà è? ∩⊄∠∪﴾)2(.  

ا كنيد و اگر مؤمنيد آنچـه از ربـا بـاقي مانـده     از خدا پرو !اي كساني كه ايمان آورده ايد«
دة وي برخاسـته ايـد و اگـر    اواگذاريد و اگر چنين نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و فرسـت 

  .»بينيد كنيد و نه ستم مي نه ستم مي هاي شما از آنِ خودتان است؛ رمايهتوبه كنيد س
  .خواري مال هركس باشد مسلمان يا غير مسلمان حرام استربا

هركس به يك ذمي ظلم كند، و يا حقـي را از وي ضـايع   «فرمايد:  مي �حضرت رسول 
نمايد، يا زيادتر از توانايي او بر او تحميل كند و يا بدون رضايت قلبي چيزي را از او بگيـرد،  

  .)3(»در روز قيامت من با آن كس دشمنم

                                           
 .6 – 1سورة مطففين، آية  -1
 .279 – 278بقره، آية سورة  -2
 روايت ابوداود. -3
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فيـر گناهـاني   خوب و باارزش اگرچه جنـگ و جهـاد در راه خـدا باشـد، موجـب تك     كار 
  شود كه بردن و گرفتن مال مردم به ناحق است. [و آن گناه بخشودني نيست]. نمي

نزد مـا آمدنـد و در    �گفت: در جنگ خيبر جمعي از اصحاب پيامبر  �عمر بن خطاب 
شـده و ايـن هـم     گفتند: اين فالن كس اسـت كـه شـهيد    ميدان جنگ جنازه شهدا را ديدند و

نازه مردي رسيدند گفتند: اين هم فالن كس است كـه شـهيد شـده    فالني است؛ تا اينكه به ج
ي كـه  به خاطر جامه يا عبائ ؛چنان نيست من او را در جهنم ديدم«فرمود:  �پس پيامبر  است.

  .»به خيانت از غنايم برده بود
الش دفاع كند كه اگر در حال دفاع كشته شود، شهيد است و همچنين انسان حق دارد از م

  فاع از دين و خانواده كشته شود شهيد است.اگر بر سر د
هركس در حال دفـاع از مـال و ديـن و    «فرمود:  �از سعيد بن زيد روايت شده كه پيامبر 

  .)1(»اهل و ناموس، كشته شود شهيد است
و گفـت: يـا رسـول اهللا، اگـر      آمـد  �مردي به حضور حضـرت  «: �به روايت ابوهريره 

به او نده، گفت: اگـر بـا مـن جنگيـد؟ فرمـود: شـما هـم        فرمود:  مد و قصد مالم كرد!مردي آ
بجنگيد، اگر مرا كشت چه؟ فرمود: شهيد هستي، گفت: اگر من او را بكشـم چـه؟ فرمـود: او    

  .)2(»در آتش است

  حق نگهداري و حمايت از ناموس و آبرو

از داده و اين امـر   اكيداسالم در حمايت از ناموس و آبرو و شخصيت و كرامت انسان دستور 
داند، همانند نماز و روزه و ذكر و دعا كه راه درست  وظايفي است كه اسالم آن را واجب مي

  باشد. و عملي در زندگي مي
هاي وسيع و دقيق براي تحقيق و اثبات اين امر مهم به ايـن دو آيـه اشـاره     و اسالم با برنامه

  فرموده است:

                                           
 روايت ابوداود و نسائي و ترمذي و گفت: حسن صحيح. -1

  روايت مسلم. -2



   

 ﴿286﴾
     

  سالم ماا
  

 

﴿ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω ö� y‚ó¡o„ ×Πöθs% ÏiΒ BΘöθs% #|¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ # Z�ö� yz öΝåκ ÷]ÏiΒ Ÿωuρ Ö !$|¡ÎΣ ÏiΒ 

> !$|¡ÎpΣ #|¤tã βr& £ä3tƒ #Z� ö� yz £åκ ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (#ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ ä3|¡à�Ρr& Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖs? É=≈s) ø9F{$$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœeω$# 

ä−θÝ¡à� ø9 $# y‰÷èt/ Ç≈ yϑƒM} $# 4 tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# 

# Z��ÏW x. zÏiΒ Çd©à9 $# āχ Î) uÙ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟ øOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 �= Ïtä† r& 

óΟ à2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝóss9 ÏµŠ Åzr& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò>#§θs? ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪﴾)1(.  

هـا از   د، شـايد آن قوم ديگر را ريشخند كننـ  ،نبايد قومي اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
ها بهتر باشـند، و   ها از اين شايد آن ؛زناني زنان ديگر را ريشخند كنند ها بهتر باشند و نبايد اين

هاي زشت ندهيد، چه ناپسنديده است نام زشـت.   و به همديگر لقب از يكديگر عيب مگيريد
ها گناه اسـت   اي از گمان ها بپرهيزيد كه پاره از بسياري گمان !اي كساني كه ايمان آورده ايد

و جاسوسي مكنيد و بعضي از شما غيبت بعضي را نكنيد، آيا كسي از شـما دوسـت دارد كـه    
پـذير   كراهت داريد، پس از خدا بترسيد كه خدا توبه د، از آنراش را بخو گوشت برادر مرده

  :ر پي دارنداين آيات چندين معني د .»و مهربان است
و غير آن هرطـور كـه باشـد حـرام     جويي  ، هر بدگويي و عيبريشخند ومنع استهزا  -1

ف و منزلت خداوند متعال استهزا و مسخره را منع كرده، چون اهانت به شخصيت و شر است.
شده ابله و سفيه باشد  كند، اگر شخص مسخره دار مي جريحهشده را  ت و قلب مسخرهانسان اس

  اهانت به او تأثيري ندارد، بلكه تحقير است.
اي كـه از حـد شـرعي تجـاوز كنـد و بـه اسـتهزا و         شوخي و مزاح حالل است نه به اندازه

  مسخره مبدل شود.
  ف لنفســـك حقهـــاإذا أنـــت مل تعـــر

ــى  ــت عل ــا كان  ًــا ــاًا هوان ــاس أهون   لن
  

                                           
 .12 – 11سورة حجرات، آية  -1
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كنـي و در نـزد    شناسي؛ خودت را مسخره مـي  آنگاه كه تو وظيفه و حق نفس خود را نمي
  شوي. مردم خوارتر مي

دليل نهي قرآني از استهزا آن است كه شايد، به راستي استهزاشدگان از حيث پاكي نفـس  
  تر باشند.از شخص استهزاكننده به خدا نزديكو نيكي 

چـه بسـا انسـاني ژوليـده و     «فرمـود:   �كـه پيـامبر    �بـوهريره  روايت مسلم و احمـد از ا 
  .»چيزي از خدا بخواهد، مستجاب شود ولي اگر شود؛ گردآلود كه از درها رانده مي
 ،مـردي گفـت: بـه خـدا قسـم     «ن عبداهللا: كه رسول اهللا فرمود: و روايت مسلم از جندب ب

چـه كسـي ولـي مـن اسـت [چـه        خداوند تبارك و تعالي فرمود: بخشد. خداوند فالني را نمي
دم و عمل كردم و عمـل تـو   خورد كه فالني را نبخشم] من او را عفو كر كسي به من قسم مي

  .»باطل است
فرمايد:  مي �كه حضرت رسول دان و زنان، از گناهان كبيره استاستهزاء و مسخره به مر

  .»بس است براي شرّ و بدبختي شخص، اين كه برادر مسلمانش را تحقير كند«
 جـويي از ديگـران   زدن و عيـب  طعنهدومين چيزي كه خداوند آن را حرام كـرده،   -2

 رنجـي و  شـود و باعـث ايجـاد كينـه و دل     دار مي اين كار درون برادر مسلمان جريحهاست، با 
خوشا به حال كسي كه با پرداختن به عيـب خـودش،   «گردد كه در حديث است:  دشمني مي
  .»جويد گران دوري مياز عيب دي

 .است ن لقب بد و ناپسند به ديگراندادسومين چيزي كه خداوند از آن نهي كرده،  -3
بايد برادر ديني خود را به لقب بد صدا نكني، چـون موجـب نـاراحتي و تحقيـر و تمسـخر او      

اي  شود، پس به راستي گفتن لفظ زشت و ناپسند به انسـان مسـلمان كـار خـوب و شايسـته      مي
  نام زشت پس از ايمان!!نيست، و چه ناپسند است 

، ظلمـي اسـت كـه    نكـردن آن ن تعاليم و تربيت اسالمي و رعايـت  مخالفت با اي -4
خداوند از آن ناراضي است و موجب غضب اوست و كسي كه مرتكب اين عمل و روش بد 

خواهد مسلمانان  كه خداوند مي شود، باعث تفرقه و جدايي بين مردم و جامعه است، در حالي
  و همكاري نمايند و به مصلحت اجتماع در سايه محبت و مودت زندگي كنند.هم تعاون با
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زدن و ادن كار زشت بـه ديگـران اسـت، تهمـت     ؛ سوء ظن، نسبت دنهي از سوء ظن -5
ــاهي از گناهــان و     ــر، گن ــه فاميــل و نزديكــان و مــردم، بــدون دليــل صــحيح و معتب خيانــت ب

  ترين سخنان است. نادرست
از بدگماني بپرهيزيد، بـدگماني  «فرمود:  �حضرت رسول اهللا  كه �به روايت ابوهريره 

  .)1(»ترين سخنان است نادرست
ت را باشد، اگر كسي سبب تهم تهمت به اين خاطر نادرست است، چون هتك حرمت مي

وء ظن در آن حالت حرام نيست، چون از دايره ظن خارج و بـه  آشكار و به آن اقرار نمود، س
و هركس خودش را در مـدخل اتهـام قـرار دهـد نبايـد بـدگمان را       مرحله يقين رسيده است، 

  افتد كه قلب از بدگماني به ديگران خالي باشد. سرزنش كند و خيلي كم اتفاق مي
 -1«ت من از آن محفوظ نخواهند ماند: فرموده است: سه چيز هست كه ام �رسول خدا 

كسـي كـه داراي ايـن    ظـن و بـدگماني. مـردي گفـت:      -3حسـادت.   -2عقيده به بـد يمنـي.   
اگر حسادت نمـودي  رطرف سازد و عالجش چيست؟ فرمود: ها باشد چگونه آن را ب خصلت

رفتـي، بـه   پوشي كن و استغفار كن. هرگاه بدگمان شدي جستجو مكن و اگر تصميم گ چشم
  .»خاطر بد يمني منصرف نشو

  .»ن بد مبرگاه به سخن برادرت گماهيچ«فرمود:  �و حضرت عمر 
  .جاسوسي و تفتيش عقايد و دنبال عيب مردم بودننهي از  -6

باشد كه منـافق   جزو صفات كساني مي ،بودن جاسوسي و تفتيش عقايد و دنبال عيب مردم
ـ   ند كه به جز ضايعرگويند و به قلب ايمان ندا هستند، به زبان مي مه و ينـ و ايجـاد ك ر كـردن ع

  غرض، مصلحتي در آن نيست.
منبر رفت و با صـداي  به باالي  �اسلمي كه حضرت رسول  به روايت ترمذي از ابي بزره

اي جماعتي كه تنها به زبان ايمان داريد و ايمان به قلبتان نرسيده است؛ مسلمانان «بلند فرمود: 
را اذيت نكنيد، عيب ديگران را دنبال نكنيد، به راستي كسي كه به دنبال عيب برادر مسلمانش 

                                           
 روايت بخاري و ديگران. -1
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هد بود، مسلماً كسي كه خداوند عيبش را دنبال كند، حتماً باشد خداوند به دنبال عيب او خوا
  .»رسوا و مفتضحش خواهد كرد، هرچند خودش را در وسط منزلش پنهان كند

خوشتر اسـت  چه بويي از بوي تو «به سوي كعبه نگاه كرد و گفت:  بعبداهللا بن عمر 
رام تو برتر، امـا  عظمت هستي و چه احترام و حرمتي از حرمت و احتو چه پاك هستي و چه با
  .»تر است ن نزد خداوند از تو برتر و محترم[با اين اوصاف] انسان مؤم

شـما اگـر بـه دنبـال كشـف      «كـه فرمـود:    �از نبي اكرم  �به روايت ابوداود، از معاويه 
كشـانيد و يـا نزديـك اسـت كـه آنـان را بـه فسـاد          هاي مردم باشيد، آنان را به فساد مـي  عيب

  .»بكشانيد
فـالن  مردي به پيش او آورده شد، به او گفته شـد: ايـن   «روايت شده:  �مسعود  ابن از و

ولي اگر چيزي از آن  چكد. گفت: ما از جاسوسي نهي كرديم، است كه شراب از ريشش مي
  .)1(»كنيم ظاهر شد به آن گرفتارش مي

ده و فرمـوده  غيبت را به ايـن صـورت تعريـف نمـو     �؛ حضرت رسول نهي از غيبت -7
فرمـود:   ترنـد.  تـر و آگـاه   و رسـول خـدا عـالم    دانيد غيبت چيست؟ گفتند: خدا آيا مي«است: 

غيبت آنست كه در حق برادر ديني خودت چيزي بگويي كه به آن ناراحـت و نگـران شـود،    
گوييم، داراي آن صفت باشد بـاز غيبـت اسـت؟     شخصي پرسيد: آيا اگر آنچه نسبت به او مي

گويي، در او باشد، غيبت است و اگر در او نباشد  اش مي هاگر آنچه در بار فرمود: �حضرت 
  .)2(»بهتان است

به آن نگران باشد واضح شده و مسلماً هرچه كه انسان  تدر اين حديث، حقيقت غيب
باشد، و نه  يا به جسم و اخالق و طايفه و نسبخواه مربوط به قيافه و  غيبت محسوب است؛

جويي، همه  نگري و عيب شود، مانند اشاره و يا سبك تنها با زبان، بلكه هرچه موجب تحقير

                                           
  روايت ابوداود به اسناد صحيح. -1
 به روايت مسلم، ابوداود و ترمذي از ابوهريره. -2
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≅× ﴿تبارك و تعالي فرموده است: ها غيبت است. خداوند  اين ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;οt“ yϑ èδ >οt“ yϑ —9 ∩⊇∪﴾)1( .

  .»جويي عيبواي بر هر بدگوي و «
: عرض كـرد  �به حضرت رسول  لبه سند صحيح به روايت ترمذي، حضرت عايشه 

اي كه دارد براي شما خوب است؟! (در آن منظور قد كوتاهي بـود) پيـامبر    فهصفيه با اين قيا«
دي، آن را آلـوده و  كـر  اگر آن را با آب دريا مخلـوط مـي   فرمود: با اين سخني كه گفتي، �

  .»ساخت متغير مي
بـود، و   صفيه دختر حيـي، شـترش مـريض   «ين از حضرت عايشه روايت شده كه: و همچن

به زينب فرمود: شتري را به صفيه بـده، گفـت: بـه آن     �پيامبر  شت.زينب هم شتري اضافه دا
و محـرم و قمسـتي از صـفر     هـاي ذيحجـه   ناراحت شد و از او در مـاه  �يهودي بدهم؟ پيامبر 

  .»دوري كرد
نمودن كرامت و شخصيت انسان از آثار  دار دار كردن و خدشه جريحه :پرهيز از غيبت

و  شود نمايد، موجب قطع روابط بين اقوام و فاميل مي يها ايجاد م غيبت است. چه بسا فتنه
ده تشبيه كند. قرآن غيبت را به خوردن گوشت برادر مر هاي خود را فراموش مي شخص عيب

  فرمايد: خداوند متعال مي كرده تا از آن نفرت شود.

﴿Ÿωuρ =tG øótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 �= Ïtä† r& óΟ à2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝóss9 ÏµŠ Åzr& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3sù 4 
(#θà)̈? $# uρ ©!$#﴾)2(.  

بعضي از شما غيبت بعضي را نكنند، آيا كسـي از شـما دوسـت دارد كـه گوشـت بـرادر       «
  .»اش را بخورد، از آن كراهت دارد، پس از خدا بترسيد مرده

مردي از انصار به رفيقش گفت: ايـن را   ،حد جاري گرديد »ز اسلميماع«هنگامي كه بر 
آن را  �به مانند سگ رجم شـده! حضـرت    ته نفس خود را از گناه نگاه دارد؛بين كه نتوانسب

                                           
 .1سورة همزه، آية  -1
 .12سورة حجرات، آية  -2
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فرمـود:   �حضـرت   اي رسـيدند.  تا به الشة االغ مرده شنيد و سكوت كرد، يك ساعتي رفتند
 ش]: مـائيم و حاضـريم يـا رسـول اهللا!    كجا هستند فالن و فالن؟ گفتند: [مـرد انصـاري و رفـيق   

رسـول اهللا، خـدا   رمود: دو نفري از اين الشة مردار بخوريد، گفتنـد: يـا   به ايشان ف �حضرت 
چيزي كه شما در بارة آن مرد «خورد. فرمود:  اين الشة مردار ميشما را بيامرزد، چه كسي از 

او اكنـون در   ،قسم به كسي كه نفس مـن در دسـت اوسـت    .تر بود گفتيد از اين مردار كثيف
  .)1(»نهرهاي بهشت است

جويي مـردم پرهيـز ندارنـد و هميشـه مشـغول غيبـت        ه از شرف و ناموس و عيبكساني ك
  ديگرانند، در قيامت از رباخواران بدترند.

آيـا  «بـه اصـحابش فرمـود:     �روايت شـده كـه پيـامبر بزرگـوار      لاز حضرت عايشه 
: فرمـود  �ترنـد، پيـامبر    شناسيد؟ گفتند: خدا و رسول خـدا آگـاه   را مي بدترين رباها نزد خدا
حالل دانستن هتك و ناموس انسان مسلمان است، بعد ايـن آيـه قرائـت     بدترين رباها نزد خدا

  فرمود:

﴿ tÏ% ©!$# uρ šχρèŒ÷σ ãƒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ Î� ö� tóÎ/ $tΒ (#θç6|¡oKò2$# Ï‰ s) sù (#θè= yϑ tFôm$# $YΖ≈ tFôγç/ 

$Vϑ øOÎ) uρ $YΨ� Î6•Β ∩∈∇∪﴾)2(.  

كـه مرتكـب عمـل زشـت شـده باشـند، آزار       ا بـي آن ان مـؤمن ر كساني كـه مـردان و زنـ   «
  .»رسانند، قطعاً تهمت و گناه آشكار به گردن گرفته اند مي

ترين گناهان، گناهي است بزرگ«فرمود:  �كه حضرت  �به روايت ابوداود از ابوهريره 
از  فـي يـك دشـنام   كه به ناحق دنبال عيب و آبروريزي مرد مسلمان باشـي و دو دشـنام بـه تال   

  .»گناهان كبيره است
دانسـتند و   گفت: سلَف صالح عبـادت را تنهـا در نمـاز و روزه نمـي     /عمر بن عبدالعزير

  ها است. منظور از عبادت دوري از منكرات و زشتي

                                           
 روايت ابن حبان. -1

 .58سورة احزاب، آية  -2
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بايـد از لهـو و عبـث كـه شايسـتة شـأن او        ،شرف و شخصيت انسان محترم و مقدس است
هايي را استثناء نموده اند كه غيبت در اين  طلبنيست پرهيز كند، اما به خاطر مصالح شرعي م

  هاي استثنايي رخصت دارد، ولي بايد در وقت ضرورت انجام شود. حالت
شـود و خـود    هاي استثنايي آن است كه گاهي بر انسان ظلمي واقع مي يكي از حالت اول:

 د اظهـار داند و مظلوميت خودش را پيش كسي كه داراي انصاف باش را در آن باره مظلوم مي
در ايـن صـورت غيبـت ظـالم رخصـت دارد، همچنـان كـه         دارد، تا شايد حقش را بگيرد؛ مي

  فرمايد: خداوند مي

﴿āω �= Ïtä† ª! $# t�ôγyfø9 $# Ï þθ�¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# āωÎ) tΒ zΟ Î= àß﴾)1(.  

زباني را دوست نـدارد، مگـر از كسـي كـه بـر او سـتم رفتـه        خداوند بانگ برداشتن به بد«
  .»باشد

  .»گفتن است براي صاحب حق سخن« فرمود: �حضرت رسول 
ب تعلل ورزيدن كسي كه قادر بـه پرداخـت ديـن خـودش اسـت، موجـ      «هم فرمود: و باز

  .»شدن مال اوست ناسزاگفتن و حالل
  .)2(»انگاري توانگر در اداي قرض، ظلم است سهل«هم فرموده است: و باز

و سـاكت شـد، سـكوتش گنـاه اسـت و       هنگامي كه مظلوم از حق خودش صرفنظر نمـود 
  ارزش خواهد بود. زندگي بي

 نتوانست به ظالمي بگويد: اي ظـالم! هنگامي كه امتم ترسيد و «فرمود:  �حضرت رسول 
  . يعني شايسته آنند كه با ايشان خداحافظي شود.»بايد از آن خداحافظي و وداع كرد

فجور و گناه باكي ندارند، چون  نمودن فسق و مردماني هستند كه از اعالن و آشكار دوم:
شـان برداشـته شـد ديگـر      داراي شرافت و حيثيت نيستند؛ بعد از اين كـه پـردة حيـا و حرمـت    

  حرمتي ندارند.

                                           
  .148سورة نساء، آية  -1
 روايت بخاري و مسلم از ابوهريره. -2



    ﴾293﴿     اسالم اجتماعيبخش اول: جنبة    
  

 

 

 

آمد و نمازش را به جماعـت حضـرت خوانـد؛ هنگـامي كـه       �مردي به حضور حضرت 
و ا، قصد رفتن كرد و بر شـترش سـوار شـد، گفـت: پروردگـارا، بـه مـن و محمـد رحـم فرمـ          

بـه راسـتي سـنگدلي    «فرمـود:   �كس را در آن رحمت، شـريك مـا مگـردان. حضـرت     هيچ
اسـت يـا شـترش؟    گوئيد او خودش گمـراه   خودت را آشكار كردي، بعداً فرمود: آيا شما مي

  ؟»مگر نشنيديد چه گفت
آمـد و اجـازه ورود    �روايت شده: مردي به حضور حضـرت   لو از حضرت عايشه 

همـين كـه    »د بدهيد، بدترين برادر طايفه استبه او اجازه ورو«: فرمود �خواست. حضرت 
حضرت عايشه گفت: آنچه كه  ا لفظ شيرين و خوشرويي جوابش داد.ب �وارد شد، حضرت 

بدترين مـردم كسـي    اي عايشه!«ني جوابش دادي، فرمود: قبالً فرمودي، حاال با نرمي و مهربا
  .»شرش او را ترك كننداست، به خاطر دوري از 

بدترين مردم كساني هستند كه احترامشان به خـاطر حفـظ   «و از ابوداود روايت است كه: 
  .»شان است انسان از شرّ زبان

برم كه فالن و فـالن   من گمان نمي«فرمود:  �و از حضرت عايشه، كه گفت: رسول خدا 
  .)1(»از دين ما چيزي بدانند

سـت اسـت تـا مـردم از     راشـرار د  در اين احاديث چنان معلوم است كه غيبت فاسق و اهل
  شان پشيمان شوند. شرّشان در امان باشند و شايد بشنوند و از كردار زشت

گيـرد،   ري مورد مشـورت قـرار مـي   اكهايي كه درست است، كسي كه در  بتاز غي سوم:
كننـده در ورطـه    حالتي را كه پوشيده و پنهان است از روي نصيحت آشكار كند، تا مشـورت 

  گيرد.مشكالت قرار ن
رفـتم   �به روايت بخاري و مسلم از فاطمه بنت قيس كه گفت: به حضور پيامبر بزرگوار 

  فرمود: �جهم و معاويه به خواستگاري من آمده اند! حضرت  ابا :و گفتم كه

                                           
 ليث گفت: اين دو (فالن و فالن) منافق بودند. -1
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ت ندارد و اما ابـاجهم هيچگـاه عصـايش را از روي دوشـش     وراما معاويه گدا و مال و ث«
  .)1(»دارد برنمي

خواهـد فتـوايي را در مـورد كـاري طلـب كنـد، مفتـي بعضـي از          كسـي مـي   ثالًم چهارم:
دارد و غير از اين راهي ندارد تا طرف بر آن شناخت پيدا كنـد و   هاي آن كار را بيان مي عيب

  نجات يابد.
روايت است كه گفت: هند زن ابوسفيان به پيامبر بزرگوار اسـالم   لاز حضرت عايشه 

 دهـد، مگـر   ست، به مقدار كافي خرج به من و فرزنـدم نمـي  گفت: ابوسفيان مردي بخيل ا �
ت را با انصـاف خـرج خـودت و فرزنـد    «مود: فر �حضرت  چيزي از مال او ببرم و او نداند.

  .»ببر
هـاي   كردن راويان دروغ و هشدار از بدعت ز شر و باطلآگاهي و اخطار و دوري ا پنجم:

  گزاران. كنندگان و بدعت بدعت
ه معروف و مشهور به لقبي از القاب مانند كچـل و كـور و كـرّ و    اين است كسي ك ششم:

شَل باشد و براي شناخت او گفته شود، نه براي تحقيـر و نقـص و عيـب و غيبـت كـه در ايـن       
  موارد جايز است.

كفاره غيبت طلب بخشش از گناه «روايت است كه فرمود:  �از نبي اكرم  :توبه از غيبت
و مشمول رحمت  پروردگارا، ما را و او را بيامرزن كلمات كه باشد، با اي براي غيبت شده مي

  .»خود بگردان

                                           
 كند. زند يا بسيار سفر مي يا بسيار زن خود را مي -1



  

  حسن ختام

در بارة پيشرفت و تغييرات زندگي و علم و دانش و رفاه و  ،مهمترين و بيشترين صحبت امروز
، و چقدر زياد و شديد است دوري و غفلت مردم از خداوند و ديـن و  اقتصادي و مادي است

  .دهاي ظاهري ديدن ها، و زندگي را فقط در نان و خوراك و نعمت لتاخالق نيك و فضي
هاي  هاي صنعتي و غير آن و انواع شادماني گفتن و بحث از علم و مال و پيشرفت بله! سخن

مادي، خوب و زيباست؛ چرا كه مربوط بـه انسـان و واقعيـات اوسـت و از نيازهـاي جنسـي و       
ز همه بهتر و مفيد و مقدمتر كه بـه فضـائل انسـاني و    نوعي انسان است، اما چه زيباتر است و ا

  امثال آن اهميت داده شود، چون انسان تنها به نان و متعلقات آن زنده نيست.
ت پاك كه زينت شخصيت و اصالت انسان است، منحصـر در ايمـان   رفط فضايل انساني و

اميدواري به  آوردن رحمت الهي، محبت او، شكر او، و اخالص است، همچنانكه در به دست
نمودن او، در مسير احسـان و پايـداري، امانـت، راسـتي،      او، ترس از او، ياد او و خوب عبادت

نمودن، شرم و حيا، پاكدامني، نيكي بـه پـدر و مـادر، تـرحم بـه ضـعيفان، ارزش        نيكي، مدارا
ق زنـدگي و محافظـت و   بـودن بـه حـ    گذاشتن براي زن، خوب و كامل تربيت نمودن، پايبنـد 

  باشد. و مال مردم مي اني ناموسنگهب
آن را ناديده گرفت كه بـا تحقيـق در    ساسي بايد بسيار توجه شود و نبايدو به اين عناصر ا

تن آيـد، برپـا داشـ    اين مورد، راه صحيح و آشكار را به سوي سعادت و پيروزي به دسـت مـي  
با نابودشـدن  روح، نابودكننده شخصيت انساني است و  زندگي مادي بدون پيداكردن اصالت

خاطر اسالم در تمـام   شود، به اين هم نابود ميان، زندگي مادي و معنوي انسان باشخصيت انس
هاي اصالحي نفس، سعي بر پـاكي و پايـداري نفـس داشـته، چـون هرنـوع تـالش و         كوشش

پس هر اصالحي در نظر اسالم بر اين اسـاس   رسد؛ ر اين اساس نباشد به هدف نمياصالحي ب
چون تالش در جهت اميال نفساني ارزشي نداشته و انسان را بـه هـدف و غايـت     معتبر نيست،

  رساند. نهايي خود نمي
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  سالم ماا
  

 

ني خداوند در روي كند كه رسالتش را به دست آورد، مانند جانشي چه بسا انسان تالش مي
كـه مسـلّماً بـه نتيجـه نهـايي       نفس واقعي خود تغييري ايجاد كنـد  كه در درونزمين، بدون اين

  رسيد. نخواهد
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كه آنـان احـوال خـود را    دهد، مگر اين ملتي را تغيير نمي خداوند حال و وضع هيچ قوم و«
  .»تغيير دهند

و اين آخرين مطلب ما در اين رساله است، تالش ما بر اين بود كه اصـول اخالقـي اسـالم    
معرفي نماييم هاي معنوي، فرهنگي و اجتماعي است  اصالح در عرصه ،عي را كه نتيجة آنواق

ها نمودار سازيم، تا بدينوسيله پرچم هدايت و  هاي اسالم را در اين عرصه ها و خوبي و زيبايي
  راهنمايي و روشنايي راه را تقديم كنيم.

  
  مجعنياهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أوصلى 
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