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16

فهرست جلد اول

خطبه هاي جمعه

ارکان اخالق4۶۸.............................................................................................................................
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اهمیت صبر4۸۷.............................................................................................................................
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صبر در برابر مصیبتها4۹۵............................................................................................................
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انتخاب دوست شايسته۵۰۳.........................................................................................................
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تعريف۵۱۷.......................................................................................................................................
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مفهوم غیبت۵42...........................................................................................................................
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غیبت در آئینه کتاب و سنت۵4۵..............................................................................................
غیبت تنها محدود به زبان نیست۵4۹.......................................................................................
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مهمترين انگیزه های غیبت۵۵4.................................................................................................
آثار و پیامدهای غیبت۵۵۶..........................................................................................................
راه نجات از غیبت۵۵۷..................................................................................................................
عوامل بازدارنده ای غیبت۵۵۸.....................................................................................................
خطبه بیست و هشتم
زبان و پیشگیري از آفات آن
زبان سرچشمه بیست گناه۵۶4...................................................................................................
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فوايد سكوت۵۷۸............................................................................................................................
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اسباب خود پسندی و تكبر۶24..................................................................................................
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معالجه تكبر۶۳2.............................................................................................................................
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داستان عصر هارون الرشید۶۳۸...................................................................................................
اقسام اسراف۶۳۹.............................................................................................................................
عوامل اسراف۶4۳............................................................................................................................
پیامد های اسراف۶4۶....................................................................................................................
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مفهوم گسترده ی امانت۶۵۶.......................................................................................................
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نتیجه گیری۶۷۳.............................................................................................................................
خطبه سي و چهارم
عفت و پاكدامني
دو شخصیت نمونه۶۷۵..................................................................................................................
عفاف حضرت مريم۶۷۶.................................................................................................................
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پیام هايی که از اين آيت دريافت می کنیم۶۸۰......................................................................
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خطبه سي و پنجم
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بهتان يا تهمت۶۸۶........................................................................................................................
سخن چینی و نمامی۶۸۷.............................................................................................................
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خشم و عصبانیت۶۹۱....................................................................................................................
حسد۶۹۳..........................................................................................................................................
عالج حسادت۶۹۵..........................................................................................................................
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مقدمه چاپ دوم
حمد و سپاس بی پایان خدای بزرگی را سزاست هتم تا را ت مت یتتدگی
درآستان اسالم بخشیده و هتاب و یزان و بصتیت و تأ ت را بتتا ی تان
عنای

فت ود ،و درود بتت ختاتپ پیتا نتان حمتد صتفیی هتم ایطتت

خداوتد ج جاللم ،بم عنوان رحم بتای عالمیان ن وث گتدید ،و درود بم
اصحاب و یاران وفادارش هم همم توان و ا کاتا خویش را قتباتی تتقتی و
گستتش دعو اسال ی تمودتد.
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بی تتدید دعو  ،تنلیغ و ایتاد خفنم بتت بنیتاد گستتتش روی افتزون تظتام
جهاتی اسالم ،و تنویتافکار ا ت

ستلمم و اصتال جا تم تقتش هلیتدی و

حوری دارد و رساتدن پیام های دین تجا بختش و استنان ستای استالم و
ارائم زایا واریش های بی بدی آن ن حیث یگاتتم دیتن ختتار و تضتی
پتوردگارعالمیان ،رسال بزرگ و یک سئولی خفیت اس .
بلی یگاتم نن ی فیاض و فتویاتی هم بم یقین و اطمینان پیتام هتای اصتی
اسالم را بم جا م ارائم و تدم را ای ورطم ها و تهلکم ها و جالیش های ستت
آب گون تاشی ای روش های ادی گتایان ی ان ی رهاتد و تس هتا را ای
دام صیادان کار ،ای حته های تمادین و خد ا هاذب بیمم تی تمایتد،
هماتا وجود دعاة و تبیون سلمان و گوش جان سپتدن بم تنلیتغ احکتام و
فتا ین اسالم و عم بم آن است هتم ای فتای نتابت تتوراتی ستاجد و ایتتاد
خفنم های رو توای خفناء عظام تقتیت ی شود.
بنا هتچتم دا نتم وعت

و ارشتاد دینتی بتا در تظتت داشت تیای نتدیها و

حساسی ها و رعای رو ی ان و اتتظارا عمو ی جا م نستو

گتتدد

و دعوتگتان ،نلغان وخفینان بم طتی سای ان یافتتم و تنظتیپ شتده وهتپ
25
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آهنگ ،سای روی و واسپ ختلف دینی را بتم شتک
قناع

بخش بم شتب تدم بدهند سخنان و بیاتا

ستتد  ،ستتند و

آتهتا بتم طتتی شتگی

اتگیزی در یان تدم تیوذ و رسوخ ی یابد.
تحقق این قصد ،الیم داش

هم جه تسهی بتتا ۀ ایتاد خفنم ها،هتتاب

جا ی هم حتاوی فالت ننا نتدِ بتگتفتتم ای تصتوا استال ی باشتد بتم
دستتس ایمم و خفناء حتتم قتار داده شود تا طنتق ایجتاب وقتد در هتت
ی اتی سای و یاهیپ ای آن بتداش و بم تدم تنلیغ شود وهمچنان قشتت
علمی و اه

فال م ای آن ستییض وبهته یاب گتدتد.

هماتا ریاس تدقیق و فال ا علوم اسال ی تح رهنتی ختد نداتتم قتام
حتتم ویار ارشاد ،حج واوقا با تتألیف وتتدوین هتتاب (خطبهه اها
جمعه) طی دو جلد و چاپ آن در سا  1396بم آستان تحقق این أ و
تای گتدید و بتای تخستین بار چنتین یتک ا تت تتاب و ستتودتی ،آستمان
تألییا و فنوعا هشور را زین تموده و جایگاه قاب وصتیی را در حتویة
اهاد یک و یادین علمی احتای تمود.
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جزال و سالس

مقدمه

ناحث این هتاب باعث عالقم یت

جا م علمی گتدیده و بنابت این در همتتتین وقت

و تقفۀ عفیی بتتای
ای هاتوتهتای هتابتداری

وعتصم های عتضم تایاب و دستتسی بم آن ستحی شد.
روی این لحوظ ریاس تدقیق و فال ا علوم استال ی بتدین نظتور هتم
فیض و سایتدگی و اریتدگی نن ِث ای ا ت ذهور اتقفاع تیابتد و بتم داعیتم
شتاقان آن اجاب شود ،تاگزیت طت چاپ بتار دوم هتتاب (خطبهه اها
جمعه) را روی دس گتفتم و ی ینم را تدارک دید هم بم ا تداد و توفیقتا
بی هتان الهی ،این پویایی تیز بم ست نز

قصود رستید و ستاحۀ استتیاده

ایین جان ایۀ علمی بیشتت ای پییش توس م یاف .
اینک ای خداوتد بزرگ شکتان وسپاس گزاری داریپ هم ای دریچتم ف الیت
ها و ظتفی های تاچیز ا خد تی را در ا تدین پدید آورد ،واق ا هتستیتی
بم سوی هما و اتجام خوبیها ،ای لفف و هتم خداوتتد قتادر و تواتتا بتوده و
آتجا هم تقصیتی در ت لیقا رفتم باشتد تاشتی ای ضت ف و تتا تتواتی هتای
اس .
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در اخیت بار دیگت ایهمکاریهای بی دریغ و بی شائنم تمام ستوران و بتتادران
داتشمند و تخنم گان حویة علمی و سئولین دیپارتمن هتای ایتن ریاست
تقدیت و ستایش ی تمایپ و ضمن این هتم ا یتد وارهستتیپ همگتان اییتن
جموعم علمی ح وافت یابند ،التماس دعا ای ایشان تیز داریپ وهتپ اتتظتار
اس ای هاستیها و همنودیهای هم در روتد تدوین و تألیف هتاب رفتم باشتد
لفیا ا را تننیم فت وده أجور شوتد.
چشپ آن داریپ هم حته

ورد بحث در سایۀ الفا وعنایا الهی ،بنیادی

بتجهشها و رستاخیزهای علمی و حوری بت تحوال

ثنت در بُ تد عملتی

بتای همم بتادران و خواهتان سلمان ا شود هم آن را فال م و تنلیغ تی
تمایند و یا استماع فت وده بت یاد و قتضتیا آن عا ت
ذلک علی اهلل بعزیز.

حمد شتیف رباطی دراتی
رئیس تدقیق و فال ا علوم اسال ی
هاب  -شهتتو 1397/4/20
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مقدمه چاپ اول
ستارهاي بدرخشيد و ماه مجلس شد
احلمد هلل رب العد مني ،والصد و والمد

دل رميده ما را انيس و مونس شد
دی سدي امرسد ني ،سدي ان حممد

د ی هللا

يده وسد  ،امبعدوث رمحددل ل عد مني و دی آلدده وح د جه حمعدني ،ومددت عددبعح ن مد
إيل يو ال يت .ام جع :
جاي بسي شکران است که کتاب «خطبههاي نماز جمعه» به زبانهاي ملي
(پشتو و فارسي) در آسمان مطبوعات کشور طلوع کرده و محيط مطبوعاات
را روشني تازه بخشيده است.
رياست تدقيق و مطالعات علوم اسالمي احساس مسرت دارد که به آرماان و
آرزوي ديريناۀ مااردم اي ان ماارز و بااوم کااه همانااا ت ادوين و ت ا ليف کتاااب
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مقدمه

خطبههاي جمعه

«خطبههاي نماز جمعه» که با در نظرداشت شرايط و زماان مناسابتهااي
ديني و ملي و نيازمنديهاي مبرم جامعه بود جاماه عماپ پوشاانيد .ملات
متدين و مسلمان افغانستان از چندين دهه بدينسو باا حاوادث و مشاکالت
گوناگوني دست و پنجه نرم نموده و اين مشکالت توأم با دردهاا رنا هاا و
سختيها به اندازهاي دامنگيار ماردم ماا شاده و مبهاوتماان نماوده کاه
نميدانيم به کدام سمت و مساير حرکات نمااييم؟! از کجاا و چگوناه آاااز
نماييم؟! تغيير را در چه چيز به ميان آوريم؟ و راه بيرون رفت از ايان هماه
بن بست هاچيست؟
مسلماً تنها راهحپها و عالجيکه ميتواند به اين سؤاالت پاسخ داده و مؤثر و
مثمر واقع گردد همانا رجوع به کتاب اهلل سنت رسول اهلل و پابنادي باه
احکام و فرامين الهي اداي نمازهاي پنجگانه با جماعات و شارکت در نمااز
جمعه و گوش فرا دادن به خطبههاي نماز جمعاه اسات .خطباههااي نمااز
جمعه به منزلۀ مدرسهاي است براي عموم مردم کاه درس ايماان عباادت
اخالق و انسانيت را از آن ميآموزند و جايگاه وياژهاي در زنادگي عباادي و
اجتماعي ما مسلمانان دارد .اما ايراد اين خطبههاا در بعضاي از مسااجد باه
گونهاي که الزم است ايراد نميگردد زيرا بعضي ازخطباي محتارم بادون
در نظرداشت نيازمنديهاي جامعه و عدم رعايات شارايط زمااني و مکااني
مناسبتهاي ديني ملي و بين المللي حوادث و جريانات معاصار و مساالپ
حادّ روز همچنان بدون آمادگي الزم و مطالعۀ کتابها و منابع ماورد نيااز
به ايراد خطبه ميپردازند که اين عملکرد آنان در واقعِ امر عاو
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بازسازي مادي و معنوي اصاال و آراما

روحاي و رواناي باه مشاکالت

موجود ميافزايد.
بر اساس همين نياز و تقاضاي مکرر تعداد زيادي از علماء دانشمندان المه
و خطباي محتارم برخاي از مسااجد رهباري وزارت ارشااد حا و اوقاا
مصمم شد که کتابي تحت عنوان «خطبههاي نماز جمعه» تا ليف و تادوين
نموده و در دسترس المه و خطباي محترم مساجد سراسر کشور قرار دهد.
خاطر نشان بايد ساخت که خواندن مطالعه و اياراد ماتن و محتوياات ايان
کتاب صد در صد باالي تمامي خطبااي محتارمِ مسااجد الزماي و اجبااري
نبوده و بر مبناي امور ذيپ ت ليف گرديده است:
1ا اين کتاب براي علماي جيد کشور که در علوم قرآني و سنت نبوي تبحر
دارند مثپ دکتوران و متخصصين شرعيات و علوم اسالمي که نبض جامعاه
را لمس و حساسيتها نظام و ايجاباات مقطعاي و ضاروري را مايدانناد و
مطابق نيازمنديها خطبه ايرادمايکنناد منحياث کتااب مطالعااتي قاباپ
استفاده است.
براي اين گروه از المه و خطباي بزرگوار صار اخاو و مطالعاۀعناوين ايان
کتاب کافي ميباشد زيرا ايشان با علم و دان

و بصيرتي که دارند فقط باا

مرور عناوين خطبۀ خود را بطور احسن و شايسته ايراد ميفرمايند.
2ا اما براي آن تعداد از المه و خطباي بزرگواري که بدون بررسي اوضااع و
احوال حاکم در جامعه و نيازمناديهااي مبارم جامعاه و بادون آماادگي و
مطالعه به ايراد خطبه ميپرازند الزمي پنداشته ميشود .تا حار و گفتاار
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ايشان بر سر زخمهاا مارهم شاود و بار بايساامانيهاا هار و مار هاا و
خودکامگيها و زورگوييها خاتمه و در رفع نيازمنديهاي مبرم اين مارز و
بوم مثمر واقع شده و راهگشايي بر مشکالت بوده و فضاي اخوت و برادري
تعاون و همکاري را در پرتو تعاليم نجات بخ

اسالم و قوانين نافوۀ کشاور

ايجاد نمايد و زمينههاي عمران و بازسازي ماادي و معناوي مسااعد کناد و
مردم را بسوي فال و رستگاري سوق دهند.
مضامين و محتويات اين کتاب که بار گرفتاه از کتااب اهلل و سانت رساول
اهلل و با اقوال زرين المۀ و مجتهدين کرام مازين مايباشاد باه يااري و
نصرت خداوند خيرالناصرين به پايه اکمال رسيده و بادون اااراق و مبالغاه
اين کتاب بعد از طبع و نشر در جامعۀ کنوني ما جايگاه قابپ مالحظهاي را
کسب خواهد کرد و در سير تاريخي ايان وزارت ياک موفقيات چشامگير و
ماندگار خواهد بود زيرا کتاب هاوا از ياک طار از واقعياتهااي عيناي و
بالفعپ جامعه و احوال معاصر بحث مينمايد.
از جانبي در اعداد ستارگان پر درخش

افق مطبوعات کشور جا گرفته و به

اذهان عموم و حوزۀ تبليغ پياامهااي نجاات بخا

اساالمي روشاني تاازه

بخشيده و جايگاه خود را در محراق گنجينههااي علماي ادباي و فرهنگاي
رقم زده و تثبيت خواهد نمود.
افزون بر اين خطبهها کتابي است که مسير زندگي هزاران انسان منصاف و
روشن ضمير را دگرگون ساخته و به صراط المستقيم راهنمايي مينماياد و
فقط تنها انسانهاي سنگدل از فيوضات معنوي آن محروم خواهند ماند.
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در اخير جا دارد از تمامي اسااتيد دانشامندان فرهيختاهگاان نخبگاان و
نويسندگاني که در تصحيح تدوين و ت ليف ايان اثار گارانبهاا ماا را يااري
رسانيده اند اظهاار ساساس و قادرداني نماوده و باراي هار يکاي از ايشاان
بخصوص از حمايت بيدريغ شخص فضيلتمآب محترم استاد فيض محماد
عثماني وزير جوان و پر نشاط وزارت ارشاد ح و اوقاا و اعضااي محتارم
کميسيون مؤظف و اعضاي مسلکي اين رياست از بارگاه ذات اقادس الهاي
پاداش بزرگ و توفيق مزيد در راه خدمتگواري به اسالم و مسلمين اساتدعا
ميدارم.
همچنان براي کسانيکه در راستاي تبلياغ و رسااندن ايان کتااب باه وجاه
احسن سعي مبوول ميدارند و کسانيکه به واقعيت طباق هادايت الهاي و
ارشادات نبوي در اصال خود و جامعه کوشا و به گفتار گارانبهااي الماه و
خطباي مساجد که از فراز منابر تنوير افکار عامه مي نمايند عمپ ميکنند
از بارگاه ذات اقدس الهي اجر جزيپ ميخواهم.
با احترام
محمد شريف رباطي دراني
رليس تدقيق و مطالعات علوم اسالمي
کابپ -شهرنو -حمپ 1396
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تقریظ
جاللتمآب استاد فیض محمد عثمانی
وزیر ارشاد ،حج و اوقاف
بدون شک دین اسالم بحیث آخرین دین آسمانی ،آئین اخالق ،کرامت،
فضیلت ،امنیت جهانی ،عدداتت اجممداعی و ومتممددانا ندا نا دن ب دمر
زمین به انمغان آوند و مزایاا نووی ،انزشهاا معنتا و خدمات بشدرا نا
دن قاتب یک نظام جامع و فراگیر ،همگام با پیشرفمهاا تخنیمی و صدنعت،
مطابق اقمضاا فطرت و همختان بدا ختاسدت هدا و نیازمنددا هداا عیندی
ان ان ،تأتیف و تلفیق نمتده و بگتنه اا انائه داشت که انقیاد بده آن ویدات
ان انی ،مقام ان انیت ،عزت ،نفاه ،سعادت دنیتا و فتز وعافیت سدرمدا نا
دن پیامد داشمه وادبان به آن ممرادف با ونود دن جداد پ دت مادیدت بدتده،
عقتبت سخت و عذا شدید اخروا نا به دنبال داند.
با این همه شمته ،جالل ،عظمت و مقام شامخی که اسالم داند ،پخد
و اشاعۀ آن تنها از ناه دعتت و تبلیغ ،عیان بر مدتازین و منداهح ومیمانده و
اساتیب فرمای

شده دن مصادن دین می ر می باشد.
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بر این مبنا هرچه وتز وعظ ،انشاد و تبلیغ دینی گ دمر

یابدد و بده

هر سطحی که مبلغین و دعتتگران م لمان ،شدیته هدا ،کانمایده هدا و فدن
آونا هاا معاصر و مؤثر نا بدا وفدظ ناهمانهدا و اساسدات اسدالمی اعمدال
نمایند ،و ظرفیمهاا تعریف شده ،ظرافمهاا بمان نفمه و مدانک جا افماده نا
بر وفق فرهنگ و معاییر پذیرفمه شد اسالمی بداه ممدزوو و هد آهندگ
نمایند ،به همان مقدان ،از گفمان و تقریرات آنها اسدمقبال نمدتده و سدخنان
شان دن میان مردم به طرز شگفت انگیزا نفتذ و نستخ ختاهد یافت.
بی تردید کما خطبه ها نا مطابق انمظان خدتد یدافم و یقیدن اسدمتان
شد که این اثر نفیس و مرغت  ،دن آسمان مطبتعات کشتن متقعیت مشدرف
و قابل مالوظه اا نا اوراز می نماید و زود است که طندین دتمد

و آواا

نوح انگیز آن فضا نا عطر آگین نمتده و پیامهاا جانفزاا آن ایدن خطده نا
تجلیگاه انتان ختد سازد و دتها نا ت خیر نماید ،زیرا به دتها پیامهداا خداتق
دتها نا می نساند.
طبع و نشر این کما براا جامعۀ دینی ونووانی ،ائمده ،خطبدا و اهدل
بصیرت و همچنان دن امر تربیه و تزکیۀ مردم و به ظهتن نسانیدن یک ن ل
سات و پتیا ،بتیژه دن شرایط خاص و و اسیت هاا متجتد از دنک تهاج
هتتناک فدرهندگی اغیدان و هیداهتا مادیدت که عات ان انیت نا زیر تهدید
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گرفمه و می نود تا مفهتم ان ان و ه می نا دن ماده و دنیا محصدتن نمایدد،
یک ضرونت واد و مبرم و اومیاو واقعی و ابدا می دان  ،که است.
بدددین وسددیله اشددراف متفددق و پشددممان ن ددمتهانه نئددیس ،م د تتین
دیپانتمنت ها ،کانشناسدان و هممدانان نیاسدت تددقیق و مطاتعدات علدتم
اسالمی ،نا که با تعهد و هدفمنددا بده نحدتا دن تحقیدق ،تمبدع و اکمدال
مضامین کما متند بحث ،نق

انزنده و و اس داشمه اندد دنخدتن تقددیر

تلقی می نمای و همچنان اهممام شایان و بدی دنیدغ کمی دیتن مشدتنتی
علمی تتظیف شدده نا دایدر بدر پدژوه

و ننف نگریهدایی کده دن فدرو و

نتنانیت بیشمر تأتیف مذکتن یک وقیقت غیر قابل اغمدا

اسدت ،شای دمۀ

تح ین می پندانم.
باتنتبه از سایر برادنان نخبه و دانشمند کشتن که با و ن نیت و بددون
چشمداشت مادا ،دن غنامندا و اعمالا مرتبدت علمدی کمدا هدذا سده
فعال و مفیدا داشمه اند ،ابراز سپاس مینمای .
باون دانم که این ورکت خج مه و پر میمنت نیاست تدقیق و مطاتعات
علتم اسالمی وتجلی کما دست داشمه ،دن قطان تأتیفات نوز ،نسماخیزهاا
علمی و فرهنگی پیهمی نا سازمان ختاهد بخشید و براا گ مر تحقیقدات
و مطبتعات نشاط بخ

و انگیزه آفرین تمام ختاهد شد.
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به نیت و ن خمام براا همۀ پتیندگان ناه انمشاف و اعمالا معدانف و
فرهنگ اسالمی دن برابر کانهاا انجدام یافمدۀ آنهدا اجدر و ممافدات و بدراا
دنخش

آیند شان بر بنیاد خدمات م مدام و شای مه به دعدتت اسدالمی

تتفیقات بیشمر و ختبمرا نا از خداوند کری طلب دانم.
وما ذاتک علی اهلل بعزیز
استاد فیض محمد «عثمانی»
وزیر ارشاد ،حج و اوقاف
زمستان 1395
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1
ايمان به اهلل

احلمدهلل حنمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سئأت
اعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادی له ،و نشهد أن الإله إال
هللا وحده الشريك له و نشهد أن حممداً عبده و رسوله والصالة والسالم علی سيد
االنبياء واملرسلني و على آله وصحبه امجعني.
ايمان به اهلل متعال ،شامل چهار چيز ميشود:
 -1ايمان به وجود اهلل متعال
فطرت ،عقل ،شريعت و واقعيت ،به وجود اهلل متعال داللت دارند.
ايمان در لغت و در اصطالح:
ايمان در لغت به معناي تصديق و باور کردن و يقين نمودن است .البته
يقيني که خالي از شک و شبهه باشد.
ايمان در اصطالح عبارت است از :اقرار به زبان و تصديق به قلب ،به تمام
آنچه که حضرت محمد براي هدايت و راهنمايي بشر آورده است.
پس يک مؤمن بايد به وجود اهلل متعال و رسالت پيغمبر اکرم ايمان
داشته باشد و باور نمايد که اهلل متعال براي هدايت ما به وسيلۀ وحي،
اموري را تعليم داده است که ما نميتوانيم به وسيلۀ چشم و گوش و ديگر
اسباب در بارۀ آنها معلومات به دست بياوريم .بنابر اين هر آنچه را اهلل
متعال عرضه کرده است ،به عنوان دين حق قبول داريم.
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اگر شخصي يک مطلب از آنچه را که پيغمبر اکرم خبر داده است ،انکار
نمايد مؤمن نميشود .مثالً کسي بگويد من رسول اهلل را به عنوان پيغمبر
اهلل متعال قبول دارم و آنچه را که او در بارۀ توحيد و صفات اهلل متعال
گفته است حق ميدانم اما آنچه را که در بارۀ قيامت و جنت و دوزخ گفته
است به دليل اينکه مطابق عقل من نيست ،نميپذيرم ،هرگز به چنين
شخصي مؤمن گفته نميشود.
معناي لفظ اهلل :
اهلل نام ذات متعال است که هستي او از خود اوست يعني «واجب الوجود»
است .و اليق همۀ حمدها و ثناءها (ستايشها) ميباشد .اين قيد که
ميگوييم هستي او از خود اوست بدان معناست که او هميشه هست و براي
بودن هم به کمک موجودي ديگر نياز ندارد .و او آفريننده و اداره کنندۀ
کاينات است .و وقتي که ميگوييم او اليق همۀ ستايش هاست مقصد اين
است که او داراي نامها و صفات کامل است.
لفظ مقدس اهلل در بين ما مسلمانان نام مخصوصي است براي معبود
حقيقي و آفريدگار يگانه .به همين خاطر اين اسم براي غير اهلل استعمال
نميشود و اين لفظ تثنيه و جمع ندارد.
در اينجا اشاره به اين نکته الزم است که از تاريخ و کتب مذهبي جهان
چنين معلوم ميشود که عقيده به وجود اهلل متعال هميشه و در هر زمان
در بين ملت هاي جهان وجود داشته است؛ به همين خاطر قرآن کريم در
جايي که ذکر پيامبران متعدد را به ميان ميآورد اين را بيان ميکند که
پيامبران ،امت هاي خود را به سوي توحيد دعوت داده اند ،اما در بارۀ وجود
و هستي اهلل متعال بحث زيادي به ميان نيامده است .چون عقيده به وجود
اهلل متعال امري فطري و بديهي است ،مانند وجود انسان .چيزي که قرآن
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بيشتر روي آن تأکيد ميکند مسألۀ توحيد و صفات الهي است ،اما در بارۀ
وجود آفريننده به داليل روشن و بديهي اکتفا کرده است.
داليل موجوديت اهلل:
موجوديت اهلل به حدي آشکار است که نيازي به دليل ندارد .اما آن
آفريدگار بزرگي که موجوديتش از هر چيزي آشکارتر است ،به اعتبار ذاتش
چنان واال و بي مانند است که چشم ها نميتوانند او را بذاته ببينند و درك
کنند .به همين خاطر خواسته است تا خود را با آثاري که آفريده و با
پيغمبراني که فرستاده است به ما معرفي کند نه با ذاتش .داليلي که او را
به ما معرفي ميکند و يا ما را به سوي او ميبرد بسيار زياد است که
بزرگترين اين داليل عبارتند از:
 .1قرآن کريم و احاديث نبوي (داليل نقلي)؛
 .2کاينات (داليل عقلي)؛
الف :داليل نقلي:
قرآن کريم يکي از بزرگ ترين داليل موجوديت اهلل متعال است .اين کتاب
مقدس که بيان کنندۀ همه چيز است و از گذشته ،آينده ،حشر و آخرت
بحث ميکند و نقشۀ کاينات و آخرت را ميکشد ،پيش از هر چيز ذاتي را
معرفي ميکند که آن را فرستاده است ،قرآن کريم به اين سواالت ما جواب
ميدهد .من کيستم؟ چرا در اينجا هستم و به کجا ميروم؟ دراين دنيايي
که مجبور هستم بعد ازمرگ از آن جدا شوم ،چي کار دارم؟ مرا کي به اين
دنيا فرستاد و به اين دنيايي که بدون اراده ام به آن آمدهام ،چه معنا دارد؟
با آن که نميخواهم از اين دنيا بروم ،چرا نميتوانم بمانم؟ مرگ چيست؟
بعد از مرگ چه ميشود؟
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پس در قرآن کريم آيات زيادي وجود دارد که مردم را به ايمان به اهلل يگانه
امر ميکند:
(1)1
إِنَِّن أ َََن َّ
الص َال َة لِ ِذ ْك ِري
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال أ َََن فَا ْعبُ ْدِن َوأَقِ ِم َّ
من «اهلل» هستم ،و معبودي جز من نيست ،پس تنها مرا عبادت کن،
(عبادتي خالص از هرگونه شرکي باشد) ،و نماز را بخوان تا (هميشه) به ياد
من باشي.
و همچنان ميفرمايد:
ك ولِلْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
اَّللُ و ْ ِ ِ ِ
ات َو َّ
اَّللُ ي ْعلَ ُم ُمتَ َقلَّبَ ُك ْم
استَغْف ْر ل َذنب َ َ ُ َ َ ُ
فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَ َه إَِّال َّ َ

َوَمثْ َوا ُك ْم
بدان که قطعاً هيچ معبودي جز اهلل وجود ندارد .براي گناهان خود و براي
(2 )2

مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه .خدا از حرکات و سکنات تان کامالً آگاه
است (و ميداند به کجا ميرويد و در کجا زندگي ميکنيد و چه ميکنيد و
چه نميکنيد).
پيامبر اکرم ميفرمايد:
«أَتَدرو َن ما ِااليَا ُن ِاب ِ
ادةُ اَن َال إِلَهَ إَِّال
هلل َوح َدهُ؟ قَالُوا :اَهللُ َو َر ُسولُهُ اَعلَ ُم .قَ َ
الَ :ش َه َ
ُ َ
ِ (3)3
هللاُ َو أ َّ
ول هللا»
َن ُحمَمداً َر ُس ُ

( - )1سوره طه آیه .14/
( – )2سوره محمد آیت.19 /
( - )3البخاری ،محمد بن اسماعیل ،الصحیح البخاری :حدیث رقم.53 :
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آيا ميدانيد که ايمان به اهلل يگانه چيست؟ گفتند :اهلل و رسولش بهتر
ميداند .گفت( :ايمان عبارت است از) :گواهي دادن به اينکه هيچ معبودي
جز اهلل نيست و محمد فرستادۀ اهلل است.
ب)داليل عقلي:
عقل بشر هم بر وجود اهلل متعال داللت ميکند .زيرا جهان هستي و جميع
مخلوقات ،بايد خالقي داشته باشد که آنها را بوجود آورده است .زيرا ممکن
نيست که خود بخود و يا تصادفي بوجود آمده باشد.
هيچ چيز خود بخود و تصادفي بوجود نيامده است؛ زيرا يک چيز ،نميتواند
خالق خود باشد؛ چرا که قبل از وجودش ،معدوم بوده است و معدوم چگونه
ميتواند خالق خود باشد؟!.
هيچ چيزي تصادفي بوجود نيامده است زيرا هر حادثي بايد ايجادکنندهاي
داشته باشد .همچنين وجود دنيا با اين نظم و ترتيب دقيق ،ارتباط ميان
علتها و معلولها و ارتباط موجودات با يکديگر ،ممکن نيست که تصادفي
باشد .زيرا موجود تصادفي در اصل وجودش هيچگونه نظم و ترتيبي ندارد.
پس چگونه ميتواند هنگام بقاء و پيشرفت ،نظم داشته باشد؟!
پس چون ممکن نيست که اين مخلوقات ،خودبخود و يا تصادفي ايجاد
شده باشند ،مطمئناً خالق و آفريدگاري دارند که آن هم پروردگار جهانيان
است.
اهلل متعال دليل عقلي و برهان قطعي آن را در سورۀ «طور» متذکر شده
ميفرمايد:
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أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غَ ِي َشي ٍء أ َْم ُه ُم ْ
اْلَالِ ُقون
آيا ايشان (همين طور از عدم سر بر آورده اند و) بدون هيچ گونه خالقي
آفريده شدهاند؟ و يا اين که (خودشان خويشتن را آفريدهاند و) خودشان
آفريدگارند؟
يعني آنها بدون آفريدگار ،خلق نشده و خودبخود هم بوجود نيامدهاند پس
اهلل متعال خالق آنهاست.
به همين خاطر جبير بن مطعمـ که در آن روزها مشرك بود ـ
هنگاميشنيد که رسول اهلل سوره طور را ميخواند و به اين آيات رسيد:
ِ
أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غََ ِي َشَي ٍء أ َْم ُه َُم ْ
َل َال يوقِنَُو َن
اْلََالِ ُقو َن أ َْم َخلَ ُقَوا َّ
الس ََم َاوات َو ْاَ َْر َ لَ ْ
(5 )2
صي ِط ُرو َن
أ َْم ِع ْن َد ُه ْم َخ َزائِ ُن َرلِ َ
ك أ َْم ُه ُم ال ُْم َ
آيا ايشان (همين طور از عدم سر بر آورده اند و) بدون هيچگونه خالقي
آفريده شده اند؟ و يا اين که (خودشان خويشتن را آفريده اند و) خود شان
آفريدگارند؟ يا اين که آنان آسمانها و زمين را آفريدهاند؟! بلکه ايشان طالب
يقين نيستند .آيا گنجينههاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است
(تا هر گونه که بخواهند قضاوت کنند و نبوت را به اين بدهند و به آن
ندهند؟) يا اين که ايشان (بر همه چيز جهان) سيطره دارند (و ارباب و
فرماندۀ کل کائنات هستند؟).
هنگاميکه جبير بن مطعم اين آيات را شنيده بود ،گفت :قلبم به
(6 )3
هيجان آمد و اين نخستين باري بود که ايمان در دلم جاي گرفت.
(4 )1

( - )1سوره الطور.35/
( - )2سوره الطور.37-35
( – )3معرفة السنن واآلثار للبیهقي حدیث شماره .4831
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اگر کسي در بارۀ قصر بسيار باشکوهي که در ميان باغ هاي زيبايي واقع
شده است و داراي تخت هاي زيبايي ميباشد و با فرش هاي بسيار زيبا و
کوچ هاي بسيار قشنگ آراسته گرديده است .بگويد :اين قصر با تمام
امکاناتش ،خود بخود ساخته شده يا بطور تصادفي بدون هيچگونه سازنده
اي بوجود آمده است .بي درنگ شما او را تکذيب ميکنيد و سخنش را
بيهوده ميدانيد و آنرا نميپذيريد .پس چگونه ممکن است اين هستي
بزرگ از زمين گرفته تا آسمانها و ساير افالك و اوضاع و احوال و نظام
شگفتانگيزش خود بخود و يا تصادفي بدون هيچگونه خالقي ،بوجود آمده
باشد؟!
هيچ چيز خود به خود به وجود نميآيد:
هيچ چيز خود به خود به وجود نميآيد ،حتي يک «گودي پالستيکي» ،چه
رسد به بدن انسان که از لحاظ مکمل بودن ساختمانش هرگز با آن گودي
قابل مقايسه نيست .اندام ها و اعضاي خارقالعادۀ بدن ما به موجوديت ذاتي
اشاره ميکند که با علم و قدرت بي پايانش همه چيز را آفريده است.
هيچ چيز تصادفي به وجود نميآيد:
همه ميدانيم که يک تابليت و يا يک شربت از مواد کيمياوي مختلفي
ساخته ميشود که به اندازه هاي معين و با دقت و حساسيت بسيار زيادي
جمع آوري شده است .آيا گفته ميتوانيم که «اين مواد کيمياوي در نتيجۀ
يک اتفاق و بر أثر يک تصادف ،يکجا شده و با تشکيل يک ترکيب
کيمياوي ،اين تابليت مفيد و سودمند را به وجود آورده است؟» هرگز گفته
نميتوانيم.
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هر يکي از اين دواها نتيجۀ سعي و کوشش چندين سالۀ يک کيمياگر است
که او عقلش را به کار انداخته و مواد کيمياوي مختلفي را به اندازههاي
بسيار حساس و دقيقي يکجا نموده و باالخره موفق به ساختن اين دوا شده
است .اين دواها استعداد عالي يک کيميادان را نشان ميدهد.
بنابراين ،ساختمان بدن انسانها و ديگر جانداران ،بسيار پيچيده تر و منظم
تر از يک دواست ،پس به هيچ وجه امکان ندارد عناصر موجود در خاك به
صورت اتفاقي و تصادفي يکجا شده و اين انسان و مخلوق زيبا را به وجود
آورده بتواند.
در کارهايي که به صورت سرسري و تصادفي انجام يافته باشد ،فوراً يک نوع
زشتي و بي نظميبه چشم ميخورد .به طور مثال وقتي در يک صنف کالن
پنجاه چوکي نامرتب و غير منظم را ببينيد ،حتم ًا با خود ميگوييد« :اين
چوکي ها را سرسري انداخته اند و هر کدام تصادفاً در يک جا افتاده و در
همانجا مانده است».
اما اگر آن چوکي ها از روي يک حساب و پالن مرتب شده باشند ،در آنجا
زيبايي و نظم خاصي ديده ميشود و در اين صورت ما ميگوييم« :اين کار،
کار يک انسان عاقل و با ذوق و با سليقه است» هيچ کسي نميتواند منظم
شدن اين چوکي ها را يک کار تصادفي بداند ،گرچه ما انجام دهندۀ اين کار
را نميبينيم ،اما حقيقت چنين است.
ما وقتي فلم هاي کارتوني را ميبينيم ،با عقل و دانش خود پيبرده
ميتوانيم که در پشت سر آنها دست پنهان انسان وجود دارد و آنها را به
حرکت در ميآورد .وقتي انسان موجوديت اين دست حرکت دهندۀ پنهان
را قبول دارد ،اين را هم بايد قبول کند که هر چيز اين هستي به شمول
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جاندار و بي جان ،يک آفريننده و اداره کنندهاي دارد که علم و قدرت او بي
پايان است .اهلل متعال عقل را به همين خاطر آفريده است تا انسان به
وسيلۀ عقلش به خالق خود پي ببرد ،اما اگر انسان با وجود برخوردار بودن
از عقل ،رفتار بي عقالنه داشته باشد ،انسان بودن او هيچ معني و مفهومي
نخواهد داشت.
حکايت:
روزي عبداهلل بن مبارك در راه ميرفت چوپاني را ديد که گوسفند
ميچراند ،با خود گفت بيچاره در طفوليت گوسفند چراني ميکند در
بزرگي به عبادت و معرفت اهلل متعال چگونه رسد؛ گفت بروم او را مسئلهاي
از دين و شناخت اهلل تعليم دهم ،نزد کودك آمد و گفت :اي کودك اهلل
را ميشناسي؟ کودك گفت بنده چگونه خالق خود را نشناسد!
عبداهلل بن مبارك گفت :اهلل متعال را چطور ميشناسي؟ کودك جواب
داد از گوسفندانم .عبداهلل بن مبارك تعجب کرد و گفت :اهلل متعال را چطور
از گوسفندانت ميشناسي؟ کودك گفت :اگر بر اين گوسفندان چوپاني
نباشد که آنها را آب و علف دهد و از گرگ نگه بدارد ،اين گوسفندان تلف
شده و از بين ميروند ،پس دانستم که اين کائنات و اين حيوانات و جانوران
و اين مخلوقات بدون نگهباني نيستند .و اين نگهبان جز اهلل متعال کسي
ديگري نيست.
عبداهلل بن مبارك با تعجب برايش گفت :به چه شکل اهلل را ميشناسي؟
گفت همين طور از گوسفندانم ميشناسم .گفت چطور؟ کودك گفت:
هنگاميکه من به گوسفندانم مينگرم ميبينم که هيچ يک از گوسفندانم
در حفظ ،تصرف و شکل با من مشابه نيست؛ و من با هيچ از گوسفندانم
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مشابه نيستم؛ پس دانستم که اهلل متعال هم با بندگانش و بندگانش با اهلل
متعال شباهت ندارند.
(7 )1
لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صيُ
س َكمثْله َشيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
َ
يعني :هيچ چيزي مانند اهلل نيست و او شنوا و بيناست.
پس با درنظر داشت داليل فوق چگونه ممکن است که انسان بطور تصادفي
و اتفاقي آفريده شده باشد و زندگياش شکل گرفته باشد آنهم طوريکه
زمين و آسمان در تکوين و تأمين ساير نيازمندي هاي او به اين شکل
برنامهريزي شده شرکت داشته باشد؟! بلي ،اهلل متعال در بيان ويژگي ها و
خصوصيات انسان بسيار بجا فرموده است که:
(8)2
وال
وما َج ُه ً
إِنَّهُ َكا َن ظَلُ ً
واقعاً (انسان) ستمگر و نادانند.
ج :داليل فطري:
فطرت سالم بدون هيچگونه دليلي بر وجود اهلل متعال ،اعتراف ميکند؛
قرآنکريم در مورد وجود اهلل متعال بحث طوالني نکرده است؛ بلکه بيشتر
به اين نکته ميپردازد که فطرت سليم و رواني که باشرك آلوده نشده باشد،
بدون هيچگونه دليلي نه تنها به وجود خالق هستي ،بلکه به يگانه بودن
او تعالي نيز اعتراف ميکند؛ چرا که اين موضوع ،فطري بوده و باروح و روان
هرکس عجين شده است؛ چنانکه اهلل متعال ميفرمايد:
اَّلل الََّ ِ فَطَََر النَََّال علَيهََا َال تََبَ َِديل ِْلَْل َ ِق ا َِّ
ت َِّ
َّلل
َك لِلَ َِدي ِن َحنِي ًفََا فِطَْ ََر َ
فََأَقِ ْم َو ْج َهَ َ
َ َ َ
َ
ْ َ
(9 ) 3
ك ِ
الدي ُن الْ َقي ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثََر الن ِ
َّال َال ي ْعلَ ُمو َن
َذلِ َ
( )1سوره الشوری.11/
( )2سوره االحزاب.72/
( )3سوره الروم.30 /
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روي خود را خالصانه متوجه آئين (حقيقي خدا ،اسالم) کن .اين سرشتي
است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است .نبايد سرشت خدا را تغيير
داد (و آن را از خداگرايي به کفرگرايي ،و از دينداري به بيديني ،و از راست
روي به کج روي کشاند) .اين است دين و آئين محکم و استوار ،و ليکن
اکثر مردم (چنين چيزي را) نميدانند.
اين فطرت همان پديده اي است که مورد توجه تمام محققان تاريخ اديان
بوده است و همه ملتهايي که تاريخ آنها ،مورد تحقيق قرار گرفته است
معبوداني براي خود انتخاب کرده اند که مورد توجه و تقديس آنان بوده
است.
د :شريعت:
شريعت هم بر وجود اهلل متعال داللت دارد ،زيرا سخن تمام کتاب هاي
آسماني همين است .همچنين احکاميکه در اين کتابهاي آسماني براي
مصلحت مردم آمده است ،دليل بر اينست که مصلحت بندگانش را ميداند.
از طرفي ديگر ،اخباري که در مورد جهان هستي در کتابهاي آسماني
آمده واقعيت ،صداقت آنها را تأييد ميکند ،دليل ديگري است .بر اينکه اين
اخبار از جانب پروردگار توانايي است که آنچه را خبر داده است ،ايجاد
ميکند.
هـ :واقعيتها و معجزات پيامبران دال بروجود اهلل متعال است:
واقعيت به دو صورت بر وجود اهلل متعال داللت ميکند:
الف :همينکه اهلل متعال دعا را ميپذيرد و به فرياد مظلومان ميرسد .اين
خود دليلي بر وجود اهلل است.
اهلل ميفرمايد:

48

ايمان به اهلل

خطبههاي جمعه

ِ
استَ َج ْبنَا لَهُ
وحا إِ ْذ ََن َدى م ْن قََ ْب ُل فَ ْ
َ ونُ ً
و نوح را ،ياد کن هنگاميکه پيشتر ما را به فرياد خواند و ما هم دعايش را
اجابت کرديم.
و در جايي ديگر ميفرمايد:
(11 )2
ِ
اب لَ ُك ْم
إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َرلَّ ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
(10 )1

اي مؤمنان! بياد آوريد هنگامي را که از پروردگارتان ياري ميخواستيد و او
هم شما را اجابت ميکرد.
همچنين در صحيح بخاري آمده است که انس ابن مالک ميگويد:
روز جمعه در حالي که نبي اکرم سخنراني ميکرد ،يک مرد باديه نشين
وارد مسجد شد و گفت :اي رسول اهلل! چهار پايان از بين رفتند و
فرزندانمان دچار گرسنگي شدند ،نزد اهلل متعال براي ما دعا کن .رسول
اهلل هم دستهايش را بلند کرد و دعا فرمود .در نتيجه ،ابرهايي مانند
کوه به حرکت در آمد و هنوز پيامبر اکرم از منبرش پايين نيامده بود
که من قطرات باران را ديدم که از ريش مبارك رسول اهلل پايين
ميافتد.
و در جمعۀ بعد ،همان باديه نشين و يا فردي ديگر برخاست و گفت :اي
رسولاهلل ! خانه ها خراب شد و اموال ما غرق گرديد ،نزد اهلل متعال براي ما
دعا کن .اين بار هم رسول اکرم دستهايش را بلند کرد و چنين دعا کرد:
(12 )3
«اللهم حوالينا و العلينا فما يشي ليده إلِی َنحية من السحاب إال انفرجت»
( – )1سوره االنبیاء.76/
( - )2سوره االنفال.9/
( - )3صحیح البخاری رقم حدیث 933
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بارالها! اطراف ما بباران نه بر ما :و به هر طرفي که رسول اهلل اشاره کرد،
ابرها پراکنده گشت.
و تا امروز شاهد بودهايم که هر کس صادقانه به سوي اهلل برگردد و
شرايط اجابت را رعايت کند ،اهلل متعال دعايش را ميپذيرد.
ب :نشانههاي پيامبران (عليهم السالم) که معجزه ناميده ميشوند و مردم
آنها را مشاهده ميکنند يا خبرشان را ميشنوند ،دليل قاطعي بر وجود
فرستندهاي است که انبياء را ميفرستد .آن فرستنده همان اهلل متعال است.
زيرا معجزات ،امور خارقالعاده هستند که صدور آنها ،از توانايي بشر خارج
است .و اهلل متعال آنها را بخاطر تاييد و نصرت پيامبرانش به آنان عنايت
ميفرمايد.
بعنوان نمونه ميتوان معجزۀ موسي را ذکر کرد .هنگاميکه اهلل متعال
به او دستور داد تا عصايش را به دريا بزند و او هم اطاعت کرد ،دوازده راه
خشکي در دريا ايجاد شد و آب ميان هر دو راه مانند يک کوه بود .اهلل
متعال ميفرمايد:
فَأَوحينََ ََا إِ َُ موسَ ََى أ ِ
َان الْبَ ْحَ َ ََر فََ ََانَْ َفلَ َق فَ َكَ ََا َن ُكَ ََل فَِ َ َْر ٍ َكَ ََالطَّْو ِد
صَ َ َ
َن ا ْ
ِ َ َ ِر ْ
ب لِ َع َ
ُ َ
َْ
ِ (13 )1
ال َْع ِظيمِ
به موسي پيام داديم که عصاي خود را به دريا بزن( .وقتي عصا را به دريا
زد) دريا از هم شکافت ،و هر بخشي همچون کوه بزرگي گرديد (و دوازده
راه خشک در آن پديدار شد ،و هر گروهي از اسباط دوازدهگانه بنياسرائيل
در جادهاي حرکت کرد).

( - )1الشعراء.63/
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معجزۀ عيسي را مي توان بعنوان مثال دوم ذکر کرد .او مردگان را از
قبرهايشان بيرون ميکرد و با اجازۀ اهلل ،زنده ميساخت اهلل متعال در اين
باره از زبان او ميفرمايد:
(14 )1
وأُحيي الْموتَى ِبِِ ْذ ِن َِّ
اَّلل
َ ْ
َْ
و مردگان را با اجازۀ اهلل ،زنده ميگردانم.
و در جايي ديگر ميفرمايد:
(15 )2
ِج ال َْم ْوتَى ِبِِ ْذِن
َ وإِ ْذ ُُتْر ُ
اي عيسي! بياد بياور هنگاميرا که مردگان را با اجازۀ من بيرون ميآوردي
و زنده ميکردي.
و معجزهاي از رسولاهلل را بعنوان مثالي ديگر ميتوان ذکر کرد.
هنگاميکه قريش از ايشان معجزه اي درخواست کردند ،رسول رحمت
بسوي ماه اشاره کرد و ماه به دو نيم تقسيم شد و مردم آنرا مشاهده کردند.
چنانکه در اين باره اهلل متعال ميفرمايد:
(16 )3
اق ََْتل ِ
ِوا َوي ُقولُوا ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِمر
ت َّ
اعةُ َوانْ َ
ش َّق الْ َق َم ُر َوإِ ْن ي َرْوا آيةً ي ْع ِر ُ
الس َ
ََ
قيامت هر چه زودتر فرا ميرسد ،و (در آن) ماه به دو نيم ميگردد و اگر
مشرکان معجزۀ بزرگي را ببينند از آن رويگردان ميگردند (و بدان ايمان
نميآورند) و ميگويند :جادوي گذرا و ناپايداري است.
پس اين نشانۀ محسوس و واقعي که اهلل متعال براي تأييد و ياري پيامبران
به آنان عنايت کرده است ،بطور قطعي بر وجود اهلل متعال داللت ميکند.

( - )1سوره آل عمران.49/
( - )2سوره المائده.110/
( - )3سوره القمر.2-1/
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نشانه هاي اهلل متعال:
قرآن در بسياري از آيات ،عبارت «ومن آياته» را تکرار ميکند تا به اين
طريق به ما اعالم نمايد که اين همه نظم و هماهنگي ،هرگز نميتواند
تصادفي به وجود آيد .اکنون به برخي از آنها اشاره ميکنيم:
الف :در طبيعت:
(17 )1
ت لِل ِ
ني
ْموقنِ َ
َ وِف ْاَ َْر ِ آاي ٌ ُ
در زمين داليل و نشانههاي فراواني است براي کساني که ميخواهند به
يقين برسند (و از روي دليل خدا را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند).
دانهاي که در خاك کاشته ميشود و کم کم ريشه هايش در دل خاك فرو
ميروند؛ پس از مدتي از دانۀ بي جان و جامد حيات و زندگي در قالب
جوانه ها و ساق و برگها پديد ميآيد؛ گلهايي که فضا را معطر ميکنند از
آن بيرون ميآيند ،انسان و حيوان از ميوه هاي آن تغذيه ميکنند؛ بار ديگر
به روشنايي صبح بنگريم که چگونه از دل تاريکي شب بيرون ميآيد و
خاموشي شب را ميزدايد؛ يک بار به حرکت آفتاب و مهتاب وجوالن
ستارگان تأمل کنيم! اينها آيه هاي الهي هستند؛ چنانکه اهلل متعال
ميفرمايد:
ِ
ت و ُُمَْرِج الْميَ ِ
ِ
اَّللَ فَالِ ُق ا ْحلَ ِ
ت ِم ََن ا ْحلََي ذَلِ ُك َُم َّ
إِ َّن َّ
اَّللُ
ب َوالن ََّوى يَْر ُ
ِج ا ْحلََي م ََن ال َْميَ َ ُ َ
ََّن تَُ ْؤفَ ُكو َن فَالِ ُق ِْ
اح َو َج َع َل اللَّيَ َل َسَ َكنًا َو َّ
َك تََ ْق َِدي ُر
فَأ َّ
صبَ ِ
س َوالْ َق َم ََر ُح ْسَبَ ًاَن ذَلِ َ
اْل ْ
الش َْم َ
(18 )2
ال َْع ِزي ِز ال َْعلِي ِم
( - )1سوره الذاریات.20/
( - )2سوره االنعام.96-95/
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اين خدا است که دانه و هسته را ميشکافد (و گياه و درخت از آنها
ميروي اند .همو است که) زنده را از مرده ،و مرده را از زنده بيرون ميآورد
(از قبيل آفريدن انسان از خاك ،و توليد شير از حيوان) .اين (چنين قادر
توانايي) خداي شما است .پس چگونه (پس از اين بيان ،از عبادت يزدان به
عبادت ديگران ميگراييد ،و از حق) منحرف ميشويد؟ او است که صبح
(سيمين را از شب قيرين) پديدار ساخته است (تا زندگان براي کسب
معاش به تالش ايستند) و شب را مايۀ آرامش (و آسايش جسم و جان)
خورشيد و ماه را وسيلۀ حساب (مردمان در امور روزمرۀ عبادي و تجاري
خود) کرده است .اين (نظم بديع و نظام استوار) سنجش دقيق و تدبير
محکم (اهلل متعالي است که) چيره (برجهان و) آگاه (از همه چيز آن) است.
هنگاميکه نگاهي به منظرۀ دلربا وجالب ابرها بيندازيم که چگونه اهلل
سبحان آنها را تشکيل ميدهد و از نقطه اي به نقطۀ ديگر سوق ميدهد؟
أَ ََلْ تََ َر أ َّ
َن َّ
ج ِم َْن ِخ َاللِ َِه
اَّللَ ي ْزِجي َس َح ًااب ُُثَّ ي َؤلِ ُ
ف لَينَهُ ُُثَّ ْي َعلُهُ ُرَك ًامَا فَ ََ
ََتى الْ ََو ْد َ يَْ ُر ُ
وينَ ِز ُل ِمن َّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ
صَ ِرفُهُ َعَ ْن َمَ ْن ي َ
ب لِ َِه َم َْن ي َ
شَاءُ َوي ْ
َ
شَاءُ
الس َماء م ْن جبَال في َها م ْن لََ ََرد فَيصَي ُ
َ
ِ (19 )1
ِِ
صار
ي َك ُ
ب ِاب ََْلْ َ
اد َسنَا لََ ْرقه ي ْذ َه ُ
مگر نميداني که خداوند ابرها را آهسته (به سوي هم) ميراند ،سپس آنها
را گرد ميآورد ،بعد آنها را متراکم و انباشته ميسازد ،آن گاه ميبيني که
باران از البالي آنها بيرون ميريزد ،و نيز خدا از آسمان ،از ابرهاي کوه مانند
آن ،تگرگهاي بزرگي را فرو ميآورد ،و هرکس را بخواهد با آن زيان
ميرساند ،و هرکس را بخواهد از زيان آن به دور ميدارد .درخشش برق
(حاصل از اصطکاك) ابرها (آن اندازه نيرومند است) نزديک است چشمها را
( - )1سوره النور.43/
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(خيره و) از ميان بردارد( .هر يک از اين پديده ها دليل بر قدرت خدا و
موجب ايمان به آفريدگار آنها است).
يک بار به تغيير و تحوالت در زندگي انسانها و گردش شب و روز بنگريم
که چگونه خداوند منان آن را به تصوير ميکشد.
ِ
َك الْم ْلَ ِ
شََاءُ َوتُِعََز َمَ َْن
ك ِِمََّ َْن تَ َ
َك َمَ َْن تَ َ
شََاءُ َوتََ ْن َ ِزعُ الْ ُم ْل َ َ
َك تَُ َْؤِ ال ُْم ْلَ َ
قَُ َِل اللَّ ُهَ ََّم َمالَ َ ُ
شاءُ لِي ِد َن ْ
ك َعلَى ُك ِل َشي ٍء قَ ِدي ٌر تُولِ ُج اللَّي َل ِف الن ََّها ِر َوتَُولِ ُج
شاءُ َوتُ ِذل َم ْن تَ َ
تَ َ
اْلَيُ إِنَّ َ
ِ
ِ
شَاءُ لِغََ ِي
ت ِم ََن ا ْحلََي َوتََ َْرُز ُ َم َْن تَ َ
ِج ال َْميَ َ
ِج ا ْحلََي م ََن ال َْميَت َو ُُتَْر ُ
الن ََّه َار ِف اللَّي ِل َو ُُتَْر ُ
(20 )1
ِحس ٍ
اب
َ
بگو :پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! تو هر که را بخواهي حکومت و دارايي
ميبخشي و از هر که بخواهي حکومت و دارايي را بازپس ميگيري ،و هر
کس را بخواهي عزت و قدرت ميدهي و هرکس را بخواهي خوار ميداري،
خوبي در دست تو است و بيگمان تو بر هر چيزي توانايي( .بخشي از) شب
را جزو روز ميگرداني (و بدين سبب شبها کوتاه و روزها دراز ميگردند) و
(بخشي از) روز را جزو شب ميگرداني (و لذا روزها کوتاه و شبها دراز
ميشوند) و زنده را از مرده پديد ميآوري و مرده را از زنده ،و به هر کس
که بخواهي بدون حساب روزي ميبخشي.
قرآن تنها به نشان دادن توانايي اهلل متعال به ما و نحوۀ تصرف او در جهان
هستي و چگونگي ادارۀ آن و اينکه علم اهلل سبحان چگونه جهان هستي را
فرا گرفته است ،بسنده نميکند؛ بلکه هدف آفرينش جهان هستي را نيز
براي ما بيان ميکند و ميفرمايد:

( )1سوره آل عمران.27-26/
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خطبههاي جمعه

ُ هو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم ما ِف ْاََر ِ َِ
مجي ًعا
ْ
َْ
َ
اهلل آن ذاتي است که همۀ موجودات و پديده هاي روي زمين را براي شما
آفريد.
اهلل سبحان تمام عالم هستي را هماهنگ با طبيعت ،سرشت ،نياز ،مصالح و
منافع انسان آفريده است و اين هماهنگي با طبيعت و منافع انسان در قرآن
به عنوان تسخير مطرح شده است .اهلل متعال ميفرمايد:
(22)2
السماو ِ
أَ ََلْ تََ َرْوا أ َّ
َن َّ
ات َوَما ِف ْاَ َْر ِ 
َّر لَ ُك ْم َما ِف َّ َ َ
اَّللَ َسخ َ
(21 )1

آيا نديدهايد که اهلل آنچه را که در آسمانها و زمين است مسخر شما کرده
است.
پس شناخت اهلل متعال در پرتو نشانه هاي طبيعت راهي است که قرآن
برآن تأکيد دارد.
قرآنکريم بندگان اهلل سبحان را به تأمل و دقت در نشانه هاي اهلل  در
طبيعت و جهان هستي مانند زمين ،آسمان و آنچه که در داخل زمين و
آسمان و ميان آندو وجود دارد ،تشويق نموده و تأمل وتفکر در اين امور را
از جمله يادآوريهايي برشمرده که براي مؤمنان مفيد هستند.

ب :نشانه هاي اهلل متعال در وجود انسان:
(23 )3
اهلل متعال ميفرمايد :وِف أَن ُف ِس ُكم أَفَ َال تَُ ْب ِ
ص ُرو َن
ْ
َ

( )1سوره البقرة.29/
( )2سوره لقمان.20/
( )3سوره الذاریات.21/
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ايمان به اهلل
خطبههاي جمعه
و در خودِ وجود شما (انسان ها ،نشانه هاي روشن و داليل متقن براي
شناخت اهلل و پي بردن به قدرت او) است .مگر نميبينيد؟
چشم:

اهلل متعال ميفرمايد :أَ ََلْ ََْن َعل لَّهُ َعينَ ِ
ني
مگر ما براي او (انسان) دو چشم را ترتيب نداده و نساختهايم؟
بيشتر حيوانات داراي اعضايي براي حس نمودن ميباشند؛ مانند حس
بينايي ،بويايي ،المسه ،شنوايي .قابل ذکر است که ترکيب اساسي چشم در
تمام پستانداران و بسياري از حيوانات ديگر بسيار نزديک به هم و در عين
حال پيچيده و شگفت انگيز است.
چشم داراي مردمکي است که نور را ميگيرد و نيز شکافي دارد که نور از
راه آن نفوذ ميکند و از مردمک ميگذرد؛ در صورتي که نور کم باشد ،اين
شکاف ،باز ميشود و هرگاه نور بيشتر باشد ،خود به خود بسته تر و تنگ
ميشود؛ فلسفۀ اين عمل ،بسيار روشن است؛ زيرا هرگاه نور ضعيف باشد
چشم به نور بيشتر نياز دارد ،اما هرگاه نور ،قوي و شديد باشد مقدار کمياز
آن براي ديدن کافي است؛ لذا مردمک چشم بسته ميشود و به اندازۀ الزم
نور را به درون خود نفوذ ميدهد.
چشم اشيا را در نور بسيار کم ميبيند تا جايي که هيچ عقلي نتوانسته
است وسيله اي را اختراع کند که شکل اشيا را در زير چنين نور اندکي
تصوير برداري کند.
(24 )1

( )1سوره البلد.8/
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ايمان به اهلل
خطبههاي جمعه
همچنين زنبور ميتواند اشعۀ ماوراي بنفش را ببيند .بوم ميتواند اشعۀ
مادون قرمز را که يک اشعۀ حرارتي است ،ببيند؛ در صورتي که به هيچ
وجه ما قادر به رؤيت آن نيستيم .به همين ترتيب بوم ميتواند در تاريکي
بسيار شديد موش را از راه نور مادون قرمزي که آن را از بدن خود ايجاد
ميکند ،ببيند.
حاال سوال اينجا است که چگونه براي ساخت يک کمرۀ عکاسي الزم و
ضروري است که عقل و فکري وجود داشته باشد؛ اما براي ساخت و بوجود
آمدن چشم در انسان و حيوانات ،عقل وفکر به کار نرفته ،بلکه از طريق
تصادف و اتفاق به وجود آمده است؟ کدام عقل و کدام عاقل و انسان
خردمند چنين چيزي را ميپذيرد؟!
زبان:
(25 )1
اهلل متعال ميفرمايدَ  :ولِس ًاَن َو َش َفتَ ِ
ني
َ
و زباني و دو لب را نيافريدهايم؟
زبان عضو کوچکي است که وظايف بزرگي به عهده دارد ،هم در چشيدن
مزه و طعم غذا و هم در فروبردن آن ،انسان را کمک ميکند و باالتر از همه
نقش آن در سخن گفتن است که با چرخش دقيق خود ،حروف وصداهاي
دقيق را ايجاد کرده با سرعت مناسب ،کلمات و جمالت را ادا ميکند.
لب ها:
قرآن کريم ميفرمايد« :اي انسان! ما به تو يکجفت لب داديم» بين دو لب
دهن قرار دارد و ما انسانها از طريق دهان ميمکيم ،مينوشيم ،ميخوريم،
نفس ميکشيم ،گاز کاربنيک خارج ميکنيم و سخن ميگوييم .آيا فکر
( - )1سوره البلد.9/
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کرده ايد اگر طراحي اين کارها به عهدۀ کارشناسان ما ميبود چه
ميکردند؟
شايد سر ما را پر از سوراخ و دودکش ميکردند تا بتوانيم کارهاي مذکور را
انجام دهيم.
بيني:
بيني در يک نفس کشيدن سه کار ميکند :غبار هوا را ميگيرد ،هواي
سرد را گرم و هواي خشک را مرطوب ميسازد ،در غير آن شُش ما صدمه
ميديد و آزرده ميشد.
گوش:
سيستم شنوايي انسان و بعضي از حيوانات طوري است که هيچ خردمندي
تصور نميکند که اين ساختار ،نتيجۀ تصادف باشد؛ گوش داراي صماخي
است که امواج صوتي را ميگيرد و به جنب و جوش در ميآيد ،اين
جنبيدن و به لرزه در آمدن در سه استخوان بسيار کوچک و دقيق که به
شکل بسيار مرتبي چيده شده اند ،تأثير مينمايد؛ البته فشاري که بر صماخ
وارد ميشود بايد يکنواخت و همسان باشد؛ براي اين منظور ،لوله اي در
پشت صماخ گوش به گودي بيني متصل شده ويک استخوان حلزوني شکل
نيز به قسمت داخلي گوش متصل شده که وظيفه اش تحليل وبررسي
صداهاي مختلف ميباشد .همچنانکه وظيفۀ ديگر آن ،ايجاد توازن در
انسان و ديگر موجودات ميباشد که اگر اين عضو نميبود ما هرگز
نميتوانيستيم که يک قدم راه برويم؛ بلکه فور ًا گيج خورده و ميلغزيديم و
سقوط مينموديم.
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ايمان به اهلل
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حرکات و لرزشهاي به وجود آمده ،از طريق عصبها به مرکز شنوايي در
مغز منتقل ميشوند و بدين ترتيب انسان و حيوانات صداهاي مختلف را
شنيده و آنها را از يکديگر تشخيص ميدهند.
آيا ممکن است چنين سيستم و ساختاري که تمام اين مراحل را در ظرف
کمتر از يک صدم ثانيه انجام ميدهد ،نتيجۀ يک تصادف باشد؟
علم رياضي ،حساب و احتماالت به طور قطعي چنين نظريه اي را رد
ميکند .هيچ خردمند نميپذيرد که اين همه جريانات صورت گرفته نتيجۀ
يک اتفاق وتصادف باشد.
شير مادر :خالق طفل و خالق شير در سينۀ مادر يکي است ،چون همزمان
با پيدا شدن نوزاد ،شير هم در پستان مادر به وجود ميآيد.
جاي و منبع شير ،روي سينۀ مادر و زير دو چشم او قرار دارد ،طفل با دو
دست مادر حمايت ميشود ،کودك بر روي قلب مادر قرار ميگيرد و با
آهنگ قلب مادر که مدتي نيز در رحم او با آن مأنوس بوده ،شير ميمکد.
شير مادر به گرم کردن و سرد کردن نياز ندارد و تمام ويتامين هاي مورد
نياز طفل در آن ذخيره شده است.
پس هستي و نظم حاکم بر آن نشانۀ روشني بر وجود اهلل و يگانگي
اوست .و همان طور که تفکر در هستي و عجايب خلقت خويش ،هر انسان
با انصاف را به وجود اهلل راهنمايي ميکند ،ذکر و ياد نعمت هاي بي
شمار الهي نيز انسان را دوست دار اهلل ميکند.
چند راه ديگر براي شناخت اهلل متعال:
الف :شناخت اهلل متعال از راه فرض کردن خالف يک چيز
ِ
اهلل متعـــال ميفرمايـــد :ه َ َذا َخ ْلَ َُق َِّ
ِ
ِ
ِ
َّ
اَّلل فَ َأ َُر ِون َمََا َذا َخلََ ََق الََذي َن مََن ُدونََه لََ َِل
َ
(26 )1
ِ َال ٍل مبِ ٍ
ني
الظَّالِ ُمو َن ِف َ
( - )1سوره لقمان.11/
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اينها (که مينگريد و ميبينيد) آفريدههاي خدايند ،شما به من نشان دهيد
آناني که جز خدايند چه چيز را آفريدهاند؟ (تا شايستۀ پرستش و شراکت
در الوهيت را داشته باشند) .بلکه ظالمان (کفر پيشه) در گمراهي آشکاري
هستند .
يکي ديگر از راه هاي شناخت اهلل که در قرآن به چشم ميخورد ،فرض
کردن خالف يک چيز است .بدين معنا که ما در اطراف خود با واقعيتهاي
زيادي مواجه هستيم ،اکنون زمان و مکاني را تصور کنيم که اين واقعيتها
وجود نداشته باشند ،در آن صورت چه اتفاقي ميافتد و ما بايد چه کنيم؟
به طور مثال :حرکت زمين طوري تنظيم شده است که شب و روز را به
وجود ميآورد ،اکنون زماني را تصور کنيد که هميشه شب باشد ،در چنين
وضعيتي ما چه ميکرديم؟
اهلل متعال ميفرمايد:قُ ْل أ ََرأَيتُ ْم إِن َج َع َل َّ
اَّللُ َعلَي ُك ُم اللَّي َل َس ْرَم ًدا إِ َُ ي ْوِم ال ِْقي َام ِة
(27 )1
من إِلَهٌ غَي َِّ
اَّلل يْتِي ُكم لِ ِ
ضياء أَفَ َال تَ ْس َمعُو َن
َْ
ُ
بگو( :اي مردم !) به من بگوييد اگر خداوند شب را تا روز قيامت هميشه
ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال آن نياورد) بجز خدا کدام خدا است
که بتواند براي شما روشنايي بياورد؟ (و روز روشني پديدار کند تا در آن به
تالش بپردازيد و کسب و کار کنيد؟) .آيا نميشنويد؟ (بايد که بشنويد و
بنگريد و تعظيم کنيد اگر عاقليد).
هم اکنون زمين در زير پاي انسان مانند گهوارهاي آرام است ،اهلل متعال
ميفرمايد:
(28 )2
اها فَنِ ْع َم ال َْما ِه ُدو َن
َ و ْاَ َْر َ فََ َر ْشنَ َ
( - )1سوره القصص.71/
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و زمين را هموار کردهايم (و براي زندگي مردمان آماده ساختهايم) و چه
آماده کنندگان خوبي بودهايم!.
اگر با شدت در حرکت ميبود آيا انسانها ميتوانستند بر روي آن راه بروند
و زندگي کنند؟
ف ِبِِ ُم ْاََ ْر َ  :)1( اگر بخواهيم آنان را
شأْ ََنْ ِس ْ
اهلل متعال ميفرمايد  :إِن نَّ َ
در زمين فرو ميبريم.
اگر ما حافظۀ خود را از دست بدهيم و حتي آدرس خانۀ خود را فراموش
کنيم چه خواهيم کرد؟
ب :شناخت اهلل متعال از راه مقايسه:
اهلل متعال در قرآن ،پس از بيان نمونه هايي از آفرينش الهي ميفرمايد:
(29 )2
ِ
وء
ب ال ُْم ْ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ َوي ْك ِش ُ
ف الس َ
أ ََّمن يي ُ
(آيا بتها بهترند) يا ذاتي که به فرياد درمانده ميرسد و بال و گرفتاري را
برطرف ميکند هر گاه او را به کمک طلبد.
(30 )3
الزا ِرعُو َن
اهلل متعال ميفرمايد :أَأَنتُ ْم تََ ْزَرعُونَهُ أ َْم َْحن ُن َّ
آيا شما آن را ميرويانيد ،يا ما ميرويانيم؟

آيا انکار اهلل متعال ممکن است؟
انسان که حتي نميتواند يک قريۀ کوچک را بدون قريه دار فکر کند.

( )1سوره الذاریات.48/
( )2سوره النمل.62/
( )3سوره الواقعة.64/
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چگونه ميتواند اين کاينات بسيار بزرگ را بدون اداره کننده تصور نمايد؟
انسان خوب ميداند که حتي يک خانۀ کوچک هم بدون يک پالن و نقشه
ساخته نميشود چگونه ميتواند فکر کند که اين کاينات بزرگ و
شکوهمند ،بدون پالن و به شکل خود به خودي به وجود آمده باشد؟
اما واقعيت اين است که چه در گذشته و چه امروز ،در کنار مؤمنان کساني
هم بوده اند و هستند که اهلل را انکار ميکنند .حال سوال اين است که
چرا بعضي از انسانهايي که ظاهراً بسيار هوشيار به نظر ميرسند در صف
بي دينان قرار ميگيرند؟
اسبابي كه انسان را به انکار ميكشاند:
الف :نگاه سطحي (سطحي ديدن)
انسان در اصل به گونه اي آفريده شده است که حقايق را بفهمد و قبول
کند ،اما همين انسان وقتي به ديد سطحي به حقايق غيبي مينگرد ،گاهي
يک چيز ناممکن را فوراً قبول ميکند و ناممکن را ممکن و باطل را حق
ميداند .حال آنکه اگر همين شخص دربارۀ آن چيز کميفکر کند و با دقت
به آن بنگرد فور ًا به اشتباه خود متوجه ميشود .به طور مثال شخصي که
هيچ نوع معلوماتي دربارۀ حجم خورشيد ندارد و ضرورت هم احساس
نميکند که در اين باره از کسي سوال کند ،معلوم است که وقتي از دور ،با
نگاه سطحي و غير مجهزش به خورشيد نگاه کند آن را يک جسم
درخشاني به بزرگي توپ تصور ميکند .بدين طريق بي توجهي به آثار
قدرت هاي اهلل باعث ميشود که بسياري با ديدن اين جهان پهناور،
بازهم هيچ انگيزه اي براي شناخت اهلل در خود نبينند.
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پس وقتي ميگوييم انسان با ديدن شگفتي يک اتم يا يک برگ ميتواند
اهلل را بشناسد ،اين دربارۀ کساني است که بخواهند بشناسند .اما
اشخاصي که در جستجوي شناختن نباشند ،هرگز باديدن اين آثار ،اهلل
را نميشناسد .بطور مثال:
يک آيينه فروش که موهايش نامرتب است ،از صبح تا شب صدها بار به
آيينه ها نگاه ميکند اما موي خود را مرتب نميسازد ،چراکه او در فکر
فروش آيينه است نه اصالح موي خويش .از اين مثال نتيجه ميگيريم که
انسان تا نخواهد و در پي شناخت و استفاده نباشد ،نميشناسد و نه
استفاده ميکند .اگر افرادي آثار قدرت و وجود اهلل را ميبينند و مطالعه
ميکنند و باز هم ايمان نميآورند ،براي آن است که هدف شان از مطالعه،
شناخت اهلل نيست .اگر کسي در پي شناخت اهلل باشد با يک دليل او
را ميشناسد و ايمان ميآورد .اما اگر کسي نخواهد با هزار دليل هم ايمان
نميآورد.
ب :تقليد كوركورانه:
سبب ديگري که انسانها را به سوي انکار ميکشاند ،تقليد است .بسياري
انسان ها آنچه را که از پدران و محيط زندگي شان ميبينند بدون کوچک
ترين تحليل و بررسي قبول ميکنند .اگر اين انسانها ميفهميدند که هر
سخن هر شخص درست نميباشد و عقل انسان هم نميتواند به تنهايي هر
حقيقت را درك کند ،گرفتار اين اشتباه نميشدند.
در گذشته همچنين بوده است و به همين خاطر قرآن کريم هم تقليد
کورکورانه از گذشتگان و آباء و اجداد را تقبيح کرده ميفرمايد:
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ِ
ِ
ِ
آاب ُه ُه َْم
آاب َ
َ وإِذَا قي َل ََلُ ُم اتَّبِعُوا َما أ َ
ءَن أ ََولَ َْو َكَا َن َ
َنز َل اَّللُ قَالُواْ لَ ْل نََتَّب ُع َمَا أَلْ َفينََا َعلَيَه َ
(31)1
الَ ي ْع ِقلُو َن َشيئاً َوالَ ي ْهتَ ُدو َن
هنگامي که به آنان گفته شود :از آنچه خدا فرو فرستاده است پيروي کنيد
(و راه رحمان را پيش گيريد ،نه راه شيطان را) ،ميگويند :بلکه ما از آنچه
پدران خود را بر آن يافته ايم پيروي ميکنيم (نه از چيز ديگري) .آيا اگر
پدران شان چيزي (از عقائد و عبادات دين) را نفهميده باشند و (به هدايت
و ايمان) راه نبرده باشند (باز هم کور کورانه از ايشان تقليد و پيروي
ميکنند؟).
ج :تعصّب و قضاوت مغرضانه:
ماده پرستان و آناني که علم و دانش شان بر اساس ماده پرستي است
عموماً پيش از پيش موجوديت اهلل متعال را رد ميکنند و ميگويند هر
چيز بايد در چوکات سبب و نتيجه يا علت و معلول حل شود .يعني ذهن
يک ماده پرست هرکار را (العياذ باهلل) با گفتن «اهلل نيست» شروع ميکند.
بعداً چه ميشود؟ به همۀ سواالتي که احتمال دارد انسان را متوجه
موجوديت اهلل متعال بسازد جواب رد داده ميگويد« :علمينيست» و بدين
طريق اين انسانها هيچ وقت نميخواهند صداي عقل شان را بشنوند.
پس گفته ميتوانيم درد اصلي کساني که کمر خود را به انکار از وجود
اهلل بسته اند ،استفاده از عقل نيست بلکه استفاده از عقل عليه دين
آسماني است .به عبارت ديگر ،عقل در دست آنها وسيلهاي است براي
اعتراض بر حقايقي که وحي آن را تعليم داده است.

( )1سوره البقرة.170/
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ماترياليست هايي که فقط از روي تعصب و غرور تصميم گرفته اند ،وقتي
موجوديت يک آفرينندۀ غيبي را انکار کنند ،باالخره مجبور ميشوند
آفريننده را در بين مخلوقات جستجو کنند .به طور مثال يک دانشمند
ماترياليست کاينات را ميبيند ،حوادث و رخدادها را مشاهده ميکند وبا
ت عجوالنه ميگويد« :چيزي غير از چشم ديدهاي من وجود
يک قضاو ِ
ندارد»
پس ميبينيد که او پيش از پيش تصميم ميگيرد و دربارۀ مشاهداتش تنها
معلومات نميدهد بلکه به قضاوت شروع ميکند ،و فقط از وهم و گمانش
کار ميگيرد ،نه از عقل و منطق سالم .چنانکه قرآنکريم درجاهاي مختلفي
چنين ميگويد:
(32 )1
صو َن
إِن يتَّبِعُو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ ْن ُه ْم إِالَّ يْ ُر ُ
کساني که جز خدا چيزي ديگري را ميپرستند( ،جز از گمان) پيروي
نميکنند (و در حقيقت همتايي وجود ندارد تا آنان آن را عبادت کنند و
بپرستند) .ايشان جز به دنبال گمان نميروند و کارشان جز تخمين زدن و
دروغگفتن نيست و در جاي ديگر چنين ميفرمايد:
(33 )2
ِ ِ َِّ َّ
س
إن يتَّبعُو َن إال الظ َّن َوَما ََتَْوى ْاََن ُف ُ
آنها تنها از گمان و هوا و هوس شان پيروي ميکنند.
کساني که عقل را از آغاز وادار ميسازند تا يک طرفه فکر کند ،باالخره آن
را به حالتي در ميآورند که به گفته هاي وحي که راهنماي فکر است،
گوش فرا ندهند و وقتي گوش فرا ندادند ،دربارۀ آن فکر هم نميکنند.
( )1سوره یونس.66/
( )2سوره النجم.23/
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پس قضاوت مغرضانه و جبهه گيرانه دربارۀ حقيقت توحيد و ديگر ارکان
ايمان ،مانع هدايت ميشود .يکي از معناهاي (ه ًدى لِل ِ
ني) همين است .از
ُ
ْمتَّق َ
ُ
سوي ديگر عقل تنها يک آلت است ،و زماني ميتواند وظيفۀ اصلياش را
انجام دهد که با نور وحي روشن شود .پس انساني که تنها با اعتماد به
عقلش راه ميرود ،در نيمۀ راه ميماند.
اين مطلب را با مثالي به پايان ميبريم :فرض کنيد شخصي در چاهي افتاده
است و شما براي نجات او ريسماني را به طرفش دراز ميکنيد ،اما او قصد
باال آمدن ندارد و به ريسمان چنگ نميزند و يا اصالً به آن باور ندارد ،حال
شما بگوييد که گناه از کيست :از ريسمان و يا از آن شخص؟
د :فرار از مسئوليت و ترس از دست دادن لذتها:
گاهي بي اعتنايي به دين به خاطر فرار از مسئوليت است ،زيرا پذيرفتن
دين به معناي قبول بعضي قيد و بندهاست و گروهي به خاطر اينکه به
خيال خود آزاد باشند ،به دين بي اعتنايي نشان ميدهند ،غافل از اينکه
رها شدن از فرمان و اطاعت اهلل ،مستلزم اطاعت و بندگي ديگران است.
کسي که بندۀ او نشد ،بندۀ همه ميشود و کسي که فرمان او را نپذيرفت،
نوکر همه خواهد بود.
و عدهاي هم به خاطر انگيزه هاي نفساني نميخواهند اهلل را قبول کنند،
اينها گمان ميکنند که درصورت ايمان آوردن به اهلل و روز آخرت از
همه لذتها و عي ش و نوش شان محروم خواهند ماند ،غافل از اينکه لذت
حقيقي در چوکات شريعت است و اسالم آنچه را که يک انسان مسلمان به
آن نياز دارد ،ناديده نگرفته بلکه از راه هاي مشروع آن را تأمين کرده است.
در اين باره قرآنکريم ميفرمايد:
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اءه ْم 
فَِإن ََّلْ ي ْستَ ِجيبُوا لَ َ
ك فَا ْعلَ ْم أَََّّنَا يتَّبِعُو َن أ َْه َو ُ
پس اگر (اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و) پاسخت نگفتند ،بدان که ايشان
فقط از هواها و هوس هاي خود پيروي ميکنند!
نقش ايمان در زندگي انسان:
ايمان به اهلل متعال سرچشمۀ خوشبختي انسان است
اولين و مهمترين سبب همۀ پريشاني ها ،بدبختي ها ،ظلم ها ،استثمارها،
جنگ ها و درگيري هاي خانمانسوزي که گريبانگير بشر است ،نشناختن
اهلل متعال به گونۀ الزم و جاي نگرفتن معرفت و محبت اهلل در دلها و
احساس نشدن لذت موجود در اين محبت ميباشد.
لذت حقيقي و بدون درد و رنج در ايمان است .به همين خاطر انسان
شديداً نيازمند است تا اهلل متعال را بشناسد ،به او ايمان بياورد و بفهمد که
مقصد از اين ايمان چيست و فوايد و تأثير ايمان را درك کند و احساس
نمايد.
يک انسان فقط با ايمان ميتواند هدف از موجوديت خود را و همچنان
ماهيت و مقصد جهاني را که در آن زندگي ميکند ،بفهمد.
به همين خاطر خوب است به شکل ماده وار بدانيم که ايمان به اهلل چه
ارزشي به انسان ميبخشد.
(34 )1

 .1ايمان پيش از هر تأثير مثبت ديگر به انسان اين زمينه را فراهم ميکند
تا يک موجود درست و با فضيلت شود .به اين طريق که شخص با ايمان،
يقين ميکند که نجات و موفقيت او فقط با راهنمايي ها و تعاليم الهي

( )1سوره القصص.50/
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ممکن است ،لذا به عنوان يک قانون به دين الهي چنگ ميزند و ميکوشد
تا زندگي اش را در همين چوکات سپري نمايد.
اما وقتي نوبت به منکران اهلل متعال و بي دينان ميرسد آنها غير از
خودشان به موجوديت هيچ موجود ديگري ايمان ندارند که به او روي
بياورند و خود را در برابر او مسئول بدانند و به همين خاطر خوبي و بدي را
تنها از نقطه نظر نفس و منفعت شخصي شان ارزيابي ميکنند .و به همين
خاطر بدون تفاوت قايل شدن ميان عدالت و ظلم ،حالل و حرام هر نوع
خواهش ها و ظلم و ستم شان را بي پروا انجام ميدهند ،چراکه آنها هوا و
هوس شان را إله خود ساخته اند اهلل فرموده است:
(35 )1
ت َم ِن َّاُتَ َذ إِ ََلَهُ َه َواهُ
أَفََ َرأَيْ َ
 .2ايمان به انسان اعتماد به نفس ميبخشد و در کنار آن حس تواضع و
فروتني را در او به وجود آورده ،او را از کبر و غروري که آرامش و اتفاق
مردم را برهم ميزند ،باز ميدارد .کسي که به شکل درست به اهلل ايمان
داشته باشد ،هيچگاهي متکبر و مغرور نميشود ،چون او ميداند هر چيز او
به شمول استعداد و لياقتش از طرف اهلل است .و او اين قدرت را دارد که
هر چيزي را که داده است ،هر وقت بخواهد ميتواند باز پس گيرد.
اما منکران و بي دينان هر چيزي را که ظاهراً صاحب آن معلوم ميشوند
مستقيم ًا نتيجه و اثر قدرت و استعداد خودشان ميدانند و به همين خاطر
هيچ مرجعي را براي تشکر کردن ،به رسميت نميشناسند .تنها خود را
ميبينند و تنها خود را باال ميبرند که اين هم حس دوستي و محبت را که
( )1سوره الجاثیه 23

68

ايمان به اهلل
خطبههاي جمعه
انسانها براي زيستن در کنار يکديگر محتاج اند ،از بين برده و زندگي
مشکل و پر از دردسر و رقابتها و خود خواهي ها را به ارمغان ميآورند.
 .3انسان در سايۀ ايمان ميبيند که زندگي با وجود فراز و نشيبهاي
گوناگون پر از خوشي ها و زيبايي هاست و مشکالت نميتوانند هيچ چيزي
از ارزش زندگي را کم کنند .انسان با ايمان حتي در حوادث ناگوار و به
ظاهر بد و زشتي مانند مرگ و ميرها و مريضي ها و ديگر تلخي ها نيز
متوجه حکمت و شفقت اهلل متعال ميشود و به هيچ وجه به چنگ دردها و
پريشاني ها نميافتد .و با اين باور که بايد درسهايي از آن حوادث بگيرد به
راه خود ادامه ميدهد زيرا او ميداند که در کاينات هيچ چيزي عبث و
بيهوده رخ نميدهد و به همين خاطر مصيبت ها را با صبر و بردباري
تحمل ميکند .و باز او با يقين به اينکه اهلل بندگانش را به انجام کاري
وادار نميسازد که از عهدۀ آن برآمده نتوانند و چنان باري بر آنان تحميل
نميکند که توان بردنش را نداشته باشند ،هر مشکل را بدون يأس و نا
اميدي تحمل ميکند و ميداند که اين انسان تابع چنان امتحاني است که
در عقب آن مکافاتها و پاداشهاي معنوي فراواني وجود دارد .در حالي که
يک انسان بي ايمان بعضاً نميتواند حتي کوچک ترين مصيبت را تحمل
کند ،لذا فوراً دست به خودکشي ميزند.
 .4انساني که از روزنۀ ايمان به دنيا نگاه ميکند ،کاينات را يک نمايشگاه
قدرت هاي الهي مي داند که آثار وجود و قدرت خالق متعال در آن به
نمايش گذاشته شده است و خود را هم يک مأمور ميداند که وظيفه دارد
تا آن آثار صنعت را که هر کدام يک معجزه است مشاهده و تحقيق کند.
لذا چنين شخصي از هر چيزي که به تماشاي آن ميپردازد يک لذت
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معنوي ميبرد .پس انسان با ايمان به هر مخلوقي به خاطر خالق آن محبت
و دوستي ميکند و از زندگي در کنار آن احساس خوشي ميکند.
يک انسان بي ايمان وقتي به کاينات نگاه ميکند و گردش بسيار سريع و
حيرت انگيز ميلياردها ستاره را ميبيند گرفتار پريشاني و ترس ميشود.
خالصۀ بحث:
کايناتي که اثر يک صنعت بسيار بزرگ است چنان باريکي ها ،زيبايي ها و
اسراري دارد که ميتواند همۀ حواس عقلي و حسي انسان را بيدار کند .در
اين عالم هر چيز موجوديت اهلل متعال را به گونهاي اعالم ميکند که هيچ
جايي براي شک و شبهه باقي نميماند و چشم هاي بينا ميتوانند آن را
ببينند.
(36 )1
ِ
ِ
السماو ِ
ات َواَ َْر ِ 
اهلل فرموده است :أَِف اَّلل َشك فَاط ِر َّ َ َ
مگر دربارۀ اهلل پديد آورندۀ آسمان ها و زمين ترديدى هست.
هر عقلي که عناد و ضديت نداشته و کمر را براي انکار نبسته باشد با ديدن
صنعت بسيار زيبا و کار منظم ،دقيق وسنجيده شدۀ کاينات ميتواند به
اوصاف آفرينندۀ آن پي برده و هستي را مثل يک کتاب ،صفحه به صفحه
بخواند و در نتيجه با اعتراف به بزرگي و وحدانيت اهلل متعال ،اعالم نمايد
که هيچ چيزي در اين هستي عبث و بيهوده آفريده نشده است .و به
فرمودۀ قرآنکريم ،اين نتيجۀ تفکر در آفرينش آسمانها و زمين است:
اهلل متعال ميفرمايد:

( )1سوره ابراهیم.10/
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ات واََر ِ وا ْختِالَ ِ
ف اللَّي ِل والنََّها ِر آلاي ٍ
إِ َّن ِف َخل ِْق َّ ِ
ت َِ ُْوِل اَلْبَ ِ
َاب الَّ َِذي َن
َ َ
الس َم َاو َ ْ َ
السماو ِ
ِِ
ات َواَ َْر ِ َرلََّنََا َمَا
ي ْذ ُك ُرو َن اَّللَ قِي ًاما َوقَُعُ ً
ودا َو َعلَ َى ُجنُوِب ْم َويتََ َف َّك ُرو َن ِف َخل ِْق َّ َ َ
ت هذا اب ِطالً سبحانَ َ ِ
(37)1
اب النَّا ِر
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َخلَ ْق َ َ َ
مسلماً در آفرينش (عجيب و غريب و منظم و مرتب) آسمانها و زمين ،و
آمد و رفت (پياپي ،و تاريکي و روشني ،کوتاهي و درازي) شب و روز ،نشانه
ها و داليلي (آشکار براي شناخت آفريدگار و کمال و دانش و قدرت او)
براي خردمندان است کساني که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهاي
شان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) ياد ميکنند و دربارۀ آفرينش
(شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمانها و زمين ميانديشند (و
نقشۀ دلربا و ساختار حيرت زاي آن ،شور و غوغايي در آنان برميانگيزد ،و
به زبان حال و قال ميگويند ):پروردگارا! اين (دستگاه شگفت کائنات) را
بيهوده و عبث نيافريده اي؛ تو منزه و پاکي پس ما را (با توفيق بر انجام
کارهاي شايسته و بايسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار.
آيا نظميکه دريک جاي است به وجود آورندۀ آن نظم را نشان نميدهد؟
آيا صنعت موجود در يک اثر ،نشاندهندۀ صنعتکار نيست؟ بنابر اين اگر
انسان با چشم دل و عقلي که بر اثر غفلت و ضديت خراب نشده است به
اين کاينات نگاه کند حقيقت هايي مثل صنعت ،نظم ،پالن و احسان را در
آن ميبيند و يقين ميکند که اين حقيقتها به عنوان يک دليل نشان
ميدهند که اين کاينات خالقي دارد که علم ،قدرت و احسان او بي پايان
است .اما در اينجا اين را هم بايد يادآوري کنيم که هر چند اين نظم و
( )1سوره آل عمران.191 -190/
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زيبايي براي پي بردن ما به موجوديت خالق آنها کفايت ميکند اما براي
شناخت اوصاف او و اينکه چطور ميتوانيم به او برسيم و در برابر اين همه
نعمتي که به ما داده است چگونه از او تشکري کنيم به تنهايي کفايت
نميکند و به همين خاطر اهلل متعال پيغمبران و کتابهايي را فرستاده است
تا او را به ما معرفي کنند و ياد بدهند که به چه شکل او را بندگي کنيم.

72

ايمان به وحدانيت اهلل

خطبههاي جمعه

2
ايمان به وحدانيت اهلل

إ ّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئآت
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،ونشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شريک له و نشهد أن حممدا عبده و رسوله  تسليما کثيا وعلی آله
وأصحابه ومن تبعهم ابحسان إلی يوم الدين.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم1 )1( ترجمه :و
قال اهلل تعاليَ  :وإ ََلُ ُك ْم إلَهٌ َواح ٌد َال إلَهَ إ اال ُه َو ال ار ْْحَ ُن ال ارح ُ
معبود شما معبود يگانهاى است كه جز او هيچ معبودى نيست [و اوست]
بخشايشگر مهربان.
قال رسول اهلل« :أن تؤمن ابهلل و مالئکته وکتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن
(2 ) 2
ابلقدر خيه وشره .قال :صدقت»...
تعريف توحيد:
توحيد در لغت :عبارت از اعتقاد و باور داشتن به يگانگي اهلل متعال است.
در اصطالح :عبارت از تنها و خالص گردانيدن اهلل متعال به عبادت ،فارغ
ساختن ذات الهي از آنچه که در تصور و خيال و وهم انسان ميگذرد ،يعني
فارغ ساختن ذات الهي از تمثيل ،تشبيه ،مانند و...

( )1سوره البقره 163/
( )2سنن أبي داود ،حديث رقم.4197 :
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طوريکه اهلل متعال ميفرمايد:
(3)1
س َك ِمثْلِ ِه َشيء
لَي َ
هيچ چيزي همانند اهلل نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيز
هاي آسمان و زمين ميماند ،و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات
و صفات بدو ميماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر کارگاه جهان
نظارت مينمايد ،و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را ميپايد)
اقسام توحيد:
توحيد بر سه قسم است
 -1توحيد ربوبيت؛
 -2توحيد ألوهيت؛
 -3توحيد أسماء و صفات؛
فهم دقيق توحيد و معني آن بر هر مسلمان ضروري است ،به خاطري که
پيام مشترک همۀ انبياء از آدم تا خاتم النبين و علت اصلي بعثت شان
توحيد بوده است.
 -1توحيد ربوبيت:
رب :به معني تربيت کننده ،مالک ،متصرف ،مربي و متکفّل مصالح و
مصلحت هاي انسان و صاحب سلطان و جبروت که امرش باالي بندگانش
نافذ است.

( )1سوره الشوری .11/
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الف -اعتقاد بر يگانگي اهلل متعال در افعالش است ،مثل :خلق،
آفريدن ،تدبير کردن امور و کارها ،رزق دادن ،زنده کردن ،ميرانيدن ،باران
بارانيدن و غيره افعالي که خاصۀ اهلل متعال است.
ب -شناخت اهلل متعال به صفت فاعل مختار:
البته کفار و مشرکين از زمانهاي قديم به اينگونه توحيد اقرار و اعتراف
داشتند ،و اختالف و جنگ شان با انبياء در اين موضوع و مسأله نبود،
اين اقرار و اعتراف ايشان را در اسالم داخل نساخت و به آنها کدام سودي
نبخشيد ،و سبب نجات شان از عذاب و گرفت اهلل متعال نشد .چنانچه
س َم ِاء َو ْاْل َْر ِ
ص َار َوَم ْن
ك ال ا
ميفرمايد :قُ ْل َم ْن ْيرُزقُ ُك ْم ِم َن ال ا
ض أَ ام ْن ميِْل ُ
س ْم َع َو ْاْلَبْ َ
يت وخيْرِج الْم َ ِ
ِ
ِ
ِ
سي ُقولُو َن ا
اَّللُ فَ ُق ْل أَفَ َال
خيْر ُ
ِج ا ْحلَي م َن ال َْم َ ُ َ
يت م َن ا ْحلَي َوَم ْن ي َدبُّر ْاْل َْم َر فَ َ
ت ت قون4 )1(
َا ُ َ
بگو :چه کسي از آسمان (به وسيلۀ اشعّه و باران) و از زمين (به وسيلۀ فعل
و انفعاالت خاک و رويش گياهان و درختان و ميوة آنها) به شما روزي
ميرساند؟ يا چه کسي بر گوش و چشم ها توانا است (و آنها را ميآفريند و
بدانها نيروي شنوايي و بينايي ميدهد)؟ يا چه کسي زنده را از مرده ،و
مرده را از زنده بيرون ميآورد (و حيات و ممات در دست او است)؟ يا چه
کسي امور (جهان و جهانيان) را ميگرداند؟ (پاسخ خواهند داد و) خواهند
گفت :آن خدا است( ،چرا که آفريدگار جهان و روزي رسان مردمان و مدبّر
کار و بار هستي ،به اقرار وجدان بيدار ،اهلل عادل است) .پس بگو :آيا
نميترسيد و پرهيزگار نميشويد؟
و در آيۀ ديگري اهلل متعال ميفرمايد:
( )1سوره يونس .31/
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قُ ل لِم ِن ْاْلَرض وم ن فِيه ا إِ ْن ُك ْن تم تَعلَم و َن س ي ُقولُو َن ِاِ
َّلل قُ ْل أَفَ َال تَ َو اك ُرو َن قُ ْل َم ْن
ْ ُ ََ ْ َ
ُْ ْ ُ َ
ْ َ
ْ الْع ِ ي ِم س ي ُقولُو َن ِاِ
َّلل قُل أَفَ َال تَتا ُق و َن قُل م ن بِي ِدهِ
س ماو ِ
س ْب ِع َوَر ُّ
َر ُّ
ات ال ا
ب ال َْع ْر ِ َ
َْْ
َ
ب ال ا َ َ
ْ
وت ُك ِل َش ي ٍء وه و ِي ي وَال ي ار علَي ِه إِ ْن ُك ْن تم تَعلَم و َن س ي ُقولُو َن ِاِ
َّلل قُ ْل فَ َ ا
َُ َ ُ َ َ ُ َ
ُْ ْ ُ َ
َملَ ُك ُ ّ
(5 ) 1
تُ ْس َح ُرو َن
بگو :زمين و کساني که در زمين هستند از آن کيستند ،اگر دانا و فرزانه
ايد؟! (بر اساس نداي فطرت ،و بداهت عقل) خواهند گفت( :همۀ کائنات ،و
از جمله زمين و ساکنان آن) از آن خدايند .بگو :پس چرا نميانديشيد و
يادآور نميگرديد (که تنها مالک کائنات شايستۀ پرستش است و بس؟).
بگو :چه کسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است؟ (آيا
ملک کائنات و فرمانروايي بر آنها از آن کيست؟) .خواهند گفت :از آن خدا
است .بگو :پس چرا پرهيزگاري پيش نميگيريد (و خويشتن را از فرجام
شرک و کفر و عصيان نسبت به يزدان ،صاحب و فرماندة جهان به دور
نميداريد؟!) .بگو :آيا چه کسي فرماندهي بزرگ همهچيز را در دست دارد
( و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر موجودات ،از آن او است؟) و او
کسي است که پناه ميدهد (هر که را بخواهد) و کسي را (نميتوان) از
(عذاب) او پناه داد ،اگر فهميده و آگاهيد؟! خواهند گفت :از آن خدا است.
بگو :پس چگونه فريب (هوي و هوس و وسوسه شياطين را) ميخوريد و (از
حق کنارهگيري ميکنيد ،انگار) افسون ميشويد؟

( )1سوره المؤمنون.89-84/
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 -2توحيد ألوهيت:
اهلل :اسم ذاتي است که در آن همۀ صفات جمع شده ،و همچنان اهلل متعال
صاحب اُلوهيت بر مخلوقات است.
إله :بر دو معني استعمال ميشود:
أ -إله :به معني معبود باطل ،چنانچه ميفرمايد:
(6 ) 1
ت َم ِن ااَّتَ َو إِ ََلَهُ َه َواهُ
أَفَ َرأَي َ

آيا ديدي کسي را که گرفته است معبود خود خواهشات خود را .و آن ها
عبارت اند از :نمرود ،فرعون ،هامان و امثال ايشان.
ب -إله :به معني معبود برحق ،چنانچه ميفرمايد:

فَا ْعلَ ْم أَناهُ َال إِلَهَ إِاال ا
ك
استَ غْ ِف ْر لِ َونْبِ َ
اَّللُ َو ْ

(7 )2

پس بدان که نيست معبودي جز اهلل و براي گناه خود و مردان و زنان مؤمن
استغفار کن.
تعريف توحيد الوهيت :توحيد الوهيت عبارت از تنها ساختن اهلل متعال
به عبادت و يگانگي توسط اعمال بندگانش ،مانند :دعا ،نذر ،ذبح ،رجا،
خوف ،توکل و غيره ،در اينگونه توحيد نزاع و خصومت از زمانهاي قديم تا
امروز در بين انبياء (عليهم السالم) و امتهاي شان به وقوع پيوسته است.
ِ ِ
ِا
يل ََلُ ْم َال إِلَهَ إِاال ا
يستَ ْكِِبُو َن
اَّللُ ْ
چنانچه اهلل متعال ميفرمايد  :إَّنُ ْم َكانُوا إذَا ق َ

(8 ) 3

( )1سوره الجاثية.23/
( )2سوره محمد.19/
( )3سوره الصافات.35/
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(چرا که) وقتي که بدانان گفته ميشد :جز اهلل معبودي نيست ،بزرگي
مينمودند (و خويشتن را باالتر از آن ميديدند که يکتا پرستي را بپذيرند).
اهلل متعال ميفرمايد:
ِ (9 )1
ول إِاال نُ ِ
ِ ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
وحي إِلَي ِه أَناهُ َال إِلَهَ إِاال أ َََن فَا ْعبُ ُدون
َ وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َ َ
ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم ،مگر اين که به او وحي کرده
ايم که :معبودي جز من نيست ،پس فقط مرا پرستش کنيد.
تمام انبياء عليهم السالم عقيدة توحيد را براي امتان خويش تبليغ
ميکردند ،چنانچه ميفرمايد:
(10 )2
وال أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ا
وت
َ ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِف ُك ِّل أُام ٍة َر ُس ا
اجتَنِبُوا الطااغُ َ
اَّللَ َو ْ
ما در ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستادهايم (و محتواي دعوت همۀ
پيغمبران اين بوده است) که اهلل را بپرستيد و از طاغوت (شيطان ،بتان،
ظالمان ،و غيره) دوري کنيد.
 -3توحيد أسماء و صفات:
توحيد اسماء و صفات عبارت از ايمان و باور و تصديق کامل به همۀ آن
نامهايي که اهلل متعال خود را به آن نامها مسمينموده و در قرآن و سنت
نبوي ذکر گرديده است.
و همچنان ايمان کامل داشتن به همۀ صفات که اهلل متعال در قرآن کريم
خود را توصيف نموده ،و يا در احاديث نبوي ،اهلل متعال به آن توصيف
شده است ،ما مسلمان ها به همۀ آن اسماء و صفات اهلل متعال ايمان داريم
بدون کيفيت که او را نميدانيم ،و بدون تشبيه ،تمثيل و مانند.
( )1سوره االنبياء.25/
( )2سوره النحل.36/
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اهلل متعال ميفرمايد:
(11 )1
لَي ِ ِ ِ
س ِميع الْب ِ
صيُ
س َكمثْله َشيءٌ َو ُه َو ال ا ُ َ
َ
هيچ چيزي همانند اهلل نيست و اهلل شنوا و بينا است.
پس ايمان داشتن به ثبوت صفات کامل براي او تعالي ،بدون تحريف و
تأويل و تمثيل و تشبيه الزم است.
چنانچه اهلل متعال ميفرمايد:
ِِ
َْسَاء ا ْحلسَن فَا ْدعُوهُ ِِبا وذَروا الا ِوين يل ِ
َْسَائِِه َسي ْج َزْو َن َما َكانُوا
ْح ُدو َن ِف أ ْ
َ و اَّلل ْاْل ْ ُ ُ ْ َ
َ َ ُ
َ
(12 )2
ي ْع َملُو َن
اهلل داراي زيباترين نامها است (که بر بهترين معاني و کامل ترين صفات
داللت مينمايند .پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش
از خداي سبحان) او را بدان نام ها فرياد داريد و بخوانيد ،و به ترک کساني
بگوييد که در نام هاي خدا به تحريف دست ميزنند (و واژه هايي به کار
ميبرند که از نظر لفظ يا معني ،منافي ذات يا صفات خدا است) ،آنان کيفر
کار خود را خواهند ديد.
اهميت و جايگاه توحيد در اسالم:
معني کلمۀ توحيد اعتقاد ،باور ،تصديق ،اقرار و اعتراف بر اين که معبود
برحق ذاتي است که اليق و سزاوار عبادت است.
الزمۀ اين اقرار باي د در افعال ،سلوک و زبان ظاهر و آشکار گردد ،زيرا تنها
اقرار و تصديق به توحيد ربوبيت براي ايمان کافي نيست.
( )1سوره الشوری.11/
( )2سوره االعراف.180/
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پس اقرار به توحيد ربوبيت مستلزم توحيد ألوهيت است و اين توحيد دين
همۀ انبياء بوده و بخاطر همين مقصد براي راهنمايي انسانها فرستاده
شدهاند .طوري که اهلل متعال ميفرمايد:
(13 )1
وال أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ا
وت
َ ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِف ُك ِّل أُام ٍة َر ُس ا
اجتَنِبُوا الطااغُ َ
اَّللَ َو ْ
ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده ايم (و محتواي دعوت همۀ
پيغمبران اين بوده است) که خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان ،بتان،
ظالمان ،و غيره) دوري کنيد.
توحيد چگونه تحقق ميپذيرد؟
توحيدي را که انبياء الهي براي بشريت بيان نمودند ،دين مقدس اسالم در
تثبيت و تاييد و حمايت آن توجه خاص مبذول داشته است.
لذا تا زماني که عناصر ذيل تحقق نپذيرد ،ريشه هاي توحيد عميق
نميشود و شاخه هايش در قلب مسلمان نمو نميکند.
عناصر توحيد:
 -1اخالص و بندگي؛
 -2انکار از طواغيت؛
 -3دوري از شرک؛
الف  -اخالص :اخالص و بندگي تنها براي اهلل متعال است .طوري که اهلل
(14)2
ب ُك ِل َش ٍ
متعال ميفرمايد  :قُل أَغَي اِ ِ
يء
ْ َ
اَّلل أَبْغي َرااب َو ُه َو َر ُّ ّ
( )1سوره النحل.36/
( )2سوره االنعام.164/
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(اي پيغمبر! به کساني که تو را همچون خود به شرک ورزي ميخوانند)
بگو :آيا (سزاوار است که) پروردگاري جز خدا را بطلبم (و معبودي جز او را
پرستش بکنم) و حال آن که خدا پروردگار هر چيزي است؟
ب  -انکار از طاغوت :انکار از همۀ طواغيت و بيزاري از آناني که طواغيت
را پرستش کردند و به آنان دوستي بستند؛ چنانچه اهلل متعال ميفرمايد:
(15)1
وال أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا ا
وت
َ ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِف ُك ِّل أُام ٍة َر ُس ا
اجتَنِبُوا الطااغُ َ
اَّللَ َو ْ
ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستادهايم (و محتواي دعوت همۀ
پيغمبران اين بوده است) که خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان ،بتان،
ظالمان ،و غيره) دوري کنيد.
ج  -دوري از شرک :دوري از همۀ اقسام و درجات شرک ،و بند ساختن
منفذ هايي که انسان را به سوي شرک ميکشاند ،چنانچه اهلل متعال
ميفرمايد  :فَمن َكا َن يرجو لَِقاء ربِ ِه فَ لْيعمل َعم اال ص ِ
اد ِة َربِِّه
احلاا َوَال ي ْش ِر ْك بِ ِعبَ َ
َ َّ ْ َ ْ َ َ
ُْ
َْ
(16 )2
َح ادا
أَ
پس هرکس که خواهان ديدار خداي خويش است ،بايد که کار شايسته
کند ،و در پرستش پروردگارش کسي را شريک نسازد.
شرک:
شرک در لغت بمعني مخالطت و مشارکت آمده است.
( )1سوره النحل .36/
( )2سوره الکهف.110/
(( )3لسان العرب ج  7ص )99
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و در اصططططالح :اَّت اذ الن د م ع هللا تع الی س واء ک ان ه وا الن د ف ی الربوبي ة أوف ی
اْلولوهية أو فی اْلْساء والصفات( .اإلميان حقيقته ،خوارمه ،نواقضه عند أه ل الس نة
واجلماعة)
شرک بدو نوع است :شرک اعتقادی و شرک فعلي.
الف :شرک اعتقادی به چهار نوع است:
 -1شرک در علم :عبارت است از اعتقاد به اينکه غير اهلل نيز امور غيبطي و
اسرار قلبي را ميداند ،چنين اعتقاد بدان سبب شرک قرار داده شطده اسطت
که علم به امور غيبي و اسرار قلبي از ويژگيهاي اهلل تعالي است ،پس کسي
که علم غيب به گونه کلي و يا جزئي براي غير اهلل ثابت کند در حقيقطت در
علم اهلل که از ويژگي هاي او است شريک قرارداده است.
اما آنچه را اهلل به سوي انبياء عليهم السالم وحطي ميفرسطتد ويطا بعضطي
اخبار جزئي را بر اولياء اهلل از غير اختيار شان الهطام ميکنطد در علطم غيطب
داخل نيست زيرا علم غيب علمياست که بطه اسطباب هطيچ ربططي نطدارد و
آنچه که با اسباب و آالت تجربه جديد دانسته ميشود در علم غيطب داخطل
نيست .از همين سبب ديده ميشود که بعضي آيات قرآن کريم ،علطم غيطب
را براي اهلل ثابت و برخي آيات ديگر علم غيب از غير اهلل را نفي ميکند.
اول :آياتي که علم غيب را تنها براي اهلل ثابت ميکند بطور خلص سطوره
بقره آيت  ،33آل عمران آيه  5و انعطام آيطات  ،3،59،80اعطراف ،188-187
يونس  ،61هود  ، 6رعد ،10-9ابراهيم  ،38حجر  ،24اسراء  ،25طه  ،7نمل
 ،65سباء  ،2طالق  ،12ملک .13
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دوم آياتي که علم غيب از غير اهلل و از مقربين بارگاه الهي ماننطد فرشطتگان
انبياء و مرسلين و جنيات و از همه معبطودان غيطر اهلل و از تمطام مخلوقطات
بصورت عموم نفي ميکند قرار ذيل است:
نفي علم غيب از فرشتگان در سوره بقره آيه.32 :
ول َم اذَا
الر ُس َل فَيَ ُق ُ
اَّللُ ُّ
نفي علم غيب از انبياء بصورت دسته جمعي﴿ ،يَ ْو َم َْي َم ُع ّ
وب﴾ (18 )1
ِ
ِ
َنت َعالا ُم الْغُيُ ِ
ْم لَنَا إِنا َ
كأ َ
أُج ْبتُ ْم قَالُواْ الَ عل َ
آن روز (خاطر نشان ساز) که خداونطد پيغمبطران را (در پيشطگاه خطود گطرد
ميآورد و بديشان ميگويد :به (دعوت) شما چه پاسطخي داده شطده اسطت؟
(آيا ملتهايي که شما بسوي آنان فرستاده شده ايد چگونطه از دعطوت شطما
استقبال کردند و به چه راهي رفته اند؟ (راه ايمان يطا راه انکطار پيمودهانطد)
مي گويند ما را هيچ آگاهي نيست مگر آنچه را از راه وحطي آموختطه ايطم و
ظواهر که در روزگار حيطات خطود از مطردم مشطاهده کطرده ايطم) (عطالوه از
ظواهر) از تمام خفايا آگاهي.
بصورت انفرادي از نوح در سوره هود آيت .46 -31
از يعقططوب در سططوره يوس طف از موس طي در سططوره طططه آي طت  52از
عيسي در سوره مائده آيت  116از پيغمبر اسالم در سوره انعام آيت 50
و سوره اعراف 188و توبه .101

( )1سوره مائده آيه .109
83

ايمان به وحدانيت اهلل
خطبههاي جمعه
نفي علم غيب از جنيات در سوره سباء آيطت  14سطوره جطن آيطت  10و از
تمام معبودان غير اهلل در سوره يونس آيت  29سوره فطاطر آيطت  14سطوره
احقاف آيه .5
و نفي علم غيبطت از عمطوم خلطق سطوره نمطل آيطت ﴿ 65قُ ْل َال يَ ْعلَ ُم َم ْن ِف
ات19 )1( ﴾...
سماو ِ
ال ا َ َ
 -2شرک در تصرف:
شرک در تصرف ،عبارت از آن است کطه انسطان غيطر اهلل را در امطور مطافوق
االسباب مالک نفع و ضرر و متصرف پندارد ،اين نوع شرک را آيات قرانکريم
به دو گونه رد ميکند :يکي ازين طريق که متصرف در دنيا و آخطرت فقطط
اهلل است .دوم نفي تصرف از غير اهلل.
طريق اول :اثبات تصرف خاص از براي اهلل در دنيا ،بدين غرض به آيات ذيل
مراجعه شود سوره بقره آيات  155و  ، 284آل عمران  ،109،189 ،26انعام
 ،17ي طونس  ،107قصططص  ،68فططاطر  ،3-2شططوري  49و اثبططات تصططرف در
آخرت تنها از براي اهلل است :سوره انعام  ،73کهف  ،44غافر  16و انفطار
.19
طريق دوم نفي تصرف از غير اهلل بطور خاص سوره مائده  ، 25اعطراف ،188
يونس  49مالحظه شود و بطور عموم سوره رعد  ،16سوره اسراء  ،56سطوره
فرقان  ،3عنکبوت  ،17سباء  ،22فاطر .13

( )1غرض دريافت معلومات مزيد و تفسير آيات فوق الذکر ،به تفاسير معتبطر مراجعطه
شود.
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 -3شرک در دعا:
دعا بر دونوع است:
اول  -دعاي مسئله:
اين دعا از مخلوق ممنوع نيست بلکه جائز است ،زيرا در آن دعا از ما تحطت
االسباب است برابر اسطت کطه سطوال از فاضطل باشطد يطا مفضطول ،چنانچطه
پيغمبر هنگاميکه حضرت عمطر اراده حط کطرد بطرايش گفطت (ال
تنس نا اي أخ ي م ن دعائ ک) (20)1اي برادر ما را از دعاي خويش فراموش نکني و
دعايي که در سوره بقره آيه  23آمده است از همين نوع دعا است.
دوم  -دعاي عبادت:
اين نوع دعا از خصايص الوهيت ميباشد و از غيطر اهلل ممنطوع اسطت و اگطر
کسي غير اهلل را به اين عقيده بخواند او مالک سطود و زيطان اسطت و بطدون
اسباب عادي دعا و فرياد او را ميشطنود و حاجطت او را بطر آورده ميسطازد،
چنين شخص غير اهلل را در دعاي پروردگار شريک ساخته است ،آيطاتي کطه
در قرآن در رد اين نوع شرک آمده است به دو گونه است :يکي آياتي اسطت
که در آن دعا تنها براي اهلل اثبات شده است و ديگر آياتي اسطت کطه در
آن دعاي غير اهلل نفي شده است.
اثبات دعا براي اهلل بصورت اخبار:
از انبياء و صطالحين در بعضطي مطوارد بصطورت انفطرادي و در بعضطي مطوارد
وب
بصورت عمومينقل شده اسطت .از نطوح سطوره قمطر (فَ َد َعا َرباهُ أِّ
َي َمغْلُ ٌ
( )1سنن أبي داود ،رقم حديث.1500 :
85

ايمان به وحدانيت اهلل
خطبههاي جمعه
ون اِ
صر) از ابراهيم سوره مريم ﴿ 48وأَ ْعتَ ِزلُ ُكم وما تَ ْدعُو َن ِمن ُد ِ
ِ
اَّلل َوأَ ْدعُ و
ْ ََ
فَانْتَ ْ
َ
سى أَاال أَ ُكو َن بِ ُد َعاء َرِّّب َش ِقياا﴾
َرِّّب َع َ
و از يونس سوره انبيطاء  87و از ايطوب انبيطاء  83و از ذکريطا آل
عمران  38و از اصحاب کهف سوره کهف .14
اثبات دعا براي اهلل بصيغۀ امر:

ِ
ِِ
ين﴾ او را بخوانيطد در حطالي
در سوره اعراف آيت َ ﴿ 29وا ْدعُ وهُ ُخْلص َ لَهُ ال ّد َ
که طاعت و عبادت تان خالص براي او باشد .و در همطين سطوره آيطت -55
 56-180و سوره اسراء آيت  110و سوره غافر آيت .14
دعاي غير اهلل بصورت نفي ازين قرار است:
نفي بصورت نهي صريح چنانچه در سوره يطونس آيطه  106ميفرمايطدَ ﴿ :والَ
ون ِّ
تَ ْدُُ ِم ن ُد ِ
ك إِذاا ِّم َن ال االِ ِم َ ﴾ و بطه
ت فََِنا َ
ك َوالَ يَ ُ
اَّلل َم ا الَ يَن َفعُ َ
ض ُّر َك فََِن فَ َع ْل َ
جز اهلل را مخوان آنچه را که به تو نه سودي ميبخشد و نه زياني ميرسطاند
پس اگر چنين کني شکي نيست که آنگاه از ستمگاراني.
و سوره قصص  88و شعراء  213و سوره جن آيت .18
نفي بصورت استفهام انکاري سوره انعطام آيطت  71ميفرمايطد (قُ ْل أَنَ ْدعُو ِم ن
ون ِّ
ُد ِ
ض ُّرََن) بگو آيا به جز اهلل چيزي را بخوانم که نه سودي
اَّلل َما الَ يَن َفعُنَا َوالَ يَ ُ
ميبخشد و نه زياني ميرساند.
اِ
ين
نفي بعدم استجابت دعا چنانچه در سوره رعد آيه ﴿ 14لَهُ َد ْع َوةُ ا ْحلَ ِّ َوال و َ
يَ ْدعُو َن ِمن ُدونِ ِه ﴾...نفطي دعطا بطه عطدم سطمع و اسطتجابت در دنيطا و انکطار
معبودان از شرک داعيان خويش در آخرت چنانچه در سوره فطاطر آيطه 14
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اس تَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَ ْو َم
ميفرمايطططد﴿ :إِن تَ ْدعُ ُ
وه ْم َال يَ ْس َمعُوا ُد َع اء ُك ْم َولَ ْو َِْسعُ وا َم ا ْ
ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم﴾ و سوره احقاف آيه .6-5
 -4شرک در عبادت:
عبادت به چهار قسم است
اول :عبادت بدني مانند نماز ،روزه ،رکوع ،سجده ،ح و طواف کعبه.
دوم :عبادت مالي مانند زکات ،صدقه ،ذبح و نذر.
سوم :عبادت قلبي مانند خشوع خضوع ،ذل ،نيايش  ،محبت ،توکطل ،انابطت
خوف ،رجا و تعظيم.
چهارم :عبادت قولي مانند سوگند ياد کردن  ،استغاثه ،دعا و استعاذه.
اين همه عباداتي است که مخصوص اهلل تعالي است هيچ نوع آن بطراي غيطر
اهلل جائز نيست ،قرآن کريم شرک در عبادت را به سه طريق رد ميکند.
اول :از طريق اثبات عبادت تنها براي اهلل گاهي بطريق اخبار سوره بقطره
آيه  133و سوره آل عمران آيه  64و سوره نساء  172و سطوره اعطراف 206
يونس  104و سوره نور  55و گاهي هم بطريق امر بصورت خطاص سطوره آل
عمران  51و سوره هود  123ح  77طه  ،14زمر ،66و بطريطق عطام سطوره
بقره آيه  ،21نساء  ،36نحل  ،36انبياء  ،25يس .61
وجه دوم :نفي عبادت از غير اهلل به شيوههاي مختلف.
نفي صريح در سوره يونس آيت  104و سوره کافرون آيت .2
نهي صريح در سوره انعام آيت  56و سوره غافر .66
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نفي و نهي ضمني در اسلوب اسطتفهام انکطاري در سطوره مائطده آيطت  76و
سوره انبياء آيت  66نفي از جهت عدم دليل در سوره مريم آيت  42و سوره
ح .71
نفي از جهت عجز معبود در سوره عنکبوت .17
وجه سوم :حصر عبادت براي اهلل مثالهاي آن در آيطات سطوره بقطره  83آل
عمران  64سوره هود آيت  ،26 ،2يوسف  ،40اسراء  ، 23فصلت  ،14احقاف
 ،21مالحظه شود.
ب :شرک فعلي:
اين نوع شرک عبارت از تعظيم غير اهلل به آنچه کطه از خصطائص اهلل متعطال
است ،اين شرک نيز اقسام گوناگون دارد مانند تحريم حالل و تحليل حرام،
نذر براي غير اهلل  ،رکوع  ،سطجده ،قسطم بطه غيطر اهلل قطرآن عظطيم الشطان
چنانکه شرک در عقيده را رد کرده است شطرک در عمطل را نيطز رد نمطوده
است ،اهلل تعالي در سوره بقرة آيطت  173ميفرمايطد﴿ :إِ اَّنَا َح ارَم َعلَ ْي ُك ُم ال َْم ْي تَ ةَ
اْلِن ِزي ِر وما أ ُِه ال بِ ِه لِغَ ِي ِّ
اَّلل﴾ يقيناً حرام گردانيده است برشما مطردار
ْ
َوال اد َم َو َحلْ َم ْ َ َ
و خون و گوشت خوگ و آنچه را که نام غير اهلل بروي ذکر شود.
نذر به غير اهلل:
نذر براي غير اهلل عبارت از آن است که انسان بخشطي از مطال خطود را و يطا
حاصالت زمين خود را بنام غير اهلل نامزد کند و منظورش کسطب تقطرب بطه
سوي او باشد به اين عقيده کند که آن شخص مالک نفع و ضطرر بطوده و از
امور غيبي آگاه است و اداي اين گونه نذر سبب حصول نفع خير و برکطت از
جانب همان شطخص ميگطردد و در صطورت عطدم ايفطاي ايطن نطذر احتمطال
88

ايمان به وحدانيت اهلل
خطبههاي جمعه
رسيدن آسيب به مال و بدن وي ميرود اين گونه نذر شرک و چيزيکه نطذر
گردانيده شده است حرام ميباشد.
آياتي که به حرمت نذر براي غير اهلل صراحت دارند:
سوره بقره آيت  173ميفرمايد﴿ :إِ اَّنَا َح ارَم َعلَ ْي ُك ُم ال َْم ْي تَ ةَ َوال اد َم َو َحلْ َم ْ
اْلِن ِزي ِر َوَم ا
أ ُِه ال بِ ِه لِغَ ِي ِّ
اَّلل﴾
ْ
سوره انعام  ،145سوره نحل  115و سوره توبه .29
اهلل تعالي نذر به غير اهلل را از جمله اعمال مشرکين خوانده است چنانچه در
سوره انعام آيه  136ميفرمايطد ﴿ :وجعلُ وا ِاِ
َّلل ِماا ذَرأَ ِم ن ا ْحل ر ِ
َ َو ْاْلَنْ َع ِام ﴾...و
َ ََ
َ َ َْ
همچنان اين عمل مذکور افترا باالي اهلل است.
انعام آيت  138و ديگر اينکه نذر به غير اهلل سهم شيطان است سطوره نسطاء
آيت .118
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3
ايمان به مالئکه

إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شريک له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله!
صو ان ه
اَّللا اما أ اام ارُه ْم
اما بعد :قال هللا تبارک وتعالی يف وصف املالئکة  :اال يا ْع ُ
اويا ْف اعلُو ان اما يُ ْؤام ُرون1)1( و قال رسول هللا« :خلقت املالئکة من النور وخلق
اجلن من مارج من انر» (2)2صدق هللا موالان العظيم وبلغ رسوله النيب الکرمي وحنن
علی ذلک من الشاهدين والشاکرين واحلمد هلل رب العاملني.
نماز گذان مؤمن و متدين و حضار گرامي!
خداوند را سپاگذاريم که يكبار ديگر براي ما و شما فرصت داد تا غرض
اداي فريضۀ الهي در اين مكان متبرک گردهم آييم.
محاسن سفيدان و نمازگزاران گرامي!
بحث امروز ما ايمان به مالئكه بوده که چند لحظۀ درخدمت شما دوستان
خواهم بود بناء بايد دانست که مراد از مالئكه چه بوده است.

( )1سوره التحريم.6 /
( )2رواه االمام مسلم بحديث رقم.2996:
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تعريف :مالئک در لغت جمع « املاک» از «ألُوک» گرفته شده و به معناي
رسالت است .بنابر اين ماليكه به معناي فرستادگان است.
و در اصطالح :ماليكه اجسام لطيف و نوراني هستند و ميتوانند به اشكال
و صورت هاي مختلف متشكل شوند و بسيار قوي هستند و به سرعت و
قدرت بسيار زياد از جايي به جاي ديگر منتقل شده ميتوانند.
داليل وجود مالئکه:
از آنجايي که مالئكه شكل و ساختار مادي ندارند و مخلوقات مربوط به عالم
غيب هستند ،لذا ما نميتوانيم با حواس ظاهري خود آنها را ببينيم و درک
کنيم ،به همين خاطر همۀ معلومات ما در بارۀ آنها از قرآن و حديث است
نه با حواس ظاهري مان که بسيار محدود و حتي از درک و شناخت
بسياري از حقايق اين جهان نيز عاجز ميباشد ،چه رسد به مسائل غيبي.
لذا در قرآن کريم ميخوانيم که اهلل متعال ميفرمايد:
ول مِباا أُن مز ال إملاي مه ممن هربم مه والْم ْؤممنو ان ُكلٌّ آمن ماب هم
آم ان ال هر ُس ُ
َّلل اوامآلئم اكتم مه اوُكتُبم مه اوُر ُسلم مه الا
ه ا ُ ُ
ا
اا
(3 )1
ك الْم م
صيُ
اح ٍد مهمن ُّر ُسلم مه اوقاالُواْ امَس ْعناا اوأاطا ْعناا غُ ْف ارانا ا
نُ اف همر ُق با ا
ني أ ا
ك اربهناا اوإملاي ا ا
«پيامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده
است ،و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ايمان
آوردهاند (و گفتند( ):ميان هيچ يک از فرستادگانش فرق نمىگذاريم) و
گفتند( :شنيديم و گردن نهاديم ،پروردگارا ،آمرزش تو را (خواستاريم) و
فرجام به سوى تو است».
( )1سوره بقره.285 :
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پس کسي که به فرشتگان ايمان نياورد حكم اين آيه را انكار کرده است و
مؤمن گفته نميشود.
برخي از صفات مالئکه:
 -1فرشتگان از نور آفريده شده اند؛
 -2يک رشته حقايق غيبي نامحسوس هستند؛
 -3از شهوات حيواني و تمايالت نفساني پاک اند؛
 -4آنها نميخورند و نمينوشند؛
 -5مذکر و مونث هم ندارند؛
 -6از حاالتي مانند خوابيدن ،خسته و مريض شدن پاک هستند؛
 -7مطابق اوامر الهي عمل مينمايد؛
 -8از اوامر الهي هرگز سرکشي نميکنند؛
صو ان ه
اَّللا اما أ اام ارُه ْم اوي ْف اعلُو ان اما ي ْؤام ُرو ان :)1( هرگز از أوامر خداوند متعال
 اال ي ْع ُ
عصيان و نافرماني نميکنند ،وظايف شان را عيناً به همان شكلي که امر
شده ،انجام ميدهند اهلل متعال فرموده است.
فرشتهها با چشم ديده نميشوند و از ما خواسته شده است تا بدون ديدن،
به آن ها ايمان بياوريم .در واقع اين براي ما يک امتحان است که ما چقدر
به خدا ايمان و يقين داريم.
پس از ديدن هر کس ايمان ميآورد که در اين صورت ،امتحان مفهومش را
از دست ميدهد .حال آن که اهلل ما را آفريده تا امتحان نموده و اعمال و
کردار ما را روي صحنه بياورد.
پروردگار متعال در قرآن کريم فرموده است:
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م
ور
اله مذي اخلا اق ال اْم ْو ا
ت اوا ْحلاياةا لي ْب لُ اوُك ْم أاي ُك ْم أ ْ
س ُن اع ام اال او ُه او ال اْع مزي ُز الْغا ُف ُ
اح ا
ترجمه :همان کسيکه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را
بيازمايد کدام تان کارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود ،او چيره و توانا ،و
آمرزگار و بخشاينده است.
يک مؤمن و مسلمان خوب ،زماني در اين امتحان کامياب ميشود که به
تمام گفتههاي قرآن ايمان داشته باشد .ايمان آوردن ،هيچ نوع رنج و
زحمتي ندارد.
(4 )1

مادة خلقت و حقيقت فرشتگان:
قرآن در مورد منشأ آفرينش انسان ميگويد که :انسان از خاک به وجود
آمده است و در باره جن ميگويد که از آتش آفريده شده است ،اما در باره
فرشتگان چيزي نميفرمايد ولي پيامبر ميفرمايد:
ٍ (5 )2
« ُخلم م
مج ممن انر»
لق اجلم ُن ممن امار ٍ
قت املالئكةُ مم ان النومر و ُخ ا
ترجمه :فرشتگان از نور آفريده شده اند و جن از آتش زبانه کشيده خلق
شده است.
اين حديث نشان ميدهد که فرشتگان از عالم معنوي و غيبي وغير
محسوسي ميباشند -هر چند با چشم قابل رويت نيستند ،عقل وجود آنان
را انكار نميکند .علماي امروزي هم ادعا ندارند که همه چيز را کشف کرده
اند ،بلكه علم هر روز موجوداتي را کشف ميکند که قبالً از وجود آنها بي
اطالع بوديم ،هرگز عدم علم به وجود چيزي به معني عدم وجود آن نيست
( )1سوره ملک :آيه 2
( - )2صحیح مسلم ،حديث رقم.2996 :
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(بسيار فراوان است چيزهايي که ما از وجود آنها اطالع نداريم ولي وجود
دارند).
طبيعت و سرشت فرشتگان:
سرشت و طبيعت فرشتگان جدا از طبيعت انسان است و با آن مغايرت
دارد ،فرشتگان داراي اختيار نيستند و طبق طبيعت و سرشت خاص خود
مؤظف به اجراي امر خداوند هستند که از آن منحرف نميشوند .و از
خصوصيات سرشت آنان اطاعت و فرمان برداري است .و اهلل متعال
ميفرمايد:
مم
سماو م
ات اواما ميف األ ْار م
ض ممن ادآبهٍة اوال اْمآلئم اكةُ او ُه ْم الا ي ْستا ْكمِبُو ان،
 او هَّلل ي ْس ُج ُد اما ميف ال ه ا ا
(6 )1
ياافُو ان ارهَّبُم مهمن فا ْوقم مه ْم اوي ْف اعلُو ان اما ي ْؤام ُرو ان
ترجمه :هر جنبندهاي که در آسمانها و زمين وجود دارد ،براي اهلل سجده
ميکند و فرشتگان نيز اهلل را سجده ميکنند و تكبر نميورزند ،و فرشتگان
از پروردگار خود که حاکم برآنان است ميترسند ،و آنچه بدانان دستور داده
شود به خوبي انجام ميدهند.
چرا نميتوانيم فرشته ها را ببينيم؟
قرآن کريم در بيان صفات مؤمنين چنين ميفرمايد :اله مذي ان ي ْؤممنُو ان مابلْغاي م
ب
(7 )2

ترجمه :آن ها به غيب [يعني عالم ها و موجوداتيکه خدا و رسول بدان
خبر داده اند و هستند اما باچشم ديده نميشوند و فراتر از دانش انساناند]
ايمان دارند.
( )1سوره نحل.50-49 :
( )2سوره (بقره :آيه ۳
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چنانکه از ترجمۀ آيۀ فوق بر ميآيد ،در دين ما ،ايمان آوردن به مسايل
غيبي [آنچه که هست اما ديده نميشود] بسيار اهميت دارد ،زيرا ايمان به
غيب ،يكي از مهم ترين عاليم ايمان به خدا است و در اين خصوص انسان
مورد امتحان و آزمايش قرار ميگيرد.
قسميکه عبادت و رفتارهايي مانند نماز خواندن ،روزه گرفتن ،صادق و
راستكار بودن بخشي از اين امتحان است ،ايمان آوردن به فرشته ها و ديگر
موجودات نامرئي نيز بخش ديگري از همين امتحان را تشكيل ميدهد.
قوۀ ديد ما به شكلي آفريده نشده است که بتواند فرشته ها را ببيند .خداوند
متعال قدرت و امكان ديدن فرشته ها را به پيامرانش عطا نموده است و به
همين خاطر بعضي از آن ها فرشتهگان را به شكل حقيقي شان ديده اند.
نديدن و احساس نكردن ما به نبودن فرشته ها داللت نميکند .در دنيا چيز
هاي زيادي وجود دارد که ما نميتوانيم با حواس خود آنها را درک کنيم
گوش ما قادر نيست صداهايي را که پايينتر و يا باالتر از محدودۀ شنوايي
ما باشد ،بشنود .و همچنان امواج نور و پرتو هاي اشعۀ ماوراي بنفش را که
موجوديت شان با ابزار و آالت پيشرفته عصر ما ثابت شده است با چشم
ديده نميتوانيم .معلوم ميشود که نديدن يک چيز با چشم ،دليل عدم
موجوديت آن شده نميتواند.
وظايف و اعمال فرشتگان:
از ديدگاه قرآن و سنت فرشتگان دو نوع وظيفه دارند .يكي در عالم ارواح و
ديگري در عالم طبيعت ميباشد.
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اول :عمل فرشتگان در عالم ارواح:
وظيفۀ روحاني و معنوي فرشتگان عبارتند از:
م
ادتممه
 .1تسبيح خداي متعال :إم هن اله مذي ان معن اد اربمه ا
ك الا ي ْستا ْكمِبُو ان اع ْن عبا ا
(8 )1
سبمه ُحوناهُ اولاهُ ي ْس ُج ُدو ان
اوي ا
به يقين کساني که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تكبر نميورزند واو
را به پاکي ميستايند و براي او سجده ميکنند.
 .2حمل عرش :اهلل متعال ميفرمايد:

م
م
سبمه ُحو ان مِبا ْم مد ارهَّبمم ْم اوي ْؤممنُو ان بم مه
الهذي ان ْيملُو ان ال اْع ْر ا
ش اوام ْن اح ْولاهُ ي ا
کساني که عرش خدا را حمل ميکنند و آنها پيرامون آنند به سپاس
پروردگارشان تسبيح ميگويند و به او ايمان دارند.
صلا اح مم ْن
هات اع ْد ٍن ي ْد ُخلُ ا
 .3درود بر بهشتيان :و ايضاً قال  :اجن ُ
وَناا اوام ْن ا
(10)3
آابئم مهم وأا ْزو م
اج مه ْم اوذُ همرايِتمم ْم اواملاالائم اكةُ ي ْد ُخلُو ان اعلاي مهم مهمن ُك مل ااب ٍ
ب
ا ْا ا
ه
[همان] بهشتهاى عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که
درستكارند در آن داخل مىشوند و فرشتگان از هر درى بر آنان در مى
آيند[ .و به آنان مى گويند] درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کرديد
راستى چه نيكوست فرجام آن سراى.
(9)2

( )1سوره اعراف206 :
( )2سوره غافر7 :
( )3سوره رعد2۳:
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 .4تعذيب و شکنجة دوزخيان:
م
هاس اوا ْحلم اج اارةُ
س ُك ْم اوأ ْاهلمي ُك ْم اان ارا اوقُ ُ
و ايضاً قال :اي أاي اها الهذي ان ا
ود اها الن ُ
آمنُوا قُوا أان ُف ا
(11 )1
اعلايها م االئم اكةٌ مغ اال ٌ م
صو ان ه
اَّللا اما أ اام ارُه ْم اوي ْف اعلُو ان اما ي ْؤام ُرو ان
ظ ش ادا ٌد اال ي ْع ُ
ا ا
اى کسانى که ايمان آوردهايد خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن
مردم و سنگ هاست حفظ کنيد بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و]
سختگير [گمارده شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى
نمىکنند و آنچه را که مأمورند انجام مىدهند.
سوال بندگان در قبر (عالم برزخ):
انسان پس از مرگ در عالم برزخ در بارۀ خدا ،پيامبر و دين مورد سوال قرار
ميگيرند و فرشتگاني که اين سواالت را مطرح ميکنند به نامهاي منكر و
نكير معروف هستند.
دوم :کار فرشتگان در عالم طبيعت:
وظيفه فرشتگان در عالم طبيعت عبارت است از:
 .1نازل کردن وحي :و فرشتهاي که وحي را نازل ميکند جبرئيل امين
است و او به نام هاي ديگر مانند «الروح االمين» و «روح القدس» نيز ياد
شده است .خداوند در اين زمينه ميفرمايد :قُ ْل امن اكا ان اع ُد ًّوا هجلمم ْمِبي ال فامإنههُ
(12 )2
اَّلل مص همدق ا لمهما بني ي ادي مه وه ادى وب ْشرى لمل م
م
ني
نا هزلاهُ اعلاى قا ْلبم ا
ْم ْؤمنم ا
ك ِبمم ْذ من ه ُ ا ا ا ا
ا ُ اُ ا ُ

( )1سوره تحريم6:
( )2سوره بقره97:
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بگو کسى که دشمن جبرئيل است [در واقع دشمن خداست] چرا که او به
فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالى که مؤيد [کتابهاى
آسمانى] پيش از آن و هدايت و بشارتى براى مؤمنان است.
 .2تدبير امور جهان طبيعت:
طوري که در احاديث پيامبر آمده است فرشتگان در جهان طبيعت
وظايفي دارند مانند سوق دادن بادها ،ابرها ،نازل کردن باران ،رويانيدن
گياهان و امثال آن.
 .3تحريک نيروهاي معنوي انسان با استفاده از الهام حق و خير:
از ابن مسعود روايت است که رسول اهلل فرموده است :بدون شک
شيطان و ملک هر دو با انسان همراه اند ،همراهي شيطان با انسان اين
است که او را به بدي وعده داده و حق را تكذيب ميکند و همراهي ملک با
انسان اين است که او را به نيكي وعده داده و حق را تصديق ميکند .پس
اگر کسي آن را احساس ميکند از شيطان به خدا پناه ببرد و اگر کسي اين
را در مييابد بايد بداند که آن از طرف خداوند بوده و او تعالي را
سپاسگزاري کند( .صحيح بن حبان)
 .4دعا براي مومنان:

هم
م
يسبمه ُحو ان مِبا ْم مد ارهَّبمم ْم
ين ْيملُو ان ال اْع ْر ا
اهلل متعال ميفرمايد  :الذ ا
ش اوام ْن اح ْولاهُ ا
ٍ
م
م مم
و ْيؤممنُو ان بم مه و م م م
ين
آمنُوا اربهناا او مس ْع ا
ين ا
ا ْ
ا
ت ُك هل اشيء هر ْْحاةا اوعل اْما فاا ْغف ْر للهذ ا
يستا غْف ُرو ان للهذ ا
ك ومق مهم اع اذاب ا ْجل مح ميم؛ ربهناا وأا ْد مخل ُْهم جن م
هات اع ْد ٍن الهمِت و اع ه
م
دِتُم
ْ ا
ا ا
اَتبُوا اواتهبا عُوا اسبيلا ا ا ْ
ا
ا ا
م
ومن صلاح ممن آابئم مهم وأا ْزو م
يم )1( کسانى که
اج مه ْم اوذُ همرايِتمم ْم إمنه ا
كأ ا
اا ا ا ْ ا ْ ا ا
انت ال اْع مز ُيز ا ْحلاك ُ
عرش [خدا] را حمل مىکنند و آنها که پيرامون آنند به سپاس پروردگار
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شان تسبيح مىگويند و به او ايمان دارند و براى کسانى که گرويده اند
طلب آمرزش مىکنند پروردگارا رحمت و دانش [تو بر] هر چيز احاطه دارد
کسانى را که توبه کرده و راه تو را دنبال کردهاند ببخش و آنها را از عذاب
آتش نگاه دار .پروردگارا آنان را در باغ هاى جاويد که وعدهشان دادهاى با
هر که از پدران و همسران و فرزندان شان که به صالح آمده اند داخل کن
زيرا تو خود ارجمند و حكيمى .و آنان را از بديها نگاه دار و هر که را در آن
روز از بديها حفظ کنى البته رحمتش کردهاى و اين همان کاميابى بزرگ
است.
 .5با نمازگزاران آمين ميگويند:
عن أبي هريرة ان النبي صلي اهلل عليه وسلم قال« :إذا أمن اإلمام فأمنوا
(13)1

فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه»
از ابوهريره روايت است که رسول اکرم فرمودند :هرگاه امام آمين
گفت ،شما نيز آمين بگوييد ،پس آمين کسي که با آمين فرشتگان موافقت
کند ،گناهان گذشتۀ او آمرزيده ميشود.
 -6هر روز در نماز فجر و عصر حضور مييابند:
زيرا پيامبر ميفرمايد :فرشتگان شب و روز در ميان شما پي در پي
حضور مييابند ،در نماز فجر وعصر اجتماع ميکنند وسپس فرشتگانِ شب
باال ميروند و پروردگار درحالي که آگاه است از آنها ميپرسد چگونه بنده
هايم را رها کرديد؟ فرشتگان ميگويند :ما آنها را در حال نماز خواندن در
يافتيم و در حال نماز خواندن رها کرديم.
( - )1رواه االمام البخاری حديث رقم .780
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 -7هنگام تالوت قرآن کريم نازل ميشوند:
ال:ب ي ناما هو ي ْقرأُ ممن اللهي مل ...فارفاع ُ م
ت إمل ْاي مه،
ُس ْي مد بْ من ُح ا
ص ارفْ ُ
ا ْ
ض ٍْي ،قا ا ا ْ ا ُ ا ا ا ا ْ
ت ارأْسي فاانْ ا
« اع ْن أ ا
س ام ماء ،فا مإذاا ممُّْ ُل الظُّله مة فم ايه ا أ ْامُّا ُ
ص ابم م
ت اح ه الا
ت ارأْ مس ي إم ال ال ه
يح ،فا اج ار اج ْ
فا ارفا ْع ُ
ال املا ا
(14 )1
ْك املاالائم اكةُ ادنا ْ م
ك»
ال :الا ،قا ا
اك؟» ،قا ا
أ اار ااها ،قا ا
ال « :اوتا ْد مري اما ذا ا
ص ْوتم ا
ال :تمل ا
تل ا
در مفهوم حديثي که از اسيد بن حضير روايت است چنين ميخوانيم:
هنگاميکه اسيد بن حضير قرآن تالوت ميکرد ابري را ديد که در آن
چيزهاي چراغ مانندي بودند و به سوي آسمان باال ميرفتند .وقتي اين
ماجرا را به پيامبر اکرم بيان کرد ،حضرت فرمود :آنها فرشتگاني بودند
که به تالوت تو گوش ميدادند.
 -8در مجالس ذکر حضور مييابند :از ابو هريره روايت است که
پيامبر فرموده است :خداوند فرشته هايي دارد که براي دريافت اهل
ذکر در راه ها سير ميکنند.
 -9براي مسلمانان به خصوص اهل علم درود ميفرستند:
م
ُ هو اله مذي يصلمهي اعلاي ُكم وم االئم اكتُهُ لمي ْج مرج ُكم ممن الظُّلُم م
ني
ات إم ال النُّومر اواكا ان مابل ُْم ْؤمنم ا
ا
ْ اا
ا
ا ها
ا
(15 )2
ارمحي اما
اوست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مى فرستد تا شما را از
تاريكي ها به سوى روشنايى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است.

( - )1رواه اإلمام البخاری بحديث رقم .5018
( )2سوره احزاب4۳:
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و همچنان از ابو امامه روايت است که رسول اهلل فرموده است :خدا و
فرشتگان او و اهل آسمانها و زمين بر کسي که براي مردم خير را
ميآموزاند درود ميفرستند.
 -10معرفي نامهاي دوستان و دشمنان خدا:
پيامبر فرموده است :زماني که خداوند يكي از بندگان خود را دوست
بدارد جبرئيل را خواسته برايش ميگويد که من فالني را دوست دارم پس
تو هم او را دوست بدار .سپس جبرئيل در آسمان ندا کرده ميگويد که
خداوند فالني را دوست داشته است پس شما نيز او را دوست داريد ،وسپس
اهل آسمان او را دوست ميدارند و پس از آن مورد احترام و قبول اهل
زمين نيز قرار ميگيرد .و هنگاميکه خداوند يكي از بندگان خود را بد
بپندارد جبرئيل را خواسته برايش ميگويد که من فالني را بد پنداشتم پس
تو هم او را بد بپندار .سپس جبرئيل در آسمان ندا کرده ميگويد که
خداوند فالني را بد پنداشته است پس شما نيز او را بد بپنداريد ،سپس اهل
آسمان او را بد ميپندارند وپس از آن مورد بغض وتوهين اهل زمين نيز
قرار ميگيرد.
 -11نوشتن اعمال نيک و بد انسانها:
اهلل متعال ميفرمايد:
(16 )1
وإم هن اعلاي ُكم احلافم مظ م
ني ي ْعلا ُمو ان اما تا ْف اعلُو ان
ني ،ك ار ااما اكاتمبم ا
ْ ا ا
ا

( )1سوره انفطار12 -10 :
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و قطعاً بر شما نگهبانانى [گماشته شده] اند[ ،فرشتگان] بزرگوارى که
نويسندگان [اعمال شما] هستند ،آنچه را مىکنيد مىدانند.
 -12تثبيت و تأييد مسلمانان :و ايضاً قال :إم ْذ ي م
ك إم ال ال اْمآلئم اك مة
وحي اربُّ ا
ان مع ُكم فا ُّا بمتُواْ اله مذين آمنُواْ سأُل مْقي ميف قُلُ م ه م
ض مربُواْ فا ْو اق
ب فاا ْ
أمه ا ا ْ ه
ا ا ا
وب الذي ان اك اف ُرواْ ال هر ْع ا
ٍ (17 )1
األا ْعنا م
ض مربُواْ مم ْن ُه ْم ُك هل باناان
اق اوا ْ
هنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى مىکرد که من با شما هستم،
پس کسانى را که ايمان آورده اند ثابتقدم بداريد به زودى در دل کافران
وحشتخواهم افكند پس فراز گردنها را بزنيد و همه سرانگشتان شان را قلم
کنيد.
 -13قبض ارواح:
م
م مم م
اح اد ُك ُم
و ايض ًا قال  :او ُه او الْ اقاه ُر فا ْو اق عبااده اوي ْرس ُل اعلاي ُكم اح افظاةا اح ها إم اذا اجاء أ ا
(18 )2
ت تا اوفه ْتهُ ُر ُسلُناا او ُه ْم الا ي اف همرطُو ان
ال اْم ْو ُ
و اوست که بر بندگانش قاهر [و غالب] است و نگهبانانى بر شما مىفرستد
تا هنگامى که يكى از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در
حالى که کوتاهى نمىکنند.
 -14درود بر مومنان پاک هنگام قبض ارواح:
م
الم اعلاي ُك ُم ا ْد ُخلُواْ ا ْجلانهةا مِباا
و ايضاً قال :الهذي ان تا تا اوفه ُ
ني ي ُقولُو ان اس ٌ
اه ُم ال اْمآلئم اكةُ طايبم ا
(19 )3
ُكنتُ ْم تا ْع املُو ان
( )1سوره انفال12:
( )2سوره انعام61:
( )3سوره نحل۳2 :
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ترجمه :کساني که فرشتگان جانشان را ميگيرند ،در حالي که پاکيزه از
کفر و گناه و داراي روح شاد هستند فرشتگان به آنان ميگويند :سالم بر
شما ،به خاطر کارهاي پسنديده اي که در دنيا کرده ايد به بهشت در آييد.
 -15بشارت دادن براي مردمان پاک به بهشت:
فرشتگان بر مؤمنان وارد ميشوند وآنان را دلنوازي ميکنند وبشارت به
ايشان ميدهند و ميفرمايند:
إم هن اله مذي ان قاالُوا اربُّناا ه
استا اق ُاموا تا تا نا هز ُل اعلاي مه ُم ال اْم االئم اكةُ أهاال اَتاافُوا اواال اَتْ ازنُوا
اَّللُ ُثُه ْ
وع ُدو ان اْحن ُن أ ْاولميا ُؤُك ْم ميف ا ْحلاي ماة ُّ
الدنْيا اوميف ْاْل مخ ارمة اولا ُك ْم فمي اها
اوأابْ مش ُروا ماب ْجلان مهة الهمِت ُكنتُ ْم تُ ا
(20 )1
س ُك ْم اولا ُك ْم فمي اها اما تادهعُو ان
اما تا ْشتا مهي أان ُف ُ
ترجمه :کساني که ميگويند پروردگار ما تنها اهلل است و سپس پا بر جا و
ماندگار ميمانند ،فرشتگان پيش آنان ميآيند و بدانان مژده ميدهند که
نترسيد و غمگين نباشيد ،و شما را بشارت باد به بهشتي که به شما وعده
داده ميشود (و فرشتگان بديشان خبر ميدهند که) ما ياران و ياوران شما
در زندگي دنيا ،و در آخرت هستيم.
اهلل متعال ميفرمايد فرشتگان بر مؤمناني که بر ايمان خود ثابت و استوارند
وارد ميشوند و خير و صواب را به قلب ايشان القاء و الهام مينمايند که از
آينده ترسي نداشته باشند و براي گذشته هم غم نخورند و ميگويند:
بشارت باد شما را به بهشتي که اهلل متعال به شما وعده داده بود ،و ما ياور،
دوست شما هستيم در دنيا از شما حفاظت ميکنيم و در قيامت نيز از
دوستان صميميشما ميباشيم.
( )1سوره فصلت۳1-۳0 :
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 -16ضرب و شکنجة مردمان کافر هنگام قبض ارواح:
چنانچه خداوند متعال ميفرمايد:
اب
 اول ْاو تا ارى إم ْذ يتا او هَّف اله مذي ان اك اف ُرواْ ال اْمآلئم اكةُ ي ْ
ض مربُو ان ُو ُج ا
وه ُه ْم اوأا ْد ااب ارُه ْم اوذُوقُواْ اع اذ ا
(21 )1
ا ْحلا مري مق
و اگر ببينى آنگاه که فرشتگان جان کافران را مى ستانند بر چهره و پشت
(22 )2
آنان مى زنند و [گويند] عذاب سوزان را بچشيد.
يک يادآوري مهم:
اين موضوع بسيار مهم است« :فرشته ها شريک و همكار خداوند متعال
نيستند ،خداوند هيچ نيازي به فرشتهها ندارد ،فقط حكمت و ارادهاش
اقتضا نموده و مناسب ديده است که فرشتهها را بيافريند».
پس اين نكته را هميشه بايد به ياد داشته باشيم!
خالصه اينکه ،بر هر يكي از حوادث و رخدادهاي بزرگ و يا کوچک
کاينات ،فرشته اي موظف است و ملَک مُوکّلي ،گماشته شده است.
تعداد فرشتگان:
فرشتههايي هم هستند که با اجازۀ خداوند انسانها و حيوانات را از بالها
و مصيبتها محافظت ميکنند .در پهلوي اين ،شايد هزارها و حتي مليونها
فرشته وجود داشته باشند که وظايف و شمار دقيقشان را فقط خدا ميداند
( )1سوره انفال50 :
( )2برگرفته شده از کتاب «عقايد اسالمی» جزء سوم ،تألیف پوهنوال داد محمد نذير.
صفحات.225 – 220 :
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و بس .ازين مثال ها به خوبي معلوم ميشود که خداوند متعال فرشته ها را
صرفاً به صورت نامرئي و سببي براي اجراءات خود خلق کرده است.
در قرآن کريم و احاديث نبوي معلومات مفصلي راجع به فرشتگان وجود
دارد .طبق فرمودۀ يكي از آيات قرآن ،تعداد فرشتگان را بجز خداوند کسي
نميداند ،اهلل متعال ميفرمايد:
ك إمهال ُه او« :)1( و [شماره] سپاهيان پروردگارت را جز او
ود اربمه ا
 اواما ي ْعلا ُم ُجنُ ا
نمىداند»

وظايف برخي از مالئک مشهور:
جبرئيل :مبلّغ وحي است ،کتاب هاي الهي را به پيامبران ميآورد و
ابالغ ميکند.
ميکائيل :مسئول پديد آمدن باد ،باران و وقايع ديگري ازين قبيل در
روي زمين است.
ملک الموت عزرائيل وظيفه دارد تا روح انسان ها را هنگام فرا
رسيدن أجلشان ،قبض کند.
اسرافيل :بخاطر برپا شدن قيامت و دوباره زنده شدن انسان ها پس از
مرگ ،مسئوليت دميدن به صور را به عهده دارد.
منکر و نکير :فرشته هايي اند که در قبر از مرده سوال ميکنند.
فرشته هاي نگهبان :در پهلوي هر انسان ،دو فرشته ميباشد ،يكي از اين
ها کار هاي نيک و ديگري کار هاي بد را مينويسد و يادداشت ميکند .به
اينها «کراماً کاتبين» هم گفته ميشود .بدينطريق نامۀ عمل انسانها را
آماده ميسازند.
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يادداشت و نوشته شدن هرکار خوب ويا بد ،کوچک ويا بزرگ ما توسط
فرشتهها ،هم در قرآن کريم و هم در حديث شريف بيان گرديده است .اهلل
متعال ميفرمايد:
(2۳ )1
وإم هن اعلاي ُكم احلافم مظ م
ني ؛ ي ْعلا ُمو ان اما تا ْف اعلُو ان
ني؛ ك ار ااما اكاتمبم ا
ْ ا ا
ا
ترجمه :بدون شک نگهباناني برشما گمارده شده اند ،نگهباناني که در
[پيشگاه پروردگار ،مقرب و] محترم هستند و پيوسته [اعمال شما را
مينويسند] ميدانند هر کاري را که ميکنيد.
اهلل متعال ميفرمايد:
م
إم ْذ يتا لا هقى الْمتا لا مهقي م
شم م
ان اع من الْي مم م
ظ ممن قا ْو ٍل إمهال لا ادي مه
ال قا معي ٌد؛ اما يل مْف ُ
ني او اع من ال ه ا
ُ
(24 )2
م
ب اعتمي ٌد
ارقي ٌ
ترجمه :دو فرشته در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و
اعمال او را يادداشت ميکنند ،انسان هيچ سخني را بر زبان نميراند مگر
اين که فرشته اي ،مراقب و آماده [براي نوشتن و ثبت] آن سخن است.
آثار ايمان به مالئکه:
 _1انسان با شناخت فرشتگان و دانستن بزرگي و قدرت آنها ،به بزرگي
خالقش پي ميبرد ،زيرا عظمت مخلوق از عظمت خالق است .لذا اين
شناخت سبب ميشود که انسان بيشتر به تعظيم و عبادت خدا بپردازد.
 _2استقامت بر اطاعت اهلل :چون کسي که ايمان داشته باشد که فرشتگان
اعمال او را مينويسند ،در خفا و آشكار ميکوشد تا نافرماني خدا را نكند.
( )1سوره انفطار :آيه .12-10
( )2سوره ق :آيه.17-18 ،
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_3مؤمن احساس تنهايي نميكند :چون ميداند در هر نقطۀ اين دنياي
گسترده هزاران ملک وجود دارد و او تنها نيست و عده اي هم مشغول
محافظت او هستند.
 _4به خاطر لطف و عنايت خدا از او تشكر ميکند ،چون ميداند که
خداوند توسط مالئكش او را محافظت ميکند.
 _5با به ياد آوردن ملک الموت به فاني بودن دنيا پي ميبرد و به روز
آخرت آمادگي ميگيرد و عمل صالح انجام ميدهد.
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4
ايمان به کتاب هاي آسماني
احلمدهلل الذي کرم اإلنسان ابإلميان وميزه ابلعقل ومل جيعله کسائر املخلوقات ،اليت
تعيش بالهدف أوتعيش لغيها بل جعله مفکرا يسمو بفکره ويعمل بعقله والصالة
والسالم علی سيدان حممد مصطفی وعلی آله وأصحابه أمجعني.
يکي ديگر از اركان ايمان ،ايمان آوردن به كتاب هاي الهي است .خداوند
براي هدايت بشر ،كتاب هاي آسماني زيادي فرستاده است .اگر اين كتابها
نازل نميشد ،انسان در مسير خداشناسي و عبادت پروردگار گرفتار خطا
ميشد و از اصول تقوا ،اخالق ،تربيت قوانين اجتماعي مورد نيازش دور
ميماند .اين كتب آسماني همچون باران رحمت است و بر دلها ميريزد و
بذرهاي ايمان را پرورش ميدهد.
تعريف کتاب:
در لغت :كتاب يک كلمۀ عربي و به معناي «نوشتن و يا سند نوشته شده»
است و جمع آن «كتب» ميباشد.
در اصطالح :كتاب الهي به شکل نوشته شدۀ سخناني گفته ميشود كه
خداوند به پيامبران خود وحي نموده تا بندگانش را رهنمايي كند .به اين
كتاب ها «كتاب الهي» نيز گفته ميشود چراكه از طرف اهلل فرستاده
شده است و سخن بشر در آن وجود ندارد.
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ايمان آوردن به اين كتاب ها ركن سوم ايمان و فرض ميباشد .در قرآن
كريم در اين باره چنين آمده است:
اي أيهااا الااذين آمنُااواآ آمنُااواآ اب َو وو ُسااوله والآِاااا الااذي ن ااز علااس و ُسااوله والآِاااا

ال وماان ي آِ ُفا آار اب َو ومالئِاااه وُباُ ااه وُو ُسااله والآي ا آوم اآلخاار َاق ا آد اال
الااذي أنااز ماان قا آا ُ
(1 )1
الال بعيدا
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش
ال نازل كرده بگرويد و هر كس به خدا و
فرو فرستاد و كتابهايى كه قب ا
فرشتگان او و كتاب ها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد در حقيقت
دچار گمراهى دور و درازى شده است»
ضرورت به کتاب هاي الهي:
چنانکه ميدانيد هدف اصلي از خلقت انسان ،شناخت خداوند وعبادت
اوست .اما ما انسانها از درک ذات خداوند متعال عاجز هستيم و نميتوانيم
به كنه او پي ببريم ،لذا اهلل خود را با فرستادن كتابها و پيامبران و با
آفريدن اين جهان (نشان دادن آثارش) معرفي كرده است .ما ميتوانيم آثار
خداوند را در دو دسته مطالعه كنيم:
 _1آثار صفت قدرت.
 _2آثار صفت کالم.
كاينات ،كتابي است كه گويا با قلم قدرت خداوند نوشته شده است .يعني
هر موجودي در اين هستي مثل يک زبان گويا خالقش را به ما معرفي
( )1سوره نساء.136 :
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ميكند و صفات او را نشان ميدهد .پس خداوند متعال آن طور كه خود را
با آثار حيرت انگيزش به بندگان معرفي كرده است ،با كالمش نيز از
موجوديت خود خبر داده و مقصد و مرادش را تشريح نموده است تا
بندگان بتوانند با مطالعۀ آن مباني ديني و احکام الهي را يادگرفته و زندگي
دنيوي و اخروي شان را بر اساس آن تنظيم كنند.
اگر پيامبران الهي با خود کتاب نميآوردند چه ميشد؟
پس هرگاه پيامبري كه مردم را به عبادت و اطاعت از احکام خداوند دعوت
ميداد ،كتابي از طرف پروردگارش به همراه نميداشت:
الف :مردم ميتوانستند به آساني او را تکذيب و رسالتش را انکار كنند.
ب :از طرف ديگر ،پيامبران هم مانند ديگر انسانها ،با فرا رسيدن أجل شان
وفات ميكنند و ميروند ،حال اگر رسالت و پيام آنها در كتاب هاي شان
باقي نميماند ،هدف رسالت و وحي ضايع ميگرديد و با رفتن آنها دين
شان هم از بين ميرفت .به همين خاطر الزم بود كتاب هايي به آنان
فرستاده شود.
ج :حکمت ديگر آن اين است كه اين كتابها حجت و دليل خدا بر مردم
بوده تا قدرت مخالفت با آن و خروج از دايرۀ آن را نداشته باشند.
کتاب ها و صحيفه ها:
كتاب هاي الهي عموم اا با توجه به حجم شان و همچنان با در نظرداشت
بزرگي و كوچکي جامعهاي كه بر آنان نازل شده است ،به دو دستۀ صحيفه
ها و كتابها تقسيم ميشوند:
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اول :صحيفه ها:
عبارتند از رساله هاي كوچک چند صفحه اي كه براي جوامع كوچک و
منطقۀ محدودي نازل شده و به نيازهاي مردم آن منطقه پاسخ داده است.
قرآن كريم از صحف اولي (اولين صحيفه ها) بحث ميكند و همچنان از
صحيفه هاي نازل شده بر حضرت ابراهيم و بر نوادگان او يعني حضرت
اسحاق ،يعقوب ،سليمان ،يوسف و زكريا عليهم السالم سخن گفته است.
شما ميتوانيد جهت معلومات مزيد به آيۀ  54سورۀ نساء 89 ،انعام ،و آيۀ
 26سورۀ حديد مراجعه كنيد.
تعداد صحيفه ها:
در حديثي آمده است كه به:
 -1حضرت آدم 10صحيفه.
 -2به شيث 50صحيفه.
 -3به ادريس 30صحيفه.

(2)1

 -4به ابراهيم 10صحيفه نازل شده است.
در اين صحيفه ها از توحيد و تنزيه الهي ،بهتر بودن آخرت از دنيا ،فضيلت
و آثار نماز ،احترام به انسانها ،وعظ و نصيحت و موضوعات اساسي هر دين
بحث شده است.

( )1جزء فيه اعتقاد السلف في الحروف واألصووات ألبوي ذكريوا محوي الودين النووي،
بتحقيق أحمد بن علي الدمياطي ،ج  ،1صو  ،35المکتبۀ الشامله.
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دوم  :کتابها:
اين كتابها نسبت به صحيفه ها حجم بزرگتر و شکل كتاب را دارند و پيام
شان عمومياست و به نام مشخصي ذكر ميشوند و عبارتند از :چهار كتاب
تورات ،زبور ،انجيل و قرآن كريم.
 _1تورات :يک كلمۀ عبراني و به معناي «قانون ،شريعت و آموزه» است و
به حضرت موسي نازل شده است .ايمان داشتن به الهي بودن اصل اين
كتاب فرض ميباشد.
اما بايد يادآوري كرد كه تورات اصلي ديگر وجود ندارد ،زيرا اصل تورات
دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و نظر به فرمودۀ قرآن ،انسانها
چيزهايي را به آن اضافه نموده و چيزهايي را نيز كم كردهاند.
در زمان ما از اين تورات تحريف شده ،سه نسخه وجود دارد و به نام عهد
قديم مشهور است .اينها عبارتند از :نسخۀ عبراني كه يهودي ها و
پروتستانها آن را قبول دارند؛ و نسخۀ يوناني كه مورد قبول روم و
كليساهاي مسيحي غرب ميباشد؛ و نسخۀ سامريايي كه كتاب سامريايي
هاست.
 _2زبور :در عبراني به معناي مکتوب و در عربي به معناي كتاب است ،اين
كتاب به حضرت داود فرستاده شده است .اصل اين كتاب هم به ما
نرسيده است.
 _3انجيل :در لغت به معناي «مژده و آموزه» ميباشد و اين كتاب به
حضرت عيسي نازل گرديده است .قرآن كريم خبر ميدهد كه انجيل
هم از دستبرد انسانها در امان نمانده و مردم چيزهايي به آن اضافه نموده
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و چيزهايي را هم كم كردهاند .براي اثبات اين مطلب همين كافي است كه
بدانيد مسيحيان امروز ،انجيل اصلي را در دست خود ندارند و آنچه هست،
ترجمۀ آن به زبان هاي ديگر است و از طرف ديگر از همين انجيل تحريف
شده و متداول نيز نسخۀ واحدي وجود ندارد .اين انجيل ها صدها سال بعد
از رفعت عيسي كه توسط شاگردان مسيح نوشته شده است از ميان
هفتاد انجيل توسط خود كليساييان انتخاب گريده و  69انجيل ديگر باطل
اعالم شده است.
اين كتابها از روي مفهوم و محتوا نيز باهم فرق دارند و بدتر از همه اعموالي
كه شايستۀ يک انسان عادي نيست ،به پيامبران نسبت داده شده است ،اگر
هيچ دليل ديگري براي تحريف اين كتابها نباشد همين تهمت هواي نسبت
داده شده به پيامبران كافي است كه تحريف آنها ثابت شود.
خالصه اينکه ايمان آوردن بر همۀ كتابهاي آسماني الزم است اما پيروي و
اطاعت فقط از همان كتابي الزم است كه در زمان وجود دارد كه آن همانا
قرآن مجيد ميباشد .لذا پيروي از كتاب هاي گذشته كه احکام شان
منسوخ شده است درست نيست .هيچ پيغمبري ،از طرف خود احکامي
نياورده است ،احکام از طرف خداوند است ،وقتي خداوند پيغمبر جديدي
فرستاد اين به معناي منسوخ شدن پيامبران گذشته است .پس خوب است
كمي در بارۀ نسخ معلومات داشته باشيم:
معناي نسخ:
نسخ در لغت به معناي ازاله و دور ساختن است .در اصطالح عبارت است از
رفع و برداشتن يک حکم شرعي (قبلي) با خطاب حکم شرعي (بعدي).
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دليل نسخ:
اين مطلب را با مثالي تشريح ميکنيم :اگر كشوري را در نظر بگيريم
كه ساكنانش بسيار فقير و تنگدست و بي سواد باشند و از لحاظ پاكيزگي و
نظافت وضع شان خوب نباشد ،دولتي كه بر سر كار ميآيد براي اين گونه
ملت ها قوانين نرم و آساني وضع ميكند و تسهيالتي قايل ميشود ،ولي
وقتي همين كشور رو به رشد و پيشرفت برود ،دولت قوانين جديدي باتوجه
به اوضاع و احوال مردم وضع ميكند .اين مثال در بارۀ اديان گذشته و
اسالم كامالا صدق پيدا ميكند.
اهلل براي هدايت انسانها در زموان هواي گذشوته توسوط پيوامبران خوود
احکام و قوانيني (احکام شورعي) ميفرسوتاد .پوس از اينکوه مودتي سورري
ميشد و اوضاع تغيير مييافوت قوانون جديود از طورف اهلل بوه پيغمبور
ديگري فرستاده ميشد آن وقت بر بندگان الزم ميشد كه از پيامبرجديود
پيروي نمايند .التبه به همه ايمان بياورند و به آنها احترام بگذرانود .قوانوني
كه به پيغمبر بعدي نازل ميشود به قدري رسميت دارد كه اگر پيامبر قبلي
بالفرض دوباره زنده شود ،بايد از پيامبر بعدي پيروي نمايد .پيامبر اكرم
ميفرمايد« :لو بان موسس حيا بني أظهربم ما حل له إال أن يا عين»
يعني اگر موسي زنده ميبود چاره اي جز پيروي من نداشت».
(3)1

( - )1رواه ابو عبداهلل احمد بن محمد فی مسند بحديث رقم 14685/14631
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 .4قرآن کريم
معناي لغوي و اصطالحي قرآن:
در بارۀ معناي كلمۀ قرآن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و مشهورترين
آن اين است كه قرآن از كلمۀ «قَرَأَ» و بر وزن «فُعالن» بوده و مصدر است
و به معناي خواندن و تالوت كردن ميباشد .با ظهور اسالم ،اين كلمه نام
مخصوصي براي كالم الهي شد.
در اصطالح :عبارت است از« :كالم الهي كه به حضرت محمد وحي
شده ،در مصحف ها نوشته شده و با تواتر نقل گرديده و تالوت آن عبادت
است».
اولين آيات قرآن در مکه هنگاميكه پيغمبر در غار حراء مشغول عبادت
بود ،بر او نازل گرديد.
سرس نزول قرآن به مقتضاي حوادث ،تقريب اا بيست و سه سال ادامه داشت.
قرآن داراي يکصد و چهارده سوره ميباشد.
سوره چيست؟
سوره عبارت است از مقدار و قسمت مستقل از قرآن كه شامل سه آيه و يا
بيشتر از سه آيه ميباشد و هر كدام از اين سوره ها نام مخصوصي دارد.
خوب است بدانيد:
كه پيغمبر چند نفر كاتب را تعيين كرده بود ،آنها هر آيه اي را كه بر او
نازل ميشد ،مينوشتند.
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در زمان رسول خدا چندين نفر از اصحاب تمام قرآن را در سينۀ خود جمع
و حفظ كرده بودند ،از جمله عبداهلل بن مسعود ،سالم بن معقل مولي ابن
حذيفه ،معاذ بن جبل ،ابي بن كعب و زيد بن ثابت.
محفوظ ماندن قرآن از تحريف (تغيير):
توجه و دقتي كه مسلمانان نسبت به حفظ و نوشتن قرآن كريم به خرج
دادند تا كنون در بين هيچ يک از ملتهاي جهان و نسبت به هيچ كتابي چه
كتاب آسماني يا زميني ديده نشده و در طول تاريخ هيچ كتابي وجود
نداشته است كه با چنين توجه ،دقت و تقديسي از آن محافظت شده باشد

ب ع آندهُ  ،يا ُقو ُ » « :عُوا هذا ِف
«وبان إذا أُنآز عل آيه الش آيءُ ي آدعُو با آعض م آن ي آِاُ ُ
السووة اليت يُذآب ُر َيها بذا وبذا» )1(.هر آيه يا آياتي كه نازل ميشد
ُّ
پيغمبر آنها را در سينۀ خود حفظ ميكرد  ،و به محض قطع شدن
وحي ،آيات نازل شده را براي حاضرين ميخواند وبه كاتبان وحي دستور
ميداد كه آنها را بنويسند.
قرآن در انحصار کسي نبود:
قرآن مانند ديگر كتاب هاي مقدس پيشين تنها در انحصار عدۀ به
خصوصي نبود تا اين احتمال پيش آيد كه قصداا يا سهواا تغييري در آن به
وجود آمده باشد ،چون قرآن در دسترس تمام اقشار و طبقات مختلف
مردم مسلمان قرار داشت و همۀ مسلمانان مکلف بودند در حالت نماز و
غير نماز آن را تالوت نمايند و به احکام و فرامين آن حکم و قضاوت كنند.
در چنين شرايطي به هيچ وجه قابل تصور نيست كه كسي بتواند از روي
قصد يا اشتباه تغيير و تحريفي در قرآن به وجود آورد و بقيۀ امت اسالم از
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آن بي خبر باشند ،در حالي كه قرآن به صورت قانون اساسي و برنامۀ
زندگي و مرجع براي همۀ مسائل ديني و اجتماعي مسلمانان در آمده بود.
تمام آيات قرآن به صورت نوشته در نزد پيغمبر اکرم موجود بود:
قبل از اينکه به دستور ابوبکر صديق تمام اوراق و صفحات قرآن در
يک جلد جمع شود ،همۀ آيات قرآن به صورت مکتوب در نزد پيغمبر
اكرم و اكثر اصحاب موجود بود و اصحاب قرآن را در خانۀ خود از روي
اوراق مکتوب تالوت ميكردند .هنگاميكه عثمان براي آخرين بار
قرآن را جمع نمود ،اكثر حافظان و كاتبان قرآن هنوز در قيد حيات بودند
با چنين اوضاع و احوالي چطور تصور ميشود كه تحريفي در آن به وجود
آمده باشد؟ صدق اهلل العظيم كه ميفرمايد:
إان آَن ُن نازلآنا ال َذ آبر وإان لهُ حلاَظُون
«بدون شک ما خود مان قرآن را (بر محمد) نازل كرده ايم و خود ما هم
آن را از (هر تغيير و تحريفي) محافظت ميكنيم».
()1

4

ويژگي هاي قرآن:
قرآن كريم نسبت به كتابهاي آسماني گذشته چندين امتياز و برتري دارد،
از جمله:
 -1قرآن كريم با لفظ و معنا و تمام حقايق كوني و علمياي كه در آن وجود
دارد معجزه است.

( )1سوره حجر.9 :
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 -2قرآن آخرين كتاب آسماني است كه خداوند بوسيلۀ آن به نزول ديگر
كتابهايش پايان داده ،همچنانکه با فرستادن پيامبر مان به بعثت
پيامبرانش پايان داده است.
 -3خداوند بر خالف كتابهاي ديگر كه در آنها تحريف شد مسؤليت
حفاظت قرآن كريم را از هرگونه تحريف و تبديل خود به عهده گرفته است.
 -4قرآن كريم تصديق كنندۀ كتابهاي پيش از خود و غالب بر آنها است.
 -5كما اينکه قرآن كريم ناسخ تمام كتابهاي آسماني گذشته است.
داليل کالم اهلل بودن قرآن:
داليل كالم اهلل بودن قرآن را اين طور ذكر ميكنيم:
 _1پيش ازهمه قرآن كريم در ارواح و عقل ها و دلهاي اولين مخاطبانش
چنان تأثير عجيبي بر جاي گذاشت و آن نسل اول را چنان تربيت كرد ،و
فرهنگ هاي غلط و آداب و رسوم جاهليت را از آن قوم متعصب دور
ساخت و از آنان پيشواياني به نام «اصحاب كرام» تربيت نمود كه تا امروز
معلمان متمدن ترين اقوام شناخته ميشوند.
 _2آيا تا كنون كتابي نوشته شده است كه مردم از هر طبقه يعني باسواد
و بي سواد ،مکتبي و پوهنتوني ،متفکر و انديشمند ،چوپان و دانشمند به
اندازۀ درک و فهمش سهم خود را از آن بگيرد و آن را بخواند و بفهمد؟
نخير!
اما قرآن يگانه كتابي است كه شاعر و نويسنده ،اقتصاد دان و حقوق
شناس ،اداره چي و جامعه شناس ،معلم و متعلم ،و خالصه همۀ مسلک ها
و مشرب ها آن را ميخوانند و استفاده ميكنند و چراغ راه شان قرار داده
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و راه حل بزرگ ترين مشکالت شان را در آن مييابند .و بزرگ ترين علما
و نويسندگان و اماماني كه ما با خواندن آثارشان از ذكاوت و نبوغ آنها
حيرت زده ميشويم ،در برابر قرآن مجيد زانو زده و شاگرد قرآن بودن را
افتخار خود ميدانند.
 _3دليل سوم اين است كه قرآن كريم همۀ جنبه هاي مادي و معنوي
زندگي انسان را در بر ميگيرد و قوانيني در آن باره وضع ميكند .معلوم
است كه وضع قوانين و نشان دادن راه هايي كه انسانها از هر سويه اي كه
باشند در هر عصر وتحت هر شرايطي از آن استفاده كرده بتوانند ،هيچ گاه
كار انسان شده نميتواند ،چه رسد به انسان امياي كه خواندن و نوشتن ياد
نداشت.
به زبان ديگر ،قوانين خارج شده از ذهن يک بشر هرگز نميتواند قرنهاي
طوالني جوابگوي ضرورت انسانها باشد و به آنان آرامش ببخشد .نظامها و
افکار بشر كه به كتاب الهي تکيه نکرده و به وحي استناد ننمايد ،حتي
نميتواند  50سال بدون وارد كردن تغييرات و تجديد نظر باقي بماند.
چنين نظامها و افکاري باالخره روزي كهنه ميشوند و كفايت نميكنند و
حتي اثرات منفي برجاي ميگذارند .حال آنکه به اعتراف دوست و دشمن
در هيچ يک از موضوعات قرآن و در هيچ قاعده و مسألۀ آن چنين عارضه و
نقصي وجود ندارد و برعکس با گذشت هر روز جواني و تازگي آن بيشتر و
بيشتر ميشود.
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ما در اينجا چند مثال از قرآن ارائه ميكنيم كه نشان دهندۀ باقي و
ماندگار بودن قوانين آن است ،قوانيني كه مردم امروز نيز عذاب تطبيق
نشدن آن را ميچشند:
مثالهايي از قوانين جاويدان قرآن کريم:
الف :قرآن كريم موجوديت دولتي را كه در آن ثروت تنها در بين
ثروتمندان دست به دست شود ،رد

ميكند5)1(.

ب :انسانها چيزي جز نتيجۀ سعي و كوشش شان را به دست نميآورند)2(.

ج :امانت ها و وظيفه ها بايد به اهلش سررده شود و در همه جا عدالت
حکمفرما باشد)3(.

د :كشتن يک انسان را به اندازۀ كشتن همۀ انسانها بد دانسته و اين را به
عنوان يک قانون و قاعدۀ جاويدان وضع ميكند)4(.

ه :قرآن كريم مفاسدي مثل سود ،قمار ،شراب و هر نوع انحراف اخالقي را
زهر كشندۀ فرد ،فاميل و جامعه ميداند و تهمت و تجمل پرستي و هر
گونه اسراف را حرام قرار ميدهد.
و :اين قرآن عظيم الشأن به مقصد رساندن انسانها به مقام انسانيت و براي
اينکه مردم در زندگي فردي و اجتماعي شان حتي در همين دنيا هم

( )1سوره حشر.7:
( )2سوره نجم.39 :
( )3سوره نساء.58 :
( )4سوره مائده.32 :
120

ايمان به كتاب هاي آسماني

خطبههاي جمعه

زندگي پاک و وارسته اي مثل زندگي جنت داشته باشند عبادت هايي مثل
نماز ،روزه ،زكات و حج و غيره را فرض ساخته و عقل و روح انسانها را به
سوي خوبي ها و فضيلت هايي كه انسان را انسان ميسازد ،راهنمايي
نموده ترس خدا را به عنوان يک كنترول كننده و پوليس دروني در هر
قلب جا داده و محبت خدا را هم به عنوان يک تشويق كننده در دلها
ميگنجاند.
 -4هر رساميكه در آثارش مناظر طبيعي را به تصوير ميكشد ،بيشتر
چيزهايي را رسم و تشريح ميكند كه در محيط زندگي او وجود دارد و يا
در سياحت هايش آن را ديده است .اما ما وقتي قرآن كريم را بخوانيم
ميبينيم كه از بيابان و زندگي در دشت و صحرا بسيار كم بحث نموده
بيشتر از نهرهاي پرجوش و خروش ،مناظر سرسبز ،ابرهاي پر باراني كه به
خاک جان تازه ميبخشد و از باغ و باغچه و دريا و نهرها بحث ميكند.
به طور مثال در سورۀ نور از تاريکي هاي نهرهاي بسيار عميق سخن به
ميان ميآيد و از امواج چند طبقه اي و ابرهاي سياهي كه در باالي اين
امواج قرار ميگيرند سخن به ميان ميآيد و تشبيه هاي جالبي استفاده
ميشود كه نه جغرافياي اعراب آن زمان ارتباط دارد و نه با اصطالحات
دريانوردي امروز.
حال آنکه پيامبر اكرم در بيابان متولد و در بيابان بزرگ شده است و
تنها در دوران جواني اش دوبار به طرف شام رفته است و اين سفر هم در
بيابان بوده است .لذا آن حضرت نه منظره ها و سرسبزي هاي بحث شده
در قرآن را ديده بود و نه به سفر دريايي رفته بود.
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باز در همين باره ،در سورۀ انعام حالت يک كافر به شخصي تشبيه داده
ميشود كه در هنگام صعود بر قلّۀ كوه ،سينه اش تنگ ميشود و بر قلبش
فشار ميآيد .امروز با پيشرفت علم كشف شده است كه اگر انسان بدون
استفاده از وسايل الزم به قلۀ كوه باال شود ،به دليل كمبود آكسيجن
نفسش قيد و سينه اش تنگ ميشود .اين مسأله زماني فهميده ميشود
كه انسان توسط بالون پرواز كند و يا بر قله هاي بلند كوه صعود نمايد،
حال ميبينيم كه در زمان رسول خدا سفر با بالون حتي در خواب و خيال
انسانها هم نميگنجيد و از طرف ديگر سرزمين عربستان از كوه هاي بلند
نيز محروم بود .پس اين نوع مطالب به خوبي نشان ميدهد كه چنين
تشبيه و بياني فقط ميتواند از طرف اهلل باشد.
 -5يک نويسنده ،اثرش را اغلب در حالتي مينويسد كه تمركز ذهني و
فکري داشته باشد و حتماا از حوادثي كه باعث غم و يا خوشحالي اش شده
است نيز بحث ميكند .به عبارت ديگر براي يک نويسنده ،نوشتن چيزي با
كنار گذاشتن حوادثي كه اثرات عميقي در روح و روان او بر جاي مانده
است ،تقريباا غير ممکن است.
رسول اهلل در زندگي پر از مشقت و پريشاني و مبارزه هاي بي امانش از
يک طرف جماعت نمونۀ خود را تربيت ميكرد و از طرف ديگر با دشمنان
قسم خوردۀ خارجي اش مشغول مبارزۀ بي امان بود .با آن هم ما در قرآن
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نه كدام آيتي در بارۀ رنج هايي كه او متحمل شد ميبينيم و نه هم بحثي
از وفات و مشکالت زن و فرزند و اهل و عيالش ميخوانيم .پس معلوم
ميشود اين قرآن از او نيست و او تنها يک واسطه بوده و قرآن را به همان
شکلي كه آمده ،تبليغ كرده است.
 -6رسول اكرم در برابر حادثۀ افک (تهمتي كه از طرف كفار به زوجۀ
رسول خدا بسته شد) و آن حضرت را سخت در تشويش و پريشاني انداخت،
ي ک ماه منتظر ماند .و به فرض محال و اگر خود او قرآن را مينوشت آيا
براي روشن شدن حقيقت و اعالم اين مطلب كه كوچک ترين لکه اي روي
ناموسش وجود دارد ،يک ماه منتظر ميماند؟ يعني بيانها و موضوعاتي وجود
دارد كه امکان ندارد يک انسان در كتابي كه خود نوشته است ،آنها را
بگنجاند .اين بدان معناست كه قرآن به هيچ وجه اثر حضرت محمد
نيست.
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5

ايمان
به پيامبران
احلمد هلل الذي بعث يف کل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت وجعلل اإيلان
ابلرسللل مل ل أعا للل أرک للان اإيل لان والص للوا وال للو ع ل لی سل ليدان حمم للداحلبيب ،إم للا
املرسل ني ،خللاا اب بيلاء واملرسل ني وع لی آلللو وبللوبو و كللل مل ادتللدی هبديلو و سللار
ع ی هنجو إلی يو الدي .
قللاهللا هللا ابللارع واعللالی يف حمکللل التنزي لل ودوابللدا الئللا ني :أعللواب ابهلل مل ال ليطان
الرجيل
الَّللذي يب ِّغُللون رسللاالت َّ
اّلل وكفل اب َّّلل ح ليبا
اّلل ويخ ل خلو وُ وال يخ ل خلون أحللدا إال ِّ

(1 )1

وقاا ا يضاا  :ومللأ أ خرس ل خنا م ل قل خب ل م ل َّر ُس لو حهللا إالَّ لُلوحي إلي لو أ َّللوُ ال إل للو إالَّ أانخ
فاعبدون2 )2( 
ُُ

( )1سوره حز ب.39 :
( )2سوره نبي ء.25 :
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بر در ن مؤمن!
خطبه مروزي م پير مون يم ن به پي مبر ن عليهم لسالم ست :عتقا د باه
فرست ده شدن پي مبر ن ز ج نب خد بار ي رهنما يي بشار يکاي ز رکا ن
يم ن ست .بر ي توضيح بيشتر ب يد گفت :بر م الزم ست که طبا حکا م
خد وند زندگي کنيم بر ي ين منظور ني زمنديم که حک م خد وند متع ا ر
بشن سيم و بد نيم که چه ک ره يي بر م الزم سات و ز چاه ک رها يي ب ياد
بپرهيزيم.
معلوم ست که ر بطه خد ي بزرگ بر ي بشر گ هي محسوس نميب شاد و با
و سخن نمي گويد عقل نس ن نيز در ين زمينه ق صر ست که بد ناد چاه
چيزي موجب رض ي لهي و چه چيزي سبب ن رض يتي وست.
آن طور که پروردگ ر ع لم بر ي ني ز م خورشيد ر آفرياده تا ز آن گرما و
روشني بگيريم و همچن ن که و بر ي م وس ئل کسب رزق و غا ر آفرياده
ست همچنين بر ي ني ز ما فار دي ر برگزياده کاه توساآ آنها پيا م و
دستور ت خود ر به عموم مردم مي رس ند .ين گونه فر د ر پي مبر و رسوا
مي ن مند .بن بر ين «رس لت و نبوت» در و قع ني ز خود بشر ست که صافت
«رحمت و ربوبيت» خد وند متع ا آن ر قتض ء مينم يد خد وندي که همۀ
ني زه ي بشر ر در نظر گرفته؛ چگونه بر ي س ساي تارين نيا ز بشار يعناي
هد يت وي برن مه ريزي نکند.
کس ني که فکر مي کنند دين نوعي مساووليت محا سات کاه بار دو
نس نه تحميل شده ست و منشأ آن صفت ح کميت وم لکيات خد وناد
ست در شتب ه هستند زير دين که توسآ نبوت به م مي رسد ک مالً ياک
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نعمت بزرگ لهي ست که بندگ ن ز طري آن به رض و خوشنودي خد وند
ن يل شده و به بهشت ج ويد ن مي رسند.
تعريف پيغمبر:
پيغمبر در لغت :يک کلمۀ ف رسي به معن ي پيا م رسا ن و رهنما سات و
مع دا آن در عربي «رسوا» ست.
و در اصطالح :به شخصي گفته مي شود که هلل و ر ز باين بنادگ ن
برگزيده و ب فرست دن وحي و مر و نو هي
د شته ست.

ر توسآ و به بنادگ ن باال

فرق رسول و نبي چيست؟
رسوا به پيغمبري گفته مي شود که ب کت ب و شريعت جديدي باه ساوي
نس نه فرست ده شده ست و جمع آن «رُسل» ست .کلماۀ ديگاري کاه در
قرآن بر ي پيغمبر ن ستعم ا شده کلمه «نبي» ست .نبي هام ماردم ر ز
مر و نهي خد وند ب خبر مي س زد م ب کت ب و شريعت تا زه ي فرسات ده
نشده بلکه کت ب و شريعت پيغمبر قبلي ر به مردم تبليغ مي کناد و جماع
ين کلمه « نبي ء» مي ب شد.
ايمان آوردن به همۀ پيامبران فرض است:
قرآن کريم همه ر دعوت مي کند ت به تم م پي مبر ن يم ن د شته ب شاند و
مي فرم يد:
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قُولُللواخ آمنَّللا اب ِّّلل ومللأ أُ للزهللا إلينللا ومللا أُ للزهللا إَ إبخ للراديل وإ خْساعي لل وإ خسللوو وي خع ُئللو
ابسللبا ومللا أُو ُموسل وعي ل ومللا أُو النَّبيلون مل َّرِّهبل خلل ال لُفل ِّلر ُا بلني أحل حلد ِّمل خنل ُ خل
و خ
وَن لو م مون3)1( 
خُ ُ ُ خ ُ
« بگوييد م به خد و به آنچه بر م ن زا شده و به آنچه بر بر هيم و ساح ق
و يعقوب و سب ط ن زا آمده و به آنچه به موسى و عيساى د ده شاده و باه
آنچه به همه پي مبر ن ز سوى پروردگ رشا ن د ده شاده يما ن آورده يام؛
مي ن هيچ يک ز يش ن فرق نمىگ ريم و در بر بر و تسليم هستيم»
قرآن ب صر حت عالم کرده ست کس ني که باه برخاي ز پيا مبر ن يما ن
د رند و به بعضي ديگر کفر مي ورزند خد وناد يما آنا ن ر قباوا ناد رد و
ميفرم يد:
إ َّن الَّللذي ي خك ُفل ُلرون اب ِّّلل وُر ُس ل و ويري ل ُدون أن يف ِّرقُللواخ ب لني ِّ
اّلل و ُر ُس ل و وي ُئولُللون لُ ل خ م ُ
ض و خك ُف ُر بلبل خع ح
ببل خع ح
ض ويريل ُدون أن يتَّخل ُذواخ بلني ابلل سلبيو ،أ خُولئل ُد ُلل الخكلاف ُرون ح ًّئلا
(4 )2
وأ خعت خدان ل خكافري عذااب ُّم ينا
« کس نى که به خد و پي مبر ن کفر مىورزند و مىخو هناد ميا ن خاد و
پي مبر ن و جد يى ند زند و مىگويند م به بعضى يم ن د ريام و بعضاى ر
نک ر مىکنيم و مىخو هند مي ن ين دو ر هى بر ى خود ختي ر کنند؛ آنا ن
در حقيقت ک فرند و م بر ى ک فر ن ع بى خفتآور آم ده کرده يم»

( )1سوره بقره.136 :
( )2سوره نس ء.151 -150 :
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اسالم دين دوستي با همۀ ملت ها است:
درس مهمي که ز آيۀ فوق مي گيريم ين ست که دين سالم ب ين آيا ت
صريح پ يه و س س دوستي و تح د و بار دري ر در باين ملات ها ي روي
زمين تحکيم مي بخشد و ختالف و دشمني در بين آن ن ر محو مي نم يد.
چون وقتي که همه مردم به همه پي مبر ن يم ن آوردند تفا هم و دوساتي
در بين آن ن بيشتر مي شود و حل ختالف آس ن مي گاردد .و يان يکاي ز
خصوصي ت و متي ز ت دين مقدس سالم ست که سابب شاده سا ز در
بين آن ن ب ديگر دي ن آس ن تر شود .چر که سالم بر پيارو ن خاود و جاب
کرده ت به همه پيغمبر ن يم ن د شته ب شاند و باه آنا ن حتار م بگ رناد
وقتي که پيرو ن س ير دي ن مي بينند که سالم بر ي دين و پيغمبر يشا ن
حتر م ق يل ست به سالم نزديک تر مي شوند و ز ديگر دي ن کاه نسابت
به دين و پيغمبر آن ن عيب ماي گيرناد و دشامني ماي ورزناد دوري ماي
جويند.
تفاوت بعثت پيامبر با پيامبران ديگرر و تفراوت امرت ران برا
امتهاي ديگر:
بعثت پي مبر ن گ شته بعثتي ياک ج نباه باوده سات ما بعثات رساوا
کرم بعثتي دو ج نبه و مقرون باوده سات :بعثات پيا مبر همزما ن با
بعثت مت بوده ست.
پس دو بعثت صورت گرفته است:
1ا بعثت پي مبر به سوي مت.
2ا بعثت مت به سوي مت ه ي ديگر.
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هلل متع ا نيز به ين نکته ش ره مي نم يد:
ت ل نَّاس َت ُخم ُرون ابلخم خع ُروف وال خنل خون ع ال ُخمنكر واُل خ منُلون اب ِّّلل
ُ كنتُ خل خي أ َُّم حة أُ خخرج خ

(5 )1

ترجمه« :شم ي پيرو ن محمد! بهتارين متاي هساتيد کاه بار ي نسا نه
آفريده شده يد  -م د م که -مر به معروف و نهي ز منکر مي نم يياد و باه
هلل يم ن د ريد».
ين متي ست که در آورده شده ز قبل برن مه ريزي شاده ب هادف هرگاز
وجود تص دفي نبوده و نهضت وخروج به هيچ وجه يک رخد د ت ريخي
مح نبوده ست بلکه برن مه ريزي شده و تقديري لهي ست.
هلل متع ا مي فرم يد :اي أي ا الَّذي آمنوا كو وا قلوامني ابلخئ ط6 )2( 
ُ خ ُ ُ خ َّ
خ
ترجمه « :ي کس ني که يم ن آورده يد عد لت پيشه س زيد و در ق مه عدا
و د د بکوشيد».
بن بر ين مسلم ن ن برپ کنندگ ن عد لت هستند و صريح تر آنچه در حاديث
صحيح ست که رسوا هلل خط ب به فر دي که آن ن ر به يمن فرسات د
ي به سوي قبيله ي ز قب يل فرمود:
بُعثتُل ُمي ِّ ري و َل اُبعثُلوا ُمع ِّ لري 7)3( شم آس ن گير فرست ده شده ياد ناه
سخت گير.

( )1سوره آا عمر ن.110 :
( )2سوره نس ء.135 :
( )3رو ه الم م لبخ ري حديث رقم .1628
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بن بر ين تنه بعثت محمدي بعثت دو ج نبه ست -1 :بعثت پي مبر  -2بعثت
مت.
صح به کر م ين حقيقت ر درک کرده بودناد و بادون تکلاه باه زب نشا ن
ج ري بود .چن نچه حضرت ربعي به ع مر خط ب به رساتم فرم ناده قشاون
ف رس گفت( :هللا ابتعثنلا  :هلل م ر مبعوث نموده ست و نگفت م در آماديم
ي قي م کارديم خيار! (هللا ابتعثنلا لنخلرم مل

لاء مل عبلابا العبلاب إللی عبلابا هللا

وحده
ب ين وصه چون مسلم ن ن متي هساتند فرسات ده شاده جهات رشا د و
هد يت بشري و هدف ز بعثت رهبري جه ن به ساوي خيار سات پا
طفره رفتن مسلم ن ن ز مسووليت ش ن ين مساووليت مهام بازرگ کاه ز
طرف هلل به آنه رز ني د شته شده ست ف جعه ي ست بازرگ و تار ژدي
جه ني که ب مقي س ه ي س ختگي هرگاز ق بال درک نيسات .بادين دليال
ست که جه ن در گمر هي مخمصه ه ي سي سي و عقيدتي مدني و برن مه
ريزي دست و پ مي زند هلل متع ا مي فرم يد:
ض ا فل خوا بل خع ح
ض إابا أ خخرم يدهُ َلخ يك خد يرادلا ومل ََّلخ خيعلل َّ
اّللُ للوُ ُلورا فملا
ظُُم ٌ
ات بل خع ُ
لو م ُّوحر9 )2( 
ُ
ترجمه« :ت ريکي يکي بر فر ز ديگري ج ي گرفته هرگ ه دست خود ر به در
آورد ممکن نيست که آن ر ببيند وکسي که هلل نوري بر ي و قار ر ناد ده
ب شد و نوري ند رد».
(8 )1

( )1البداية والنهاية ،ج  ،9ص ( 622املكتبة الشاملة).
( )2سوره نور.40 :
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بر ي نوري هيچ نيروگ هي و منبعي نيست جز يک منبع و آن منبع وحاي
ست .منبع هد يت لهي و رسا لت ها ي آسام ني .مسالم ن ن تنها کسا ني
هستند که ين منبع به آن ختص ص د رد.
هلل صرف ً آن ن ر به ين من بع صيل ديناي مشارف گرد نياده سات ما
هنگ مي که مسلم ن ن ز وظيفه ي ش ن ش نه خا لي کردناد وساهل نگا ري
نمودند و ب هم درگير شدند و به خود مشغوا گرديدند هلل متع ا رهبري ر
ز آن ن گرفت .زير زمين ز آن بندگ ن نيک و مين هلل سات و ينجا باود
که بدبختي بشريت آغ ز گرديد10 )1( .
پيامبر فر ته نيست بلکه از خود انسانها است:
بعضي ه معتقدند که پي مبر ب يد فرشته و سرت پ مقادس و ناور ني ب شاد.
ينه ب يد بد نند که عالوه ز مقدس بودن مهمتار يان سات کاه پيا مبر ن
هلل ب يد ز تم يالت حس س ت و عو طه نسا نه آگا هي د شاته ب شاند.
درست ست که فرشاتگ ن معصاوم و مقادس ناد ما آنها ز خو هشاه و
حس س ت و طب يع نس نه ک مالً ن آگا ه هساتند و نماي تو نناد آن ر درک
نمي ند .فرشتگ ن نمي تو نند چگاونگي گرسانگي تشانگي خشام حساد
غريزه جنسي و غيره ر درک نم يند .و ضح سات شخصاي کاه صاالً ما د
شهوت در ونيست چگونه حقيقت آن ر مي تو ند بفهمد .گر شخصي طعام
ميوه ي ر نچشيده ب شد چگونه مي تو ند طعم آن ر ب گفتن ديگر ن درک
نم يد .گر به يک کور م درز د دو سا عت در با ر گال خوشارنب صاحبت
کنيد صالً چيزي نمي فهمد.
( )1ندوي بو لحسن کندوک وي بر وض ع مسلمين جه ن ص .66
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اگر پيامبر از انسانها نبا د ،هدف نبوت تحقق نمي يابد:
گر چن نچه پي مبر ر ز نس نه فرض نکنيم و به ج ي آن فرشته و يا خاود
خد وند ر پي مبر فرض کنيم صالً منظور نبوت فوت مي شود؛ زيار زنادگي
پي مبر ب يد بر ي ديگر ن لگو و نمونه ب شد ت بتو نند ز آن پيروي نم يناد .ز
يک نس ن مي تو ن درخو ست کرد که ز نسا ن ديگاري ط عات و پياروي
کند م درخو ست کردن ز يک نس ن بر ي ينکه ز فرشته ي ط عت کناد
غير ممکن ست که زندگي و ر لگو و نمونه قر ر بدهد.
فرض کنيد گر عيسي ر نس ن قار ر بادهيم زنادگي و بهتارين نموناه
ست چون در زندگي وي صبر و شکيب يي زهاد و توکال علام و حکمات
محبت و عمخو ري ديده مي شود و معجزه ه يي که به دست و ظ هر شاده
دليل ر ستي و صد قت وست.
م گر و ر خد و ي پسر خد قر ر بادهيم در زنادگي و باه جا ي کما الت
نقص و ضعه مي بينيم مثالً غ خوردن والدت ي فتن ز مريم در شکنجۀ
يهود قر ر گرفتن مبتالي ه نت شدن و با الخره (بنا بر دعا ي مسايحي ن)
عد م شدن همگي به ج ي کم ا نقص شمرده مي شوند.
ضرورت به پيامبران:
الف :بعيد ست که خد وند نس ن ر بي فريناد و هماه ک ينا ت ر مساخر و
بگرد ند و آنگ ه و ر بدون ر هنم يي و هد يت سرگرد ن ره سا زد .حکمات
ک ملۀ خد وند تق ضا ماي کناد کاه نسا ن ر باه ر ه آخارت هاد يت کناد
هم نطور که ر ه زندگي ر به و نش ن د ده ست .و بار ي و خاور ک روحاي
تهيه کند هم نطور که غ ي م دي و ر آم ده کرده ست و ز آسم ن بار ي
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و وحي بفرستد ت دله و عقل ه ر زنده گرد ند .چن نکه ز آسام ن با ر ن ر
فرو مي فرستد و زمين ر پ ز مرگ دوب ره زناده وشا د ب ميگرد ناد .ز
حکمت دور ست که خد وند نس ن ر ب نيروه و ق بليت ه و نو ع نگيزه ه
و کش ه ي به ح ا خود ره س زد و ج معه نس ني ر به هو و هوساه و
منفعت طلبي ه ي تنه بگ رد .حکمت در ين بود کاه خد وناد فرسات ده
ه ي ر ب آي ت بين ت بفرستد ت مردم ر باه ساوي خاد هاد يت کنناد و
تر زوه ي عد لت و نص ف حقيقي ر در جو مع نس ني برپ نم يند.
ب :نس ن يک موجود جتم عي ست و به شکل توده ي زندگي مي کناد و
طبع ً فر د يک ج معه رو بآ گون گوني ب يکديگر د رند ل بر ي تنظيم يان
رو بآ و ستو ر شدن مع مالت و مع شر ت ش ن روي پ يه ه ي ح و عد لت
به رهنم ي ن مخلص و دلسوز ضرورت د رند.
ج :نس ن ز لح ظ ق بليات و ساتعد ده ي

نسابت باه هماه مخلوقا ت در

ب الترين درجه قر ر د رد م و در کن ر ين برتري و تو نمنادي ها ي د ر ي
خصلت ه يي همچون حسد کينه خودخو هي و بغ هم مي ب شد که ين
وص ف مي تو نند و ر ز رسيدن به کما الت نسا ني با ز باد رد و در عاين
ح لي که برترين مخلوق بود بد ترين مخلاوق بسا زد و باه سافل سا فلين
بکش ند ل آن طور که س زند يک چيز در ب ر آن چيز بهتر معلوم ت د رد
خد وند متع ا که خ ل نس ن ست بن بر قتض ي حکمت لطه و مرحمت
پي مبر ن ر به سوي نس نه فرست ده ست ت آنها ق بليات ها ي موجاود در
فطرت نس ن ر نکش ف د ده و آن ر به ساوي هادف خلقات شا ن توجياه
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نم يند .گر ين پيغمبره نمي بودند نس ن که ک مال تارين مياو درخات
ک ين ت ست به يک موجود بي هدف و بي معن تبديل مي شد.
چن نکه مي د نيد خد وند متع ا هيچ مخلاوقي ر باي مقصاد و باي وظيفاه
ني فريده و هيچ ج ند ري ر بي رهبر و رهنم ره نکرده ست .مورچاه ها ر
بي پ دش ه و زنبوره ر بي ملکه و ما هي ها و پرنادگ ن ر باي رهنما رها
ننموده ست .پ آي مک ن د شت نس نه ر بي رهنم ره کند؟
هدف از فرستاده دن پيامبران:
پي مبر ن به رغم متف وت بودن درج تشا ن همگاي نسا نه ي برگزياده ي
هستند که ذ ت قدس لهاي بار آنا ن تجلاي کارده سات و هاد ف عماد
فرست ده شدن ش ن ر مي تو ن چنين خالصه کرد:
 -1تعليم طريقۀ بندگي:
نس ن در نقطۀ و حدي جمع

هدف ز فرست ده شدن نبي ء ب هدف آفرين
ميشود که عبوديت و بندگي بر ي خد ست.
قرآنکريم به همين غ يت ش ره ميکند و ميفرم يد:
(11 )1
ت ا خْل َّ واإ س إالَّ لي خعبُ ُدون
وما خ خئ ُ

«من جنه و نس نه ر فقآ بر ي ينکه مر عب دت کنند آفريدم».
پ هدف س سي آفرين م شن ختن هلل و بند ش يستۀ و شدن ست
نه ندوختن م ا و ملک س ختن خ نه و قصار خاوردن و نوشايدن! گرچاه
ينه نيز جزو ني زه ي فطري م هستند م هدف آفرين م نيستند؛ پا
( )1سوره ز ري ت.56 :
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نبي ء آمده ند ت ين ر هِ سر ر آميز ر به م نش ن دهند .قرآن کريم در ش ره
به ين موضوع ميفرم يد :وملأ أ خرسل خنا مل قل خب ل مل َّر ُسلو حهللا إالَّ ُلوحي إليلو أ َّلوُ ال
إلللو إالَّ أانخ فاعبُل ُدون« )1( پي ز تو هيچ پي مبري ر نفرست ديم مگر ين که
به و وحي نموديم که لهي جز من نيست پ مر بپرستيد!»

 -2تبليغ:
يکي ديگر ز هد ف فرست ده شدن نبي ي کر م (عليهم لسالم) تبليغ ديان
ست .و گر آن ن نميآمدند م مس ئل مربوط باه عبا دت ر نميفهمياديم و
و مر و نو هي به م نميرسيد و به مکلفيت ه ي خود پي نميبارديم؛ يعناي
معن ي نم ز و روزه و زک ت و حج ر نميفهميديم و موضع خاود ر در بر بار
شر ب و قم ر و زن و حتک ر و ربا درک نميکارديم .آري! ما هماۀ ينها و
مس ئل ديگري همچون آنه ر به و سطۀ پي مبر ن ي د گرفته يم و ز يان باه
ختص ر به ن م «وظيفۀ رس لت» ي د ميکنيم؛ چون هماۀ پيا مبر ن با عاينِ
پي مه آمده ند و ب آنکه فروع تش ن متفا وت باوده سات ما در مسا ئل
س سي و بني دي همگي به تبليغ موري مشترک پرد خته ند12 )2( .
قرآن کريم غ يت و وظيفۀ عمومي نبي ر ينگونه بي ن نموده مي فرم يد:

( )1سوره ألنبي ء.25 :
( )2األنبياء إخوة لعالت ،أمهاهتم شتی و ديننهم واحند پي مبر ن بر در ن عالتي هساتند
( ز يک پدر ند) و م در ن ش ن جد جد ست و دين ش ن يکي ست يعناي پيا مبر ن
در س س دين (توحيد) تف ق نظر د رند م تفرع ت شا ن ز يکاديگر متفا وت سات.
(بخ ري نبي ء .148 :مسلم فض يل .145
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اّلل ويخ خو وُ وال يخ خون أحدا إال َّ
الَّذي يب ِّغُون رساالت َّ
اّلل وكف اب َّّلل ح يبا
(13 )1

« آن ن [پي مبر ن] به تبليغ پي مه ي خد ميپرد زند و ز و ميترساند و باه
جز خد ز هيچک نميترسند .خد وند بر ي رسيدگي به حسا ب و کتا ب
ک في ست»
آري! آن ن به خ طر تحق بخشيدن به چنين هدفي آمده ند و در ين ر ست
مو نعي که در مق بلش ن قر ر ميگيرد هرک و هرچه ب شد ذره ي آنها ر
متأثر نميسا زد و تارس در ق موسشا ن وجاود ناد رد؛ زيار فقاآ ز خاد
ميترسند و ب !
در يان زمينااه وحاي لهاي رسااوا کاارم  ر مااورد خطا ب قاار ر د ده و
ميفرم يد:
لل فمللا بل َّغخللت رسللالتوُ و َّ
اي أي للا َّ
اّللُ
الر ُس لو ُهللا ب ِّ ل خ مللا أُخللزهللا إلي ل م ل خ ربِّل وإ خن َلخ ال خفعل خ
(14)2
ي خعص ُم م النَّاس إ َّن َّ
اّلل ال ي خ دي الخئ خو الخكافري 
« ي رسوا! آنچه ر ز ج نب خد وند به تو فرو فرست ده شده سات تبلياغ
کن! گر ين ک ر ر نکني پي م رس ني و ر نج م ند ده ي .خد وناد تاو ر ز
نس نه مح فظت خو هد کرد .بدون شک خد وند گاروه کفا ر ر هاد يت
نميکند».

( )1سوره حز ب.39 :
( )2سوره م ئده.67 :
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يعني گر در وظيفه ت کوت هي کني ين ک ر به معناي کوتا هي در وظيفاۀ
رس لتي ست که به خ طر آن فرست ده شده ي؛ و ين کوت هي هم تنها باه
زندگي فردي تو تعل ند رد بلکه مسأله ي ست مربوط به زنادگي فاردي و
جتم عي همهي نس نه ؛ چون وظيفۀ تو عب رت سات ز :تناوير ر ه هماهي
نس نه ؛ و گر در ين وظيفه کوت هي کني همهي نس نه در ت ريکي خو هناد
م ند.
تبليغ رسول اکرم:
رسوا کرم پ ز مکله شدن به ين وظيفۀ مقدس تم م زندگي ر
در ر ه تبليغ دين سپري کرد و درو زه به درو زه ميگشات و باه جساتجوي
سيم ه و دله يي ميپرد خت که ميد د شات دعاوت ر بپ يرناد .و کان
طرف مق بل نخست ب بي عتن يي و تحريم آغ ز شد و ساپ با ساتهز ء و
تمسخر د مه ي فت و در مرحلۀ بعدي شکلِ نو ع و قس مِ شاکنجهه ر باه
خود گرفت .در مسير ر ه خ ره مي ند ختند در هنگ م نم ز شاکمبه بار
سر ميگ شتند و هر نوع توهين و تحقير ر در حق رو ميد شتند .م
رسوا هلل ب تم مي ين وص ف ز پ ننشست و مأيوس نشد؛ چاون هادف
ز آمدن به دني نج م همين وظيفه بود .ب ره و ب ره حتاي نازد دشامن ن
قسم خورده رفت و پي م لهي ر به آن ن عرضه د شت .آري! خد ميد ناد
چندين ب ر نزد دشمن نِ دين و يم ن مثل بوجهل و باو لهاب رفات و باه
تبليغ ح و حقيقت پرد خت !..و در ب ز ره ميگشت و خيمه به خيماه باه
سر مردم ميرفت ت ب شد وسيلۀ هد يت يکي ز آن ن شود .م هماۀ درها
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به روي بسته ميشد ولي و ب ر دوم ب ز هام باه هما ن درو زهها مر جعاه
ميکرد و عينِ گفتهه ر ب ر ديگر تکر ر مي کرد.
وقتي مکه ز پن ه د دن به رسوا هلل ع جز م ند به مدينه هجرت کرد تا در
آنج به پخ و نشرِ نور د مه دهد .و ب يد در آنج ب يهودي ن و من فقا ن
درگير ميشد و در بر بر کفر جنگه ر س زم ندهي ميکرد و شخص ً خود
در رأس لشااکر قاار ر ميگرفاات و در ميا دين نبارد دنااد ن ميشکساات و
چهره خون آلود ميشد و گرسنه و تشانه با قي ميم ناد و چنادين با ر
سنب بر شکم ميبست و ميگشت م پيوسته به ر ه د مه مايد د؛ کاه
د مه د د .آري! و ز وظيفۀ تبليغ لحظه ي دور نشد و ت کوچکترين مسألۀ
دين به توضيح و تشريح هرچيز پرد خات و ز تبلياغ آن فروگاز ر نشاد .در
دور ن ق مت در مدينه و ي هنگ م درگير شادن با دولتها نياز رشا د و
ر هنم يي فر د ر ز ي د نبرد و گر يک بدوي ميآماد و مساأله ي ر کاه آن
حضرت ت آن روز صده ب ر تکر ر کرده باود ميپرسايد بادون نشا ن د دن
کوچکترين بيمَيلي شرح ميد د و ب شاوق و شاتي قِ هميشاگي باه آن
پ سخ ميگفت.
تبليغ به معني ر هنم يي ماردم باه ر ه ر سات و صار ط مساتقيم سات .در
حقيقت ين تبليغ هدف آمدن همۀ نبيا و باه وياژه سالط ن نبيا سات؛
هم ن صر ط مستقيمي که هر ماؤمن آن ر باه خاوبي ميد ناد و ب ياد هام
بد ند .آري! م هر روز دست کام چهال با ر در نم زها ي ما ن ز پروردگا ر
ميخو هيم که م ر به صر ط مستقيم هد يت کند؛ يعني گ شتن ز ر هي ر
ميخو هيم که نبي و صاديق ن و شاهد ز آن گ شاته ند و همچاون آنا ن
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رسيدن به مطلوب ر مط لبه ميکنيم .ين ر ه ر ه پهن وري سات و هارک
بهر مشخصي ز آن د رد .چون آخرين پيا مبر باه فرماود آيۀکريماه باه
عنو ن «رمحة ل عاملني» فرست ده شده ست.
فزون بر آن و ش هد و مبشر و ن ير ست آيۀ کريمۀ ذيل در بيا ن هماين

نکته ميفرم يد  :اي أي ا النَّب إ َّان أ خرس خناك اددا وُمب ِّ را و ذيرا
« ي نبي ! به درستي که م تو ر به عنو ن يک ش هد و مژده دهناده و بايم
دهنده فرست ديم»
«پي مبر بزرگو ر م نس ن ستثن ئي و برگزيده ي ست که بيست و سه س ا
مسووليت سنگيني همچون نبوت ر بر عهده گرفت و تک ليف ر ب چن ن
موفقيتي نج م د د که نصيب هيچ دعوتگر ديگري نشده ست؛ و ل ب
چنين روح و شعوري هر روز به هدف و سر نج مِ مب رک نزديک و نزديکتر
ميشد».
(15 )1

 -3الگوي خوب
سبب ديگري که ميتو نيم آن ر نيز يکي ز هد ف فرست ده شدن پيا مبر ن
(عليهم لسالم) برشم ريم عب رت سات ز :لگاوي خاوب باودن آنا ن بار ي
مته يش ا ن .خد ونااد در قاارآن کااريم ميفرم يااد :أ خُولئل الَّللذي دللد ِّ
اّللُ
(16 )2
اد ُل اقلختد خه
فب ُ د ُ
«آن ن کس ني هستند که خد وند هد يت ش ن کرده ست تو هم به ر ه آنا ن
قتد کن».
( )1سوره حز ب.45 :
( )2سوره نع م.90 :
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ج ي تأمل سات کاه در ينجا پا ز برشامرده شادن يک ياک پيا مبر ن
پيشين به پي مبر بزرگو ر م دستور پيروي ز آن ن د ده ميشاود .و ز ساوي
ديگر قرآن کريم م ر هم ينگونه مورد خط ب قر ر ميدهد:
اّلل والخيل خو اآلخلر وابكلر َّ
ُسواٌ ح لنةٌ لِّمل كلان ي خر ُجلو َّ
لَّئ خد كان ل ُك خل يف ر ُسوهللا َّ
اّلل
اّلل أ خ
(17 )1
كثيا
«بدون شک بر ي شم و بر ي آن نيکه به خاد و روز آخارت مياد د رناد و
خد ر زي د ذکر ميکنند در رسوا خد لگو و نمونۀ خوبي وجود د رد».
پي مبر ن بر ي م يک پيشو و م م ند و آنگونه که در نما ز باه ما م قتاد
ميکنيم در هر بخ ز زندگي خود نيز ب يد به پي مبر ن (علايهم لساالم)
قتد کنيم؛ زير زندگي حقيقاي ر پيا مبر بزرگو رما  و ديگار پيا مبر ن
بر ي م تمثيل کرده ند.
 -1تأمين توازن بين دنيا و آخرت:
پي مبر ن آمده ند ت مي ن دني و آخرت تو زن يج د کنناد و بادين طريا
آدميز د ر ز فر ط و تفريآ نج ت دهند و به ساتق مت و عتاد ا رهنما يي
نم يند .آري! نه همچون ر هب ن دني ر به تم م معني ترک گفتن و به دَير و
صومعهه پن ه بردن که ک ر درستي نيست و نه هم غوطه ور شدن در دني و
سير و برد آن قر ر گرفتن؛ بلکه بهترين رو ي فتنِ ر ه مي ناه و پيماودن
آن ست که ين نيز مظهر ديناي سات کاه فقاآ در دنيا ي روشانِ وحاي
ميتو ن آن ر به دست آورد؛ ورنه ب عقل و وجد ن نميتو ن چنين تو زني ر
( )1سوره حز ب.21 :
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هم باه هايچ وجاه نميتو ناد نسا ن ر باه چناين

يج د کرد و علمِ مح
سويه ي رتق دهد.
قرآن کريم ين تو زن ر بدين شکل بي ن ميکند:
وابخلت فيمأ آَتك َّ
اّللُ ال َّلدار اآلخلرا وال النس صليب مل ال ُّلد خيا وأ خح ل كملأ أ خح ل
(18 )1
اّللُ إلي وال ال خب الخف اب يف اب خرض إ َّن َّ
َّ
ب ال ُخم خف دي 
اّلل ال ي ُّ
«ب آنچه هلل به تو د ده ست در پي سر ي آخرت ب و نصايبت ر ز دنيا
هم فر مو مکن! آنگونه که خد وند به تاو حسا ن نماوده سات تاو هام
حس ن کن! در روي زمين در پي فس د مب ! بادون شاک خد وناد فسا د
پيشگ ن ر دوست نميد رد».

در يک طرفِ ين ميز ن لهي کفه ي که آياۀ وأ َّملا بن خعملة ربِّل فو ِّلد خ 
19نعمته ي پروردگ رت ر بي ن کن» به بي ن آن پرد خته سات قار ر د رد و
در طرف ديگر هم کفه ي موجود ست که آيۀ سر سر هشد رِ.
(20 )3
ُ ثَّ لتُ خ ألُ َّ ي خومئ حذ ع النَّعيل
«پ بدون شک در آن روز ز هماۀ نعمتها پرسايده خو هياد شاد ».آن ر
ب زگو کرده ست .پ ب ين مقي سه و معي رها ميتاو ن مو زناه ر تاأمين
کرد!

()2

( )1سوره قصص.77 :
( )2سوره ضحي.11 :
( )3سوره تک ثر.8 :
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 -2بستنِ دروازۀ اعتراض:
يکي ديگر ز سب ب بعثت پي مبر ن (عليهم لسالم) ين ست که نس نه در
آخرت ح عتر ض در بر بر پروردگ ر ر ند شته ب شند .يکاي ز آيا ت قارآن
در ين خصوص ميفرم يد:
الر ُسلل وكلان َّ
ُّ ر ُسو ُّمب ِّ ري وُمنذري لئوَّ ي ُكون ل نَّلاس ع ل َّ
اّللُ عزيلزا
اّلل ُح َّجلةٌ بل خعلد ُّ

حكيما
«پي مبر ني مژده دهناده و بايم دهناده [ر فرسات ديم] تا نسا نه پا ز
پي مبر ن به نه ي در بر بر خد وند ند شته ب شند خد وناد عزياز و حکايم
ست».
بجز پي مبر ن لهي هيچ يک ز زعم و رهبر ن ديگر نتو نساته ند باه شاکل
مد وم تودهه و ملته ر ق نع س زند و چيزي ر به آن ن بقبوالنند و گر هام
قبوالنده ب شاند هايچ ياک ز پي مها و ساخن ن و رفت ره يشا ن باه دليال
برخورد ر نبودن ز پشتو نۀ الهوتي نتو نسته ست ز صفت بشري باودن باه
در آيد ز ين رو به مرور زم ن همچون برگه ي خز ني بر ب د رفته ست.
ح ا آنکه رهبري پي مبر ن (عليهم لسالم) چنين نيسات چن نکاه پيشاتر
هم گفتيم آنه نس نه ي سف رشي و برگزيده ي هساتند و حتاي در رحام
م در نش ن پيغمبر بوده ناد .زندگيشا ن همچاون ياک موسايقي و ساخن
گفتنش ن هم بس ن يک شعر ريتم و آهنب خ صي د رد .وقتي آن ن ساخن
ميگويند هستي سر پ گو ميشود و سخن نش ن ر ميشنود.
(21 )1

( )1سوره نس ء.165 :
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هر پي مبري معجز تي ب خود آورده ست تا نسا نه يما ن بي ورناد و غيار
مؤمن ن نيز در پيشگ ه خد ع ر و به نه ي ند شته ب شند.
بر عالوه نکتۀ مهم ديگر هم ين ست که خد وند فرموده ست:
ّت ل خبعث ر ُسوال
وما ُكنَّا ُمع ِّذبني ح َّ ى
«م ت زم نيکه پي مبري ر نفرست ده يم ع ب دهنده نيستيم».
معلوم ميشود که به خ طر فرست ده شدن پي مبر ن در روز قي مت مياز ن و
تر زو نصب ميگردد و بدون عتن به ع ر و به نۀ حدي به حس ب هارک
رسيدگي ميشود.
(22 )1

تحولي که با بعثت پيامبر اکرم بميان آمد:
يم ن به هلل پي مبر و روز آخرت و سر تساليم فارود آوردن در بر بار
هلل و فر مين چ ل ه ي زندگي ر همو ر س خت و هر فارد ر در ج معاه
ي سالمي به ج يگ ه صلي ب ز گرد ند که نه آن ر رها ماي نماود و ناه
هم ز آن تج وز مي کرد .ج معهي نس ني تبديل باه دساته گلاي باي خا ر
گرديد.
مردم همه تبديل به عض ي يک خ نو ده شدند پدرش ن آدم بود وآدم نيز ز
خ ک نه عرب برعجم برتري د شت و نه عجم برعرب مگر بر س س تقاو و
پرهيزگ ري.

( )1سوره سر ء.15 :
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پي مبر مي فرم ياد( :عل خ ُحذيفلة ر لي َّ
اّللُ ع خنلوُ قلاهللا :قلاهللا ر ُسلو ُهللا هللاُ :ك ُّ ُك خلل
ني ق ل خلوٌ ي خفخل ُلرون َباب ل خلل أ خو لي ُكللو َّ أ خدللون ع ل
بلنُللو آب  ،وآب ُ ُخ للو مل خ اُللرا ح  ،لي خنلت ل َّ
ْلعون (23 )1
هللا م ا خ خ
شم همه فرزند ن آدم هستيد؟ آدم نياز ز خا ک آفرياده شاده سات آن
قومي که به آب ء و جد د ش ن فخر مي کنند ي ز ين عمل ب ز آيند ي ينکاه
ينچنين قومي ز سرگين غلط ن نيز نزد هلل بي رز تر خو هند بود).
مردم ز پي مبر مي شانيدند کاه ماي فرماود( :اي أي لا النلاس ،إن هللا قلد أابدلب
عللنكل عُبِّي لة اْلاد ي لة واعام للا َباب للا ،فالنللاس رجللون :رجللل بللر ائ لي كللرمي ع ل هللا،
وفاجر ئي دني ع هللا

(24 )2

( ي مردم! هلل فخر جاويي ج هليات و ن زيادن باه پادر ن ر ز جماع شام
برچيده ست .مردم ن بر دو نوع هستند):
 _ 1آدم نيکو و پرهيزگ ر که نزد هلل گر مي ست.
 -2آدم ف جر و بدبخت که نزد هلل ذليل ست.
اّلل بل َّ َّ
در ج ي ديگر مي فرم يد) :ع خ عُ خئبة بخ عام حر ا خْلُ ن قاهللا قاهللا ر ُسلو ُهللا َّ
اّللُ
لت َ لبَّ حة ع ل أحل حلد ُك ُّ ُكل خلل بلنُللو آب ل ُّ َّ
ع يلو وسل َّل إ َّن أ خ للاب ُك خل دللذه لي ل خ
الصللا َلخ
(25 )3
ض ٌل إ َّال بدي ح أ خو ال خئو (
َتخ ئُوهُ ليس بح حد ع أح حد ف خ

( )1مسند لبز ر حديث رقم.2938 :
( )2سنن لترم ي حديث رقم.3270 :
( )3مسند الم م حمد حديث رقم.17446 :
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«نسب ه يت ن به هيچ و جه سبب طعنه و ير د برهيچ يک ز شام نيسات.
شم همه فرزند ن آدم هستيد به م نند کيلي ن تم م (يعناي د ر ي نقاص و
کمبود هستيد) يکي بر ديگري جز به دين و تقو برتري ند رد».
حضرت بو ذر مي فرم يد که رسوا هلل فرمود:
(عل خ أ اب ِّحر أ َّن النَّل َّ قللاهللا لللوُ :ا خاُل خلر ف َّل ل خ للت ل حي مل خ أ خمحللر وال أ خسللوب إالَّ أ خن

ض وُ بتل خئوی
ال خف ُ
«بنگر! تو ز آدم سرخ پوست و سي ه پوست بهتر نيستي مگر به تقو ».
مردم مي شنيدند که در پ نما ز چناين ماي گفات« :و أان ل يد َّ
أن العبلاب
(26 )1

ک ل إخوا»
(من گو هم که تم م بندگ ن ب هم برد رند).
(27 )2

کسي که ديگران را به عصبيت (قوم پرستي) فراخواند ،از مانيست:
رسوا هلل ريشه ه ي ج هليت وجرثومه ه ي آن ر ز بايخ و بان برکناد
ر ريشه کن کرد و تم م ر ه ه ي نفوذ آن ر مسدود نمود.
وم ده
فرمود :عل خ ُجبلي بخل ُمطخع حلل أ َّن ر ُسلوهللا َّ
اّلل قلاهللا «لليس منَّلا مل خ بعلا إَ عصلبي حة
ح (28 )3
وليس منَّا م خ قاال ع عصبي حة وليس منَّا م خ مات ع عصبية

( )1رواه اإلمام امحد بن حنبل يف مسند ،حديث رقم .21407
( )2سنن بي د ود حديث رقم.15 :
( )3سنن أبي د ود حديث رقم.5123 :
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ترجمه «کسي که مردم ر به تعصب ت قومي فر خو ند ز م نيست کسي
هم که در ر ه عصبيت قومي بجنگد ز م نيست وکسي هم که ب عصبيت
قومي بميرد ز م نيست».
ج بر بن عبد هلل مي گويد :در غزوه ي بوديم مردي ز مه جرين به فردي ز
نص ر ضربه ي زد .نص ري جهت کمک نص ر ر صد زد ومه جر مه جرين
ر  .پي مبر فرمود :ين سخن ر ره ن کنيد که سخني بدبو و زشت ست.
حميت ج هلي ر حر م عالم کرد و حم يت بادون قياد و شارطي ر کاه در
ج معه ي ج هلي رو ج د شت و به صورت ضرب لمثال مشاهوري در آماده
بود .ممنوع قر ر د ده فرمود:
أ صر أخلاع ظامللا و او ما وملا( بر درت ر چه ظ لم ب شاد و چاه مظلاوم
کمک کن) و يکي ز صوا ث بت ج هليت بود پي مبر آن ر مقيد نماود و
فرمود( :م صلر قوملو ع لي غلي احللو ف لو کلالبعي اللذي ربي ف لو ينلز بذ بلو .
29ترجمه :کسي که قوم ر به ن ح ي ري نم يد م نند شتري ست که باه
علت فت دن در چ ه در ح لت هالکت ست و ب کشيدن دم ز چ ه بيارون
آورده مي شود.
به ين ترتيب روحيه و ذهنيت عرب ک مالً دگرگاون شاد .ز آن پا ديگار
ذوق و طرز فکر نس ن مسلم ن آن ضرب لمثل ر يج عرب ر بر نمي ت فات.
هنگ مي که رسوا هلل يک ب ر ين ضرب لمثل ر برزب ن آورد:

()1

أ صر أخاع ظاملا او ما وما
( )1سنن أبي د ود حديث رقم.5119 :
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مسلم ن عرب نتو نست خود ر کنتروا کند و بي درنب پرسيد :ي رسوا
خد ! ين درست ست که گر مظلوم بود نصرت مي کنيم م گر ظ لم بود
چگونه نصرت کنيم؟ رسوا خد فرمود :نصرت ظ لم بدينگونه ست که وي
ر ز ظلم ب زد ريد.
همگي تان مسئوليت و هرکدام پاسخگوي مسئوليت خويش:
در ج معه سالمي طبق ت و نژ د ه ي مختله همک ر و مادد کا ر يکاديگر
گرديدند و به همديگر تج وز نمي کردند مرد ن به سبب بر تري ي کاه هلل
به آن ن عن يت فرموده ونيز به علت تأمين نفقاه ي زنا ن ز ماو ا خاوي
سرپرست وقيم آنه هستند و زن ن نيز ص لح فرم نبرد ر و در غي ب شاوهر ن
مح فظ خ نه آن ن هستند .درست هم ن قدر که مسووليت و تکلياه د رناد
هم ن قدر نيز ح و حقوق د رند در ين ج معه هرک در بر بر مسووليت
پ سخگو بود.
پيشو مسووا و پ سخگوي ملت خوي بود .مرد در خ نه مسووا باود و در
بر بر مسؤوليت پ سخگو زن در خ نه ي شوهر مساؤوا باود و در بر بار
مسؤوليت پ سخگو خدمتگ ر در مو ا آق ي مساؤوا باود و پ ساخگوي
مسووليت  .بدين ترتيب ج معه ي سالمي ج معه ي سنجيده و آگا ه و در
بر بر تم م ک ره ي مسوا و پ سخگو بود.
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6
ايمان به روز آخرت
احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم علی سيداملرسلني حممد وعلی
آله وأصحابه أمجعني وبعد:
مطلب ديگري که ايمان آوردن به آن الزم است ،ايمان به آخرت است .در
قرآن مجيد در بسياري از آيه ها همراه با ايمان به اهلل ،ايمان به آخرت هم
ذکر شده است اهلل متعال ميفرمايد:
ا ا (2)2
َّلل والْي وام ْاْل ا
َخ ار 1)1( و اي  ي ْؤامنو َن اِب ها
ا
َّلل َوالْيَ ْوام ْاْلَخر
ُ ُ
َ م ْن آ ََم َن اِب ه َ َ ْ
منظور از ايمان به آخرت چيست؟
منظور از ايمان به آخرت اين است که يقين داشته باشيم که بعد از زندگي
اين دنيا ،جهاني ديگر و زندگي اي ديگر آمدني است .در آن روز به حساب
انسانها رسيدگي ميشود .انسانها هرچه در اين دنيا انجام داده اند ،در آن
روز پاداش کارهاي خوب و جزاي کارهاي بدشان را خواهند ديد و انسانها يا
به جنت خواهند رفت ويا به دوزخ.

( – )1سوره بقره آيه  62و .177
( – )2سوره مجادله آيه 22
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فرق بين قيامت و آخرت:
قيامت و آخرت  ،هردو از نامهااي روز آخارت واهد  ،قار مياان هاردو واه
تفاوت اعتباري ميواشد.
قيامت مصدر (قام ،يقوم) بوده ،عربها براي مبالغه ،تأنيث را در آخر آن عالوه
ميکنند .روز آخرت را به اين اعتبار قيامت مينامند که در آن حوادث
بزرگي رخ ميدهد که در نصوص ديني به طور قطعي به اثبات ر سيده است.
قيامت روزي است که خداوند متعال در آن روز زندگي و زندگان را فاني
ميسازد.
ك ذُو ا ْْلََال ال
خداوند متعال ميفرمايدُ  :ك ُّل َم ْن َعلَْي َها فَانَ -ويَ ْب َقى َو ْجهُ َربا َ
ام3 )1( . 
اْل ْكر ا
َو ْا َ
در جاي ديگري ميفرمايد :كل شيء هالاك إاهَّل وجهه4)2( . 
ُ ُّ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ
بعداز آن وقتي است که خداوند متعال بندگان اش را دو باره زنده
ميگرداند ،و در پيش گاه عدل الهي استاد ميشوند ،و از اعمال و کردار شان
مورد محاسبه قرار ميگيرد ،در اين روز انسانها با سختيها و مشقت هاي
بزرگي مالقي ميشوند ،هيچ کس بجز کساني که از قبل براي چنين روزي
ايمان صالح ،اعمال و کردار نيکو تقديم نموده اند نجات نمييابند .بعداز به
پايان رسيدن اين روز بندگان به سوي دو جايگاه سوق داده ميشوند
(بهشت جاويدان يا آتش سوزان)  .چنين روزي را قيامت ميگويند.

( )1سوره الرحمن.27 -26 :
( )2سوره القصص.88 :
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روز آخرت را به اين اعتبار آخرت مينامند که در آن زندگي دنيايي (که
مرکب از سالها و روز ها است) به پايان ميرسد ،و روزي ديگري بعداز آن
براي زندگي کردن به شکل زندگي دنيوي وجود ندارد.
عاليم قيامت:
بخش ديگري از ايمان به روز آخرت يا رستاخيز اين است که به مقدمات آن
که رسول گرامي از آن خبر داده ايمان داشته باشي ،مانند عالمات و
نشانه هاي قيامت.
عالمات قيامت دو نوع

(5 )1
است:

الف :عالمات صغري:
يا عالمات کوچك ،نشانه هايي هستند که داللت بر نزديکي قيامت ميکنند
که البته تعداد شان زياد است .بسياري از آنها تحقق يافته است .از جمله:
بعثت پيامبر مان ،ضايع شدن امانت ،آراستن مساجد و افتخار به آن،
انتخاب شدن پادشاهان و فرمان روايان از ميان افراد خوشگذران و بي
اهليت ،نه از ميان خانواده هاي معروف و با اخالق و داراي تربيت ،دسترسي
صحرانشينان به آپارتمانها ،جنگ با يهود و کشتن آنها ،نزديك شدن فاصله
هاي زماني ،کم شدن عمل صالح ،ظاهر شدن فتنه ها ،زياد شدن قتل و
کشتار و کثرت فسق و زنا ،لذا خداوند متعال ميفرمايد :اق ََْتب ا
اعةُ
ت ال ه
سَ
ََ
ش هق الْ َق َمر«6 )2( قيامت نزديك شد و ماه شكافت».
َوانْ َ

( – )1برگرفته شده از کتاب ارکاان ايماان ،تهياه و تنظايم مرکاز پاوهشاهاي علاوم
اسالمي دانشگاه اسالمي مدينه منوره( .جزاهم اهلل خيراً).
( )2سوره قمر1 :
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ب :عالمات كبري:
يا نشانه هاي بزرگ ،نشانه هايي هستند که اندکي پيش از قيام قيامت ظاهر
ميشود و گويا زنگ خطرند که آغاز قيامت را اعالن ميکنند ،تعداد اين
عالمات ده تاست که هيچکدام از آنها تاکنون تحقق نيافته است .از جمله:
 .1خروج مهدي.
 .2خروج دجال.
 .3نزول حضرت عيسي از آسمان به عنوان حاکم عادل که صليب را
ميشکند و دجال و خنزير را ميکشد ،جزيه را منسوخ ميکند و به شريعت
اسالم حکم ميکند.
 .4خروج يأجوج و مأجوج.
 .5پديد آمدن سه خسوف ،يکي در مغرب يکي در مشرق و يکي در جزيره
العرب.
 .6دخان که عبارت از دودي عظيم است که از آسمان فرود ميآيد و مردم
را ميپوشاند.
 .7بلند شدن قرآن از زمين به آسمان.
 .8طلوع خورشيد از مغرب.
﴿وإا َذا َوقَ َع الْ َق ْو ُل َعلَْي اه ْم
 .9خروج دابة اَّلرض .چنانکه قرآن کريم ميفرمايدَ :
ن النهاس كانوا اِبايتانا َّل يوقانون﴾(7)1
أَ ْخ َر ْجنَا ََلُ ْم َدابهةً ام َن ْاْل َْر ا
ض تُ َكلا ُم ُه ْم أَ ه َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ
هنگاميکه فرمان وقوع قيامت فرارسد جانوري را براي مردمان از زمين
بيرون ميآوريم که با ايشان سخن ميگويد که اين مردمان به آيات اهلل
ايمان نميآورند8.
( )1سوره (نمل)82 :
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 .10خروج آتش بزرگي از عدن (يمن) که مردم را به سوي شام سوق
ميدهد .اين آخرين عالمت از عالمات بزرگ قيامت است.
امام مسلم از حذيفه بن أسيد الغفاريروايت ميکند که گفت :در حالي
که ما داشتيم با هم گفتگو ميکرديم ناگهان پيامبر حاضر شدند و
فرمودند در باره چه گفتگو ميکنيد ،گفتيم دربارة قيامت ،فرمودند« :إهنا لن
تقوم حىت تروا قبلها عشر آايت»

(9 )1

«قيامت بر پا نخواهد شد تا اينكه قبل از آن ده نشانه را ببينيد».
از جمله« :دخان»« ،دجال»« ،دابه»« ،طلوع خورشيد از مغرب»« ،نزول
حضرت عيسي»« ،ياجوج و ماجوج»« ،سه تا خسوف» و «آتش که از يمن
بيرون آمده» و مردم را به سوي ميدان محشر سوق ميدهد ،را ذکر
فرمودند .همچنين پيامبر ميفرمايند:
ال
«ي رج يف آخ ر أم ي امله دي يس قيه هللا الغي ث و خت رج
اْلرض نباو ا و يعط ي امل ُ
َ
ا
صحاحاً و تكثر املاشية ،و تعظم اْلمة يعيش سبعاً او مثانياً يعين حججاً»

(10 )2

«در آخر امت من مهدي خواهد آمد ،که با آمدن او خداوند باران زياد
خواهد بارانيد و مال صحيح و بدون عيب داده ميشود و زمين گياهانش را
خواهد رويانيد ،و حيوانات حالل گوشت زياد خواهد شد ،و امت نيرومند
خواهد گرديد ،او هفت يا هشت سال عمر خواهد کرد».

( - )1صحيح مسلم حديث شماره.2901 :
( - )2مستدرك حاکم شماره .8173 :
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در روايات آمده است که اين عالمات همانند دانه هاي تسبيح که رديف
هستند ،پي در پي خواهد آمد ،يکي که ظاهر شد ديگري نيز ظاهر خواهد
شد ،هرگاه تمام اين عالمات تحقق يافت به مشيت و اجازة خدا ،قيامت بر
پا شده است.
چگونگي ايمان به روز آخرت:
ايمان به روز آخرت دو نوع است ،اجمالي و تفصيلي.
ايمان اجمالي :اين است که ايمان و باور داشته باشيم که خداوند متعال در
روز مشخصي تماميانسانها را در يکجا جمع کرده و هر کس را مطابق
عملش پاداش ميدهد ،گروهي به بهشت و گروهي وارد دوزخ خواهند شد.
چنانکه خداوند متعال ميفرمايد:
(11 )1
قُل إا هن ْاْلَ هولاني و ْاْل اخ ارين ،لَم ْجموعُو َن إا ََل امي َق ا
ات ي ْوم َم ْعلُوم
َ َ ُ
ََ
ْ
«بگو :بي گمان پيشينيان و پسينيان در موع ِد روزي معين گرد آورده
ميشوند».
ايمان تفصيلي :و اما ايمان تفصيلي ايمان به همة تفصيالتي است که پس
از مرگ خواهد آمد که امور ذيل را در بر ميگيرد:
اول فتنة قبر:
آن عبارت از اين است که مرده پس از دفنش دربارة پروردگار و دين و
پيامبرش سوال ميشود ،پس خداوند کساني را که مؤمن هستند با کلمه

( )1سوره واقعه .50 -49
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توحيد ثابت قدم ميدارد ،چنانکه در حديث آمده است که هنگاميکه از
بندة مؤمن سوال شود ميگويد:
«ريب هللا و ديين اَّلسالم ونبيي حممد»

(12 )1

«پروردگارم اهلل ،دينم اسالم و پيامبرم محمد است».
پس ايمان آوردن به مدلول احاديث بشمول سؤال دو فرشته (منکر و نکير)
و چگونگي آن ،و جوابي که مؤمن خواهد داد و جوابي که کافر و منافق
خواهد داد ،واجب است.
دوم عذاب قبر و نعمتهاي آن:
ايمان به عذاب قبر و نعمتهاي آن واجب است و اينکه يا چاهي از چاه هاي
جهنم و يا باغي از باغ هاي بهشت است ،و اينکه قبر اولين منزل از منازل
آخرت است ،کسي که از آن نجات يابد مراحل بعدي برايش آسانتر خواهد
شد و کسي که از آن نجات نيابد مراحل بعدي برايش دشوارتر خواهد بود،
و با مردن شخص گويا قيامتش بر پا شده است.
پس نعمت و عذاب هم بر روح و هم بر جسد يکنواخت تأثير ميگذارد ،البته
گاهي ممکن است روح به تنهايي مورد نعمت يا عذاب قرار گيرد ،بنابر اين
عذاب خداوند متوجه ستمگران ،و نعمتهايش وياة مؤمنان صادق خواهد
بود.
مرده در برزخ يا عذاب ميبيند و يا نعمت داده ميشود ،چه در قبر گذاشته
شود و چه نشود ،حتي اگر انسان بسوزد يا غرق شود يا خوراك درنده يا
( – )1مسند امام أحمد شماره حديث.18614 :
154

ايمان به روز آخرت

خطبههاي جمعه

پرنده اي شود بهر حال اين عذاب يا نعمت به او خواهد رسيد .چنانکه
خداوند متعال ميفرمايد:
ا
آل فا ْر َع ْو َن
اعةُ أَ ْد اخلُ وا َ
وم ال ه
ار ي ْع َر ُ
س َ
ض و َن َعلَي َه ا اُ ُدواً َو َعش ياً َوي ْو َم تَ ُق ُ
النه ُ
(13 )1
أَ َش هدال َْع َذ ا
اب
«آتش (دوزخ آنان را فرا گرفت) که به هنگام صبح و شام بر آن عرضه
ميشوند و روزي که قيامت بر پا شود( ،گوييم ):فرعونيان را به سخت ترين
عذاب در آوريد».
رسول گرامي ميفرمايد« :فلوَّل ان َّل تدافنوا لدعوت هللا ان يسمعكم من
عذاب القرب»

(14 )2

«اگر از ترس اين نبود که دفن کردن مردگان را رها کنيد ،حتم ًا از خداوند
ميخواستم که قسمتي از عذاب قبر را به شما بشنواند».
سوم دميدن در صور:
صور شاخي است که اسرافيل در آن ميدمد ،در دميدن اولش تمام
مخلوقات ميميرند ،مگر کساني که خدا بخواهد سپس در دميدن دوم تمام
مخلوقات از روزي که خداوند ،جهان را آفريده تا قيام قيامت همه زنده
ميشوند .چنانکه خداوند متعال ميفرمايد:
الصوار فَ ا
سماو ا
ات َوَم ْن ايف ْاْل َْر ا ا
اء ه
اَّللُ ُثُه نُاف َخ افي اه
َ ونُاف َخ ايف ُّ
َ
صع َق َم ْن ايف ال ه َ َ
ض إ هَّل َم ْن َش َ
أُخرى فاإذا هم قايام ينظرون15 )3( 
ْ َ َ َ ُ ْ ٌ ْ ُُ َ
( )1سوره غافر46 :
( )2صحيح مسلم شماره.2867 :
( )3سوره زمر68 :
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و در «صور» دميده شود ،آنگاه آسمانيان و زمينيان (همگي) بميرند .مگر
کسي که خداوند خواسته است .سپس دوباره در آن دميده شود ،آنگاه است
که آنان ايستادگاني خواهند بود که مينگرند».
پيامبر گرامي ميفرمايندُ« :ث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إَّل أصغی ليتا

و رفع ليتاً ُث َّل يبقي أحد إَّل صعق ُث ينزل هللا مطرا كانه الطل فتنبت منه أجساد
الناس ُث ينفخ فيه أُخري فاذاهم قيام ينظرون»

(16 )1

«سپس در صور دميده ميشود هيچ کسي آنرا نميشنود مگر اينکه گردنش
کج ميشود ،آنگاه همه کس بيهوش ميشوند سپس خداوند باراني نازل
ميکند مانند شبنم آنگاه أجساد انسانها مانند گياه ميرويد ،سپس در صور
دوباره دميده ميشود ،پس ناگهان همه کس را ميبيني که ايستاده و نگاه
ميکند».
چهارم برانگيخته شدن بعد از مرگ:
يعني اين است که خداوند بعد از دميدن دوم همه انسانها را زنده ميکند.
پس همة انسانها در پيشگاه پروردگار جهانيان ميايستند ،بدين گونه که
هرگاه خداوند متعال اجازه دميدن در صور و بازگشت ارواح را به اجساد
صادر کند ،همة انسانها از قبرهايشان بر ميخيزند با سرعت و شتابزدگي
بسوي ميدان محشر ميروند ،نه کفش بپا دارند ،نه لباس به تن ،دست
خالي ،هيچ چيزي به همراه ندارند ،ايستادن شان در ميدان محشر به شدت
طوالني ميشود ،خورشيد به آنها نزديك ميشود و بر شدت گرميو
( )1صحيح مسلم شماره حديث ،2940 :با تفاوت اندك.
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حرارتش افزوده ميگردد ،از سختي آن روز عرق آنان را فرا ميگيرد ،حالت
هر کس متفاوت است ،براي بعضي عرق تا شتالنگ پا ميرسد ،بعضي تا
ال در عرقش
زانو ،بعضي تا کمر ،بعضي تا سينه ،بعضي تا شانه ،بعضي ک ً
غرق ميشود ،و هر کس به اندازه اعمالش مکافات دارد.
پنجم حشر و حساب و جزاء:
پس ما به حشر اجساد و سوال و جواب آنان و اقامة عدل در ميان شان
ايمان و يقين داريم و اينکه أجساد زنده و محشور ميشوند ،و مورد سؤال
قرار ميگيرند و با عدل و انصاف و مطابق اعمالشان سزا يا جزا داده
ادر امن هم أَحدا17 )1( 
ش ْرََن ُه ْم فَ لَ ْم نُغَ ا ْ ْ ُ ْ َ ً
ميشوند .خداوند متعال ميفرمايدَ  :و َح َ
«و آنان را برانگيزيم و كسي از آنان را فرو گذار نكنيم».

و ميفرمايد :فَأَ هما َم ْن أ ا
نت أاَن
ُوت كاتَابَهُ باي امينا اه فَي ُق ُ
ول َها ُؤ ُم اق َْرأوا كاتَابايه ،إاان ظَنَ ُ
اضية18 )2( 
ا
شة ر ا
ُم َالق اح ا
سابيه ،فَ ُه َو ايف عي َ َ
َ
«پس اما کسي که کارنامه اش به دست راست او داده شود ،ميگويد :بگيريد
کارنامه ام را بخوانيد ،من يقين داشتم که من به حسابم خواهم رسيد پس
او در زندگاني پسنديده اي خواهد بود».
و ميفرمايدَ  :وأَ هما َم ْن أ ا
ُوت كاتَاباي ْهَ ،وََلْ أَ ْد ار َما
ُوت كاتَابهُ با اش َمالا اه فَي ُق ُ
ول اي لَيتَ اين ََلْ أ َ
(19 )3
ا
سابايه
حَ
( )1سوره کهف47 :
( )2سوره حاقه21-20-19 :
( )3سوره حاقه26- 25 :
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«و اما کسي که کارنامه اش به دست چپ او داده شود ،گويد :اي کاش
کارنامه ام به من داده نميشد و نميدانستم حساب (کارم) چيست».
پس حشر يعني سوق دادن و جمع کردن انسانها در ميعادگاه بزرگ قيامت
براي حساب وکتاب ،فرق بين حشر و بعث اين است که بعث عبارت از
بازگرداندن ارواح به اجساد است ،اما حشر سوق دادن و جمع کردن اين
زنده شدگان در ميدان محشر است.
و حساب و جزاء اين است که خداوند متعال بندگانش را در مقابلش احضار
ميکند و اعمالي را که انجام داده اند بيادشان ميآورد .پس مؤمنان
پرهيزگار و با تقوي حسابشان فقط اين است که اعمالشان به آنان عرضه
شود ،تا اينکه بدانند که خداوند مهربان چقدر به آنان احسان کرده و چقدر
آنان را در دنيا پوشانده و در آخرت چقدر آنان را مورد عفو و بخشش قرار
داده است .آنان بر اساس ايمان شان محشور ميشوند ،فرشتگان از آنان
استقبال ميکنند و به ايشان ماده بهشت ميدهند و آنانرا از هول و ترس
آن روز دشوار در آمان ميدارند ،پس چهرهاي شان سفيد و خوشبخت
ميگردد و واقعاً که اين چهره ها در آنروز شادان و خندان و درخشانند.
و اما تکذي ب کنندگان و اعراض کنندگان پس درآن روز بسيار سخت و
دقيق مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و از هر صغيره و کبيره اي پرسيده
خواهند شد ،بر چهره هايشان کشانده خواهند شد ،تا اينکه خوار و ذليل
شوند .آري اين پاداش و مزدشان است و در ازاي اعمالي که در دنيا انجام
ميدادند و به خاطر اينکه حق را تکذيب ميکردند.
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در روز قيامت قبل از همه امت محمد محاسبه خواهند شد ،و هفتاد
هزار از آنان به خاطر کمال توحيد شان بدون حساب و عذاب وارد بهشت
خواهند شد ،آنها کساني اند که پيامبر چنين توصيف شان نموده است:
«الذين َّليسَتقون وَّل يتطريون وَّل يكتوون وعلی رهبم يتوكلون»

(20 )1

«و کساني که براي معالجه ،طلب رقيه نميکنند ،و بدشگوني نميکنند و
خود را از اکتوا (نوعي داغ کردن براي خشکاندن بيماريهاي مزمن) بي نياز
ميدانند و بر پروردگارشان توکل ميکنند».
از آنجمله صحابي جليل القدر عکاشه بن محصن است .اولين چيزي
که انسان از حقوق اهلل درباره آن پرسيده ميشود ،نماز است ،و اولين چيزي
که از حقوق العباد دربارة آن پرسيده ميشود و بين انسانها قضاوت و داوري
صورت ميگيرد خون هاي ناحق است.
ششم حوض كوثر:
به حوض پيامير ايمان داريم ،و آن حوض بزرگ و گراميقدري است که آبش
از شربت بهشت و از نهر کوثر پر ميشود ،که در ميدان محشر است و
مؤمنان امت محمد براي نوشيدن از آن به پاي آن ميآيند.
از صفات آن :اين است که از شير سفيد تر ،از يخ سردتر ،از عسل شرين
تر ،و از مشك خوشبوتر است .بسيار بزرگ و فراخ است ،و طول و عرض آن
برابر است .هر گوشة آن مسافت يکماه راه است ،و دو ناودان از بهشت بر آن

( - )1صحيح بخاري شمارة ،5420 :صحيح مسلم شمارة.478 :
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مشرف است که همواره آنرا پر ميکند ،کسي که يکبار آنرا بنوشد بعد از آن
هرگز تشنه نخواهد شد .پيامبر فرمودند:
«حوضي مسرية شهر ،ماءه أبيض من اللنب ،ورحيه أطيب من املسك و كيزانه كنجوم
السماء ،من شرب منه فال يظمأ أبداً»

(21 )1

«حوض من مسافت يکماه است ،آبش سفيدتر از شير و خوشبوتر از مشك و
کوزه هاي آن به اندازة ستارگان آسمان است ،کسي که از آن بنوشد هرگز
تشنه نخواهد شد».
هفتم شفاعت:
در آن روز بزرگ و دشوار هنگاميکه مصيبت و سختي بر مردم فشار آورد ،و
از ماندن و ايستادن در آنجا بسيار رنجور گردند تالش خواهند کرد تا اينکه
کسي براي شان در نزد پروردگارشان شفاعت کند و تا اينکه خداوند عادل
از اين مصيبت و عذاب جانکاه نجاتشان بخشد ،اينجاست که حتي پيامبران
اولوالعزم عليهم السالم از اين امر خطير شانه خالي ميکنند و معذرت
ميخواهند ،تا اينکه قضيه به سرور و خاتم پيامبران ،و پيامبر گراميمان
حضرت محمد ميرسد که خداوند همة گناهان گذشته و آيندة ايشان
را بخشيده است و حضرتش امروز در جايي ميايستد که تمام انسانها از
ايشان ستايش ميکنند ،و مقام و منزلت عظيم و درجة عالية ايشان اينك
ظاهر ميگردد ،پس در زير عرش سجده ميکند .خداوند سبحان صيغه
هاي حمد و ثنايي به ايشان الهام ميکند که با آنها به ستايش و تمجيد
( - )1صحيح بخاري ،شماره حديث.6579 :
160

ايمان به روز آخرت

خطبههاي جمعه

پروردگارش مشغول ميشود ،و از پروردگارش اجازة شفاعت ميخواهد ،که
پروردگار عظيم به ايشان اجازه ميدهد که براي خاليق شفاعت کند تا
اينکه پس از آن هول و ترس طاقت فرسايي که آنان را عاجز کرده بود ،در
ميان بندگان به قضاوت و داوري بپردازد.
پيامبر ميفرمايد« :إن الشمس تدنو يوم القيامة حىت يبلغ العرق نصف اْلذن
فبينما هم كذلك استغاثوا ِبدم ُث مبوسى ُث مبحمد فيشفع بني اخللق فيمشى حىت
آيخذ حبلقة الباب فيومئذ يبعثه هللا مقاما حممودا حيمده أهل اْلمع كلهم»

()1

«در

روز قيامت خورشيد نزديك ميشود تا اينکه عرق تا بنا گوش را فرا
ميگيرد ،در اين هنگام که در چنين وضعيتي قرار دارند از آدم ،سپس از
موسي ،سپس از محمد کمك ميخواهند ،پس ايشان شفاعت ميکند تا
اينکه خداوند دادگري اش را در ميان خلق شروع کند ،پس ايشان ميرود تا
اينکه حلقة در را ميگيرد ،و آنجاست که خداوند ايشان را به مقام محمودي
ميفرستد که همگان از ايشان ستايش ميکنند».
اين است شفاعت عظميکه خداوند متعال فقط به رسول اهلل مختص
فرموده است .البته براي حضرتش شفاعتهاي ديگري نيز ثابت شده
است ،مثل:
 -1شفاعت حضرتش براي بهشتيان که به آنان اجازة ورود به بهشت
داده شود.
چنانکه خود ايشان ميفرمايد:
( – )1شرح مشکل اآلثار جلد 52 ،3
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«أت ِبب اْلن ة ي وم القيام ة فأس تفت فيق ول اخل اأن م ن أن ت ق ال :ف أقول حمم د
فيقول :بك أمرت َّل أفت ْلحد قبلك»

(22 )1

«در روز قيامت به دروازة بهشت ميآيم و ميخواهم که در را برايم باز کنند،
خازن (دربان بهشت) ميگويد شما کيستي؟ ميفرمايد :ميگويم محمد
هستم ،ميگويد :دربارة شما به من دستور داده شده( ،که در را باز کنم)
قبل از شما براي هيچ کسي باز نخواهم کرد».
 -2شفاعت حضرتش براي کساني که نيکي ها و بدي هايشان مساوي
شده باشد ،پس براي آنان شفاعت ميکند که وارد بهشت شوند ،اين نظر
بعضي علماء است .حديث صحيحي از پيامبر يا صحابه در اين باره ثابت
نشده است.
3ا شفاعت حضرتش دربارة کساني که مستحق دوزخ شده اند تا اينکه
وارد آن نشوند.
دليل اين نوع شفاعت ،عموم فرمودة رسول گرامي است که فرموده اند:
«شفاعي ْلهل الكبائر من أمي»

(23 )2

«شفاعت من براي صاحبان كبيره از امتم است».
 4ا شفاعت حضرتش براي رفع درجات بهشتيان در بهشت .دليلش اين
ارشاد نبوي است که فرموده اند:
( - )1صحيح مسلم شمارة حديث.406 :

( – )2سنن أبو داود شماره حديث ،4739 :سسن ترمذي شمارة حديث.2552 :
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«اللهم اافر ْليب سلمه و ارفع درجته يف املهديني»

(24 )1

«خدايا :ابو سلمه را بيامرز و مرتبه اش را در راه يافتگان بلند فرما».
 5ا شفاعت حضرتش براي کساني که بدون هيچگونه حساب و عذابي
وارد بهشت ميشوند .دليلش حديث عکاشه بن محصندر هفتاد هزار
نفري است که بدون هيچگونه حساب و عذابي وارد بهشت ميشوند ،که
پيامبر براي او چنين دعا فرمودند:
«اللهم اجعله منهم»

(25 )2

«پروردگارا او را از آنها بگردان».
6ا شفاعت حضرتش براي آن دسته از اُمتش که گناهان کبيره داشته
اند و بخاطر آن وارد دوزخ شده اند ،شفاعت ميکنند که از دوزخ خارج
شوند .دليلش اين فرموده حضرت است:
«شفاعي ْلهل الكبائر من أمي»

(26)3

« شفاعت من (فقط) براي کساني از امت من است که گناه کبيره انجام داده
باشند (و نه شرك)».
همچنين ميفرمايند:

( )1صحيح مسلم شمارة حديث .2169 :920
( )2صحيح بخاري شمارة حديث 5811 :و صحيح مسلم شماره حديث.542 :
( )3سنن إبي داود شمارة حديث ،4739 :سسن ترمذي شمارة حديث.2552 :
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«يرج قوم من النار بشفاعة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم فيدخلون اْلنة يسمون
اْلهنمني»

(27)1

«گروهي از مردم به شفاعت محمد از دوزخ بيرون ميشوند و وارد
بهشت ميگردند که «جهنميان» ناميده ميشوند».
7ا شفاعت حضرتش دربارة کساني که مستحق عذاب بوده اند تا عذاب
شان تخفيف يابد ،مانند شفاعت ايشان در حق عموي شان أبو طالب.
دليلش اين است که حضرت رسول  فرمودند:
«لعله تنفعه شفاعي يوم القيامه فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه
دمااه»

(28 )2

«اميدوارم روز قيامت شفاعت من به او کمك کند ،بنابر اين (بعد از کم
شدن عذابش به کمك شفاعت من) بر الية نازکي از آتش قرار داده خواهد
شد که آتش تا شتالنگ (کُلّه) پايش ميرسد و مغز سرش از آن به جوش
ميآيد».
شروط قبول شفاعت:
قبول شفاعت در نزد خدا مبني بر دو شرط است:
أ :خوشنودي خداوند از شفاعت کننده و شفاعت شونده .چنانکه خداوند
ن ارتضى 29 )3(
متعال ميفرمايدَ  :وَّل ي ْش َفعُو َن إاهَّل لا َم ا َْ َ
( )1صحيح بخاري شمارة حديث.6566 :
( )2صحيح بخاري شمارة حديث ،3885 :صحيح مسلم شمارة حديث.535 :
( )3سوره انبياء28 :
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«و شفاعت نميکنند مگر براي کسي که (خداوند) بپسندد».
ب :اجازه خداوند متعال براي شفاعت کننده که بتواند شفاعت کند .چنانکه
ميفرمايد :مَنْ ذَا الَّذِي يشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(30 )1

«چه کسي است که بدون حکم او در پيشگاهش شفاعت کند»؟
هشتم :ميزان:
ميزان ،حق است و ايمان آوردن به آن واجب است .و آن ترازويي است که
خداوند متعال در روز قيامت براي وزن کردن اعمال بندگان نصب ميکند تا
اينکه بندگان را مطابق اعمال شان پاداش دهد.
ميزان يا ترازوي اعمال چيزي است محسوس که دو پله و يك زبان دارد ،که
اعمال بندگان بوسيله آن وزن ميشود يا دفترهاي اعمال و يا خود عمل
کننده وزن ميشود ،اما معيار سنگيني و سبکي خود عمل است ،نه عمل
کننده و نه دفاتر اعمال .لذا خداوند متعال ميفرمايد:
ضع الْموا اأين ال اْقس َ ا ا ا ا
ال َحبهة ام ْن
س َشيئاً َوإا ْن َكا َن امثْ َق َ
َ ونَ َ ُ َ َ َ ْ
ط لي ْوم الْقي َامة فَال تُظْلَ ُم نَ ْف ٌ
(31 )2
ا
ني
َخ ْر َدل أَتَينَا اهبَا َوَك َفى بانَا َحاسبا َ
«و در روز قيامت ترازوهاي درست را در ميان نهيم و کسي هيچ
ستمينبيند و اگر (عمل نيك و بد هر شخص) هم وزن دانة خردلي باشد،
آن را (در ميان) ميآوريم و ما حسابرسي را کفايت ميکنيم».

( )1سوره بقره255 :
( )2سوره انبياء47 :
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ك ُه ُم ال ُْم ْف ال ُحونَ ،وَم ْن َخ هف ْ
و ميفرمايد :فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا اأينُهُ فَأُولَئا َ
ت َم َوا اأينُهُ
سروا أَن فسهم امبا كانوا اِبايتانا يظْلامون32 )1( 
َ ُ َ
ك اله اذي َن َخ ا ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ
فَأُولَئا َ
«پس کساني که کفّة نيکي هايشان گران شود ،آنانند که رستگارند و هر
کس که کفّة نيکي هايش سبك باشد ،آنانند کساني که به (سزاي) انکار
آيات ما به خويشتن زيان زدند».
رسول اهلل ميفرمايند« :الطهور شطر اَّلميان و احلمد هلل متأل امليزان»

(33 )2

«پاکي و نظافت نصف ايمان است و کلمة «الحمدهلل» ميزان اعمال را پر
ميکند».
همچنين پيامبر ميفرمايند:
«يوضع امليزان يوم القيامة فلو وأن فيه السماوات و اْلرض لوسعت»

(34)3

«در روز قيامت ميزان اعمال نصب ميشود ا آنقدر بزرگ است که ا که اگر
آسمان و زمين در آن وزن شود ظرفيت آنرا دارد».
نهم :صراط:
به صراط ايمان داريم و آن عبارت از پلي است که بر روي دوزخ نصب
ميشود ،گذرگاهي بسيار وحشتناك و خطرناك است که مردم براي ورود
به بهشت از روي آن بايد عبورکنند ،بعضي بقدري سريع و تند عبور
ميکنند مانند چشم به هم زدني ،بعضي مانند برق ،بعضي مانند باد ،بعضي
( )1سوره اعراف9-8 :
( )2صحيح مسلم شمارة حديث.556 :
( )3کنز العمال في سنن األقوال واألفعال شمارة حديث.39022 :
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مانند پرنده ،بعضي مانند اسب تيزرو ،و بعضي مانند شخص تيز رفتاري
ميدوند ،از همه آخرتر کساني هستند که خود را به زور ميکشند ،عبور هر
کسي بر مبناي عمل اوست ،بعضي هم هستند که نورشان فقط به اندازة
شصت پايشان است ،کسان ديگري هم هستند که ربوده ميشوند و به
دوزخ پرت ميشوند ،اما کسي که از پل (صراط) عبور کند وارد بهشت شده
است.
اولين کسي که از آن عبور ميکند پيامبر عزيزمان حضرت محمد است
سپس امتش .در آن روز جز پيامبران عليهم السالم هيچکس اجازة سخن
گفتن ندارد ،سخن و دعاي پيامبران اين است که:
«اللهم سلم سلم» («35)1خدايا حفاظت كن حفاظت كن».
در دوزخ چنگك هايي در دو طرف صراط قرار دارد که اندازة آنها را غير از
خداوند کسي نميداند که هر کسي را خدا بخواهد با اين چنگك ها
ميگيرند و پايين ميکشند.
ويژگي هاي صراط:
از صفات پل صراط اين است که از شمشير تيزتر و از مو باريك تر است ،جز
کسي که خدا او را ثابت قدم بدارد کسي نميتواند خودش را حفظ کند،
کما اينکه صراط تاريك است ،امانت و صلة رحم (يعني با خويشاندان رابطه
نيکو داشتن) ميآيند و در دو طرف صراط ميايستند تا اينکه گواهي دهند

( - )1صحيح بخاري شمارة حديث ،806 :و صحيح مسلم شمارة حديث.472 :
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که چه کسي آنها را رعايت کرده و چه کسي ضايع شان کرده است .چنانکه
خداوند متعال ميفرمايد:
ا
ك ح ْتم اً م ْق ا
ض ياًُ،ثُه نُنَ اج ي اله اذي َن اته َق ْوا
َ وإا ْن م ْن ُك ْم إاهَّل َوا ار ُد َه ا َك ا َن َعلَ ى َربا َ َ َ
(36 )1
ا
ني فاي َها اجثايا
َونَ َذ ُرالظهال ام َ
«وکسي از شما نيست مگر آنکه بر آن گذر خواهد کرد اين (وعده) بر
پروردگارت قضاي شدني است .سپس پرهيزگاران را رهايي ميبخشيم و
ستمگاران را ا از پاي درآمده ا در آنجا واگذاريم».
رسول اهلل ميفرمايند« :ويضرب الصراط بني ظهران جهنم فأكون جيوأ من
الرسل أبمته»

(37 )2

«پل صراط در وسط دوزخ نصب ميشود من اول کساني خواهم بود که
رسوالن به امت خود از آن عبور ميکنيم».
همچنين پيامبر ميفرمايد« :ويضرب جسر جهنم قال رسول هللا :فأكون
أول من جييزه ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم»

(38 )3

«و پل صراط بر روي دوزخ نصب ميگردد و رسول خدا فرمودند :من
اولين کسي خواهم بود که از آن عبور ميکنم دعاي پيامبران در آنروز اين
است که خدايا! حفاظت فرما ،حفاظت فرما».

( )1سوره مريم72 -71 :
( )2صحيح بخاري شمارة حديث.806 :
( )3صحيح بخاري شمارة حديث.6573 :
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ابو سعيد خدري ميفرمايد« :بلغين أن اْلسر أدق من الشعر و أحد من
السيف»

(39)1

«به من چنين رسيده است که پل (يا صراط) از مو باريك تر و از شمشير
تيز تر است».
و رسااول گرامااي ميفرماينااد« :وترس ل اْلمان ة وال رحم فتقوم ان عل ى جن

الصراط مييناً ومشاَّلً ،فيمر أولكم كالربق .قال :قلت :أبيب أنت و أمي! أى ش يء كم ر
الربق قال :أَل تروا إَل ال ربق كي ف مي ر و يرج ع يف طرف ة ع ني ُث كم ر ال ري ُ ،ث كم ر

قائم عل ى الص راط يق ول :رب! س لم
الطري و شد الرجال ،جتزي هبم أعماَلُم ،و نبيكم ٌ

سلم ،حىت تعجز أعمال العباد ،حىت جيئ الرجل فال يستطع الس ري إَّل أحف اً ق ال :ويف
ت ب ه فمك دو َنج و مك دوس
ح افي الص راط كاللي ب ُمعلق ة م أمورةٌ أبَخ اذ م ن أ اُم ْر ُ
(40)2
يف النار»
«و امانت و صلة رحم فرستاده ميشوند و بر دو طرف راست و چپ (صراط)
ميايستند ،اولين شما مانند برق عبور ميکند ،سپس مانند باد ،سپس
مانند عبور پرنده و پياده تيز رفتار ،هر کسي مطابق عملش پاداش داده
ميشود و پيامبرتان در حاليکه بر (صراط) ايستاده ميفرمايد :پروردگارا!
سلم سلم (حفاظت بفرما حفاظت بفرما) تا سر انجام اعمال بندگان عاجز
ميماند (که کسي نميتواند در روشني عملش عبور کند) و شخص ميآيد
اما جز با سينه خيز توانايي رفتن ندارد ،و فرمودند :در دو طرف صراط
( – )1صحيح ابن حبان شمارة حديث.7377 :
( – )2الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم شمارة حديث.2388 :
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چنگك هايي آويزان است که مأمورند هر کسي را که به آنان دستور برسد
بگيرند».
دهم :قنطره:
همچنين ايمان داريم که مؤمنان هرگاه از پل عبور کنند بر قنطره
ميايستند و قنطره جايي است در بين دوزخ و بهشت که مؤمناني که از پل
صراط عبور کنند و از دوزخ نجات يابند در آنجا ميايستند تا اينکه پيش از
داخل شدن به بهشت براي آنان از يکديگرشان انتقام گرفته شود ،پس هر
گاه تصفيه و پاك شدند براي آنها اجازة دخول بهشت ميرسد .پيامبر
ميفرمايند:
«يل ا املؤمن ون م ن الن ار فيحبس ون عل ى قنط رة ب ني اْلن ة و الن ار ،فيق تا لبعض هم
م ن بع ض مظ اَل كان ت بي نهم يف ال دنيا ح ىت إذا ه ذبوا و نق وا أذن َل م يف دخ ول
اْلنة،فوالذي نفس حممد بيده ْلحدهم أهدى مبنزله يف اْلنة من ه مبنزل ه ك ان يف ال دنيا»
(41)1

«مؤمنان که از دوزخ خالصي مييابند در فاصله بين بهشت و دوزخ
نگهداشته ميشوند تا ظلم و ستميکه در دنيا بين آنان وجود داشته
برايشان از يکديگر انتقام گرفته شود ،هر گاه پاك شدند و تصفيه گرديدند
به آنان اجازة دخول بهشت داده ميشود ،قسم به ذاتي که جان محمد در
دست اوست هر کدام آنان راه خانه اش در بهشت را از راه خانه اش در دنيا
بهتر ميداند».
( - )1صحيح بخاري شمارة حديث .6535
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يازدهم :بهشت و دوزخ:
همچنين ايمان و يقين داريم که بهشت و دوزخ حق است ،و اينکه هر دو
وجود دارد و هيچگاه نابود نخواهند شد و از بين نخواهند رفت ،بلکه براي
هميشه باقي خواهند ماند .نعمت هاي بهشت جاوداني است ،کما اينکه
براي هر کسي که خداوند حکم ماندن دائم در دوزخ را صادر فرمايد او
هميشه در دوزخ خواهد ماند نه فنا شدني است و نه عذاب از او منقطع
خواهد شد.
اما موحدان و يکتا پرستان (که به دالئلي وارد دوزخ ميشوند) بهر حال
روزي با شفاعت شفاعت کنندگان و رحمت ارحم الراحمين از دوزخ نجات
خواهند يافت.
بهشت :سراي عزت و سعادتي است که خداوند متعال آنرا براي پرهيزگاران
در روز واپسين آماده کرده است .در آن جويها و نهرها جاري ،قصرهاي
بلند ،همسران زيبا ،مهيا است و در آنجا هر گونه نعمت است ،نعمتهايي که
نفس انسان اشتها داشته باشد ،و چشم از ديدن آن لذت ببرد ،نعمتهايي که
قبل از آن هيچ چشميآنرا نديده ،و هيچ گوشي نشنيده و در دل هيچ
انساني خطور نکرده است ،نه پايان دارد و نه فنا ،بهشتي که نعمتهاي آن
جاوداني است و بهشتيان نيز در آن جاودانه خواهند بود ،بي انتها و بي
انقطاع ،يك وجب آن از تمام دنيا و لذت هاي دنيا بهتر است ،بوي خوش از
فاصلة چهل سال به مشام ميرسد ،بزرگترين نعمت آن ديدار پروردگار
مهربان است که مؤمنان پروردگارشان را به چشم سر به طور عيان و آشکار
ببينند و لذت ببرند.
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کافران از ديدار پروردگارشان محروم و بي نصيبند ،کسي که رؤيت پرودگار
را توسط مؤمنان نفي ميکند بي ترديد آنان را در اين محروميبزرگ در
کنار کافران قرار ميدهد .بهشت صد درجه دارد که فاصله هر درجه تا درجة
ديگر همانند فاصله زمين تا آسمان است ،باال ترين درجات

بهشت جنة

الفردوس يا فردوس االعلي است که سقف آن عرش رحمان است ،بهشت
هشت دروازه دارد که عرض هر دروازه مانند عرض مکه تا هجر است روزي
خواهد آمد که پر(و بلکه شلوغ) شود .کمترين کسي که از بهشت سهم
ميبرد سهم آن مانند ده برابر اين دنيا است.
(42)1
خداوند متعال ميفرمايد :أ اُع هد ْ ا
ْمت اهقني
ت لل ُ

«مهيا شده است براي پرهيزگاران»

همچنين خداوند متعال در جاودانگي بهشت و بهشتيان ميفرمايدَ  :ج َزا ُؤ ُه ْم
(43 )2
ا ا
ار َخالا ادي َن افي َها أَبَدا
اع ْن َد َرهباا ْم َجن ُ
هات َع ْدن َجتْ اري م ْن ََتْت َها ْاْل َْهنَ ُ
«پاداش شان در نزد پروردگارشان باغهاي جاودانه اي است که از فرود آن
جويباران روان است که در آن براي هميشه جاودان خواهند بود».
دوزخ :دوزخ سراي عذاب و بدبختي است که خداوند آنرا براي کافران و
نافرمانان آماده کرده است ،در آن بدترين و شديدترين انواع عذابها و عقوبت
ها است ،نگهبانان آن فرشتگان سختگير و درشت خويند ،و کافران هميشه
در آن خواهند ماند ،غذاي شان زقوم و نوشيدني شان حميم يا آب جوش
( )1سوره آل عمران 133 :
( )2سوره بينه 8 :
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است ،آتش دنيا يك هفتادم آتش جهنم است ،يعني آتش دوزخ شصت و نه
برابر سوزان تر از آتش دنيا است .آتش دوزخ خستگي ندارد هرچه انداخته
شود بازهم ميگويد (هل من مزيد) باز هم هست ،و دوزخ هفت دروازه دارد
که هر دروازة آن بخش مشخصي دارد .خداوند متعال ميفرمايد:
ت لا ْل َكافا ارين«44)1( مهيا شده است براي كافران».
أ اُع هد ْ
همچنين خداوند متعال از جاودانگي دوزخ و دوزخيان ميفرمايد  :إا هن ه
اَّللَ
(45 )2
ا
َع هد ََلُم س اعرياَ ،خالا ادين افي َها أَبداً َّل اجي ُدو َن ولاياً وَّل نَ ا
صرياً
َ
لَ َع َن الْ َكاف اري َن َوأ َ ْ َ
َ َ
َ
«بي گمان خداوند کافران را لعنت کرده است و برايشان آتش فروزان فراهم
ديده است که همواره در آنجا جاودانند»46 )3( .

( )1سوره بقره.24 :
( )2سوره أحزاب65 - 64 :
( )3برگرفته شده از کتاب ارکان ايمان ،تهيه وتنظيم مرکز پاوهشهاي علاوم اساالمي
دانشگاه اسالمي مدينه منوره( .جزاهم اهلل خيرا)
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7
ايمان به قضاء و قدر

احلمد هلل خلق اإلنسان وقدر له أجال مسمی والصالة والسالم علی سيدان حممد
الذي قال« :رفعت األقالم وجفت الصحف» (1)1و علی آله وصحبه أمجعني .قال
هللا تعالی يف حمکم کتابه :إان کل شئ خلقناه بقدر

()2

2وقال رسول اهلل:

«احرص على ما ينفعك و استعن ابهلل ال تعجز و إن أصابك شئ ال تقل لو أين
فعلت كذا لكان كذا و لكن قل قدرهللا و ما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان»
(3 )3

خداوند متعال از آغاز آفرينش تا ابد ،هرآنچه را که ارادة آفريدنش را نموده
است برنامه ريزي کرده زمان ،مکان ،مقدار ،خواص و مشخصات خورد و
کالن همۀ مخلوقاتش را پيش از آفريدن ،در چوکات پالن و برنامهاي
مشخص ساخته است که اين را «قدَر يا تقدير» ميگويند.
اهلل متعال ميفرمايد:

( - )1رواه الترمذي بحديث رقم.2516 :
( - )2سوره القمر آيه 49
( - )3رواه اإلمام مسلم بحديث رقم6868:
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َ و ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَ ِ
يب الَ ْيعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو َو ْيعلَ ُم َماا ِيف الْ َِ
ار َوالْبَ ْحا ِر َوَماا تَ ْسا ُق ُ ِمان َوَرقَا
(4 )1
إِالَّ ْيعلَمها والَ حبَّ ِيف ظُلُم ِ
ات األ َْر ِ
ض َوالَ َرطْب َوالَ ايبِس إِالَّ ِيف كِتَاب ُّمبِني
َُ َ َ
َ

ترجمه :کليدهاي غيب در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه
نيست و خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است و هيچ برگي [از
گياهي و درختي] فرو نميافتد مگر اينکه از آن خبر دار است و هيچ
دانهاي در تاريکيهاي [درون] زمين و هيچ چيز تر ويا خشکي نيست که
فرو افتد مگر اينکه [خدا از آن آگاه است و] در لوح محفوظ ،ضبط و ثبت
است.
تعريف قضا:
خداوند متعال هر آنچه را که بنابر تقاضاي علم و حکمت خود ،در پالن و
برنامۀ از پيش ساختهاش ،جاي داده باشد ،با فرا رسيدن وقت و زمانش
ميآفريند وبه تحقق ميرساند که اين را «قضا» ميگويند اهلل متعال
ميفرمايد:
إِ َّان كل شيء خلقناه بِقدر5)2( 
ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ترجمه :ما هرچيز را به اندازة الزم و از روي حساب و نظام آفريدهايم.
داليل ايمان به تقدير:
مسلمان ،حتماً بايد به گفته هاي اهلل ايمان بياورد.

( - )1سوره انعام :آيه .59
( - )2سوره قمر :آيه .49
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 -1دليل قرآني :نخستين دليل براي اثبات موجوديت قدر ،آيات کريمۀ
قرآن کريم ميباشد :خداوند متعال در بارة آفرينش کائنات و موجودات آن
ميفرمايد:
إِ َّان كل شيء خلقناه بِقدر6 )1( 
ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ترجمه :ما هر چيز را به اندازة الزم و از روي حساب و نظام آفريدهايم.
مؤمن بايد به گفته اهلل ايمان داشته باشد.
 -2دليل عقلي :هرچيز ولو بسيار کوچک هم باشد ،طبق يک پالن
انجام مييابد.
ال دربارهاش
هر انسان وقتي ميخواهد کار بسيار کوچکي را انجام دهد ،قب ً
فکر نموده و براي آن يک پالن ميسنجد .بينتيجه ماندن و ناموفق بودن
کاري که بدون طرح و پالن قبلي ،به صورت کورکورانه آغاز گرديده باشد،
مثل روز روشن از هيچ کس پوشيده نيست.
بنابر اين ،تقدير عبارتست از پالن و پروگرام داستان زندگي موجودات جان
دار و بيجاني که اهلل در کاينات آفريده است اهلل متعال ميفرمايد:
عندان خزائِنه وما نانا ِزله إِالَّ بِقدر معلوم7 )2( 
َ وإِن ِمن َشيء إِالَّ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ ُ ُ َ َ َّ ْ ُ
ترجمه :و چيزي وجود ندارد مگر اينکه منابع اصلي آن در پيش ما است و
جز به اندازة معين و مشخصي [که حکمت ما اقتضا کند] آن را فرو
نميفرستيم.

( - )1سوره قمر :آيه .49
( - )2سوره حجر.21 :
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عقيده به قدر در حديث:
وقتي از پيامبراکرم دربارة ايمان سوال شد ،پيغمبر ايمان به قدر را يکي
از ارکان ايمان به حساب آورد و فرمود:
«وتؤمن ابلقدر خريه و شره»

(8 )1

ترجمه« :يکي از ارکان ايمان اينست که به قدر چه خير باشد ،چه شر،
ايمان داشته باشيد که از جانب خداست».
مراتب تقدير:
ايمان به تقدير جز با تحقق چهار چيز کامل نميشود:

(9)2

اول :ايمان داشتن به علم ازلي خداوند که بر هر چيز احاطه دارد چنانکه
ذات متعالش ميفرمايد:
ك علَى َِّ
أَ ََلْ تَا ْعلَ ْم أ َّ
س َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
َن َّ
اَّلل
اَّللَ ْيعلَ ُم َما ِيف ال َّ
ض إِ َّن َذلِ َ
ك ِيف كِتَاب إِ َّن َذلِ َ َ
ِ
يسري«10)5( آيا ندانسته اي که خداوند آنچه را که در آسمان و زمين است
ميداند؟ بي گمان (همۀ) اين در کتابي (نوشته) است( .بدانيد) که اين بر
خداوند آسان است».
دوم :ايمان داشتن به نوشته شدن در لوح محفوظ .يعني هر آنچه از تقدير
ميخواسته انجام بگيرد در آن ثبت شده است ،چنانکه ميفرمايد:
(11 )4
ما فَا َّرطْنَا ِيف ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن َشيء
َ
( – )1صحيح مسلم شمارة حديث.8 :
( - )2برگرفته شده از کتاب ارکان ايمان ،تهيه وتنظيم مرکز پژوهشهاي علوم اسالمي
دانشگاه اسالمي مدينه منوره( .جزاهم اهلل خيرا).
( - )3سوره حج .70:
( - )4سوره انعام 38 :
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«هيچ چيزي را در کتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نکرده ايم».
رسول گرامي ميفرمايد:

«كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واالرض خبمسني الف سن »

()1

«خداوند پنجاه هزار سال پيش از آنکه آسمانها و زمين را بيافريند تقدير
مخلوقات را نوشته است».
سوم :ايمان داشتن به مشيت خداوند که هر چه بخواهد اجراء ميکند و
قدرتش فراگير است لذا ميفرمايد:
اَّلل رب الْعال ِمني12 )2( 
شاءُو َن إَِّال أَ ْن ي َ
َ وَما تَ َ
اء َُّ َ ُّ َ َ َ
شَ
«و نميتوانيد که خواهيد مگر خدا بخواهد ،پروردگار جهانيان».
رسول بزرگوارمان وقتي کسي به ايشان گفت:
«ماشاءهللا و شئت» فرمود :هرچه خدا بخواهد و تو بخواهي .آن حضرت
برايش فرمود:
«أجعلتين هلل ندا قل بل ماشاءهللا وحده»13
«آيا مرا با خدا شريک قرار دادي بگو هر چه فقط خدا بخواهد».
چهارم :ايمان داشتن به اينکه آفريدگار همه چيز در جهان خداوند متعال
است  .لذا ميفرمايد:
(14 )3
َّ 
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل َشيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل َشيء َوكِيل
«خداوند آفريننده همه چيز است و او بر همه چيز نگهبان است».
( - )1رواه صحيح ابن خزيمه بحديث رقم 2461
( - )2سوره تکوير29:
( - )3سوره زمر62 :
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و ميفرمايدَ  :و َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَا ْع َملُو َن
«حال آنکه شما و آنچه را که انجام ميدهيد خداوند آفريده است».
(15)1

و پيامبر ميفرمايد «إن هللا يصنع كل صانع و صنعته»

(16 )2

«بي ترديد هر صنعتکار و صنعت او را خداوند متعال ميآفريند».
اقسام تقدير:
أ -تقدير عمومي :براي همۀ کائنات ،اين همان تقديري است که خداوند
متعال پنجاه هزار سال پيش از آ فرينش آسمانها و زمين آنرا نوشته است.
ب -تقدير عمري :و آن تقدير همۀ آن مراحلي است که از لحظۀ دميدن
روح تا پايان عمر براي او نوشته شده است.
ج -تقدير ساالنه :تقدير آن چيزي است که در طول يکسال انجام
ميگيرد و اين هر سال در شب قدر مشخص ميشود لذا خداوند متعال
ميفرمايد:
فِ َيها ي ْف َر ُق ُك ُّل أ َْمر َح ِكيم«17)3( هر کار استواري درآن شب فيصله
مييابد».
د -تقدير روزانه :و اين تقدير همان اعمالي است که در هر روز اعم از
عزت و ذلت و بخشش و بازداشتن و ميرانيدن و زنده کردن و غيره انجام
ميگيرد.
(18 )4
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ُك َّل ْيوم ُه َو ِيف َشأن
لذا ميفرمايدْ  :
يسأَلُهُ َم ْن ِيف َّ َ َ
( - )1سوره صافات 96 :
( – )2شعب اإليمان للبيهقي شمارة حديث.87 :
( - )3سوره دخان 4 :

( - )4سوره رحمن 29 :
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«هر کس که در آسمانها و زمين است ،از او (استعانت) ميخواهد .هر روزي
او در کاري است».
افعال بندگان:
افعالي که خداوند در جهان ميآفريند بر دو قسم است.
اول :افعالي که خداوند خودش در ميان بندگانش انجام ميدهد که هيچ
کسي در آن اراده و اختياري ندارد ،فقط با مشيت و خواست خداوند انجام
ميگيرد ،مانند زنده کردن و ميراندن و بيماري و تندرستي .لذا ذات
متعالش ميفرمايد:
(19 )1
َ و َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَا ْع َملُو َن
«حال آنکه خداوند شما و آنچه را انجام ميدهيد ،آفريده است».
ِ
س ُن َع َمالً َو ُه َو ال َْع ِز ُيز
و ميفرمايد :الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَياةَ لي ْبالُ َوُك ْم أَي ُك ْم أ ْ
َح َ
ور «20)2( ذاتي که مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام
الْغَ ُف ُ
يک از شما نيکوکار است؟ و او پيروزمند آمرزگار است».
دوم :افعالي که خود مخلوقات داراي اراده ،انجام ميدهند که اين افعال با
اراده و اختيار خود آنان انجام ميگيرد ،زيرا خداوند اختيار اينگونه اعمال را
به آنان واگذارکرده است لذا ميفرمايد:
لِمن َشاء ِم ْن ُكم أَ ْن ِ
يم«21)3( براي کسي از شما که بخواهد راست
ْ
ْ
َْ َ
يستَق َ
کردار شود».

( - )1سوره صافات96 :
( - )2سوره ملک2 :
( - )3سوره تکوير28 :
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و ميفرمايد :فَمن َشاء فَال ْ ِ
اء فَالْي ْك ُفر«22)1( پس هر کس که
ْيؤم ْن َوَم ْن َش َ
َْ َ
بخواهد ايمان بياورد و هر کس که بخواهد کافر شود».
بنابراين بندگان در برابر افعال نيک شان ستايش و در برابر اعمال بدشان
نکوهش خواهند شد و خداوند هرگز کسي را عقاب و سرزنش نخواهد کرد
مگر در افعالي که بنده در آن صاحب اختيار باشد ،لذا ميفرمايدَ  :وَما أ ََان
(23)2
بِظََّالم لِل َْعبِيد

«و من به بندگان ستمگر نيستم».
انسان فرق بين اختيار و اضطرار (مجبوريت) را ميداند .اينکه کسي از باالي
بام با راه زينه پائين بيايد اين عمل اختياري است ،اما اگر کسي او را از باال
به پائين پرت کند اين اجباري است.
آفرينش افعال بندگان:
خداوند همچنانکه بنده را آفريده افعال او را نيز آفريده است .اما به او قدرت
و اختيار داده است ،بنابر اين پديد آورنده مستقيم افعال هر کسي خود
اوست ،چونکه قدرت و اختيار دارد وقتي ايمان ميآورد با اختيار و ارادة
خودش ايمان ميآورد ،و اگر کافر ميشود باز هم با اراده و اختيار کامل
خودش کافر ميشود ،مثل اين است که بگوييم اين ميوه از اين درخت يا
اين محصول از اين زمين است و آفريدگار آن خداوند است .پس نسبت
ميوه به درخت و محصول به زمين به اعتبار آن است که از او پديد آمده
است و نسبتش به خداوند به اعتبار اين است که او آفريدگار آنها است ،پس
( - )1سوره کهف29 :
( - )2سوره ق29 :
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تناقضي وجود ندارد .بنابر اين شريعت و قضا و قدر الهي با هم متفق و
متناسبند .لذا خداوند متعال ميفرمايد:

َ و َّ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَا ْع َملُو َن)1( 

24

«حال آنکه خداوند شما و آنچه را که انجام ميدهيد ،آفريده است».
مکلفيت بنده درباره تقدير:
دو چيز در باره تقدير بر بنده مؤمن واجب است.
اول :اينکه در انجام کارهاي خير و اجتناب از کارهاي ناپسند از خداوند
کمک و استعانت بجويد و اينکه دعا کند که هر کار خيري را آسان و هر
کار ناپسندي را بر او دشوار گرداند و بر او توکل کند و خود را در جلب هر
خير و نيکي و پرهيز از هر شر و بدي محتاج او بداند .رسول گرامي
ميفرمايد« :احرص على ما ينفعك و استعن ابهلل ال تعجز و إن أصابك شئ ال تقل
لو أين فعلت كذا لكان كذا و لكن قل قدرهللا و ما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل
الشيطان»25 )2( .

«بر آنچه به تو نفع ميرساند حريص باش و از خدا کمک و استعانت بجوي
عاجز مشو ،اگر به مشکلي بر خوردي ،نگو اگر چنين ميکردم چنين
ميشد ،بلکه بگو خداوند چني ن خواسته و مقدر فرموده و او هر چه بخواهد
ميکند ،زيرا کلمۀ (اگر) دروازة شيطان را به رويت باز ميکند».
دوم :اينکه بر آنچه برايش مقدر شده صبر نمايد و داد و فرياد نکند ،بايد
يقين داشته باشد که اين قضاء و قدر الهي است لذا به آن راضي و خوشنود
( - )1سوره صافات96 :
( - )2رواه اإلمام مسلم بحديث رقم .2664
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باشد ،و يقين داشته باشد که مشکلي که به او رسيده هرگز بازگشت
نداشته و آنچه که از او نجات يافته هرگز ميتوانسته به او آسيبي برساند.
چنانکه رسول گرامي ميفرمايد:
«وتعلم ان ما أصابك َل يكن ليخطئك و أن ما أخطاك َل يكن ليصيبك»

(26 )1

«و بدان که آنچه به تو رسيده نميتوانسته نرسد و آنچه به تو نرسيده
نميتوانسته برسد».
استعمال اسباب:
حاالت و وقايعي که براي انسان پيش ميآيد دو نوع است :يک نوع آنکه
ظاهراً چاره دارد که انسان ميتواند چاره جويي کند ،نوع دوم آنکه هيچ
چاره اي ندارد بنابر اين در برابر آن بدون داد و فرياد تسليم ميشود.
خداوند متعال پيش از آنکه مشکل و مصيبتي رخ دهد آن را ميداند ،اما
معناي اين سخن اين نيست که چون خداوند ميدانسته لذا خود او را به
مشکل و مصيبت گرفتار نموده ،نخير بلکه مشکل به اين دليل پيش آمده
که اسباب پيدايش آن مهيا شده است ،اگر علت پديد آمدن مشکل يا
مصيبت خود شخص باشد ،که مثالً از اسبابي که ميتوانسته او را از وقوع
در مشکل باز دارد  -با اينکه دينش به استفاده از اسباب امر نموده  -از آن
کار نگرفته اينجا خودش مالمت است که از اسباب طبيعي کار نگرفته و از
خودش حمايت نکرده ،اما اگر چاره اي نداشته و توانايي دفع مشکل را
نداشته اينجا معذور است.

( )1صحيح ابن حبان شمارة حديث.727 :
183

ايمان به قضا و قدر

خطبههاي جمعه

پس استفاده از اسباب به هيچ وجه منافي تقدير و توکل نيست ،بلکه جزئي
از آن است؛ اما اگر بنا بر قضاء و قدر الهي مشکلي پيش آمد واجب است که
به آن راضي بوده و تسليم باشيم ،و بگوييم.
«قدرهللا و ما شاء فعل»

(27 )1

«خداوند چنين مقدر کرده بود و او هر چه بخواهد ميکند».
و اما قبل از اينکه واقع شود بايد هميشه از اسباب مشروع استفاده کرد و
تقدير را با تقدير دفع کرد .پيامبران عليهم السالم همواره از اسبابي که آنها
را از دشمنان شان محفوظ بدارد استفاده کرده اند با وجود اينکه آنان با
وحي الهي و حفاظت خداوندي مؤيد بوده اند و رسول گرامي با شدت
توکلي که داشتند و سيد المتوکلين بودند هميشه از اسباب کار ميگرفتند.
ِ
اساتَطَ ْعتُ ْم ِم ْان قُا َّاوة َوِم ْان ِرَاب ِِ ْ
اخلَي ِال
لذا خداوند متعال ميفرمايدَ  :وأَع ُّادوا َهُ ْام َماا ْ
(28 )2
تُارِهبو َن بِ ِه ع ُد َّو َِّ
اَّلل َو َع ُد َّوُكم
َ
ْ ُ
«و آنچه از نيرو و مهيا ساختنِ اسبان در توان داريد براي (مقابله با) آنان
آماده سازيد ،با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد».
همچنين ميفرمايد:
ِ
شوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزِق ِه َوإِلَ ِيه
ض َذلُوالً فَ ْام ُ
ُ ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
(29 )3
ور
النُّ ُ
شُ

( - )1رواه اإلمام مسلم بحديث رقم .2664
( - )2سوره أنفال60 :
( - )3سوره ملک15 :
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«اوست ذاتي که زمين را براي تان رام گرداند پس در گوشه و کنار آن راه
برويد و از روزي اش (خداوند) بخوريد .و (وقوع) رستاخيز در نزد اوست».
رسول اهلل ميفرمايند« :املؤمن القوي خري و أحب إىل هللا من املؤمن الضعيف
و يف كل خري ،إحرص على ما ينفعك و استعن ابهلل و ال تعجز و إن أصابك شئ فال
تقل لو أين فعلت كذا وكذا َل يصبىن كذا و لكن قل قدرهللا وما شاء فعل فإن لو
تفتح عمل الشيطان»

(30 )1

«مؤمن قوي بهتر و در نزد خداوند محبوبتر از مؤمن ضعيف است و در هر
دو خير است ،بر آنچه به تو نفع ميرساند حريص باش و از خداوند کمک و
استعانت بجوي و عاجز مشو ،و اگر امر ناپسندي به تو رسيد ،نگو اگر چنين
ميکردم چنان ميشد ،بلکه بگو «قدرهللا و ماشاء فعل» زيرا کلمه « اگر»
دروازة کار (خرابکاري) شيطان را باز ميکند»31 )2( .
اگر يک دهقان خواسته باشد محصوالت خوبي از زمينش بدست بياورد ،او
بايد ابتدا زمينش را قلبه کند و سپس مناسبترين تخم و پارو را پاشيده و
در وقت ضرورت هم بايد آبياري نمايد و تا زمان برداشت محصول ،مراقب
مزرعه باشد.
خداوند بزرگ ،وقتي هر نيکي و بدي را در تقدير ما مينويسد ،گزينش و
ترجيح خود ما را اساس قرار ميدهد ،مسئول شناخته شدن ما اين را هم
ايجاب ميکند که حق انتخاب و ترجيح داشته باشيم.
( - )1صحيح مسلم شمارة حديث2664 :
( - )2برگرفته شده از کتاب ارکان ايمان ،تهيه وتنظيم مرکز پژوهشهاي علوم اسالمي
دانشگاه اسالمي مدينه منوره( .جزاهم اهلل خيرا)
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حيوانات و مواد بيجان ،عقل و اراده  -به مفهوميکه در بين ما معمول
است  -ندارند ،به همين خاطر هيچ مسئوليتي متوجهشان نميباشد.
قدَر نتيجۀ عالم بودن اهلل  برهر چيز است:
دانشمندان با انجام تحقيقات و ترصدهايي ،وقت خورشيد و ماه گرفتگ ي را
پيش از وقوع ميدانند و در گوشهاي مينويسند .ه رکس ميدان د ک ه اي ن
نوشتۀ دانشمندان ،باعث کسوف و خسوف نميشود .پ يش بين ي و تثبي ت
اين نوع رخدادها ،با استفاده از بعضي ابزار و آالت علم ي ،ه يچ ت ثثيري ب ر
رَوند کاري آنها ندارد.
خداوند با علم و دانشش عملکرد تمام مخلوقات را ميدان د و ب ه هم ين
خاطر تقدير آنها را نوشته است .اين وضعيت ه يچ فش اري ب ر س رما وارد
نميسازد و مسئوليت را از ما س لب نميکن د ،مش خص گردي دن و نوش ته
شدن تقدير ما پيش ازپيش ،تنه ا و تنه ا نتيج ۀ عل م مح يط و فراگي ر او
ميباشد.
تقدير مسئوليت را از ماسلب نميکند:
اهلل در وقت نوشتن تقدير انسان ،پيش از پيش اين را ميدان د ک ه او ب ا
استفاده از عقل و ارادة آزادش ،از دو راه خوب و بد ،راست و غل ط ،ک دام را
برگزيده و ترجيح ميدهد ،بناءً انتخاب خ ود انس ان را ب ه عن وان تق دير او
مينويسد.
يک انسان اگر کار نيک ي انج ام داده و از خ دا اطاع ت کن د ،ب ه پ اداش و
مکافات اين انتخاب و عملکردش به او ثواب داده ميش ود .و اگ ر ک ار ب د و
گناهي را مرتکب شود ،با اين عملش مستحق کيفر و ج زا ميگ ردد .البت ه
اين را هم نبايد فراموش کرد ک ه ب ا توب ه و اس تغفار ،در ه ر زم ان امک ان
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بخشيده شدن گناهان وجود دارد .اما وظيفۀ ما به عنوان يک بن ده اينس ت
که هميشه در کوشش دوري از گناه و معصيت باشيم.
اهلل به انسان عقل داده است:
اهلل انسان را از حيوانات برتر ساخته و براي اينکه خوب و بد را تفکيک
کرده بتواند ،نعمت عقل را برايش عطا نموده است و در پهلوي اين ،حق
انتخاب و ترجيح خوب و بد را بر او قايل گرديده است که اين به معناي
برخوردار بودن انسان از اراده است.
اهلل تقدير انسانها و حيوانات و گياهان را يکسان قرار نداده بلکه تقدير
انسان را به گونۀ متفاوتي نوشته و به او گفته است« :با استفاده از عقل و
ارادهاي که برايت دادهام ،از دو راه خوب و بد ،درست و يا نا درست ،هر
کدام را که انتخاب کني ،همان را در حقت خواهم نوشت و تو را مسئول
عمل کردت خواهم شناخت ،پاداش و بدل هرکار خوب و يا بدت را خواهي
ديد».
بدين طريق خداوند خواسته است ما انسانها را مورد امتحان و آزم ايش
قرار دهد.
اما تا زمان رسيدن به سن بلوغ ،ب ه انس ان فرص ت داده اس ت ت ا تعل يم و
تربيت ديني را فرا گيرد و در اين مدت ،اگ ر گن اهي از وي س ر زده باش د،
مورد مواخذه قرار نميدهد.
انسان انتخاب ميکند ،خداوند انتخاب شده را ميآفريند:
انتخاب کردن انسان به اين معناست که او زمينه را براي کار خوب و ي ا ب د
ايجاد نموده و اسباب آن را فراهم ميسازد هر کار خوب و ي ا ب دي ک ه م ا
انجام ميدهيم نتايجي در پي دارد ،اين نتايج را چه خوب باش ند و ي ا ب د،
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خدا خلق ميکند .خلق نمودن نتيجه بد ،بد نيست ،بلکه اين ب د اس ت ک ه
انسان ارادهاش را به گونهاي استفاده کند که نتايج بدي در پي داشته باشد.
معلوم ميشود هر حادثۀ خوب و بدي که ب ر س رما ميآي د ،حتم اً اس بابي
دارد ،علت به ميان آمدن اين اسباب ،يا خود ما هستيم و يا پدر و مادرم ا ،و
يا دوستان ،جامعه و کساني ديگر.
اهلل تمام حوادث را با سبب و نتايج آن از ازل ميداند:
براي اينکه يک انسان ،صد في صد بفهم د ب ا چ ه کس ي ازدواج ميکن د،
صاحب چند فرزند ميگردد و خوشبخت ميشود و يا ب دبخت ،باي د انتظ ار
بکشد تا تمام اين حوادث ،يک به يک رخ دهند و جامۀ عمل بپوشند.
اما خداوند اين قضيه را همراه با سبب و نتيجۀ آن ،پيش از پيش ،از ازل
ميداند ،هرکس ،هر چيز و هر حادثه را بدون اينکه نيازي به سپري ش دن
زمان داشته باشد ،ميداند و همانگونه که ما کف دست خود را م يبينم او
نيز سبب و نتيجۀ هر واقع ه را در يکج ا ميبين د و ميفهم د .يعن ي ب راي
خداوند چيزي به نام زمان گذشته و زمان آينده ،مطرح نيست.
اهلل گذشته ،آينده و حال را همزمان ميبيند و ميفهمد و هر چي ز را ب ه
عنوان تقدير مينويسد .اگر م ا در آخ رت اعتراض ي داش ته باش يم ب ه م ا
ميگويد« :تو به اين سبب و آن سبب ،چنين نتايج بدي را ببار آوردي ،م ن
فقط نوشتم .پس انتخاب از ت و ،نوش تن و آفري دن ب ر عه ده م ن اس ت و
مسئوليت بر دوش توست».
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چند آيه در بارۀ تقدير:
يکي از موضوعات مطرح شده در قرآن کريم مسثله تقدير است ،به همين
خاطر ايمان آوردن به تقدير فرض ميباشد .کسيکه تقدير را انکار کند از
دايرة ايمان خارج ميشود.
و اينک چند آيه را دربارة تقدير بيان ميداريم اهلل متعال ميفرمايد:
ِ ِ
مااا أَصاااب ِماان ُّم ِ
ِ ِ
صاايبَ ِيف ْاأل َْر ِ
رأ ََهااا إِ َّن
َ َ َ
ض َوَال ِيف أَن ُفسا ُك ْم إ َّال ِيف كتَاااب ماان قَا ْبا ِال أَن نَّ ْ َ
(32)1
ك علَى َِّ
اَّلل ِ
يسري 
ذَلِ َ َ
ترجمه :هيچ رخدادي در زم ين ب ه وق وع نميپيون دد ،ي ا ب ه ش ما دس ت
نميدهد مگر اينکه پيش از آفرينش زمين و خود ش ما در کت اب ب زرگ و
مهمي [بنام لوح محفوظ ،ثبت] بوده است و اين کار براي خدا بس يار آس ان
است.
و در جاي ديگر اهلل متعال ميفرمايد:
ل الْمؤِمنون33 )2(
يصيبانا إِالَّ ما َكتب اَّلل لَنا هو موالَ َان وعلَى ِ
اَّلل فَالْيتَا َوَّك ِ ُ ْ ُ َ
قُل لَّن ِ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ
ترجمه :بگو :هر چيزي [از خير و شر] به ما نميرسد مگر چيزي که خدا
براي ما مقدر کرده باشد [اين است که نه در برابر خير مغرور ميشويم و نه
در برابر شر به داد و فرياد ميپردازيم] و او موال و سرپرست ماست و
مومنان بايد تنها بر خدا توکل کنند و بس.

( )1سوره حديد:
( )2سوره توبه:

.22

.51
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احلمدهلل وکفی والصالة والسالم علی رسول هللا ،وعلی آله وأصحابه أمجعني.
أما بعد:
ق ااال رس ااول هللا« :ب ااي االس ااالم علا اي مخا ا  :شا ا انة أ ال إل ااه إال هللا وأ
حممدا رسول هللا »...
اسالم داراي پنج رکن ميباشد :اولين و باعظمتترين رکن آن عبارت
اند از :گواهيدادن به اين که :هيچ معبود و اله برحق بغير از خداوند
يکتا و بي همتا وجود ندارد و اينکه محمد فرستادة خداوند متعال
است.
(1 )1

معنا و مفهوم (الإله إال اهلل) اين است:
هيچ معبودي برحق نيست ،اين جمله تمام آن چيزهايي را که به جاي
خداوند و به غير از او پرستش و مورد عبادت قرار گيرد بطورکلي و
قطعي نفي و طرد ميکند.
(إالاهلل) :براي اثبات اين حقيقت است که عبادت با تمام معاني و
مفاهيمش تنها و تنها ويژه خداوند يکتا است ،بدون آنکه شريک
داشته باشد.

( )1صحيح البخاري ،شماره حديث 8 :و صحيح مسلم ،شماره حديث.16 :
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شروط و مقتضاي الإله االاهلل عبارت اند:
 .1داشتن علم و دانش:
ال مقابل ناداني و جهل
داشتن علم و دانش در فهم ،اين جمله که کام ا
(2 )1
است .چنانچه خداوند متعال ميفرمايد :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال َّ
اّللُ
«پس بدان که هيچ معبودى جز خدا نيست»
حل ِق وهم يعلمو 3 )2( 
همينگونه ميفرمايد﴿ :إَِّال َمن َش ِ َد ِِب َْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
«مگر آن کسانى که آگاهانه به حق گواهى داده باشند».

رسول اهلل ميفرمايد« :من مات وهاو يعلم أنه الإله إالهللا نخل

اجلنة»()3

4

ترجمه :هرکس بميرد در حاليکه که ميداند و آگاهي دارد که هيچ
معبودي برحق به جز اهلل وجود ندارد وارد بهشت ميگردد».
 .2داشتن يقين که هيچ ريبي در آن نباشد:
براي گويندة پيام توحيد الزم است به مدلول و مفاهيم آن يقين کامل
داشته باشد ،اگر کسي در دلش نسبت به مدلول و مفاهيم اين پيام
شک و ترديد وجود داشته باشد ،سودي از بيان آن نخواهد برد ،زيرا
پروردگار متعال ميفرمايد:
ّلل ورسولِ ِه ُثَّ َل يرَتبوا5 )4( 
ِ
ِ
ِ
آمنُوا ِِب َّ َ َ ُ ُ َْ ْ َ ُ
إِ ََّّنَا ال ُْم ْؤمنُو َ الَّذي َن َ
( )1سورة محمد1۹ :
( )2سورة زخرف.86 :
( )3صحيح مسلم ،شماره حديث.26 :
( )4حجرات.15 :
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ترجمه« :در حقيقت مؤمنان کسانىاند که به خدا وند و پيامبر
او گرويده و [ديگر] شک نياورده اند».
همچنان پروردگار در سورة بقره آية  4ميفرمايد﴿ :والَّ ِذي َن ي ْؤِمنُو َ ِِبَا
آلخرةِ هم يوقِنو 6)1( 
ك َوِِب ِ َ ُ ْ ُ َ
ك َوَما أُن ِز َل ِمن قَا ْب ِل َ
أُن ِز َل إِلَي َ
ترجمه « :و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه پيش از تو
نازل شده است ايمان ميآورند و آنانند که به آخرت يقين دارند».
 -۳داشتن اخالصي که مخالف با شرک است:
خداوند متعال در رابطه به اخالص نيت در عبوديت و دين ميفرمايد:
الدين﴾ (7)2
ِ
ِ
ِ
اّلل ُُمْلِ ِ
صَ
﴿ َوَما أُم ُروا إَِّال لي ْعبُ ُدوا ََّ
ني لَهُ َ
ترجمه« :و فرمان نيافته بودند جز اينکه خدا را بپرستند و در حالى که
به توحيد گرويدهاند و دين [خود] را براى او خالص گردانند».
رسول اهلل نيز ميفرمايد« :إ هللا حرم علی النار من قال الإله إالهللا
يبتغي بذالک وجه هللا».
يعني« :همانا خداوند يکتا هرکسي را که بگويد الإله إالاهلل در حالي که
بوسيله آن رضامندي و خشنودي خداوند بلند مرتبه و واال مقام را
بطلبد برآتش جهنم حرام گردانيده است.
 -۴داشتن صداقت وراستي که با دروغ مخالفت دارد.
(8 )3

( )1سوره بقره.4 :
( )2سوره بينه.5 :
( – )3صحيح البخاري :شماره حديث .5401 :و صححيح مسحلم شحماره ححديث:
.657
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صداقتي که به هر نوع دروغ ،حيله و نيرنگ مخالف بوده ،آنگونه که
مخلصانه ازدلش سرچشمه بگيرد .خداوند متعال ميفرمايد:
اَل ،أ ِ
آمنَّا َو ُه ْم َال ي ْفتَانُو َ َ ،ولََق ْد فَاتَانَّا الَّ ِذي َن
ْتُكوا أَ ي ُقولُوا َ
َ
َّاس أَ ي ْ َ
َحس َ
ب الن ُ
اذبِني۹ )1( 
ِ
ِمن قَابلِ ِ م فَالَيعلَم َّن َّ ِ
ص َدقُوا َولَي ْعلَ َم َّن الْ َك َ
اّللُ الَّذي َن َ
ْ ْ ْ َ
ترجمه« :آيا مردم پنداشتند که تا گفتند ايمان آورديم رها ميشوند و
مورد آزمايش قرار نميگيرند و به يقين کسانى را که پيش از اينان
بودند آزموديم تا خدا آنان را که راست گفتهاند معلوم دارد و
دروغگويان را [نيز] معلوم کند».
رسول اهلل ميفرمايد« :ما من أحد يش د أ ال إله إال هللا وأ حممداً
(10 )2
رسول هللا صانقاً من قلبه اال حرمه هللا علی النار».
يعني هر کس صادقانه و از صميم قلب به الإله اهلل شهادت بدهد و
اينکه محمد رسول خداست ،خداوند آتش جهنم را بر وي حرام
ميگرداند».
 -۵دوستي و محبت با خدا و فرستاده اش:
محبت و دوستي که با هرنوع دشمني و کينه ورزي مخالف بوده و
سبب ارتباط بيشتر با پيام توحيد ميشود ،همانگونه که خداوند متعال
ّلل11 )3( 
ميفرمايد :والَّ ِذين آمنواْ أَ َش ُّد حبًّا ِ ِ
َ َ َُ
ُ
ترجمه« :ولى کسانى که ايمان آوردهاند به خدا محبت بيشترى دارند».
( )1سوره عنکبوت .3 -1 :
( )2صحيح البخاري :شماره حديث 128 :و صحيح مسلم ،شماره حديث.32 :
( )3سوره بقره.165 :
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ِ
آمنُاواْ َمان ي ْرتَ َّاد ِمان ُك ْم
همچنان پروردگار متعحال ميفرمايحد :اي أَي َ اا الَّاذي َن َ
(12 )1
ِ ِِ
ف يِْت اّللُ بَِق ْوٍم ِيبُّا ُ ْم َو ِيبُّونَهُ
س ْو َ
َعن نينه فَ َ
ترجمه« :اى کسانى که ايمان آوردهايد هر کسي از شما که از دين
خود برگردد به زودى خدا گروهى [ديگر] را ميآورد که آنان را دوست
ميدارد و آنان [نيز] او را دوست دارند».
 -۶تسليم شدن محض در برابر اهلل:
خداوند متعال در ارتباط با تسليم شدن به احکام و فرامينش
(13 )2
َس ِل ُموا لَهُ
ميفرمايدَ  :وأَنِيبُوا إِ ََل َربِ ُك ْم َوأ ْ
ترجمه« :به سوى پروردگارتان بازگرديد و تسليم او شويد».
سن14)3( 
و ميفرمايد :ومن أَحسن ِنينًا ِّمَّن أَسلَم وج هُ هلل وهو ُْحم ِ
ْ ْ َ َ ْ َ َ َُ
ََ ْ ْ َ ُ

ترجمه« :و دين چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسليم خدا
کرده و نيکوکار است».
خداوند متعال در جاي ديگري ميفرمايد :ومن يسلِم وج ه إِ ََل َِّ
اّلل َو ُه َو
ََ ْ ْ َ ْ َ ُ
د استمسك ِِبلْعروةِ الْوثاقى15 )4( 
ُْحم ِسن فَا َق ِ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
«و هرکس وجودش را تسليم پروردگار يکتا نمايد و روي بسوي او
بياورد در حاليکه نيکو کار بوده (و از اين تسليم راضي و خوشنود باشد)

( - )1سوره مائده.54 :
( - )2سوره زمر.54:
( - )3سوره نساء.125 :
( - )4سوره لقمان.22:
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به تحقيق که به ريسمان مستحکم و استوار چنگ زده است .محکم
ترين رشته الهي».
همچنان خداوند متعال به کيفيت و چگونگي اين تسليم شدن اشاره
دقيق نموده ميفرمايد:
ِ
وك ِفي َما َش َج َر بَينَا ُ ْم ُُثَّ الَ ِي ُدواْ ِف أَن ُف ِس ِ ْم
َّت يَ ِك ُم َ
فَالَ َوَربِ َ
ك الَ ي ْؤمنُو َ َح ََّ
حرجا ِّمَّا قضيت ويس ِلموا تسلِيما16 )1( 
ََ ً َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ً
ترجمه« :ولى چنين نيست ،به پروردگارت قسم که ايمان نميآورند
مگر آنکه تو را در مورد آنچه ميان آنان ماية اختالف است داور گردانند
سپس از حکميکه کردهاى در دلهايشان احساس ناراحتى [و ترديد]
نکنند و کامالا سر تسليم فرود آورند».
 -۷پذيرفتن و قبول اين کلمه که مخالف هرگونه انکار است:
يعني اينکه تمام مفاهيم و معاني را که اين کلمه (توحيد) در بردارد با
جان و دل بپذيرد ،و از صميم قلب آنرا قبول کرده و برزبانش جاري
سازد ،همانگون که خداوند متعال ميفرمايد :قُولُواْ آمنَّا ِِب ِ
ّلل َوَما أُن ِز َل
َ
إِلينا17 )2( 
ََ
ترجمه« :بگوييد :به خداوند يکتا و آنچه که برما (توسط پيامبرش که
همان قرآن و سنت است) نازل گرديده است ايمان آورده و باور داشته
ايم».
 -8انکار و بيزاري از هر معبودي بغير از اهلل:
( - )1سوره نساء.65 :
( - )2سوره بقره.136 :
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کفر ورزيدن انکار و بيزاري از هرآنچه که بجاي خداوند يکتا ،و يا به
همراه وي پرستش و عبادت ميگردد مانند :طواغيت ها ،بتها ،ساير
مخلوقات ،هوي و هوس ،و آروزهاي غير شرعي فردي يا فاميلي يا
گروهي و...
وت وي ْؤِمن ِِب ِ
ِ
ّلل فَا َق ِد
خداوند متعال چنين ميفرمايد :فَ َم ْن ي ْك ُف ْر ِِبلطَّاغُ َ
استمسك ِِبلْعروةِ الْوثاقى18)1( 
َْ ْ َ َ ُْ َ ُ َْ َ
ترجمه« :پس هر کس به طاغوت ،کفر ورزد و به خدا ايمان آورد به
يقين که به دستاويزى استوار که آن را گسستن نيست چنگ زده
است».
تمام موارد فوق مربوط به جزء اول کلمة شهادت بوده و حال توجهتان
را به مفاهيم شهادت براينکه محمد فرستادة خدا است توأم با
مقتضايات آن معطوف ميدارم :قسمت دوم اين شهادت يعني:
 -1تصديق و باورکردن هرآنچه رسول خدا از آن خبرداده است.
 -2اطاعت و فرمانبرداري از اوامر رسول مقبول.
 -3اجتناب و پرهيز از هرآنچه که پيامبر از آن نهي کرده و برحذر
داشته است.
 -4اينک پرستش و عبادت خداوند تنها بر روش و شيوه اي باشد که
اهلل و پيامبرش بيان داشته و مقرر نموده اند.

( - )1سوره بقره .256 :
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 -5محبت ورزيدن به پيامبر که محبت او باالي محبت پدر و مادر،
فرزند و حتي بيش از محبت نفس خويش قرار گيرد .آنگونه که باعث
تعظيم ،توقير ،نصرت و ياري او و دفاع از او گردد.
پس هرمسلماني براي اينکه ايمانش صحيح باشد و شرط دوم توحيد را
تحقق بخشيده باشد ْبايد براي تحقق بخشيدن اين امر مهم يعني
محبت و مهر ورزيدن به پيامبر بکوشد .و نيز براي اينکه شهادتش
پذيرفته شود ،خداوند متعال دربارة منافقين که ميگفتند تو فرستاده
ول َِّ
ك لََر ُسولُهُ َو َّ
اّلل َو َّ
ك لََر ُس ُ
اّللُ ي ْعلَ ُم إِنَّ َ
خدا هستي ميفرمايد :نَ ْش َ ُد إِنَّ َ
اّللُ
اذبو 1۹)1( 
ِِ
ني لَ َك ِ ُ َ
ي ْش َ ُد إِ َّ ال ُْمنَافق َ
«يعني :ما گواهي ميدهيم که تو حتماا فرستادة خدا هستي -ولي
خداوند گواهي ميدهد که منافقان در گفتة خود دروغگو هستند).
پس ديده ميشود که شهادت آنان هيچ نفعي برايشان دربر نداشت،
چون معناي شهادت را در خود تحقق نبخشيده اند
علما و دانشمندان اسالمي ،آن چيزهايي را که به نفي و بطالن
شهادتين (الإله إالهللا حممد رسول هللا) ميانجامد بشرح زير برشمردند:
شريک آوردن در عبادت خداوند يکتا و براي او انباز قرار دادن منافي
ايمان است.
خداوند متعال در اين آيه ميفرمايد :إِ َّ اّللَ الَ يغْ ِف ُر أَ ي ْش َر َك بِ ِه َويغْ ِف ُر َما
نو ذلِك لِمن يشاء20)2( 
ُ َ َ َ َ َُ
ترجمه« :خداوند اين را که به او شرك آورده شود نميآمرزد و فروتر از
آن را بر هر که بخواهد ميبخشايد».
( - )1سوره منافقون.1 :
( - )2سوره نساء.116 :
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ِ
ِ
َّار
همچنان ميفرمايدَ  :من ي ْش ِر ْك ِِبّلل فَا َق ْد َح َّرَم اّللُ َعلَيه ا ْجلَنَّةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
وما لِلظَّالِ ِمني ِمن أَنصا ٍر21)1( 
َ ْ َ
ََ
ترجمه« :کسي که به خداوند شرك آورد پس خداوند بصورت
قطع بهشت را بر او حرام نموده و جايگاهش آتش است و براى
ستمکاران ياورانى نيست».
دوستان گراميو نمازگزاران متدين!
پس بياييد به اساس دستورات خداوند و فرستادهاش با جاري
نمودن شهادتين بر زبان و عيار نمودن زندگي فردي ،فاميلي و
اجتماعي خود با مقتضيات آن رضامندي پروردگار را حاصل نموده و
زندگي شرافتمندانهاي براي خود در دنيا و آخرت آماده نماييم .ولي
فراموش نکنيم که اين امر فقط و فقط در متابعت از رسول اهلل و
اصحاب کرام (رضي اهلل عنهم) ممکن و ميسر است.

( - )1سوره مائده.72 :
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الم د ل ل
ِل الَّد ل ي ،أمددَن أن نَّعب د لِ لص دي ل د ال د ل ين ،ونس د ل
غفَن  ،ونس د ه ل ي  ،وندع دوذ
لب ل
لل لمدن شدَنولر أنف لسدنا ولمدن سد ل
يئات أعماللندا ،مدن يَّهد ل ل للا فدل م ل
ضد َّل لد  ،ومدن يضد لل

فلهددا لدي ل د  ،ونشدده أن َّّل إل د إّل للا وح د ّل ش د لَنيك ل د  ،ونشدده َّ
أن مم د اع عب د
الصددل ع دی رسددولنا الرد لَنمي ،صد ل
دادا الوعد ل وع دی آللد ل وصد بل أمج لعدي .أمددا
ورسدول  ،و َّ
بع :

أعوذبلل من الشيطن الَنجيم  -بسم للا الَنمحن الَنحيم
اِل ِْل ل
قال للا تبارک و تعالی :وما أ لمَنوا إلّلَّ لليد ْعب وا َّ
صي ل ال ل ين حندفاء وي لقيموا
(1 )1
الصل ويد ْؤتوا َّ
الزكا وذللك لدين الْقيلم لة
َّ
شرح کلمات :آنان فرمان نيافته بودند جز اينكه اهلل را بپرستند و در حاليكهه
به توحيد گراييدهاند دين (خود) را براى او خالص گردانند و از شرک و به
پرستي به توحيد دين ابراهيم روي آورند و نماز برپا دارند و زکات بدهنهد و
دين ثاب و پايدار همين اس .

( )1سورة بينه ،آي .5
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قال للا تبارک وتعالی يف القَنآن الرَنمي :ق ْل أمَن رلّب لبل لْق ْس لط وأقليمدوا وجدوهم ْم لع ْند
(2 )1
ك لل مس لج ٍ وا ْدعو ِْل ل
صي ل ال ل ين
ْ

بگو پروردگارم به عدال فرمان داده اس  ،که در هر مسجدي (و به هنگهام
هر نمازي) رويهايتان را بهه سهوي او بگردانيهد و او را ،بهه دعها و نيهايش،
بخوانيد ،در حالي که دين خود را براي او خالص گردانيد.
از ابو هريرة رواي اسه کهه رسهول اهلل فرمودنهد :اهلل متعهال بهه
صورت و اموال شما نظر نميکند بلكه به قلبهاي شما و اعمالتان مينگرد.
من بي پروا هستم از شرک کساني که براي مهن شهريک ميآوردنهد.هر آن
کسي که عملي را انجام ميدهد ودرآن شريک ميآورد با من ديگري را ،او و
شرکش را ترک ميکنم ،يعني از وي بيزار و متنفر هستم.
قال :رسول َّل
اِل« إل َّن َّ
اِل ع َّز وج َّل ّل يد ْنظَن إلَل صولرك ْم وأ ْمواللم ْم ول لم ْن يد ْنظَن إلَل
(3 )2
قد وبلم ْم وأ ْعماللم ْم».
الش ل
الشَنكاء ع لن َّ
أغن َّ
قال رسول للا« قال للا تبارك وتعاَل أ ل
َنك من ع لمدل عمدلع
أشَنك م لعي فلي ل غ ليي تدَنك و لشَنك »
نماز گذاران مؤمن و متدين ،السالم عليكم و رحم اهلل و برکاته!
موضوع خطبه امروز مها "معهاني اخهال و راهههاي تحقه آن" ميباشهد.
يقيناً ،اخال رکن اصلي قبول اعمال اس  ،چهرا کهه اهلل متعهال اعمهالي را
(4)3

( – )1سوره اعراف.29 :
( - )2مسند امام احمد بن حنبل ،شمارة حديث.7827 :
( )3صحيح مسلم بحديث شماره.2985 :
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وجود نداشته باشد .بنا برين سواالتي درين

قبول نميکند که در آن اخال
زمينه مطرح اس  ،اينس که:
اخال چقدر در پذيرفته شدن اعمال نقش دارد؟
چرا مسلمانان امروزي به اهمي اخال در عمل توجه نميکنند؟
عدم رعاي اخال در اعمال چه نتايجي را در قبال خواهد داش ؟
اخال قوت روحي بزرگي را برانسان ميبخشهد .ايهن قهوت ناشهي از بلنهد
بودن هدف و قوت ايمان اس زيرا انسان نفس خويش را براي کسب رضاي
اهلل متعال خالص کرده اس  .اخال آرام بخش روح ،روان وخاطرهها اس .
اخال انسان را از وسوسهه و اضهطرا و دلررههها آزاد مينمايهد .رنجهها و
بالها را از او برطرف نموده و دعايش را اجابه ميكنهد .اثهر ديگهر اخهال
استمرار بخشيدن آن بحرک دعوتگر اس  .آنكه بخهاطر ههدف آرزوههاي
نفساني و شرواني تالش ميكند اگر به هدف نرسهد دسه از کهار ميکشهد
بنابرين صالحان گفتند آنچه براي رضاي اهلل تعالي بوده باشد ادامه ميابد ،و
آنچه بخاطر غير اهلل باشد از همه گسيخته و قطعه ميشهود .نشهان اخهال
در عمل آنس که فرد مسلمان به آنچه ميگويد ايمان دارد و بهه آنچهه بهه
ديگران ميگويد يا انجام ميدهد ،ديگران را مورد تأثير قرار ميدهد.
تعريف اخالص:
اخال را علما به چندين نوع تعريف نموده اند .بطورمثال :پهنج نهوع آن را
بيان مينمايم.
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 .1اخال  :طلب رضاي اهلل متعال .وما آتديد م لمن زكا ٍ ت لَني ون وجد َّل
اِل فُولئلدك
ْ
ْ ْ ْ
(5 )1
ض لعفون
هم الْم ْ
 .2اخال  :داشتن ني در همة کردارها وگفتارها و حاالت پنران و آشكار.
 .3اخال  :عبادت اهلل يكه و يگانه.
 .4اخال  :تصفيه اعمال از ديدگاه مردم.
 .5اخال  :تصفيه اعمال از هر شو (خلط).
اخالص در توحيد:
(ما من مس م يسج لل سج إّل رفع للا هبا درجة وحدط عند هبدا ئطيئدة) ( :)2ههر
مسلماني به صهدق دل و اخهال کامهل بهه اهلل تعهالي بهه سهجده بيفتهد،
خداوند درجهة او را بلهنهد نهمهوده و تهمامي گنهاهي او را محهو و پهاک
مي گرداند6.
اخالص در عبادت:
هرکسي به صهدق دل و اخهال کامهل بهه اهلل متعهال بهه سهجده بيفتهد،
خداونههد درجههة او را بههاال نمههوده و تماميگناهههان او را محههو و پههاک
ميگرداند.
اخالص در روزه:
حضههرت رسههول اهلل مههي فرمايههد( :مددن صدداض رمضددان ا ددا ع و اح سدداب غفَنلد
ماتق ض من ذنب )7 )3( .
( – )1سوره روم آي .39
( - )2مسند امام أحمد بن حنبل حديث شماره.22370 :
( - )3صحيح بخاري شماره حديث ،38 :صحيح مسلم شماره حديث.175 :
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هرکسي با اخال و) ايمان کامل و به اميدپاداش اخهروي ،مهاه رمضهان را
روزه بگيرد ،گناهاني که پيش از آن کرده بخشيده ميشود.
استنباط نکتهها:
تعاون و همدردي بندة مخلص ميکوشد تا مطاب هدايات دين مبين اسالم
که گفته شده اس مؤمن با ديگر مؤمن به مثل يک جسد هستند ،همكاري
نمايد.
نجات جامعه و دوام زندگي:
هيچ کس نميتواند ام ها را از شكستگي ،فساد و بي بندباري نجهات دههد
جز مخلصان که بخاطر اهلل متعال قيام ميکنند نه بخاطر مهردم در راه حه
کار ميکنند و براي اعالء دين اهلل فعالي ميکنند همانا نجهات واقعهي در
گرو اخال اس و بس.
شناخت حقوق مردم و اداي آن:
يكي از ويژه گيهاي مخلصين اينس که حقوق مردم را خهو ميداننهد و
براي اداي ح آنرا دائماً کوشا ميباشند که مبادا حه ديگهران بهاالي آنرها
باقي نماند.
داستان جالب در رابطه با اخالص:
(عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنرما قال سمع رسول اهلل يقول :انطل
ثالثة رهط ممن کان قبلكم حتي أورا المجيهب للهي غهار فهدخلوه فاغهدرت
صخرة من الجيل فسدت عليرم الغار فقالوا لنه الينجيكم مهن ههذه الصهخرة
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لال أن تدعوا بصالح أعمالكم فقال رجل مرم اللرم کهان لهي أبهوان شهيخان
کبيران و کن ال اغب قبلرا أهالً و ال ماالً8 )1( )...
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنرما ميگويد :که از رسول اهلل شنيدهام کهه
سه نفر از ام هاي گذشته در سفر بودند ،براي سپري شب بهه غهاري پنهاه
بردند که ناگران دروازة آن را سنگي بزرگي بند نمود .با يهک ديگهر گفتنهد
که از اين غار نجات نميتوانيم يافه  ،تازمهاني کهه از اهلل متعهال بهه سهبب
اعمال مخلصانه دعا نه نمائيم.
شخص اول گف  :الري! پدر و مادر پيري داشتم که هرگز پيش از آنرا خود،
اوالد ،زن و خهدمتكاران شهير نمينوشهيديم .روزي بهراي آوردن هيهزم ،بههه
صحرا رفته بودم و از آنرا دور ماندم و وقتي پيش آنرا باز گشتم که خوابيده
بودند .شبانه شير را براي آنرا دوشهيدم ،امها آنهان هنهوز خوابيهده بودنهد و
نپسنديدم که ايشان را بيدار کنم .و يا خود زن و فرزنهد قبهل از آنرها شهير
بنوشيم ،ناچار درحالي که ظرف شير در دستم بود و کودکهانم در برابهرم از
گرسنگي ميناليدند ،منتظر ماندم که آنان بيدار شوند .تاآنكه صبح دميهد و
آنان بيدار شدند و شيرشان را نوشيدند الري اگر من اين عمل را خالصهانه و
فقط براي رضاي تو انجام دادهام ما را از اين وضعي نجات ببخش ،پهس از
اين حرف سنگ از جاي خود تكان خورد .اما خروج از غار ممكن نبود.
ديگري گف  :الري! تو ميداني که من دختر کاکايي داشهتم کهه عزيزتهرين
کس نزد من بود ،او را شديد ترين عش مردان به زنان دوس داشهتم ،او را
خواستم وکام خود را از او طلبيدم ولي امتناع کرد تا ايهن کهه قحهط سهالي
( )1صحيح بخاري حديث شماره.2272 :
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پيش آمد وزندگي بر او تنگ شد ،پيش من آمد يكصد و بيس دينهار بهه او
دادم مشروط بر اين که او بها مهن خلهوت کنهد ،و چنهين کهرد و چهون بهر
کامجويي او قدرت يافتم ،چون در ميان دو پاي او قرار گرفتم به مهن گفه
از خدا بترس و مرر مرا جز از راه مشروع نشكن .فوراً صهرف نظهر کهردم در
حاليكه او نزد من محبو ترين خل بود ،پروردگارا! اگر مهن ايهن عمهل را
خالصانه فقط براي رضاي تو انجام داده ام ما را از اين وضعي نجات بخش
و گشايشي مرحم فرما ،سنگ جنبيد و گشايش دهانهه غهار بيشهتر شهد،
ولي هنوز نميتوانستند از غار خارج شوند.
شخص سوم گف  :خداوندا عدهاي کارگر استخدام کرده بودم و مزد آنرها را
دادم جز يک نفرشان که مهزدش را رهها نمهوده و رفه  ،مهن مهزد او را بهه
جريان معامله انداختم تا اين که مال او زياد شد .پس از مدتي نزد من آمهد
و گف اي بنده خدا مهزد مهرا بپهرداز بهه او گفهتم :آنچهه از شهتر و گهاو و
گوسفند و برده ميبيني همه از مزد تو به دس آمده اس  ،ح حهالل تهو
اس  ،آن مرد گف  :اي بندة اهلل مسخره ام نكن ! گفتم :خير تهو را مسهخره
نميکنم .و تمام مال خود را تحويل گرف و آنرا حرک داد و چيهزي بهاقي
نگذاش  ،خدايا! اگر اين عمل را خالصانه و بهراي رضهاي تهو انجهام داده ام
مار از اين وضعي نجات ببخش ،ناگران ،سنگ از جاي خود جنبيد و همهه
از غار بيرون آمدند.
داستان عکرمه بن ابوجهل:
در رابطه به اسالم آوردن عكرمهه بهن ابوجرهل قصهة جهالبي را محمهدامين
شنقيطي در تفسيرش (اضواء البيان يف ايضاح القدَنآن بلقدَنآن) ذکر نموده اس
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که ميفرمايد :زمانيكه مكه مكرمه توسط لشكر اسالم فتح گرديد عكرمه بن
ابيجرل فرار نمود و ميخواس که به حبشه برود ،در کشتي سوار شهد در
وسط راه طوفان شديدي رخ داد .راکبين کشتي به يک ديگهري ميگفتنهد
که تنرا مدد از اهلل يكتا بخواهيد چونكهه ديگهران نفهر رسهانده نميتواننهد.
عكرمه فكر کرده وقتيكه غير از اهلل ديگري در بحر نفر رسانده نميتواند پس
در زمين هم بغير از او نفر رسانده نميتوانند .در نزد خود عرد بس گفه
الري اگر من را از اين بحر نجات دهي در نزد محمد رفته و دسه او را
ميگيرم و اسالم ميآورم و همين کار انجام داد .از ايهن داسهتان بهه خهوبي
فرميده ميشود که تنرا اسالم آوردن عكرمهه اخهال بهه اهلل متعهال بهود.
(9 )1
يعني نفر و ضرر ،اهلل ميتواند برساند و بس.
پيامدهاي فردي اخالص:
 .1آرامش رواني:
هدف اساسي مسلمان از انجام عمل نيک براي ديگهران تنرها رضهاي اهلل
اس و هدفي را که انتراي آن به رضهاي اهلل منترهي شهود ،بهدون ترديهد
انسان را از وسوسه و اضطرا و دلررهها آزاد مينمايد .اخهال آرام بخهش
روان و خاطرهها اس  .اهلل متعهال در مثهال قرآنهي ميفرمايهد :مهومن يكتها
پرس مانند غالم اس او ميداند بادار ش از او چه ميخواهد ،از کهدام عمهل
او خشنود واز چه چيهز نها خشهنود ميشهود ضدَنَ َّ
اِل مدًل عل رج عدل فليد ل شدَنكاء
لل
ل
ل
ل
دل أ ْكًلددَنه ْم ّل يد ْع مددون
دل ي ْسد لوثن مدًل عل ا ْل ْمد َِّل ب ْ
م شاكسدون ورج عدل سد عما لَنجد ٍدل ه ْ
( :)1خداوند مثال زده اس مردي را که بردة شريكاني اس که

( - )1تفسير اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ،سوره الحجرات،
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پيوسته در بارة او به مشاجره و منازعه مشغولند ،و مردي را که تنرا تسهليم
يک نفر اس  ،آيا اين دو برابر و يكسانند؟ حمد و سپاس تنرا خدا را سهزاوار
اس  ،و ليكن بيشتر آنان نمي دانند.
 .2قوت روحي:
اخال قوت روحي بزرگي برانسان ميبخشد .اين قوت ناشي از بلنهد بهودن
هدف و قوت ايمان اس زيرا انسان نفس خويش را براي کسهب رضهاي اهلل
متعال خالص ميگرداند .شگفتيهاي دنيا زود گذر بوده و ضهعف خهويش را
آشكار ميسازند و اما آنانيکه با اهلل متعال معامله کردند با قوت خسته گهي
ناپذير مسير بنده گي را ميپيمايند و به هدف ميرسند و اخال خود را از
هرقوت مادي قويتر ميدانند .قوت روحهي (ايمهان واخهال ) از ههر قهوت
مادي بزرگتر اس .
 .3دوام به کار:
اثر ديگر اخال استمرار بخشيدن آن بحرک دعوت گراس آنكهه بخهاطر
هدف آرزوهاي نفساني و شرواني تالش ميکند اگر به هدف نرسد دسه از
کار ميکشد بنابرين صالحان گفتنهد( .ماکدان الل داض و اتصدل ،ومدا کدان للغد ليللا
النقطدَ والنفصدل) آنچه براي رضاي اهلل تعالي بوده باشد ادامه مييابد ،و آنچهه
بخاطر غير اهلل باشد از همه گسيخته و قطعه ميشود.
 .4تحول عادات به عبادات:
اخال کيمياي اعمال اس که در صورت موجود بودن اخال ههر عمهل
مباح به عبادت ،و عبادات در صورت عدم اخال به عادات تبديل ميشود.
در حديث شريف آمده که پيامبر ميفرمايد :در قبال هراتفاق که بخاطر
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اهلل متعال باشد حتي لقمهه کهه در دههن همسهرت بگهزاري اهلل تعهالي تهرا
پاداش ميدهد« .وإلنَّك لن تد ْن لفق ندفقةع تدبد لغي لهبا وج ل
للا إلَّّل أ لج َْنت لهبا ح َّدى مدا َتْعدل
ْ
ْ
ْ
ليف فم امَنأتلك»10 )1( .
ْ

 .5اجر و پاداش بدون تکميل و انجام کار:
يكي از برکات اخال اينس که فرد مخلص اگر چه کار را تكميل نكرده و
يا توانايي تكميل آن را نداشته باشد پاداش کامهل آن را کسهب ميکنهد در
صحيح مسلم آمده اس کهه پيهامبر ميفرمايهد :کسهكه صهادقانه از اهلل
متعال طلب شرادت نمايد ،اهلل متعال او را بمقام شرادت ميرساند .اگر چهه
بههر بسههتر خههويش فههوت نماي هد« .مددن سددُل للا الشددهاد بصد ا ب غد للا منددازل
الشه اء وإن مات ع ى فَناش »11 )2( .
 .6ياري و ضمانت اهلل:
يكي از ثمرات اخال  ،مورد تائيد اهلل متعال قرار گرفتن و مشهمول کفاله
او شدن اس  .اهلل متعال ميفرمايد :اللديَ للا بلردا ٍ عبد  : 12)3( آيها اهلل
براي بنده اش کافي نيس ؟
عن عائشه أن رسول اهلل قال( :مدن أرضدي للا بسداط النداا كفدا للا و
م د ددن أس د دداط للا بَنضد د دا الن د دداا و ك د د د للا الد د دی الن د دداا) يعنهههههي از عايشهههههه
صديقهرواي اس که آن حضرت فرموده :آن که به خاطر رضاي
اهلل متعال مردم را برنجاند ،اهلل متعال شر مردم را از او دفهر ميکنهد .آنكهه
( - )1صحيح البخاري  ،جلد 1
( - )2صحيح مسلم  ،جلد 3
( – )3سوره زمر.35 :

 160حديث نمبر 1295
 1517حديث نمير 1909

208

معاني اخالص و راه هاي تحقق آن

خطبههاي جمعه

مردم اهلل را برنجاند ،اهلل تعالي سرنوش اورا بهه مهردم واگهذار

براي رضاي
(13 )1
ميکند.

 .7امداد اهلل در سختيها:
اهلل متعال با يهاري خهود مخلهص را يهاري ميدههد ،بها چشهمانيكه خهوا
نميرود او را نگرباني ميكند ،رنجها و بالها را از او برطرف نموده و دعهايش
را اجاب ميکند سبب نجات بندگان فقد اخال آنرا ،در اعمال شان بهوده
ميتواند و بس.
پيامدهاي اجتماعي اخالص:
 .1امنيت:
نتيجه ثمره اخال فقط مربوط به قيام نيس که اهلل ،اعمهال مها را
قبول درگاه خود نمايد ،و برش را نصيب ما گرداند ،و ما را از آتهش دوزخ
نجات دهد.
بلكه اخال در زندگي دنيا ما بسيار مرم ميباشد.
الف :اخال در زندگي انسانها محب ميآورد.
 :اخال نابود کنندة فساد ميباشد.
ج  :اخال سبب امن و ثبات ميگردد.
د  :اخال سبب برقراري امني اس .
ه  :اخال سبب ايجاد برادري و صميم در جامعه ميگردد.

( – )1صحيح ابن حبان البستني ،حديث .2770
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 .2عدالت:
هرگاه که اخال در زندگي شامل شود ،بندة مخلص ميکوشد تا سعادت بر
جامعه سايه افكند و عدل برپا شود ،ابر سياه ظلهم و سهاية ظهالم از آسهمان
برچيده شود ،چنانچه اهلل متعال پيامبران را فرستاده اس تها ظلهم و سهاية
آن را از بيخ و بنياد برکند و عدال الري در زمين پيهاده شهود .و ايهن کهار
فقط توسط مخلصين امكان پذير اس و بس14 )1( .
اقوال علماء راجع به اخالص:
 .1عبداهلل ابن مبارک :اخال گاهي عمل کوچک را بزرگ و عمل بهزرگ و
زياد را کوچک و ناچيز ميسازد.
 .2فضيل ابن عياض :عملي که در او اخال بوده اما به طريقه سن نباشد
قبول نميشود ،و عملي که به طريقة سن اما در او اخال نباشد باز ههم
درس نبوده و قابل قبول نيس .
 .3ابن القيم :اگر علم بدون عمل فايده ميداش اهلل مهذم اههل کتها را
نميکرد .اکر عمل بدون اخهال فايهده ميداشه اهلل مهذم منهافقين را
بيان نميکرد.
 .4امام غزالي :مخلص کسي اس ميپوشاند نيكيههاي خهود را ،مثهل کهه
گناهان خود را ميپوشاند.
راههاي تحقق اخالص:
هيچ امكان ندارد که اعمال خالي از اخال باشد در هر امر از امور دينهي و
دنيوي اخال دخيل اس  .بطور مثهال چنهد نمونهة اخهال را درمسهائل
عبادتي ذيالَ بيان ميدارم:
( - )1ني و اخال  ،تأليف دکتورمحمد يوسف قرضاوي
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الف :اخالص در شب زندهداري:
اگر اخال در ميان نباشد تمام شهب را عبهادت نماييهد فايهده نهدارد .ههر
عملههي را انجههام مههيدهيم ،اهميهه اخههال را درآن روشههن ميسههازيم.
پيامبر ميفرمايد :هرکس با ايمان واميد پاداش روزه ماه رمضان را به پها
دارد ،گناهاني که قبالَ انجام داده ،بخشيده ميشود.
ب :دوستي در راه خدا:
اخال در دوستي دو شخص هم اثر دارد ،اگر دوسهتي ايهن دو نفهر تنرها
رضاي اهلل باشد ،بسيار اجهر و پهاداش در نهزد اهلل متعهال دارد .چنانچهه
رسول اهلل در رابطه به دوستي در حديثي که امهام بخهاري نقهل نمهوده
داب ليف ا َّل
ِل
اس چنين ميفرمايد( :س ْبدعةٌ ي لظ هم ا َِّل ليف لظ ل ل يد ْوض ّل لظ َّل إلّلَّ لظ  ،و رجل لن َت َّ
ال ْج معا ع ْي ل و تفَنقا ع ْي ل) ( )1هف گروه از انسانها ميباشند کهه در زيهر سهاية
عرش اهلل در روز قيام قرار دارند .از آن هف نوع افراد ،يک نوع آن دو نفر
اس که به خاطر خدا با هم دوس شدند و به خاطر او گردهم ميآينهد يها
از هم جدا ميشوند15 .
و همچنان اخال در رفتن به مسجد ،اخال در تشهيير جنهازه ،اخهال
توبه ،اخال در طلب شرادت.
خالصة سخن:
آيات قرآن عظيم الشأن و احاديث نبوي را که قرائ نمودم .در رابط بهه
اخال چنين نتيجه گيري نمودم ،جهوهر و جهان عبهادت همهان اخهال
اس  .ني  ،راز بندگي و پرستش اس و براي کردارها به منزلة جهان بهراي
( - )1صحيح البخاري حديث شماره .660
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کالبد اس و در امر پرستش هيچ کاري بدون روح وجود ندارد ،چرا کهه در
اين صهورت بهه کالبهد بهي جهاني ميمانهد ،کهه فايهده يهي از آن برنيايهد.
اخال حقيق دين و اصل اساسهي دعهوت پيهامبران و فرسهتادگان الرهي
اس  .بنياد اصلي پذيرش اعمال و عدم پذيرش آن اخهال اسه  ،اخهال
اس که پيروزي يا زيان را رقم ميزند16)1( .

( - )1کتا کردار هاي قلب ،تأليف محمد بهن صهالح المنجهد ،متهرجم گهروه علمهي
فرهنگي موحدين 15
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10
نماز
احکام ،فضايل وحکمتهاي آن

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و ِمن سيئآت
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فالهادي له ،ونشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شريک له وأن حممدا عبده ورسوله صلي هللا عليه وسلم تسليما کثيا وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم ابحسان إلی يوم الدين .قال هللا تبارک وتعالی يف حمکم
ِ
الص َالةَ َوآتُوا
يموا َّ
التنزيل وهو اصدق القائلني أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيمَ  :وأَق ُ
(1)1
الزَكاةَ وما تُ َق ِدموا ِِلَنْ ُف ِس ُكم ِمن َخ ٍي ََِت ُدوه ِع ْن َد َِّ
اَّلل ِِبَا تَ ْعملُو َن ب ِ
صيرا
ُ
ْ ْ ْ
اَّلل إِ َّن ََّ
َ َ
ُ
َّ َ َ
قال رسول هللا( :بين االسالم علي مخس شهادة)....
نماز ،يکي از بزرگترين ارکان اسالم بعد از شهادت) ال إله إال اهلل محمد
رسول اهلل است ،نماز از اساسي ترين پايههاي اسالم بوده ،که خداوند بزرگ
بار بار در قرآن کريم به اقامه و برگزاري آن امر فرموده است ،نماز باالي هر
عاقل و بالغ – زن و مرد -فرض ميباشد.کسي که از فرضيتش انکار ورزد ،از
دايرة اسالم خارج ميگردد.
(2 )2
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر
قال اهلل تبارک وتعالي :إِ َّن َّ
الص َال َة تَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
يعني :همانا نماز (صاحبش را) از هر کار زشت و نا شايسته باز ميدارد.
( – )1سوره بقرة.110 :
( - )2سوره عنکبوت45 :
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تعريف نماز:
مناز اي صالة در لغت :به معناي دعا است به دليل اين قول خداوند متعال
که ميفرمايد :وَصَل عَلَيْهِمْ3)1( .در حق آنها دعا کن.
ِ
ال َوأَفْ َع ر
نماز در اصطالحِ :ه َي أَق َْو ر
َّسلِ ِيم َم َع النِيَّ ِة
ال ُم ْفتَ تَ َحةر ِابلتَّ ْكب ِي ُمْتَ تَ َمةر ِابلت ْ
ٍ (4)2
وصة.
ش َرائِ َ
بِ َ
ص َ
ط َمْ ُ
ِ ()3
ِ ِِ
ِ
الس ُجود.
الرُك ِ
وع َو ُّ
وم ِة ِم َن ال ِْقيَ ِام َو ُّ
به عبارت ديگر :ه َي ْ
اس رم ِلَذه اِلَفْ َعال ال َْم ْعلُ َ
فرضيت نمازهاي پنجگانه در شب اسراء قبل از هجرت به مدينه ،به
پيامبر صورت گرفته است .بدليل حديثي که انس روايت نموده
است« :فرضت على النيب الصلوات ليلة أسري به مخسني ،مث نقصت حىت
جعلت مخساً ،مث نودي :اي حممد ،إنه ال يبدل القول لدي ،وإن لك هبذه اخلمسة
(6 5)4
مخسني»
داليل فرضيت نماز:
ِ
ِ
يموا َّ
الص َال َة َوآتُوا ا َّلزَكا َة َوَما تُ َق ِد ُموا ِِلَنْ ُف ِس ُك ْم م ْن َخ ٍْي ََِت ُدوهُ
الف :قرانکرميَ ﴿ :وأَق ُ
(7 )5
ِع ْن َد َِّ
اَّلل ِِبَا تَ ْعملُو َن ب ِ
صيرا﴾
اَّلل إِ َّن ََّ
َ َ
والصالَ ِة الْوسطَى وقُ ِ ِ
ِ
الصلَو ِ
ني﴾
ات َّ
ومواْ َّلل قَانِتِ َ
ُْ َ ُ
﴿ َحافظُواْ َعلَى َّ َ
( - )1سوره توبة103 :
( - )2املوسوعة الفقهية الکويتيه .مصطلح :صالة.
( - )3املوسوعة الفقهيه الکويتيه :مصطلح :صالة.
( )4سنن الرتمذي ،حديث مشاره.213 :
( - )5سوره بقره .110
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"در انجام نمازها و (به ويژه) نماز ميانه (يعني عصر ،کوشا باشيد و)
محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا بپا خيزيد (و با خشوع و خضوع ،در
برابر ديدگان خود ،هيبت و عظمت خدا را مجسّم داريد)".
الصالَ َة طَرَِيف النَّها ِر وُزلَفاً ِمن اللَّي ِل إِ َّن ا ْحل ِ ِ
السيِئَ ِ
ك ِذ ْك َرى
﴿ َوأَقِ ِم َّ
ْب َّ
ات َذلِ َ
َ ْ
سنَات يُ ْذه ْ َ
َ َ
ََ
َ
(9 )2
لِ َّ ِ
ين ﴾
لذاك ِر َ
"در دو طرف روز (که وقت نماز صبح و عصر است) و در اوائل شب (که
وقت نماز مغرب و عشاء است) چنان که بايد نماز را به جاي آوريد .بيگمان
نيکيها (و از جمله نمازهاي پنجگانه) بديها را از ميان ميبرد .بيگمان در
اين (سفارشها و قانونهاي آسماني) اندرز و ارشاد کساني است که پند
ميپذيرند و خداي را ياد ميکنند و به ياد ميدارند ".
اين آيه نماز پنجگانه را شامل ميشود ،چرا که نماز صبح در جانب آغاز از
روز ،و نماز پيشين و عصر در جانب اخير از روز ادا ميشود چرا که؛ صبح و
شام دو جانب از روز اند .غدا ناميست که از اول نهار تا وقت زوال اطالق
ميشود ،که بعد از آن عشاء ميباشد .پس در طرفي النهار سه نماز شامل
گرديد .نماز مغرب و عشا شامل اين قول خداوند متعال ميباشد:
الصالَةَ لِ ُدلُ ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِ ََل غَ َس ِق اللَّْيل َوقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن
﴿أَقِ ِم َّ

ودا﴾
َم ْش ُه ً

(10 )3

( - )1سوره بقرة.238 :

( - )2سوره هود.114 :
( – )3سوره اسراء.78 :
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" نماز را چنان که بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب (از نصف النهار ،که آغاز
نماز ظهر است و امتداد آن وقت نماز عصر را نيز دربر ميگيرد) تا تاريکي
شب ( که آغاز نماز مغرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را نيز در
برگرفته و با طلوع فجر پايان ميپذيرد) ،و نماز صبح را (در فاصلة طلوع
فجر تا طلوع آفتاب) بخوان .بي گمان نماز صبح (توسّط فرشتگان شب و
فرشتگان روز) بازديد ميگردد ".
مراد از دلوک آفتاب در آيه زوال آفتاب بوده ،و مراد از غسق الليل اولين
آغاز قسمت از تاريکي شب ميباشد ،که در اين آيه نماز پيشين و عصر
شامل ميگردد.
مراد از (و قرآن الفجر) نماز فجر است ،به همين ترتيب نمازهاي پنجگانه
فرضيت اش به اثبات ميرسد.
ب :احاديث پيامبر:
رسول اکرم در مقام حجة الوداع در ضمن خطابه ايراد نمودند فرمودند:

وموا َش ْه َرُك ْمَ ،و ُح ُّجوا بَ ْيتَ ُك ْمَ ،وأَدُّوا َزَكات ُكم طَيِبَةً
صلُّوا َمخْ َس ُك ْمَ ،و ُ
«ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْمَ ،و َ
صُ
ِهبا أَن فسكم تدخلوا جنَّة ربِكم»11)1( .
َ ُْ ُ ُ ْ َْ ُُ َ َ َ ُ ْ
رسول گرامياسالم ميفرمايد :فقط پروردگارتان را پرستش کنيد ،نمازهاي
پنجگانه را ادا نماييد ،روزة ماه مبارک را بر پا نماييد ،فريضة حج را نيز در
خانة کعبه به جا آوريد ،و زکات اموال تان را با طيب خاطر بپردازيد ،بعد از
آن به بهشت پروردگارتان وارد شويد.
( – )1مسند امحد ،حديث مشاره.22260 :
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ج :اجماع امت:
اجماع امت اسالميبر فرضيت نمازهاي پنجگانه انعقاد يافته ،و منکر آنرا
کافر تلقي ميکنند12)1( .
اهميت و جايگاه نماز:
نماز در بينش اسالميجايگاه بزرگي را دارا ميباشد ،و آنرا مؤکد تررين و برا
فضيلتترين فريضه بعداز شهادتين قرار ميدهرد و يکري از ارکران پنجگانره
ادةِ أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
اَّللُ،
اسالم ميباشد .رسرول گرامياسرالم ميفرمايردَ « :ش َه َ
الزَكاةِ ،وا ْحل ِج ،و ِ
(13)2
ِ
ِ
َّلل .وإِقَ ِام َّ ِ
َوأ َّ
ضا َن»
ص ْوم َرَم َ
الصالَةَ ،وإِيتَاء َّ َ َ َ َ
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُسول ا َّ َ

نماز يکي از اساسات و ستون دين مبين اسالم ميباشد ،رسول اکرم
ْلِهاد»14)3( .
ِ
ودهُ َّ
الصالَةَُ ،و ِذ ْرَوةُ َسنَام ِه ا ْ َ ُ
س اِلْ ْم ِر اإلْ ْسالَ ُمَ ،و َع ُم ُ
ميفرمايدَ « :رأْ ُ
"سرآمد کارها اسالم است ،و ستون اسالم نماز ،و باالترين کوهان آن جهاد
در راه خداست".
اولين امري است در روز قيامت از آن پرسيده ميشود؛ نماز است.
اس ُ ال َْع ْب ُد يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة م ن عمل ه
رسررول خرردا ميفرمايررد« :إن أ ََّول َم ا ََُ َ
( )1( )4سررنن
ِ
او َو َخ ِس َر»
َّ
س َد ْ
ص لَ َح ْ
ت فَ َق ْد َخ َ
الص الَته ،فَِ ْن َ
ت فَ َق ْد أَفْ لَ َح َوأن َحَ ،وإ ْن فَ َ

ل15

( - )1الفقه االسالمي وادلته .ج 2کتاو الصالة.

( – )2صحيح خباري ،حديث  ،8و صحيح مسلم ،حديث.16 :
( )3سسن السنائي ،حديث.11330 :
( – )4سنن ترمذي ،حديث413 :
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آخرين سفارش رسول معظم اسالم در هنگام ارتحالشان از دنيا به سوي
رفيق اعلي ،توصيه و تأکيد برانجام اين فريضة مهم اسالم بوده است:
ت أ َْْيَانُ ُكم»
« َّ
الصالَ َة َوَما َملَ َك ْ

(16 )1

ت
ض ْ
ض َّن عُ َرى ا ِإل ْسالَِم ُع ْرَوةً عُ ْرَوةً ،فَ ُكلَّ َما انْ تَ َق َ
رسول گرامي ميفرمايد« :لَتُْن َق َ
ضا ا ْحل ْكم ،و ِ
َّ ِ
الصالَةُ»(17 )2آخرين
آخ ُرُه َّن َّ
شبَّ َ
عُ ْرَوةر تَ َ
َّاس ِابَل ِِت تَل َيها .فَأ ََّوُِلُ َّن نَ ْق ً ُ ُ َ
ث الن ُ
حکم ديني است که از زمين برچيده ميشود ،چون وقتي ضياع و اهمال در
امر انجام نماز در ميان مسلمانها ديده شد ،ناپديد شدن ساير احکام و
ارزشها به آساني نيز متصور است.
اسرار ،حکمتها و فوايد اجتماعي ،معنوي ،صحي و رواني نماز.
الف :نماز پيوند و رابطة مستحکمياست ميان بنده و پروردگارش ،که
انسان مؤمن لذت مناجات با خالقاش را احساس ميکند ،عبوديت و بندگي
خالصانه اش را به نمايش ميگذارد ،امورش را به خالق اش ميسپارد ،از
پرورگارش آرامش و امنيت و نجات را استدعا ميدارد ،راستي به اجراء
درآوردن چنين صحنه اي راه رستگاري و کاميابي انسان را ترسيم ميکند،
وکفاره اي لغزشها و گناهان را نيز به دنبال دارد .خداوند متعال ميفرمايد:

( – )1ابن ماجه ،حديث.2697 :

( -)2صحيح ابن حبان ،حديث.6715 :
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قَ ْد أَفْ لَح الْم ْؤِمنُو َن ،الَّ ِذين هم ِيف ص َالِتِِم َخ ِ
اشعُو َن :)1( به تحقيق کامياب شد
َ ُْ َ ْ
َ ُ
مومناني که در نماز هاي شان متواضع اند18.

رسول اکرم ميفرمايد« :أرأيتم لو أن ََنَراً بباو أحدكم ،يغتسل منه كل يوم
مخس مرات ،هل يَ ْبقى من َد َرنه شيء؟ قالوا :ال يبقى من درنه شيء .قال :فكذلك

َمثَل الصلوات اخلمسْ ،يحو هللا هبن اخلطااي» ( :)2چه گمان مي کنيد اگر نزديك
دروازه شما نهر آبي جاري باشد و او در يك شبانه روز پنج بار در آن غسل
کند ،آيا از ناپاکي هاي وجودش چيزي باقي مي ماند؟ .گفتند :چيزي از
ناپاکي اش باقي نمي ماند .همين گونه نماز پنج گانه است که خداوند
بوسيله آنها گناهان را محو مي کند.
ب :تمرين بر رعايت نظم و انتظام در امور زندگي ،اهتمام به وقت و اندازه
گيري دقيق آن در انجام کارها .اينگونه فرد حلم و بردباري وتأني وقار
آرامش را ميآموزد ،ذهن اش را در امور مفيد منحصر ميسازد .چون
شخصي در نماز ميايستد تمام ذهن و فکرش را از همة مشاغل دنيايي
قطع نموده ،متوجه اسرار و مفاهيم و معاني بلند آيات قرآنکريم مينمايد تا
عظمت و رحمت پروردگارش را از خالل آن دريابد.
ج :نماز مدرسه اي اخالقي و تهذيب است کره صردق و امانرت را در وجرود
فرد احيا ميکند ،و زشتي و قباحرت فحشرا و منکررات را در ضرمير انسران

( - )1سوره مومنون.2-1 :
( – )2سنن النسائی462 ،
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الص َال َة تَ ْن َه ى َع ِن
الص َال َة إِ َّن َّ
ميپرورانررد .خداونررد متعررال ميفرمايرردَ ﴿ :وأَقِ ِم َّ
ِ (19)1
ش ِاء َوال ُْم ْن َكر﴾
الْ َف ْح َ
فوايد صحي و رواني نماز:
در نتيجة کشفيات و تحقيقات که در نماز (و کلمات مورد استعمال آن)
صورت گرفته به اسرار و فوايد شگفت انگيزي (در اعمال و حرکات) که در
آن انجام مييابد ،دست يافته اند از جمله:
 -1تکرار کلمة (اهلل) اثرات مفيد بر فعاليت قلب دارد ،هم چنان هر باريکه
انسان به زمين سر به سجده ميگذارد ،امواج مقناطيسي (برقي) مضر صحت
که ،بدن انسان آنرا از محيط و اطراف زيست خود نموده است ،زمين آنرا به
خود در هنگام سجده جذب مينمايد .تکرار اين عمل چندينبار در روز ما را
از اضرار اين امواج برقي نجات ميدهد .و آرامش ذهني و رواني را به انسان
فراهم ميکند .و از سکتة مغزي جلوگيري مينمايد.
 -2در هنگام سجده سر انسان نسبت به قلب پايينتر قرار ميگيرد ،در
نتيجة آن خون بيشتري به مغز سر برسد ،در اين حالت مغز تغذيه بيشتر و
خوبتر مينمايد .تکرار اين عمل در روزانه ( )64بار در پنج وقت نماز باعث
بهبود حافظه ،حس شنوايي ،بيبنايي ،تمرکز فکري و قوه اي تعقل ميگردد.
هم چنان با تغذيه مغز به وسيلة غدههاي خون ،شادابي در چهره ،و زيبايي
و طراوت در پوست و جلد انسان فزوني مييابد.
( - )1سوره عنکبوت.92 :
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 -3خواندن تسبيحات (و مکث در آن) در رکوع نيز باعث تقويت عضالت
صورت ،گردن ،ساق پا و رانها ميشود ،و به اين ترتيب جريان خون را در
تمام قسمتهاي مختلف بدن تسريع مينمايد.
 -4در حالت سجده به وسيلة باز شدن مهرههاي کمر از يکديگر ،باعث
کشيده شدن رشتههاي عصبي ميگردد که ،قسمتهاي مختلف بدن را به
مغز وصل و پيوند ميدهد ،اين عملية اعصاب را در يك حالت متعادل قرار
ميدهد ،که در نتيجه باعث آسودگي و آرامش در فرد شده ،و عصبانيت را
تسکين ميدهد.
 -5داکتران رواني اتفاق نظر دارند که ،يکي از راههاي درمان و از بين بردن
انگيزههاي اضطراب و پريشاني رواني ،انس و راز دل گفتن به دوستي است
که از همه بيشتر او را دوست دارد .و نماز فرصتي است براي فرد مسلمان تا
با پروردگار رحيم و مهربان خود راز و نياز نمايد .وقتي که نماز گزار در برابر
آفرينندة بزرگ و مدبر اين جهان هستي قرار ميگيرد ،در حالت راز و نياز
خاشعانه با پروردگار جهان هستي تمام مشکالت خود را با او در ميان
ميگذارد و به اين يقين ميرسد که هيچ پناهگاهي براي رهايي از مشکالت
زندگي ،به جز اهلل قادر و توانا کسي ديگر وجود ندارد .اوست که در تمام
حاالت به فرياد بندگانش ميرسد ،و آنها را در هنگام سختيها و مشکالت با
نعمت يسر و آساني مينوازد ،و هيچ قدرت و نيرويي با او همسان شده
نميتواند .همين است که شخص مسلمان از نماز فارغ ميشود ،تمام هموم
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و سختيها را از جعبه اي ذهنش فرو ميريزد ،و عالج آنرا به پروردگار
رحيم و مهربان مي سپارد .و با روان و ذهن آرام و به کار و مشاغل زندگي
اش ميپردازد.
 -6قرائت قرآن کريم به شکل مرتل برحسب قواعد تجويد ،سيستم تنفسي
انسان را بوسيله (شهيق :بيرون آوردن صدا با سوزدل و آه و ناله و زفير و
پايين نمودن صدا) ،تنظيم مينمايد .که نقش اساسي را براي زدودن
تشويشها از ذهن انسان دارد.
 -7آنجا که در نماز شب تالوت قرآن و تدبر و تأمل در آن زياد است اين
امر ذهن را فعال ميسازد و بر توان آن در انجام فعاليتهاي مختلف
مي افزايد .تکرار اوراد و اذکار به ويژه اذکاري که صبح و شب بر زبان جاري
مي شود ،از ابتال به بيماري آلزايمر و ضعيف شدن ذهن در دوران پيري و
نااميدي و ديگر بيماريها جلوگيري ميکند.
نماز شب به داليل ناشناختهاي مانع از بروز بيماري موسوم به زنگ گوش
ميشود يا از شدت آن ميکاهد.
 -8صبح قبل از طلوع آفتاب آکسيجن خالص به سطح زمين منتشر
ميشود ،بطوريکه باعث ميشود در اين زمان انسان (براي اداي نماز بر
ميخيزد) در باالترين درجه نشاط فکري و بدني خود باشد ،نسيميکه
انسان در اين موقع تنفس ميکند چنان لذت بخش و نشاطآور است که
نظير آنرا در ساير اوقات روز نميتوان يافت20)1( .
( - )1عبادت در اسالم و نقش آن در جلوگيي از امراض.
222

نماز احكام ،فضايل و حكمت هاي آن

خطبههاي جمعه

فضيلت نماز جماعت:

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا قال« :والذي نفسي بيده لقد مهمت

أن آمر حبط

فيحط  ،مث آمر ابلصالة فيؤذن ِلا ،مث آمر رجال فيؤم الناس ،مث

أخالف إيل رجال فأحرق عليهم بيوِتم»
يعني" :از ابوهريرهروايت شده که رسول اهلل فرمود" :سوگند به
ذاتي که جانم در يد (دست بالکيف) اوست قصد کردم که امر کنم هيزم
جمع نمايند و سپس به بر پا شدن نماز دستور دهم که براي آن آذان گفته
شود و بعد کسي را مأمور سازم که بمردم امامت دهد و سپس از آنها تخلف
ورزم و به خانة کساني روم که به نماز بيرون نشده اند و خانههاي شان را
برسرشان بسوزانم".
شرح :شکي نيست که نماز جماعت از فضيلت برخوردار است ولي فرض
نيست بلکه سنت مؤکده است.
(21 )1

فضليت رفتن به سوي مساجد:
عن أيب هريرة أن النيب قال« :من غدا إلی املسجد أو راح ،أعد هللا له يف
اْلنة نزال کلما غدا أو راح»
يعني" :از ابوهريره روايت است که پيامبر فرمود :کسي که اول روز
يا اول شب بسوي مسجد رود ،در هر صبح ويا هر شاميکه ميرود خداوند
برايش در بهشت مهمانسرايي آماده ميسازد".
(22 )2

( – )1صحيح البخاري ،حديث« .644
( – )2صحيح مسلم حديث.669 :
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وعنه أن النبي قال« :من تطهر يف بيته ،مث مضي إيل بيت من بيوت هللا،
ليقضي فريضة من فرائض هللا ،کانت خطواته ،إحداها حتط خطيئة ،واِلخري ترفع
درجة»
يعني" :از ابوهريرهروايت شده که پيامبر فرمود" :کسي که در
(23 )1

خانة خود طهارت نموده و سپس به خانهاي از خانههاي خدا – مسجد-
برود تا فرضي از فرايض خدا را ادا کند ،هر يکي از گامهايش گناهي را کم
نموده وگام ديگر مرتبة او را بلند ميبرد".
وعن أبي هريرة أن رسول اهلل قال« :أال أدلکم علی ما ْيحو هللا به
اخلطااي ،ويرفع به الدرجات ؟ قالوا :بلی اي رسول هللا .قال :إسباغ الوضوء علی
املکاره ،وکثرة اخلطا إلی املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلکم الرابط،
فذلکم الرابط»

(24 )2

يعني" :از ابوهريرهروايت است که رسول اهلل فرمود" :آيا شما را به
چيزي راهنمايي نکنم که با آن گناهان محو گشته و درجات بلند شود ؟
گفتند :آري يا رسول اهلل فرمود :کامل ساختن وضو در سختيها (مانند
سردي و گرمي) و گام زدن زياد بسوي مساجد و منتظر ماندن براي نماز،
بعد از نماز ،پس اين سنگر را محکم گيريد ،و آن را هميشه عملي نماييد.

( – )1صحيح مسلم حديث.666 :
( - )2رواه مسلم حديث.251 :
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فضيلت انتظار کشيدن براي نماز:
عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال« :املالئکة تصلي علی أحدکم ما دام
يف مصاله الذي صلی فيه ،ما مل َدث ،تقول :اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه»
يعني " :از ابوهريره روايت است که رسول اهلل :فرشتگان براي يکي
از شما دعا ميکنند ماداميکه وي در جاي نمازش که در آن نماز گزارده،
قرار داشته باشد تا لحظهاي که بي وضو نشود ،ميگويند :اللهم اغفر له اللهم
ارحمه (خدايا او را بيامرز و مورد رحمت قرار ده).
(25 )1

تشويق براي حضور در جماعت صبح و عشاء:
عن عثمان بن عفان قال :مسعت رسول هللا يقول« :من صلی العشاء يف
مجاعة ،فکأمنا قام نصف الليل ،ومن صلی الصبح يف مجاعة فکأمنا صلی الليل کله»
رواه مسلم ويف رواية الرتمذي عن عثمان بن عفان قال :قال رسول هللا:
«من شهد العشاء يف مجاعة کان له قيام نصف ليلة ،ومن صلی العشاء والفجر يف
مجاعة کان له کقيام ليلة»
يعني" :از عثمان بن عفانروايت شده که گفت :از رسول اهلل
شنيدم که ميفرمود :کسي که نماز عشاء– خفتن -را در جماعت بگذارد
گويا همة شب را نماز گزارده است و در روايت ترمذي از عثمانآمده
که رسول اهلل فرمود :آنکه نماز عشاء را با جماعت ادا کند ثواب قيام
(26 )2

( – )1صحيح البخاري حديث.445 :

( – )2صحيح مسلم حديث 656 :و سنسن الرتمذي حديث.221 :
225

نماز احكام ،فضايل و حكمت هاي آن

خطبههاي جمعه

نصف شب را دريافته است و آنکه خفتن وصبح را در جماعت بگزارد ثواب
قيام همة شب را در مييابد".
وعن أبي هريرة أن رسول اهلل قال« :لو يعلمون ما يف العتمة والصبح
ِلتومها ولو حبوا»
يعني" :از ابوهريرهروايت است که رسول اهلل فرمود :اگر مردم
بدانند که چه مزدي براي نمازهاي خفتن و صبح است اگر به خزيدن هم
باشد به آن حاضر ميشوند.
(27 )1

فضيلت و ارزش نماز جماعت:
عن ابن عمر رضي اهلل تعالي عنهما أن رسول اهلل قال« :صالة اْلماعة
أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة»
يعني" :از حضرت ابن عمر رضي اهلل تعالي عنهما روايت است که رسول
اهلل فرمود " :ثواب نماز جماعت بر نماز تنهايي بيست و هفت برابر
است".
(28 )2

وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا يقول« :ما من امرئ
مسلم حتضره صالة مکتوبة فيحسن وضوءها ،وخشوعها ،ورکوعها ،إال کانت کفارة
ملا قبلها من الذنوو ما مل تؤت کبية ،وذلک الدهر کله»

( - )1متفق عليه.

( – )2صحيح مسلم ،حديث.650 :

( - )3رواه مسلم مشاره حديث.228 :
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يعني" :از حضرت عثمان بن عفانروايت شده که گفت :از رسول
اهلل شنيدم که ميفرمود :هيچ مسلماني نيست که هنگام نماز فريضهاش
برسد و بطريقه نيکو وضوء نموده و خشوع و رکوعش را به وجهي نيکو
بجاي آورد ،مگر اينکه (اين کارها) کفاره است براي گناهان پيش از آن تا
زماني که گناهان کبيره انجام نشده باشد و اين در تمام وقت جاري است".
وعن أيب هريرةقال :قال رسول هللا« :صالة الرجل يف مجاعة تضعف علی
صالته يف بتيه ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا ،وذلک أنه إذا توضا فأحسن الوضوء،
مث خرج إلی املسجد ،ال خيرجه إال الصالة ،مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة،
وحط عنه هبا خطيئة ،فِذا صلی مل تزل املالئکة تصلي عليه ما دام يف مصاله :اللهم
صلي عليه ،اللهم ارمحه .وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة»
يعني" :از ابوهريرهروايت است که رسول اهلل فرمود" :نماز شخص
در جماعت بيست و پنج برابر نمازش در خانه و بازارش فزون ميباشد ،زيرا
چون وي وضو نموده و آن را درست انجام دهد و بسوي مسجد بر آيد که
جز نماز چيز ديگري سبب بر آمدن وي نگشته باشد ،گامينمينهد مگر
اينکه در برابر آن درجة برايش افزوده شده وگناهي از وي کم ميگردد و
چون نماز گزارد هميشه فرشتگان براي او دعا ميکنند تا ماداميکه در جاي
نمازش بوده ميگويند :اللهم صلي عليه اللهم ارحمه (خدايا ! بر او درود
فرست ،خدايا ! او را مورد رحمت خويش قرار ده) و هميشه در نماز است
(ثواب نماز را در مييابد) تا لحظهايکه انتظار نماز را بکشد.
(30 )1

( – )1صحيح البخاري ،حديث.647 :
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انواع نمازها
 _1سنن رواتب:
دو رکعت قبل از نماز صبح:
اين دو رکعت نماز يکي از مؤکدترين نماز سنت ميباشد ،بدليل اين قول
پيامبر گرامي که ميفرمايد« :ركعتا الفجر خي من الدنيا وما فيها».

(31 )1

و نيز حضرت عائشةميفرمايد« :مل يكن النيبعلى شيء من النوافل أشد
منه تعاهداً منه على ركعِت الفجر».
بنا بر اين هيچ سنتي به جز دو رکعت سنت از نماز صبح قضا نميشود.
سنت در اين دو رکعت نماز اين است که در رکعت اول سورة الکافرون ،و
در رکعت دوم سورة االخالص قرائت شود.
چهار رکعت قبل از نماز ظهر و جمعه با يک سالم:
بدليل حديث عائشه صديقه که ميفرمايد« :أن النيب كان ال يدع
(33 )3
أربعاً قبل الظهر ،وركعتني قبل الغداة».
در روشنايي ميفهميم که مؤکدترين نماز سنت بعد از دو رکعت از فجر،
چهار رکعت سنت قبل از نماز ظهر است ،و باقي سنتها در درجة مساوي با
هم قرار دارند.
(32 )2

( – )1صحيح مسلم حديث.725 :

( - )2صحيح البخاري،حديث.1169 :
( – )3صحيح البخاري حديث.1182 :
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دو رکعت بعد از نماز فرض ظهر:
بدليل حديث رسول گرامي اسالم که ميفرمايد« :من صلى أربع َرَكعات قبل
حرمه هللا على النار»34)1( .ترجمه :يعني کسي که چهار
الظهر ،وأربعاً بعدهاَّ ،
رکعت نماز قبل از فرض ظهر و چهار رکعت بعد از آن اداء کرده اهلل او را
بر آتش دوزخ حرام ميکند.
مستحب اين است که دو رکعت ديگري هم بعد از آن بخواند ،و چهار
رکعت بعد از نماز جمعه با يك سالم.
«كان النيبيركع من قبل اْلمعة أربعاً ال يفصل يف شيء منهن»
پيامبر چهار رکعت نماز قبل از فرض جمعه اداء مي نمودند ،بدون
فاصله ميان آنها (با يك سالم).
(35 )2

دو رکعت بعد از نماز مغرب:
سنت آن است که قرائت در اين دو رکعت به نسبت ساير سنتها طوالنيتر
باشد.
دو رکعت بعد از نماز فرض عشاء:
دليل بر مؤکد بودن اين سنت قول پيرامبر اسرت کره ،ميفرمايرد« :م ن
صلى يف يوم وليل ة نن ِت عش رة ركع ة ،ب ين ل ه بي ت يف اْلن ة :أربع اً قب ل الظه ر ،وركعت ني
(36 )3
بعدها ،وركعتني بعد املغرو ،وركعتني بعد العشاء ،وركعتني قبل صالة الفجر»
( – )1مسند أمحد حديث.27403 :

( – )2سنن ابن ماجه حديث .1129
( - )3رواه الرتمذي حديث.415 :
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ترجمه :کسيکه در شبانه روز دوازده رکعت نماز مسرتحب بخوانرد ،خانرهاي
در بهشت برايش ساخته مي شود .چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعرد
از آن و دو رکعت بعد از مرغرب و دو رکرعت بعد از عشاء و دو رکعرت قبرل
از صبح.
 _2نماز تهجد:
نماز تهجد يا نماز شب که مطابق سنت پيامبر اکرم در قسمت آخر شب
خوانده ميشود .بهتر از ساير نمازهاي نفلي است که در روز خوانده ميشود.
خداوند متعال در وصف بندگان خردمنداش (اولوا االلباب) ميفرمايد:
اجع﴾ (37 )1
ض ِِ
﴿تَتَ َج َ
اَف ُجنُ ُ
وهبُ ْم َع ِن ال َْم َ

پيامبر اکرم ميفرمايد« :أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل».

(38 )2

در حديثي ميفرمايد« :عليكم بقيام الليل ،فَِنا دأو الصاحلني قبلكم ،وقربة إَل
ربكم ،ومكفرة للسيئات ،ومنهاة عن اإلمث».

(39 )3

 _ 3نماز کسوف (آفتاب گرفتگي):
زمانيکه آفتاب گرفته شد ،امام براي مردم دو رکعت نماز بدون آذان و
اقامت ،همانند نمازهاي نفل ميخواند .طوري که در هر رکعت ،يك رکوع و
دو سجده نموده و قرائت را در هر دو رکعت طوالني مينمايد ،بعد از آن ،تا
هنگام طلوع خورشيد ،در پيشگاه خداي متعال به دعا ميپردازد.
( )1السجده.16 :

( )2رواه مسلم ،حديث.1163 :

( )3صحيح ابن خرْيه حملمد ابن اسحاق ،حديث.1135 :
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 _4نماز خسوف (ماه گرفتگي):
هرگاه مهتاب گرفته شود ،مسلمانان در اثناي مهتاب گرفتگي انفرادي
(تنها گزار) نماز ميخوانند .حضرت عايشه صديقهروايت کرده که:
رسول اهلل فرمود( :إن الشمس والقمر آياتان من آيات اهلل الينخسفان
(بخسفان) لموت أحد واللحياته فإذا أليتم ذلك فادعوا اهلل و کبروا و صلوا و
تصدقوا) (.40)1
آفتاب و مهتاب دو نشانهاي از نشانههاي خداوند متعال اند ،با موت و حيات
هيچ کسي گرفته نميشوند ،هرگاه آنرا (آفتاب گرفتگي و مهتاب گرفتگي)
را ديديد ،به خداوندي متعال دعاي کنيد ،نماز بگزاريد و صدقه نمائيد.
 _5نماز استسقاء:
استسقاء بمعني طلب باران در هنگام خشکسالي است.
در استسقاء نماز جايز بوده ولي واجب نيست ،اگر به دعا و استغفار اکتفاء
شود ،جايز است.
رسول اهلل بعضي اوقات نماز استسقاء خوانده است ،و برخي اوقات در
روزهاي جمعه ،باالي منبرش بخاطر نزول باران ،در پيشگاه خداي متعال به
دعا پرداخته و نماز نخوانده است .از رسول اهلل همة اينها ثابت است)2(.
41

( )1صحيح البخاري ،حديث1044 :

( - )2جهت معلومات مزيد به شرح قدوري ترجمۀ فارسي التس هيل الض روري ملس ائل الق دوري
مراجعه شود.
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 _6نماز خوف:
در نزد جمهور فقهاء مشروع بوده ،و بداليل از قرآن و سنت ثابت شده است.
الص َالةَ فَ لْتَ ُق ْم طَائَِفةر ِم ْن ُه ْم
ت َِلُ ُم َّ
ت فِي ِه ْم فَأَقَ ْم َ
قرآنکريم ميفرمايدَ ﴿ :وإِذَا ُك ْن َ
ِ
ْخ ُذوا أ ِ
ِ ِ
ِ
َم َع َ
ك َولْيَأ ُ
ْ
َسل َحتَ ُه ْم فَِ ذَا َس َج ُدوا فَلْيَ ُكونُوا م ْن َوَرائ ُك ْم َولْتَأْت طَائ َفةر أُ ْخ َرى َملْ
ْخ ُذوا ِح ْذرهم وأ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُروا لَ ْو تَغْ ُفلُو َن َع ْن
صلُّوا َم َع َ
ك َولْيَأ ُ
َُ ْ َ ْ
صلُّوا فَ لْيُ َ
يُ َ
َسل َحتَ ُه ْم َو َّد الذ َ
(42 )1
أَسلِحتِ ُكم وأَمتِعتِ ُكم فَ ي ِميلُو َن علَي ُكم مي لَ ًة و ِ
اح َد ًة﴾...
ْ َ ََْْ ْ َ
َ ْ ْ َْ َ
زماني که (تو ،اي پيغمبر) در ميانشان بودي و نماز (خوف) را برايشان بپا
داشتي ،دستهاي از آنان با تو به نماز ايستند ،و بايد که اسلحة خود را با
خود داشته باشند ،و وقتي که (نصف) نماز را با تو خواندند (سالم بدهند و
به کشيك و نگهباني بپردازند و) شما را (از دشمنان) بپايند و دستة ديگري
که هنوز نماز را نخوانده اند ،بيايند و با تو به نماز ايستند و احتياط خود را
مراعات و اسلحة خود را داشته باشند .کافران دوست ميدارند کاش از
اسلحه و کاالهاي خود غافل ميشديد و آنان يکباره بر شما تاخت
ميآوردند (و غافلگيرتان ميکردند و در حين نماز دمار از روزگارتان بر
ميآوردند) .اگر از باران ناراحت بوديد يا بيمار بوديد ،گناهي بر شما نخواهد
بود که اسلحة خود را زمين بگذاريد (ولي باز هم تا آنجا که ممکن است
وساي ل سبك دفاعي را از خود دور نکنيد) و احتياط خويش را بداريد.
بيگمان خداوند براي کافران عذاب خوارکنندهاي فراهم ساخته است.
( – )1سوره نساء102 :
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 _7نماز اوابين:
اوابين جمع اواب به معناي بازگشت و رجوع به سوي اهلل متعال با توبه و
استغفار را گويند.
نماز اوابين شش رکعت بعد از نماز مغرب ميباشد که ،همه به يك سالم يا
دو سالم و يا هم سه سالم ادا ميگردد .خداوند متعال ميفرمايد﴿ :فَِ نَّهُ َكا َن
لِْلَوابِني غفورا﴾ (43 )1
ْ َّ َ َ ُ ً
و بدليل حديث که عمار بن ياسرروايت شده است« :من صلى بعد
املغرو ست ركعات ،غفرت ذنوبه ،وإن كانت مثل زبَد البحر»

(44 )2

 _8نماز ضحي يا اشراق:

نمازي است که اقل آن دو رکعت و اکثر آن هشت رکعت بوده ،بعد از بلند
شدن آفتاب به اندازة يك نيزه تا نصف يا ثلث ساعت قبل از زوال ادا
ميگردد.
حضرت عائشهميفرمايد« :ك ان رس ول هللا يص لي الض حى أرب ع ركع ات،
ال يفصل بينهن بكالم»

(45 )3

در حديث ديگري ميفرمايد« :كان رسول هللا يصلي الضحى أربعاً ،ويزيد ما
شاء هللا»

(46)4

( – )1سوره اسراء.17 :

( – )2املعجم الصغي للطرباين حديث.900 :

( – )3مسند أيب يعلي املوصلي ،حديث.4366 :
( – )4صحيح مسلم ،حديث.719 :
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 _9حتية المسجد:
اداي دو رکعت نماز براي کسيکه داخل مسجد ميشود ،مستحب است .به
شرط اينکه در اوقات مکروهه يا وقت اداي نماز فرضي نباشد .پيامبر اکرم
ميفرمايد« :إذا دخل أحدكم املسجد ،فال جيلس حىت يركع ركعتني»

(47 )1

 _10نماز استخاره:
استخاره يعني طلب خير از خداوند متعال در کاري است ،که در امور مباحه
انجام ميي ابد .تعداد رکعات آن دو رکعت بوده ،بعداز خواندن آن دعاي
ماثوري را از پيامبر نقل شده است ورد مينمايد .جابر بن عبد
اهللميگويد« :كان رسول هللا يعلمنا االستخارة يف اِلمور كلها ،كما
هم أحدكم ابِلمر ،فليكع ركعتني من غي
يعلمنا السورة من القرآن ،يقول :إذا َّ
الفريضة ،مث ليقل« :اللهم إين أستخيك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من
فضلك العظيم ،فِنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوو ،اللهم إن
كنت تعلم أن هذا اِلمر خي يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري ،أو قال :عاجل أمري
وآجله ،فاقدره يل ،ويسره يل ،مث ابرك يل فيه .وإن كنت تعلم أن هذا اِلمر شر يل يف
ديين ومعاشي وعاقبة أمري ،أو قال :عاجل أمري وآجله ،فاصرفه عين ،واصرفين
عنه ،واق ُدر يل اخلي حيث كان ،مث رضين به .قال :ويسميحاجته» أي عند قوله:
(هذا اِلمر).

(48 )2

( – )1سنن ابن ماجه ،حديث.1012 :

( – )2صحيح البخاري ،حديث.1162 :
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مستحب است که وقتي جانب از کارش برايش روشن نشود ،تا هفت بار
تکرار نمايد.
 _11نماز تسبيح:
نماز تسبيح داراي فضيلت بزرگ و ثواب بيشمار ميباشد .فرد مسلمان
ميتواند در هر وقتي غير از اوقات مکروهه آنرا بخواند .در يك شب و روز
يکبار ،يا در هفته اي يکبار ،يا در ماهي يکبار ،و يا هم حد اقل در عمري
يکبار خوانده شود.
دليل مشروعيت آن حديثي است که امام منذري آنرا به طريق حسن روايت
نموده است49 )1( .
کيفيت و تعداد رکعات:
چهار رکعت بوده ،در تمام رکعات آن سورة فاتحه ،و سورة ديگري هم ضم
ميگردد .در اين نماز سه صد مرتبه تسبيح (سبحان هللا واحلمد هلل والإله إال
هللا وهللا أكرب) گفته ميشود .و در هر رکعت  75مر تبه تسبيح فوق گفته
ميشود.
کيفيت اداي تسبيح اينگونه است ،بعد از ثناء  15بار ،بعد از قرائت  10بار،
در رکوع  10بار ،در حال برخاستن از رکوع  10بار ،در هر سجده  10بار ،در
جلسه (استراحت بين سجدتين)  10بار بعداز تسبيحات رکوع وسجده .اين
کيفيت مطابق روايتي است که امام ترمذي از عبد اهلل بن مبارک نقل نموده
(50 )2
است.
( – )1سسن الرتمذي ،حديث.481 :

( - )2اين روايت متار در مذه حنفي ميباشد.
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 _12نماز حاجت:
چهار رکعت نماز است که بعداز نماز عشاء خوانده ميشود .نظر به حديث
مرفوع که در اين رابطه نقل شده .به کيفيت ذيل ادا ميگردد:
در رکعت اول ،سورة فاتحه را يکبار و آيه الکرسي را سه بار ميخواند ،و در
سه رکعت متباقي ،سوره فاتحه و معوذتين را در هر رکعت يك يك بار
ميخواند.
دليل مشروعيت:
عن عبد هللا بن أيب أوَف رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا« :من كانت له إَل
هللا حاجة ،أو إَل أحد من بين آدم ،فليتوضأ وليُحسن الوضوء ،وليصل ركعتني ،مث
ليُثن على هللا ،وليُ ِ
صل على النيب ،مث ليقل :ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،سبحان
ِ
ائم
هللا رو العرش العظيم ،احلمد هلل رو العاملني ،أسألك ُموجبات رمحتك ،وعز َ
مغفرتك ،والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل إمث ،ال تدع يل ذنباً إال غفرته ،وال مهَّاً
فرجته».
إال َّ

(51 )1

 _13نماز جنازه:
نماز جنازه دعايست که براي ميت در پيشگاه خدا .که در آن جمعي از
مسلمانان به اتفاق هم دعا ميکنند ،تا رحمت الهي شامل حال ميت گردد.
از اين رو در نماز جنازه هر اندازه نمازگزاران بيشتري اشتراک نمايند ،بهتر
ميباشد.
( - )1سنن الرتمذي ،حديث.479 :
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حکم نماز جنازه:
نماز جنازه فرض کفايي بوده که فرضيت آن در کتاب و سنت ثابت شده و
منکر آن کافر ميگردد.
فرايض نماز جنازه:
 _1چهار مرتبه تکبير گفتن.
 _2قيام ،بدون عذر نماز جنازه را نشسته خواندن جايز نيست.
سنتهاي نماز جنازه:
 _1حمد و ثنا را خواندن .يعني سبحانك اللهم...
 _2درود بر پيامبر فرستادن.
 _ 3دعا در حق ميت.
کيفيت اداي نماز جنازه:
همة مقتديان در سه صف ايستاد شوند ،ميت را در پيشروي خود طوري
بگذارند که امام در مقابل سينة ميت ايستاده شود ،آنگاه همه نيت نماز
جنازه را نموده ،سپس امام اهلل اکبر گفته ،همه دستهاي خود را تا برابر
نرمي گوشها بلند نموده دو باره دستها را مانند ساير نمازها بسته نموده و
ثنا را بخوانند:
(سبحانک اللهم وحبمدک و تعالی جدک وال اله غيک).
بعداز خواندن ثنا تکبير گفته ميشود ،اما دستها بلند نميگردد ،بعد درود
شريف ،اللهم صل علي محمد و علي آل محمد )...خوانده ميشود.
بعد در حاليکه دستهايش بسته است يك تکبير گفته و در حق ميت دعاي
مسنون را نمايد.
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بعد از خواندن دعا در حاليکه دستهايش بسته است ،و تکبير گويد و به دو
طرف سالم بگرداند52 )1( .
نماز جمعه واحکام آن:

ودي لِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
اس َع ْوا إِ ََل
لص َالة م ْن يَ ْوم ا ْْلُ ُم َعة فَ ْ
ين َ
آمنُوا إذَا نُ َ
قال اهلل تعاليَ ﴿ :ايأَيُّ َها الذ َ
اَّلل وذروا الْبيع ذلِكم خي لكم إِن كنتم ت علمون﴾ (53 )2
ِذ ْك ِر َِّ َ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َ ْر َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ

"اي مؤمنان ! هنگاميکه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد ،به
سوي ذکر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد .اين (چيزي که
بدان دستور داده ميشويد) براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه
باشيد".
نماز جمعه باالي عاقل ،بالغ ،مذکر ،آزاد ،تندرست ،بينا و مقيم فرض عين
است و براي اقامه اش شرايطي الزم است که در زير ميآيد:
 -1در شهر بزرگ و يا در عيدگاه شهر باشد ،در قريهها (اقامهاش) جايز
نيست.
 -2توسط سلطان و يا کسيکه سلطان او را مأمور ساخته باشد ،اقامه گردد.
يا بوسيلة کسي اقامه ميشود که مسلمانان اجتماع نموده و او را به صفت
امام تعيين کرده اند ،تا به آنها جماعت کند.
 -3اقامة نماز جمعه در وقت پيشين است .قبل از پيشين و بعد از آن صحيح
نميشود.
( - )1فقه آسان .353 -349 :اب اختصار.
( – )2سوره مجعه.9 :
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 -4خطبة قبل از نماز ،از شرايط ديگر اقامه نماز جمعه است .اگر خطبه را
تنها بذکر خداي متعال مختصر سازد ،در نزد امام ابوحنيفه جايز است.
امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهلل تعالي ميگويند :ذکر طوالنياي
بايد باشد تا خطبه ناميده شود.
 -5جماعت نيز از شرايط اقامة آن است .در نزد امام ابوحنيفه و امام محمد
رحمهما اهلل تعالي کمترين تعداد جماعت ،بدون امام ،سه نفر ديگر است،
54 )1(.
امام ابويوسف ميگويد :کمترين تعداد آن دو نفر ،بدون امام است
فوايد و حکمت هاي نماز جمعه:
الف :تثبيت و تقويه عقيدة جامع و فراگير در ضمير افراد جامعه .تا همه
افراد جامعه در محور عقيدهاي ناب ،واحد ،يگانه گردآيند ،وحدت فکر و
انديشه در ميان پيروان دين آسماني ايجاد شود تا زمينة تحقق تکافل
اجتماعي که ،يکي از بارزترين ويژگيهاي جامعة متمدن است مساعد
ِ
ني ِيف تَ َو ِاد ِه ْم
گردد .چنانچه رسول گرامياسالم ميفرمايد« :مثَ ُل ال ُْم ْؤمنِ َ
ِ
ِ
وتَر ُِ
ابلسه ِر
س ِد إِذَا ا ْشتَ َكى ِم ْنهُ ُع ْ
ض رو تَ َ
داعى لهُ سائُِر اْلْسد َ
امح ِه ْم وتَعاطُف ِهمَ ،مثَ ُل ا ْْلَ َ
َ
(55)2
وا ْحلُ َّمى»
رسول اهلل فرمود :مثل مسلمانها در محبت و رحمت و مهرباني شان به
همديگر مانند يك جسد است ،که هرگاه عضوي از آن بدرد آيد ،ديگر
اعضاي جسد در تب و بيدار خوابي با آن همراهي ميکنند.
( - )1جهت معلومات مزيد به شرح قدوري ترجمۀ فارسي التسهيل الضروري ملسائل القدوري
مراجعه شود .

( – )2صحيح مسلم ،حديث.2586 :
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ب :نماز جماعت مظهري از مساوات و برابري ،تمثيل از وحدت و هم
بستگي مسلمانها ،و تمرين اطاعت از متوليان امور در مسايل و قضاياي
مشترک و ملي در موارد که خالف ارشادات الهي نباشد .حرکت و سير به
سوي هدف واحد و مشترک که نتيجه کسب خشنودي اهلل باشد.
ج :تعارف و به ميان آمدن الفت و مودت در ميان افراد جامعه ،و ايجاد
زمينة همکاري و تعاون در بر و تقوي ،تقويه احساس اهتمام در رابطه با
اوضاع و احوال جاري مسلمانها...
د :مسجد و نماز مرکز و مقر سازماندهي جامعه مدني صالح و برومند و
منظم است که ،رهبران صالح را از اينجا در جامعه تقديم ميکند .انحرافات
و خطاهاي جامعه را بوسيله سخنان ناصحانه و موعظة نيکو و دلنشين ،نقد
هدفمند و مفيد به دور از اغراض آلوده .چون نظر به فرمودة رسول
گرامي:
د ب عضه ب عضا وشبك أَصابِعه»56)1( .
«إِ َّن املُْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالب ْني ِ
ان يَ ُ
ش ُّ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َّ َ َ َ ُ
َُ
َ ُ
مسلمان براى مسلمان مانند بنيههاي ديوارها هستند که يکديگر را تقويت
و تحکيم مىنمايند ،پيغمبر -انگشتهاى دو دستش را محکم در هم
کشيد ،تا چگونگى استحکام و همکارى آنان را نشان دهد.

( – )1صحيح البخاري ،مشاره حديث.481 :
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11
فضايل و مسائل مربوط به ماه شعبان
احلمدهلل رب العلمني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم علی أشرف األنبياء واملرسلني
وعلی آله وأصحابه امجعني.
أمابعد!
فأعوذابهلل من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم.
(1 )1
﴿فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
ص ْمهُ﴾
الش ْه َر فَ لْيَ ُ

"پس هريک از شما فرارسيدن آن ماه را دريابد بايدکه آنرا روزه بگيرد"
حضار محترم ،نمازگزاران مؤمن و متدين!

السالم عليکم ورمحة هللا وبرکاته!
خداوند را حمد و ثنا ميگوييم که به ما و شما فرصت داد تا باز هم
غرض اداي فريضۀ ،الهي ،در اين مکان مقدس گردهم آييم و توفيق عنايت
فرمود تا پيرامون موضوعات مربوط به مسائل و فضايل ماه شعبان ،فضيلت
روزه گرفتن دراين ماه و ممنوعيت روزه گرفتن در روز شک و همچنان
جستجو و تالش جهت مشاهده و رؤيت هالل ماه مبارک رمضان چگونگي و
نحوة آن را مورد بحث قرار بدهيم.
( – )1بقره.185 :
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ماه شعبان و آمد و شد ماه مبارک رمضان:
خداوند متعال انسان را از ترکيب روح و ماده خلق نموده است ،در سرشت
و طبيعت او تمام آن خواستها و غريزههاي مادي و طبيعي که در ساير
حيوانات وجود دارد ،موجود است ،و همراه با آن ،در فطرت او آن جوهر
نوراني روحانيت نيز وجود دارد ،سعادت و موفقيت انسان درين است که
جزء روحاني و ملکوتي او بر عنصر حيواني غالب و مسلط بوده و آنرا تابع و
مطيع حدود و قوانين خاصي قرار دهد ،و فلسفۀ روزه نيز همين است( .عن
سلمان الفارسي قال :خطبنا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يل آخر يوم من شعبان
فقال :أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خري من ألف شهر جعل
هللا صيامه فريضة و قيام ليله تطوعا من تقرب فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدي
فريضة فيما لواه و من أدي فيه فريضة كان كمن ادي سبعني فريضة فيما سواه و هو
شهر الصرب والصرب ثوابه اجلنة وشهر املواساة و شهر يزاد فيه رزق املؤمن من فطر
فيه صائما كان له مغفرة من ذنوبه و عتق رقبة من النار و كان له مثل أجره من غري
أن ينتقص من أجره شيئ قلنا :اي رسول هللا كلنا جيد ما يفطر الصائم فقال رسول هللا
صلي هللا عليه وسلم :يعطي هللا هذا الثواب من فطر صائما علي مذلقة لنب أومترة أو
شربة من ماء و من أشع صائما سقاه هللا من حوضي شربةال يظمأ حتی يدخل اجلنة و
هو شهر أوله رمحة وأوسطة مغفرة و آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر هللا
له وأعتقه من النار)

(2 ) 1

( )1صحيح ابن خزميه حملمد بن امساق النيسابوري ،حديث.1887 :
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در حديثي که سلمان فارسيروايت ميکند آمده است :که رسول
کريم در اواخر ماه شعبان خطاب به ما فرمودند« :اي مردم! بر شما ماه
با عظمت و با برکتي سايه افگنده است ،يک شب آن ماه (شب قدر) از هزار
ماه بهتر است ،خداوند روزة آن ماه را فرض کرده و در شبهاي آن قيام به
بارگاه خود (يعني نماز تراويح را) عبادت نفلي مقرر نموده است ،هر شخصي
درين ماه عبادت نفلي انجام دهد و قصد او حاصل نمودن قرب و رضاي
الهي باشدبه اندازة عبادات فرضي ديگر ماهها به او ثواب داده ميشود و اداي
فرض درين ماه به اندازة ثواب هفتاد فرض در ماههاي ديگر است.
اين ماه ،ماه صبر است و در بدل صبر بهشت است ،ماه همدردي و مواسات
است ،و اين همان ماهي است که عبادت گزاري و توجه بندگان مؤمن
افزوده ميشود ،هر کس درين ماه به شخص روزه داري (به قصد حصول
ثواب و رضاي الهي) افطاردهد ،گناهان او مورد مغفرت قرار گرفته واز آتش
دوزخ آزاد ميشود و به اندازة ثواب آن روزه دار به او ثواب ميرسد بدون
اينکه از ثواب آن شخص روزه دار کاسته شود ،عرض شد :يا رسول اهلل! هر
يک از ما توانايي افطار دادن را ندارد (پس آيا غربا و مساکين از اين ثواب
بزرگ محروم ميشوند؟)
آن حضرت فرمودند :خداوند اين ثواب را به آن کس هم ميدهد که اندکي
شير و يا فقط آب به روزه داري افطار بدهد ،رسول اکرم رشتۀ کالم را
ادامه داده و فرمودند :و هر کس روزه داري را طعام بدهد ،او را خداوند
متعال را از حوض من (کوثر) چنان سيراب خواهد کرد که هرگز تشنگي را
احساس نميکند تا آنکه به بهشت ميرود( ،بعد از آن فرمودند) :قسمت اول
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اين ماه رحمت است و قسمت مياني آن مغفرت است و قسمت آخرآن ،آزاد
از آتش دوزخ است( .سپس فرمودند) و هر کس درين ماه در کارهاي غالم
و خادم خود تخفيف و کمي آورد ،خداوند متعال او را مغفرت ميکند و از
(3 )1
آتش دوزخ نجات ميدهد»
نمازگذارن مؤمن و متدين!
ال روشن ميشود،
از حديث فوقالذکر اهميت ماه مبارک رمضان کام ا
خداوند را سپاس گزار هستيم که يکبار ديگر ،براي ما و شما فرصت داد
تا انشاءاهلل شاهد ماه مبارک رمضان ،ماه رحمت ،مغفرت و ماه خالصي از
آتش جهنم ،ماه اخوت ،برادري ماه کمک و همکاري ،ماه تعاون و ياري
رسانيدن به بينوايان ،ماه صلح ،برادري و زندگي مسالمت آميز ،ماهي که از
ما ميطلبد ،تا تعهد خود را تجديد نموده با همه بدي ها و نابساماني ها نه
بگوييم ،از خداوند عاجزانه ،مسئلت مينماييم که ما و شما را توفيق
عنايت فرمايد تا در اداي اين فريضۀ الهي موفق و مؤيد گرديم .ولي قبل
ازآن الزم ميدانم تا اندکي در فضيلت ماه شعبان و مقدمات ماه مبارک
رمضان اندکي مکث داشته باشيم:
روزه رسول اکرم در ماه شعبان:
عن عائشة( )قالت« :کان رسول هللا يصوم حتی نقول اليفطر ويفطر حتی
نقول اليصوم ومارأيت رسول هللا استکمل صيام شهر قط إال رمضان ومارأيته يف
شهر أکثرمنه صياما يف شعبان»

(4 ) 2

( - )1هروي ،عبدالرحيم ،فيض الباري :ج3ص)328
( – )2صحيح مسلم ،حديث.1156 :
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از عائشهروايت است که عادت و روش معمول رسول اکرم دربارة
روزة مستحبي چنين بود که گاهي مرتب روزه نميگرفتند تا اينکه ما فکر
ميکرديم حاال روزه را ترک نميکنند و گاهي مرتب روزه نميگرفتن تا
اينکه ما فکر ميکرديم حاال ديگر روزه نميگيرند ،حضرت عائشه ميگويند:
هيچگاه نديدم که رسول اکرم عالوه بر ماه رمضان ،ديگر ماهي کامالا
روزه بگيرند و در هيچ ماهي آن قدر که در شعبان روزه ميگرفتند ،روزه
نميگرفتند" از أم سلمۀ بدين شرح روايت شده است« :أن النيب مل
يکن يصوم من السنة شهرا اتما إال شعبان»...
يقيناا پيامبر ،هيچ ماهي ازسال رابه جزشعبان بصورت مکمل روزه
نميگرفت.
(5 )1

حکمت مشروعيت روزة شعبان:
بررراي روزه گرررفتن آن حضرررت در مرراه شررعبان ،اسررباب و حکمتهرراي
متعددي ذکر شده است .از جمله حديثي است کره اسرامه ميگويرد:
درين باره از رسول اکررم سروال کررده شرد ،فرمودنرد« :ذال
الناس عنه ب ني رج

ش هريغفل

ورمض ان ،وهوش هرترفع في ه االعم ال إيل رب العلم ني فأح

يرفع عملي وأانصائم»...

(6)2

( – )1سنن أبي داود ،حديث.2338 :
( – )2سنن النسائي ،حديث.2678 :
245

أن

فضايل و مسايل مربوط به ماه شعبان

خطبههاي جمعه

اين ماهي است در ميان رجب و رمضان (شعبان) که مردم از آن غافل اند،
در همين ماه اعمال بندگان به بارگاه الهي عرضه ميشوند و من دوست
دارم که وقتي اعمال من عرضه ميشوند ،در حال روزه باشم.
عالوه براين ،نزديک بودن رمضان و انوار و برکات مخصوص آن ،انگيزه و
داعيۀ روزه را در ماه شعبان پيدا ميکند ،و روزه شعبان همان نسبتي با
رمضان دارد که نمازهاي نفل قبل از فرض ها با فرض ها دارند.
فضيلت روزههاي نفلي:
شريعت مقدس اسالم غرض تربيت و تزکيۀ معنوي و حصول رضايت
پروردگار ،مانند ساير عبادات نفلي ،روزة نفلي را نيز تعليم داده است ،فضايل
و برکات بعضي از روز ها را بيان داشته و به روزه گرفتن آن تشويق نموده
است ،که در ذيل به آن پرداخته ميشود:
 -1روزة شش روز شوال بعد از رمضان:
از ابوايوب انصاريروايت است که رسول اکرم فرمودند« :من صام

رمضان مث أتبعه ستا من شوال کان کصيام الدهر»
"هرکس رمضان را روزه گيرد ،بعد از آن شش روز در ماه شوال روزة
مستحبي گيرد ،اين عمل او به منزلۀ پيوسته روزه گرفتن او حساب
ميشود"
اگرماه 29روز باشد ،خداوند متعال با لطف و کرم خويش ثواب سي روز روزه
را ميدهد ،با شش روز شوال  36روز ميشود ،پس طبق قانون کريمانۀ
(7)1

( – )1صحيح مسلم ،حديث.1164 :
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خداوند« احلسنة بعشر أمثاهلا» ثواب يک نيکي ده برابر آن داده ميشود،
پس نتيجه اين ميشود که مکمل سال روزه گرفته است.
 -2در هر ماه سه روز ،روزة نفلي:
در حديثي که عبد اهلل بن عمرو بن عاصروايت مينمايد ،آمده است که
(8 )1
فرستادة خدا برايش فرمود« :صوم ثالثة أايم من کل شهرصوم الدهر کله»...
"در هر ماه سه روز ،روزه گرفتن نفلي به منزلۀ هميشه روزه گرفتن است"
و عن حفصۀ قالت« :اربع مل تکن يدعهن النيب صيا م عاشوراء ،والعشر
وثالثة أايم من کل شهر" 1 »....از حفصهروايت است که چهار چيز است
که هيچگاه رسول اکرم آنها را ترک نميکردند -1 .روزة روز عاشوراء -2
روزة نه روز اول ذي الحجه -3 .روزة سه روز از هر ماه"...
 -3روزة ايام بيض:
در اين رابطه احاديثي از پيامبر بدين شرح روايت شده است:
عن ابي ذر قال :قال رسول اهلل(« :)اي أابذر! إذا صمت من الشهرثالثة
أايم فثم ثالث عشرة واربع عشرة ومخس عشرة» (9 )2
"از ابوذر غفاريروايت است که رسول اکرم به من فرمودند :اي ابوذر!
چون بخواهي سه روز درماه را روزه بگيري ،پس سيزدهم ،چهاردهم و پانزدهم
را روزه بگير" و همچنان آمده است :عن قتادة بن ملحان قال :کان رسول
هللا أيمران أن نصوم البيض ثالث عشرة واربع عشرة ومخس عشرة قال وقال :هن
کهيئة الدهر» (10 )3
( – )1صحيح البخاري ،حديث.1979 :
( - )2سنن الترمذي ،حديث.761 :
( - )3سنن أيب داود ،حديث.2451 :
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"از قتادة بن ملحانروايت است که رسول اکرم به ما دستور ميداد
تا در ايام بيض يعني :سيزدهم ،چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه بگيريم و
ميفرمودند :اجر و پاداش اين سه روز برابر با روزة هميشگي است"
 – 4فضيلت روزة روز عاشوراء واهميت تاريخي آن:
ع ن اب ن عباس(رض ي هللا عنهم ا) أن رس ول هللا ق دم املدين ة فوج د اليه ود ص ياما
يوم عاشوراء فقال هلم رس ول هللا :م ا ه ذا الي وم ال ذي تص ومونه فق الوا :ه ذا ي وم
عظ يم ا ی هللا في ه موس ی وقوم ه وغ رق فرع ون وقوم ه ،فص ام موس ی ش کرا ف نحن
نص ومه فق ال رس ول هللا ف نحن أح ق وأويل وس ی م نکم ،فص امه رس ول هللا
وأمر بصيامه.
"از ابن عباس(رضي اهلل عنهما) روايت است ،وقتي رسول اهلل از مکه
هجرت کرده به مدينۀ منوره تشريف آوردند ،مشاهده نمودند که يهود روز
عاشوراء را روزه گرفته اند ،آنحضرت از ايشان پرسيدند اين چه روزي است؟
که شما آنرا روزه گرفته ايد؟
گفتند :از نظر ما اين روز بزرگي است ،در همين روز خداوند متعال موسي
و قوم او بني اسرائيل را نجات داد و فرعون و لشکر او را غرق نمود .پس
موسي بعنوان سپاسگزاري ،آن روز را روزه گرفتند .لذا ما هم به پيروي
از او آن روز را روزه ميگيريم ،رسول اکرم فرمودند :ما با پيغمبر خدا،
موسي از شما بيشتر ارتباط داريم و ما بيشتر مستحق آن هستيم،
سپس رسول اکرم در آن روز روزه گرفتند و امت را نيزبه گرفتن روزه
دستور دادند"
(11 )1

( – )1صحيح مسلم ،حديث 1130 :و عناه يف البخاري ،حديث.2004 :
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و همچنان آمده است :عن عائشةقالت« :کان يوم عاشوراء تصومه قريش
يف اجلاهلية وکان رسول هللا يصومه .فلما قدم املدينة صام وأمر بصيامه .فلما
(12 )1
فرض رمضان ترک يوم عاشوراء ،فمن شاءصامه ومن شاءترکه»
 -5فضيلت روزة عرفه:
از حضرت ابي قتادة روايت است که رسول اهلل فرمودند« :صيام
يوم عرفة أحتس علی هللا أن يکفر ألسنة اليت قبله والسنة اليت بعده ،وصيام يوم
عاشوراء أحتس علی هللا أن يکفرالسنة اليت قبله» (" :)2از خداوند آرزومندم که
روزة روز عرفه کفارة گناهان يکسال قبل و يکسال بعد آن گردد ،و از
خداوند آرزومندم که روزة روز عاشوراء کفاره گناهان يکسال قبل آن
گردد"
 -613فضيلت روزة دوشنبه و پنجشنبه:
در حديثي که أسامه بن زيدروايت ميکند آمده است« :إن النيب
کان يصوم يوم االثنني واخلميس ،فسئل عن ذال فقال :إن أعمال الناس تعرض
يوم االثنني ويوم اخلميس» ويف لفظ«:وأح أن يعرض عملي وأانصائم) (14 )3
"پيامبراکرم روزهاي دوشنبه و پنج شنبه را روزه ميداشتند ،پس
درين مورد پرسيده شد ،فرمود :اعمال بندگان در روز دوشنبه و پنجشنبه
به حضور پروردگار عرضه ميشود ،و در لفظي«دوست دارم اعمالم عرضه
شود در حاليکه روزه دار باشم"
( – )1صحيح خباري ،حديث.2002 :
( )2صحيح مسلم ،حديث.1162 :

( )3مس ند امح د ،ح ديث 21744 :و ج امع األص ول يف أحادي ث الرس ول
ابوالسعادات اجزري ،حديث رقم.4466 :
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وعن ايب قتادة أن رسول هللا سئل عن يوم اثنني فقال فيه ولدت وفيه أنزل
علي
"از ابوقتادة روايت است که از رسول اکرم در مورد روز دوشنبه
سوال کرده شد ،ايشان فرمودند :در روز دوشنبه متولد شدهام ،و در روز
دوشنبه نزول قرآن بر من آغاز شد".
از حديث مبارک فوق معلوم ميشود که رسول اکرم اکثرا در روز
دوشنبه روزه ميداشتند ،و ديگر اينکه در اين روز اعمال بندگان به حضور
پروردگار عرضه ميشود ،و انگيزة ديگر هم سپاسگزاري از اين دو نعمت
بزرگ الهي (تولد و وحي و نبوت) بود که آن حضرت را در روز دوشنبه
عطا شد و براي تمام جهانيان بعنوان نعمت و رحمت مبعوث شدند.
(15)1

ممنوعيت روزه گرفتن در روزشک:
الزم و ضروري است که بدانيم ،آيا در روزهاي اخيرماه شعبان و روز شک
روزه گرفتن جواز دارد و ياخير؟ چون ديده شده ،بعضي از مردم بدون توجه
به حکم آن به اين عمل مبادرت ميورزند ،در شريعت اسالم روزه ماه رمضان
فرض گرديده است و طوريکه معلوم است به منظور حفاظت از حدود
شريعت دستور داده شده است که يکي دو روز قبل از رمضان روزه گرفته
نشود و اگر عالقمندان به عبادت چنين نمايند ،اين خطر وجود دارد که
عامۀ مردم در اثر عدم آگاهي آنرا حکم و مسئلۀ شرعي پندارند ،لذا از آن

( – )1صحيح مسلم ،حديث.1162 :
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منع شده است .فرستادة خدا فرموده اند« :اليتقد من أحدکم رمضان بصوم
يوم أويومني إالأن يکون رجل کان يصوم صومافليصم ذال اليوم»
يعني :هيچ يک از شما ،يکي دو روز پيش از رمضان روزه نگيرد مگر اينکه
اتفاقاا آن روزها جز و روزهايي باشند که هميشه روزه ميگرفته ،پس مطابق
با معمول خود روزه گيرد.
(16)1

{عن عمار بن ايسر قال :من صام اليوم الذي يش

فيه فقد عصي

أابالقاسم
يعني :از عمار بن ياسرروايت است که وي گفت« :هر کس در روز
شک روزه گرفت ،نافرماني پيامبر أباالقاسم را نموده است.
هدف از روز شک آن روزي است که مشکوک باشدکه آيا رمضان است
ياخير؟ مثالا :روز بيست و نهم شعبان برافق ابر و يا گرد و غبار باشد و ماه
ديده نشود ،پس روز بعد مشکوک است ،زيرا ممکن است ماه در واقع طلوع
کرده است ولي به علت ابر وغيره قابل رويت نبوده و آن روز در حقيقت از
رمضان باشد ،و در شريعت اين شک و وهم اعتباري ندارد ،درين صورت
ماه شعبان سي روز حساب ميشود .در حديث ديگري آمده است:
(17)2

(18 )3

«إذابقي نصف من شعبان فالتصوموه»
يعني :چون نيمي از شعبان بماند پس روزه نگيريد.
( -)1صحيح البخاري ،حديث.1914 :
( –)2سنن النسائي ،حديث.2187 :

( - )3سنن الرتمذي ،حديث.738 :
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شيوه هاي اثبات رؤيت هالل رمضان
فرا رسيدن ماه مبارک رمضان به دو طريق به اثبات ميرسد که بطور آتي
تذکر داده ميشود.
مشاهدة هالل ماه مبارک رمضان.
چنانچه رسول اکرم فرموده اند« :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم
عليکم فأکملوا عدة شعبان ثالثني»
«هرگاه هالل ماه را ديديد افطار نماييد ،اگر هوا ابري بود ،شعبان را سي
روز کامل کنيد».
پررس برراالي مررردم الزم اسررت تررا در روز بيسررت و نهررم مرراه شررعبان در
جستجوي ديدن هالل ماه مبارک رمضان باشند ،در صورت مشاهدة هرالل،
روزه گيرند و در صورت ابري بودن آسمان و يا گرد و غبار کره مرانع ديردن
گردد ،سي روز شعبان راتکميل نموده و بعرد روزه بگيرنرد  .قابرل يرادآوري
است در صورتيکه شخص مسلمان و عادل ،مبني بر رؤيت هالل ماه مبارک
رمضان شهادت بدهد ،برابر است که زن باشد و يا مرد ،آزاد باشرد يرا عبرد،
قابل قبول بوده و همان روز روزة رمضان است .ولي اگر آسمان صراف برود و
عللي که مانع ديدن هالل گردد وجود نداشت ،شهادت يک مرد و يا دو مرد
مورد قبول و پذيرش نبوده تا جمع کثيري از مردم مبني بر رؤيت هالل ماه
مبارک رمضان شهادت ندهند ،زيرا در اين صورت از اخبار ايشان علم يقرين
حاصل ميشود .و در رابطه به هالل عيد سعيد فطرر بايرد نوشرت کره :اگرر
(19)1

( -)1صحيح ابن حبان ،حديث.3457 :
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آسمان ابري بود و يا بنابر علتي که ديدن همگان ممکن نبود ،بر نزد امرام و
قاضي شهادت کمتر از دو مرد و يا يک مرد و دو زن مورد قبرول و پرذيرش
نيست ،ولي در صورت عدم گرد و غبار وساير موانع در آسمان بايد جماعرت
بزرگي از مردم مبني بر رؤيت هالل ،گواهي دهند ترا از اخبرار ايشران علرم
يقين حاصل گردد فراموش نبايد کرد که اگرر شخصري هرالل مراه مبرارک
رمضان و يا هالل عيد را نزد قاضي شهادت داد ولري مرورد قبرول وي قررار
نگرفت چه بايد کند؟ در جواب بايد گفت که :اگر هالل ماه مبرارک رمضران
را ديد ،خودش روزه بگيرد ،ولي در صورت رؤيت هالل عيد که مرورد قبرول
قاضي واقع نگرديده همراه بقيۀ مردم روزه بگيررد و بره رؤيرت خرود عمرل
(20 )1
نکند.
در ماه رمضان چه برنامه اي داشته باشيم:
ما بعنوان مسلمان بايد ،غرض سپري نمودن هرچه بهتر اين ماه مبارک
اهداف ذيل را پياده نمائيم:
 تالوت قرآنکريم بيش از اوقات ديگر و ختم آن در طول ماه.– اداي بيست رکعت نماز تراويح با جماعت در مساجد.
– زياد دعا نمودن در وقت افطار براي خود ،کشور وبراي همۀ امت اسالمي.
– بيدار شدن براي سحري و گذرانيدن اوقات سحر با دعا ،ذکر و نماز.
– افطاري دادن به صائمين خصوصاا فقراء و مستحقان.
– ازدياد آوردن در خيرات و صدقات ،کمک به فقراء و مستمندان و فراهم
ساختن هزينۀ تحصيل و تعليم براي اطفال و جوانان بي بضاعت.
( )1بلند شهري ،حممد عاشق ،التسهيل الضروري ملسائل القدوري ،ج اول ،ص .1114
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– زياد يادکردن و ذکر نمودن اسماي اهلل.
– لکه دار نساختن روزةمان با دوري جستن از گناهاني چون :غيبت،
بدگماني ،دروغ و شايعه پراکني –.خيرخواهي براي ديگران و خدمت هرچه
بيشتر براي دين نجات بخش اسالم با استفاده از فرصت بدست آمده و نرم
شدن دل ها.
– تشويق و راهنمائي اهل خير براي انجام کارهاي نو در راستاي تربيت
نسل جوان و جامعه سازان کشور.
– تپ و تالش هرچه بيشتر جهت ترک و فاصله گرفتن با خوي و عادات بد
و ناپسند درين ماه پر برکت و رحمت.
 تبريک گفتن رمضان به همۀ برادران مؤمن و متعهد ،چه کسانيکهميشناسيم و يا نميشناسيم.
– استفاده هرچه بهتر از همه شبهاي رمضان ،بخصوص دهۀ اخير رمضان
در جهت انجام عبادت ،دعا و ذکر با اين مالحظه که ممکن است هر شب،
شب قدر باشد.
خداوند همۀ ما را درين ابتال و امتحان بزرگ موفق ،مؤيد و پيروز
بگرداند.
السالم عليکم ورمحة هللا وبرکاته!
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12
احکام و فضيلت روزۀ ماه مبارک رمضان

احلمدهلل الذي اختص شهر رمضان بفضيلة الصيام من بني سائر الشهور وفتح فيه
أبواب اجلنان مبا فيها من السرور واحلبور ،وکملها أبنواع الکرامات وهيأها لکل موحد
شکور ،وأغلق فيه أبواب النيان والصالة و السالم علی خامت األنبياء حممدوعلی
آله وصحبه أمجعني .أمابعد!
فأعوذ ابهلل من الشيطن الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم.
(1 )1
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن﴾
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
﴿ ُكت َ
صدق هللا العظيم
دوستان وروزه دارن مؤمن!
خداوند را شکرگزار هستيم تا يکبار ديگر شاهد و در استقبال ماه مبارک
رمضان که بدون شک ماه رحمت ،مغفرت و ماه آزادي از آتش دوزخ است
بوده باشيم! رمضان نام مقطعي از زمان است که دلها و خانواده ها را در
آغوش ميکشد .اين از يکطرف ما را از طلوع و غروب زمان آگاه ميسازد و
از سوي ديگر رابطۀ ما را با آفتاب و مهتاب که بزرگترين نشانههاي آسمان
اند مستحکم ميسازد .درين ماه سحر لذت ديگري دارد و غروب لذت ديگر.
هر غروب آغازيست براي نيت کردن به طلوع روز بعد .نااميدي را اصالً راه
( – )1سوره بقره.183:
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نميدهد .رمضان ماهي است که هالل و آفتاب راگواه ايمان و اعمال مان
قرار ميدهد .خاموشي جاده ها در هنگام افطار ،نمايانگر صداي اسالم است.
در لحظۀ که همه اهل ايمان به سفرۀ افطار گردهم ميآيند ،گويا قيامتي به
تصوير کشيده ميشود .صرف رمضان است که هر نوع لذت را به بلند ترين
نقطۀ آن ميرساند .با گرسنه و تشنه شدن جسم ،روح به سيري دست
مييابد .با خشک شدن لبها ،دل باذوق معنوي سيراب ميشود .و با کوچک
شدن معده معنويات افزايش مييابد.
برادران مسلمان و نماز گزاران مؤمن و متدين!
قبل از اينکه روي فضيلت و احکام و فوايد اين فريضۀ اسالمي بحث نماييم
الزم ميدانم تا به تعريف و پيشينۀ تاريخي آن نيز مکثي داشته باشم ،بهتر
خواهد بود که او ًال روزه (صوم) را به معرفي بگيرم.
تعريف صوم:
صوم در لغت مطلق امساک و خودداري را گويند چنانچه عرب ها گويند:
صامت الشمس :وقتي هنگام ظهر در وسط آسمان از حرکت باز ايستد .و
گفته ميشود :صام عن الکالم ،يعني خودداري کرد از سخن گفتن ،و در
اصطالح شرع عبارت از امساک و خودداري مخصوص که همانا خودداري از
مفطرات سه گانه ،خوردن ،نوشيدن و روابط زنا شوهري ،به قصد و نيت
تقرب و عبادت از شخص مخصوص که عبارت از شخص مسلمان ،به صفت
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مخصوص که پاک بودن از حيض و نفاس است ،در زمان مخصوص که
(2 )1
عبارت از طلوع فجر صادق (فجر ثاني) تا غروب آفتاب است ميباشد.
داليل فرضيت روزه:

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
ام َك َما ُكت َ
ين آ ََمنُوا ُكت َ
خداوند ميفرمايدََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
ذين ِمن ق بلِكم لعلَّكم ت تَّ قون﴾ (3 )2
الَّ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
«اي مؤمنان فرض کرده شده است بر شما روزه چنانچه فرض کرده شده
بود بر کساني که قبل از شما بودند ،تا با شد که پرهيزگار شويد» .و
ِ
ِِ
ِ
َّاس وب يِنَ ٍ
ات ِم َن ا ْْلَُدى
ميفرمايدَ ﴿ :ش ْه ُر َرَم َ
ضا َن الَّذي أُنْ ِز َل فيه الْ ُق ْرَآ ُن ُه ًدى للن ِ َ َ
(4 )3
والْ ُفرقَ ِ
ان فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
ص ْمهُ﴾
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
َ ْ
ماه رمضاني که قرآن در آن نازل گرديده است ،تا مردم را راهنمايي کند ،و
نشانه ها و آيات آشکاري از ارشاد باشد (و حق و باطل) را از هم جدا سازد.
پس هر يک از شما فرارسيدن آن ماه را در يابد ،بايد که آنرا روزه بگيرد.
در حديث شريف داريم :جبرئيل بصورت مرد صحرا نشيني آمد و از
رسول اهلل سوال نمود تا حاضرين مجلس بشنوند و مسائل دين خود را
بياموزند ،آمده است« :االسالم أن تشهد أن ال اله االهللا ...وتصوم رمضان
(5)4
و»...

( - )1املوصلي ،عبدهللا بن مودود .االختيار لتعليل املختار :ج،1ص)125
( – )2سوره بقره)183،
( – )3سوره بقره )185

( – )4صحيح البخاري ،حديث.50 :
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اسالم آنست که شهادت بدهي که هيچ معبود بر حقي جز اهلل وجود ندارد.
و روزه بگيري ماه رمضان را و...
به همين ترتيب احاديث زياد و مشهوري وجود دارد که دال بر فرضيت و
فضيلت آن ميباشد و همۀ مسلمانان بر فرضيت روزه اين ماه مبارک اجماع
دارند ،که انکار از آن کفر پنداشته ميشود.
تاريخچه فرضيت روزه:
طبق آيۀ 183سورۀ بقره موجوديت فکر روزه ،در همۀ اديان آسماني وجود
داشته ،ولي در أثر گذشت زمان ،دچار تغير و تحريف شد و با بعثت پيامبر
بزرگوار اسالم احکام و مسائل آن تعين گرديد در حديثي که امام
بخاري روايت مينمايد آمده است« :أن قريشا کانت تصوم يوم عاشوراء يف
اجلاهلية مث أمر رسول هللا بصيامه حتی فرض رمضان وقال رسول هللامن شاء
فليصمه ومن شاء أفطر».
اينکه قريش در جاهليت روز عاشورا را روزه ميداشتند ،پس رسول اهلل
به روزه گرفتن اين روز أمر فرمودند ،تا آنکه روزه رمضان فرض گرديد،
رسول اهلل فرمودند :هر کسي خواهد اين روز را روزه بگيرد و هر کس
خواهد افطار نمايد.
روزۀ رمضان ،به اينصورت در سال دوم بعد از هجرت فرض گرديده است و
يکي از فرايض الهي بوده که در واقعگرايي ،سودمندي و اثرگذاري مثبت در
زندگي اجتماعي ،اخالقي و عملي انسان مشاهده مينماييم7 )2( .
(6 )1

( -)1صحيح البخاري ،حديث.1893 :

(( -)2خضري بک ،اتريخ التشريع االسالمي:ص)38
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ويژگيهاي ماه مبارک رمضان:
روزه لذت معنوي است که همۀ هستي ما را به شکل متفاوتي احاطه نموده
گرسنگي و سيري درين راه ،عين لذت را تأمين ميکند ،برکت عمر و روز را
قبل از طلوع آفتاب برنامه ريزي ميکند .انسان با دادن صدقه ،فطر ،زکات،
افطار و تحفه دادن که انعام و بخشش دستمزدش است ،ازاسارت ماده
رهايي يافته و در انتظار روزهاي مکافات حقيقي ميباشد .هرنگاه و عمل او،
براي جمال خداوند ميباشد.
نماز گزاران مؤمن و متدين! قبل از اينکه روي فضايل روزه و خصايص آن
بحث نمائيم ،الزم است که بدانيم چرا روزه ميگريم و هدف از روزه گرفتن
چيست؟ پس بايد خدمت عرض شود که روزه گرفتن ما صرف بجا آوردن
امر خداوند و کسب رضاي او ميباشد نه کسب منفعت دنيوي ،حضرت
علي فرموده است« :عبادتي که به هدف کسب منفعت انجام ميشود،
عبادت تجارت پيشه هاست .عبادتي که از روي ترس انجام مييابد ،عبادت
غالمان است و عبادتيکه به پاس شکرگزاري نعمتهاي خداوند انجام
ميگيرد ،عبادت انسانهاي آزاده است» (8 )1
روزه رکن سوم از ارکان اسالم بوده که با خصوصيتهايي که دارد ،ماه
رمضان را از ساير ماههاي سال متمايز ميسازد ،چون در اين ماه قرآن کريم
باالي حضرت محمد شرف نزول يافته و دعوت اسالمي و توحيدي نيز
در اين ماه آغاز گر ديده است
( - )1معارف احلديث5 :ص) 4
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شرايط وجوب روزه:
شرايط وجوب روزه عبارت است از:
-1
-2
-3
-4

مسلمان بودن؛
بالغ بودن؛
عاقل بودن؛
داشتن توانايي جسميبراي گرفتن روزه؛

چنانچه کسي به سبب پيري يا بيمااري غيار قابال درماان ،نتوانسات روزه
بگيرد ،بايد در بدل هر روز روزه نصف صاع خوراکي (مواد غذائي که معمول
است) بعنوان فديه بدهد ،زيارا خداوناد ميفرماياد﴿ :و َعلَ ى الَّ ِذ ِ
ين يُطي ُقونَهُ
َ
َ
فِ ْديَة﴾ (9)1بر کسانيکه روزه گرفتن براي شان سخت و دشاوار اسات (مانناد
پيرمردان ،پير زنان ،و بيماراني که اميدي به بهبود آنان نمايرود) در برابار
(10 )2
هر روز روزه خوردن ،فديه واجب است
شرايط صحت و درست بودن روزه:
شرايط صحت روزه عبارت انداز:
-1
-2
-3
-4

مسلمان بودن؛
حالت طهر و پاکي در زنان (نبودن در زمان حيض و نفاس)؛
قدرت تميز (بگونه اي که احکام را بتواند تشخيص داده و رعايت کند)؛
عاقل بودن؛

 -5نيت کردن؛

(11 )3

( - )1سوره بقره:آيه .184

( - )2االسالم عقيدة و عبادة و اخالقا .حممد بن عبد السالم.ص.130
( - )3اجلزايري ،کليات اسالم :ص.326
(
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روزه دارن مؤمن و نمازگزاران مسلمان و متدين!
چنانچه ميدانيد يکي از جملۀ الطاف بي پايان پروردگار اين است که دريان مااه
مبارک يعني ماه رمضان اجر و پادش هر عمل نفلي معادل و برابر است با اجر و
پاداش فرايض در ساير ايام سال .پس بهتر خواهد بود به بعضي از سنتهاي روزۀ
اين ماه اشارۀ داشته باشيم:
سنتهاي روزه:
 -1خوردن سحري در آخر وقت آن و شتاب کردن در افطاري:
زيرا رسول اهلل ميفرمايد« :ال تزال أميت خبيما أخروا الس حور وعجل وا الفط ر»

()1

12همواره امت من (امت محمدي) بر روال خير و نيکي خواهناد باود ماداميکاه
سحري را به تأخير انداخته و در گشودن روزۀ (افطاري) شتاب نمايند"
(13 )2

همچنان در حديث ديگري ميفرمايد« :اليزال الناس خبيماعجلواالفطر»
"همواره مردم بر روال خير و نيکي خواهند باود ماداميکاه در خاوردن افطااري
شتاب نمايند".
 -2اعمال و کردار نيک.
 -3اگر کسي به شخص روزه دار دشنام داده و اهانت کند ،در پاسخ به او بگويد:
من روزه دار هستم.
( - )1مسند امحد،حديث.21507:

( – )2صحيح مسلم ،حديث.1098 :

( - )3سنن أيب داود  ،حديث 2359 :وسنن النسائي،حديث.8391 :
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 -4دعا نمودن به هنگام افطار:
زيرا در حديث آمده است:
«ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا »

(14 )3

"تشنگي پايان يافت ،ورگهاي بدن تروتازه گشتند (آرام و قرار يافتند) و
اگر خداوند بخواهد پاداش و مزد واجب گرديده و تحقق يافت".
 -5افطاري نمودن با خرماي تازه:
و اگر يافت نشود با خرماي معمولي (خشک يا غيرتازه ،و اگر هيچکدام
يافت نگرديد ،با آب روزه را بگشايد .زيرا حضرت أنس بن مالکروايت
ميکند که :کان رسول هللا يفطرعلی رطبات قبل أن يصلي ،فإن مل يکن فعلی
(15 )1
مترات ،فإن مل يکن مترات حسا حسوات من املاء
"رسول اهلل قبل از آنکه نماز شام را بخواند با چند خرماي تازه افطاري
ميکرد ،و اگر خرماي تازه نميبود ،با چند خرماي معمولي افطاري ميکرد،
و چنانچه خرماهم نبود ،چند جرعه آب مينوشيد"
ثواب افطاري دادن به روزهدار:
عن زيدبن خالداجلهين عن النيب قال« :من فطرصائما کان له مثل أجره،
(16 )2
غي أنه الينقص من أجرالصائم شي ء»
( - )1سنن أيب داود،حديث.2358 :
( – )2سنن الرتمذي ،حديث.807 :
( – )3سنن الرتمذي ،حديث.785 :
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از زيد بن خالد جهنيروايت گرديده که پيامبر فرمود :کسيکه
روزۀ روزهداري را (وقت افطار) بگشايد براي او مثل اجر اوست بدون اينکه
از مزد روزه دار چيزي کم شود .وعن أم عمارة األنصارية رضي هللا عنها أن
النيب دخل عليها ،فقدمت إليه طعاما ،فقال :کلي .فقالت :إين صائمة؛ فقال
رسول هللا« :إن الصائم تصلي عليه املالئکة إذا أکل عنده حتی يفرغوا» ورمبا قال:
«حيت يشبعوا»17 )3( .
از أم عمارۀ انصاري روايت است که رسول خدا بروي داخل شد و
او براي شان طعامي تقديم نمود .فرمود :بخور .گفت :من روزه دارم .رسول
اهلل فرمود :فرشتگان بر روزه دار درود ميفرستند ،هرگاه در نزدش
خورده شود تا اينکه فارغ گردند:
عن أنس أن النيب جاءالی سعدبن عبادة ،فجاء خببز ،وزيت ،فأکل،
مث قال النيب« :أفطرعندکم الصائمون ،وأکل طعامکم االبرار ،وصلت عليکم
املالئکة »
از انسروايت شده که رسول خدا نزد سعد بن عبادهآمد و او
برايش نان و روغن آورد .آنحضرت از آن نوش جان نموده فرمود :در نزد
شما روزه داران افطار نموده و نيکوکاران طعام شما را خوردند و فرشتگان
بر شما درود فرستادند.
(18)1

نماز تراويح:

( – )1سنن أيب داود حديث.3856 :
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تراويح نماز شب و مخصوص ماه مبارک رمضان است ،تراويح بعد از نماز
خفتن اداء ميگردد .اين نماز باالي هر زن و مرد مسلمان سنت است .در
صورتيکه اداء نگردد ،قضائي ندارد .اداء نمودن آن با جماعت سنت کفايي
است .اما بطور انفرادي نيز خوانده ميشود .پيامبر با توجه به اهميت
نماز جماعت ،اين نماز را با جماعت اداء نموده است.
نماز تراويح را براي بار نخست ،رسول اکرم با اصحاب گرامياش در
يکي از شب ها خوانده است .روز بعد ،وقتي مردم آگاه ميشوند تعداد
نمازگزاران افزايش مييابد ،بازهم نماز تراويح با جماعت اداء ميشود .شب
سوم همچنان تعداد نمازگزاران زيادتر ميشود ،باز هم رسول اهلل از
خانه اش بيرون ميشود و تراويح را همراه با اصحابش با جماعت اداء
مينمايد ولي چون در شب چهارم تعداد نمازگزاران به حدي زياد ميشود
که حتي در مسجد قابل گنجايش نميباشند ،پيامبر صرف نماز خفتن
را با امامت ايشان اداءميکند و به منزلش برميگردد .نمازگزاران تا نماز
صبح براي اداي نماز تراويح انتظارميکشند .رسول اهلل بعد از اداي نماز
صبح به ايشان چنين ميفرمايند« :ولکين خشيت أن تفرض عليکم صالة الليل
فتعجزواعنها» .ويف رواية ذالک يف رمضان»
اما من ترسيدم که مبادا نمازشب ،برشما فرض شود و شما از خواندن آن
عاجز بمانيد» .مسلمانان پس از آن ،تراويح را در خانههاي شان ميخواندند.
حضرت عمردر زمان خالفتش ،به هدف جلوگيري از بي نظمي که
(19 )1

( - )1صحيح البخاري ،حديث  2012و صيح مسلم حديث.761 :
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درين مورد وجود داشت ،با امام تعين نمودن حضرت ابي ابن کعب ،آغازگر
نماز تراويح با جماعت شد ،پس از آن حضرت علينيز در زمان
خالفتش اين عمل حضرت عمررا استقبال کرده و امتنان خويش را
چنين ابراز داشته است« :همانگونه که عمر مساجد ما را با فيض نماز
(20 )1
تراويح روشني بخشيد ،خداوند قبر او را روشن بسازد»..
عن ايب هريرة أن رسول هللا قال« :من قام رمضان إمياان وإحتسااب غفر له
ما تقدم من ذنبه»
از ابوهريرهروايت است که رسول اهلل فرمود :کسي که قيام رمضان
را از روي ايمان و اخالص بجاي آورد ،گناهان گذشته اش آمرزيده ميشود.
(21)2

و همچنان از ابوهريرهروايت است که گفت :کان رسول هللا يرغب يف
قيام رمضان من غيأن أيمرهم فيه بعزمية ،فيقول« :من قام رمضان إمياان وإحتسااب
غفرله ما تقدم من ذنبه»

(22 )3

رسول اکرم به قيام رمضان بدون اينکه آنان را درين مورد به عزيمت
(حتمي بودن و وجوب) امرکند ترغيب نموده و ميفرمود :آنکه قيام رمضان
را از روي ايمان و اخالص بجاي آورد ،گناهان گذشته اش بخشيده ميشود.
دوستان عزيز!

( - )1سنن النسائي:ج 2ص .278

( - )2صحيح البخاري ،حديث 38 :و صحيح مسلم ،حديث.175 :
( - )3صحيح مسلم ،حديث.759 :
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پس بياييد با پيروي از سنت رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم و فرستادۀ
معظم اسالم حضرت محمد مصطفي که مشکل و ناممکن هم نيست
اجر و پاداش عظيم و بزرگي را نصيب خود سازيم.
برادران مسلمان و عزيزان روزه دار!
اين مطلب را نيز از ياد نبريم :بعضي اعمالي اند که روزه را باطل و يا حداقل
مکروه نموده از ثواب برکات آن حد اقل کاسته ميشود که توجه تان را به
آن معطوف ميدارم:
چه چيزها روزه را باطل و يا مکروه ميسازد؟
 _1جماع ،آميزش :اگر کسي در روزهاي ماه رمضان هنگام روزه با
همسرش نزديکي کند ،روزه اش باطل گرديده و بر او کفاره واجب ميگردد
و هم رعايت ترتيب در اداي کفاره نيز واجب ميباشد.
 -2خوردن و نوشيدن عمدي:
نيز روزه را باطل ميگرداند ،اما بو کردن غذا يا چيز ديگر روزه را باطل

ني لَ ُك ُم ْ
ط
اْلَْي ُ
نميکند ،خداوند متعال ميفرمايدَ ﴿ :وُكلُوا َوا ْش َربُوا َح ََّّت يَتَبَ َّ َ
ل﴾ (23 )1
ِ
اْلَي ِط ْاأل ِ ِ
ْاألَب ي ِ
ِ
ام إِ ََل اللَّْي ِ
ض م َن ْ ْ
ْ
َْ ُ
َس َود م َن الْ َف ْج ِر ُمثَّ أَمتُّوا الصيَ َ
"بخوريد و بياشاميد تا آنگاه که خط (رشتۀ) سفيدي در فجر (صادق) است
از خط (رشتۀ) سياه شب متمايز و مشخص گردد ،بعد از اين زمان روزه را
تا ابتداي آغازين شب تکميل نموده و به پايان برسانيد"
 -3تزريق پيچکاريهاي تقويتي:
( - )1سورۀ بقره:آيه.187 :
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سبب باطل شدن روزه ميگردد ،ولي تزريق آمپولهاي غيرتقويتي و غير
غذايي که جهت درمان بيماري بکار ميروند در رگ و يا عضله روزه را باطل
نميکنند.
 -4حجامت کردن:
حجامت هم روزه را باطل ميکند ،ولي خون ريزيهاي که در اثر بيماري
رعاف از بيني ،يا کشيده شدن دندان ،يا ايجاد زخم پيش ميآيد ،روزه را
باطل نميکند.
 -5ازروي قصد قئ کردن( :قي عمدي)
نيز روزه را باطل ميکند ،اما چنانچه استفراغ غير عمدي و غير ارادي
باشد ،روزه را باطل نميکند زيرا رسول خدا ميفرمايد« :من ذرعه القي
فليس عليه القضاء ،ومن استقاء عمدا فليقض»
"هرکس که غير ارادي و ناخواسته استفراغ بر او غلبه کند ،قضاي روزه بر
وي واجب نميگردد (روزه اش باطل نميشود) اما هر کس از روي عمد و
اراده استفراغ کند ،بايد قضاي روزه اش را بجا آورد".
(24 )1

خوردن غذا از روي سهو و فراموشي:
اگرکسي از روي فراموشي و سهوي غذايي خورده و يا نوشيدني بنوشد
روزه اش باطل نميشود زيرا رسول اهلل ميفرمايد{ :من نسي وهو صائم
فأکل او شرب فليتم صومه ،فإمنا اطعمه هللا وسقاه}
( - )1سنن الرتمذي ،حديث.720 :

( - )2صحيح مسلم ،حديث.1155 :
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"هرکس فراموش کرد ،در حاليکه روزه داشت ،خورد و يا نوشيد ،روزه اش
را ادامه داده و تکميل نمايد ،زيرا در واقع اين خداوند يکتا بوده است که به
او خورانيده و نوشانيده است".
آيا ميدانيدترتيب دادن کفاره چگونه واجب است؟
در مرحلۀ اول آزاد نمودن يک غالم است و اگر قدرت و توانايي آنرا نداشت
در مرحلۀ دوم دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر توان آنرا هم پيدا نکرد
درين صورت الزم است ( )60مسکين را غذا بدهد .زيرا در روايتي از
حضرت ابوهريره آمده است که گفت« :بينما حنن جلوس عند رسول
هللا إذ جاءه رجل فقالَ :ي رسول هللا هلکت ،قال :ما لک؟ قال :وقعت علی
امرأيت وأان صائم ،فقال رسول هللا :هل جتد رقبة تعتقها؟ قال :ال ،قال :فهل
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال :ال ،قال :فهل جتد اطعام ستني مسکينا؟
قال :ال ،قال :فمکث عند النيب فبينا حنن علی ذلک أيت النيب بعرق فيها
متر- ،والعرق املکتل ،-قال :اين السائل؟ فقال :أان ،قال :خذ هذا فتصدق به،
فقال له الرجل :علی أفقرمين َيرسول هللا؟ فوهللا مابني البتيها – يريد احلرتني -أهل
بيت أفقر من أهل بييت ،فضحک النيب حيت بدت أنيابه ،مث قال :أطعمه أهلک»
(لفظ مسلم يف رمضان).
"زماني نزد رسول اهلل نشسته بوديم که مردي نزد ايشان آمد و گفت:
اي رسول خدا! هالک شدم ،پيامبر پرسيد :براي تو چه اتفاقي افتاده
است؟ جواب داد (در روايت مسلم -در ماه رمضان) به هنگاميکه روزه بودم
(26 )1

( - )1صحيح البخاري ،حديث 1936 :و صحيح مسلم ،حديث.1111 :
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با همسرم همبستر شدم .رسول اهلل فرمود :آيا ميتواني غالمي را آزاد
کني؟ گفت :نخير ،فرمود :آيا ميتواني دو ماه پي در پي روزه بگيري؟ گفت:
نخير ،ايشان مجددا پرسيد :آيا ميتواني به شصت مسکين خوراک بدهي؟
گفت :نخير ،ابو هريره ادامه ميدهد :آن مرد نزد رسول اهلل مدتي
درنگ نمود ،و در همين حال که نشسته بوديم ،زنبيل بزرگي از خرما براي
رسول خدا آورده شد .ايشان پرسيدند :آن شخصي که سؤال ميکرد،
کجاست؟ آن مرد گفت :من اينجا هستم .رسول خدا فرمود :اين را بگير
و صدقه بده ،آن مرد به ايشان گفت :آيا آنرا به شخص فقير تر از خودم
بدهم ،اي رسول خدا؟ سوگند بخدا در دو طرف مدينه -در تمامي شهر-
خانوادۀ فقيرتر از خانوادۀ من نيست( .با شنيدن سخنان آن مرد) پيامبر
آنچنان خنديد که دندانهاي انياب شان نمايان گرديد ،سپس به او فرمود:
آنها را به خانواده ات بده".
البته فراموش نکنيم که اين حکم مخصوص همان شخص بوده است
برادران مسلمان و روزه داران متدين!
اين بود مختصري از احکام روزه که خدمت تان به عرض رسانيدم ،حال بايد
بدانيم که اين ماه مبارک چه خصوصيت ها و ويژگيهاي دارد دارد که آنرا از
ساير ماههاي سال متمايز ميسازد؟
درين ماه پر فيض و با برکت چه بايد کرد؟
 بر روزه دار واجب است که بر واجبات روزه التزام داشته و از منهيات ومحرمات اجتناب ورزد تا مورد پذيرش خداوند قرار گيرد.
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روزه دار اوقات خود را درين ماه با انجام دادن اعمال نيک چون :نماز،
صدقه ،تالوت قرآنکريم ،ذکر ،دعا و استغفار و در صورت توان و قدرت مالي
اداي عمره که براي بندۀ مخلص مزرعۀ است براي صفاي دلهايشان
بگذرانند.
 روزه دار بايد تمام اعضاي بدن خود را از گناهان چون :سخنان حرام ،قدمگزاردن بسوي کارهاي حرام ،گوش دادن به سخنان حرام ،نظر کردن به
حرام و خورد و نوش حرام نگهدارد ،تا اين روزه مورد پذيرش خداوند
قرار گرفته و شخص روزه دار مستحق مغفرت و خالصي از آتش دوزخ قرار
گيرد .از بارگاه ذات اقدس الهي استدعا ميدارم که همۀ ما و شما را در اين
ماه مبارک توفيق عنايت فرمايد تا بيشترين بهره را ببريم و در طاعات و
عبادات موفق و مؤيد و مورد قبول و پذيرش اهلل قرار گيرد.
السالم عليکم ورمحة هللا وبرکاته
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إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فالهادي له ،ونشهدأن ال إله إال هللا
وحده ال شريک له ،ونشهد أن حممدا عبده ورسوله .قال هللا تعايل ﴿ :إِ اَّن أَنْ َزلْنَاهُ ِِف
ِ
اك ما لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر ،لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْْي ِمن أَل ِ
ْف َش ْهر ،تَنَ از ُل ال َْم َالئِ َكةُ
ٌ ْ
لَْي لَة الْ َق ْد ِرَ ،وَما أَ ْد َر َ َ
وح فِ َيها ِبِِ ْذ ِن َرِّبِِ ْم ِم ْن ُك ِِل أ َْمرَ ،س َال ٌم ِه َي َح اَّت َمطْلَ ِع الْ َف ْج ِر﴾(1)1صدق هللا
َو ُّ
الر ُ
العظيم «ما قرآن را در شب با ارزش (ليلة القدر) فروفرستاده ايم .توچه
ميداني شب قدرکدام است(وچه اندازه عظيم است؟) .شب قدر شبي است
که از هزارماه بهتر است ،فرشتگان و جبرئيل درآن شب با اجازۀ
پروردگارشان پياپي (به کرۀ زمين و عبادت کنندگان شب زنده دار) ميآيند
براي هرگونه کاري (که به آن خداوند  دستور داده باشد) .آن شب ،شب
سالمت و رحمت (و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زنده دار) است تا طلوع
صبح.
نمازگزاران مسلمان و حاضرين متدين! السالم عليکم ورمحة اهلل وبرکاته!
بحث امروز ما مربوط به شب قدر ،نزول قرآنکريم ،اعتکاف و ساير
موضوعات مربوط به دهم آزادي از آتش دوزخ است ،مفسرين کرام در
تفسير آيۀ شريفۀ فوق مينويسند :ليلة القدر شبي است که نزول قرآنکريم
( _ )1سورۀ قدر.5 -1:
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بر قلب پيغمبر آغاز گرديده تا آنرا به مردم برساند .در روايت ابن اسحاق
آمده است که :سرآغاز وحي سورۀ «علق» در ماه رمضان بوده است .در آن
حال که رسول اهلل در غار حراء به گوشه گيري و عبادت مشغول بوده
است.
روايتهاي زيادي دربارۀ تعين اين شب نقل گرديده است  .برخي آنرا شب
بيست و هفتم رمضان ميدانند ،برخي ها شب بيست و يکم وعدۀ هم آنرا در
شبهاي دهگانۀ آخر رمضان و تعدادي ديگر آنرا در رمضان بطور کلي

ميدانند .به هر حال به قول ارجح ،ليلة القدر شبي از شبهاي رمضان است .
درين شب هرگونه کار حکيمانۀ (که انسان را با حقيقت آشنا و به سعادت
برساند و او را از باطل و شقاوت دور گرداند ،ازجانب خداوند بيان و مقرر
گرديده است .درين شب مـعيارها و مقياسها و ارکان و اصولي وضع
گرديده است.
ما مؤمنان مؤظف هستيم اين يادمان را فراموش نکنيم و از آن غافل
نگرديم .رسول اهللراه سهل و سادۀ را فرا راه ماقرار داده است .براي زنده
نمودن اين يادمان در روح وروان مان ،تا روح و روان مابا اين يادمان تماس
و پيوند داشته باشد .رسول خدا درين رابطه ما را گوشزد مينمايد تا
درين شب بيدار بمانيم و آنرا بجوئيم .در صحيح بخاري و مسلم آمده است،
که رسول اکرم فرموده اند« :حتروا ليلة القدرِف العشراألواخر من
2

( )1صحيح مسلم ،حديث.1169 :
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«يعني :ليلة القدر را در شبهاي اخير رمضان بجوييد»

(3 )1

در حديث ديگري که عائشۀ صديقهروايت ميکند آمده است که
رسول اهلل فرمودند« :حتروا اليلة القدر ِف الوتر من العشر االواخر من
رمضان» ()2021/7
شب قدر را در شبهاي طاق ده شب آخر رمضان تالش نماييد"
از حديث فوق اينگونه برداشت ميشود ،شب قدر ،به گمان اغلب در شبهاي
طاق دهۀ آخر ماه رمضان است .يعني :يکي از شبهاي بيست و يکم ،بيست
و سوم ،بيست و پنجم ،بيست و هفتم و بيست و نهم ميبا شد .و اگر شب
قدر معين ميبود ،مردم فقط در همان يک شب بيشتر عبادت مينمودند،
اما خداوند آنرا مبهم گذاشته و در قرآنکريم فرموده اندکه قرآنکريم در
شب قدر نازل گرديده و در جاي ديگري از قرآن کريم آمده است که در ماه
مبارک رمضان شرف نزول يافته است ،آنگاه براي توضيح بيشتر رسول
اکرم فرمودند :امکان شب قدر بيشتر در شبهاي طاق دهۀ آخر ماه
رمضان است  .لذا در آن شبها کمر همت بسته خوب عبادت نماييم .
نماز گزاران مسلمان و متدين!
آيا اهميت اين فرصت بدست آمده را درک نموده ايم؟ پس بياييد با ارادۀ
قوي و خلل ناپذير بکوشيم از اين ماه مبارک ،بخصوص شب قدر استفادۀ
اعظمينماييم.
(4 )2

(ِ - )1ف ظالل القرآن :ج6ص.914

( – )2صحيح البخاري ،حديث.2020 ،2017 :
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شب قدر و نزول قرآنکريم:
از آيات متبرکۀ سورۀ قدر بخوبي درمييابيم که قرآن کريم در ماه مبارک
يه الْقرآن﴾ (5)1
ضا َن الا ِذي أُنْ ِز َل فِ ِ ُ ْ َ ُ
رمضان نازل گرديده استَ ﴿ :ش ْه ُر َرَم َ
گرچه در سورۀ قدر بصورت صريح از قرآنکريم ذکري بميان نيامده است،
ولي مسلم است که ضمير «إَّنأنزلناه» به قرآن بازميگردد و ابهام ظاهري آن
براي بيان عظمت و اهميت آن است .نزول قرآنکريم ،در شب قدر همان
شبي که مقدرات و سرنوشت انسانها تعين ميشود ،دليل ديگري بر
سرنوشت ساز بودن اين کتاب بزرگ آسماني است.
مفسرين کرام مينويسند :از ضميمه کردن آيۀ فوق با آيۀ سورۀ بقره نتيجه
گيري ميشود که شب قدر در ماه مبارک رمضان است.
اين سوال مطرح ميشود که قرآن کريم چگونه درين ماه نازل گرديده
است؟ حال آنکه مدت دعوت و رسالت  23سال بوده است .بسياري از
محققان گفته اند :قرآنکريم داراي دو نزول بوده است.
الف :نزول يکبارگي:
که در يک شب تمام ،بر قلب پاک رسول اکرم يا بيت المعمور يا از لوح
محفوظ ،به آسمان دنيا نازل گرديد.
ب :نزول تدريجي:
که در ظرف 23سال دوران نبوت انجام گرفت .قابل يادآوري است که:
دربارۀ نازل شدن قرآنکريم در بعضي از آيات ،تعبير به انزال و در بعضي
تعبير به تنزيل شده است ،و از برخي متون عرب استفاده بعمل ميآيد
( - )1سوره بقره:آيه.185 :
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«تنزيل» معموالً در جايي گفته ميشود که چيزي تدريجاً نازل گردد ،ولي
«إنزال» معموال مفهوم وسيعتري دارد ،که نزول يکبارگي را نيز شامل
ميگردد ،اين تفاوت تعبير که در آيات قرآنکريم آمده است ،ميتواند اشاره
به دو نزول فوق باشد6 )1( .
وقتي مالحظه مينماييم که قرآنکريم درهمين ماه رمضان شرف نزول
يافته ،و ليلة القدر که بهتر از هزار ماه است در همين ماه ميباشد وسائر
عبادات اجر و پاداش چند برابر دارند ،پس چه شده است ما و شما را که از
برکات و فيوضات اين ماه مبارک استفاده ننماييم؟ اگر بخوبي دقت کنيم،
درخواهيم يافت که اين فرصت بزرگي است که براي فرد مسلمان دست
ميدهد ،درست مانند فروشندگاني که اگر دقيق شوند و بطور الزم و
شايسته تالش بيشتر در ايام نزديک به عيد نمايند ،سود و مفاد زيادي
بدست خواهند آورد در غير آن خسارۀ هنگفتي عايد شان خواهد شد .آنگاه
پشيماني سودي را برايشان به ارمغان نخواهد آورد.
نور قرآن از حـرا چون سرکشيد

ظلمـت بي دانشيهـــا را دريـد

آيههـــــــاي تابناک اين کتاب

روشنايي پخش کـرد چون آفتاب

جنبشي آورد دريــن دنـيا پديد

روح ديگـــر در تن انسـان دميد

روحـها را از اســارت بـاز ساخت

شش جهت را عرصۀ پرواز ساخت

( - )1تفسْي منونه :ج27ص.205
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دعاي مخصوص شب قدر:
از حضرت عائشهروايت است که گفت :گفتم« :ايرسول هللا! أرأيت إن
علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال :قويل اللهم إنک عفوکرمي حتب
العفوفاعف عين»

(7 )1

اي رسول خدا! اگر برايم معلوم شودکه چه شبي شب قدر است ،من در آن
شب به پيشگاه رب العلمين چه بگويم و چه دعايي کنم؟ آن حضرت
فرمودند :اين دعا را بخوان« :اللهم إنک عفوکرمي فاعف عين» بار خدايا!
بدرستي که تو بخشاينده و کريم و بزرگي هستي و عفو را ميپسندي پس
خطاهاي مرا عفو کن .ازينرو عادت بسياري از بندگان نيک پروردگار اين
است که هر شب اين دعا را ميخوانند و در شبهاي ماه مبارک رمضان
بويژه در شبهاي طاق دهۀ آخر به اين دعا بيشتر توجه و اهتمام ميکنند.
پس بياييد ما و شما هم اين دعا را از ياد نبريم.
سخاوت و انجام اعمال خير در دهة اخير رمضان:
عن ابن عباس (رضي هللا عنهما) کان رسول هللا أجود الناس ،وکان أجود ما
يکون ِف رمضان حني يلقاه جبيل ،وکان يلقاه جبيل ِف کل ليلة من رمضان فيدارسه
القرآن فلرسول هللا حني يلقاه جبيل أجود ابخلْيمن ريح املرسلة
( - )1سنن الرتمذي ،حديث.3513 :

( – )2اآلدب املفرد للبخاري ،حديث.292 :
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از ابن عباس(رضي اهلل عنهما) روايت شده که گفت :رسول اهلل دست و
دل بازترين مردم بود و در رمضان از هر وقت ديگر بخشندهتر بود،
هنگاميکه جبرئيل با او ديدار مينمود ،و جبرئيل در هر شب با وي
ديدار نموده و قرآن را با وي تکرار ميکرد و همانا رسول اهلل هنگامي
که جبرئيل با او ديدار مـيکرد از بـادي که مي وزد ،در توزيع مال
جواد تر بود.

قصهاي از سخاوت و ايثار يکي از اصحاب:

ع ن أه هري ر  أن رج ال أت ی الن ي فبع ث إل ی نس ائه فقل ن م ا معن ا إال امل ا ُ
فقال رسول هللا من يضم أويضف هذا فق ال رج ل م ن األن ار أَّن ف انطل ب ه إل ی
إمرأت ه فق ال أكرم ي ض يف رس ول هللا فقال ت م ا عن دَّن إال ق وت ص بيا فق ال :هيئ ي
طعام ص و أص بحي س راجص ون ومي ص بيانص إذا أرادوا عش ا فهي ت طعامه ا
وأصبحت سراجها نومت صبياهنا مث قامت ك َهن ا ت لح س راجها ف طف ت ه فجع ال يراين ه

أهنم ا (ك هنم ا) كك الن فب اا ط اويني فلم ا أص بح غ دا إل ی رس ول هللا فق ال ض حص هللا
الليل ة أو عج ب م ن فعالكم ا ف نزل هللاَ ﴿ .ويُ ْروُِرو َن َعلَ ُ أَنْ ُف ِس ِه ْم َولَ ْو َك ا َن ّبِِ ْم
(9 )1
اصةٌ﴾...
َخ َ َ
حضرت ابو هريره نقـل ميکنـد« :روزي ،شخصـي بـه محضـر رسـول
اکرم آمد و به ايشان نزديک شد و گفـت :اي رسـول خـدا! از چنـد روز
بدينسو چيـزي بـراي خـوردن نيافتـه ام و پيوسـته بـا شـکم گرسـنه روزه
( )1صحيح البخاري ،حديث.3798 :
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ميگيرم» رسول خدا نگاهي به اطرافش انداخت ،امـا کسـي را مشـاهده
نکرد که آن مرد را به خانه اش ببرد و مهمان کنـد  .انـدکي بعـد ابوطلحـه
برخاست و گفت« :من آمادهام او را مهمان کنم !» و او را به خانـه اش بـرد.
اينها که همۀ هست و بود خود را در راه اسالم بـه مصـرف رسـانيده بودنـد،
چيزي در اختيار نداشتند و هر از گاهي ديگـي در خانـۀ شـان ميجوشـيد.
ممکن است آن روز «أم سليم» خانم ابوطلحه توانسته بـود شـوربايي بـراي
کودکانش تهيه کند و ميخواست آنرا به فرزندانش بخوراند ،وقتي مهمان به
خانه آمد ،زن و شوهر بين هم صحبت نموده و گفتند« :امشب شـوربا را بـه
مهمان رسول اهلل ميدهيم و خود ميتوانيم امروز را هم با شکم گرسـنه
روزه بگيريم و کودکان را نيز به شکلي بخوابانيم» .فيصله نمودند که غذا را
بر سرسفره بگذارند و خانم به اشتباه شمع را خـاموش کنـد و هـم صـاحب
خانه دستش را بطور خالي به دهانش ببرد و بياورد… زيرا شوربا به قـدري
نبود که دو نفر را کفايت نمايد ،به اين صورت مهمان ميتوانست شکمش را
سيرکند ،زن و شوهر به تصميم خود جامـۀ عمـل پوشـاندند ،نمازصـبح بـه
امامت رسول خدا اقامه شـد ،بعـد از اداي نمـاز رسـول اکـرم بـراي
جستجوي ابوطلحه روي خـود را بـه جانـب اصـحاب نمـود ،از ابوطلحـه و
مهمانش سؤال پرسيد :امشب چه کار کرديد؟ که دربارۀ شما اين آيـه نـازل
گرديد.
«هر چند خودشان دچار مشکل باشند باز هم ديگران را بر خود ترجيح
ميدهند».
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نماز گزاران مسلمان و روزه داران گرامي!
خوب دقت کنيد ،حالت اقتصادي ما چقدر با زندگي اصحاب کرام 
متفاوت است ،که حتي در يک وقت چندين نوع غذا را آماده ميسازيم ،آيا
گاهي چنين شده است که برادران مسلمان و نيازمند خود را نسبت به
خويش ترجيح داده باشيم؟ کم از کم اينقدر انصاف را داشته باشيم که از
اصراف و زياده روي خودداري نموده همنوعان محتاج و مستمند خويش را
درين ايام مبارک از ياد نبريم که يکي از فلسفۀ روزه هم ،با خبري از احوال
بيچاره گان خواهد بود .شاعر فرزانۀ چه خوب و زيبا سروده است:
دور دستان را به احسان ياد کردن همت است
ورنـه هـر نخلي به پـاي خـود ثـمر ميافـگند
دوستا ن محترم و نمازگزاران روزه دار و متدين!
موضوع ديگري که الزم به يادآوري است و بسيار مهم است اينکه :آيا
قرآنکريم که کتاب منزل پروردگار و منشور زندگي مسلمانان و از شعاير
مسلم دين مقدس اسالم است ،در زندگي ما حکومت مينمايد؟ آيا حقوق
قرآنکريم را که هما نا تعليم و تعلم آن و عمل نمودن به ارشادات و دساتير
نجات بخش آن است اداء نموده ايم؟ آيا قرآنکريم را تالوت مينماييم؟ پس
بياييد از همين حاال تصميم بگيريم تا قرآنکريم را تالوت نماييم ،مفاهيم
آنرا بياموزيم ،به ديگران بياموزانيم و به هدايات آن عمل نماييم .ازينرو الزم
و ضروري است تاپيرامون اين مطالب ،نيز بحثي داشته باشيم:
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تالوت قرآن کريم:
رسول اهلل در ماه مبارک رمضان بيش از ماههاي ديگربه تالوت
قرآنکريم ميپرداخت ،و حضرت جبرئيل براي مدارسه و مرور قرآن ،نزد
ايشان ميآمد .روزه و قرآنکريم در روز قيامت ،به شفاعت براي انسان
برميخيزند .روزه ميگويد :پروردگارا! روزها ،من مانع خوردن و آشاميدن او
ميشدم  .و قرآنکريم ميگويد :من هم شبها را مانع از خواب او ميگرديدم،
پس شفاعت ما را در مورد او بپذير چنانچه در حديث به اين شرح آمده
است که رسول اهلل فرمودند« :ال يام والقرآن يشفعان للعبد يقول ال يام اي
رب !إ منعته الطعام والشهوات ابلنهارفشفعين فيه ويقول القرآن منعته النوم ابلليل
فشفعين فيه فيشفعان».

(10 )1

چقدر سعادتمند اند بندگاني که سفارش روزه ها و تالوت قرآنکريم و يا
شنيدن آن در حق آنها مورد قبول واقع ميشود ،درآن وقت چقدر شادي و
سرور ،نصيب اين بندگان مؤمن ميگردد ،پس به بارگاه پروردگار عالميان
دست دعا بلند ميکنيم تا مابندگان گناهکار خويش را با فضل و کرم خود
از زمرۀ همان بندگان سعادتمند بگرداند.
دوستان و نمازگزاران مسلمان!
آيا ميدانيد چرا خداوند شب قدر را مخفي داشته است؟ و در آن چه
حکمتها نهفته است؟
( – )1مسند أمحد ،حديث.6626 :
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برخي از علما از جمله موارد ذيل را بر ميشمارند:
 -1مخفي بودن شب قدر در ميان شبهاي سال ،و يا در ميان شبهاي ماه
مبارک رمضان ،براي اين است که :مردم به همۀ اين شبها ارج گزارند،
همانطور که خداوند رضامندي خود را در انواع طاعات روي آورند.
 -2غضبش را در ميان معاصي پنهان داشته است تا از همه بپرهيزند.
 -3دوستانش را در ميان مردم و در جامعه مخفي کرده ،تا به همه ارج
گزارند و احترام نمايند.
 -4اجابت را در ميان دعا ها پنهان نموده است ،تا به همۀ دعاها رو آورند.
 -5اسم اعظم را در ميان اسمايش مخفي نموده ،تا همۀ اسمايش را بزرگ
دارند.
 -6و وقت مرگ را مخفي داشته است ،تا در همۀ احوال آمادۀ استقبال و
پذيرايي آن باشند11)1( .
روزه داران مؤمن و متدين!
از آنجا که شب قدر و نزول قرآنکريم با هم رابطۀ تنگاتنگي دارد ،پس در
همين شب سرنوشت انسان ها براي يکسال ،طبق لياقت ها و
شايستگيهاي آنها ،تعين ميشود ،بايد اين شب را بيدار بود ،توبه کرد و
خودسازي نمود ،به درگاه خداوند رفت و لياقتي بيشتر و بهتر براي
رحمت او پيدا کرد.
پس اي نمازگزاران مسلمان!
( - )1تفسْي منونه:ج27ص215
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درلحظاتي که سرنوشت ما تعين ميشود ،نبايد انسان در خواب غفلت
باشد ،و از همه چيز بي خبر ،که در اين صورت ،سرنوشت غم انگيزي
خواهد داشت!
قرآن ،چون يک کتاب سرنوشت ساز است ،و خط سعادت ،خوشبختي و
هدايت انسانها در آن مشخص شده است ،بايد در شب قدر -شب تعين
سرنوشتها -نازل گردد ،وچه زيبا است رابطۀ ميان قرآن وشب قدر؟ و چه
پر معني ا ست پيوند اين دو با يکديگر؟
و خداوند متعال چه زيبا فرموده است﴿ :إِ ان ا
اَّللَ َال يُغَِِْيُ َما بَِق ْوم َح اَّت يُغَِِْيُوا َما
(12 )1
ِِبَنْ ُف ِس ِه ْم﴾

خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملتي) را تغير نميدهد ،مگر آنکه آنان آنچه را
در خود شان است تغير دهند» حال اگر موضوع اين چنين است پس الزم
است تا از قرآنکريم و پيامها و آهنگهاي آن الهام گرفته و در زندگي روزمره
مشعل راه خود قرار دهيم ،از بسياري مشاکل و مصايبي که به آن دست و
گريبان هستيم ،نجات پيدا خواهيم کرد ،در همه اوقات ،بخصوص در ماه
مبارک رمضان که ماه نزول قرآن است .اگر از دروغ ،تجسس ،تمسخر و
غيبت که که منبع همه جنجالهاي اجتماعي است و قرآن کريم به شدت
از آنها نهي ميکند پرهيز نماييم و از جانب ديگر درين ماه مبارک که ماه
دلجويي مواسات ،ماه صبر و کمک به فقرا و مستمندان است ،اسباب مؤدت
و محبت و زندگي باهمي را در ميان مسلمانان فراهم ميسازد.
نمازگزاران مؤمن و مسلمان!
( – )1سوره رعد.11 :
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چيز ديگري که درين ماه مبارک ،بخصوص در دهۀ اخيرآن مورد بحث
خواهد بود عبارت از اعتکاف است که الزم ميدانم احکام و فضايل مربوط به
آنرابدانيم.
اعتکاف:
درحديثي چنين آمده است :عن عائشة رضي هللا عنها قالت« :کان رسول

هللا إذا دخل العشر أيقظ اهله و أحيا اليل وشد املئزر»
يکي از اعمال رمضان بويژه دهۀ آخر آن ،اعتکاف است پس الزم است قبل
از همه بدانيم که اعتکاف چيست ،چه حکم دارد و شروط صحت آن چه
چيزها ميباشد؟
(13 )1

تعريف اعتکاف:
اعتکاف در لغت مقيم شدن و احتباس را گويند و در اصطالح شريعت
عبارت از مقيم شدن در جاي مخصوص که همانا مسجد است با اوصاف
مخصوص که عبارت از نيت ،روزه ،در مسجد بودن و حداقل کمتر از يک
روز نباشد .که علما آنرا به روزه قياس نموده اند که کمتر از يک روز ممکن
نيست.
حکم اعتکاف:
اعتکاف سنت مؤکده است زيرا رسول اکرم برآن مواظبت نموده است.

( - )1صحيح ابن حبان ،حديث  321به حتقي شيخ األرنووط.
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شروط اعتکاف:
کسيکه به اعتکاف مينشيند ،بايد روزه داشته باشد ،در مسجد باشد ،کمتر
از يک روز نباشد ،شخص معتکف بجز از وجود عـذر انسـاني و رفـتن بـراي
اداي نماز جمعه بيرون نرود .اگر بدون عذر براي يـک سـاعت خـارج شـود،
اعتکافش فاسد ميشود و اگر کسي در شب بصورت عمـدي و يـا فراموشـي
(14 )1
مجامعت نمود ،اعتکافش باطل ميگردد.
زيرا حديثي از عائشۀ صديقهروايت است که فرمود« :السنة علی
املعتکف أن اليعود مريضا وال يشهد جناز وال ميس املرأ واليباشرها والخيرج حلاجة
(15 )2
إال ملا البد منه وال إعتکاف إال ب وم والإعتکاف إال ِف مسجد جامع»
از عائشۀ صديقهروايت است که فرمودند« :دستور و ضابطۀ شرعي
براي معتکف اين است که براي عيادت مريض نرود ،در نماز جنازه شرکت
نکند ،با زن همخوابي و مالعبه نکند ،و براي نيازهاي خود نيز از مسجد
خارج نشود ،جز آن نيازهايي که از آنها چاره اي ندارد و اعتکاف بدون روزه
نميشود و در مسجد جامع بايد باشد».
حقيقت اعتکاف اين است که از همه چيز و از هرسو خويش را گسسته و
فقط با اهلل تماس و ارتباط برقرار کرد و به بارگاه خداوند در گوشۀ
مسجد و جدا از همه در تنهايي مشغول عبادت و در فکر و ذکراهلل باشد،
بهترين فرصت براي اين عبادت ،ماه مبارک رمضان ،بخصوص آخرين دهۀ
آن است لذا براي اين عبادت همين دهه انتخاب گرديد .قبل از نزول قرآن
کريم در طبيعت مبارک رسول اکرم انگيزۀ جدايي از همه و مشغول
( – )1صحيح البخاري ،حديث.2024 :
( - )2سنن أه داود ،حديث.2475 :
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شدن به عبادت اهلل پيدا شد در نتيجۀ آن چند ماه پي در پي در غار حرا
خلوت گزين گرديد و گويا اين اولين اعتکاف رسول اکرم بودکه بر اثر
آن ،رتبۀ مقام معنويت و روحانيت ايشان به جايي رسيد که نزول قرآن
کريم آغاز گرديد و در آخرين روزهاي اين اعتکاف در غارحرا فرشتۀ حامل
وحي الهي ،جبرئيل آيات ابتدائي سورۀ «علق»را براي پيامبر عرضه
کرد و ،اين واقعه در ماه رمضان و دهۀ آخرآن ودرشب قدربوده است  .از
همين رو دهۀ آخر ماه مبارک رمضان براي اعتکاف انتخاب گرديد16)1( .
شاعر فرزانۀ گويد:
آتش شــوق تيز تر گـــردد
وعدۀ وصل چون شود نزديک
دوستان و نماز گزاران مسلمان!
غرض وضاحت هرچه بيشتر موضوع به احاديث ذيل توجه فرماييد:
عن ابن عمر(رضي هللا عنهما) قال):کان رسول هللا يعتکف العشر األواخر من
(17 )2

رمضان(.
«از ابن عمر(رضي اهلل عنهما) روايت شده است که گفت :رسول اهلل در
دهۀ آخر رمضان اعتکاف مينمود» «وعن عائشة أن الني کان يعتکف
العشر األواخرمن رمضان ،حتی توفاه هللا تعالی ،مث اعتکف ازواجه بعده».

()3

«از عائشه (رضي اهلل عنها) روايت شده است که پيامبر در دهۀ اخير
رمضان اعتکاف مينمود تا اينکه وفات يافت و سپس همسرانش پس از وي

( - )1تفسْي منونه :ج  4ص .459

( - )2صحيح البخاري ،حديث.2025 :
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اعتکاف کردند» «عن اه هرير  قال:کان الني يعتکف ِف کل رمضان
عشر اايم ،فلما کان العام الذي قبض فيه اعتکف عشرين يوما»
«از ابوهريره روايت شده است که گفت :رسول اکرم در هر رمضان
ده روز اعتکاف مينمود و در سالي که در آن وفات کرد ،بيست روز اعتکاف
نمود»
(18 )1

زکات فطر (صدقة فطر):
حکم و دليل مشروعيت:
زکات فطر بر همۀ مسلمانان توانمند واجب است.
رسول اکرم قبل از بيرون شدن غرض اداي نماز به اداي صدقۀ فطر امر
نموده اند» و همچنان عبد اهلل ابن عمر روايت ميگويد« :رسول خدا
زکات فطر را بر بردگان و آزادگان ،زن ،مرد ،پير و جوان مسلمان واجب
گردانيده است» أن رسول هللا فرض زکا الفطرمن رمضان علی الناس ِعلی کل
حر أوعبد ،ذکرأوأنثی من املسلمني.

(19 )2

مقدار صدقة فطر:
مقدار صدقۀ فطر براي هر يک از اعضاي فاميل يک چارک گندم و يا يک
صاع که برابر ميشود به دو کيلو و دو صد گرام از مواد خوراکي غالب محل
مانند :برنج ،خرما ،گندم ،کشمش ،جو وغيره ميباشد اداءگردد.

( – )1صحيح البخاري ،حديث.2044 :
( – )2موط اإلمام مالص ،حديث.987 :
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الزم به يادآوري است ،در قيمت اشياء دقت شود ، ،هر آن جنسي که در
آن نفع فقراء متصور باشد ،از همان جنس و يا قيمت آن پرداخته شود .و
همچنان کوشش گردد ،تا قبل از روز نماز عيد فطر اداء گردد تا فقرا و
بيچارگان هم در خوشي ساير مسلمانان بتوانند شريک گردند .ولي از ياد
نبريم که عالوه از آن در طول ماه مبارک رمضان ،نبايد بيچارگان ،بيوه
زنان ،ايتام وساير مردم غريب و بيچار گان که در دور و بر و محل زيست ما
قرار دارند فراموش کنيم ،زيرا يکي از فلسفههاي اين ماه مبارک همانا
آگاهي حاصل نمودن از وضعيت بينوايان است که بايد به آن پرداخته شود.
وقت اداي صدقه فطر:
مسلمانان مکلف به پرداخت آن مکلف هسـتند و ميتواننـد قبـل از خـروج
غرض اداي نماز عيد فطر آنرا اداء نمايند .چنانچه از عبد اهلل ابن عمر(رضـي
اهلل عنهما) بدين شرح روايت است« :أن رس ول هللا أم ر ابخ راج زک ا الفط رأن
تردي قبل خروج الناس ايل ال ال »

()1

20

( - )1سنن الدارقطين لعلي بن عمر البغدادي ،حديث.66 :
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14
احکام و فضايل عيد سعيد فطر

احلمد هلل الذي سهل لعباده طريق العبادة ،وجعل هلم عيدا يعود عليهم بعد اکمال
صيامهم ويتکرر ،وواصل هلم مواسم اخليات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
الذي ال حيصر ،فما انقضی شهر الصيام إال وأعقبه أبشهراحلج إلی بيته املطهر.
أمحده وهو أحق أن حيمد ويشکر ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريک له،
شهادة أتمن من قاهلا وعمل مبقتضاها يوم الفزع األکرب ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله صاحب املقام احملمود والکوثر ،صلي هللا عليه وسلم وعلی آله وأصحابه
وسلم تسليما کثيا إلی يوم البعث واحملشر.
ما در ايام آمد آمد ،عيد سعيد فطر قرار داريم و همه به گونۀ از عيد سعيد
فطر استقبال ميکنيم.
ما چرا در عيد خوشي و شادماني ميکنيم؟
در اين روز چه کارها و اعمال را بايد انجام دهيم؟
در عيد سعيد فطر چه مسوليتهايي داريم؟
تعريف عيد:
عيد را ،عيد به خاطر اين ناميده اند که هر سال عودت مينمايد و به طرف
مسلمانان بر ميگردد ،و عيدها از زمانههاي گذشته در بين امتها رايج
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بوده و هر امت با فرا رسيدن زمان مناسبتي از مناسبتهاي مهم از وي
تجليل نموده و با اظهار سرور و شادماني ياد آن جريان و يا مناسبت را در
اذهان خويش تازه نگه ميداشتند ،و با توجه به اينکه ايجاد آن عيدها
توسط خود مردم صورت ميگرفت لذا مظهر آن عيدها و شيوۀ تجليل از
آنها نيز مادي محض ميبود.
عيد در اسالم:
اما خداوند متعال براي مسلمانان دو عيد ،يعني عيد فطر و عيد اضحي را
عنايت فرموده که آنها در اين دو عيد از مباحات استفادۀ بيشتر نمايند ،و با
انجام دادن انواع طاعات و عبادات به پروردگار خويش اظهار تقرب نموده،
شکر ميسر شدن ماه صيام و قيام ،قبول شدن روزه و دعا ،بجا بياورند.
ابن دقيق العيد ميگويد :در اين هيچ اختالفي وجود ندارد که نماز عيدين از
جملۀ همان شعايري به شمار ميرود که انجام دادن آن شرعاً مطلوب
ميباشد ،و اين رسم و يا شعيره توسط روايات متواتر به ثبوت رسيده است
که هيچ عذر و بهانۀ را براي ناديده گرفتن آن باقي نميگذارد و نيز از اخبار
آحاد ما را بي نياز ميسازد ،و در تاريخ عيدهاي اسالمي ،نخستين عيد،
همانا عيدسعيد فطر ميباشد که پيامبر در سال دوم هجري در مدينۀ
منوره برپا نمودند.
هم چنان اهلل متعال براي مسلمانان در اين دو عيد ،جمع شدن در يک
اجتماع بزرگ را به غرض اداي نماز عيد ،مشروع قرار داد تا در ضمن اداي
نماز عيد ،فرا رسيدن روزهاي خجستۀ عيد را به يکديگر تبريک و تهنيت
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عرض نموده و بوسيلۀ آن با يکديگر تعارف و آشنايي بيشتر پيدا نمايند و
پيوند اخوت اسالمي و محبت با يکديگر را استحکام بيشتر بخشند.
در اين شکي نيست که مصالح ديني و دنيوي موجود در اين اجتماعات،
دليل روشني است بر اينکه دين اسالم واقعاً يک برنامۀ بزرگ الهي بوده و
به خاطر سـعادت و نـيک بـختي انسان به بشريت عـرضه و مـعرفي
گرديده است.
سنتهاي ايام عيد سعيد فطر:
 – 1مسنون اين است که نمازهاي عيد را با مردم در عيدگاه که بيرون از
شهر و قريه باشد بايد ادا کرد ،البته به علت ضرورت باران و يا نبودن جاي
وسيعتر ميتوان در مسجد جامع ادا کرد.
 – 2قبل از بيرون شدن به نماز بايد غسل کرد.
 -3هنگام بيرون شدن به غرض اداي نماز عيد ،بايد انسان زيباترين و
پاکترين لباسش را بر تن نمايد.
 - 4قبل از بيرون شدن غرض اداي نماز عيد سعيد فطر بايد با چند عدد
خرما که طاق باشد افطار نمود.
 – 5بهتر اين است که به طرف عيدگاه در صورتي که نزديک باشد ،با پاي
پياده راه رفت.
 - 6راه رفت و برگشت باهم متفاوت باشد.
 – 7ارائه نمودن دو خطبه بعد از نماز توسط امام که در آن احکام صدقۀ
فطر و نماز عيد را به مردم توضيح داده شود.
 – 8مستحب است که خطيب خطبه را ايستاده ايراد نمايد.
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 -9خطبه بايد با حمد و ثناء خداوند شروع گردد.
 -10نماز عيد بدون آذان و اقامت اداء ميگردد.
مشارکت زنان در اداي نماز عيد:
اين موضوع را در روشنايي حديث پيامبر به بحث ميگيريم.
ِ
َِّب صلى هللا عليه
صا ِريَِّة ـ رضى هللا عنها قَالَ ْ
ِن النِ َّ
َع ْن أُِِّم َعطيَّةَ ـ نُ َس ْيبَةَ األَنْ َ
ت :أ ََم َرََن ـ تَـ ْع ِ ْ
و سلم ـ أَ ْن ُُنْرِج ِِف ال ِْعي َدي ِن الْعواتِ َق وذَو ِ
ات ْ
صلَّى
اخلُ ُدوِرَ ,وأ ََم َر ا ْحلُيَّ َ
ْن ُم َ
َ
ْ ََ َ َ
ض أَ ْن يَـ ْعتَ ِزل َ
(1 ) 1
ِ
ي.
ال ُْم ْسل ِم َ
يد ,ح ََّّت ُُنْر ِ ِ ِ
ِِ
ِج
ج يَـ ْو َم الْع َ
ِج الْب ْك َر م ْن خ ْد ِرَهاَ ,و َح ََّّت ُُنْر َ
َ
َوِِف لَ ْفظُ :كنَّا نـُ ْؤَم ُر أَ ْن َُنْ ُر َ
ِ
(2 )2
ض ,فَـيُ َكِِّْرب َن بِتَ ْكبِ ِيِه ْم َويَ ْدعُو َن بِ ُد َعائِ ِه ْم ,يَـ ْر ُجو َن بَـ َرَك َة ذَلِ َ
ك الْيَ ْوم َوطُ ْه َرتَهُ
ا ْحلُيَّ َ
ترجمۀ حديث :ام عطيه نسيبه األنصاريهميفرمايد :پيامبر به ما
دستور ميداد تا روز عيد قربان و فطر ،دوشيزهها و دختران پرده نشين را به
منظور حضور در مراسم عيد ازخانه بيرون بياوريم ،و به زناني که عادت
ماهانه ميداشتند دستور ميداد تا از مصالي مسلمين فاصله بگيرند.
و در روايت ديگري آمده است :به ما دستور داده ميشد تا همه در روز عيد
(به منظور خواندن نماز) از خانه بيرون بياييم ،تا جاييکه دختر باکره و
زناني که در عادت ماهانه ميبودند نيز از خانه بيرون ميآورديم ،زنان با
اميدي که به برکت و پا کشدن ازگناهان درآن روز داشتند با تکبير مردان
تکبير ميگفتند ،و به دعاي شان دعا ميکردند.
( - )1صحيح مسلم ،حديث.890 :

( – )2صحيح البخاري ،حديث.971 :
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احکام و فوايد حديث:
 –1وجوب نماز عيد حتي بر زنان بر أساس ظاهر حديث ،البته به شرط
اينکه با رعايت ستر و حجاب کامل و بدون استفاده از هر نوع عطر و
خوشبويي بيرون شوند؛ زيرا زنان از بيرون شدن با چنين حالت منع شده
اند ،و شايد خروج در حق ايشان مستحب باشد و امر وارد شده تنها از باب
تاکيد بر خير بوده باشد.
 – 2وجوب اجتناب نمودن زن معذور از حضور در مسجد.
 – 3مصلي وعيدگاه حکم مسجد را دارد.
 – 4زنان معذور را از ذکر و دعا باز داشته نميشود.
 – 5فضيلت روز عيد و احتمال قبول شدن دعا در آن.
مسايل اجتماعي مربوط به ايام عيد:
نماز گزاران محترم و گرامي! مسلمان بايد در روزهاي عيد رفتار و کردار
خويشرا مورد ارزيابي قرار دهد.
الف :کينهها و عداوتهايش را فراموش نماييد ،از فقرا مستمندان احوال
گيري نماييد.
ب :صله رحم را قطع ننماييد ،به خبر گيري و عيد مبارک خويشاوندان و
بستهگانش بشتابيد.
ج :از اسراف جلوگيري نماييد :با توجه به حالت اقتصادي و معيشتي مردم،
از اسراف در خوراک ،پوشاک و ساير مصارف پرهيز نماييد.
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د :از تجمل گرايي ،رقابتهاي منفي ،رياکاريهاي بي مورد ،خرافاتهاي
اجتماعي و بدعتهاي گناه آلود جداً اجتناب نماييد.
هـ :توصيه براي اطفال به عدم آزار و اذيت مردم:
براي اطفال ،جوانان و نوجوانان توصيه شود ،تا در اين روز مبارک از آزار و
اذيت مردم با فيرهاي هوايي ،انفجار پتاقي خودداري نمايند .تا در اين روز
خوشي و مسرت هيچ کسي را به غم و اندوه مبدل نسازيم ،بلکه با لبخند و
تبسم به استقبال مردم برويم و در زندگي ديگران نيز شادي و لبخند ايجاد
نمايم.
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15
زکات
احکام و فضايل آن
احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ ابهلل من شرور
أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له و
نشهد أن ال إله إال هللا و نشهد أن سيدان و موالان حممد عبده و رسوله.
تعريف زکات:
زكات كه مصدر « َزَکا الشَّئ» است در لغتت هته م تي نمت
(1 )1
همچ ا پاكيزهگي طهارت آمده است
چ انچه ه گام رُشد كِشت زراعت افزايش محص الت زمتين ميگ ي تد
زيتاد شتد

« َزَكاالزْرعَ ،وَزَكاال َْمَّا » ي ي كشت زراعت ،مال ثر ت رُشد نمت كترد
افزايش يافت .اين يک امر ثاهت مسلم است كه كِشت زراعتت زمتاني
نم ميك د كه از علف گياها هرزه پاك گتردد ،هته عتين شتل متال
نفس انسا ساير اعمالش ،زماني پاك پاكيزه ميگردند كه از آل دگيهتا
حق قي كه افراد فقير در آ دارنتد پتاك گردنتد ،ط ريلته ا مع تال از

(( )1املعجم الوسيط.)398 /1 :
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حق ق حقۀ آنها در مال ثتر ت ثر مم تدا يتادآ ر شتده فرمت ده استت
﴿وال ِذين ِِف أَمواِلِِم ح ٌّق معلوم لِلسائِ ِل والْمحر ِ
(2)1
وم﴾
َ َ َْ ْ َ ْ ٌ
َ َْ
"آنها كه در ام الشا حق م ل م سهم مشخصي است هراى مقاضا
ك دگا محر ما ".
دلي اي له پرداخعن زكات سبب افزايش هركت در مال ميگردد اين آيۀ
مباركه است كه خدا ند مع ال فرم ده است ﴿ق ْل إِن َرِّب يََّ ْبسط ِ
الرْز َق لِ َمن
(3 )2
ٍ
ِ
ِ
ِ
ي َ ِ ِ ِِ ِ
ي﴾
شاء م ْن عبَاده َويََّ ْقدر لَه َوَما أَن َف ْقتم من َش ْيء فََّه َو ُيْلفه َوه َو َخ ْْي الرا ِزق َ
َ
"هر چيزي را انفاق ك يد [خدا ند] جاي آ را پر ميك د ا ههعرين ر زي
ده ده است".
در آيۀ ديگري از پاداش مضاعَف آ خبر داده فرم ده است ﴿ َوَما آتََّ ْيَّتم
اَّلل وما آتََّيَّتم ِمن َزَكاةٍ ت ِريدو َن وجه ِ
ِ ِ
ِمن ِرااب لِ َْْيبَّ َو ِِف أ َْم َوا ِ الن ِ
اَّلل
ََْ
اس فَ َال يََّ ْربو عن َد َ َ ْ
(4 )3
ض ِعفو َن﴾.
ك هم الْم ْ
فَأ ْولَئِ َ
" آنچه را هه ع ا زكات مىپردازيد م ها رضاى خدا را مى طلبيد
كسانيله چ ين مى ك د داراى پاداش مضاعف د".
ها م جه هه نص ص ف ق نيز مفه م لغ ي زكات كه پرداخت آ سبب نمت
افزايش در مال ثر ت زكات ده ده ميگردد ،امام راغب اصفهاني م ي

( )1سوره معارج25 -24 :
( )2سوره سبأ.39 :
( )3سوره روم.39 :
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لغ ي زكات را چ ين هيا نم ده است« :هو النمواحلاصل عن بركَّ هللا

تعَّاى»()1

5

" زكات عبارت از هما نم
پيدا ميش د".

افزايشي است كه در اثر هركت الهي در مال

مفهوم اصطالحي زکات:
زكات در اصطالح شرع عبارت است از پرداخت قسمت مشخصي از متال
دارايي مخص ص ،در قت زما مخص ص ،هراي افراد مخصت ص ،محت
هراي كسب رضا خش دي خدا ند كه مفه م عرهتي آ چ تين استت
«حص َّ َّ َّ مقَّ َّ ََّّدرة ،مَّ َّ ََّّن مَّ َّ ََّّا
صوص »

صَّ َّ ََّّو ِ ،ف وق َّ َّ َّ

صَّ َّ ََّّو  ،يصَّ َّ ََّّر ِف جهَّ َّ ََّّات

(6 )2

هرخي ها چ ين م ريف نم ده اند« :اسم ملاُيرجه اإلنسان من حق مايل هلل تعاى
ِف زمن صو

لطائف علی وجه صو »

(7)3

ي ي زكات نام هما حق مالي مره ط هه خدا ند است كه انسا آ را در
زما مخص ص هراي افراد مخص ص هه شي ة مخص ص ميپردازد.
وجه تسمية زکات:
ها م جه هه مفه م لغ ي اصطالحي زكات ،جه مسميه نام گذاري آ نيز
مشخص ميگردد ،آ اي له عبادت زكات را هخاطر اين زكات ناميده شده
( )1مفردات الفاظ القرآن (.)436 /1
( )2صحيح فقه السنه (.)5 /2

( )3مالعلي القاري شرح تصر صحيح البخاري (.)3/3
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است كه زكات ده ده ها پرداخعن آ م قع پاك شد نفسش را از حرص
هخ  ،مالش را از حق ق ديگرا نم ده ،در عين حال اميد افزايش خير
هركت را در مالش مينمايد.
حکمت مشروعيت زکات:
ها م جه هه اي له خدا ند مع ال ذات حليم ه ده دين هرگزيدهاش كه
اسالم است هر حلمت اسع ار ميهاشد؛ لذا ممام طاعات عبادات الهي از
جمله زكات صدقات نيز هر حلمعهاي مع ددي اسع ار ه ده است كه
پارهاي از حلمعهاي مشر عيت زكات صدقات طي يک درس مسعق هه
م ضيح هررسي گرفعه ميش د.
 –1کسب طهارت و پاکي:
حلمت ديگر مشر عيت زكات صدقات همانا كسب طهارت پاكي نفس
مال است زيرا يلي از شرطهاي عمده اساسي فالح رسعگاري همانا
طهارت در ني فرد ثر مم د از پليديهاي هخ  ،آزاد شد نفس انساني از
اسارت حرص آز است ،هد شک پديدة ش م حرص هخ چ ا آفت
هزرگي است كه هر فرد يا جام هاي كه گرفعار آ هاشد رسعگار نميش د،
حرص را يلي از شر ط فالح
ط ريله خدا ند مع ال پرهيز از هخ
ِ
ين تََّبَوؤوا الد َار َو ِْ
اإلميَا َن ِمن قََّ ْبلِ ِه ْم
رسعگاري م رفي نم ده فرم ده استَ ﴿ :والذ َ
ِ
ِ
اج ا ِّما أوتوا َويَّ ْؤثِرو َن َعلَى أَنف ِس ِه ْم
اج َر إِلَْي ِه ْم َوَال ََِيدو َن ِِف صدوِره ْم َح َ
ُيبُّو َن َم ْن َه َ
س ِه فأولئِك هم الْمف ِلحون﴾ (8 )1
ِِ
ْ َ
اص ٌ َوَمن يو َق شح نََّ ْف ِ َ ْ َ َ
ص َ
َولَ ْو َكا َن ِب ْم َخ َ
( )1حشر.9 :
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مرجمه [نيز] كسانى كه قب از [مهاجرا ] در [مدي ه] جاى گرفعه
ايما آ ردهاند هر كس را كه هه س ى آنا ك چ كرده د ست دارند نسبت
هه آنچه هه ايشا داده شده است در دلهايشا حسدى نمىياه د هر چ د
در خ دشا احعياجى [مبرم] هاشد آنها را هر خ دشا مقدم مىدارند هر
كس از خست نفس خ د مص ماند
"كساني كه از هخ نفس خ د محف ظ ش ند آنا سرافرازان د".
دلي اي له زكات سبب طهارت پاكي نفس افراد مالدار از حرص هخت
پاك شد افراد فقير از مرض حسد كي ته ميگتردد ايتن آيتۀ مباركته
ِ
ِِ
صَّ َدقَ ا تطَ ِهَّره ْم َوت َّ َزكِي ِهم
است كه خدا ند مع ال فرم ده است﴿ :خ ْذ م َّْن أ َْم ََّواِل ْم َ
(9 )1
ك س َكن ِلم واَّلل ََِس ِ
ِ
يم﴾
ٌ
ص ِل َعلَْي ِه ْم إِن َ
ِبَا َو َ
يع َعل ٌ
صالَتَ َ َ ٌ ْ َ
از ام ال آنا صدقهاى هگير ما هه سيله آ پاك پاكيزهشا سازى
هرايشا دعا كن زيرا دعاى م هراى آنا آرامشى است خدا ش اى
داناست
 –2تسلّط نفس بر غريزۀ حبّ مال ،حرص و بخل:
حلمت ديگر مشر عيت زكات صدقات همانا مسلّط چيره شد نفس
انساني هر غريزة حب مال ،حرص هخ است كه در سرشت ممام افراد هط ر
يلسا م ج د ميهاشد .هخاطرصدقهاي اهميت مسلط نفس هر غريزة
ب مال ،حرص هخ  ،پيامبر هما صدقۀ را ههعر خ اندند كه انسا
ح ّ
در زما صحت سالمعياش كه اين غريزه در هاالمرين سطح ا ج
سلط عش ميهاشد ،صدقه دهد .چ انچه از پيامبر پرسيده شد« :أي
( )1سورة توبه.103 :
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الصدق أعظم أجرا؟» ي ي اجر ث اب كدام صدقه ههعر هزرگعر است؟
ِ
پيامبر در ج اب فرم دند «أَ ْن تَصد َق وأَنْ َ ِ
شي الْ َف ْق َر
يحََ ،تْ َ
يح َشح ٌ
صح ٌ
َ
َ َ
الن َك َذا ،ولِف ٍ
و ََتْمل ال ِْغَن ،والُتْ ِهل حّت إِ َذابَّلَغَ ِ ا ْحللْقوم ،قَّ ْل َ  :لِف ٍ
الن َک َذا،
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ٍ (10 )1
َوقَ ْد َكا َن لِفالن»
"ههعرين صدقه ،صدقه اي است كه آنرا در زما م درسعي ه گاميكه
حرص جمع آ ري مال راداري از فقر ميمرسي اميد هه ثر مم د شد
داري ،هدهي ،نه اي له م عظر هماني ما لحظامي كه مرگت فرارسد ،آنگاه،
(صدقه دهي ) هگ يي هه فالني اي قدر هدهيد هه فالني اي قدر هدهيد .در
حاليله در آ لحظه ،خ د هخ د مال ،م لق هه ديگرا دارد ( ،از آ ِ م
نيست)" .
پس ههعرين صدقه هما صدقهاي است كه انسا هه سيلۀ آ ها غريزة
هخ محبتِ مال مبارزه ك د.
 -3تکافل و همبستگي اجتماعي:
حلمت ديگر مشر عيت جيبۀ زكات ساير صدقات اين استت كته زكتات
هزرگعرين شي ة محقق ملاف اجعماعي هه شمار مير د؛ زيترا هتر جام تهاي
كه در آ زكات ام ال هه ص رت صحيح درست ادا گردد ،پي ند د سعي
محبت در ماهين افراد آ ق ي مر هيشعر ميگردد كه در نعيجته افتراد آ
جام ه از هر ج امع ديگر هيشتعر مستعحق رحمتت الهتي ميگردنتد .هته
همين علت خدا ند مع ال پرداخعن زكات را يلي از اسباب ني هه رحمتت
( )1صحيح البخاري ،حديث 1419 :و صحيح مسلم حديث.1032 :
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خ د قرار داده فرم ده استَ ﴿ :والْم ْؤِمنو َن َوالْم ْؤِمنَات بََّ ْعضه ْم أ َْولِيَاء بََّ ْع ٍ
ٍَّ َأْمَّرو َن
ِابل َْم ْعرو ِ َويََّ ْنَّ َه َّْو َن َعَّ ِن الْمن َكَّ ِر َوي ِقيمَّو َن الصَّالَةَ َويَّ ْؤتَّو َن الزَكَّاةَ َوي ِطيعَّو َن اَّللَ َوَرسَّولَه
(11 )1
ِ
يم﴾
أ ْولَئِ َ
ك َس َْْي ََحهم اَّلل إِن اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
" مردا مؤمن زنا مؤمن د سعا ( يا ر) يلديگرند ،امر هه م ر ف
نهي از م لر ميك د ،نماز را هر پا ميدارند ،زكات را ميپردازند ،خدا
پيامبرش را اطاعت ميك د ،اي ان د كه خدا ند هه ز دي آنها را م رد
رحمت قرار ميدهد".
دين اسالم نميپذيرد كه ميا جام ه امت كساني زيست نماي د كه
املا مأمين م يشت م اسب ،لباس مسلن كافي را هراي خ د نداشعه
هاش د ،اي ها ضر ريامي ميهاش د كه فرد مسلما ميهايد اين ضر ريات
ساير نيازم ديها را از طريق س ي مالش خ د هدست آ رد .اما اگر فردي در
جام ۀ اسالميقادر هه اين كار نباشد پس هايد اين نيازم ديها هه سيلۀ افراد
جام ه مأمين مضمين گردد ،پس جيبۀ زكات ساير صدقات يگانه
هرنامۀ اساسي اين كفالت اجعماعي است كه از طرف اسالم مشر ع مقرر
گرديده است.
 -4مواسات و همدردي با فقراء و مساکين:
حلمت ديگر مشر عيت جيبۀ زكات ساير صدقات اين است كه
پرداخعن زكات يلي از زمي ههاي م اسات همدردي ها فقرا هه شمار رفعه
سبب كسب م دت د سعي ناه د شد هرن ع كي ه هدهي ي ميگردد.
( )1سورة توبه.71 :
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 -5مبارزه براي کاهش فقر و ناداري:
حلمت ديگر مشر ع شد جيبۀ زكات ساير صدقات اين است كه زكات
صدقات در مبارزه عليه فقر فقرزدايي نقش هه سزايي دارد كه طي يک
ع ا مسعق م ضيح داده خ اهد شد.
فشردۀ فلسفه و حکمت مشروعيت زکات:
هط ر خالصه هايد گفت كه در مشر عيت جيبۀ زكات فلسفههاي مع ددي
ج د دارد كه عمده مرين آنها قرار ذي اند
 – 1فلسفۀ اخالقي ،ط ريله پرداخعن زكات سبب پاك شد از رذاي
اخالقي ميگردد كه در رأس آ هخ امساك قرار دارد.
 – 2فلسفۀ ر اني ،ط ريله ها پرداخعن زكات ،شخص معم ل ثر مم د از
پرسعش دنيا نجات ميياهد.
 – 3فلسفۀ اجعماعي كه م سط آ نهال ن ع د سعي سخا ت م جه هه
حق ق ديگرا پر رش ميياهد.
 – 4هرچيد مفاسد آل دگيهايي كه در جام ه هه خاطر فقر فاصلۀ
طبقامي محر ميت گر هي از جام ه هه ج د ميآيد.
 – 5محقق همبسعگي ملاف اجعماعي.
 – 6مأمين نم پيشرفت اقعصادي.
زكات فريضهاي كه پاك ك دهاي فرد اجعماع است ،نم ده دة هذرهاي
فضيلت در افراد هم پيشرفت جام ه ،اين رسامرين م بيري است كه در
هارة زكات ميم ا گفت از يلس آل دگيها را از هين هرده از س ي ديگر
ملام آفرين است.
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16
رعايت اموال عامه ،بيت المال و اموال وقفي

احلمددله الد ي َخددلع ادددمن ألددا امألددلاع ألددم اددد ددل أل ددم نيدنهم و ننيدمهم و جع د
د د يفهم ط ق ددم شد د اهم و ددم واينه ددم و ه ددلاهم و دش ددهل ده إ ل ددد إ

لتح د ديلهم و

وحل إ ش يک لد رب العمملني و أللإهم و دشهل ده حمملا ادل ورسللد دکد اللد
و دزکمهم صلی

اليد والی آلد و دصحماد و ألا اهتلی هبلاهم وسلم سليمم.

قد ددمع دد ددمرت و عد ددملی يف حمکد ددم کتماد ددد و هلدصد ددلق ال د ددم لني اعد ددل داد ددل ه ألد ددا
الش ديطمه ال د جيم ﴿وَإ ََتْ ُكلُددلا دَألددلالَ ُ م ادي ددنَ ُ م ط لْد ط
مط د ط َوُد ْللُلا طهبدَدم ط ََل ا ْحلُ ددمط لطتَدلْ ُكلُلا
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ
(1 )1
فَ طي م طأل ْا د َْأل َل طاع الن ط
مس ط ْطْل ْطْث َودَنْدتُ ْم َد ْعلَ ُمل َه﴾
ضدي اَّلل َدعدملَی ا ْندد دَندد َطَسدَ رس َ ط
شةَ ْامََنَْم طري ر ط
صدلی اَّللُ َالَيد طد َو َسدل َم
وا ْا ديب َک ْد َ
َ
دلع اَّلل َ
ُ َ َ ُ ُ َ َُ
َ
ط
ْسدم َالَدي طها ود ط
ط
دمع َا ْدددل طألد ْدا
دمعَ :ألددم نَد َ د َ َألد ُ
دمح َفوُل ُ قَد َ
ي ُد ُ
ُحد ثلثُ ُک ْم َحددليثم فَد ْ
َ َ
دلع« :ثَََلثَدةأ دُق ُ
ط
ط
ب َأل ْسدلَلَة
دع َالَي َهدم طإ َز َ
ان ُ اَّللُ اد اًّاَ ،وَإ فَددتَ َ َا ْدد أل َ َ
َ
ص َلقَةَ ،وَإ ظُل َدم َا ْدد أل َألوْلَ َمدة فَ َ ََ
(2 )2
ط
ب فَد ْ »
طإ فَدتَ َ اَّللُ َالَيد َ َ
مقدمه :آيا ميدانيد ،اصطالح بيت المال در نظام حکومتداري اسالمياز کجا
و چگونه پديدآمد؟ در زمان خالفت اميرالمؤمنين حضرت عمرر فرارو کره
( )1سلر ا

آيد .۱۸۸

( )2سنا الرتأل ي ،حليث.2325 :
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يکي از ادوار طاليي و درخشان در تاريخ اسالم و ور زريني از سرابقه ادار
و نظاممنردي امرور دولرت اسرت ،سرررزمينهاي زيرادي جديرداً بره جام ره
اسالميافزود گشت و قلمرو اسالمي توس ه يافت ،اموال زيادي چون خرما،
ميو جات خشک ،غله برا ،،پواراو و اارياي فراوانري از برالد متتوحره و
کشورهاي ديگر به مدينه منور سررازير ارد و همرۀآنها در خانۀخليتره يرا
برخي از بزرگان خالفت گذااته مياد ،اين امر سبب پراگنرد گري امروال
اد که مت لق به عامۀمردم ي ني دولت است .خليته دستور داد که يکري از
حويليها براي اين منظور تخصيص داد اود و همه اموال موجود بره آنجرا
انتقال داد اود براي حتاظت و تلف نشدن آنها تردابير الزم گرفتره ارد و
مسئولين امين و مورد اعتمادي براي ادارۀآن گمااته ارد .ايرن حرويلي از
همان تاريخ به ب د به بيت المرال يرا خانرۀداراييهاي دولرت ناميرد ارد و
ب دها که در زمان همين خليتۀبزرگوار نخستين درهم اسالميسکه زد اد
و جنسهاي وارد اد به نقد تبديل اد ،مرکزش همين خانه و حويلي بود
که در پي آن سيستمي براي اموالي که وارد بيت المرال مياروند و امروالي
که براي توزيع و مصرف از اين خانه بيرون مياد ،وضع گرديد و در واقرع
بنياد خزانۀدولتي و بانک دولتي با تأسيس بيت المال تهدا ،گذاري اد.
مفهوم اصطالحي بيت المال:
بيت المال از نگا اداري ،مرکز عايرد و مصررف دارايري دولرت برود ولري از
لحاظ ارعي ،عن نوي و تاريخي به م ناي حق همۀمسليمن است لذا دقت
و احتياط تمام و کمال درحتظ ،مصرف و توزيرع آن ،مکلتيرت زمامرداران و
متوليان در توزيع عادالنه آن است و اما نگهداارت آن مسرئوليت فررد فررد
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و تخطري نابخشرودني

جام ه ميبااد و بي پروايي در برابر آن گنرا برزر
پندااته مياود.
استتاد از اموال بيت المال براي رفع مشرکالت اقشرار محرروم و نيازمنرد و
توس ه امکانات و تسهيالت برراي عمروم مرردم مشرروو برود کره برا حرل
مشکالت فردي ،جام ه را به سمت سازندگي بيشتر و ت راون جم ري برراي
پيشرفت و ترقي جام ه اسالميسو ميدهد.
تعريف بيت المال:
کلمۀ بيت المال از دو لتظ بيت و مال به م ني خانه و دارايي و خزينۀ مرال
ميبااد و در اصطالح به دو م ني ميآيد :گاهي به م ني امروال عمرومي و
حکومتي و هر آنچه که مردم به نحوي در آن حق دارند ،است مال ميارود
و گاهي به م ني مکاني که اموال عموميدر آن نگهداري مياود .اين لترظ
در لغت بره مکران حتاظرت از امروال ،اعرم از عمرومي و خصوصري اطرال
مياود ،اما در اصطالح ت بير بيت المال المسرلمين در صردر اسرالم برراي
مکاني که در آن اموال عمومي و منقرول دولرت اسرالمي بره کرار ميرفرت،
سپس ت بير بيت المال جانشين آن اد و همان م نري را افراد کررد و بره
تدريج بر اموال عمومي مسلمانان نيز همين لتظ اطال اد که مشتمل بود
بر وجه نقد ،ااياي منقول و غير منقول اراضي و غير اينها و مرراد از مرال
عمومي هر مالي است کره در سررر زمرين اسرالمي ملرک همره مسرلمانان
امرد اود.
اموال عامه عبارت از اموالي است که براي منافع و مصالح عمومي تخصريص
يافته و يا به حکم قانون اموال عامه ارناخته ارد و بره همرۀمردم ت لرق
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دارد ،بيت المال براي مصالح مسلمين و عامۀمردم آماد اد مانند :را هاي
عمومي ،مساجد ،پاروهرا ،مکاترب ،پوهنتونهرا ،ادارات دولتري و وسرايل و
امکانات آن ،بسهاي اهري ،جنگالت ،آ ،و بر  ،موقوفات مطلقه ،م ادن و
غير  ،اين اموال براي تمام مسلمين است و هيچ کسي حتي حاکم يرا امرام
حق فروش و يا واگذاري و هبه يا وقف و رهن اين گونه اموال را نردارد  .امرا
امام و يا حاکم براي ازدياد منافع و تجارت از اراضي عامه ميتوانرد آنهرا را
به افراد اجار داد و منافع آنهرا را در مصرالح عموميهزينره کنرد .امرا در
مورد را ها و کوچهها و جاد ها که انتتاو اختصاصي از ايرن گونره م رابر در
صورتيکه مانع عبور عابرين اود جايز نبود و نشستن در م رابر کرم عرر
براي خريد و فروش هم جايز نيست ،نظارت از بهر برداري صحيح از امروال
عمومي وظيته دولت ميبااد.
امام ابوحنيته ميگويرد :امانرت داري از بيرت المرال اررطي از ارروط
خليته و يا حاکم است .اگر خليته و يا حاکمي به گونه نرا مشرروو در بيرت
المال دخل و تصرف کند يا امروال اخصري افرراد را بره زور تصررف نمايرد
صالحيت و اايسته گي خود را از دسرت خواهرد داد ،و حرق خالفرت و يرا
حاکميت از وي سلب خواهد اد .از نظر وي بيت المال مت لق به مسرلمانان
بود هيچ کسي حتي خليتره و حراکم نميتوانرد بره نراحق در آن دخرل و
تصرف کند.
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چنانچرره در حررديث آمررد اسررت :اددا ادددل ااددا امد و رضدي

انهمددم ،اددا

النثيب قمع« :املسلم ألا سلم املسدلمله ألدا لسدمند و يدل  ،و املهدمج ألدا ه د ألدم

هني اند».
ترجمه :مسلمان واق ي کسي است که مسلمانان از زبان و دست او در امران
بااند ،و مهاجر کامل آن است که آنچه را خداوند ممنوو قررار داد و از آن
منع کرد  ،ترو کند.
(3 )1

چند واقعۀعبرت انگيز :
خليتۀاول مسلمين حضرت ابوبکرصديق با پارچه فرواي امرار م راش
ميکرد ،زماني که به عنوان خليته انتخا ،اد ،طبق م مرول هنگرام صربح
چند متر پارچه به دست گرفته براي فروش به بازار ميرفت ،در را حضررت
عمر با او مالقات کرد و از او پرسيد کجا مريروي؟ فرمرود :بره برازار
ميروم ،حضرت عمر گتت :اگر تو به تجرارت مشرغول اروي ،کرار خالفرت
چگونه انجام ميگيرد؟ حضرت ابوبکر فرمود :پس اهل عيرال را ازکجرا غرذا
دهم ؟ حضرت عمر گتت :نزد ابو عبيد که آن حضرت او را لقب امرين
داد است ميرويم .او براي تو از بيت المال چيزي ت ين ميکند .هر دو نرزد
ابو عبيد رفتند .او براي حضرت ابوبکر به انداز آنچره کره بره يرک مهراجر
متوسط ميرسيد ،از بيت المال مقررر نمرود .روزي همسررش گترت :آرزوي
خوردن ايريني دارد .حضرت ابوبکر فرمرود :مرن چيرزي نردارم کره بخررم
همسرش گتت :ما از خوراو روزانه خود کمريپس انرداز مريکنيم ،ب رد از
( )1صحي الدخمري ،حليث.6484 :
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چند روز آنقدر جمع ميشود کره بتروانيم اريريني بخرريم .حضررت ابروبکر
صديق به او اجاز داد ،پس از چند روز مقرداري پرول جمرع ارد .حضررت
ابوبکر گتت :م لوم مياود اين قدر پول که جمع اد اينها از بيت المرال
اضافه به ما ميرسد ،لذا آنچه را که همسرش جمع کرد بود ،به بيت المرال
برگرداند و براي آيند همان قدر که روزانه همسرش پس انداز کرد برود از
حقو خود کم کرد.
حضرت عمر نيز تجارت ميکرد ،وقتيکه خليته ارد ،برراي او از بيرت
المال حقوقي مقرّر اد .درمدينه منوّر مردم را جمع کرد فرمود :من پيش
ازاين تجارت ميکردم ،حاالکه اما مرا به اين کار مشرغول کرديرد بره چره
صورتي امرار م اش کنم؟ مردم هر کردام مقردار مختلتري را از بيرت المرال
براي او پيشنهاد کردند ،حضرت علي کرم اهلل وجهه خراموش نشسرته برود.
حضرت عمر از او پرسيد نظر اما چيست؟ او فرمود :به طور متوسط آن چه
تو را و اهل تو را کتايت کند .حضرت عمراين پيشنهاد را پسرنديد و مقردار
متوسطي برايش ت يين اد.
روزي حضرات علي ،عثمان ،زبير ،طلحهو افراد ديگرري براهم نشسرته
بودند و ضمن گتتگو ،پيشنهاد کردند که حقو حضررت عمرر بايرد اضرافه
اود ،چون در م اش و زند گي اان تنگدستي پيش آمد  .ولي هريچ کرس
جرأت نداات اين مسئله را با حضرت عمر درميان بگرذارد .بنرابر ايرن نرزد
دخترش حضرت حتصه امّ المرؤمنين رفتنرد ترا بره وسريلۀاو اجازۀموافقرت
حضرت عمر را در اين مورد به دست آورند .و از او خواستند که نامهاي آنها
را به حضرت عمر نگويد.
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حضرت حتصه اين مسأله را با حضرت عمر در ميان گذاات ،برر
چهرۀ حضرت عمر آثار خشم و غضب ظاهر اد و فرمود  :چره کسراني ايرن
پيشنهاد را کرد اند؟ حضرت حتصه گتت :اول بايد رأي ارما م لروم ارود
حضرت عمر فرمود :اگر اينها را مياناختم چنان سزاي اان مريدادم کره
آثار آن بر چهر هاي اان ظاهر مياد .تو به من بگرو ،اي حتصره بهتررين
لباس آن حضرت در خانه تو چه بود؟ او گتت :دو قط ه پارچه برود کره
آن حضرررت آنهررا را روز جم رره يرا هنگررام آمرردن مهمانرران برره نررزد ارران
ميپوايدند.
سپس فرمود بهترين غذايي که آن حضرت در نزد تو ميرل ميفرمودنرد
چه بود؟ عر کرد :غذاي ما نان جو بود ،ما يک بار برر روي نران گررم ،تره
ماند قوطي روغن را خالي کرد چر ،ميکرديم ،آن حضرت برا اارتها
ميل ميفرمودند و به ديگران نيز ميدادند .حضررت عمرر پرسريد :بهتررين
بستر که در خانۀ تو براي آن حضرت پهن ميارد ،چري برود؟ حضررت
حتصه گتت :يک پارچهاي سخت بود که در تابستان آن را چهار قبطه کرد
پهن ميکرديم و در زمستان نصف آن را پهن و نصف ديگرش را روي خرود
قرار ميداديم .آن گا حضرت عمر به حضرت حتصه فرمود :اي حتصره بره
آنها بگو که رسول اهلل با عمرل خرو ،خرود نمونره و رواري را ت يرين
فرمودند و به اميد آخرت اکتتا نمودند .من نيرز پيرروي ايشران را مريکنم.
مثررال مررن و مثررال دو دوسررت مررن رسررول اهلل و حضرررت ابرروبکر
صديقمانند آن سه نتر است که به يک راهي رفتند نترر اول توارهاي
برداات و رفت و به مقصد رسيد نتر دوم نيز اتباو او را کرد و طبق روش او
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رفتار نمود او نيز به نتر اول رسيد ،سپس نتر سوم اروو بره حرکرت کررد،
اگر بر همان روش آن دو نتر قبلي برود ،پس به آنها خواهرد رسريد و اگرر
خالف روش آنها برود ،هرگز به آنها نخواهد رسيد.
امتحان و آزمون الهي به مال و ثروت:
يکي از سنتهاي الهي است که انسانها را با مال و ثروت امتحران ميکنرد
طط
ْسد ُدملاْ لَي ْ د ُألن َهم
خداونررد ميفرمايررد﴿ :طَّن اَدلَد ْدلََّن ُه ْم َک َمددم اَدلَد ْدلََّن د ْ
َصد َ
دح َ ا ْلَنددة ْ دَق َ
حني﴾ (4 )1
ط
ُأل ْ دط َ
ترجمه :ما ايشان را آزموديم ،همانگونه که دارند گان باغ را آزموديم ،آنگا
که سوگند ياد کردند که صبحگاهان ميو هاي آن را بچينند.
در حقيقت ثروت و قدرت عرصره و مجرالي برراي آزمونهراي الهري اسرت،
خداوند حتي اهل ايمان را نيز به آن ميآزمايد تا دانسته اود تا چره انرداز
در مسير آفرينش و اهداف آن هستند و آيا دلبسرته بره زينتهراي دنيرا از

جمله مال و فرزند ميبااد يا نه؟ خداونرد کرريم ميفرمايرد﴿ :طَندثآ د َْأل َدللُ ُک ْم َو
ويم﴾ (5 )2
ط
ط
ط
د َْوَإ ُن ُک ْم ف ْتدنَةأ َوآَّللُ ان َلۀد ْ
َج أ َا أ
ترجمه :قدر مسلم داراييها و فرزندان ارما آزمرون هسرتند ،خداسرت کره
پاداش بزرگي نزد او است.

( )1سلر قلم.17 :

( )2سلر غماا.۱۵ :
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مبارز با آن بسيار سخت و داوار است ،لذا خداوند هشدارهاي تند و اديد
نسبت به مال دوستي و دلبستگي به آن ميدهد و آن را آزمروني سرخت و
داوار ميداند که کم تر کسي از آن به سالمت ميرهد خداوند براي مبارز
به مال دوستي و دلبستگي به آن از مؤمنران ميخواهرد ترا بره توجره بره
قيامت و حقيقت زند گي دنيا و آخرت خرود را آمراد نماينرد .و ميترمايرد:
ط
شد طهي ألَ ʘو طنددُ طحلدُ طث ْ
ش طدلي أل
نس َدا لطَاطث طدد لَ َکنُدلنَ ʘو طنددُ َالَدي َلطد َ
آلَد طي لَ َ
ک لَ َ
﴿ ه آْلْ َ
ʘدَفَد دَلَ ي ْعلَ د ُدم ط َا ادُ ْعثطد د َ َأل د طدميف آل ُدُ ددلطرَ ʘو ُح طث د د َ َأل د طدميف آل ُّ د د ُلوطر ʘط َه َرَهبُددم هبطط د ْدم ي ْلَألئطد د
لدطي﴾(6)1
َ أ
ترجمه :بيگمان انسان نسبت به پروردگار خويش بسيار نرا سرپاس اسرت ،و
قط اً او خود بر اين گوا است ،و بدون ترديرد حرب مرال در او بسريار زيراد
است ،آيا نميداند آن زمان که از گورها بيرون آورد مياروند؟ و آنچره در
سينههاي آنان است آاکار مياوند؟ بيگمان در آن روز پروردگار اران بره
احوال آنان آگا است.
و همچنرران ني رز حضرررت رسررول اهلل همرره را برره مسررئوليت دااررتن و
مسئوليت پذيري مکلف نمود در برابر آزمرون و درو احسراس مسرئوليت
کردن قرار ميدهند .چنانچه در حديث که از حضرت عبداهلل ابن عمر رضي
اهلل عنهما روايت اد ميفرمايند:

( )1سلر امنايت .۶-۱۱
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انهمدم قدمعَ :سعد رسدلع  ي دلع :کلکدم را  ،و کلکدم

ألسؤوع اا رايتد ،اْلألم را و ألسلٔوع ادا رايتدد ،وال جد را يف اهلدد ،وألسدؤوع
اددا رايتددد ،وامل د در رااي دة يف اي د زوجهددم و ألس دؤولة اددا رايتهددم ،والددمن را يف ألددمع
سيل و ألسؤوع اا رايتد ،وکلکم را و ألسؤوع اا رايتد.
ترجمه  :از بن عمر رضي اهلل عنهما روايت اد که گتت  :از رسرول اهلل
انيدم که ميفرمود  :همۀ اما اربانيد ،و هرر کردام ارما از رعيرت خرود
پرسيد مياويد ،رهبر ابان است ،و مسئول از رعيت خود اسرت ،و زن در
خانۀ اوهر خود ابان و مسئول رعيت خود است ،و خدمتگار در مال آقاي
خود ابان است و از رعيت خود بازخواست مياود ،و همۀ ارما اربانيد و
ار رعيت خويش پرسيد مياويد.
(7 )1

اهميت بيت المال:
دمع َألدم َخطَدَدنَدم نَطديب  طإ قَ َ
َا ْدا دنَدٍ اد طا َألملطدک قَ َ
دمعَ «:إ يدَم َه لط َم ْدا إ د ََألمنَدةَ
(8 )2
لَدَُ ،وإَ طني َا لط َم ْا َإ َا ْه َل لَدُ».
ترجمه :از انس ابن مالک روايت است که گتت :در هيچ خطبهاي نبود
که حضرت محمد مگر ميگتتنرد کره :ايمران کامرل نردارد کسريکه در
امانت خيانت کند ،و دين کامل ندارد کسيکه عهد اکني نمايد.
بيت المال امانتي است بسيار حساس و مهرم ،امرا متأسرتانه مرا کمترر بره
اهميت آن توجه داريرم .مرا در مروتر دولتري کره از بيرت المرال محسرو،
( )1صحي الدخمري،حليث 2554 ،893 :و صحي ألسلم ،حليث.1829 :
( )2ألسنل امحل حليث.13637 :
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مياود ،مينشينيم نسبت بره زمراني کره در مروتر مربروط بره خرود مران
ميبااد مينشينيم کمتر توجه و مراعات مينمرايم .همرۀ امروال دولتري از
سرويسهاي اهري گرفته تا آ ،،برر  ،ميرز ،چروکي ،چراغهراي تزيينري،
سرکها و عاليم ترافيکري و کترا ،خانرههاي عامره همره جرز بيرت المرال
محسو ،مياوند و نبايد در استتاد از آنها کوتاهي کرد ،اگر مرا در دوران
مت لميخو ،درس نخوانيم به بيت المال خيانت کررد ايرم ،محصرلي کره
خررو ،درس نخوانررد و کواررش نکنررد در درسررهايش ،طالررب ال لررم کرره
سبقهايش را درسرت نخوانرد ،کارمنردي کره خرو ،و درسرت کرار نکنرد،
م لميکه در آموزش ااگردانش کوتاهي کند و سرربازي کره در وظيترهاش
پايبند نبااد در حقيقت همه به بيت المال خيانت کرد اند.
حرمت سوء استفاده و اسراف در بيت المال:
بايد در مصرف بيت المال ممسک باايم اگر بخواهيم سخاوت کنيم بايد در
اموال اخصي خود سخاوت دااته بااريم ،چنانچره اهلل مت رال ميفرمايرد:
اَّلل ال ط ي آََتكم﴾ (9 )1
مع ط
لهم طأل ْا َأل ط
َ ُْ
﴿ َوَآ ُ ُ ْ
ترجمه :از مالي که خدا به اما ارزاني دااته به آنان بدهيرد .ي نري آنران را
مساعدت نماييد.
نواتن يک امارۀ کوچرک در يرک تختره کاغرذ برزر نشران سرخاوت و
بخشش نيست در حقيقت عين اسراف و بي تدبيري و خيانت به بيت المرال
ميبااد .و مالي که از را حالل به دست ميآيد ،بايد در را هاي مشروو بره
( )1سوره نور آيه.۳۳
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مصرف برسد .و اضافه خرچي و اسراف و تبذير حرام اسرت .چنانچره رسرول
اهلل ميفرماينرررد« :اددا ايب ه ي د رقددمع ،قددمع :رسددلع  ا ض ديع
السددماة قددمع :کي دف اضددماتهم اي رسددلع ق قددمع :ا اسددنل امأل د ل دی
امألمنددة فددمنتو ث

السماة»
غي دهلد فمنتو ث
ترجمه  :از ابو هرير روايت است که گتت  :رسول اهلل فرمودند :اگر
امانت تلف اود منتظر آمدن قيامت بااريد ،گتتره ارد کره يرا رسرول اهلل
چگونه امانتداري تلف مياود؟ فرمودند :اگر مسئوليت بغير اهلش سرپرد
اود در آن وقت انتظار آمدن قيامت را دااته باايد.
در نظام اقتصاد اسالميدولتها نميتوانند تمام وجو در دست دااتۀ خرود
را در هر بخشي که خواسته بااند به مصرف برسرانند ،بلکره برراي هرگونره
مصارف ،منابع عايرداتي آن مشرخص ارد اسرت .يرا بره عبرارت ديگرر در
نظامهاي اقتصادي امروز تمام عوايد دولتهرا از هرر مردرو کره باارد در
يکجا جمع اد و ب داً از مبالغ مجموعي جمرع آوري ارد پرالن مصرارف
خويش را تهيه مينمايند .اما طبق ارارادات اسرالم مرثالً نميتروانيم ترا از
مبالغ به دست آمد زکات ،مسجد اعمار نماييم چونکه حق مساکين ،فقرا و
محتاجين تلف مياود زيرا براي اعمار و ترميم مساجد منابع ديگري وجود
دارد و هم چنان از پول عوايد اوقافي نميتوان جز به همان جهات مشرخص
و م لوم در ديگر موارد مصرف نمود.
(10 )1

( )1صحي الدخمري ،حليث.6496 :
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نظام اقتصاد اسالمي محدوديتهايي در مورد اجتنا ،و خود داري از مصررف
اموال و متاو حرام گذااته است که عبارتند از:
 -1محدوديت زماني :ي ني اوقات مشخص استتاد از امروال .مثرل :قبرول
نشدن نماز با لباس تهيه اد از مال حرام.
 -2محدوديت مکاني :ي ني استتاد از اايا ممنوو اد در جراي و مکران
م ين مثل  :حرام بودن اعمار مسجد در زمين غصبي و حررام برودن لبراس
ابريشمي براي مردان.
 -3محدوديت سياسي :مثل :حرام ادن استتاد از ب ضري امروال خرارجي
بخاطر اينکه سبب تسلط کشورهاي توليرد کننردۀآنها برر اوضراو اقتصرادي
کشورهاي اسالمي مياود.
 -4محدوديت ضرري :حرمت استتاد از اايايي که موجرب ضررر و ا يرت
ميگردد .مثل :استتاد از مسکرات و يا خريدن اسرلحۀممنوعه و يرا پتراقي.
ضد د ر وإ ط
ضد د ار يف
چنانچرررره حضرررررت رسررررول اهلل ميفرماينررررد« :إ َ
اإسَل »(11)1ي ني :هيچگا ضرر پذيري و ضرر رساني در اسالم جايز نيست.
از مصرف کنند گان عاقل و با درو و هروش تمجيرد ارد  ،از نظرر عقلري
ايوۀ مصرف آن است که مصرف کنند را بهتر به هردفش برسراند و واجرد
عقالنيترين رفتار مصرف اناخته اد و براي مثال مصررف کنندۀمسرلمان
با درآمد ثابتي کره دارد نسربت بره غيرر مسرلمان مصررف کمترري داارته
ميبااد.

( )1المعجم األوسط للطبراني ،حديث519۳ :
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راههاي اجتناب از خيانت در بيت المال:
افراد سالم ،صالح و آگا در يک جام ۀ اسالميمت الي و متمدن مروارد يرل
را در نظر ميگيرند:
• لذتهاي زودگذر را فاني ميدانند.
• دنبال مصارفي که هوي و هوس را تأمين ميکند نيست.
• ميانه رو در مصرف است و افراط و تتريط نميکنند.
• از دل بستن به آرزوهاي دور و دراز پرهيز ميکنند.
• الگوي مصرفي دنيا طلبان را ندارند و حتي از آن گريزان اند.
• از مصرف محرمات ميپرهيزند و زهد و تقوي پيشه ميگيرند.
• قانع بود بر فقر و تنگدستي صابر ميبااند.
• براي مصرف خود موجب آزار ديگران نمياوند.
• دنبال مصرف ريايي نميبااند.
• در هنگام تندگستي در مصرف اکيبايي دارند.
در نظام اقتصاد اسالميهيچ جايي براي فقر و احتياج هريچ کرس در زمرين
باقي نيست .در اين نظام نه حقو فرد ضايع ادني است و نه حقو جام ه
فداي خواستههاي نتسي افراد اد ميتواند .بلکه توازن و عدالت اقتصرادي
جهان امول در آن مطرح است.
استثمار ،سود خوري ،تقلرب ،دزدي ،غردر و گرانفرواري ،انحصرار طلبري،
احتکار ،غصب و ساير مظاهر ظلم و خيانت در توليد ،توزيع ،مصرف و سراير
م امالت در نظام اقتصادي اسالم اصالً جاي ندارد.
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و اين يکي از ويژگيهاي برازندۀ نظام اقتصادي اسالم است ،نسبت به همره
نظامهاي اقتصادي جهان ،چنانچه خداوند مت ال در رابطه به همچو مسرائل
اراررادات مشررخص در قرآنکررريم دارد .از جملرره در مررورد کررم فروارري
ميفرمايد:
﴿ويد لطثل ط ط
ني ،دلد ط ي َا دط َاد ْکتَدملُلاْ َالَدي دلند ط
له ْم أو وزندلهم
مس ي ْسدتَد ْلفُل َه َ ،وط َا َکدملُ ُ
ْمطَثففد َ
َ أ ُ
ب دلعل طمدني﴾()1
ط
ط
ط
يْ طس ُو َه ،آ ََإيوُ ُّا د ُْولَي َ
مس ل َ طث َ َ َ
ک دَهنُم أل ْددعُلثُل َه ،لي ْل َاويم ،ي ْل َ ي ُل ُ دلن ُ
12

ترجمه :واي به حال کاهندگان و کرم فرواران ،کسراني کره چرون کيرل و
پيمانه از مردم ستانند ،تمام و کمال ستانند ،و آنگا کره کيرل و پيمانره بره
آنان دهند يا وزن کنند ،از کيل و وزن خود بکاهنرد ،آيرا آنران برراين براور
نيستند که دوبار زند خواهند اد؟ در روزي بسيار بزر (قيامرت) ،روزي
که مردم در پيشگا پروردگار جهانيان به پاي ايستند.
همچنين خداونرد کرريم در سرور الررحمن ميفرمايرد﴿ :دَإ َطْغَدل طيف دمليدًّ ط
اه،
َ
ْ
ْميًّاه﴾ (13 )2
َودَقطي ُملاْ آل َْلْز َه طِبلْ ط ْس طط َوَإ ُُتْ طس ُواْ آل ط َ َ
ترجمه :تا در قوانين پي ريزي اد تجاوز و ت دي نکنيرد ،و در سرنجيدن و
وزن کردن عدل و داد را رعايرت کنيرد ،و در تررازو و سرنجش کاسرتي روا
نداريد.

( )1سلر األطففني آايت .1-5
( )2سلر ال محا.۸-۹ :
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در جوام ي که ارزشهاي انساني ،اخالقي و ديني حاکميت ندارد ،جراي آن
را تنها ارزشهاي مادي ،تجمل پرستي ،حرب ارهوات و اضرافه سرتانيها و
ثروت اندوزيها گرفته بقيمت جان و مال ديگران تمام مياود.
اما خداوند مت ال عالو بر لذتهاي مادي ،ارزشهراي م نروي و اخرروي را
نيز به توجه انسانها ميرساند چنانچه ميفرمايد:
ط
مس حد ُّ ال َ ط ط
ط
ني َوالْ َ نَدمطيالْ ُم َ نط َرط طأل َدا الد َ َه ط َواْفطض طدة
ش َده َلت أل َدا النطثسدآِ َوالْدَنطد َ
﴿ ُزي َا للن ط ُ
ط
ط
وا ْلَي ط الْمسلأل طة وا ْمَنْدع طدم وا ْحلد ط
,ح ْس ُدا ال َْمئَ ط
دمب﴾
ِ َلطد َ
َُ َ َ َ َ ث
ک َألتَ ُدَ ا ْحلَيدلر ال ُّدلنْيم َواَّللُ ان َل ُ ُ
َ
(14 )1

ترجمه :دوستي و حب آرزوها و خواستههاي دنيروي ،برراي انسران آراسرته
اد است :زنان ،فرزندان ،ثروتهاي هنگتت و پشرتههايي از طرال و نقرر و
اسپهاي نشان دار و زيبا و چهارپايان و کشت و زرو ،همه کاالهاي زنردگي
دنيا محسو ،مياوند و حال آنکه بهترين و نيکوترين محل بازگشرت ،نرزد
خداوند است.
منابع و راه تقويت بيت المال:
منابع مهم بيت المال عبارت از :زکات موااي ،زکات ميو جات ،زکات غلره
جات ،زکات طال و نقر و پول نقد ،زکات اموال تجارتي ،ماليرات زمينهراي
زراعتي ،غنايم و في ،ماليات گمرکات ،اموال و اراضي که به دست مسرلمين
افتيد بااد و اموال وقتي و غير ميبااد.

( )1سلر آع ام اه.۱۴ :
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در بارۀ اموالي که از طريق عشر و زکرات جمرعآوري ميارود بايرد مطرابق
دستور رسول اکررم اخرذ و تقسريم آن صرورت گيررد ،آن را از اغنيرا و
صاحبان مال و زمين که اموال اان به نصا ،ميرسد گرفته اد و به فقررا
توزيع گردد ،چنانچه در حديث م ا  کرر ارد (ادا اددل اادا اددمس
رض دي

انهمددم قددمع :قددمع رسددلع  ملعددم اددا جد د – ح دني اعثددد اي ال ديما: -

انک ستليت قلألم اه کتدمب ،فدم ا جئدتهم فدمناهم الدی ده يشدهلوا ده إ الدد اإ
ده حممددلا رسددلع  .ف د ه هددم دَطددمالا لددک ا د لک فددلخعهم ده

قددل ف د

مخٍ صللات يف ک يل و ليلة ف ه هم اطمالا لک ا لک فلخعهم ده

و

ال ديهم
قدل فد

اليهم صلقد ؤخ ألا دغنيم هم فرتن الی ف ا هم ف ه هم اطمالا لک ا لک فد ايت
و ک ا م األلاوم .وا نالر املولل ف ند ليٍ اينهم و اني ح مب)
از اين حديث مبارو به صراحت م لروم ميارود کره جمرعآوري و گررفتن
زکات و عشر وظيتۀحکومت ميبااد که عشرر و زکرات را از صراحبان مرال
جمعآوري کرد و به فقرا و مساکين توزيع نمايد حکومت موظف اسرت کره
ااخاص دين دار و امانت دار را در جمعآوري آنهرا مقررر نمايرد ترا از يرک
طرف به صاحبان مال ظلم نشد مثالً :از انردازۀ مقررر ارد اضرافه سرتاني
نکنند و يا مال خو ،و عالي را نگيرند و از طرف ديگر ب ضي از اموال صدقه
را به نام هديه و بخشش به خود اختصاص ندهند در غير آن مرتکب
(15 )1

( )1صحي الدخمري ،حليث.1496 :
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م صيت ميگردند و همچنان ااخاص صاد و با تقوا را در توزيع اين اموال
به نيازمندان بگمارند تا به صورت درست و عادالنه بين آنها تقسيم گردد.
يکي از صتات خوبي که براي مؤمنين به امار ميآورد ،امانت داري در برابر
بيت المال ميبااد چنانچه خداوند کريم ميفرمايردَ ﴿ :ودلد ط ي َا ُه ْدم طم ََألدم ََّنِتطط ْم َو
ل طهم رااله﴾ (16)1
َا ْه ط ْ َ ُ َ
ترجمه :و آنران کسراني هسرتند کره برر امانتهرا و پيمران خرود مراقرب و
نگهبانند.
ضرورت حفظ و نگهداري بيت المال:
در حتظ و نگهداري اموال عامه و يا بيت المال بايد دقت جدي صورت گيرد
چرا که اين اموال مت لق به همۀ افراد جام ره ميباارد مثرل زکرات ،عشرر
محصوالت گمرکي و کرايه خانهها و دکانهاي عام المنت ه ،اموال و امکانات
دولتي همۀ اينها در اموال عامه اامل ميگردند ،براي حترظ و نگهداارت
آن ااخاص دين دار و امانت دار گمااته اوند .بايد گتت که بودجهاي کره
به وزارت خانهها تخصيص داد مياود از جملۀ امروال عامره ميباارد کره
بايد در مصرفش دقت صورت گرفته و به جايش مصررف ارود و از مصرارف
بيجررا جلرروگيري صررورت گيررد چنانچرره خداونررد مت ررال ميفرمايرد﴿ :طه
ني وکمه الشيطا لط اط طد کفلر﴾ (17 )2
َ ُ َث َ ُ
ال ُْمدَ ثط َري َا َکمنُلاْ ط ْخ َل َه الشي طط ط َ َ َ

( )1سلر ألؤألنله.۸ :

( )2سلر اس اِ.۲۷ :
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ترجمه :همانا اسراف کننرد گان بررادران ارياطين انرد و اريطان همروار
نسبت به پروردگار خود بسيار ناسپاس بود است.
و در آي رت ديگررري خداونررد مت ررال ميفرماي رد﴿ :ايدَي َهددم الد ط ي َا ا َألنُددلا َإ ََتْ ُکلُددلاْ
ط ط 18 )1( ﴾...
دَألللَ ُکم اينَ ُکم ط لْد ط
َ
َْ َ
ترجمه :اي کساني که ايمان آورد ايد ،اموال يکديگر را به باطل مخوريد.
خوردن مال غير چه از طريق غصب و غلبه و يا به طريق مکر و فريرب و يرا
به طريق سود و قمار و يا بره طريرق راروت و اخرتالس باارد خروردنش و
استتاد از آن ممنوو و حرام بود که بايد انسان از آن اجتنا ،نمايد.
خيانت در بيت المال و آثار منفي آن:
مسئوليت در بيت المال امانتي در دست مؤمنان است ،هر گونه خيرانتي در
مسئوليت از جمله بيت المال گناهي بزر امرد مياود ،خداوند مت رال
خيانت را به م ناي مخالتت در برابر حق ،از طريق پيمان اکني مختيانره و
خيانت را به عنوان مهمترين عامل در ايجراد خشرم و غضرب الهري مطررح
کرد است.
ط
ط ط
ط ط
سددَ ْ
﴿ َوَألم َکم َه لنَطيب دَه يغُ َوَألا يغْلُ ْ يْت ِبَم غَ ي ْل َ الْ ي َمة ُْث ُد َدليف ُکد ُ نَد ْفدٍ ألدم َک َ
َّلل َکمددا ِ اطس د َخط طألددا ا ط
ط
َّلل َو َألل َْوي ددُ َج َهددن ُم َوطيب
َو ُهد ْدم إَ يوْلَ ُمددل َه ،دَفَ َمد طا ااَد َدَ طر ْ
ثَ
ضد َدل َه ا َ َ َ َ
س آلْم ط ي﴾ (19 )2
َ َ ُ

( )1سلر نسمِ.۲۹ :

( )2سلر آع ام اه.۱۶۱-۱۶۲ :
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ترجمه :و کار پيامبر اين نيست که چيزي را پنهران کنرد و هرر کسري کره
چيزي را پنهان کند ،ميآورد چيز پنهان کردۀ خود را در روز قيامت ،سپس
کامل داد مياود به هرکسي آنچه کسب کرد است و بر آنان ظلم نخواهد
اد .آيا کسي که تابع رضاي خداست ميتواند برابر بااد با کسي که کسرب
نمود نارضايتي خدا را و جاي او دوزخ است و به چه جاي بدي رسيد.
دزدي در مال غنيمت گنا بزرگي اسرت کره از هريچ نبري امکران نردارد.
آيۀ(وما کان لنبي أن يغل ) نسبت به واق ۀ خاصي آمد است که در ضرمن
آن مسئله (غلول ) ي ني سرقت در مال غنيمت هرم آمرد اسرت ،خيانرت،
کارهيچ پيغمبري نيست .خيانت اصالً به او نميسزد و از خوي و سرارت او
بدور است ،پيامبران م صوم اند .چنانکه ب ضي منافقان تهمت کررد بودنرد
در جمعآوري غنايم غزوۀ بدر.
دزدي از مال اوقافي و اموال دولتي نيز در حکم غلول ميآيد ،زيررا در مرال
دولتي (بيت المال) در آن کل مردم کشور سهيم و اريک اند و اگرر کسري
از آنها دزدي بکند ،از اموال همه دزدي کرد اسرت .امرا چرون عمومراً ايرن
اموال به گونه اي هستند که مالک مشرخص ندارنرد ،نگهبانران و مسرئولين
بيتوجهي ميکنند ،موارد دزدي در آنها به کثرت پيش ميآيد .لذا امروز در
جهان بخصوص کشرور مرا از همره بيشرتردر ايرن امروال سررقت و خيانرت
مياود و مردم از سرانجام بد و عواقب بزر آن غافرل ميباارند و سرزاي
آن عالو بر عذا ،جهرنم ،رسروايي ميردان حشرر و محروميرت از ارتاعت
رسول خدا را نيز به دنبال دارد.
کسي کره در حترظ مسرئوليتي بره ويرژ مسرئوليت مرديريت بيرت المرال
مسلمين ،کوتاهي ميکند يا بر خالف امانت داري در آن خيانت مريورزد و
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با اختالس و دزدي و سرقت و ااکال ديگر ،حقو عموميرا از بين ميبررد،
بايد خود را مهياي مجازات دنيا و آخرت از طريق عادي و غير عرادي کنرد.
زيرا خداوند در کمين خيانت کاران است اين مجازات الهي ارامل رسروايي
ط
ط
يا
در دنيا و آخررت چنانچره خداونرد ت رالي ميفرمايردَ ﴿ :وَإ ُُتَدمن ْع َاد طا الد َ
سد د ُده ْم طه اَّللَ َإ ُطند د ُّ َألد د ْدا َكد ددم َه َخ ددلاَّن دَثطيمد ددم ،يَ ْس ددتَ ْخ ُفل َه طألد د َدا الند د ط
دمس َوَإ
َيْتَ ددمنُل َه دَنْد ُف َ
يسدت ْخ ُفل َه طألدا ط
ضدى طألد َدا الْ َ ْدل طع َوَكدم َه اَّللُ طِبَدم يَد ْع َملُددل َه
اَّلل َو ُه َدل َأل َع ُهد ْدم ط ْ يدُدَديطثتُدل َه َألدم َإ يَد ْ َ
َ َْ
َ
حميطم﴾ (20 )1
ُط
ترجمه :از کساني که به خود خيانرت ميکننرد ،دفراو مکرن ،بردون ترديرد
خداوند کسي را که خيانت کار و گنا پيشه بااد ،دوست نميدارد ،حقرايق
را از مردم پنهان ميدارند ،ولي نميتوانند آن را از خدا پنهان دارند ،چرا کره
او (خداوند) همرا و مراقب آنان اسرت ،و قط راً از گتترار آنران کره پنهران
ميدارند ،خشنود نمياود .بي گمان خداوند به آنچه انجام ميدهند ،کرامالً
آگا است.
و اکست و ناکاميدر مقاصد و اهداف اروم خيانتکراران چنانچره خداونرد
ک فَد َ د ْل َخدمنُلاْ اَّللَ طألدا قَد ْدد ُ فَدل َْأل َک َا طألد ْند ُه ْم َواَّللُ َالطدي أم
ميفرمايدَ ﴿ :و طه ي طيد ُلواْ طخيمنَدتَد َ
کيم﴾ (21 )2
ط
َح أ
ترجمه :و اگر بخواهند به توخيانت کنند ،آنان پيش از اين نيرز بره خداونرد
خيانت کرد اند .پس خداوند تو را بر آنان مسلط و چير گردانيد ،و خداوند
آگا و حکيم و کاردان است.
( )1سلر نسمِ.۱۰۷-۱۰۸ :
( )2سلر انفمع.۷۱ :
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ط
ني﴾
﴿ َلط َ
َن ََلْ د ُ
ک لطي ْعلَ َم دطث
َخ ْندَ ط لْغَي ط َو دَه آَّللَ إَ ي ْهلي َکي َل ا ْلَآ طنط َ
ترجمه :اين بدان خاطر است تا بداند که من در نهان به او خيانت نکرد ام،
و اينکه خداوند مکر و نيرنگ خائينان را رهنمون نمياود.
و محروم از هرگونه توجه و محبت الهري نسربت بره خرود ميارود ﴿طه اَّللَ
ن ك خلاه كفلر﴾ (23 )2
ط
ط
يا آ ََألنُلا طه اَّللَ َإ ُط ُّ ُ َ َ ُ
يُ َلاف َُ َا طا ال َ
ترجمه :قط اً خداوند از مؤمنان دفاو ميکند ،زيرا خداوند هريچ خيانتکرار
ناسپاسي را دوست نميدارد.
خداوند نسبت به کساني که از مردم حيا کررد ولري نسربت بره خردا حيرا
(22)1

نميورزد و مختيانه خيانت ميکنند ،خشم بيشتري را روا ميدارد ،زيرا ايرن
افراد براي کساني که قدرت و جايگاهي ندارند ،ارزش و اعتبار قايرل ارد و
از ايشان ارم و حيا ميکنند ولي از خداوند قادر و دانا حيا نميورزنرد و برا
خيانت کاري ،حريم الهي را مياکنند ،اين خيانت کاري نسبت به جام ه و
مردم به سبب آثار و تب ات بدترآن ،به فرمود خداوند مت رال برد ترر اسرت
﴿اي دَيدهددم ال د ط يا آَألنددلا إ ُتلنددلا اَّلل وال سددلع وُتلنددلا دَألددمَّن ط م ودَن ددتم دعلمددله﴾(24 )3
َ َُ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ ُّ َ
ترجمه :اي کساني که ايمان آورد ايد ،به خدا و رسول خيانت مکنيرد ،و در
امانتهاي يکديگر نيز خيانت مورزيد ،و حال آنکه اما ميدانيد.

( )1سلر يلسف.۵۲ :
( )2سلر حج.۳۸ :

( )3سلر انفمع.۲۷ :
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﴿ َوطألم َُتَمفَا طأل ْا قَد ْل طخيَمنَة فَمنْدط ْ طلَْي طه ْم َالَى َس َلاِ طه اَّللَ َإ ُطن ُّ ْ
ني﴾
الَم طنط َ
ترجمه :و اگر از خيانت قومي ترسيدي ،پس عهد آنان را همسو با رفتاراان
(25 )1

به سوي آنان بيتگن .بي گمان خداوند خيانت کاران را دوست نميدارد.
امتحان مؤمنان در مقابل أموال عامه يا بيت المال:
خداوند منّان از مؤمنان چيز فهم و توانا خواسته است تا مرديريت اقتصرادي
جام ه و اموال عامه و بيت المال را به عهدۀ خود گيرنرد .ايرن افرراد مرؤمن
افزون بر اين که دانا بر علم اقتصاد و توانا به مرديريت اقتصرادي باارند ،در
امانت داري و حتظ بيت المال نيز بکواند.
ظ الطيم﴾ (26 )2
ط
ط
اهلل مت ال ميفرمايد﴿ :قَ َ
مع ْ
اج َعل طِْن َالَى َخ ًَّا طا ْام َْر ط ططثن َحفي أ َ أ
ترجمه :گتت :من را سرپرست خزائن و محصوالت زمين قرار بد  .بي گمران
من نگه دارند اي آگاهم.
اصل امانتداري در مربوطات اقتصراد دولتري و بيرت المرال بسريار مهرم و
اساسي است .و هرگونه خيانت در بيت المال و يا اموال عامره گنرا و جررم
نابخشودني محسو ،ميگردد.
بايد به گونهاي به بيت المال ت امل اود که هريچ ارائبۀگردش ناسرالم يرا
اختالس و دزدي و خيانت و مانند آن داد اود ،و بايد به ادت قوي برا آن
مبارز نمرود .زيررا در چنرين رفتراري موجرب مشرروعيتزدايي از نظرام و
سالمت نظام و جام ۀ با عزت و رهبري سالم را فراهم ميآورد.
( )1سلر انفمع.۵۸ :

( )2سلر يلسف.۵۵ :
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در تصرف ناحق در اموال ديگران ،موجب گرفتاري به آتش دوزخ قرار گرفته
برره فرمررود خداونررد﴿ :دَيدُّهددم الد ط يا آَألنُددلا َإ ََتْ ُكلُددلا دَألددلالَ ُ م اديددنَ ُ م ط لْد ط
مطد ط طإ دَ ْه
َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
ط ط
ط
ط
ط
َ ُ ل َه ُتَ َ
سد ُ ْم ه اَّللَ َكدم َه ا ُ ْدم َرحيمدمَ ،وَأل ْدا يَد ْف َعد ْ
دمرر َا ْدا َد َا ألد ْن ُ ْم َوَإ َد ْ تُدلُدلا دَنْد ُف َ
سيا﴾ (27)1
ط
اَّلل ي ط
س ْل َ
ف نُ ْ لط طيد ََّنرا َوَكم َه َلط َ
َلط َ
ك َالَى َ
ك اُ ْل َواَّن َوظُلْمم فَ َ
ترجمه :اي کساني که ايمان آورد ايد ،اموال يک ديگر را به باطل مخوريرد،
مگر آن که داد و ستد و تجارت ارما ،قررين بره رضرايت و توافرق باارد ،و
خودتان را مکشيد .بيگمان خداوند هموار نسبت به ارما مهربران اسرت .و
کسي که چنين کاري را از سر تجاوز و ستم انجام دهرد ،بره زودي او را بره
آتش خواهيم افگند ،و اين کار نزد خداوند آسان است.
طب اً تصرف در بيت المال به سبب آثار مخربي که بر نظام مديريت جام رۀ
اسالميبه جا ميگذارد و رهبري و مسرئوالن را زيرر سروال ميبررد و نظرام
سياسي را مخدوش و از اعتبار انداخته و سبب خشم و عذا ،دردناو الهري
قرار گرفته و از رحمت او محروم ميگردند.
اسالم دين کامل و جامع الهي است که تمرام خواسرتهها و مطالرب جوامرع
بشري را اعم از امور م نوي و مادي تنظيم نمود و هيچ مطلبي را مهمرل و
بدون هدايت نگذااته است که از جمله آن مطالب و خواسرتهها يکري هرم
امور تنظيم اموال عامه و يا بيت المال ميبااد کره در رونرد زنردگي مرردم
نقش مؤثر و ارزند دارد ،لذا اسالم نيز به آن توجه و اهتمام جدي نمرود و
در آن قسمت هدايات و راهنماييهايي متيد و سودمندي را ارايه دااته کره
جهان انسانيت در اثر ت رادل و تطبيرق و ت ميرل آن هردايات ميتوانرد بره
( )1سلر نسمِ.30 -29 :
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س ادت دارين نايل اود ،چون هدف بحث از اموال عامه و يرا بيرت المرال و
حصول مصرف آن است ،بنابرآن اسالم به اين مسأله اهتمام و توجه خاصري
نمود در يک چوکات منظم جمعآوري و مصرف آن را بيان کرد است.
تعريف وقف:
وقف در لغت اختصاص دادن چيزي براي هدف خاصي را گويند.
و در اصطالح چيزي که بيع اش جرايز باارد و از آن فايرد گرفتره ارد و
اصلش باقي بماند ،ي ني به واسطه نتع گرفتن ،اصلش از بين نرود.
وقف در دو صورت من قد ميگردد :يکي به ف ل واقف (وقرف کننرد ) مرثالً:
مسجد را بنا کند و به نماز خواندن در آن مسجد اجاز دهد وقتش صرحيح
اد و به حکم حاکم ضرورت ندارد .دوم به قول واقف ،و دو نروو ميباارد:
 -1صريحي ،ي ني صراحتاً بگويد که من اين مال خود را وقف کرد ام.
 -2کنايي ،ي ني بگويد که اين مال خود را صدقه کررد ام و نيرت وقرف را
دااته بااد .در هر دو صورت وقتش درست و صحيح مياود.
مشروعيت وقف در احاديث زيرادي کرر ارد اسرت کره رسرول اکررم
فرمود انرد« :ادا ديب ه يد ر ده رسدلع  قدمع :ا ألدمت ادا آن ان طدَ املدد
إ ألا ثَلثة ألا صلقة جمرية دو الم ينتفَ اد دو ولل صم يلال لد».
ترجمه :از ابو هرير  روايت اد که :رسول اهلل فرمود :چون انسان
بميرد ،عمل او قطع مياود ،جز در سه چيز :صدقهاي که جراري باارد ،يرا
عملي که در آن سود برند ،يا فرزند صالحي که براي او دعا کند.
(28)1

( )1صحي اْلألم ألسلم ،حليث.1631 :
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دمع:
«اددا ااددا ام د  ،قددمع دصددمب ام د ي دع درضددم ،فددل َی النثدديب ص دلثی فَ د َ
ط
ُّ
ٍ طألندُ فيکف َتأل ندی اط طددق قَ َ
دمع « :ه طشدئ َ َحدَسد َ
َ
دصد ُ درضم ََل دص َألمإ قَط دن َف َ
ِ ،طيف ال ُف َ د طاِ
لر ُ
دَصدلَ َهم َو َ َدلق َ طهبدَدم» فَدتَ َدل َق اُ َمد ُ دَنددُ َإ يدَدم ُ َو َإ ي َ
لهد ُ َو َإ يد َ
َو طيف ال ُ د َيب َوطيف ال ثطقَد ط
دمب َو طيف َس ددطي ط ط والضددعيف َواا د طا الس ددطي ط َ ،إ ُجنَددم َ َالَدی َألددا
لع فيد» (29 )1
ط
ط
ط
ط ط
ي ُألتَ َم ثط
َولي َهم ده ي ُک َ أل َنهم ملَع ُوف َو يُطع َم ،صلي م غَ َ
ترجمه :ابن عمر رضي اهلل عنهما گتته است :قط ه زميني از زمينهاي خيبرر
به عنوان سهم غنيمت به عمربن خطا،رسيد ،عمر پريش پيغمبرر
آمد و نظر پيغمبر را در بارۀآن خواست ،گتت :اي رسول خدا در فتح خيبرر
يک قط ه زمين به عنوان سهم به من رسيد است کره هرگرز در زنردگيام
چنين مال با ارزش ندااتهام ،چه دستور ميفرماييرد ،و آنررا در چره راهري
صرف کنم؟ فرمود  :اگر ميخواهي ،اصل و عين زمينت را وقف کن و درآمد
آن را به عنوان خير و صدقه قرار بد  .عبداهلل گتت :عمرر آن را وقرف کررد،
درآمد آن را صدقه قرار داد ،گتت :اين زمين قابل فروش ،بخشش و بره ار
گرفتن نميبااد ،درآمد آن را بر فقرا و خويشان نزديک فقير و آزاد ساختن
بردگان و هرر مسرائلي کره در را خردا باارد وابرن السربيل (کسرانيکه در
مسافرت بي پول ميمانند) و مهمانران بره عنروان احسران قررار مريدهم ،و
کسيکه سرپرستي اين وقف را به عهد ميگيرد ،مان ي نيست کره خرودش
به اندازۀنياز در حدود مت ارف از آن بخورد ،يا از درآمد آن به ااخاص فقيرر
و نيازمند کمک کند.
( )1صحي اْلألم الدخمري حليث.2772 :
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اهميت اموال وقفي:
بدون اک يکي از عوامل مهرم ارگوفايي فرهنرگ و تمردن اسرالميتجلي
روحيۀ انتا  ،ايثار ،فداکاري و نيکوکاري در قالب سرنت وقرف برود اسرت،
حمايت از دانشمندان و جوينرد گان علرم ،بره وجرود آمردن مراکرز برزر
علمررياز دارال لومهررا و کتابخانررهها و دارالخزانررهها و بيررت الحکمتهررا و
اتاخانهها و پوهنتونها در پواش نهادهاي بزر وقف اسبا ،اين مهمه را
فراهم کرد و واقتان و متوليران خردا جروي برا ايجراد مراکرز عمروميبراي
دانشمندان کوايدند نيازهاي محققان مسلمان را بر آورند تا ايشان بتواننرد
فارغ از انديشه م اش به تحقيق و تدقيق و تاليف و ترجمه همت گمارنرد و
با ستر به دور ترين نقاط عالم بره داد و سرتد علميبرا فرزانره گران روزگرار
بپردازند .وقف به عنوان يک منبع دوامدار مالي مراکز علميهموار پشرتوانه
اي مردميدااته است اگر تاريخ موقوفات و صدقات جاريه از آغاز ترا کنرون
به صورت تحليلي و دقيق بررسي گردد ،م لوم خواهد اد کره چري ثمررات
فرهنگي و طبابتي و درماني و تأمينري در جوامرع اسالميداارته اسرت و
عالمان و دانشمندان بزرگي از رهگذري همين موقوفات بره مقامهراي بلنرد
علمينايل آمد اند و خدمات بزرگي در پيشرفت فرهنگ و تمدن بشر انجام
داد اند .امروز زمينههاي فراوان برراي وقرف امروال وجرود دارد کره از آن
جمله وقف برراي امرور بهداارتي و درمراني ،ترأمرين فضراي آموزاري و
ت ليميتأمين خوا،گا هاي مت لمين و محصلين و طالب ال لمان ،تجهيرز
کتا ،خانهها ساخت و ت مير مسراجد ،رسريد گي بره م لروالن و م يوبران
جسمي و هني ،تأسيس مراکز تحقيقي و علمي ،تشويق دانشمندان برترر و
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کمک به ساير امور عام المنت ه ،به طوري که اگر افراد خير و نيکرو کرار در
اين موارد پيش قدم اروند در زمران کوترا و بره نحرو مطلرو ،بسرياري از
نيازهاي جام ه مرتتع خواهد اد.
وقف که از مصاديق بارز صدقۀ جاريه و خدمت به همنوعان است ،عليالرغم
نمونههاي چشم گير و برارز و متنروو آن در جام ره ،در مقراط ي از تراريخ،
مورد غتلت قرار گرفته و به صورت يک سنت متروو در آمد برود ،اکنرون
اين ثروت عظيم مردميکه بر اعتقادات ديني و انگيز هاي نوو دوستي مردم
تکيره دارد ،بايرد برا روشهرراي درسرت ت ليمرريو تبليغري برره نسرل امررروز
اناساند اود ترا همررا برا قردرداني از فرداکاري و خردمات گذارتهگان،
آيند گان نيز به انجام دادن کارهاي خير تشويق و ترغيب اوند ،بي خبرري
نسل حاضر از ايثار و فدا کاري نياکان اان فاج هيي است که احسراس بري
هويتي و خود باختهگي فرهنگي را بره دنبرال خواهرد داارت و ناخودآگرا
زمينۀ آسيب پذيري ،وابستهگي و تهاجم فرهنگي را فراهم ميسازد .از ايرن
رو بر آگاهان جام ۀ مسلمين است که با تبيرين ارزشهرايي چرون وقرف و
ترسيم نقش آن در پيريزي بنيان تمدن اسالمي و ميهني ،ديرن خرود را ادا
نمايند ،م رفي وقف کنندگان نيکو کار و بيان گستردۀ وقف و آثار تربيتي و
ت ليمي ،اقتصادي و رفاهي آن ايوۀ نيکو و پسنديد برراي غتلرت زدايري و
جلب افکار و عواطف مردم ميبااد.
بسرياري از ملتهرا و جوامررع کنروني از انديشررههاي مکترب و خصررلتهاي
انساني جام ۀ ما چون نوعي دوستي ،خير خواهي ،جوانمردي ،مروت ،ازخود
گذاتهگي ،ايثار ،احسان ،گذات ،دگر دوستي و د ها صتات نيک مردمي و
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اجتماعي که در حد اعاليي خود در مردم اين مرز و بوم مروج ميزننرد بري
اطالو اند ،گسترش و ت ميق اين پيامهاي انسراني بردون ترديرد نيراز منرد
تحول اساسي در نوو نگرش ما به امر تبليغ و ابزارهاي تبليغاتي است.
سرررمايهگذاري بررراي تبلي رغ وقررف بررا قطررع نظررر از ثرروا ،و اجررر اخررروي،
سرمايهگذاري سود آوري است که موجب تشويق و اقدام عملي مردم برراي
و قف تجديد ميگردد و در اندو زمان با ايجراد مراکرز خيريره و موقوفرات
جديد ،عايدات فرهنگي ،خدماتي ،صحي و اقتصرادي فراوانري را بره ميرزان
چندين برابر هزينههاي انجام اد به جام ه مسلمين باز خواهد گرداند.
پيامدها:
 -1استتاد از بيت المال براي رفع نيازمنرديهاي اقشرار محرروم جام ره و
توس ۀامکانات و تسهيالت براي عموم مردم مشروو ميبااد.
 -2حتاظت از بيت المال سبب دفع بال از جام ه وامرت ارد و باعرث فقرر
زدايي ميگردد.
 -3امانتداري در بيت المال از اهميت ويژ اي برخوردار برود  ،و خيانرت در
آن جرم نابخشودني محسو ،ميگردد.
 -4وقف از مصاد بارز صدقۀ جاريه و خدمت به همنوعان ميبااد.
 -5سو استتاد از بيت المال ،اضافه خرچي ،اسراف و تبذير حرام است.
 -6اگر کار فرمرا ،کارگرذارخو ،،امرين و اايسرتهاي در امرور بيرت المرال
گمااته اود از هر گونه خيانت در آن جلوگيري خواهد اد.
 -7استتادۀبجا و م قول از بيت المال مشرروو برود و خيانرت در آن گنرا
بزر محسو ،مياود.
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نتيجه گيري:
طوري که ديد مياود قويترين اسبا ،ض ف ،فقر و احتياج مالي است ،از
اين سبب است که اسالم در پي م الجۀ فقر توسط از بين برردن اسربا ،آن
است و چون يکي از وسايل از بين بردن فقر ،کار و تالش اسرت بنرا برر آن
اسالم مسلمانان را به انجام دادن تمام انرواو کرار و ارغل مشرروو تشرويق
مينمايد که به خاطر طلب رز و به دست آوردن روزي حالل در اطرراف و
ط
اکناف زمين بگردند ،چنانچه خداونرد ميفرمايردُ ﴿ :ه َلالد ي َج َعد َ لَ ُک ُدم ْام َْر َ
للإ فمألشلا طيف ألنمکطدطهم و کللا طألا طرزقط طد و طلي طد النُّشلر﴾ (30)1
ثْ َ َ
ََ َ َ ُ ُ
َُ ْ َ ْ ُ
ُ ُ
ي ني خداوند آن اتي است که زمرين را برراي کشرت و کرار ارما ،پسرت،
هموار و منقاد آفريد پس در اطراف و نواحي آن برويد و بگرديد و از رزقري
که براي اما آفريد استتاد کنيرد و ايرن را بدانيرد آن اتري کره ارما را
آفريد و روزي ميدهد باز گشت و مرجع آخرين اما هم به سوي او اسرت،
از کار و روزي اما حسا ،ميگيرد.
واق اً منابع اقتصادي از جانب پروردگرار عالميران در زمرين بطرور بيارمار
موجود است که ميتواند هم نسل امروز و همه نسلهاي آيند را در زمرين
کتايت کند.
تاريخ و فرهنگ دين مبين اسالم با وقف و خير انديشي واقتان و بيدار دالن
درآميخته است که نام خويش را بر صتحۀ ايثار و راد مردي و خودگرذري و
سخاوت رقم زد اند.
( )1سلر أللک.۱۵ :
331

رعايت اموال عامه ،بيت المال...

خطبههاي جمعه

اصوالً وقرف ميتوانرد رهگشراي حرل اکثرر مسرائل و مشرکالت و نيازهراي
اجتمرراعي ،اقتصررادي ،فرهنگرري و مررذهبي جام رره بااررد ،امررا امررر برره
توس ۀعلميو تحقيقاتي از طريق وقف و بنيادهاي وقتي به منظرور رسريدن
به توس ۀ پايدار است  .بدون اک يکي از عوامل اکوفايي فرهنگ و تمردن
اسالميتجلي روحيۀ انتا  ،ايثار ،فداکاري و نيکوکاري در قالب سنت وقرف
بود است .
در امور تنظيم و جمعآوري اموال عامه يا بيت المال و انتخا ،ااخاص خيّر
و صاد چنانچه خداوند توانا در آياتي ديگر قرآني از زبران حضررت يوسرف
ا امَر ط ططن ح طفيظ الطيم﴾ (31 )1
مع د ْج َعل طِْن َالَي َخ ًَّد ط ط
ميفرمايد﴿ :قَ َ
ث َ أ َ أ
ترجمه :گتت :من را سرپرست خزائن و محصوالت زمين قرار بد  ،بيگمران
من نگهدارند اي آگاهم.
از هموطنان مؤمن و م زز به ويژ رهبري جام ه ميخواهيم ضرمن انتخرا،
درست کارمندان و کارگذاران از ميان افراد امين و سرالم و مردير و مردبر و
عالم ،هموار کارمندان را زير نظارت دقيق گرفته و اجازۀ تخطي و تخلف به
آنان ندهد ،در آيت کر اد بر لزوم هواياري و اقدام رهبران سالم جام ره
عليه خيانتکاران به مجررد احتمرال و قروو خيانرت تأکيرد ارد و از آنران
خواسته اد تا به مجرد احتمال وقوو خيانت اقدام کرد و بردون ترأخير و
تساهل و تسامح به ادت با خيانتکاران برخورد جدي صورت گيرد.

( )1سلر يلسف.۵۵ :
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17
حـج
فضيلت و فلسفه آن

احلمد هلل الذي أکمل هلذه األمة شرائع اإلسالم و فرض علی املستطيع منهم حج
بيته احلرام و رتب عليه جزيل الفضل و األنعام فمن حج البيت و مل يرفث و مل
يفسق خرج کيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب واآلاثم ،أمحده و أشکره و أشهد أن ال
إله إال هو امللک القدوس السالم و أشهد أن حممدا عبده و رسوله أفضل من صلی
و زکی و حج وصام ،صلي هللا عليه وعلی آله و أصحابه وسلم تسليما.

أمابعد اعوذ ابهلل من الشيطان رجيم قال هللا تبارک و تعالی﴿ :إ ّن أَو َل بيت و ِ
ض َع
ّ
ُ
م
ت َّم َق ِ ِ
لِلنّاس لَلَّ ِذي بِب َّکةَ مبارکا و ُهدی لِّلْع ِ
يم َوَمن َد َخلَهُ َکا َن
ي فِ ِيه َء ُ
لم َ
ايت بَينَ ٌ ُ
َ
َ َُ َ
ام أبْ َراه َ
ء ِامنا وَِِّ
اس ِح ُّج اَلْب ِ
اع إِلَ ِيه َسبِيال َو َمن َک َف َر فَ َّ
ّلِل َعلَی النِّ ِ
إن هللاَ غَ ِِن َع ِن
يت َم ِن اَ ْستَطَ َ
َ
َ َ
(1 )1
ي﴾
اَل َْعلَ ِم َ
العمرةِ َّ
وعن ايب هريرةَّ 
کفارة لِماَبَينَ ُهما،
العمرةُ إيل ُ
أن رسول هللا قالُ « :
(2 )2
يس لَهٌ َجزاءٌ إالَّ اجلنَّةُ»
واحلَ ُّج املَْْبُ ُ
ور لَ َ
( )1سوره آل عمران.۹۷-۹۶ :

( )2صحيح البخاري ،حديث  1773و صحيح مسلم ،حديث.1349 :
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در دين مبين اسالم که اجتماع انسانها ،تعاون و نزديکي آنان اساس
تمام احکام و هدايات است ،از نمازهاي پنجگانة روزانه ،جمعهها و اعياد در
هر کدام حکمتهاي بيشماري است که يکي از اين احکام اداي فريضة حج
است .مسلمانان از تمام نژادها و زبان ها با هم مالقات نموده و بسياري از
امور جهاني در نظر گرفته ميشود.
و هم جنبههاي ،جسماني و فزيکي عبادت و هم تغذيه روحي و رواني افراد
مسلمان تحقق مييابد ،هما نا فريضة متبرکة حج بيت اهلل الحرام است.
تعريف لغوي و اصطالحي حج:
حج در لغت به معني قصد کردن و عزم داشتن را گويند و در اصطالح فقها
عبارت از انجام دادن اعمال مخصوص در مکانهاي مخصوص و اوقات
مخصوص است که انسان با انجام اعمالي مانند :نيت و اراده ،احرام ،طواف،
نماز ،سعي بين صفا و مروه ،وقوف عرفات ،مبيت در مزدلفه ،ايام تشريق،
جمره ،قرباني کردن ،حلق ويا کوتاه کردن موي سر و غيره به گنج
عبوديت الهي ميرسد.
و به عبارت کلي حج ترجمة آشکار عبوديت و استعانت به درگاه خداوند
متعال بوده که او نعم المولي و نعم النصير است .حج تمرين اعتصام و
تمسک جستن به موالي حقيقي است .حج تمرين بندهگي و اصالح موضع
گيريها است.
انواع حج:
 -۱حج قران :عبارت از آن حج است که حاجي نيت عمره و حج را يکجاي
نمايد.
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 -۲حج افراد :حج مفرد عبارت از آن حج است که حاجي تنها نيت حج
مينمايد.
 -۳حج تمتع :ع بارت از آن حج است که حاجي اول نيت عمره نموده و بعداً
نيت حج را مينمايد .
مناسک حج:
طواف کعبهء معظمه ،سعي صفا و مروه ،وقوف عرفات ،مبيت در مزدلفه،
رميجمره ،تراشيدن يا کوتاه نمودن موي سر ،قرباني و شبگذاري در مني
که همة اين امور از خود زماني معين و مکاني معين ،ترتيب معين و مقدار
معين دارند.
آداب و فضايل حرمين شريفين:
فضيلت مکه مکرمه
ثواب اعمال و عبادات در مکة مکرمه نسبت به ديگر شهرها و اماکن زيادتر
است و ثواب و اجر يک رکعت نماز در اين شهرمقدس معادل يکصد هزار
رکعت نماز در غير آن ميباشد .
حديت ايب هريرة«ان النيب قال :صالة يف مسجدي هذا خري من الف
صالة فيما سواه اال املسجد احلرام»
همچنان جزاء عقاب ارتکاب گناه و معصيت در اين شهر مبارک و محوطة
حرم مبارک آن نسبت به ديگر شهرها و مناطق زيادتر و بيشتر است کسي
که در مکه و يا مدينه به بدعت يا الحاد بگرايد عذاب چند برابر خواهد ديد.
(3 )1

( )1صحيح البخاري ،حديث 1190 :و صحيح مسلم ،حديث .1394
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يل َِّ
ِ َّ ِ
يص ُّدو َن َعن َسبِ ِ
اّلِل َوال َْم ْس ِج ِد
ين َک َف ُروا َو ُ
چنانچه خداوند ميفرمايد﴿ :إ َّن الذ َ
ِ
اد ومن ي ِر ْد فِ ِيه ِبِِ ْحل ٍ
َّاس سواء الْعاکِ ُ ِ ِ ِ
ِ
اد بِظُل ٍْم نُ ِذقْهُ ِم ْن
ا ْحلََر ِام الَّذي َج َعلْنَاهُ للن ِ َ َ َ
َ
ف فيه َوالْبَ َ َ
يم﴾ (4 )۱
َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
ترجمه :بيگمان کساني که کفر ميورزند و از راه خدا و از مسجدالحرام باز
ميدارند که آن را براي همة مردمان اعم از کساني که در آنجا زندگي
ميکنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد ميشوند يکسان نمودهايم همچنين
کساني که با توصل به ظلم در آن سر زمين مرتکب خالف ميگردند ،عذاب
درد ناکي بديشان ميچشانيم.
حضرت عبداهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت ميکند که رسول اهلل
در روز فتح مکه گفته است( :إن هذا البلدحرمه امور يوم خلق السموات واألرض
فهوحرام حبرمة امور إيل يوم القيامة)
خداوند در روز خلق آسمانها و زمين اين شهر را کرامت و حرمت بخشيده
است و تا روز قيامت به حرمت خداوند حرام شده است.
ابراهيم خليل حرمت و کرامت مکه را بيان و اعالن کرده است و کعبه را
بنا کرد و آن را پاک نمود و در ميان مردم اعالن حج نمود.
عن عبدهللا بن زيد عن النيب أن ابراهيم حرم مكة ودعا هلا و حرمت املدينة
كما حرم إبراهيم مكة و دعوت هلا يف مدها و صاعها مثل ما دعا ابراهيم ملكة).
(5 )۲

(6)۳

( )1سوره حج.۲۵ :

( )2صحيح البخاري ،حديث.3139 :
( )3صحيح البخاري ،حديث.2129 :
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بخاري از عبداهلل ابن زيد بن عاصمروايت کرده که پيامبر فرموده
اند  :ابراهيم مکه را حرمت نهاد و براي آن دعا کرده ،و من نيز همچنان که
ابراهيم مکه را حرمت و کرامت بخشيده بود مدينه را حرمت نهادم و
براي افزايش محصول آن دعا کردم چنانچه ابراهيم براي مکه دعا کرد.
فضيلت طواف:
طواف نمودن کعبة شريف اجر و پادش زيادي دارد ،چنانچه که اهلل متعال
يق﴾ (7 )۱
ضوا تَ َفثَ ُهم ولْيوفُوا نُ ُذورُهم ولْيطََّّوفُوا ِابلْب ْي ِ
ت ال َْعتِ ِ
مي فرمايدُُ ﴿ :ثَّ لْيَ ْق ُ
َ
َ ْ ََ
ْ َُ

ترجمه :سپس بايد آلودگيها را از خود بزدايند و به نذرهاي خود وفا کنند،
و خانهاي قديمي و گراميکعبه را طواف نمايند.
و رسول اهلل ميفرمايند :عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلي هللا

عليه وسلم قال« :ينزل هللا کل يوم علي حجاج بيته احلرام ،عشرين ومائة رمحة،
ستي للطائفي و أربعي للمصلي ،وعشرين للناظرين».

(8 )2

ترجمه :از حضرت عبداهلل ابن عباس روايت است که رسول اهلل
فرمودند :خداوند متعال همه روزه فرود ميآورد براي زيارت کنندهگان
بيتاهلل الحرام ،يکصد و بيست رحمت را .شصت رحمت براي طواف
کنندهگان ،و چهل رحمت براي نمازگزان ،و بيست رحمت براي بينندهگان
ميباشد.

( )1سوره حج.۲۹ :
( )2رواه البيهقي باسناد حسن.
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فضايل مدينه منوره:
مدينة منوره فضايل زيادي دارد و شهري است که در نزد خدا و رسول او از
مکانت و درجة بلندي برخوردار است .دعاي حضرت رسول اکرم براي
مدينه و اهل آن اين را ثابت ميسازد که اين شهر خير و نيکويي دنيا و
آخرت را در بر دارد از ام المومنين عايشهروايت است که رسول
اهلل فرمودند  :خداوندا مدينه را مانند مکه و يا بيشتر از آن به ما
محبوب گردان و در پيمانه و مُدمان برکت انداز و آنرا از امراض و بيماريها
در امان داشته و تب آن را به جحفه انتقال فرما9)1( .
همچنان در صحيح البخاري و مسلم از حضرت انسروايت شده که
رسول اهلل فرمودند« :ليس من بلد إال سيطوه الدجال إال مکة و ليس نقب
من انقاهبا ّإال عليه املالئکة صافي حترسها ،فينزل ابلسبخة فرتجف املدينة ثالث
رجفات خيرج إليه کل کافر و منافق» (۱0 )۲
ترجمه :در هر شهر به جز از مکه و مدينه دجال داخل ميشود ،و بر راهها
و دروازهها ي مدينه فرشته گان صف بسته استاده استند و از مدينه حراست
مينمايند ،دجال در شوره خاکي فرود ميآيد و مدينه سه مرتبه ميجنبد
و هر کافر و منافق از آن بيرون شده به طرف دجال ميروند.
بعضي از فضايل مدينه منوره:
 -۱محبت رسول اهلل با مدينه منوره و تحريم قرار دادن آن.
( )1رواه البخاري مشاره حديث  1889و مسلم مشاره حديث.1376 :

( )2صحيح البخاري ،حديث 1881 :و صحيح مسلم ،حديث.2949 :
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 -۲موجوديت مرقد مطهر رسول اهلل در آنجا.
 -۳موجوديت مسجد نبوي در آنجا.
 -4سرزمين هجرت و منبع سنت بوده.
 -5قرار داشتن باغي از باغهاي جنت در آنجا.
 -6هر کسي که اهل مدينه خدعه و فريب نمايد آب شده از بين ميرود.
 -7کسي که اهل مدينه را در خوف بياندازد خداوند لعنتش کرده و فرض و
نفل آن را نميپذيرد.
 -8چندين برابر نمودن پاداش نماز در مسجد نبوي.
 -9تحريم و منع دخول کفار و مشرکين به مدينة منوره.
آثار و فرازهاي معنوي و اجتماعي حج:
 – 1تجليگاه رحمت الهي:
بلي حج با تمام مناسک و افعال خود نمونهاي از ارتباط عميق و
بيتکلفي در ميان بنده و مواليش است .خداوند متعال قسمتي از کرهء
خاکي را مورد رحمات خاص خود قرار داده است ،اين بخش از کره خاکي
چنان با رحمات خداي يکتا احاطه شده و جالليت و عظمت ذات قادر و
مقتدر آنرا پوشانيده است که مظهري از مظاهر بارز الهي قرار گرفته و
ارتباطي بسيار نزديک با خالق اليزال دارد .به طوري که انسانهاي مؤمن با
ديدن آن بالفاصله به ياد اهلل رحيم و مهربان ميافتند و در عين حال به
محض رويت آن بدنهايشان به لرزه افتاده و جالليت خداوند تمام وجود
شانرا فرا ميگيرد.
براستي چرا چنين مکاني به اين مقام و عظمت نرسد.
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 -2يادي از تاريخ يکي از پيامبران اولو العزم:
روزگاري امام المخلصين و اسوة موحدين حضرت ابراهيم به همراه
خانواده کوچک و مبارکش که آنها نماد کاملي از اخالص؛ وفا؛ ايثار
وجانفدايي بودند در اين مکان اليزرع و خشک جانفشانيها کرده و نمونهاي
بارزي از محبت و دوستي خالصانه و اخالص شگفت انگيز را از خود به
نمايش گذاشتند و انبيا و پيامبران موحد و مخلص نيز محبان و جان
فدايان در هر عصر و زماني همان اعمال و افعال را تکرار کرده دقيقاً بر
نقش قدم آنان قدم گذاشتند.
 -3مظهر اطاعت و تسليم شدن مطلق در مقابل دستورات اهلل متعال:

حج با تمام مناسک ،ارکان و اعمال مربوطه به خود ،نمونة بارزي است از
اطاعت مطلق و امتثال بدون چون و چرا از فرامين خداوند متعال ،در
مراسم حج ،حاجي از خودش هيچگونه اختيار و اراده ندارد ،او همواره در
بين مکه و مني و عرفات و مزدلفه در حال رفت و آمد است ،جايي توقف
ميکند و جايي حرکت ميکند ،زماني که در مني قرار ميگيرد بدون اينکه
در مزدلفه توقف داشته باشد بال فاصله به طرف عرفات به راه ميافتد و در
ميدان عرفات به دعا و تضرع مشغول ميشود و به همين ترتيب تمام
مناسک را يکي بعد از ديگري انجام ميدهد.
بارزترين نکته که بيانگر بندگي محض ميباشد ترک نمودن نماز مغرب در
ميدان عرفات و اقامة آن همراه با نماز عشاء در مزدلفه است زيرا خداوند
حاکم و مقتدر اين دستور را داده است و حاجي بندة و مطيع خداي
خودش است نه مطيع نماز خودش.
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 - 4ميدان عرفات يادي از صحراي محشر:
ميدان عرفات و کيفيت دعا و تجمع در اين روز و در اين مکان ،هر کس
مشغول دعا و گريه و زاري است و يا مشغول شدن به دعا و ياد آوري
گناهان و عفو و بخشش از بارگاه ايزد ،متوجه اطراف و اکناف نبوده و در
دنياي خودش به سر مي برد ،تصوير بسيار زنده و گويا از ميدان محشر و
ايستادن در مقابل محکمة عدل الهي است ،در آن روز (ميدان محشر) نيز
هر کسي فرياد (نفسي نفسي) سر داده و هيچ فکر و پريشاني به جز کيفيت
حساب و کتاب و خاتمهاي که در انتظارش هست چيزي را در سر
نميپروراند ،در روز رستاخيز قيامت نيز همه انسانها بدون لباس و بدون
هيچگونه دارايي و در اختيار داشتن اشياي دنيوي در مقابل پروردگار حاضر
ميشوند .و در آن روز نيز تنها چيزي که باعث برتري و فضيلت محسوب
ميشود ،قلب پاک و سالم از هر گونه شرک و گناه است و بس .قال اهلل
اّلِلَ بَِقل ٍ
ال َوَال بَنُو َن ،إَِّال َم ْن أَتَى َّ
تعالي ﴿يَ ْو َم َال يَ ْن َف ُع َم ٌ
ْب َسلِ ٍيم﴾ (۱۱)۱هر کس از
قلب پاکتر و سالمتري بر خوردار باشد به همان اندازه مورد تکريم پروردگار
قرار گرفته و به درجات باالتر بهشت برين نايل ميگردد.
 - 5تنظيم امور به منظور استفادة بهينه از فرصت زندگي:
يکي ديگري از درسهايي که حج براي مسلمانان در پي دارد ،درس زندگي
و استفاده از اوقات و لحظات زندگي است .حج به طور خالصه عبارت است
از اعمال مخصوص در ايام مخصوص که هر عملي بايد در وقت و محل
خودش انجام يافته و تا قبل از پايان يافتن ايام حج بايد تمام اعمال و
( )1سوره شعراء.88 :
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مناسک آن انجام گيرد ،زندگي انسانها نيز به همين ترتيب است ،خداوند
متعال وقت محدود و مختصري را به انسانها ارزاني داشته و اين وقت
مختصر فرصتي است که بايد هر انسان از آن به نحو مطلوب و در جهت
دست يافتن به خوشبختي و کاميابي زنده گي جاوداني اخروي خويش بهره
برداري نمايد.
 – 6نمادي از اخالص:
حج در واقعيت سفري است بيآاليش در کمال سادگي و بدور از
خودخواهيها و منت گذاريها ،در آن وجدان و ضمير و احساسات انسان
زنده شده و رنگ و رو گرفته و از تمام خواهشات و زرق و برق و زينتهاي
دنيا خود را دور ساخته و با ذکر و فکر بسوي پروردگار ميشتابد و نداي
«لبيک اللهم لبيک لبيك ال شريک لک لبيک ان احلمد والنعمة لک وامللک ال
شريک لک»۱۲)1( .را سر داده سفر مقدس خود را آغاز مينمايد و مقصد خدا
شناسي به يک زير بناي محکم و استوار و نيت پاک و صادقانه به دور از
همه ريا کاري و خود نمايي و عزيمت راستين در توبه و بازگشت به سوي
پروردگار ،منصرف شدن از همه شهوات و لذتهاي مقطعي و زود گذر در
فضايي از پاکي و تواضع و بي آاليشي و طهارت و سرشت زيبا صورت گيرد.

( )1صحيح البخاري ،حديث.1549 :
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يت ا ْحلَر َام قِياما لِلنّ ِ
اس َو َّ
الش ْه َر ا ْحلَر َام
اهلل متعال ميفرميايدَ ﴿ :ج َع َل ّ
اّلِلُ الْ َک ْعبَ َة الْبَ َ
الس ِ
ض َو أ َّ
ک لِتَ ْعلَ ُموا أ َّ
ماوات َو ما ِيف األ َْر ِ
َن
اّلِلَ ْيعلَ ُم ما ِيف َّ
َو ا ْهلَ ْدي َو الْ َقالئِ َد ذلِ َ
َن ّ
ل شيء عليم﴾ (۱۳ )۱
ّ ِ
اّلِلَ ب ُک ِّ َ َ ٌ
ترجمه :خداوند کعبه ،بيت الحرام و ماههاي حرام ،و قربانيهاي بينشان و
نشاندار را وسيله براي سامان بخشيدن مردم قرار داده است .اين بدان
خاطر است که بدانيد که خداوند مطلع از هر آنچيزي است که در آسمانها و
زمين است و بدانيد که خداوند همه چيز را ميداند .

 -7مظهر وحدت و اخوت امت اسالمي:
حج سياحت نيست بلکه عبادت و زيارت است ،حج تجلي وحدت امت
اسالميبا مفهوم واضح و روشن در قالب يک عبادت که به امر پروردگار
عالميان بندهگان مخلص اش از هر گوشه و کنار جهان لبيک گفته و فقط
هدف بدست آوردن رضاي او طلب عفو و بخشش گناهان شان ميباشند.
حج يک عمل عبادي ،فرهنگي و اجتماعي است که به سياحت اصالً ربط
ندارد.
 -8مدرسه اخالق و تهذيب نفس:
حج مکتب و محل اخالق و ميدان تربيت نفس بر اخالق واال و دوري از
زشتيها و پليديها و کاستيها است .در آنجا متأسفانه گاهي ديده ميشود
که تعدادي از حاجيان ممکن به علت خستگي و يا عدم فهم و آگاهي به

( )1سوره مائده. ۹۷ :
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سرو صداهاي بيمورد و ناحق بدون اينکه مراعات حرمت آن مکان مقدس
را نمايند دست به خشونت ميزنند که هيچ در شأن يک حاجي نميزيبد.
اما وقتي که چشمان حاجي به مناره تابان اخالق و فرمودههاي پر بار ناجي
بشريت حضرت محمد که همسر گرانقدرش بانوي دانشمند اسالم
حضرت ام المؤمنين عايشه صديقه در وصف اخالق او گفته است (کان
خلقه القرآن) يعني اخالق او قرآن بود .دوخته شده و هر دم سخنان گهر
بار و احاديث مبارک او را به ياد بياورد که ميفرمايد« :اٍن من خيارکم
أحسنکم أخالقا» (۱4)1يعني :خوش اخالقها از بهترين شما هستند .و
همچنان ميفرمايد «ما من شئ أثقل فی امليزان من حسن اخللق» (۱5)۲يعني در
ترازوي حساب روز قيامت هيچ چيزي چون اخالق نيکو سنگيني نميکند.
آنجا است که دستان پر مهر آموزگار حج به آرامينهالهاي صبر،
بردباري ،رحمت ،دلسوزي ،شفقت ،ايثار و از خود گذري ،همکاري و کمک
را در نهان حاجي ميکارد و در عين حال علفهاي هرزة خود خواهي و کبر
و غرور ،مليت و نژاد پرستي و قومگرايي ،بيحرمتي ،دشنام و ناسزاگويي
فسق و فجور را از گلستان نوين ايمان او بر ميکند.
ض ِفي ِه َّن ا ْحلَ َّج
وم ٌ
ات فَ َم ْن فَ َر َ
چنانچه که اهلل متعال ميفرمايد﴿ :ا ْحلَ ُّج أَ ْش ُه ٌر َم ْعلُ َ
ال ِيف ا ْحلَ ِّج َوَما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ٍْري يَ ْعلَ ْمهُ َّ
اّلِلُ َوتَ َزَّو ُدوا فَِإ َّن
سو َق َوَال ِج َد َ
فَ َال َرفَ َ
ث َوَال فُ ُ
اب﴾ (۱6 )۳
الز ِاد التَّ ْقوى واتَّ ُق ِ
ُويل ْاألَلْبَ ِ
ون ََي أ ِ
ري َّ
َ َ
َخ ْ َ
( )1صحيح البخاري ،حديث.3559 :
( )2سنن أيب داود ،حديث.4801 :
( )3سوره بقره.۱۹۷ :
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ترجمه :حج در ماههاي معين انجام ميپذيريد ،پس کسي که حج را بر خود
فرض کرد و احرام بست ،نبايد در زماني که براي حج احرام بسته است،
جماع کند و مرتکب معاصي و خطايي شود که حج او را باطل سازد،
همچنين نبايد به ديگري خصومت ورزد ،هر آنچه از خير و صدقه انجام
دهيد خداوند بر آن آگاه است ،چون قصد حج کرديد با خود توشه و زاد راه
برداريد «آنچه براي سفر الزم است» که بهترين زاد راه انسان تقوي و
پرهيزگاري است ،پس اي خردمندان از خشم من بپرهيزيد.
 – 9تمثيل از مساوات و برابري:
در عرفات همه حاجيان يکساناند ثروتمندان با فقرا فرمان روايان با فرمان
برداران ،رؤساء با زير دستان در يک مکان جمع گشته اند ،همه از
پروردگار شان طلب آموزش گناهان شان را دارند .در اين مکان ثروت،
قدرت ،شهرت ،رياست هيچ معنايي نداشته و فضيلت محسوب نميشود.
زيرا همة افراد در برابر مالک اصلي قادر و توانا پروردگار جهان قرار گرفته
اند و آنچه آنان داشته و دارند مانند عدم است ،زيرا اکنون از آنها جدا شده
اند .بلکه اينجا تنها تقوي و پرهيزگاري است که براي افراد فضيلت و برتري
ميبخشد.
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احلم د هلل ال د ي ش ددلع لده د

يد د ا ي کلون د فيد د  ،ويشددنلون

ل ی فضددل وإحسد د ن

د ي سددل الدهد وإ الند ،

و أش د

أن ال إلد إالهللا وحد ال شددليک لد يسد ي ند

وأشد

أن حممد ا هد ووسد ل أوسددل هللا ل هليدغ احلددو و هي ند  ،وصددلی هللا ليد و لدی

آل وأصح ب ال ين ه جلوا و ج ه وا وال ين آووا ونصلوا .وسلم سليم کثيا.
ما در ايام فرارسيدن عيد قربان قرار داريم و همه به گونههاي از عيهد سه يد
قربان استقبال ميکنيم.
ما چرا در عيد خوشي و شادماني ميکنيم؟
در اين روز چه کارها و اعمال را بايد انجام دهيم؟
در عيد قربان چه مسئوليتهايي داريم؟
وجه تسميه:
عيد به خاطري عيد ناميده شده است که ههر سهال عهود مينمايهد و بهه
طرف مسلمانان بر ميگردد ،و عيدها از زمانههاي گذشته در بين امهت هها
رايج بوده و هر امت با فرا رسيدن زمان مناسبتي ،از مناسبتهاي مهم از عيد
شان تجليل ميکردند.
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عيد در اسالم:
خداوند مت ال براي مسلمانان دو عيد؛ عيد فطهر و عيهد اضه ي را عنايهت
فرمود و آنرا نوعي عباد قرار داد که با انجام دادن برخي طاعا و عبهادا
به پروردگار خويش اظهار تقرب نموده ،شکر ميسر شدن ماه صهيام و قيهام،
قبول شدن روزه و دعا ،و هم چنان شکر فرا رسيدن ماه حهج و انجهام دادن
مناسک آن ،فراهم شدن زمينۀ ذبح و قرباني را بجا ميآورند.
ابن دقيق ال يد ميگويد :در اين هيچ اختالفي وجود ندارد که نمهاز عيهدين
از جملۀ همان ش ايري به شمار ميهرود کهه انجهام دادن آن شهرعاً مطلهوب
ميباشد ،و اين رسم و يا ش يره توسط روايا متواتر به ثبو رسهيده اسهت
که هيچ عذر و بهانۀ را براي ناديده گرفتن آن باقي نميگذارد و نيز از اخبار
آحاد ما را بي نياز ميسهازد ،در تهاريخ اسهالميعيد سه يد فطهر نسسهتين
عيدي ،بود که پيامبر در سال دوم هجري در مدينۀ منوره بر پا نمود.
هم چنان اهلل مت ال براي مسلمانان در ايهن دو عيهد جمه شهدن در يهک
اجتماع بزرگ را به غرض اداي نماز عيد ،مشروع قرار داد تها در ضهمن اداي
نماز عيد ،فرا رسيدن روزهاي خجستۀ عيد را به يکديگر تبريهک و تهنيهت
گفتهه ،پيونهد اخهو اسهالمي و م بهت بها يکهديگر را اسهت کام بيشههتري
بسشند.
بدون شک ،مصالح ديني و دنيوي موجود در اين اجتماعا  ،دليهل روشهني
است بر اينکه دين اسالم واق اً يهک برنامهۀ بهزر الههي بهوده و بهه خهاطر
س اد و نيکبستي انسان ،براي بشريت عرضه و م رفي گرديده است.
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سنتهاي ايام عيد سعيد اضحي:
 – 1مسنون اين است که نمازهاي عيد را با مردم در عيدگاهي که بيرون از
شهر و قريه باشد ،ادا کرد .البته به علهت ضهرور بهاران و يهانبودن جهاي
وسي تر ميتوان در مسجد جام ادا کرد.
 – 2قبل از بيرون شدن به نماز ،بايد غسل کرد.
 -3هنگام بيرون شدن به غهرض اداي نمهاز عيهد ،بايهد انسهان زيبهاترين و
پاکترين لباسش را بر تن نمايد.
 - 4قبل از عيد س يد اض ي بايد انسان چيزي را تناول ننمايد تا اينکه ب د
از برگشت از نماز با گوشت قرباني ،إفطار نمايد.
 – 5بهتر اين است که به طرف عيدگاه در صورتي که نزديک باشد بها پهاي
پياده برود.
 – 6راه رفت و برگشت باهم متفاو باشد.
 – 7نماز عيد فطر و عيد اض ي را بدون اذان و اقامت خوانده ميشود.
 – 8ايراد دو خطبه ب د از نماز توسط امام که دران احکام مربوط به قربهاني
و ساير امور به مردم توضيح داده شود.
 – 10مست ب است که خطيب خطبه را ايستاده ايراد نمايد.
 –11خطبه بايد با حمد و ثناي خداوند شروع شود.
 – 12وقت ذبح قرباني ب د از نماز ميباشد.
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توضيح برخي احاديث وارده پيرامون قرباني و عيد سعيد اضحي:
داا ب ددن َد د ض هللا ون ددَ هللا ند د َد د َ َ :خطَهَنَد د النُّد هللا
دى ص ددلو هللا ليد د وس ددلم يَد د َ
َ ددن ال د ََ
دك
األَن َحو بَدد َ ُّ
النهللاس َ
سَ
س َكنَ  ،فَد َق أ َ
صلُّو َ
الصالة  ,فَد َق َ َ :ن َ
َصد َ ُ
ك نُ ُ
صال َدنَ َ ،ونَ َ
ك لَ ُ .
ك َده َل ُّ
سَ
سَ
الصالة فَال نُ ُ
َ ,وَن نَ َ
اا بدن َد ض هللا ََ -ي َو ُسد َ ُّ
دل
اه ,ي
فَد َق َ أَبُ بدُل َ َة ب ُن نيَ هللاوَ -خ ُ ال ََ
إِ نَ َ
سدك ُ َشد ق َده َ
الصالةَ ،و َ َلف ُ أ ُّ
َن اليَ َ يَد ُ أَك هللال َو ُشدل هللا َ ،وأَحهَهد ُ أَن َ ُكد َن َشد ق أ َُّو َ َد يدُ بَ ُ ي
ُّ
ك َشد ةُ َحل هللادم َ .د َ ََ :ي
دل أَن آقَ ُّ
الصدال َة َ .د َ َ :شد ُ َ
بَديت ،فَ َ ََب ُ َش ق َ ,وَدغَد ي ي ُ َده َ
َو ُس َ ُّ
إَل ن َش َْي أَفَد ُجزي َ يّن ؟ َد َ  :نَد َددم َ ,ولَدن
َح هللا
ب َُّ
اه  ,فَإ ُّن ن َ ََن نَ ه ََ أ َ
(1 )1
َح هللا بَدد َ َك.
ي َن أ َ
ََتز َ
ترجمه حديث :براء بن عازب رضي اهلل عنهما ميفرمايد :پيامبر روز عيد
قربان ب د از اداي نماز عيد براي ما خطبه خواند ،ايشهان فرمودنهد :کسهيکه
مثل ما نماز عيد بسواند و مثل ما قرباني کند ،عباد عيد قربهان را بهه جها
آورده است ،و هر کس قبل از نماز عيد ،قرباني کنهد از او پذيرفتهه نيسهت،
آنوقت ابو برده بن نيارهه دايهي بهراء بهن عهازب گفهت  :يها رسهول اهلل مهن
گوسفندم را قبل از خواندن نماز عيد ،قرباني کرده ام ،و دانسهتم کهه امهروز
روز خوردن و آشاميدن است ،ودوست داشتم گوسفندم اولين چيهزي باشهد
که در خانه ام قرباني ميشود ،پس گوسفندم را قرباني کردم و قبل از اينکه
براي خواندن نماز عيد حاضر شوم صب انه خوردم ،پيامبر فرمهود :ذبهح
کردن گوسفند فقط براي استفاده از گوشت آن است و قرباني به حسهاب
( )1صحي الهخ وي ،ح يث.955 :
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نميآيد ،گفت :يا رسول اهلل ،بزغالهاي داريم که نزدما از دو تا گوسهفند نيهز
بهتر است ،آيا اگر آنرا قرباني کنم براي من کفايت ميکند؟ ايشان فرمودند:
بله ،و براي هيچکس غير از تو کفايت نميکند.
از احاديث مذکور چنين احکام و فوايد برداشت ميشود:
 – 1نمازهههاي عي هد قبههل از خطبههه خوانههده ميشههوند ،سههنت هميشههگي
پيامبر نيز همين بوده است.
– 2کسيکه جهت اداي نماز و گوش دادن به ذکر الهي حضور يابد و ب هد از
اداي نماز قرباني اش را ذبح نمايد ،بهه سهنت عمهل نمهوده و از آن پيهروي
نموده است.
 – 3حضور در نماز عيد عالمۀ قبوليت قرباني است پس کسيکه قبل از نماز
ذبح نمايد ،قربانياش مورد قبول الهي قرار نگرفته و شرعاً قربهاني بهه شهمار
نميرود.
 – 4وقت ذبح قرباني با ختم نماز شروع ميشود.
 – 5روز عيد ،روز اظهار مسهر و خوشه الي ،خهوردن و آشهاميدن اسهت
هرگاه هدف انسان از اين خوش الي و مسر  ،خورد و نهوش اظههار و ابهراز
مفهوم عيد باشد پس اين همه عباد م سوب ميگردند.
 – 6قرباني بز و بزغالۀ که يکسالش را تمام نکرده باشد ،ص يح نيست.
صن اني ميگويد :دليل بر ص ت گفتۀ ابن دقيق ال يد داستان اعرابي اسهت
که پيامبر وي را با وصف اينکه به جهلش اعتراف نمهود بهه اعهادۀ نمهاز
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خواندهاش امر نمود ،و همچنان کسي را که قبل از نماز عيهد قربهاني کهرده
بود به اعاده امر نمود.
مشارکت زنان در اداي نماز عيد سعيد اضحي:
عن أُِم ع ِطيَّةَ نُسيبةَ األَنْ ِ
َي
تْ أَ َ َلََنَ ،ددّن النُّ ُّ
صا ِريَّة (رضى هللا عنها) قَالَ ْ
َ ْ ِّ َ
دى أَن ُُندل َ
َ
َ َْ
(2 )1
ْي.
صلُّو ال ُمسلم َ
الدي َ ين ال َد َ ا َو َوذَ َوات اْلُ ُ وو َ ,وأَ َ َل احلُيُّ َ
ض أَن يَددَزل َن ُ َ
هللا
َ
َ الهكد َدل ددن خد وَه َ ,و َحد ُّدب ُُنددل َ
َ يَد َ الديد َ ,حد ُّدب ُُنددل َ
َوي لَفددُ ::كنُّد نُد َ ُل أَن َُند ُدل َ
(3)2
ض  ,فَديُ َك يا َن بَكهيهم َويَ ُ َن ب ُ َ ئ م  ,يَدل ُج َن بَد َلَكةَ ذَل َ
ك اليَ َوطُ َلَ ُ
احلُيُّ َ
ترجمۀحديث :ام عطيه نسيبه األنصاريه رضى اهلل عنها ميفرمايد :پيامبر
به ما دستور ميداد تا روز عيد قربان و فطهر ،دوشهيزه هها و دختهران پهرده
نشين را به منظور حضور در مراسم عيد از خانه بيرون بياوريم ،و بهه زنهاني
که عاد ماهيانه ميداشتند دستور ميهداد تها از مصهالي مسهلمين فاصهله
بگيرند.
و در روايت ديگري آمده است به ما دستور داده ميشد تا همه در روز عيهد
(به منظور خواندن نماز) از خانه بيرون بياييم ،تا جاييکهه دختهران بهاکره و
زناني که در عاد ماهانه ميبودند نيز از خانه بيهرون مهيآورديم ،زنهان بها
اميدي که به برکت و پاکشدن از گناهان درآن روز داشتند با تکبيهر مهردان
تکبير ميگفتند ،و به دعاي شان دعا ميکردند.
( )1صحي

سلم ،ح يث.890 :

( )2صحي الهخ وي ،ح يث.971 :
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از احاديث گذشته اين احکام و فوايد بدست ميآيد که:
 – 1وجوب نماز عيد حتي بر زنان به شرط اينکه با رعايهت سهتر و حجهاب
کامل و بدون استفاده از هر نوع عطر و خوشبويي بيرون شوند؛ زيرا زنهان از
بيرون شدن باچنين حالت من شده اند ،و شايد بيرون شدن در حق ايشان
مست ب باشد .
 – 2وجوب اجتناب نمودن زن م ذور از حضور در مسجد.
 – 3مصلي و عيدگاه حکم مسجد را دارد.
 – 4زنان م ذور را از ذکر و دعا باز داشته نميشود.
 – 5فضيلت روز عيد و احتمال قبول شدن دعا در آن.
مسايل اجتماعي:
نمازگزاران م ترم و گرامي! مسلمان بايهد در روزههاي عيهد رفتهار و کهردار
خويش را مورد ارزيابي قرار دهد.
الف :کينه ها و عداو هايش را فراموش نمايهد ،از فقهرا مسهتمندان احهوال
گيري نمايد.
ب :صلۀ رحم را قط ننمائيد ،به خبرگيهري و عيهد مبهار خويشهاوندان و
بسته گانش بشتابد.
ج :از اسراف جلوگيري نماييد :با توجه به حالت اقتصادي و م يشتي مردم،
از اسراف در خورا  ،پوشا وساير مصارف پرهيز نمايد.
د :از تجملگرايي ،رقابتهاي منفي ،ريا کاري هاي بي مهورد ،خرافا ههاي
اجتماعي و بدعتهاي گناه آلود جداً اجتناب نمايد.
هه :توصيه براي اطفال به عدم آزار و اذيت مردم:
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از آزار و

براي اطفال ،جوانان و نوجوانان توصيه شود تها در ايهن روز مبهار
اذيت مردم با فيرهاي هوايي ،انفجار پتاقي خودداري نمايند.
و :رعايت نظافت و پا کيزگهي :چهون در روز عيهد قربهان در کوچهه و پهس
کوچه و ويرانه ها قرباني ذبح ميشود ،بايد تالش شود م ال ذبح قرباني از
خون و ساير اشياي قرباني پا و نظيف گردد تا قرباني م يط مها را آلهوده
نسازد ،همه تالش کنيم تا در اين روز خوشي و مسر هيچ کسي را به غهم
و اندوه مبدل نسازيم ،بلکه با لبسند و تبسم به اسهتقبال مهردم بهرويم و در
زندگي ديگران نيز شادي و لبسند ايجاد نمايم.
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احلمد هلل الذي خلق نبينا احلبيب من أشنف الننان نانبا و حانبا وأکملهن انا و و
أشننهد أال إل ن إ هللا وحنندال شننفيک ل ن أرسننل

نندی و دي ن احلننق ليظه نفال عل نی

النندي کلّ ن ولننه ک نفال ال،نناأفوالو و أشننهد أال س نيدان حممنندا عبنندال ورسننهل و الله ن ص ن

وسلّ و رک علي وعلی آل وصحب وک ّ م اهتدی هبدي إلی يهم الدي .
ّاما بعد:
ِ
يقهل هللا عزوج ﴿ :لََق ْد َم َّ َّ
ث أِي ِه ْ َر ُسنه ِمن ْ أَنْن ُس ِان ِه ْ يَن ْتلُنه
ني إِ ْذ بَن َع َ
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ َنل مل ُمبِن م
ني
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َوإِ ْال َكانُها ِم ْ قَن ْب ُ لَِسن َ
َعلَْي ِه ْ آ َََيت َوينُ َزّكي ِه ْ َوينُ َعلّ ُم ُه ُ الْكتَ َ
(1)1ويقهل الفسهل ع نسا « :أان سيد أو د ولد آدم يهم القيامة و بيدي لهاء احلمند
و أخف».
موسفيدان گرامي ،جوانان عزيز! خطبه امروز را به مناسبب مبيالد فرخنبدة
منجي بشري  ،در مورد شخصي  ،سيرت ،سجايا و سبوو يبامبر رحمب
اختصاص داده ام ،يامبري کبه اه رعايب  ،تربيب  ،و حفاظب وي را از
(2 )2

( )1سهرال آل عمفاال.164 :

( )2سن الرتمذيو حديث.3615 :
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بدو خوق  ،ايام طفولي  ،و عنفوان جواني و در تمام مراحل زندگي ،کفالب
نمود .يامبري که در قرآن درخشيد و مورد ستايش زيباي خداونبد يتتبا و
بيهمتا قرار گرف  ،شخصيتي که با تمام معنبي و مفوبوم "نبور ،هبداي و
رحم " بود ،مانند آفتاب در آسمان دود آگين جزيبرة عبرب طوبوک کبرد و
عالم بشري را با شعاک تابناکش منبور سباخ  ،عبرب جباهوي را از عببادت
اصنام ،بردگي و سياه روزي نجات بخشيد ،و قوبهاي غافل را به عقيبدة (ال
اله اال اه) يوند داد .وي با ظوم و طغيان مبارزه کرد ،فرهنگ همزيسبتي و
همدردي را در فضاي صوح وسالم رايج ساخ و حقوق بشر را قانون گذاري
و جامعه انساني بر ايههاي حق و عدال تأسيس کرد.
برادران و خواهران محترم! آيا ميدانيد که با ميالد خجستة يامبر رحمب ،
چه تحوالتي در تاريخ بشري رونما گرديد؟ چه گونه ميتوانيم سيرت ذاتي
و اخالق حميدة آنجناب را کبه در زنبدگي خبويش ،الگبو و سرمشبق قبرار
دهيم؟ آيا ميتوانيم از اين مناسب عظيم به نفب اسبالم ،تربيب اطفبا و
جوانان و کمک به محتاجين استفاده نماييم؟ قبل از اسخ به اين سبااالت،
برگزيدههايي را از زندگينامة معطر آنجناب به خوانش ميگيريم:
حضرت محمد مصطفي از نگاه حسب و نسب از شريف ترين انسبانوا در
روي زمين ،از قبيوة قريش ،شريف ترين قبيوه هبا ،از خبانواده بنبي هاشبم،
نجيب ترين خانوادههاي عرب بود" .وي به نسب انتساب به جدش ،هاشبم
بن عبد مناف هاشمي ناميده ميشد ".سوسوة نسب مبار شان به بيس و
يک نفربه اسماعيل ميرسد که همه اجداد شان اشراف و نسبب شبان از
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اشراف انساب اس  3 )1( .يامبرخود فرموده انبد« :أان سنيد أو د آدم و أخنف»:
من سيد اوالد آدم هستم و فخري درکارنيس  .خداوند از فرزندان اببراهيم،
اسماعيل را و از فرزندان اسماعيل ،بني کنانه را واز بني کنانه ،قبيوه قبريش
را و از قريش ،خاندان هاشم را و از ميان بني هاشم ،مرا برگزيد4 )2( .
از والدت تا بعثت:
يامبر گرامياسالم در سپيده دم روز دوشنبه  12ربيب االو و ببه روايتبي
نوم ربي االو بنا بر تحقيق عالم بزرگوار" محمد سبويمان منصبور بوري،
موافق با ( )20و يا  22آوريل 571 ،ميالدي ،يک سبا بعبد از حادثبه فيبل
ديده به جوان گشود .هنگامي در کالنش به چورة مبار نوزاد نگباه کبرد،
بينواي خوشحا شد ،اسمش را محمبد گذاشب  ،سبپس او را در آغبوش
گرفته به کعبة شريفه برد ،حمد و شتر اه را بجا آورده ،ابيات زيببا ي را در
وصف نواسة گوگون چورهاش سرود .امام احمد در مسندش و امام طببري از
ابن عباس رواي نموده اس که رسو اه فرمودند« :روز دوشنبه تولد،
روز دو شنبه به يامبري مبعوث ،و روز دوشنبه حجراألسبود را بجبا نوباد و

( )1شن ن ن نيخ اب ن ن ننهب،ف ا زا ن ن ننفيو منه ن ن ننا ،ارا ن ن ننل و تفان ن ن ن عبدالعزيزس ن ن ننليم و کلين ن ن نات اس ن ن ننلمو
نشفاحااال1381و ط 1و ص * 57 –59مفحهم حممد حنيفوامياالو ط2وص.222

( )2ص ننحيح ما ننل و کت نناب الس ننا و ب أ ن ن نا ننب الن ننيو 4 ،و ص .1782س ننن

تفمنذيو کتناب ارناقنبو ب أ ن النني5 ، و ص  544حنديث  3605و.3606اصن

حديث « :إال هللا اصطس م ولد ابفاهي امساعي و و اصطس م ولد امساعي و کنانة و اصطس
م بين کنان قفيشا و اصطس م قفيش بين هاش و اصطساين م بين هاش »
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روز دوشنبه از مته به سوي مدينة منبوره هجبرت نمبوده و روز دوشبنبه از
دنيا چشم وشيده اس »5 )1( .
به قو برخي از مارخين ميالد حضرت عيسي نيز در اين روز ببه وقبوک
يوسته اس .
مادرش آمنه بن وهب ،ساالر بني زهرة ،ابن عبد مناف بن زهرة بن کبالب
از بوترين زنان قريش بود ،يامبر اسالم شش سا بود که مادرش هنگام باز
گش از مدينة منوره به عو بيماري سخ در منطقه " ابواء" بين متبه و
مدينه وفات ياف .
درش عبداه بن عبدالمطوب ،بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ببن کبالب
بود .وي در متة مترمه با آمنه ازدواج کرد ،س از مدتي به دسبتور بدرش
عبدالمطوب رهسپار مدينه گرديد ،در آنجا بيمار شد و به عمر بيس و بنج

سالگي ،يش از والدت فرزندش محمبد وفبات نمبود و در خانبه "انبغة
اجلعة ي" به خا سپرده شد .ولي برخي گفته اند که عبداه دو ماه بس از

والدت يامبر درگذش
دوران شيرخوارگي:
نخستين زني کبه يبک هفتبه بس از مبادر ،ببه آن حضبرت شبير داد (7)3
"ثويبه" کنيز ابولوب بود ،که سر شيرخواري بنام (مسروح) داش  ،و يش
(6)2

( )1اتريخ الطربيو 3 ،و ص .927 -926

( )2تسصني سن ننش اب ناننب ک ينامربو سنية الننني (الفحينق ارختننهم ) مننه ان صننس الننفم

مبارکسهريو تفا عبدهللا هفويو ط2وص .60
( )3الفحيق ارختهمو ص .69 -68
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از اين به حمزه (عموي يامبر) نيز شير داده بود و بس از آن نيبز ببه (اببو
سومة بن عبداالسد مخزومي) شير داد "8)1(.بر حسب عادات عرب ها در آن
زمان عبدالمطوب ،وي را با دايهاي ببه نبام حويمبه سبعديه بنب ابوذو يبب
عبداه بن حارث از قبيوه بني سعد ،شوهرش "حارث بن عبدالعزّي ،موقبب
به أبو کبشه" نيز از همان قبيوه بود ،تسويم کردند تا در صحراء رشد و نمبو
کند"9 )2(.
برادران و خواهران رضاعي آن حضرت عبارت اند از ( :سر و دختبر حويمبه)
يعني "عبداه بن حارث" و "انيسه بن حارث" و "حذافهّ" يا "جذامة بن
حارث" (او همبان"شبيماء" اسب کبه لقببش ببر اسبمش غوببه يافب ) از
يامبر و"ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطّوب" سرعم يامبر ،رسبتاري
و مراقب ميکرد" .حمزه بن عبدالمطّوب" عموي يامبر نيز نزد زني شيرده
از قبيوه "بني سبعد ببن بتبر" بسبر ميببرد و مبادر رضباعي اش روزي آن
حضرت را که نزد "حويمه" بود ،شير داد؛ از ايبن رو "حمبزه" از دو سبو ببا
رسو خدا برادر رضاعي اس  ،يتي از جانب"ثويببه" و ديگبر از جانبب
مادر رضاعي خودش (10 )3
( )1الفحي ن نق ارختن ننهمو ص 70ب ن ن نق ن ن ابا ن ننا الهريوإخبن ننارالقهيو اب ن ن أهن نند ارل ،ن ن و 1،و

ص.157

( )2ه نني مأخننذو ص 71-70ب ن نق ن اب صننحيح نناريو حننديث2645و 5100و 5101و

5106و 5107و  -5372اتريخ طربيو 2،و ص158و

( )3سننيدامد اشننفسو جاننتار هننام در دي ن شناس ن تطبيق ن و مطبع ن ماننلك اأ نناال 1389و

ط1و ص .327
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برادران و خواهران مسومان!
اراده و حتم اه در آفبرينش ،تربيب و رعايب محمبد مصبطفي،
براين بود که او را ،به زندگي ر از فراز و نشيب و مسبئولي عظيميکبه در
آينده به عوده آن گذاسته خواهد شد ،مانند فوالد آب بندي و آماده سبازد؛
درش را يش از اينته ديده به جوبان گشبايد ،از وي گرفب و او را تحب
سر رستي جدش عبدالمطوب قرار داد ،وي يتي از يشبوايان دينبي متبه و
بزرگان قريش بود ،رفادت (تويه طعام) و سقاي (تويه آب نوشيدني) ببراي
حجاج را از درانش به ارث برده بود .يامبر هش سبا و دو مباه و ده روز
داش که جدش عببدالمطوب وفبات کبرد ،وي قببل از وفباتش سر رسبتي
نوادهاش را به کاکبايش ابوطالبب واگبذار نمبوده ببود .ابوطالبب نسبب ببه
بببرادرزادهاش احتببرام و عناي ب خاص بي داش ب  ،او را بببر سببرانش مقببدم
ميدانس  .بيش از چول سا (11)1از رسو اکرم در برابر دشمنانش با کما
شجاع و مردانگي ،حماي کرد .اه« در همان آغاز زندگي راه منتوبي
به نور توحيد و سرّ احدي را ،به رويش گشود .درس اس که براي مبدتي
تح حماي عبدالمطوب به سر برد ،امّا اين چيزي جز ردة عزت و عظم
الوي و شرفي براي حماي کننده نبود؛ و از ناحيبة اسبباب ،ارزش چنبداني
برايش نداش  ،زيرا حماي ابوطالب وصبايتي ببود از بباب حمايب عمبو از
برادر زادهاش»12)2( .
( )1بادارعادو  1،ص .19الفحيق ارختهم صو.71

( )2نهر جاويداالو حممد أتح هللا گهل و تفا استاد أيض حممد عثماين انتشارات راالو كاب و

1388و ط 1و ص .47
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وضعيت بحراني جهان در عصر جاهليت:
دوس داران منجي بشري ! آيا ميدانيد که در آن زمبان ،اوضباک حباکم در
جزيره عرب چگونه بود؟ قببل از طوبوک آفتباب نببوت و درخشبيدن شبعاک
تابنا آن بر فضاي دودآگين جزيبره عبرب ،انسبانواي دورة جباهوي ماننبد
چوار ايان ميزيستند ،از حقوق بشر و کرام انساني چيزي را نميدانستند،
وجدانها مرده ببود ،ظوبم ،ببي رحمبيو سبنگدلي را شبجاع و مردانگبي
ميدانستند .سران را از ترس فقر و تنگدستي ميکشتند ،تولد دختر را عار
و ننگ ميدانستند و برخي هم کبودي چشم نوزاد را به فا بدميگرفتند و
زنده به گور ميکردند« .بعضي هم نذر ميکردند هبر وقب تعبداد فرزنبدان
شان به ده تا رسيد؛ يتي را قرباني کننبد .برخبي هبم دختبران را ببه خبدا
نسب ميدادند و ميگفتند :مال تبه دختبران خبدا هسبتند (العيباذ بباه).
دختران را هم به خدا موحق ميکردند ،آخر خدا به دختران سزاوارتر اس !.
زن در جامعه جاهوي در معرض هرگونه ظوبم و سبتم قبرار داشب  ،حقبش
حيف و ميل و اموالش اما ميشد ،از ارث محروم بود و بعد از طبالق و يبا
فوت شوهر ،حق ازدواج نداشب و هماننبد سبا رکاالها و حيوانبات ببه ارث
ديگران در ميآمد ..بعضبي از غبذا هبا ويبژه مبردان ببود و ببر زنبان حبرام
بود»(13)1در يک عبارت مردم را برآن بود که ظوم کنند تا ظوم نشوند.
گمراهي و جوال  ،بي رحمي و شقاوت ،شر و ب رستي سراسبر جزيبره
عرب بوته ساير نقاط جوان را فراگرفته بود .هر قبيوبه هبر شبور و ناحيبه و
( )1نهر جاويداالو حممد أتح هللا گهل و تفا استاد أيض حممند عثمناينو انتشنارات راالو کابن و

1388و ط1وص .78
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هرخانه ب بخصوصي داش  ،تنوا در بي اه شريف  360ب وجود داشب
که بدور آنوا طواف و حج و طوب استعان و رف نيازمندي ميتردند.
بيان اين همه انحرافات و ويديهاي دوره جاهوي کار ساده يي نيس ؛ ببه
تدوين کتابي نياز دارد .در اين جا به دو حتاي بعنوان نمونبه از ويبديواي
اين دوره سياه اکتفاء مينمايم:
سخنان جعفربن ابي طالب ،در حضور نجاشي:
جعفربن ابي طالب ،اولين سفير يامبر گرامياسالم و ر يس مواجرين صبدر
او اسالم در محضبر نجاشبي شباه حبشبه ،احبوا دورة سبياه جاهويب و
برخورد يامبر اسالم را ببه آن ،چنبين بيبان نمودنبد « :ادشباها! مبا خبون
ميآشاميديم ،الشه ميخورديم ،مرتتبب زنبا ميشبديم ،دزدي ميکبرديم،
انسان ميکشتيم و به غارت و تاراج اموا ديگران مي رداختيم ،قوي ضعيف
را ميخورد و سرکوب ميکرد ،و چه کارهاي شبرمآور ديگبري کبه مرتتبب
ميشديم»14)1( .امام بخاري از ابورجاء عطاردي رواي ميکند که گفب :
ماسنگ را مي رستيديم چون سنگي مييافتيم بوتر از سنگ دس داشبته
معووم ميشد ،سنگ معبود خود را ببه يبک سبو ميانبداختيم و آن سبنگ
مرغوب را ميگرفتيم؛ اگر سنگي نمييافتيم ،مشتي از خا ببر ميگبرفتيم
بعد از آن گوسفندي را ميآورديم از شير آن بر آن مش خا مبيدوختيم
(دوشيديم) بعد از آن به دور همان گل ،طواف ميکرديم.

( )1ماذا خاف العامل حنطاط ارالمنيو ابهاحلا عل احلاين الندويو تو عبداحل،ي عثماينو
نشف احااال 1384و ط 8و ص ».107 -106
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آري! افراد جامعه جاهوي در توطئه چينبي و نفباق افگنبي جنبگ افبروزي،
موارت خاصي داشتند .انتقام جويي و جنگهاي قومي و قبيوبهاي در ميبان
مردم سالوا طو ميکشيد .خوببان و منصبفان را ببه تمسبخر ،مظوومبان و
ضعيفان را به بردگي ميگرفتند .سالح بدستان بي رحبم قورمانبان جامعبه
بودند؛ هرچه بيشتر ميکشتند ،و هتک حرم ميکردند ،ببه همبان انبدازه
شورت مييافتند.
داستان جانگداز زنده به گور كردن دختران:
دراينجا برخورد وحشيانة دري از سنگدالن جاهوي را با دختر بيگناهش،
به عنوان نمونهاي از داستانواي غم انگيز زنده بهگور کردن دختران در عصر
جاهوي را بيان مينمايم:
"شخصي از اصحاب رسو اکرم داستان زنده بهگور کبردن دختبرش را
در دوران جاهوي به يامبر چنين تعريف ميکرد :دختري داشتم ،و بعضبي
از عرب ها عادت و رسم داشتند که دختران خود را به قتل ميرساندند ،من
هم دخترم را در حفرهاي زنده بهگور کردم ،من ببه او خبا مبيريختم در
حالي او مرا بابا جان! باباجان! ميگف  .با شبنيدن ايبن جمبالت دردنبا و
غمانگيز ،اشک از چشمان مبار يامبر اسالم سبرازير شبد و فرمبود :ايبن
ماجرا را دوباره بيان کنيد؟ آن صحابي مباجرا را دوبباره بيبان کبرد .يبامبر
رحم بدون اختيار آنچنان گريه کردند کبه محاسبن مبارکشبان ببا اشبک
آغشته شد15 )1( !!.
( )1علم شلبی نعمنانی و سنيد سنليماال نندویو مشاين و اخنل نبنهیو تفان خاشنی دارالنشنف
اأ اناتاالو 1383و ط  ،1ص .21
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ويژهگيهاي پيامبر اسالم در كودكي و جواني:
حضرت عوي کرم اه وجوه در مورد اصال خانواده و شخصبي محمبد
فرموده اند« :ويژگيهايش مشوور و والدتبش ببراي همگبان مببار اسب .
کسبي را نميتببوان بببا خانببدان يبامبر مقايسببه کببرد ،آنوببا اسبباس ديبن و
ستونهاي استوار يقين ميباشند ».و از همان لحظه اي کبه محمبد را از
شير گرفتند ،خداوند بزرگترين فرشته خود (جبر يبل) را مبأمور تربيب
يامبر کرد؛ تا شب و روز او را به راههاي بزرگواري و راستي و اخبالق نيتبو
رهنمايي کند16 )1( ».
بيان تمام ويژگيواي سرورکا نات ،خارج از حوصوه اين بحث اسب  ،دريبن
مقام به عنوان مش نمونة خبروار ببه تعبدادي از برازنبدگيهاي شخصبي
واالي يامبر اسالم اشاره مينمايم:
 -1رشد و نموي آنحضرت با كودكان ديگر شبباهت نداشبت :وي
در حاليته دو سا را تمبام نتبرده ببود چسب و چباال
تيزهوشي ،ذکاوت و دراي بود17 )2( .

ببود و سرشبار از

 -2به آبروي آن بباران خواسبته ميشبد :قريشبيان ميدانسبتند کبه
محمد در نزد خداوند عزيزاس ؛ (ابن عساکر) از جوومة ببن عوطفبة
رواي نموده که گف  :در حالي وارد متبه شبدند ،قحطبي و خشبک سبالي
بيداد ميترد ،قريشيان گفتند :اي ابو طالب! وادي مته به قحطي دچار اس
و خانواده ها در سختي و عسرت به سر ميبرند ،هوه بشتاب و بباران بطوبب!
( )1اع اب انديشمنداالو ويژگ هاي سيال يامرب اعظ و 1386و ط 1و ص .256 -255
( )2صس الفم و مبناركوهريو الفحينق ارختنهمو تفان عبندهللا خنامه ،هنفویو  1 2ص  69بن
نق اب سند امام امدو 4 ،و ص  128 -127و  185سن الدارم و 1 ،و ص .9
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ابو طالب محمد را از جم کودکان با خود گرفته ش به کعبه داد و با
انگش به نوجوان اشاره کرد در حبالي کبه باره اببري در آسبمان نببود ،او
خواهان رحم روردگار شد؛ ناگاه کتوههايي ابر از اين سبو وآن سبو بباهم
جم شده و باراني سخ باريدن گرف و همه جبا از آب لبريبز شبد ،وادي
مته شگف  ،و خشک سالي از منطقه رخ بس .
ابوطالب در وصف آنجناب چه شعر زيبايي سروده است:
مثال اليتام و عصنمة لألرام
وابيض ياتاقی ال مام بهجه
آن سفيد اي که از ابر خواسته ميشود به رويش باران * فرياد رس يتيمان،
ناهگاه بيوه زنان18 .
()1

 -3باده نمينوشيد و در مجالس سفوا ،اشترا

نميکرد و سخنان بيوبوده

را هرگز بر زبان نميآورد .همچنين از گوشتي که بر آستان بتان ذبح ميشد
نميخورد.
 -4در اعياد و جشنهاي بتان حضبور نمييافب و از آغباز نوجبواني ازيبن
معبودان باطل به حدي بيزار بود که چيزي ببيش از آنوبا نبزدش متبروه و
مبغوض تر نبود و حتي تحمل شنيدن سوگند به (الت وعزي) را نداش .

( )1صس الفم مباركسهريو الفحيق ارختنهمو تفان عبندهللا خنامه ،هنفويو ط 2و ص  75بن

نق شيخ عبدهللا جنديو خمتصف سية الفسنهلو ص  16 -15و هيثمن ممنا الزوا ند بن نقن اب
طرباينو علمات النبهةو 8 ،و ص .1222
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 -5هرگز شرمگاه آنحضرتش ديده نشده :جز هنگاميکه خانة کعبه بنبا
ميشد همراه با عباس براي ساختن کعبه سنگ ميآوردند ،امّبا ناگوبان ببر
زمين افتاد دامنش بوند شد و چون به خبود آمبده لبباس را برخبود محتبم
کرد.
هميشه مورد عناي  ،رعاي و حمايب خداونبد قبرار داشب و اگبر ببه
يروي از برخي سنن و عادات نا سند ميبل ميکبرد در آن هنگبام عنايب
حق دخال کرده و او را مان ميشد.
-6پيامبر در ميان قومش در گفتار ،عمل ،صورت و سيرت ممتاز بود:
وي از همه جوانمردتر ،خوش خوق تر و در همنشيني از همبه ارجمنبد تبر،
موربان و صبور تر بود.
وي درميان مردم به راسب گويي و امانب داري معبروف ببود و آنجنباب را
(الصادق االمين) ميناميدند .هراکويوس ( ادشباه روم) از ابوسبفيان رسبيد:
آيببا يببامبر را قبببل از آنتببه ايببن سببخنان را بگويببد ،بببه دروغگببويي مببتوم
ميترديد؟ در جواب گف  :نه خير .هرقل گف  :کسي که ببر مبردم درور را
ميکند ،بر اه درور ميگويد(19 )1
تر
-7كار را دوست داشت و منت كسي را نميپذيرفت :در روايات متعدد
آمده که ايشان در آغاز جواني در قبيوهْ (بني سعد) براي اهالي مته مترمبه
در برابر چند قيراط ،شبباني (چو باني) کبرده اسب و همچنبين ببه شبغل

( )1حممد حلم و الفَيض الندية س اخلطب ارنربت و ص .136
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بازرگاني روي آورد و با «سا ب بن ابي السا ب مخزومبي» مشبترکا تجبارت
ميکرد.
و در بيس و نج سالگي براي تجارت اموا (خديجه) همبراه ببا (ميسبره)
غالم خديجبه بنب خويوبد رهسبپار شبام شبد ،ميسبره از اخبالق حميبده
راستگويي ،صداق و امانب داري آنحضبرت و برکب در فوايبد امبوا
تجارتي حين برگش از سفر براي خديجبه توصبيف کبرد؛ همبان ببود کبه
خديجه گرويدة اخالق و فضايل آنحضرت گرديد .و يمان مببار ازدواج را
با وي بس  .وي نخستين زني اس که يامبر ببا وي ازدواج کبرد و تبا
زماني که زنده بود ،يامبر همسر ديگري نگرف .
 -8يهوديان براي داوري نزد وي ميآمدند :به راستگويي ،امان

داري

و اکدامني يامبر اسالم دوس و دشمن معتقد بود و براي داوري نبزد وي
ميآمدند ،يووديان که سرسخ ترين دشمن آن حضرت بودند ،به فيصوههاي
صوح آميز آنحضرت تسويم ميشبدند و ببراي حبل اختالفبات خبود ببه
بارگاه عدال ايشان مراجعه ميکردند.

 -9شهادت همسرش خدجية كبري :با الفاظ زيبا و تسوي بخش در وصبف

سيره و سوو رسو اکرم قبل از بعث  ،بوترين دليبل ببراخالق زيببا و
قرآنگونة يامبر اسالم ميباشد؛ وي هنگاميکه از غبار حبراء بعبد از نبزو
وحي برگش به همسرش خديجبه گفب ( :برخبويش بيمنباکم) در جبواب
فرمودند" :هرگز چنين نيس  ،سوگند به خدا ! خداوند متعا هيچ گاه شما
را اندوهگين نميکند؛ شما صوة رحم ميتنيبد ،ببار درمانبدگان را ببر دوش
ميکشيد ،به مستمندان کمک ميتنيبد ،و از مومانبان بذيرايي و ميزبباني
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ميرسانيد20 )1( ".
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ها مبردم را يباري

واقعات خارق العاده و بشارتها:
جوانان و موسفيدان گرامي! بيان تمبام سبجايا ،کمباالت و کرامبات منجبي
بشري  ،به تدوين کتابوا هبم ادا نميشبود .در ايبن مقبام ببه يبک سوسبوه
حوادث خارق العاده و کراماتي اشاره مبيکنيم کبه حسبب روايبات متعبدد
تاريخي ،هنگام والدت فرخنده رسو اکرم رخ داد که بر يدايش تحو
عظيميدر تاريخ اديان و حيات انسان دالل ميتبرد ،و ببه آينبدة شبگوفا و
درخشاني بشارت ميداد:
 -1شهادت تورات و انجيل قبل از پيدايش محمد ببر حقانيبت
رسالت و صدق نبوتش :تورات و انجيل از بعث  ،رسال و نبوت او گواهي
داده ،موسي و عيسي عويوما السالم آمدن او را به يروان شان بشبارت داده
انببد .خداونببد متعببا قببو حضببرت عيسببي را در ايببن مببورد چنببين بيببان
ميفرمايببد﴿ :وإِ ْذ قَن َ ِ
نهل َِّ
صن ِّدقا
ياننى ابْن ُ َمن ْنفَََ ََي بَن ِنين إِ ْسن َنفا ِي َ إِِّين َر ُسن ُ
اَّلل إِلَن ْني ُك ْ ُم َ
َ
نال ع َ
21
)
2
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م
ِ
و خبباطر
امسُن ُ أمنند
نني يَن َد َّ
شننفا ب َف ُسننهل َعِِْ من ْ بَن ْعنندي ْ
ي ِمن َ التَّ ن ْنهَراة َوُمبَ ّ
ل َمننا بَن ْ َ
نشان ساز زماني را که عيسي سر مريم گف  :اي بني اسرا يل! من فرستاده
خدا به ميان شما هستم ،تصديق کننده توراتي که يش از من آمده اسب ،
و مژده دهنده به يغمبري که بعد از من ميآيد و نام او احمبد اسب  .و در
تورات آمده اس  « :يامبري را از برادران خود شان ببه ميبان آنوبا خبواهم
( )1سية النبیو الفحيق ارختهمو ط2و ص  90 -82ب اختصار.
( )2سهرال صف.6 :
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فرستاد ،و کالمم را بر زبان او جاري خواهم نمود ،و در مورد هر چيبزي کبه
به او فرمان داده ام ،با آنان سخن خواهد گف و هر کس از کالميکه به نام
(22)1
من ميگويد يروي ننمايد ،من خود از او انتقام خواهم گرف .
حضرت محمد بعد از اينتبه ببه يبامبري مبعبوث گرديدنبد ،در مبورد
موسي فرمودند :اگر موسي زنده ميبود ،از من يروي ميترد.
-2برآمدن نور درخشان از وجود بي بي آمنه در هنگبام والدت :اببن
سعد رواي ميتند که مادر گرامي رسو خدا گفب « :هنگاميکبه او را
زادم ،از وجودم نوري برآمد که کاخهاي شام در برابر آن روشبن شبد» امبام
احمد بن حنبل و دارمي و ديگران ،نزديک به اين مضمون را ذکر نموده
اند(23 )2
 -3چهارده كنگره از ايوان مدائن فرو ريخت:
 -4خاموش شدن آتشکده فارس :با تولبد محمبد معببد هبزار سباله
زردشتان خاموش شد.
 -5ويران شدن كنيساها :با ميالد فرخنده يامبر اسالم کنيساهاي اطراف
درياچه (ساوه) همزمان با خشک شدن آب آن ويران

گرديد(24 )3

( )1شن ن ننيخ ابن ن ننهبكفا زا في و منهن ن ننا ،اران ن ننل و تفا ن ن ن عبدالعزيزسن ن ننليم ت عنن ن ننهاال كلين ن ننات

اسلموط1وص  62 -61هچنني ب كتاب امياالو حممد حنيف بلخیو ط2و ص .224

( )2اع اب انديشمنداالو ويژگی های سية يامرب اعظ و 1386و ط 1وص .256 -255
( )3ويژگ ن ن نی هن ن ننای ي ن ن نامرب اعظ ن ن ن و ص138 -139و ب ن ن ن نق ن ن ن اب:

Editjeccque-

Lapume 202Mohammad Etque pensent les Occidentaux p.
universell Edition
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شار منتسستو ( )1755 -168يتي از حقوقدانان معروف فرانسه موقب به
در قانون نويسان درمورد سيد و ساالر بشري  ،حضبرت محمبد چنبين
گفته اس :
«هيچ چيز شگف آورتر از تولد محمد نيس  ،خدا که به حتم مشيئ خود
از آغاز ميخواس که چنين يبامبر بزرگبي را ببه سبوي انسبانها مبعبوث
نمايد ،براي به زنجير کشيدن شيطان ،نوري را هزار سا يش از آدم آفريد
و از نياکان و اجداد محمد به او منتقل گرديد؛ همچون شاهدي ماثق که از
حقايق عالي ناز گرديبده اسب  ...شبادماني از صبورتش ببه هنگبام والدت
هويدا بود ،زمين همچون روز نخس خوق در زمان والدت او سه بار لرزيد
و تماميب ها فرو غوطيد و تخ ادشاهان واژگون شد ،شبيطان ببه عمبق
دريا در افتاد» (25 )1
 -6پر از شير شدن پستان بي ببي حليمبه :وي ببراي اولبين ببار کبه
حضرت محمد را غرض شير دادن در آغوش کشيد؛ ستانش ر از شبير
شد .و همچنين ستان ناقه سالمند وضعيفي که داش  ،نيز ر از شير شد.
 -7سير شدن گوسفندان بي بي حليمبه :گوسبفندان مبادر رضباعي
حضببرت محمببد از زمينهبباي خشببک و قحط بي زده ،باشببتمان س بير
و ستانهاي ر از شير بر ميگشتند.

( )1هني مفجا ويژگی های يامرب اعظ و ص .139 -138
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 -8رسول اهلل را بنام اببن ببيحيبين يباد مينمودنبد چنانهبه
حضرتش فرموده اند« :أان ابن النذبيحيني» (مبن فرزنبد دو ذببيح هسبتم):
(26 )1

يعني :اسماعيل و در آن عبداه.
او  :اينتببه از اوالد اسببماعيل بودنببد؛ کببه ببدرش ابببراهيم از طببرف
خداونببد امرشببده بببود کببه اسببماعيل را ذبببح کنببد ...دوم :اينتببه
عبدالمطوب جد محمد حين حفرکردن چاه زمزم نذر کرده بود کبه اگبر
خداوند به من ده سر داد؛ يتي از ايشان را در اي کعبه ذببح مبيکنم ،تبا
اينته عبدالمطوب در ده سر شد و با کمبا اخبالص ميخواسب ببه نبذر
خود وفاء نمايد؛ لذا با حضبور بزرگبان قبريش ميبان سبران خبويش قرعبه
انداخ ؛ تا بنام هر يتي قرعه اصاب کند آنرا ذبح نما يد ،قرعه بنام عببداه
در حضرت محمد ظاهر شد کبه يگانبه سبر دوسب داشبتني او ببود.
بزرگان قريش گفتند :عوض او ده شتر قربباني کنبد و بباز قرعبه انبدازد ،او
همچنان کرد ولي قرعه باز بنام عبداه برآمد و باز به اصرار قبريش ده شبتر
را قرباني نمود ،به همين ترتيب تا ( )9مرتبه بنام عبداه قرعه ظاهر ميشبد
کببه ( )90شببتر قرببباني کببرد؛ تببا اينتببه در مرتبببه دهببم قرعببه انببداخ  ،و
ميخواس عبداه را ذبح کند .رؤساي قريش گفتند :عوض عببداه ()100
( )1اي ن حننديث نننزد ربيع ن و اب ن ح ننف و بفخ ن اب مساننفي اب نظننف سننند َننعيف اسننتو امننا
احت ا ،اينگهن احاديث در نق رواَيت اترخي در صهرِ ك

نصهص ديين و بداهت عقل

ت عارض نداشت شدو اشكايل ندارد .اي روايت اترخي در بانياري اب كتنب سنيت آمندال اسنت:
بن سنيال ابن هشننامو 1 ،و ص  155 -151رمننة للعننارنيو 2 ،و ص  66 -56سننية النبننی
(الفحيق ارختهم) ط2و ص .67
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شتر قرباني نموديد .خداوند نذر تبانرا قببو نمبوده اسب  .ببه ايبن ترتيبب
عبدالمطوب را از عزم ذبح عبد اه منصرف ساختند؛ لذا يامبر بنام اببن
ذبحين ياد ميشود (27 )1
-9صدر مبارک آنجناب چهار بار شگافته شبده اسبت :بنبابر روايبات
تاريخي -صدر مبار يامبر اسالم چوار بار (28)2به امبر خداونبد توسب
فرشتگان شگافته شده اسب کبه در اينجبا ببه حادثبه شبق صبدر مببار
آنجناب در سن چوار سالگي اشاره مينما يم:
امام مسوم از انس رواي نموده که جبر يل زماني که آن حضبرت
با کودکان مشغو بازي بود نزد وي آمد و او را بر زمين خواباند ،سبينه اش
را شتاف و قوبش را خارج ساخ و خون بسته از آن درآورد و گفب  :ايبن
بوره شيطان در وجود توس  ،سپس قوب آن حضرت را با آب زمبزم در
طشتي زرين شس و شو داد و به جايش باز گرداند و سينه اش را بس .
کودکان باديدن اين منظره ،سراسيمه به نزد مادر رضاعي اش دويبده فريباد
ميزدند :محمد کشته شد .چون به نزدش رفتند او را ريبده رنبگ يافتنبد.

( )1حممنندحنيف بلخ نی «امي نناال واركنناال ش ننش گان ن آال  » ..ط و ص  224بن ن نق ن اب و النب ننهة
واألنبياء ووص  280هچنني كتاب سيت «الفحيق ارختهم » ط  2ص .67

( )2أتح الباريو  1 ،ص  549ارهاهب اللدينةو  ،اول ص  .159 -158اتريخ اب عاكفو
قا الايةو  ،اولو ص 389 -370و حاب تفتيب مكتب شامل .
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حضرت انس ميگويبد « :مبن نيبز اثبر دوخب را در سبينه آنحضبرت
ميديدم» (29 )1
 -10سجده جمادات و نباتات به حضرت محمد در دوران طفوليبت و
جببواني اش :چببون رسببو اه دوازده سببا و ده روز را تتميببل کببرد،
ابوطالب وي را در کارواني تجارتي به شام برد؛ تا اينته به (بصبره) رسبيدند
در اين شور راهبي بود که به بحيرا) معبروف ببود و نبامش چنانچبه گفتبه
ميشود" اجرجيس"بوده اس  ،چون کاروان ابوطالب فرود آمد ..خبود را ببه
يامبر رساند و دستش را گرف و گف  ":ايبن سبرور جوانيبان اسب  ،ايبن
سفير روردگار اس  ،اين کسبي اسب کبه خداونبد او را ببراي رحمب
جوانيان برميانگيزد ".ابوطالب و شبيوخ قبريش گفتنبد :از کجبا ميدانبي؟
گف  :هنگاميکه بر گردنه نزديک شديد ،هبيچ سبنگ و درختبي نببود کبه
سجده نتند و اينوا جز براي يامبر سجده نميکنند ،همانا من او را از موبر
نبوت ميشناسم که ببه گبردي يبک دانبه سبيب در با ين غضبروف شبانه
راستش قرار دارد که در کتب خويش خوانده ايم .سبپس ببراي کباروان هبا
ضيافتي ترتيب داد و از ابوطالب خواس که او را به شام نبرد و به متبه بباز
گرداند؛ مبادا روميان و يووديان شام او را آسيب رسانند؛ عبم آنحضبرت وي
را با يتي از خادمانش به مته مترمه فرستاد (30 )2
( )1صن ننحيح مان ننل و كتن نناب ا مين نناالو ب األس ن نفاء وارع ن نفا ،و جن ن ن 1و ص 1411و حن ننديث

.261،

( )2هننني مصنندرو ص  74ب ن نق ن سننن تفمننذيو 5 ،و ص 55و و اتريننخ طننربيو 2 ،و ص

 278ايل .279
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 -11اشتراک در نبرد خونين فجّار :رسو اکرم بيس

ساله ببود کبه

در نبرد خونين فجار در بازار (عتاظ) که ببين قبيوبه (بنبي کنانبه) و قبيوبه
(عيالن) درگرف  ،اشترا نمودند .اين جنگ به سبب کشته شدن سه تبن
از مردان قبيوه قيس توس شخصي بنام (براض) از قبيوبه (بنبي کنانبه) در
گرف ؛ لذا به "حرب فجار" معروف گرديد .يامبر اسبالم دريبن جنبگ
حضور ياف و تيرهاي عموهايش را ببراي تيرانبدازي آمباده ميسباخ  .تبا
اينته هر دو قبيوه يشنواد صوح قريش را با شروط مناسب ذيرفتند.
 -12پيامبر گرامي اسالم در (حلف الفضول) به دنبال (جنگ خونين
فجار) شركت نمود :قبايوي از قريش در ماه ذوالقعده در سراي (عبداه بن
جدعان تيمي) گرد آمده و يمان بستند که هر گاه در مته مظوبومي بيايبد
از هر جايي که باشد از او يشتباني کنند و حقش را از زورمندان بستانند.
حضرت محمبد از حضبور و اشبتراکش در ايبن يمبان همبواره افتخبار
ميکرد ،حتي س از اينته به مقام رسال مشرف شدند فرمبود :در (سبراي
عبداه بن جدعان) در يماني حضور يافتم که دوسب نبدارم ببه جباي آن
شتران سرخ موي را ،دارا باشم و اگر در اسالم نيز به آن فراخوانده شوم ،آنرا
مي ذيرم (31 )1
 -13حل منازعة سران قريش براي تثبيت جايگباه (حجراالسبود):
رسو اکرم با فراس و درايتي که داش  ،ببا شبيوة حتيمانبه ،معضبوه
تثبي جايگاه (حجراالسود) را حل نمود.
( )1سية النيو الفحيق ارختهمو ص .78
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 -14آنحضرت سي و نج ساله بود که قريش به بناي مجبدد کعببة مشبرفه
که در اثر جريان سيالب تخريب شده بود اقدام نمودند؛ بناي هر بخش آنبرا
به هر قبيوه تقسيم نموده ،معماري آنرا به عودة قوم رومبي سبپردند .چبون
ساختمان کعبه به جايگاه (حجراالسود) رسيد؛ بخاطر کسب افتخبار نوبادن
آن در جايگاهش ،بين سران قبايل نزاک درگرف که ( )5 -4شب ببه طبو
انجاميد ،و نزديک بود به فاجعة بزرگ خونريزي و آدم کشبي منجبر شبود.
در اين هنگام (أبوأميه بن مغيره مخزومي) يشنواد کرد که نخستين کسبي
وارد مسجد شود ،به داوري آن راضي هستيم .يشنواد وي مورد قبو همبه
واق شد ،خداوند خواس که اين نخسبتين شبخ يبامبر گرامبي اسبالم
باشد ..و چون او را ديدند ،فرياد زدنبد کبه اينسب محمبد (امبين) اينسب
محمد و او را از ماجرا آگاه سباختند؛ رسبو اکبرم ردايبي (چبادري) را
خواس و سنگ را در ميانش نواد و از رهبران قبا ل خواس که هبر کبدام
گوشه يي از ردا را بگيرد و سنگ را بوند نموده به جايگاهش برسانند ،همان
بود که حضرتش سنگ را بدس خويش گرفته و در جايش قرار داد .با ايبن
تدبير حتيمانه ،معضوه را حل نموده و به منازعة قبيووي خاتمه بخشيدند.
خالصه سخن و نتايج بحث:
 -1حسن آفرينش ،کمباالت فطبري و ذاتبي ،و کارنامبههاي زريبن يبامبر
گرامياسالم در دوران کودکي و نوجواني تا آخرين لحظبات زنبدگي اش ،در
واق بخشي از عناي  ،رعاي و تبدابير الوبي ببود؛ تبا او را ببراي مسبالي
ذيري و تحمل امان عظيم براي تغيير چورة جوان آماده سازد ،تبا بتوانبد
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مسير تاريخ را به راه آورد ،و اهداف چورة خوقب و نيبل ببه رشبد و کمبا
بشري را تحقق بخشد.
 -2کسي را نميتوان ببا خانبدان شبريف و شخصبي ببي مثبا يبامبر
مقايسه کرد؛ آنوا اسباس ديبن و سبتونهاي اسبتوار يقبين ميباشبند .آري!
«قرارگاه يامبر بوترين قرارگاه و محل رورش و خاندان او شريف ترين
ايگاه اس  .در کانونواي بزرگواري و گوواره سبالمتي (عفب ) رشبد کبرده،
دلواي نيتوکاران شيفتة او گشته و توجه ديده ها بسوي اوسب  .خبانوادة او
نيتوترين خانواده ،و درخ وجودش از بوترين درختان اس که شاخههاي
آن راس و ميوههاي آن سر به زير و در دسترس همگبان اسب  .زادگباه او
مته و هجرت او به مدينبه ..او کبه ويژگيهبايش مشبوور و والدتبش ببراي
همگان مبار اس  .خداوند او را از درخ تنومند يبامبران ،از سرچشبمة
نور و هبداي و جايگباه بونبد و بيهمتبا ،از سبرزمين بطحباء ،از چراغوباي
برافروخته در تاريتي ،و از سرچشمههاي حتم برگزيد »..و از همان لحظه
اي که او را از شير گرفتند ،خداوند بزرگترين فرشته خبود (جبر يبل) را
مأمور تربي يامبر کبرد؛ تبا شبب و روز او را ببه راههباي بزرگبواري و
راستي و اخالق نيتو رهنما ي کند32)1( .
 -3چگونه از ميالد يامبر اسالم تجويل نما يم ،اخالق و صبفات وي را الگبو
قرار دهيم؟:
أ -تبويغ و تدريس سيرت و سن نبوي شريف براي اقشار مختوف جامعه.
( )1اع اب انديشمنداالو ويژگی های سية يامرب اعظ 1386و ط 1و ص .256 -255
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ب -تبويغ و تدريس کماالت ذاتي و صفات سووکي دوران کودکي و جبواني
رسو اکرم براي اطفا و نوجوانان؛ به عنبوان الگبو و سرمشبق ،غبرض
رسيدن آنوا به رشد فتري و کما انساني.
ج -مبادرت به اعمار و افتتاح روژههاي عام المنفعه ،مانند :مسجد ،مدرسه،
شببفاخانه ،کتابخانببه ،داراأليتببام ،سببر  ،نوا شبباني ،حفرچبباه و توي بة آب
نوشيدني ،تداوي مريضان و کمک مالي و معنوي براي مستحقين.
د -رداخ فيس ماهوار براي متعومين و محصوين ناتوان ،کمک به دعوتگران و
نويسندگان ،چاپ و نشر کتب و آثار مفيد و انجام ساير اعمبا خيبر ،يگانبه راه
کسب رضاي اه و نيل به محب يامبر گرامي اسالم اس .
هب -دوس داشتن وي -بعد از اه -بيشتر از بدر و مبادر ،اوالد ،مبا و
حتي بيشتر از جان شيرين ،همچنين نثار درود فروان بر روح و روان مطوبر
و معطر آنجناب و عشق و عالقه به لذت ديدارش در بوش  ،نوفته اس .
وب اقتداء به سيرت و اخالق قبرآن گونبة يبامبر رحمب در تعوبيم و تربيبه
اطفا و نوجوانان و الگو قبرار دادن خصبا آنحضبرت در دوران کبودکي،
عنفوان جواني ،و از بعث تا رحو  .به عنوان يگانه راه رشد و کمبا و نيبل
به يشرف در زندگي و سبعادت در آخبرت .اه جوّب عظمتبه ميفرمايبد:
نهل َِّ
﴿لََق ْد َكنا َال لَ ُكن ِس ر ُس ِ
اننَة (33)1مسبوما ببراي شبما در زنبدگي
اَّلل أ ْ
ْ َ
ُس َنهة َح َ
رسو خدا سرمشق نيتويي اس .
الله ن ن اربقنن ننا حبن ننک و حن ننب حبيبن ننکَ يمنن نناال! وثبّتنن ننا لقن ننهل الثابن ننت س الن نندنيا
واآلخفة.
وآخف دعهاان اال احلمد هلل رب العارني
( )1سهرال ا حزاب.21 :
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20
بعثت پيامبر رحمت
(از بعثت تا هجرت)
احلمد هلل القائل﴿ :لََق ْد َم َّن َّ
ىِن ِم ْىن َُِْى ُم ِ ى ِ َْ وَى ْلُىِ
ىف هِىْ ِ َْ َو ُا ْ
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْىمِمنيِ َ ذِ ْ ََى َث َ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ َىل م ُمبِى م ﴾
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َوذِ ْن َكاُِِا ِم ْن قَى ْب ُل لَِمى َ
َعلَْْ ِ َْ آ َََيته َووىُ َزكْ ِ َْ َووىُ َثل ُم ُ َُ الْكَ َ

(1)1

و ُش د ُن ن ذله ذن هللا وحده نشروک له؛ ُدب واِله وهذَىه هحح ىن دوبىه و
ُکمل هتذوبه؛ حت صىاو للقىه القىرآن وُشى د ُن اىْدان حممىدا احلبْىب و قىد ُلى ان
َقِل ىىه« :ذّن ىىا َثألى ى کا ىىَ مق ىىاو اکل ىىل » (2)2الل ىىَ ص ىىل وا ىىلَ علْى ىه وعلى ىی آل ىىه
وصحبه وکل من اه دی هبدوه ذلی وِ الدون.
ك لَ َثل ُللُ مق َع ِظ مَْ﴾ (3)3وقا ُوضاَ ﴿ :وَمىا
اما َثد :لقد وصمه هللا تثايل َقِلهَ ﴿ :وذَِِّ َ
(4 )4
اك ذَِّن َو ْْحَةْ لِل َْثالَ ِم َ ﴾
ُ َْو َالْنيَ َ
موسفيدان گرامي ،جوانان عزيز!
خطبه امروزي را پيرامون بعثت منجي بشريت ،حضرت محمد مصططفي
اختصاص داده ام؛ تطا بطدانيم کطه پيطامبر اسطمم چگونطه و در کجطا بطه
( )1اِوه آ عمران.164 :

( )2م نيد اما ُْحد حدوف.8952 :
( )3اِوه القلَ.4 :

( )4اِوه انِبْاء.107 :
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پيامبري مبعوث گرديد؟ در آنزمان وضعيت انسانها چگونه بطود؟ بطا بعثطت
آن جناب چه تحوالتي در جهطان رونمطا گرديطد؟ عوامط انحططاو و ع ط
افتادگي امت اسمميدر عصر حاضر چيست؟.
پروردگار عالميان قب از اينکه سيدنا محمد را بطه م طام مطامس رسطالت
مشرف سازد؛ سه سال عزلت و خلوت را براي پيامبرش ت دير فرمود؛ تا او را
براي اداي مسئوليت سترگي که در انتظار اوست آماده سازد ،اين مسؤوليت
بزرگ همانا تحم بار امانت عظيم و تغييطر چهطرة جهطان و بطه راه آوردن
مسير تاريس است.
رسول اکرم قب از اينکه به م ام مامس پيطامبري مشطرف گردنطد؛ همطه
ساله ماه مبارک رمضان را در غار حراء واقع (جب النور) در مکة مکرمطه بطه
تنهايي سپري ميکرد ،با روح بيکران هستي خلوت کرده ،دربطارة مخلوقطات
آفريدگار و آنچه در وراي هستي نهان است تدبر و انديشه ميکرد ،تا اينکطه
سومين سال خلوت گزيني و تفکر فرارسيد ،اهلل خواست که رحمطت بطي
پايان خويش را ،مام حال جهانيان سطازد؛ کطه حضطرت محمطد را بطه
رسالت و معجزة قرآن عظيم الشأن گراميدامت.
با تح يق و تدقيق در قرائن و دالي تاريخي ميتوان زمان فرود جبرئيط بطر
پيامبر به ترتي زير ،مشخص کرد :حضرت محمد به روز دومنبه ،مط
مبارک (ال در) ،بيست و يکمين م ماه مبطارک رمضطان ،دهطم اوت سطال
( )610ميمدي ،سومين سال خلطوت گزينطي و تفکطر در غطارحراء ،واقطع در
جب نور با نزول وحي الهي بواسطة جبرئي امين به پيطامبري مبعطوث
گرديدند .در اين هنگام عمر مبارک مان ،چه سطال و مطش مطاه و دوازده
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روز حس سال قمري ،معادل 39سال و  3ماه و  20روز ،از سالهاي ممسي
بود5 )1( .
ماجراي نزول وحي:
برادران مؤمن ،دوستداران پيامبر رحمت!
آيا ميدانيد ،ماجراي نزول وحي چگونه بود؟ حکايت دلنشين نزول وحي بطر
محمد را از زبان أمالمؤمنين ،عايشه صدّي ه براي تان ن ميکنم.
عايشه ،همسر گرامي رسطول اهلل ميگويطد« :نخسطتين مرحلطه از وحطي
پيامبر رؤياي صادقه در خواب بود که هرچه ميديد چون سطپيدة صطب در
عالم واقع ،رخ ميداد ،آنگاه به خلوت گزينطي رغبطت يافطت و در غطار حطراء
عزلت گزيني را اختيار کرد؛ م دار تومه اي برگرفته در آنجا عبادت ميکرد.
تا اين که در همان جا حق بر او پديدار مد و فرمته اي فرود آمطد و گفطت:
بخوان! پيامبر گفت :من خواننده نيستم اما فرمته مرا چنان فشرد که تطاب
و توانم رفت ،آنگاه رهايم کرد و گفت :بخوان! گفطتم :مطن خواننطده نيسطتم
ديگر بار مرا چنان فشرد که تاب و توانم رفت آنگاه رهطايم سطاخت و گفطت:
بخوان! گفتم :من خواننده نيستم براي سومين بار مرا فشرد و رهايم کطرد و
ىك الَّى ِىذ َللَى َىق َللَى َىق ِْ
اِِْ َ ىىا َن ِمى ْىن َعلَى مىق اقْ ى َىرُْ َوَوَى َ
گفططت﴿ :اقْ ى َىرُْ ِس ْاى ِىَ َوَِى َ
ىك ْاکَ ْكى َىرُ
الَّ ِذ َعلَّ ََ ِسلْ َقلَ َِ َعلَّ ََ ِْ
اِِْ َ ا َن َما ََلْ وَى ْثلَ َْ﴾6)2( .بخطوان بنطام پروردگطارت ،آنکطه
بيافريد انسان را از خون بسته (آويزنده) ،بخطوان و پرودگطارت کطريم تطرين
( )1اق ب ىىاز ا اى ىية الني ىىي (الرحْى ىق املخ ىىِ ) م ىىِنان ص ىىم ال ىىرْحن مباوکمِو ترمج ىىه عب ىىدهللا

هرو ط 2ص .88

( )2اِوه الثلق.5 -1:
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است ،آفريدگاري که آموخت انسان را بواسطه قلم ،آدميرا آنچه نميدانست
بياموخت .پيامبر با اين آيات با دلي تپيده و تطن لطرزان نطزد خديجطه بنطت
خويلد بازگشت و گفت :مرا بپومانيد! مرا بپومانيد! او را پوماندند تطا اينکطه
بيم و مگفتي اش برطرف مد آنگاه به خديجه گفت مرا چي ميمود و او را
از ماجرا آگاه ساخت و فرمود :برخويش بطيم نطاکم .خديجطه گفطت :نطه ،بطه
خداسوگند که پروردگارت تو را هرگطز خطوار نخواهطد سطاخت؛ زيطرا پيونطد
خويشاوندي را همواره پاس ميداري و بار درمانطدگان را بطه دوش گرفتطه و
بينوايان را ياري ميکني و مالت را بطه تهطي دسطتان ميبخشطي و مهمطان را
گرامي ميداري و در راه حق مردمان را ياري ميرساني .سپس پيطامبر را بطا
خود نزد پسر عمويش ورقه بن نوف بن اسد بن عبطدالعزي بطرد .وي پيطري
کهن سال بود در اواخر عمر نابينا مده و در دوران جاهليطت بطه مسطيحيت
گرويده بود و با خط عبري آمنايي دامت و به خواست خدا بخشهطايي
از انجي رابه زبان عبراني مينومت .خديجه به وي گفت :اي عمطو از بطرادر
زاده ات سخني بشنو .ورقه گفت :پسر عمطو چطي ميبينطي؟ پيطامبر او را از
آنچه ديده بود با خبر ساخت ورقه گفت :اين همان راز دان اسرار الهي است
که خداوند بر موسي فرستاد .اي کاش نوجطوان و پطر تطوان ميبطودم .اي
کاش زماني که قومت تو را اخراج ميکنند؛ زنده ميبودم .پيامبر پرسيد :آيا
ايشان مرا اخراج ميکنند ورقه گفت :آري! هر کس پيامي همچون پيطام تطو
آورده قومش با او به عدوات برخواستند؛ اگر آنروز فرا رسيد و من زنده بامم
تو را به جديت ياري خواهم کرد .امّا ديري نگذمت کطه ورقطه درگذمطت و
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وحي نيز ادامه نيافت» (7)1و پس از ده روز ان طاع ،در بامداد پنج منبه ،اول
موال ،سال اول بعثت ،مروع به نزول کرد.
مراحل دعوت به سوي اهلل:
رسول اکرم دعوتش را به سوي پروردگار در دو مرحله آغاز کرد:
اول :مرحله دعوت به طور مخفيانه :پيطامبر اکطرم دعطوت خطويش را بطه
مدت سه سال مخفيانه آغاز نمود .اولين کساني کطه بطه وي ايمطان آوردنطد
خديجه همسرش ،ورقه بن نوف  ،علي بن ابي طال پسر کاکايش ،زيد
بن حارثه غمم آزاد کرده اش بودند .و نخستين کسطي کطه از بزرگطان
خانواده به دعوتش لبيک گفت :ابوبکر صديق بود.
دوم :مرحلة دعوت آمکارا :رسول اکطرم دعطوت خطويش را پطس از سطه
سال بطور علني و آمکارا و با کمال مجاعت و متانت ،آغاز نمود .مردم مکطه
ابتدا دعوت وي را به تمسخر و استهزا گرفتند و سپس به اذيت و آزار و قت
پيروانش پرداختند .وقتي ديدند ميوة ترهي و ارعاب ،بي نتيجه ماند و بطر
ارادة آهنين وي تأثير نگذامت ،کفار قريش به ترغي و تطميع روي آوردند
و توسط کاکايش به وي پيشنهاد کردند که اگر چنانچطه از دعطوت خطويش
منصرف مود؛ هر چه ميخواهد از قطدرت و ثطروت وزن ،در اختيطارش قطرار
خواهند داد .اما پيامبر در جواب فرمود « :اگر خورميد را در دست راستم و
( )1مهىىان مر،ىىل الرحْ ىق املخ ىىِ ط 2صَ 90 -89ىىه ِقىىل ا صىىحْح البخىىاو حىىدوف .۳

صىىحْح م ىىلَ ک ىىاب ايىان صىىمحه  .252امىىا رىىاو س الى لا اِىىدک دوالمىىاد دو دو ک ىىاب
ال م ي وتثبي الرؤَي آووده اا  :حدوف .6982 4957 4955 4953 3392
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ماه را در دست چپم بگذارند؛ از اين کار دست نخواهم کشيد ،تا اين که آنرا
پروردگار به پيروزي برساند ،يا اينکه در اين راه جان بسپارم»8)1( .
اهانت و آزار مشرکين قريش ،صبر و نثار پيامبر و يارانش:
در چهارمين سال بعثت ،بعد از آمکار مدن دعوت؛ کينطه تطوزي و عطداوت
کفار قريش عليه پيامبر و پيطروانش مطدت گرفطت؛ چنانکطه از انطواع آزار و
مکنجه ،اهانت و عداوت در حق مان دريغ نميکردند.
داستانهاي جانگداز رنج و غم ،آزار و اذيت ،تعذي و مکنجة رسول اکرم و
ياران با صفايش در راه دعوت اسممي و نجات مردم از ظلمات جهط و بطت
پرستي ظلم و عداوت در صفحات درخشان تاريس بشريت با خطط زريطن بطه
عنوان راست قامتان تاريس اسمم و پيام آوران صل و آرامش ،ثبت است.
داستان مکنجة ياسر و پسرش عمار و خاندان ياسر که خودش در اثرآن بطه
مهادت رسيد ،و داستان غطم انگيطز "خبيط " و"خبطاب" ،بطمل حبشطي،
صهي رومي فراموش نامدني است .سميه بنت خياو ،کنيز ابوحذيفطه بطن
مغيره ،پيرزنطي سطالخورده ،اولطين زن مسطلماني کطه در راه اسطمم توسطط
ابوجه با نيزه به مهادت رسيد .تفصي آن حوادث غمانگيز ،از حوصلة اين
بحث خارج است .تنها در اين م طع به ذکر داستان ( زنّيرة) به عنوان مثال،
اکتفاء ميکنم:

( )1ا ىْد اْحىىد اشىىري  ،ى اوهاو دو دو ىن شنياا ى تطبْق ى

ط 1ص .329
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زنّيره ،کنيزي روميکه در اثر مکنجه چشمانش نابينا مطد ،درحطالي کطه از
درد و رنج ميناليد ،ظالمان گفتند" :الت و عزي" تو را بدين مصبيت دچطار
ساخته اند .وي درپاسس ميگفت :سوگند به خدا آنان چينين نکردهاند ،بلکه
خداوند چنين کرده ،اگر بخواهد مطرا مطفاء ميبخشطد ،همطان بطود کطه
فرداي آنروز خداوند بينايياش را به او بازگرداند .قريش گفتند :اين هطم
يکي از جادوگريهاي محمد است!!
"امّ عبيس" کنيز بن زهره توسط مشرکين و مواليش اسود بن عبدي غوث،
که از سر سختترين دممنان پيامبر بود مکنجه مد.
همچنان کنيز "عمر بن موسّ " از قبيله بني عدي بعد از اينکه اسمم آورد؛
توسط عمر بن خطاب که در آن وقت ايمان نه آورده بود؛ آن در مکنجه مد
که تا خودش خسته نميمد رهطايش نميکطرد ،نهديطه و دختطرش از بنطي
عبدالدار از جمله کنيزاني بودند که انواع مکنجه را متحمط مطدند .همطين
گونه عامر بن فهيره تا حدي مکنجه ميمد ،که از هوش ميرفت و هطذيان
ميگفت ،تا اينکه ابوبکر صديق اين کنيزان مظلوم را خريد و آزاد کرد.
ابوبکر صديق و طلحه بن عبيداهلل توسط نوف بن خويلد عطدوي و بطه
روايتي توسط عثمان بن عبيداهلل (برادر طلحه) به ريسمان بسته مدند تا از
اداي نماز باز مانند!! مشرکين برخي از اصحاب پيغمبر را در پوست مطتر يطا
پوست گاو پيچانده ،و آنها را روي ريگهاي داغ ميانداختنطد و تعطدادي را
هم زرهي آهنين پومانده و روي سنگ تفتيده و داغ ميافگندند!!.
ماجراي مکنجه عثمان بن عفان بدست عمويش و ابوفکيهطه و سطاير يطاران
پيامبر اسمم از دالي اسطتواري اسطت کطه ديطن اسطمم ،پيروانطي دارد کطه
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هيجگاه به ظالم تسليم نميموند ،محبت خداوند سبحان و پيامبر اسطمم را
از مال و جان ،فرزند و عيال خويش ترجي ميدهند.
ظالماني که اصحاب پيامبر را مکنجه و تعذي ميکردند و از آن جملطه
اميه بن خلف از جان اهلل جلّت عظمته در آيطه ( )16-14سطوره الليط بطه
تعذي در آتشي که زبانه ميکشد وعيد مده اند ،امّطا ابوبکرصطديق و سطاير
رنج ديده گان اسمم را خداوند به رضامندي و خشطنودي خطود در آيطة
( )17-21همين سوره مژده داده است.
داستان جانگداز درد و رنج و تعذيبي را که رسول اکرم به خاطر دعطوت
به دين خدا و نجات انسطانها از بطت پرسطتي و پليطديهاي دورة جاهليطت
متحم مده ،از حيطة اين بحث خارج است.
اهلل پيامبرش را به صبر و مکيبايي ،ثبات و پايطداري در م ابط اقطوال و
افتراءات دممنان فراخوانده و او را مورد نطوازش قطرار داده ،نصطرت و تاييطد
خود را در (سوره الحجر آيه  -.6سوره ص ،آيطه .4ال لطم  .51المطففطين 29
الي  .33االنبياء  .5زخرف  .31السبأ ،7و سوره الفرقان آيه  ،8وساير مواضطع
قرآن کريم به او وعده سپرده است9 )1( .
تحوالتي که با بعثت محمد مصطفي پديدآمد:
جوانان با درک ،پيروان منجي بشريت! آيا ميدانيد که با بعثت پيامبر اسمم
چه تحوالتي در زندگي بشر رو نما گرديد؟

( )1تمصْل مثلِمات ايت النيي الرحْق املخ ِ ص (.)124-110
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بعثت نبوي در ح ي ت ان مب عظيم و فراگيري بود که براي اولطين بطار در
جهان بوقوع پيوست ،تاريس انسطانيت را سطر از نطو رقطم زد ،بطه گمراهطي و
جهالت ،سياه روزي و عداوت خاتمه بخشيد.
با بعثت پيامبر گرامي اسمم ،محمد و بطا تطابش نخسطتين امطعة وحطي
الهي ،تحوالت عظيميدر حيات علمي و عملي و اخمقي بشر رونمطا گرديطد.
پيام حيات بخش و سعادت آفرينش به جهط و خرافطات و مط اوت انسطان
خاتمه بخشيد و قلبهاي غاف را به ع يدة (ال اله اال اهلل) پيوند داد .مطردم را
از مرک و بت پرستي ،ظلم و عداوت بسوي توحيد و يکتاپرستي ،درخشاني
و مگوفايي ،صل و آرامش هطدايت نمطود ،ح طوو و ارزش هطاي انسطاني را
احياء نمود.
مفکر اسمم ،استاد ندوي ميگويد « :ان مبي را کطه رسطول اهلل در درون
مسلمان ،و از طريق آنان در جامعة بشري پديد آورد ،عجي ترين ان مب در
تاريس بشر بود .اين ان مب در تمام جطوانبش عجيط بطود؛ در سطرعتش ،در
عم ش ،در وسعت و فراگيري اش؛ همين طور در درک پذير بودن و مطفاف
بودنش نيز عجي

بود -.عربهاي سنگ دل ،بت پرسطت ،مطاجراجو ،خطون

آمام و مهوت ران ،ميفته اخمو حميطده ،عطزم راسطس ،مطکيبايي و ثبطات
پيامبر خدا مدند و دسته دسته به دين و آيين اسمم گرويدند -بطه خطدايي
ايمان آوردند که داراي اسماي حسني و مثال برتطر اسطت .بطه ذاتطي ايمطان
آوردند که پروردگار جهانيان رحمان و رحيم اسطت ملطک اسطت و قطدوس،
مؤمن است و مهيمن ،عزيز است و جبطار و متکبطر ،خطالق اسطت و بطاري و
385

بعثت پيامبر رحمت
خطبههاي جمعه
مصور ،عزيز است و حکيم ،غفور است و ودود ،رؤوف است و رحطيم ،خلطق و
امر به دست اوست و ملکوت همه چيز در اختيار اوست .بطا بهشطت پطاداش
ميدهد و با جهنم عذاب .براي هر کس بخواهد رزقش را ميگسطتراند و بطه
هر کس بخواهد تنگي ميآورد .هر چي را در آسطمان و زمطين نهطان اسطت
ميداند و از خيانت چشمان و راز دلها ،آگاه است ،و ديگر صفاتي که در باب
قدامت رفتار و علم خداوند سبحان در قرآن آمده است .با اين ايمان فراگير،
عميق و مفاف در وجود مان تحولي مگرف پديد آمد».

(10 )1

آري! پيامبر اسمم براي اولين بار تاريس بشريت را سر از نو رقم زد ،فرهنطگ
همزيستي و همدردي را رايج ساخت و قانون ح وو بشر را بر مبناي حطق و
عدالت پايه گذاري کرد .در نتيجه اهلل فت و پيروزي بزرگطي را نصطيبش
کرد ،مردم دسته دسته به دين مبين اسمم داخ مدند و فص تازهاي در
تاريس بشريت آغاز مد ،و نوع بشر مشمول يکطي از بزرگتطرين الططاف الهطي
گشت ،کام ترين آئينهاي الهي که ن طه پايان و ختم اديان و مرايع بطود،
نططازل گرديططد﴿ :الْْىىِ َُ ْكم ْل ى ُ لَ ُكىىَ ِدوىىنيَ ُكَ وَُ ْاَم ى ُ َعلَى ْىْ ُكَ ِِ ْثمى ِىت وو ِ
َىىْ ُ لَ ُكى ُىَ
َْ ْ
ْ
ْ َ ََ
ََْ َ
ِْ
اِ ْا َل َ ِدونيْا﴾11)2( :امروز کام کردم ،برايتطان ،ديطن تطان را و تمطام نمطودم
برايتان نعمت خود را و برايتطان اسطمم را بحيطث ديطن (بطا برنامطه و قطانون
( )1اا اد اْد اَِاحل ن عل احل ين النيىدو

مىا ا ل ىر الثىاَل طاطىاط امل ىلم

احلقَْ عألماين ِشر اح ان  1384ط  1ص  139و .140
( )2اِوه مائده آوه .3
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زندگي) پسنديدم .راغ اصفهاني کمال مي را ،تح يق هدف آن ميدانطد()1
12آية متبرکه ﴿الَْْ ِْ َ َُ ْك َم ْلى ُ لَ ُك ْىَ ِدوىنيَ ُك َْ ﴾...در نهم ماه ذي الحجطه ،پطس از
فراغت پيامبر رحمت از ايطراد خطبطة «حجىة الىِدا » در وادي عرفطات نطازل
مد(13 )1

اين کمال مموليت و فراگيري به صطفت يطک نظطام کامط و بطا صطمحيت،
عموه بر ع ايد ،عبادات ،اخمو و معاممت ،تمام بخشها و اجزاي زنطدگي را
دربرگرفته و در تمام امور ،هدايات و قوانين را وضع نمطوده اسطت ،از احکطام
زناموهري ،والدت ،تکوين خانواده ،تربيت اطفال و وراثت تا ساختار جامعطه،
نظام حکومت داري ،اقتصاد ،روابط و ح وو فردي ،اجتماعي و بين المللي و
از احکام ح وقي و جزائي تا اصول معاممت و ساير ارزشهاي انساني.
نکته زيبا و دلپذير:
صحابي جليط ال طدر ،حسطان بطن ثابطت ،در مطورد خصطايص پيطامبر
رحمت چه زيبا سروده است:
ولکن مدحت م الي بمحمد
وما مدحت محمطداً بم الي
من با سخنانم ،محمد را نسطتوده ام بلکطه سطخنانم را بطا محمطد
ستوده ام.

( )1اِ ظاو َشر ا دون عبدهللا ِصر ط  3ص  79و. 80
( )2اىية النيىىي ترمجىىه « الرحْىق املخ ىىِ مىىِنان مبىاوک ِو

ص .657
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مؤلف کتاب "نور جاويدان" به بعد نظامي و سياسي مخصيت پيامبر امطاره
نموده ميگويد :پيامبر در دوران خود تا ايران و توران رسيد ،حال آنکطه
ايران تحت تاثير يک فرهنگ ،توران تحت تاثير فرهنگ ديگري بود ،و ترک
فرهنگ خود را دامت ،و روم هم با فرهنگي جداگانه ميزيست؛ امطا رسطالت
حضرت رسول اهلل همانند پيراهني که مناس قد و قامطت هطر کطدام از
اينها دوخته مده بامد ،با همه سازگار بود .آري! ايطن يطک معجطزه بطزرگ
است که او سراسر کرة زمين را در دست گرفت و رسالت و پيامش را در هر
جا نافذ ساخت .و ما اينک در آستانه قرن  21قرار داريم ،سطپري مطدن 14
قرن ،باز هم چيزي را تغير نداده است ،چون پيامهطاي رسطول اکطرم در
دور و زمان ما نيز همان طراوت و تطازگي اش را حفط ميکنطد و چيزهطاي
کاممً جديدي بر قل  ،روح ،وجدان و ع هاي ما زمزمه ميکند ،زيرا او اين
پيامها را از ذاتي گرفته است و به ما تبليغ کرده است که نجواهاي دل ما را
ميفهمد و پاسدار ارواح ماست و موجوديطتاش را در ضطماير مطا محسطوس
ميسازد ،و با آثارش ع هاي ما را امباع کرده است .ورنه محال است يطک
انسان بتواند نظامي وضطع کنطد و در پرتطو آن نيازهطاي عصطرها و قرنهطا را
مرفوع سازد .اين کاري است فراتطر از طاقطت و تطوان آدميطزاد ،هطر چنطد او
فيلسوف و نابغه هم بامد!» (14 )1

(ِِ )1و ،اوودان حممد ه ح هللا گِلن ترمجه اا اد هْض حممىد عألمىاين اِ شىاوات سوان کاَىل

 1388ط 1ص 81-80
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پيامبر رحمت به عنوان رئيس خانواده ،بهترين الگو براي انسانها:
پيامبر بزرگوار اسمم همان گونه کطه اخطمو عظطيم و قطرآن گونطه دامطت،
خانوادهاش را نيز در مکت پر نور نبوت چنان تربية درخشان نموده بود کطه
در ع يده و عبادت،علم و عم  ،ت وا و پرهيزگاري ،بي مث و مانند بودند.
مؤلف نور جاويدان ميگويد" :مکي نيست که خطانوادة رسطول اکطرم در
تاريس کره زمين ،بهترين و خومبختترين و مبارک ترين خانوادهها بود؛ در
خانوادة ايشان هميشه بوي سعادت و خومبختي به مشام ميرسيد .هرچند
اين خانوادة مبارک از نظر امکانات مادي يکطي از ف يرتطرين خانطههاي دنيطا
بود چون ماهها سپري ميمد و در اين خانه ديگي نميجوميد (15 )1
عروة بن الزبير از عايشه روايت ميکنطد کطه گفطت« :كىان يرَنيىا هىل وهىل
وهىىل ماومقىىد ي َْى مىىن َْىىِت واىىِ هللا مىىن انو» هقلى َ :ي لالىىة علىی ا
ش ء كني َ تثْشِن؟ قال « :علی اکاِدون :ال مر واملاء»

(16 )2

در روايت بخاري و مسلم به آن افزوده مده است که« :ذن ُِىه قىد كىان لراىِ
هللا، يان من اکِصىاو كاِى

ىَ منيىائح وكىاِِا ينيحىِن واىِ هللا مىن البىائ َ

هْ ىقْنيا» (17 )3مگر اينکه رسول اهلل هسطايههايي از انصطار دامطت ،داراي
بزهاي ميري ،و آنها از مير آن حيوانات رسول اهلل را ميبخشطيدند ،وي
ما را مينومانيد.
( )1مه محلذ ِِو ،اوودان ص .16
( )2شثب اِيان للبْ ق
( )3صحْح راو

حدوف 9939 :و م نيد اْحد حدوف.24561 :

حدوف.2567 :
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«خانه مبارک پيامبر بزرگوار حالت مدرسه اي را دامت که مسائ مربوو به
زنان در آنجا تعليم داده ميمد .اوضاع و احوال خصوصطي ايشطان در چهطار
چوب همين دايره مخصطي يطاد گرفتطه ميمطد و سطپس بطه امطت منت ط
ميگرديد %90 .احکام مربوو به خانواده توسط ازواج مطهرات به ما رسطيده
است ..با قاطعيت بطه عطرب برسطانم کطه عطالم زنطان چيزهطاي زيطادي بطه
همسران رسول اکرم بدهکار است؛ اگر همة زنان سطر خطود را در مسطير
راه ازواج مطهرات فرش کنند؛ باز هم نميتوانند حق آنطان را اداء کننطد ..در
خانوادة ايشان هميشه بوي سعادت و خومبختي به مشام ميرسيد؛ رسطول
خدا با آنان با عدالت رفتار ميکطرد و ح طوو مطانرا مطدنظر ميگرفطت و در
هفته ف ط يک بار ميتوانست به هر کدام آنان سر بزند .باز هطم همطة ازواج
هنگام سخن گفتن از ايشان ميگفتند :رسول خدا متبسم ترين انسانها بطود
و بيش از هر کسي ديگر با همسرانش لطافت دامت» (18 )1
آري! همسران پاک طينت پيامبر اسمم با وجود ت ربمان به اهلل زندگي
ف يرانهاي را اختيار نموده بودند ،يک ساعت همزيستي با رسول اکطرم را بطر
تمام امتعه و لذتهاي دنيا ترجي ميدادند.
رسول اکرم منبع و سرچشمة حيات و زندگي براي خانوادهاش بود:

در اين م ام يگانه مسألهاي که در محطور آن ميچطرخيم و بطرايش م دمطه
چيني ميکنيم ،همان منزلطت بطااليي اسطت کطه ازواج مطهطرات در نتيجطة
تربيت رسول خدا به آن دست يافته اند .آن حضرت چطه مربطي مطوف ي
( )1اَن اثد الطبقات الق

ج 1ص .365اِْط اجلامل الصغي ص.131
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است که به رغم سپري کردن مدت زمان کوتاهي با همسرانش دردل و روح
آنان داخط مطد کطه ديگرجزبطه او ،بطه هطيچ چيطزي نميانديشطند و فکطر
نميکردند .پس پيداست که جاذبة خاصي در ايشان وجود دامت و او با اين
جاذبه گويا اطرافش را مسحور ميساخت؛ لذا ايطن امطر نيطز بعطد ديگطري از
رسالت پيامبر را بازگو ميکند.
آري! پيامبر خطدا بطه رغطم مهابطت و وقطاري کطه در روح پيغمبطري وي
موجود بود ،با همسرانش لطيفهگويي ميکرد ،با آنان گرم ميگرفت ،همطدم
و صميميميمد ..واقعيت اينست که ما پس از وفات رسطول اهلل مطاهد
منظرهاي سراسر حسرت و هجران و حزن بوديم .هر باري که حضرت ابوبکر
و عمر به ديدن يکي از ازواج مطهرات ميرفتنطد؛ ميديدنطد کطه او زار
زار ميگريد و آنها هم مينشستند و بطا وي ميگريسطتند ،و ايطن گريسطتن
گويا تا پايان زندگي مان ادامه دامت .اين همان اثر پاک نامدني اي اسطت
که رسول خدا در دل آنان بر جاي گذامته بود .با آنکه همراهياش بطا ازواج
مطهرات چندان به طول نه انجاميد؛ امّا باز هم سرور دو جهطان بطراي آنطان
يک منبع و سرچشمة حيات و زندگي محسوب ميمد .و اين همان چيطزي
است که ما ميخواهيم بر آن تأکيطد ورزيطم و برجسطتهاش سطازيم ،رئطيس
خانواده بودن آنحضرت نيز ح ي ت رسول خدا بودنش را با صطداي رسطا
اعمم ميکند19 )1(.

( )1مه محلذ ِِو ،اوودان ص  20 23 18-16و .33
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حکمت ارسال پيامبران:
برادران گرامي ،دوستداران مکت توحيد! در اين م طع زمطاني الزم اسطت
که در مورد حکمت ارسال پيامبران از جان اهلل اندکي صطحبت نمطايم؛
امّا به علت کمي وقت آنرا در نکات زير خمصه ميکنم:
اهلل اين عالم را بيهوده نيافريده است .پس چگونه ميمطود کطه انسطان را
که برترين مخلوقات است؛ بدون نور و هدايت در ميدان پر از نشي و فطراز
زندگي به تنهايي رها کند؟
ابتدا ،اهلل انسان را برترين مخلوقات ،در زيباترين صورت و بهترين قامطت
و اندازه آفريده است؛ و تمام دامتههاي روي زمين را برايش مسطخر نمطوده
ِ َِ
استُ ﴿ :ه َِ الَّ ِذ َللَ َق لَ ُك َْ َمىا ِي ْاک َْو ِ
مج ْْثىا﴾ (20)1خطدا آن ذاتطي اسطت کطه
همه موجودات زمين را براي مطما آفريطد .اهلل «نطه تنهطا انسطان را بيهطوده
نيافريده؛ بلکه تمام جهان هسطتي را بطا ايطن همطه اجطزاء و عناصطر ،نظطم و
قوانين ،هماهنگي و زيبايي و اينهمه مکوه و عظمت ،اسرار و فوايد ،بيهطوده
طل﴾» (21)2
و عبث نيافريده استَ ﴿ .وََّىنيَا َما َللَ ْق َ َه َذا َس ِ ْ
 -1رهسپاري مردم بسوي هدف آفرينش :پيامبران از اين جهطت مطردم
را به پرستش خدا و قرب به او دعطوت ميکردنطد تطا آنهطا را بسطوي هطدف
(22 )3
آفرينش رهسپار سازند.
( )1اِوه َقره.29 :

( )2اِوه آ عمران.191 :

( )3اِ ظاوَشرا دون دکرتعبدهللا ِصر

ص .53 -36
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حکمت الهي ايجاب ميکنطد تطا خداونطد پيطامبراني را مبعطوث کنطد تطا
راههاي رمد و کمال را براي مردم نشان دهند .بطه عبطارت ديگطر :مطردم را
بسوي هدف آفرينش که همانا (عبادت و کمال انسانيت) رهنمايي کننطد ،و
هدف اصلي در آفرينش انس و جطن عبوديطت و اجتنطاب از ططاغوت اسطت،
اهلل مهم ترين هدف پيامبران را دعوت بطه توحيطد و بطه کمطال رسطاندن
انسان قرار داده است و الزمه توحيد و کمال ،نفي طاغوتها است.
اِِْىَ ذَِّن لِْ ْثبى ُد ِ
ِ
ون﴾ (23)1افريطديم جطن و
اهلل ميفرمايدَ ﴿ :وَما َللَ ْق ُ ا ْجل َّن َو ِْ َ َ ُ
ىِن
انس را مگر براي اينکه عبادت کنند .ميفرمايدَ ﴿ :ولََقى ْد ََى َثألْنيَىا ِي ُك ِىل ُ َُّم مىة َو ُا ْ
ُِ
َن اُ ْعبُى ُدوا َّ
ِت﴾ (24)2ما در هرامت پيامبري را برانگيختيم تطا
اَ،نيِبُىِا الطَّىاتُ َ
اَّللَ َو ْ
مردم خدا را بپرستند و از طاغوت (ميطان ،کاهن ،بت پرستي ،سطتمگر و)..
دوري نمايند.
 -2اتمام حجت بربندگان :حکمت ديگري کطه در بعثطت پيطامبران خطدا
نهفته است ،اتمام حجت بالغه خداوند متعال بطر بنطدگان در موقطع حسطاب
است؛ تا بهانه اي برايشان باقي نماند که از ايمطان بطه پروردگطار عالميطان و
پيروي از فرامين الهي ابا ورزند .و ميثاو اولي « ألست بطربکم » را فرامطوش
کنند .پيامبران عليهم السمم هم بشارت دهنده بودند و هم هشدار دهنطده.
پروردگار عالميان ميفرمايد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ون لِئَ َّل وَ ُكىِ َن للنيَّ ِ
اَّلل ُح َّجىةَ ََى ْثى َد ال َر ُا ِىل َوَكىا َن َّ
ىاز َعلَى َّ
اَّللُ َع ِزو ْىزا
ُ
ون َوُم ْنيذ ِو َ
﴿و ُا ْل ُمبَش ِر َ
حِ
ْمىا﴾ (25)3پيامبراني مژده دهنده و بيم دهنده ( فرستاده مده انطد) تطا از
ك
َ ْ
آن پس ،مردم را به اهلل حجتي نبامطد و خداونطد پيروزمنطد و حکطيم
( )1اِوه اوَيت.56 :
( )2اِوه ال.36 :

( )3اِوه ِ اء.165 :
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ىِن﴾ (26: )1و ما آنها را عذاب
ف َو ُا ْ
است .و ميفرمايدَ ﴿ :وَما ُكنيَّا ُم َث ِذَِ َ َح َّت َِى ْب َث َ
نميداديم؛ تا زماني که پيامبري را -براي هدايت مان -بفرستيم.
 -3سممتي فطرت از انحرافات :از آنجايي که انسان محکوم به ن طص اسطت؛
با ع

قاصرش نميتواند نفسش را تصفيه و تزکيطه کنطد ،سطممتي فططرت

خويش را حف نمايد و به تنهايي مسير رمد و تکام خود را در جهت ني
به سعادت ابدي بپيمايد؛ بناء بطه رهبطري ،هطدايت و تعلطيم و تربيطة سطالم
نيازمند است .هدايتي که منبعش وحي الهطي و معلمطش فرسطتادة خداونطد
عليم و حکيم بامد .تا انسان بطه تزکيطة نفطس خطود فطايق آمطده ،در پرتطو
تعليماتش با استفاده از استعدادهاي درونطي و کطاربرد نعمطت ع ط و علطم،
مسئوليت و امانتي را که متحم مده است ،و بگونهاي درسطت ادا نمايطد و
در پرتو تعاليم و فرامين الهطي و در سطاية ارمطادات نبطوي ،مراحط رمطد و
تکام را طي نموده و به اوج کمال و سعادت ابدي ناي آيد.
 -4تعليم کتاب و حکمت و تأمين عددالت :يکطي ديگطر از حکمتهطاي
ارسال پيامبران و اهداف آنها ،تعليم کتاب و حکمت و تأمين عدالت در روي
زمين است .پيامبران خدا همواره کوميده اند تا اين مسؤوليت عظيم را نيطز
در جوامع بشري انجام دهند .همچنين جستجو ،يافتن قوة تميز ميطان حطق
و باط  ،دعوت به معاد (حيات اخروي) ،دعوت به تزکيه و ت طوا ،آزاد سطازي
انسان از غ و زنجير ،تأمين عدالت اجتماعي نيز از اهداف بعثت آنها اسطت.
خداوند متعال ميفرمايد:
( )1اِوه ااراء.15 :
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ْك ىىاب وال ِْمْىىزا َن لِْ ُقىىِ النيَّىىاز ِسل ِْق ى ِ
ِ
ِ
﴿لََق ى ْد ُ َْو َا ىلْنيَا ُو ُا ىلَنيَا ِسلْبَِْنيَىىات َوَُِْى َزلْنيَىىا َم َث ُ ى ُىَ ال َ َ َ َ َ َ
ْ
ُ
ِ ِِ
ْز َش ِدو َد َوَمنيَاهِ ُل لِلني ِ
َّاز﴾ ( :)1به تح يق ما پيامبران خطود را
َوَُِْى َزلْنيَا ا ْحلَدو َد هْه ََب َ
بطا داليط آمططکار فرسططتاديم و بططه همططراه مططان کتططاب (قططوانين) و ميطزان
(معيارهاي مناسايي حق و عدالت) را فروفرستاديم تا مردم دادگرانطه رفتطار
کنند و به عدل و انصاف بر خيزند و پديد کطرديم آهطن را کطه در آن تطوان
فراوان و منافع بسياري براي مردم وجود دارد.

(27)2

گلدستهاي از فضيلتهاي رسول اکرم:
چه زيبا است که برخي از خصايص و فضيلتهاي حبيط خداونطد منطان را
نسبت به ساير انبياء با حديث مبارک خودش ،آغاز سخن نماييم:
آنجناب ميفرمايد« :هضىل علىی اکِبْىاء َ ى ُ :عطْى ِ،امىل الكلىَ وِصىرت
سلرعىىب وُحلى يل الغنيىىائَ و،ثلى يل اکوِ م ىىجداْ وط ىىِواْ وُواىىل ذلىی اخللىىق
كاهىة ولى َ ي النيبْىِن»28)3( .به مش خصلت به ديگطر پيغبطران ،فضطيلت داده
مدم:
 -1جوامع الکلم را داده مدم (سخنان کوتاه ،پر معني ،زيبا و معجزه آسا).
 -2فت و نصرت را با ال اي ترس مديد در دل دممنان ،نصي مدم.
 -3حمل گردانيده مد برايم ،اموال غنيمت.
 -4گردانيده مد برايم تمام روي زمين ،سجده گاه و پاک کننده.
( )1هقه اْاا

شْخ وِاف قرَاو

ص  33 -25و .41

( )2صحْح م لَ حدوف 523 :ترمذ واَن ما،ه ترمجه  :مِدو د
ترمجه پِهاِد ش راين ص 13
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 -5فرستاده مدم براي کافه مردم .نه مانند پيطامبران ديگطر کطه بطراي قطوم
خاصي فرستاده ميمدند.
 -6پيامبران به من خاتمه داده مدند .يعني :سلسله نبوت و رسالت با بعثت
من خاتمه يافت.
و در حديثي متفق عليه آمده است :وعن ،ىاَرُن النيىي قىا « :اعطْى مخ ىاْ
َل وثط ىىن ُحىىد مىىن اکِبْ ىاء قبل ى ِصىىرت سلرعىىب م ىية ش ى ر و،ثل ى يل اکوِ
م ىىجداْ وط ىىِواْ وُي ىا و،ىىل ُدوك ىىه الصىىلة؛ هلْصىىل وُحل ى يل الغنيىىائَ وكىىان النيىىي
(29 )1
وبثف الی قِمه لاصه وَثأل الی النياز كاهه وُعط اشماعة».
در اين حديث از مميزات پنج گانه پيامبر اسمم نامبرده مده که همطة آنهطا
در حديث قبلي مام اند ،بطه اسطتثناي «اعطْى الشىماعة» :مطفاعت بطرايم
داده مده است و چون اين فضيلت با فضطاي ذکطر مطده در حطديث قبلطي
جمع گردد؛ تعداد آنها به هفت فضيلت ميرسد.
اهلل ويژهگي «جوامع الکلم» را به پيامبرش عطاء فرموده بود:
درين م ام ،تنها به فضيلت «جوامع الکلم» به طور نمونه اماره ميکنيم:
جوامع الکلم به اين معناست که کمم پيامبرگرامياسمم زيبا ،جذاب ،دلربطا
و دلنشين بود ،وي ممتازترين و اعليترين م ام را در ميان ادبطاء و فضطمء و
بلغاء دامت .در يک عبارت کوتاه آن جنطاب ،يطک جهطان معطاني و مفطاهيم
نهفته است؛ جامع العلوم و الحکطم بطود ،وحطي الهطي آنجنطاب را در زمينطه
مددگار بود.
( )1صحْح راو حدوف.438 :
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در صحي البخاري آمده اسطت« :مىن وضىمن يل مىاَ حلْْىه و مىاَ و،لْىه َُىمن
لىه اجلنيىة»30)1( .هر که ضمانت ميکند به من ،مطابين دو فطک و دو پطايش را،
من براي او جنت را ضمانت ميکنم.
آري! تمام فتنه و فساد از زبان و فرج بر ميخيزد و بر سطاير اعضطا سطرايت
ميکند ،سممتي جسم و روح را در سط افراد و جامعه به مخاطره انداخته،
فضاي صل و آرامش را مخت ميسازد و باعطث مطيوع آفطات و امطراب در
خانواده و جامعه ميمود.
بعثت رسول اهلل بعثتي دو جانبه بوده است:
مفکر اسممي ،استاد ندوي در کنفرانسي در دانشگاه (جامعه) اسممي مدينه
منوره در مورد ،يکي از خصايص امت اسممي چه بجا فرمطوده اسطت :بعثطت
پيامبران گذمته ،بعثتي يک جانبه بوده است؛ امّا بعثت رسول خطدا بعثتطي
دو جانبه و م رون بوده است:
 -1بعثت پيامبر به سوي امت.
 -2بعثت امت به سوي امتهاي ديگر.
ىي ُ َُّم مىة ُ ْل ِر َ،ى ْ لِلنيَّ ِ
ىاز
اهلل به اين ح ي ت اماره نموده ميفرمايطدُ ﴿ :ك ْنيى ُ َْ َل ْ َ
وا وتَى ْنيى ىىِ َن ع ى ِن الْم ْني َك ى ِر وتُى ْمِمنيىىِ َن ِس َِّ
ِ
َّلل﴾ ( : )2مطططما اي پيطططروان
َ ُ
َ ُْمى ُىرو َن ِسل َْم ْثى ُىر َ َ ْ َ ُ
محمد! بهترين امتي هستيد که براي انسانها آفريده مده ايد ،مادام که امر
به معروف و نهي از منکر مينماييد و به خدا ايمان داريد .و ميفرمايطدََ ﴿ :ي

( )1صحْح راوی حدوف.6474 :
397

بعثت پيامبر رحمت
خطبههاي جمعه
َّ ِ
ون آ ََمنيُِا ُكُِِِا قَى َّىِ ِام َ ِسل ِْق ْ ى ِ ﴾31)1( :اي کساني کطه ايمطان آورده ايطد!
َُوىَ َ ا الذ َ
دادگري را پيشه سازيد ،و در اقامة عدل و داد بکوميد.
رسول خدا خطاب به افرادي که آنان را بطه يمطن فرسطتاد يطا بطه سطوي
قبيلهاي از قباي ؛ فرمودندَ« :ثأل َ مْ رون وَل تبثألِا مث رون» (32)2يعنطي :مطما
آسان گير فرستاده مده ايد نه سختگير.
اصحاب کرام عمي اً ايطن ح ي طت را درک کطرده بودنطد و بطدون تکلطف بطر
زبانهاي مان جاري بود .چنانچه ربعي بن عامر خطاب بطه رسطتم ،فرمانطدة
قشون فارس گفت« :هللا اَ ثألنيىا» :خداوند ما را مبعوث نموده است و نه گفطت
ما درآمديم ،يا قيام کرديم ،خير! «هللا اَ ثألنيا لنيخرج من شاء من عبىادة الثبىاد ذلىی
عبادة هللا وحده»...
بنابر اين ،عوام نجاح و پيشرفت ،رمز کاميابي و پيشتازي ،امت اسممي در
تمسک به ع يدة اسممي و پيروي از احکام و قوانين نجاتبخش و سطعادت
آفرين اسمم ،الگو و سرمشطق سطازي سطيرت و اخطمو قطرآن گونطه پيطامبر
رحمت ،در زندگي فردي ،و اجتمطاعي نهفتطه اسطت؛ چنانچطه در صطدر اول
اسممي و عصر طميي خلفاي رامدين تح ق پذيرفت.
سؤال در اينجاست که چرا امت اسممي در عصطر حاضطر در گطودال ذلطت و
خواري ،نابودي و همکت دست و پا ميزننطد؟ اسطباب انحططاو و فروپامطي
(33 )3

( )1اِوه ِ اء.135 :

( )2صحْح راو حدوف 220 :و .6128
( )3اا اد اْد اَِاحل ن عل احل ين النيىدو

مىا ا ل ىر الثىاَل طاطىاط امل ىلم

احلقَْ عألماين ِشر اح ان اا  1384ط  1ص .65 -66
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مسلمانان ،چيست؟ قرآن عظيم الشطأن قبط از همطه ،علطت ايطن وضطعيت

ِ
﴿وَم ْىن َُ ْع َىر َ
فمکتبار امت را ،در يک عبارت موجز بيطان نمطوده ميفرمايطدَ :
َ ْني ْكا﴾ ( :34)1و هرکس از ذکر و ياد مطن روي برتابطد؛
َع ْن ِ ْك ِر هَِإ َّن لَهُ َم ِثْ َ
شةْ َ
زندگي پر مش ت و زيانباري خواهد دامت.
مفکر اسمم استاد ندوي عوامط سطير نزولطي ،فروپامطي و ع ط افتطادهگي
مسلمانان و پيامدهاي آنرا در عرصههاي گوناگون زندگي ،فردي و اجتماعي،
در اثر ماندهگارش تحت عنوان (مىا ا ل ىرالثاَل طاطىاط امل ىلم ) بطه ارزيطابي
گرفته ميگويد« :انزوا و ناکاميمسلمانان در رهبري جهطان و سطپس ع ط
نشيني مان از صحنه کار و زند گي ،پديده اي از نوع انحطاو ملتها و امتها،
و ان راب حکومتها و دولتهطا ،مکسطت مطاهان و فاتحطان ،برچيطده مطدن
تمدنها و فراز و فرودهاي سياسي نيسطت .در تطاريس هطر امتطي ايطن گونطه
تحوالت به کثرت اتفاو ميافتد ..اما اين حادثة (انحططاو مسطلمانان) علطي
رغم نمونههاي زيادي از اين نوع حوادث ،حادثه اي بي نظير و مطگفتانگيز
بود ..انحطاو مسلمانان به معناي انحططاو رسطالتي بطود کطه بطراي جامعطة
بشري به مثابة روح بود و نابودي پايهاي را نشان ميداد که نظام دين و دنيطا
بر آن استوار بود .اين حادثه يک فاجعة بشري بود کطه تطا اکنطون نطاگوارتر،
تلختر و فراگيرتر از آن هرگز در تاريس تکرار نشده است .البته اين حادثه در
يک روز اتفاو نيفتطاد ،بلکطه تطدريجاً در مطدت چنطدين دهطه تح طق يافتطه
است»35 )2(.
( )1اِوه طه.124 :

( )2مهان مصدو ما ا ل ر الثاَل طاطاط امل لم

مرا،ثه شِد.
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بعثت پيامبر رحمت

خطبههاي جمعه

راه نجات از اين شقاوت و سياه روزي:
چه بايد کرد؟ و از کجا مروع نمود؟ دو سوالي اسطت کطه عممطه ابوالحسطن
ندوي قبمً به آن پاسس داده است:
جهان هرگطز بطه سطعادت نميرسطد ،در حاليکطه بهتطرين جوانطان عطرب در
کشورهاي عربي در مهوات غرو اند و زندگيمطان بطر محطور مطاده و مطکم
ميچرخد و جز به آن دو ،به چيزي ديگر نميانديشند .بطراي جهطان هرگطز
ممکن نيست به سعادت برسد؛ مگر با عبور از پ جهاد ،فطداکاريهايي کطه
جوانان مسلمان بايد ت ديم کنند .زمين سخت نيازمنطد کطود اسطت و کطود
زمين بشريت که با آن اصمح مود و کشت با عظمت اسطمم در آن جوانطه
زند ،خواستهها و تمايمت فردي است .بايد جوانان عطرب آنهطا را در راه سطر
بلندي اسمم ،گسترش امنيت و صل در جهان و انت طال مردمطان از مسطير
منتهي به جهنم ،به مسير منتهي به بهشت فدا کنند (36 )1
يگانه راه ح و نجات مسلمانان از اين وضعيت فمکت بطار ،همانطا برگشطت
مخلصانه به دين نجات بخش و سعادت آفرين اسمم ،عودت بطه آنچطه امطت
در عصططر ازدهططار ،مططگوفايي و فتوحططات اسططمميبودند .همچن طين احسططاس
مسئوليت در اداي امانت الهي ،منحيث امت برگزيده در روي زمين و اقتطداء
به سيرت و سلوک پيامبر اسمم ،و تمسک به قرآن عظطيم الشطأن و سطنت
نبوي مريف و پييشهگيري ت وي و تأمين عدالت در روي زمين ميبامد؛ تطا
اينکه فرمودة اهلل در حق امت تح ق يابطد﴿ :ووىنيَ ِجى َّ َّ ِ
ون اتَّى َق ْىِا ِفََمىا َِهتِ َْ َن
َُ
اَّللُ الىذ َ
( )1مهان مصدو ما ا ل ر الثاَل طاطاط امل لم
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يََ َ ُ َُ ال َ ىِءُ َوَن ُه ْىَ َْح َزُِىِ َن﴾( )1و خداوند کساني را که ت وي پيشه کرده انطد؛
رهايي ميبخشد و به م اصد مان ميرساند ،و هيچگونه بدي و بمء به آنهطا
37
نميرسد و غمگين و اندوهگين نميگردند
آري! امت اسممي يگانه امت برگزيطده مطده جهطت ارمطاد هطدايت بشطر و
رهبري جهان به سوي خير و سعادت است ،زيرا به منابع اصطي دينطي کطه
همانا وحي الهي است مشرف گرديده اند ،و هنگاميکه از حم ايطن امانطت
مانه خالي نمودند و مسئوليت خويش را در قبال همنوعطان مطان فرامطوش
نمودند و از تعاليم اسمم فاصله گرفتند ،بجاي فراگيطري علطم و دانطش ،بطه
امور مخصي و پيروي از هواي نفساني؛ مشغول مدند؛ همان بود که خواري
و ذلططت ،س طياه روزي و ع ط افتططادهگي نصي مططان مططد .در نتيج طة تمططام
انسانهاي روي زمين خسارتي بس جبران ناپذيري را متحم مدند.
خالصه سخن و نتايج بحث:
 -1خداوند منّان و مهربان با ارسال و بعثت يگانطه منجطي بشطريت و نطزول
وحي ،دين مبين اسمم را به پاية اکمال و مکارم اخمو را به اتمام رسطانيد،
و کمم پاک ،زيبا و دلنيشن اش را به عنوان معجزة بطزرگ ،جاويطد ،زنطده و
ارزنده براي پيامبرش اهدا نمطود و آنطرا دسطتورالعم زنطدگي ،منبطع نطور و
هدايت و کليطد ابطواب خومطبختي و سطعادت بطراي بنطدهگانش بطه عنطوان
بزرگترين نعمت قاب امتنان قرار داد﴿ .لََق ْد َم َّن َّ
ىف هِىْ ِ َْ
اَّللُ َعلَ ال ُْم ْىمِمنيِ َ ذِ ْ ََى َث َ

( )1اِوه مر.61 :
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واى ْ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ىاب َوا ْحلِ ْك َمىةَ َوذِ ْن َكىىاُِِا
ىِن مى ْىن َُِْى ُم ى ِ َْ وَى ْىلُىىِ َعلَى ْىْ ِ َْ آ َََيتىىه َووُى َزكْ ِ َْ َووىُ َثل ُم ُ ى ُىَ الْكَى َ
َُ
ِمن قىبل ل ِم َل م مبِ م ﴾ (38 )1
ْ َْ ُ َ َ َ ُ
اهلل بيگمان بر مسلمانان منت گذامطته ،هنگاميکطه فرسطتاد در ميطان
ايشان پيامبري از جنس خود مان،که براي مان آيههاي خدا را ميخواند ،و
ايشان را پاک ميگرداند و ايشان را کتاب و حکمت ميآمطوزد ،در حاليکطه
پيش ازيطن در گمراهطي آمطکاري بودنطد﴿ .الَْْ ْىِ َ َُ ْك َم ْلى ُ لَ ُك ْىَ ِدوىنيَ ُك َْ َوَُ ْاَ ْمى ُ
َعلَْْ ُكَ ِِ ْثم ِت وو ِ
َْ ُ لَ ُك َُ ِْ
اِ ْا َىل َ ِدونيْىا﴾ (39)2امروز کام کردم براي مما ،دين
ْ َ ََ
تانرا و تمام کردم بر مما نعمت خود را و پسنديدم براي مطما اسطمم را بطه
حيث دين و آيين ،برنامه و قانون زندگي ديني کطه پيطامبرش بطه مطؤمنين
َّي َُوَل ِسلْممِمنيِ ِمن َُِىم ِ ِ َ﴾ (40 )3
سزاوارتر از نفسهاي مان است﴿ ،النيِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ
 -2اگر ما سيرة اليق پيامبر را مورد بررسي قطرار دهطيم ،او را در ميطان
يارانش همواره زنده ميبينيم ،و تصوير کامط او را در عمط و گفتطارش ،بطا
تمام وضوح مشاهده مينماييم ،او داراي اخمقي است به دور از پيرايه ،ريطاء
و تظاهر نميتواند آن را پنهان سازد ،او را در م و روز ،آمطکار و پنهطان و
در سختي و آسايش و در ضعف وقوت و در خانه و بازار و در جواني و پيري،
برتخت نبوت و پادماهي ،يک سان ميبيني .آري! چ طدر زيبطا و پسطنديده
است که قرآن عظيم الشان در ميان هزاران مخالف و معاند نسبت به داعطي
( )1اِوه آ عمران آوه 164
( )2اِوه مائده آوه .3

( )3اِوه احزاب آوه .6
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ىك لَ َثلى ُللُ مىق َع ِظ م
ىَْ﴾41)1( .بطه تح يطق اي
حق چنطين اعطمم مطيداردَ ﴿ :وذَِِّ َ
محمد! بر م ام وااليي از اخمو هستي .يعني :نه تنها صاح اخطمو عظطيم
هستي بلکه برآن تفوو داري.
عکرمة بن أبي جه بعد از جنگ طوالني با رسول خدا کطه او و پطدرش
به انجام رسانيدند ،در لحظة مسلمان مدن ميگويد« :گطواهي مطيدهم کطه
معبودي بر حق جز خداي يگانه که مريک ندارند ،نيست؛ و گواهي ميدهم
که :تو بنده و رسطول خطدايي .گطواهي مطيدهم :تطو نيکوکطارترين و راسطت
گوترين و کام ترين انسان هستي ».عکرمه عموه ميکند« :ايطن سطخنان را
درحالي بر زبان آوردم که از مرم سرم را به زير انداخته بودم42 )2( ».
 -3پيامبر گرامي اسمم در مدت سيزده سطال بطا کمطال صطبر و مطکيبايي،
صداقت و امانت داري ،دين اسمم را ،در مکه مکرمه ،ميان مشرکين قطريش
گسترش داد ،سپس به دستور اهلل به مدينه منوره هجرت فرمود ،همطان
بود که روز جمعه  12ربيع االول سال يکم هجري مطابق  27سپتامبر 622
ميمدي در ميان بني نجار ،در زمين م اب خانه أبو ايوب انصاري فرود آمد،
و مؤقتاً در آنجا مسکن گزين مد .وي در اولين گام ،سطنگ تهطداب جامعطة
متمدني براي نخستين بار بدست توانا و مبارک خويش بطر مبنطاي توحيطد،
ت وا ،عدالت و اخوت اسممي بدور از هر نوع تبعيض و تعصط گذامطت .وي
در مدت ده سال ،دين م دس اسم م را به عنوان دين جامع ،مام  ،کام و
( )1اِوه قلَ.4 :
( )2اثْد حِ

الراىِ آلرون هراى اده لىدا ترمجىه مصىطم اوسي مشى د وااىل 1389

ط 1ص.181-180
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دين م بول و پسنديده در نزد خداوند در سراسر جزيره العرب وساير ن طاو
جهان انتشار داد.
وي اخل ىىا ُو،ىىِ هللا (عىىز و،ىىل) ُن وِهىىقنيا لإلق ىىداء سلنيىىي القىىرمي ي اىيته و اىىلِکه
واللقىىه قىىِن وهثىىل وعمىىل وور قنيىىا حبىىه وحىىب مىىن حبىىه و املىىِت ي حرمىىه ووشىىرهنيا
َشىىماع ه کمىىا ُاىىح اىىبحاِه سألىىه اکعظىىَ ُن وىدللنيا اجلنيىىة َغىي ح ىىاب و ن اىىاَق
عقابُِ .ه تثالی جمْب الدعِات.
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21
هجرت ،دعوت و بناي جامعه انساني
(از هجرت تا رحلت)
احلمد هلل العزيز احلکيم الّذي شرع اهلجرر لممتضعرع ني ونصرراهاجررين واألنصرجعلمی
َ يَ
ين َل َ ر سرروا التر ك مَِ َوَلمَ َمراس ا يَ َعر َري الكعسمكيَرج﴾ (1)1وأشرراد
ألردا الردينَ ﴿ ،و َر َعر َ َلم َمراَ الرذ َ
شر عسوله ابل ضح اهبني ،وأشاد أ ّن سيدان حممردا
أن ال إله إال هللا وحده الشريک له ،ب ّ

احلبيب ،أعسمه هللا عمحرا لمعرجهني .المارم لر ّ وسرمّم وابعل لمرِ أشرر لبرج ه وألمر

خمقه سيدان وحبيبنج حممد ولمی آله وألحجبه الذينعجرروا فراعا بدينام إلی هللا ولمری
ک ّ من اعضدی هبديه إيل يوم الدينّ .امج بعد:
ريُ لَ سِ ر سرم
رُ َلمَر كري سِ كم نَ كع َمر ر َ َوَع َ ر س
رُ لَ سِ ر كرم َ ي ررنَ سِ كم َوأَ كيَ كم ر س
ق ررج هللا تع ررجلی﴿ :الكيَر كرو َم أَ كل َم كم ر س
(2 )2
كَ
اْل كس ََل َم َ ينًج﴾
موسفيدان گرامي ،جوانان عزيز! خطبة اين جمعه مبارک را پيرامون هجرت
پيامبر اسالم ،حبيبنا محمد اين نقطه عطف تفاريخ بشفريت اختصفا
دادهام تا بدانيم :در هجرت پيامبر و پيروانش به حبشه و يثرب چه اسفراري
نهفته است؟ با هجرت آنجنفاب چفه وااعفات و تحفوتتي در جهفان رونمفا
( )1سوعه توبه.40 :
( )2سوعه مجئده.3 :
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گرديفد؟ عوامف انحطففاو و عقففت اگتففادگي امففت اسففالميدر عصففر حا ففر
چيست؟ .رمز موگقيت پيامبر اسالم در تطبيفق پالنهفايش بفراي تأسفيس
جامعة انساني و تدوين مفبادي نفخسفتين اانفون اسففاسي و حقفو بشفر،
چه بود؟
اولين هجرت مسلمانان به حبشه:

اهلل هنگاميکفففه بفففه پيفففامبرش امفففر نمفففوده گرمفففودَ ﴿ :وأَنكر َرذ كع َل َش ر َتَ َ
ني﴾(3)1و بترسان! خويشفاوندان نزديکفت را از عفااب اهلل .و پفس از
كرربَ َ
كاألَقر َ
َ
ني﴾ (4)2پس آشکارا ساز
جل َد ك
ع َِبَج تسر كؤَم سر َوأَ كل َر ك
اينکه دستور داد﴿ :فَ ك
ض َلر َن ال سكم كشر َرل َ
آن چه را که بدان امر ميشوي و از مشرکان روي بر تاب! پيامبر و اصحابش

با روحيه سر شار از ايمان و ايثار به طور آشکار به دعوت اسالميآغاز نمفوده
اند .همان بود که تعداد مسلمانان روز اگزون شد ،کفار افريش از نيرومنفدي
متداوم اسالم در هراس اگتيدند ،آزار و اذيت خود را عليه مسلمانان آنچنفان
شدت بخشيدند ،که رسول اکرم خود را از حمايت پيروانش عاجز تصفور
کرد ،لاا آنها را امر گرمود که به سوي حبشه هجفرت نماينفد و گرمفود« :لرو
خررررضم إل ری أعض احلبشررا ،فررف ّن فياررج ممکررج ال يظمررم لنررده أحررد ،حض ی جيع ر هللا لکررم
فررج وخمررج ممج أنضم فيه» 5)1( :اگر به سوي سر زمفين حبشفه رهسفرار شفديد؛
( )1سوعه شعرا .214 :
( )2سوع حجر.94 :

( )1عوايُ ابن اسحجق ع س ه ابن عشجم ،ج او  ،ص .321
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درآنجا پادشاهي است که در المروش هيچ کس ظلفم کفرده نميشفود؛ تفا
اينکه خداوند براي شما گشفايش و راه بيفرون رگفت را از آنچفه درآن گيفر
ماندهايد بگرداند.
در ماه رجت سال پنجم بعثت اولين گروه از اصحاب پيامبر که تعفداد شفان
به دوازده مرد و چهار زن بالغ ميگرديد ،به رهبفري عثمفان بفن عفنفان کفه
همسرش رانية دختر پيامبر نيز همراه وي بود ،در تاريکي شفت ،راه دريفا را
در پيش گرگته؛ از بندر (شعيبه) روانه حبشه شدند .ابوحايفة بن عنبسه بن
ربيعه و همسرش سهلة بنت سه و زبيفز بفن عفوام در جمف ايفن موکفت
مبارک شام بودند.
رسفول اکفرم در بفاره شفان گرمفود« :إ ّّنمرج ّأو بيُعرجررا يف سربي هللا بعررد
ابراعيم ولوط لميامرج الترَلم» آن دو نخستين خانواده اند که پس از ابفراهيم و
لوو عليهما السالم در راه اهلل هجرت نمودند.

(6)2

اما بعد از سرري نمودن دو ماه (شعبان و رمضفان ،در مفاه شفوال ،شفايعات
دروغين مصالحه و سازش بفين پيفامبر و مشفرکين و اسفالم آوردن افريش
برآنها اثر کرده؛ به مکه بر گشتند .بعد ازينکه وااعيفت را درياگتنفد ،عفدهاي
بار ديگر به حبشه بر گشفتند و چنفدين تفن در جفوار و حمايفت مفردي از
اريش وارد مکه شدند .در اين ايام شکنجه و خشونت افريش بفر مسفلمانان
شدت گرگت؛ بار دوم به حبشه هجرت نموده اند .اين بار به تعفداد ( 82يفا
( )2مبجعکپوعي ،الرحيق اهخضوم :ص.138
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 )83مرد ،در صورتيکه عمنار نيفز جفزو ايفن گفروه باشفد و ( 18يفا  )19زن
هجرت کرده اند.

(7 )1

مشرکين بعد از اينکه از حسن هم جواري و نيکويي نجاشي بفا خبفر شفدند
حصول پناه گاه و در اماني مهاجرين براي آنها ااب تحم نبود؛ از ايفن روح
دو مرد چابک و کاردان را «عمرو بن العا بن وائف » و «عبفداهلل بفن ابفي
ربيعه» را که هنوز اسالم نياورده اند همراه با هداياي گرانبها براي نجاشي و
بطريق (بطريک) هايش گرستادند تا نجاشي را به اخفرا مهفاجرين متقاعفد
سازند اما نجاشي بر آن شد که مو وع بررسي و دتي طرگين شنيده شود،
از اين رو کسي را به نزد مسلمانان گرستاد و آنان را به دربار خويش خوانفد.
م ففسلمانان ت ففصميم گ ففرگتند ج ففز راس ففت نگوينففد .و نتيجففه هففر چففه
ميخفواهد بشود.
«نجاشي» گفت :اين چفه کيشفي اسفت کفه در راه آن ،افوم خفويش را ،وا
نهاديد و نه دين مرا و نه آيين هفيچ يفک از ملف جهفان را پايرگتفه ايفد؟!
جعفر بن ابي طالت  ،اولين سفير پيفامبر گرامياسفالم و رئفيس مهفاجرين
صدر اول اسالم در محضر نجاشي شاه حبشه ،احوال دوره سفياه جاهليفت و
برخورد پيامبر اسالم را به آن ،چنين بيان نمودند« :پادشاه ! ما مردميبوديم
اه جاهليت که بتها را ميپرستيديم ،خفودمرده را ميخفورديم ،بفه اعمفال
گحشاء آغشته بوديم ،صلة رحم را اط ميکرديم ،بفا همسفايه بفد رگتفاري
( )1الرحيق اهخضوم :ص  ، 141به نق از سر ه ابرن عشرجم ،ج ،1ص * 364زا اهعرج  ،ابرن

القيم ج ،1ص24و ج ،2ص *44لَلمه منصوع پري لد خنتُ ( )82عا لحيح مي اند.
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داشتيم ،اوي ما عي را ميخورد ،ما به همين کيفيت زندگي ميکفرديم؛
تا که حق تعالي به سوي ما ،پيامبري از ميان خود ما برگزيفد کفه نسفت او،
نيکويي و راستکاري او ،امانتفداري و پاکفدامني او را ميشناسفيم .مفا را بفه
سوي خداي يکتا گرا خواند تا او را به يکتايي بشناسيم و او را بررستيم ،و از
پرستش سنگها و بتهايي که نياکان ما ميپرستيدند ،کناره جويي کنيم .مفا
را به راست گويي و امانت داري و پيوست ساختن رحفم ،همسفايگي نيفک،
خوداري از مالهاي حرام و خفونريزي گراخوانفد .و مفا را از اعمفال گحشفاء،
دروغگويي ،خوردن مال يتيم و نسبت دادن گحشفاء بفه زنفان پاکفدامن بفاز
داشت .به ما امر کرد که اهلل را به يکتايي بررستيم و به او هيچ چيفزي را
شريک نياوريم .ما را به نماز ،زکات و روزه امر کرد» (8 )1
سرس ظلم و ستمي را که مشرکين در حق آنها روا داشتند به نجاشي بازگو
نموده ،عفالوه کفرد « :بفه کشفور شفما آمفديم و از ميفان ديگفران شفما را
برگزيديم و ماي بوديم که در جوار شما بياساييم .پادشاها! اميد داريفم کفه
در پيشگاه شما بر ما ستم نشود».
نجاشي به او گفت :آيا چيزي از آنچه پيامبرتان از نفزد خفداي آورده اسفت،
همفراه داريفد؟ "جعفففر" پاسفخ داد :آري" .نجاشفي" گفففت :بفرايم بخففوان.
"جعفر" آيات نخستين سورة مريم را که با "کهيعص" آغاز ميشود ،تفالوت
کرد به خدا سوگند "نجاشي" چنان گريست که محاسنش مرطفوب شفد و

( )1شايد سيد قطب ،يف ظَل القررآن ،ترمجره لرَلا الردين ،سرمجوقي « ع سرجيهعجي قررآن»،

طر  1ص 230
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مصح هاي کشيشان وي نيز از شنيدن آنچه برايشان تالوت شده بفود ،بفه
اشک ،تر شد.
نجاشي گفت :همانفا ايفن کفالم و آنچفه عيسفي آورده ،نفوري اسفت کفه از
مشکات (کانون نور) ميتابد سرس عمرو بفن عفا

و دوسفتش را مخاطفت

ساخت و گفت :نه ،سوگند به خدا که آنان را بر شما تسليم نمفيکنم"9)1(.و
براي مهاجرين گفت :برويد در امان هستيد ،دوست ندارم که کوهي از طالء
داشته باشم و يکي از شما را اذيت کنم ".و هدية افريش را مسفترد نمفوده
الرشو م ّن حضّی آخذعج منکم»
گرمود« :مج أخذ هللا ّ
يعني :اهلل در مقاب پادشاهياي که به من بخشيد؛ رشوت نگرگت که من
(10)2

از شما رشوت گففيرم" بففدين تففرتيت مففساعي نففمايندگان اففريش بفه
ناکامي انجاميد.
واقعات و پيامدهاي هجرت به حبشه و مدينه منوره
دراين مقام به ذکر برخي از وااعات وپيامدهاي هجرت مسلمانان به حبشفه،
و عيت بحراني پيامبراسالم و يارانش درمکه و پالنهفا و دسفايس مشفرکين
اريش براي نابودي پيامبر و يفارانش را اکتففاء مينمفايم ،سفرس در مفورد
هجرت پيامبر صحبت ميکنم.
( )1الرحيق اهخضوم :ص 142- 143

( )2ش ريخ ابرروبکر رررجبرا زائري ،والررس متررجد نب رروي شررريف ،س ر النرري (إ ّن عررذا احلبير رب اي
حمب) ،اعالشروق ،رد 1409عر = 1989م ،ط ،2ص.125
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برداران عزيز ،دوستداران منجي بشريت!
چون نيرنگ مشرکين در استرداد مهاجرين از حبشه نقفش بفر آب شفد نفه
تنها به اذيت ،آزار و شکنجة مسلمانان اگزودند بلکه درپي ات پيامبر اسالم
شدند؛ امنا وي با کمال شجاعت و شکيبايي به دعوت خويش به طور علني و
آشکارا ادامه ميداد و همه روزه مورد آزار و اذيت مشرکين افرار ميگرگفت.
ابن أثير و ساير اصحاب سير از اول عمرو بن العفا روايفت ميکننفد
که :رسول اکرم گففت« :أتترمعون اي معشرر قرريش! والّرذي ن ر حممرد بيرده،
لقد رئضکم ابلرذبح» :آيا ميشنويد اي گروه اريش! اسم بفه ذاتفي کفه نففس
محمد به دست اوست؛ من به سوي شما به هالکت تفان از جانفت اهلل آمفده
ام» (11)1بخاري از « عروه بن زبير» روايت نمود که گفت :از پسر «عمر و بن
عا » پرسيدم شديدترين کاري که مشرکين نسبت به پيفامبر مرتکفت
شدند ،برايم بازگو ،وي ميگفت :هنگاميکه پيامبر نزديفک کعبفه نمفاز
ميگزارد« ،عقبه بن أبي معيط» پيش آمد و پيراهنش را به گفردن مبفارک
آن حضرت انداخت و به اصد خفه کردن ،به شدت گشار داد« .ابوبکر» پيش
آمد و شانههاي او را گرگت و از پيامبر دور ساخت و گفت« :آيا مردي را
ميکشيد که ميگويد :پروردگارم اهلل است» (12 )2

( )1مهني مصدع ،ط ،2ص .122 -119

( )2لحيح خبجعي ،ابب ذکر مجلقي النّي و ألحجبه من اهشرکني ِبکه ج  1ص .544
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مشرف شدن حمزه و عمربه دين اسالم:
در ماه ذي الحجه ،سال ششم بعثت أبو عمار حمزه بن عبد المطلت ،عمفوي
پيامبر و سه روز بعد ،حضرت عمر بن الخطفاب در آسفمان دودآگفين
جزيره عرب درخشيدند و گضاي آن ظلمت سفراي پهنفاور را بفا نفور ايمفان
درخشان نمودند .با مشرف شدن ايفن دو شخصفيت ،آرزوي ديرينفة پيفامبر
رحمت که دعاء کرده بفود« :الما ّرم ألرز اْلسرَلم أحرب الرررمني إليرک :بعمرر

بن اخلطجب أو أيب رار برن عشرجم» بفرآورده شفد .بفا مسفلمان شفدن ايفن دو
شخص تعداد مسلمانان اگزايش ياگت و مشرکين شيوة برخفورد شفان را بفا
پيامبر و أصحابش تغيير دادند .ابن مسعود ميگفت :ما نميتوانستيم کفه در
کنار کعبه نماز گااريم تا اين که عمر مسلمان شد13)1( .
و ميگفت« :پس از اسالم آوردن عمر همواره نيرومند بوديم»14 )2( .
پشنهادات صلحآميز نمايندة قريش براي پيامبر اسالم:

پس از اسالم آوردن اين دو اهرمان (حمزه و عمر) نمايندة اريش عتبه بفن
ربيعه نزد پيامبر آمد و در کنارش نشست و گفت :اي برادر زاده تو از مفايي
و چنان که ميداني به لحاظ خاندان و نست جايگاهي بلند داري ،اما اومفت
را با مشکلي بزرگ مواجه ساختي و وحدت شان را شکستي ..از من بشنو تا
اموري را بر تو عر ه بدارم ،بنگر شايد که برخي را برفايري پيفامبر گرمفود:
اي ابأالوليد بگو ميشنوم .وي گفت :برادرزاده! اگر ميخواهي با آنچفه آورده
( )1خمضصر س الرسو  ،شيخ لبدهللا النجدي ص  103الرحيق .154
( )2لحيح البخجعي ،ابب اسَلم لمر بن اخلطجب ج 1ص 544
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اي ،ثروت اندوزي ،برايت آنقدر از مال و ثروت خفويش گفرد آورديفم کفه از
همة ما داراتر شوي و اگر شوکت و شراگت خواسفتاري ،تفرا سفاتر و سفرور
خويش ميسازيم  ..و اگر پادشاهي ميخواهي ترا پادشاه خود بگيريم ،و اگفر
آنکه نزدت ميآيد جنني است که نميتفواني او را از خفود برانفي طبيبفان را
گرد آوريم  ..تا مدوا شوي.
پيامبر تا پايان گفتار عتبه به او گوش سررد .آنگاه گرمود« :اي أبا الوليد!
آيا سخنت پايان ياگت؟ گفت :آري .گرمود :پس ازمفن بشفنو .گففت :چنفين
کنم .گرمود :بسفم اهلل الفرحمن الفرحيم﴿ .حرم ﴿ ﴾1تَر كن َزير َم َرن الر ير كمحَ َن الر يرَح َيم
َ ن
َ
َ
َ
ض
ص رمَ ك
ُ آ ََايتسررهس قس ر كررآ ًَان َل َربَيَررج ل َقر كروم يَر كعمَ سمررو َن ﴿ ﴾3بَش ر ًا َونَررذ ًيرا فَ ر َ كل َر َ
﴿ ﴾2لضَررجب فس َّ
َ
وان إَلَكي َره﴾ (15)1تفا ايفن
أَ كلثَر سرسع كم فَر سا كم َال يَ كت َمعسو َن ﴿َ ﴾4وقَجلسوا قسرمسوبرسنَج َيف أَلَني نرا مميرج تَر كدلس َ
که پيامبر به آية سجده رسيد و سجده کرد ،سرس گرمود :أبا الوليد! سفخن
را شنيدي ،تو خود ميداني با آن  ..عتبه به سوي دوستان خويش بازگشفت.
گفتند:هان! چفه خبفر ابفا الوليفد؟ گففت :خبفر ايفن کفه بفه خفدا سفوگند
کالميشنيدم که هرگز همانندش را نشنيده ام .به خدا اين نه شعر است نفه
سحر است نه کهانت اي اريشيان! سخنم بشفنويد و ايفن کفار را بفه مفن وا
گااريد .از او دست برداريد و کناره بجوييد ،به خدا سخني که از او شفنيدم
خبري عظيم دارد ،اگر عرب بفر او چيفره شفود شفما کفارش را بفا خودتفان
ساختهايد ،اگر او بر عرب چيره شود ،سلطنت او سلطنت شماست و شفوکت
او شوکت شماست و با او از برخوردارترين مردمان ايد .گفتنفد :بفه خفدا بفا
( )1سوعه فصمُ.5-1 :
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زبانش ترا جادو کرده .گففت :ايفن رأي مفن اسفت شفما هرچفه ميخواهيفد
بکنيد»16 )1( .
سران اريش با مااکرة عتبه اکتففا ننمودنفد ،نفزد پيفامبر رگتفه ،همفان
مطالت را بار ديگر برايش عر ه نمودند ،اما رسول اهلل چنين پاسفخ داد:
آنچه ميگوييد در من نيست هرآنچه آوردهام نه از آنروست که اموال شما را
طم دارم و يا شوکتي در ميان تان بجويم و نفه پادشفاهي بفر شفما را آرزو
دارم ،اما خداوند مرا به عنوان گرستادة خويش برانگيخته و کتابي بر مفن
نازل نموده و مرا امر گرموده که شما را مژده بخش و هوشيار گو باشم  ..اگر
آنچه آورده ام برايريد ،همان بهرة شما از دنيا و عقبا خواهد بود و اگفر مفرا
نرايريد ،به امر حق شکيبايي ورزم تفا خفدا خفود ميفان مفن و شفما حکفم
گرمايد.
درخواست معجزه و نزول عذاب از پيامبراسالم:
آنگاه آنان خصوصاً اصي بن کالب از آنجناب خواستند که خدايش کوهها را
حرکت دهد و شهرها را بزرگتر سازد و رودها را در زمفين بشفگاگد و مفرده
گان را زنده سازد  ..اما پيامبر همان پاسخ پيشين را بفاز گففت .ايفن بفار از
پيامبر خواستند کفه از خفدايش بخواهفد کفه ملکفي بفرسفتد کفه او را
تصديق کرده و آنان با او دربفارة پيفامبر گفتگفو کننفد و باغهفا و گنجهفا و
کاخهايي از طال و نقره براي پيفامبر ايجفاد کنفد .امفا پيفامبر همفان پاسفخ
پيشين را باز گفت .آنگاه مطلت چهارم را عر فه کردنفد و از پيفامبر عفااب
( )1س ه بن عشجم ،ج  1ص  * 294 – 293رزئي از اين خرب عاهعجم الصغ  ،طرباين ،ج

 1ص  265آمده اسُ.
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طلبيدند  ..که خداوند اطعهاي از آسمان را بر سر شفان گفرود آورد .پيفامبر
گرمود « :اين منوو به خواست خداست ،اگفر بخواهفد چنفين کنفد  ..آنفان
عالوه نمودند :اگر ما دينت را نرايريم بفا مفا چفه خواهفد کفرد؟ در خاتمفه
آنحضرت را شديداً تهديد کرده و گفتند :اما ترا با آنچفه بفر سفرمان آوردي
رها نسازيم ،يا ما ترا هفالک کنفيم ،يفا تفو مفا را!  .رسفول خفدا از نزدشفان
برخاست و اندوهگين  ..به خانه برگشت» (17 )1
داستان شرمساري و هزيمت ابوجهل در پالن قتل پيامبر:
پس از برگشت پيامبر به خانه اش؛ ابوجه با تکبر به اريشيان تعهد سفررد
که با سنگي سترگ در انتظار پيامبر بنشينم و چون در نماز سر بفه سفجده
نهاد سرش را با آن بشگاگم .چون صبح شد ابوجه سنگي را که گرگته بفود
برگرگت و در انتظار پيامبر نشست ..چون رسول خدا به سجده رگت ابوجه
سنگ را برداشته و به سوي آنحضرت رگت و به وي نزديک شفد ،امفا ناگفاه
سخت ترسيده و در حاليکه همچون هزيمت ياگتگفان رنفگ بفر چهفره اش
نداشت عقت نشست چنانکه دستهايش که سفنگ را گرگتفه بفود خشفک
شدند تا آنکه سنگ از دستش اگتاد .چند تن از مفردان افريش بفه سفويش
آمده و گفتند :اي ابا الحکم تو را چه ميشود؟ گفت :چون برخاستم و بفه او
نزديک شدم تا آنچه را که ديشت گفته بودم انجام دهفم ،ناگفاه شفتري نفر
ميان من و او ظاهر شد که ميخواست مرا بگيرد .به خدا سفوگند کفه هرگفز
چنان سر و گردن و دندانهايي در هيچ شتري نديده ام!.

( )1الرحيق اهخضوم :ص . 158 -155
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ابففن سففحا ميگوي فد :بففرايم گفتففه انففد کففه رسففول خففدا گرمففود :آن
جبرئي  بود ،اگر نزديک ميشد؛ او را ميگرگت18)1( .
طرح سازش و مصالحه:
برادران و خواهران غيور! بعد از اينکه اهلل پفالن ابفو جهف را در کشفتن
پيامبر اسالم نقش بر آب کرد ،نيرنگ سازش و مصالحه را بفا پيفامبر اسفالم
در پيش گرگتند.
ابن اسفحا در سفند خفويش آورده اسفت کفه "اسفودبن عبفدالمطلت بفن
عبدالمطلت بن عبد العفزي" و "وليفد بفن المغيفرة"و "أميفه بفن خلف " و
"عففا بففن وائف " کففه از اگففراد بففا نفففوس اففوم خففويش بودنففد ،هنگففامي
پيامبرمشغول طواف کعبه بود؛ راهش را گرگته؛ گفتند :اي محمد! بيا تفا مفا
آنچه را تو ميپرستي؛ عبادت کنيم و تو نيز آنچه را ما ميپرسفتيم؛ عبفادت
کن و در اين کار با يکديگر مشارکت نماييم ..ما از آنچه تو ميپرستي؛ بهفره
مند ميشويم و تو از آنچه ما ميپرستيم؛ بهره مند ميشفوي!! اهلل سفوره
(الکاگرون) را نازل گرمود19 )2( .
عبد بن حميد و سائرين از ابن عباس نق کرده اند که افريش گفتنفد :اگفر
معبودهايمان را به نشانة تأييد لمس کني؛ معبودت را ميپرستيم وخداونفد
سوره (الکاگرون) را نازل گرمود20 )3( .

( )1س ه بن عشجم ،ج ،1ص 299 –298

( )2مبجعل پوعي ،الرحيق اهخضوم ،ص  ،160به نق از س ه ابن عشجم ،ج ،1ص .362
( )3مهني مصدع ،به نق از امجم سيوطي ،الدعاهنثوع ،ج ،6ص .692
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ابن جرير طبري و سايرين از او نق کرده انفد کفه افريش بفه رسفول خفدا
گفتنففد :سففالي تففو معبودهايمففان را عبففادت کففن؛ و سففالي مففا معبففودت را
َ
وين أَ كلبسر سد أَير َارج
ميپرستيم .خداوند اين آيت را نازل گرمفود﴿ :قسر ك أَفَرغَر ك َ ا ي َْ سكم سرر َّ
جعمون﴾ (21 )1
ا كَ َ س َ
اي جاهالن! آيا مرا گرمان ميدهيد که جز اهلل را بررستم.؟
اريشيان بعد از شنيدن اين جواب ااط  ،کامال نا اميد نشده ،نرمش بيشفتر
نشان داده گفتند﴿ :ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾22 )2( :ارآنفي غيفر از ايفن
بياور ،يا دگرگونش کن .اهلل در پاسخ آية  15سوره يونس را نازل نموده و
اين راه را بر آنها بست و پيامبرش را با نزول آيفة ( 75-73سفوره اسفراء) از
جفزيي تفرين تفماي بفه آنها بفر حفار داشففته و از عواافت چنفين کفاري
آگاه ساخت.
تماس مشرکين با احبار يهود پس از يأس و نا اميدي:
چون پالن اريش در نيرنگ امتياز بخشي و پيشنهادات صلح آميز به ناکامي
انجاميد؛ در گکر تدبير جديدي اگتيدند؛ يکي از شيطان صفتان مکه ،موسوم
به نضربن حارث با استفاده از اين گرصت برخواست و گفت :اي اريشيان! به
خدا سوگند که باليي بر شما نازل شده کفه تفا کنفون چفارهاي بفرايش نفه
انديشيده ايفد .سفرس در وصف پيفامبر گففت :محمفد نرمخفوترين و
راستگوترين و امين ترين نوجوان در ميان شما بود  ..و آنجناب را از هر نوع
( )1سوعه زمر.64 :

( )2سوعه يون .15 :
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دروغ گويي ،سحر ،شعر سرايي و جنون تبرئه کرده ،اريشيا ن را بفه چفاره
جويي برادرخوانده اش تأکيد کرد که به خدا باليفي برزگفي بفر شفما گفرود
آمده است .سران اريش با شنيدن اين نظريات؛ در شک و ترديد اگتيدند که
مبادا محمد گرستاده اهلل باشد؛ نضربن حفارث را همفراه يفک يفا دو تفن
مأمور ساختند که به نزد يهود يان مدينه بروند .او چنين کرد.
احبار يهود گفتند :دربارة سه چيز از او پرسش کنيد؛ اگر پاسخ گفت؛ کفه او
پيامبر مرس است ،ورنه او مدنعي و دروغگو است.
 -1از او دربارة جواناني بررسيد که در روزگاران پيشين ميزيستند ،بررسفيد
که سرگاشتشان چگونه بوده است؟ آنان داستان شگفت انگيز داشته اند.
 -2از او دربارة مردي بررسيد که زمين را گردش کرد و خاور و باختر زمين
را درنورديد ،ماجراي او چه بوده است؟
 -3از او در باره «روح» بررسيد که چيست؟
چون « نضر» به مکه باز آمد ،گفت :چيزي آوردهام که نزاع شما و محمفد را
خاتمه ميبخشد و آنان را از گفتة يهود آگاه ساخت .اريش نيفز پرسشفهاي
سه گانه را از پيامبر پرسيدند ،پس از چند روز سورة که  ،سفوره هجفدهم
ارآن نازل شد که در آن ماجراي جوانان ماکور موسوم به «اصحاب کهف »
و ماجراي مرد جهان گرد که همان «ذوالقفرنين» اسفت ،بيفان شفده اسفت.
پاسخ دربارة روح ،در سورة اسراء ،سورة هفدهم ارآن آمده است23)1( .

( )1مررجرراي الررحجب کاررف ع سرروعه کاررف ،آايت .25-9ذوالقرررنني ،آايت  * 98 -83ع
موع عوا ،سوعه اسرا  ،آيه.85
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بدين ترتيت براي اريش آشکار شد که پيفامبر بفر حفقن و گفردي راسفتگو
است «اما ستمگران سرباز زدند و جز انکار حق نخواستند» (24 )1
ابوطالت به اين باور شد که مشرکين اصد کشتن برادر زادهاش را دارند؛ آية
اففرآن نيففز بففه ايففن توطئففه اشففاره کففرده ميگرمايففد﴿ :أ كَم أَبكر َرسمرروا أ كَمر ًررا فَرَف يان
سم كَربسمو َن﴾25)2(:آيا در کار خويش عزم جازم کرده اند؟ همانا ما نيز عفزم جفازم
کننده هستيم " .ابوطالت خاندان ،بنيهاشم و بنفي المطلفت را گفردآورد و
ايشان را به دگاع و محاگظت از پيامبر گراخواند؛ و آنان نيز ..اعم از مسفلمان
و کاگر خواستهاش را پايرگتند و نزديک کعبه با او همريمان شدند ،بفه جفز
از برادرش «أبولهت» که از آنان دوري گزيد و همراه اريش بااي ماند26)3(.
مقاطعه ،تحريم اقتصادي و اجتماعي و عام الحزن:
برادران عزيز ،دوستداران پيامبر گرامياسالم!
مشرکين اريش دانستند که اگر محمد را به ات رسانند ،وادي مکفه از
خونشان رنگين خواهد شد؛ به ستمي وکمتر از ات و تلختفر و دشفوارتر از
ستمهاي گاشته متوس شدند؛ آنان در خي  ،و بني کنانه در درنه محصفت
گرد آمده ،عليه مسلمانان ،بنيهاشم ،بني المطلت و حاميفان وي همريمفان
شدند که با ايشان اطف رابطفه نمفوده ،خويشفاوندي ،داد و سفتد ،خريفد و
( )1تمخيص ،ل ی الرمحن مبجعکپوعی ،الرحيق اهخضوم ،ص ،163 -161بره نقر از سر ه ابرن

عشجم ،ج ،1ص ،301-299
( )2سوعه زخر .79 :

( )3مهرني مصرردع ،برره نقر از سر ه ابررن عشرجم ،ج ،1ص  269و خمضصررر التر  ،شريخ لبرردهللا

النّجدي ،ص .106
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گروش همنشيني نکنند .از اين رو پيماني را بفر صفحيفة نگاشفتند کفه «تفا
بنيهاشم پيامبر را براي ات تسليم نکفرده انفد ،هرگفز بفا ايشفان مصفالحه
نکرده و مهر و عطوگتي نسبت به آنان نشان ندهند» پيامبر همراه بفا ابيلفة
بنيهاشم اعم از مسلمان و کاگر به شهر مکه ترک گفتفه در درهاي بفه نفام
شعت ابي طالت مسکن گزيدند .گفته ميشود که اين حادثه در آغاز محفرم
سال هفتم بعثت به واوع پيوست .نويسفنده ايفن پيمفان مقاطعفه و تحفريم
"بغيض بن عامر بن هاشم" بوده است که رسول اهلل او را نفرين گرمود و
در نتيجه دستش گلج شد"27)1( .پيامبر و مسلمانان رنجهاي طاات گرسفايي
را در اين مدت تحم کردند .بنيهاشم از شدت گرسفنگي بفرگ و پوسفت
درختان را ميخوردند ،گرياد و گغان زنان و کودکان گرسنه از سفوي شفعت
شنيده ميشد .آنها در ماههفاي حفرام ميتوانسفتند از شفعت بيفرون آمفده،
روريات زندگي خود را خريداري کنند.
رسول اهلل تنها در ايام حج از آنجا خفار ميشفد و مفردم را بفه اسفالم
دعوت ميکرد .اين مقاطعه ظالمانه سه سال ادامه پيدا کرد ،تفا ايفن کفه در
ماه محرم سال دهم بعثت در اثر مساعي پنج تن از خيفر انديشفان افريش،
«زهير بن أميه مخزومي» نواسة دختري عبدالمطلت ،و «مطعم بن عدي» و
«أبو البختري بن هشام» و «زمعة بن األسود بن المطلت» به رهبري «هشام
بن عمرو» شکسته شد .ايشان در منطقه "حجون" با هم يکجفا شفده و بفر
( )1فضح البرجعي ،شررا لرحيح البخرجعي ،ج ،3ص  ،529و لرحيح خبرجعی حرديث (،1518

 * )7479 ،4285 ،4284 ،3882 ،1590زا اهعج  ،ج ،2ص.46
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نقض اين پيمان ظالمانه تعهد نمودند .سرس به مجلس اريش رگتند .همان
بود که زهير بعد از طواف خانة کعبه ،رو به مردم کرد و به مفامت پيمفان و
مالمتي مشرکين پرداخته عالوه کرد« :به خدا سفوگند ،تفا زمفاني کفه ايفن
عهدنامه ظالمانه پاره نشود؛ از پاي نه نشينم» ابو جه بفرايش گففت :دروغ
گفتي .به خدا اسم که اين عهدنامه پاره نخواهفد شفد .در مقابف آن چهفار
شخص خير انديش ،گفتههاي زهير را تصديق و تقويت نمودنفد .ابفو طالفت
نيز در آنجا حضور داشت و آنها را از گرمودة پيامبر مبتنفي بفر اينکفه تمفام
محتويات عهدنامه را با استثناي نام اهلل موريانفه خفورده اسفت ،بفا خبفر
ساخت .باآلخره در نتيجه گفتگوهايي که ميان ابو جهف و ديگفران صفورت
گرگت ،مطعم براي پاره کردن عهد نامه به پا خاست؛ امنا ديد که موريانه بفه
جز «باسمک اللهم» و هر جايي که نام خداونفد متعفال مفاکور بفوده ،همفه
عهدنامه را خورده است.
شش ماه پس از شکست مقاطعه ،در ماه رجت سال دهم بعثت ،شفش مفاه
پس از خرو از شعت ،بزرگترين حاميپيامبر ،کاکايش ابوطالت وگات کفرد.
در حديثي صحيح از مسيت روايت شده که چون مرگ ابوطالت گفرا رسفيد،
ابوجه در کنارش بود ،در اين هنگام پيامبر در بالينش حضفور ياگفت و
گرمود( :اي عم! ا ت إله إلنا اهلل کلمفه أحفا لفک بهفا عنفد اهلل) يعنفي :اي
عموجان! بگوت إله إلنا اهلل ،کالميکه بدان بفه وسفيله آن برايفت نفزد اهلل
حجت آورده ،شفاعت ميکنم .ابوجه و عبداهلل بفن ابفي أميفه گفتنفد :اي
أبوطالت! آيا از آيين عبدالمطلت روي بر ميگرداني؟! و پيوسته اين سخن را
تکرار کردند تا اينکه وي آخرين کالم را در برابرشان چنين به زبان آورد :بر
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آيين عبدالمطلت .پيامبر گفت :البته تا زماني که من نشوم برايت از خداوند
آمرزش خواهم خواست .آنگاه آية 113سورة توبه و آية  53اصص نازل شفد:
َ
رُ﴾ (28)1همانا تو هدايت کرده نميتواني کسي را کفه
َحبَر كب َ
﴿إَني َ َال ََتكدي َم كن أ ك
داشتي(29 )2

دوست
آثار اين مصيبت جانکاه از روح و روان پيامبر هنوز نرگته بود کفه حفدود دو
سه ماه يا سه روز پس از وگات ابوطالت ،همسفر وگفادار و گفداکارش ،بفانوي
نامففدار اسففالم ،حضففرت خديجففه در اثففر کسففالتهاي ناش في از دوران
مقاطعه ،بيمار شد و به عمر ( )65سالگي بدرود حيات گففت .پيفامبر در
وصفففش گرمففود« :آمنررُ يب ،ح رني ک ررر يب النّررجو ول ر ّدقضنی ح رني ک ر ّذبن النّررجو و

حرمن النّرجو و عزقرن هللا ولردعج وح ّررم ولرد عرج»30)3(.بفدين
أشرکضن يف مجهلج حني ّ
ترتيت ،پيامبر اکرم بهترين حاميان دلسوز خود را هم در خانه و هفم در
بيرون ،از دست داد .وي در اثفر ايفن دو گاجعفه ،چنفان غمگفين و محفزون
گرديد که آن سال را عام الحزن نام نهاد.
پيامبر به سوي طائف:
رسول اکرم پس از اين که بزرگترين حفاميخويش را در مکفه از دسفت
داد؛ در شوال سال دهم بعثت = ژوئن سال 619م همراه با گرزند خواندهاش
"زيد بن حارثه" عازم طائ  ،جنفوب مکفه گرديفد ،مفدت ده روز در آنجفا
( )1سوعه قصص56 :

( )2ت صي قصه ،لحيح خبجعي ،ابب قصا ايب طجلب ،ج ،1ص .548مهچنني به ص -173

 ،172س ه الرحيق اهخضوم مرارعه شو .

( )3االسضيعجب يف معرفا األلحجب البن لبدالرب ،ج  2ص  .89مِضبه شجممه.
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ااامت کرد و مردم را به ايمان و حمايت از خفويش گفرا خوانفد ،ولفي مفردم
طائ نه تنها دعوت او را نرايرگتند ،بلکه توسط اوباشان و سفهاي خود ،وي
را مورد تحقير و رب شتم افرار داده و بفا زدن سفنگها پفاي مبفارکش را
خون آلود ساختند .زيد بن حارثه که جانش را در سنگها براي جلفوگيري از
اصابت به پيکر نازنين پيامبر رحمت ،سرر سفاخته بفود؛ چنفد جفاي سفرش
شکست ..تا اينکه پيامبر ناگزير شد و درسه مايلي طائ وارد باغي شود کفه
متعلق به "عتبة" و "شيبه" گرزنفدان ربيعفه بفود .بفا ورود پيفامبر بفه بفاغ
مهاجمان باز گشتند و پيامبر در سايه تاريکي روي زمين نشست و پشت به
ديوار باغ نهاد ..در حالي که دلش از کثرت اندوه و غم لبريز شده بفود دعفاء
مشهور خويش را خواند ..چون پسران ربيعه پيامبر را ديدند؛ دلشان نرم شد
و غالم نصراني خويش را که «عفدناس» ناميفده ميشفد ،خواندنفد و گفتنفد:
خوشهاي از اين انگور بگير و براي اين مرد ببر .چون «عفدناس» انگفور را در
برابر رسول خدا نهاد ،آن حضرت دست پيش آورد و «بسم اهلل» گففت و
آنگاه به خوردن انگور آغاز کرد ”.بعد از آن با دلي شکسته و خاطري اگسرده
راه مکه را در پيش گرگت.
داستان غمانگيز نا اميدي پيامبر از مردم طائف:
امام بخاري تفصي اين داستان را از عروه بفن زبيفر آورده کفه عايشفه
برايش روايت نمود که روزي از رسول خدا پرسيد :آيا روزي دشفوارتر از روز
غزوه احد برشما گاشته است؟ گرمود( :من از اومت چيزهاي بسيار ديدهام،
اما دشوارترين آنچه از ايشان ديدم ،روز عقبه بود که نزد ابن عبفديالي بفن
عبد کالل رگتم ولي جوابي که انتظارش را داشتم ،نداد ،من نيفز انفدوهگين
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به راه خود رگتم تا آن که در « ارن الثعالفت» -کفه بفه افرن المنفازل يفاد
ميشود -به خود آمدم ،آنگاه سر بلنفد کفردم و ديفدم ابفري بفر مفن سفايه
اگکنده است .در آن نگريستم و جبري  را ديفدم ،مفرا صفدا زد و گففت:
همانا خداوند سخني را که اومت به تو گفته اند و پاسخي که به تو دادهاند،
شنيد و اينک ملک موکن بر کوهها را به سفوي تفو گرسفتاده ،تفا هفر آنچفه
بخواهي به او گرمان دهي .ملک کوهها مرا صفدا زد و بفر مفن سفالم کفرد و
گفت :اي محمند چنان است {که شنيدي} و هرچه بخواهي همان ميشفود.
اگر بخواهي «أخشبين» را بر مردم مکه گرو کوبم .اخشبين نام دو کوه مکفه
است :کفوه «أبفوابيش» (در شفمال) و کفوه مقابف آن (در جنفوب) کفه «
اعيقعان» ناميده ميشود .پيامبر گفت :آرزو ميکنم که خداوند از نس شان
کساني را بر آورد که گقط خداوند يکتا را بررستند و موجفودي را شفريک او
ارار ندهند»31 )1( .
پيامبر گرامياسالم پس از سفر شگفت انگيز و خار العادة اسفراء و معفرا ،
از مکه مکرمه به مسجد ااصي و عرو به آسمانها در شت بفا جسفم و روح،
راه دعوت به اهلل را به اطمينان خاطر و استوار تر از گاشته ادامه داد.
در موسم حج سال يازدهم بعثت با يک گفروه شفش نففري از مفردم يثفرب
مالاات نمود و آنان را به اسالم دعوت کرد ،ايشان دعوت شان را پايرگتند و
به دين اسالم مشرف گرديدند.
( )1الرحيرق اهخضرروم :ص ،191 -189برره نقر از لررحيح خبررجعي .کضررجب بررد اخلمررق ،حررديث
 -3231،7389فررضح البررجعي ج  6ص  -360لررحيح متررمم ،ابب مررن لقري النرري (ص) مررن
أذي اهشرکني و اهنجفقني ج  2ص .109
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در موسم حج سال بعدي  12تن از يثربيها که  5تنشان کفه از مسفلمانان
ابلي بودند ،در تنگه عقبه واا در منطقه مني دست بيعت و اطاعت رسفول
اکرم را دادند.
رسول اکرم مصعت بفن عميفر ر ا بفه عنفوان نخسفتين سففير اسفالم و
نمايندة خويش با ايشان به يثرب گرستاد تا تعاليم اسالم و آيفات ارآنفي را
به ايشان بياموزد؛ در نتيجفه  73تفن از مسفلمانان آنجفا در سفال سفيزدهم
بعثت که دو زن در زمرة ايشان بودند ،به همان تنگه عقبه آمدند و با رسول
اکرم بيعت نمودند و آمادهگي خفود را در حمايفت از ايشفان و دگفاع از
اسالم اعالم نمودند32 )1(.
هجرت به يثرب (مدينه منوره)
پيامبر گرامياسالم مردم را در مدت سيزده سال با کمال صبر و شفکيبايي،
صداات و امانت داري ،به دين اسالم دعوت نمود و اسالم را ،در مکة مکرمه،
ميان مشرکين اريش گسترش داد ،سرس به دستور اهلل به مدينة منفوره
هجرت گرمود ،همان بود که روز جمعه  12ربيف اتول سفال يکفم هجفري
مطابق  27سرتامبر  622ميالدي وارد مدينه شد و در ميفان بنفي نجفار ،در
زمين مقاب در خانة أبوايوب انصاري گرود آمده ،گرمود « :اگر خفدا بخواهفد
اينجا منزل و جايگاه است» و مواتاً در آن خانه مسفکن گفزين شفد .وي در
اولين گام ،سنگ تهداب جامعه متمدني براي نخسفتين بفار بدسفت توانفا و
مبارک خويش بر مبناي توحيد ،تقوا ،عدالت و اخفوت اسفالمي بفدور از هفر
( )1اش ررريف ،سر ريد امح ررد :رت ررضجععجي ع ير رن شنجسر ري تطبيقر ري ،ب رره نقر ر از سر ر اب ررن عش ررجم

ج/2ص.94-86
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نوع تبعيض و تعصت گااشت .وي در مدت ده سال زعامتش ،ديفن مقفدس
اسالم را به عنوان دين جام  ،شام  ،کام و دين مقبول و پسنديده در نزد
خداوند در سراسر جزيره العرب ،وساير نقاو جهان انتشار داد.
رسول اکرم بعد از نزول آيه  39سورة حج مبتني بر اجفازة جهفاد در راه
خداوند در دگاع از کيان امت اسالم در مقابف ظالمفان و متجفاوزان ،بفه
جهاد مسلحانه آغازنموده.
در حدود ( )66جنگ بزرگ و کوچک تحت رهبري و گرماندهي ايشان بفه و
اوع پيوست که نبوغ و مهارت ايشان را در امور نظامي به نمايش ميگفاارد.
مورخين ،جنگهايي را که درآن خود رسول اکرم ،شخصاً حضور داشته و
رهبري کرده انفد؛ بنفام غفزوه و جنگهفايي را کفه در آن شخصفاً اشفتراک
نورزيده  ،بنام سريه ياد ميکنند ..تعداد سريههاي رسفول اکفرم بفه 38
سريه و غزوههايشان به  28غزوه بالغ ميگردد.
اولين غزوة پيامبر اکرم  غزوة ودان يا ابواء نام دارد که در ماه صفر سفال
دوم هجري رخ داد و آخرين غفزوة ايشفان غفزوة تبفوک اسفت کفه در مفاه
جمادي األولي سال نهم هجري به وافوع پيوسفت .از ميفان غفزوات بيسفت
وهشت گانه ،تنها در نه غزوه ،ميان پيغمبر و دشمنانش رويا رويفي رخ داد،
اما در بقيه يا دشمن تسليم شد و يا اينکفه گفرار را بفر افرار تفرجيح داد؛ و
جنگي صورت نرايرگت .غزواتي که درآن جنگ واا شفد عبفارت اسفت از:
غزوه بدر در سال دوم هجري ،غزوة احد در سفال سفوم هجفري ،غزوههفاي
بني مصطلق و احزاب (خند ) و بني اريظه ،در سال پفنجم هجفري ،غفزوة
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خيبر در سال هفتم هجري ،غزوههاي گتح مکفه ،حنفين و طفائ  ،در سفال
هشتم هجري .در همة اين جنگها پيروزي از آن پيامبر بود33 )1( .
نتايج بحث:
 -1در سايه گطانت پيامبر اکرم چه آنانيکه به حبشفه مهفاجر شفدند و
چه آنانيکه به مدينة منوره مهاجرت کردند بدون مواجه شدن بفا هفيچ نفوع
مشک مادي ،مشکالت دنيوي هجرت را به راحتفي پشفت سفر گااشفتند و
اگزون بر آن ،انکشاگات و نتايج جديدي را بفه بفار نشفاندند .در حقيقفت در
تاريخ جهان هيچ هجرتي به اندازة هجرتهاي انجام ياگته با دسفتان رسفول
خدا موگق و پربار نبوده است".
 -2در ماه ذي الحجه ،سال ششم بعثت أبو عمار حمفزه بفن عبفد المطلفت،
عموي پيامبر و سه روز بعفد ،حضفرت عمفر بفن الخطفاب در آسفمان
دودآگين جزيره عرب درخشيدند و گضاي آن ظلمت سراي پهناور را با نفور
ايمان درخشان نمودند.
 -3پيامبرگرامياسففالم مففردم را ،در مففدت سفيزده سففال ،بففا کمففال صففبر و
شکيبايي ،صداات و امانت داري ،به دين اسالم دعوت نمود ،تا اينکه اسفالم
را در مکة مکرمه ،ميان مشرکين اريش گسترش داد.
 -4رسول اکرم به دستور اهلل بفه مدينفة منفوره هجفرت گرمفود ،روز
جمعه  12ربي اتول سال يکم هجري مطفابق  27سفرتامبر  622مفيالدي
وارد مدينه شد.
( )1اشريف :رتضجععجي ع ين شنجسي تطبيقي .ص)331-330
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 -5پيامبر رحمت ،در اولين گام ،سنگ تهداب جامعه متمدن انساني را براي
نخستين بار بدست توانا و مبارک خويش بر مبناي توحيفد ،تقفوا ،عفدالت و
اخوت اسالميبدور از هرنوع تبعيض وتعصت گااشفت .و در مفدت ده سفال
زعامتش در مدينة منوره  ،دين مقفدس اسفال م را بفه عنفوان ديفن جفام ،
شام  ،کام و دين مقبول و پسفنديده در نفزد خداونفد در سراسفر جزيفره
العرب ،وساير نقاو جهان انتشار داد.
ويف اخلض ر ررجم ،أعر ر ررو هللا (ل ر ر ّرز ورر ر ر ) أن يوفّر ر ررقنج لإلقض ر رردا ابلنر ر ري خ األم ر ررا ،حبيبن ر ررج

حممد(ل ررمي هللا لمير ره وسر رمّم) يف سر ر ته و سر رموکه وأخَلق رره ،ق رروال وفع ررَل ولم ررَل و أن

يرزقنررج حبرره و حررب مررن حيبرره مررن اهاررجررين و األنصررجع کمررج أس ر له اب رره األلظررم أن
يدخمنج ا نّا بغ حتجب و ال سجبق لقجب .إنه جميب الدلوات.
وآخر لواان أ ّن احلمد هلل عب العجهني.
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بناي جامعه انساني
و تأسيس دولت اسالمي
احلمد هلل هللاذد يهللنصدعهللدهد ههللم د هللاأحد ا هللمحد هوهللماذصددالهللماذ ع دا هللد دیهللمد هلل هللندديهلل
هللاذعسداذةهللمهللنصداهللاأمدةهللمهللد دیهللآذد هللمهللحدهه هللاذ يهدنيهللمهلل
بع هوهللاذ يهللأدیهللاأمانةهللمهللب عغ ع

م هللتهعهمهللإبح انهللاذیهلليو هللاذ ي .هلل هلل
اماهللبع ! هلل

برادران مؤمن ،دوستداران پيامبر رحمت!
رسول اكرم در ميدان نبرد ،شجاعترين قهرمانان بود و در سياست رزمي
و طرح پالنهاي موفق در عرصههاي مختلف نظامي ،اجتمااعي ،اقتااادي ،و
تربيوي بيهمتا بود .پيامبر گرامياسالم در دوران مدني كه دولت اساالميرا
در مدينااه منااورت ت سايس كاارد ،عقااد پيمااان دوسااتي و باارادري را مياان
مهاجرين و اناار و گسترش صلح ،سالم و آرامش را ميان ساير اقوام سااكن
در مدينه در صدر اهداف و برنامههاي حيات بخش خود قرار داد .همان باود
كه شهر يثرت با قدوم پيامبر رحمت ،نامهااي زيباا و پار ماتاواي "مديناه
منورت" و "مدينة طيبة" را كمايي كرد ،و مركز فراگيري علم و تمدن گرديد.
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پيامبراسالم براي ايجاد جامعة اسالميدر فضاي صالح و بارادري پالنهااي
كاري و تدبيري خويش را در مراحل ذيل عملي فرمود:
مرحلة اول :بناي مسجد نبوي شريف:
بناي مسجد نبوي شريف نخستين گاميبود كه پيامبر گرامياسالم برداشت،
آن حضرت مکان اين مسجد را همانجايي برگزيد ،كه شاترش در آنجاا باه
زانو زدن م مور شدت بود ،در جايي كاه قبيلاه بناي نجاار ،ماماهااي پياامبر
سکونت داشتند .پيامبر زمين مسجد را از دو پسر يتيم كه مالا

آن بودناد

خريداري فرمود و خود نيز در ساختن آن ساهيم شاد ،درحاليکاه خشات و
ساانح حماال ميك ارد؛ زمزمااه ميفرمااود« :اذ عهد عدمهلل هللدديشهللإ دديشهللاآلخددعلهلل هلل
فاغفعذألنصدا هللماههداةعل»1)1(.خدايا زندگي راستين ،جز زندگي آخرت نيست *
پس اناار و مهااجران را بياامرز ..خداوناد مديناه را ازبركات دعااي سارور
كائنات منور و مابوبتر از مکة مکرمه گردانيد.
مسجد نبوي شريف صرفا مکان اداي نماز نبود؛ بلکه دانشگاهي بود كه
مسلمانان درآن ،عقايد وعلوم اسالمي ،سياست و مديريت را فرا مي گرفتند،
و انجمني بود كه درآن ،افراد قبائل مختلف كه دراثر تعابات قومي ،و
جنگهاي دوران جااهليت ،باا يکديگر خااومت داشاتاند ،الفات و پيوند
مي يافتند.

()1هللحهياهللخبا یوهللح يثهلل .428هلل
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مسجد ،مركزي بود براي تدريب و فرماندهي سپاهيان اسالم و پايگاهي بود
براي ادارت كارها وگسترش فعاليتها ،و مجلسي بود براي جلسات مشورتي
واجرائي ،برعالوت مهمان سرايي بود براي مسافران و سالکين علم و
سرپناهي بود براي بسياري از فقراي مهاجرين و پناهندت گان بي خانه و
خانوادت اي كه درآن سر زمين به سرمي بردند .مقام منزلت مسجد نبوي
شريف با اقامتگات و منبر پيامبر گرامي اسالم آنقدر صعود كرد كه اهلل (جلّ
جالله) بخشي از آنرا ،باغچه اي از باغچه هاي جنت گردانيد.
مرحلة دوم :پيمان برادري ميان مهاجرين و انصار:

در دومين گام ميان مهاجرين و انااار پيماان بارادري بسات" .ابان قايم"
ميگويد :آنگات رسول خدا در سراي "انس بن مال " ميان نود تان كاه
نيمياز مهاجرين و نيمي از اناار بودند ،پيمان برادري بسات تاا يکاديگر را
ياري كردت و پس از مرگ بجاي اقارب نسبي از يکديگر ميراث بردناد .ايان

ه ُده َمهلل
حکم تا غزوة بدر ادامه يافت تا هنگاميكه آيه شريفهَ ﴿ :مأُمذُدو َ
هللاأَ َ َحداب هللبَد َع ُ
أَمَلهلل بهدعضهلل﴾( )1نازل گرديد .يعني :خويشاوندان به يکديگر سزاوارتر اند1.
ََ ََ
اصااب پيامبر اسالم الگوي ايمانداري ،ايثار ،بارادري و همادردي بودناد" :
رسول خدا به ماض رسيدن به مدينه ،اناار و مهااجر را باا يکاديگر بارادر
ساخت و در روح آنان چنان پيمان برادري دميد كه آنهاا ايان بارادري را از

()1هللسو ههللانفال:هلل75هلل .هلل
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برادري نسبيشان قوي تر و مقدمتر ميديدند ،حتي براي مدتي وراثت نياز
در بين آنان جريان يافت.
داستان ايثار سعد بن ربيع به برادر مهاجرش عبددالرحنن بدن
عوف:
پيامبر اكرم« ،سعد بن ربيع» را با «عبدالرحمن بن عوف» برادر سااخته
بود .سعد بن ربيعروزي دست برادرش را گرفت و به او گفت« :برادرم،
شما هر چيز تان را در مکه رها كردياد و باا دسات خاالي آمدياد در حاال
حاضر تو مجرد هستي ،اما من دو همسر دارم .به خاطر خدا ميگويم ،تو باه
همسرانم نگات كن! از هر كدام خوشت آمد ،من او را طالق ميدهم و پس از
سپري شدن عدّتش با او ازدواج كن!» عبدالرحمن بن عوفبا چشامان
پر از اش  ،به او چنين پاسخ ميدهد « :برادرم! اهلل همسارانت را باه تاو
مبارک كند! تو رات بازار را به من نشان دت ،همين برايم كافي است!» پس از
مدتي عبدالرحمن بن عوف توان ادارة فاميلش را يافت و اولين كاريکه
كرد ،ازدواج بود".

(1 )1

پيامبر گرامياسالم ريشههاي ايمان را در قلوب پيروانش چنان غار

كارد

كه هيچ چيزي در نزد شان گرانتر از مابت اهلل و پيامبرش نبود ،پابندي به
احکام و فرامين اسالم را بر ماالح دنيوي و حتي بر جان ،مال و اوالد خاود
ترجيح ميدادند.
هللةامي ان.هللتعمج هللاستادهللفيضهللحمم هللدثماينوهللج2وهللصهلل 125-124هلل
()1هللهللگوذ وهللنو هلل
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مرحلة سوم :عقد ميثاق هنگاني ،اخوت و هنبستگي:
سااومين شاااهکاري پياامبر اسااالم در مياان تمااام مساالمين اياان بااود؛ تااا
كينهتوزيهاي موروث از جاهليت و انگيزتها و عاليق ظالمانة قبيلاهاي را از
ميان برداشت ،و وحدت اسالمي فراگيري را ايجاد كند.
فشردة برخي از مواد اين معاهادت :ايان عهدناماه مکتاوبي اسات از ماماد
پيامبر ،ميان مؤمنين و مسلمانان از قريش و يثارب و هار كاه بادين شاان
بپيوندد و همرات شان جهاد كند:
 -1آنان ي

امت مستقل غير از مردم نامسلمان به شمار ميروند.

 -2مهاااجرين قااريش همچااون دوران پيش اين ،ديااه (خونيهااا) يکااديگر را
ميپردازد و در ميان مؤمنان ،فديه رهايي اسير خويش را به ناوي پسنديدت
و منافانه پرداحت و هر طائفه از آنان ،اسير خويش را در ميان مؤمنين باه
ناوي پسنديدت و منافانه با پرداخت فديه رهايي ميبخشد.
 -3مؤمنين در مياان خاويش ،ماؤمن نيازمناد را رهاا نميكنناد ،بلکاه در
پرداخت فديه و يا دية او به گونه اي پسنديدت همکاري ميكنند.
 -4مؤمنين پرهيزگار همگي بر ضد كسي كه باه ايشاان تجااوز كاردت و ياا
ظالمانه چيزي از ايشان بطلبد و ياا گناات و تجااوز و فساادي در ميانشاان
پديد آورد ،همدست و متاد اند.
 -5آنان همگي عليه او همدست و متاد اند ،گرچه فرد ستمگر فرزند يکاي
از خودشان باشد.
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 -6در هر چه اختالف كنيد ،بازگشت آن به خداست و به مامد.

(1 )1

مرحلة چهارم :بستن پينان صلح با قبايل يهود:
پيامبر اسالم بعد از اينکه از سااختار جامعاه ناوين اساالمي و عقاد پيماان
اخوت و همبستگي  ..فارغ شادند ،در صادد انعقااد پيماان و عهدناماهها باا
قبايل ديگرشدند .نخست با يهوديان پيمان بست..
پينان با يهود:
رسول خدا به منظور ايجاد امنيت و صلح و ثبات و سعادت و خير باراي
تمام بشريت ،كوشيد مردم را بر ماوري واحد و ماورد قباول همگاان گارد
آورد .روابط خويش را با همسايگان هم مرز بامدينه ،از اقوام مختلاف عارب
وساير اقوام ،و باا يهودياان سااكن در مديناه ،باا بساتن پيمانهاا و انعقااد
عهدنامهها بر قرار ساخت .براي ت مين حقوق اساسي هردو جانب (مسلمانان
و يهود) در  12مادت به امضاء رسيد كه جريان آن مفاال ًدر سيرة ابن هشام
آمدت است.

(2 )2

مؤلف كتاب نور جاويدان اين پيمان نامه را ،اولين قانون اساسي عنوان كردت
ميگويد :پيامبر اكرم به ماض تشريف آوردن به مدينه ،پيمان ناماه اي
()1هللاذعحيقهللاهختو :هللصهلل274-268هلل(ت خيصهللمهللاقتهاس) هلل

()2هللتفص ديلهللمع ومددا وهللمددو هللحددفيهللاذددع هللمهددا فوهلليوهللاذعحي دقهللاهختددو وهلل هللده د مهللخددامو وهلل
انتشا ا هللا

ص-3هلل5هلل .هلل

ةا وهللهتعانوهلل1382وهللط2وهللص-278هلل279وهللب هللنقلهللازهللسد هلليههللابد هلل شدا وهللج1وهلل
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را به نشر رساند .حقوق دانان اين پيمان نامه را كه در وقت كوتااهي آماادت
گرديد « قانون اساسي رسول خدا» ميدانند .مايبينيم كاه در ايان پيماان
معاهدت ،بسياري از مفاادي كاه بعادها در منشاور حقاوق بشار و حتاي در
«فرمان تنظيمات» خود ما ذكر شدت است ،وجود دارد.
آري ،با حقوقي كه پيامبر اكرم براي مسيايان و يهوديان قايل شاد ،در
بين اهل مدينه چنان هم بستهگي و ي

پارچهگي ايجاد گرديد كه آناان را

به سوي خود كشانيد و از دشمنان ابدي اش از قبيل روميان و ساساانيان و
قريشيان دور ساخت.

(1 )1

مرحلة پنجم :عقد پينان با ساير اقوام و قبايل:
پيامبر رحمت عالوتاً معاهداتي را باا اقاوام و قبايال مختلاف غارت تا مين
امنيت و عادالت در جاامعة مادني ،مانعقد نمود كاه مهمتارين آنهاا قارار
ذيل است:
 -1عقد معاهدت با قبيله "جهينه" و "بناي ضامرة" در ماات صفرساال دوم
هجري 623ميالدي.
پيامبر اسالم با قبايلي كه پيرامون مدينه منورت و مسيرهاي منتهي به مکه
مکرمه زندگي ميکردند؛ پيمان ها و قرار داد هايي را عقد نمود؛ تا مبادا
فريب دشمنان اسالم را خوردت و عليه مسلمانان ،آنها را ياري دهند.
درغزوت ابواء و ودّان (موضعي ميان مکه ومدينه) درمات صفرسال دوم
هللةامي انوهللج2وهللصهلل .129هلل
()1هللمهانهللمأخ وهللنو هلل
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هجري 623م پيامبر(صلي اهلل عليه وسلّم) با هفتاد تن از خواص مهاجرين
براي هجوم بر كاروان قريش از مدينه خارج شد ،تا اينکه به منطقه ابواء و
ودّان كه فاصله آن از «رابع» به سمت مدينه  29ميل است رسيد؛ امّا
جنگي در نگرفت .پيامبر اسالم با بزرگ قبيله بني ضمرة« ،عمرو بن مخشي
ضمري» پيمان صلح بست .كه متن اين عهد نامه چنين بود « :اين عهد
نامه ايست از مامد فرستادت خدا ،با قبيله بني ضمرت .آنان براي هميشه
مال و جانشان درامان است و هر گات كسي بر آنان تجاوز كند؛ كم

و

نارتشان بر مسلمين الزم است؛ مگر آنکه با دين خدا به جنح و ستيزت بر
خيزند ،تا زماني كه دريا به اندازت اي آب داشته باشد كه بتواند جامة
پشمينه يي را مرطوب گرداند! همچنين هرگات پيامبر كم
كم

بخواهد ،بايد به

و پشتيباني وي بشتابند»

اين نخستين غزوت اي بود كه در آن غيبت رسول اكرم (صلي اهلل عليه
وسلّم) از مدينه پانزدت روز به طول انجاميد .دراين عزوت  ،پرچم سفيد رنح
و به دست حضرت« حمزت بن عبدالمطلب» بر افراشته شدت

 -2بستن پيمان صلح با "عيينه بن حان" در غزوت دومة

بود)1(.

الجندل در اواخر

مات ربيع االول سال پنجم هجري ،بعد از غزوؤ بدر دوم.

خمتصعاهللبعگ ي ههللش ههللاست .هلل
)1(1هللازحفها هلل-278هلل288هللسي هللاذنهیوهللاذعحيقهللاهختو وهلل هلل
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رسول اكرم (صلي اهلل عليه وسالّم) در اواخار ماات ربياع االول ساال پانجم
هجري ،بعد ازغزوت بدر دوم با هزار تان از پياروانش باه هادف سدرووبي
راهزناني وه در«دومة الجندل» در ساحه اي كه تا دمشق پان شب و تا
مدينه  15شب فاصله دارد ،روانه شد .آنها به شنول اهدالي «دوماة»
فرار نمودند و چارپايان شان را سپات اسالم به غنيمت گرفات .درايان غازوت
پيامبر اسالم (صلي اهلل عله وسلّم) با «عيينه بن حصن» پيمان صلح بست
و به مادينه باازگشت .و تاعهد نامااه هاااي را باا يهودياان و قبايال عارب
انعقاد نمود.
طاارح هاااي حکيمانااه و دور انديشااانه پيامبر(صاالي اهلل عليااه وسالّم) در
گسترش امنيت و تاکيم صلح در منطقه و تسلط براوضاع و هدايت شارايط
زمانه به نفع مسلمين توفيق يافات و توانسات از رنجهاا و مشاکالت پيااپي
داخلي و خارجي كه آنان را در مااصرة خود داشت ،بکاهد.
 -3ماالاه پيامبر رحمت با عمير بن وهب جماي از شياطين قاريش
كه به تاري

صفوان و به بهانة آزاد ساختن پسرش وهب كه در بادر اساير

شدت بود ،با شمشير زهرآگين ميخواست پيامبر را به قتل برساند.

(1 )1

 -4مصالحه پيامبر با باديه نشيني كه به قاد كشتن وي آمادت باود :در
غزوت "ذات الرقاع"سال هفتم هجري رسول اكرم در زير سااية درختاي
()1هللاذعحيقهللاهختو وهللصهلل-341هلل.343هللب هللنقلهللازهللس هلليههللب هلل شا وهللج1وهللص-661هلل .663هلل
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خوابيدت و شمشيرش را به شاخة درخت آويخته بود .رسول خدا اصاابش را
بدور خود طلب نمودت فرمود :هنگاميكه در خواب بودم اين مارد شمشايرم
را از نيام بركشيد ،بيدار شدم ،ديدم كه شمشيري به دست دارد ،وي گفات:
كيست كه از تو در برابرم دفاع كند؟ گفاتم :خادا .اينا ميبينياد كاه در
كنارم نشسته است .اما پيامبر ،مرد باديه نشين را سرزنش نفرمود .در روايت
"ابو عوانه" آمدت است :كه شمشير از دست مرد افتااد و رساول خادا آن را
برداشت و فرمود« :كيسات كاه از تاو در برابارم دفااع كناد؟ " وي گفات:
بهترين گيرندت باش و از من درگذر .پيامبر فرمود« :آيا گواهي ميدهي كاه
معبودي به جز اهلل ،حق نيست و مان فرساتادة خادايم؟» بادياه نشاين
گفت :با تو پيمان ميبندم كه با تو نجنگيم ،و با كساني كه با تو ميجنگند،
همرات نشوم .پيامبر از او در گذشت و او به نزد قومش بازگشت و گفات:
من از نزد بهترين مردان آمدتام.
 -5پذيرش درخواست منافق عبداهلل بن ابي بدن سدلول در مدورد
يهوديان:
بني قينقاع بعد ازينکه باه زناي از عارب در باازار بناي قينقااع بيحرمتاي
نمودند ،دعوت پيامبر به اسالم را نپذيرفتند ،عليه او اعاالن جناح نمودناد،
كه در نيمه مات شوال دوم هجري به وقاوع پيوسات ،و ايان اولاين برخاورد
مسلمانان با يهود پس از غزوة بدر بود .،رسول اكرم شفاعت ايان مناافق
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را در مورد مسلمانان يهوديان بني قينقاع كه هم پيمانان خزرجياان بودناد،
قبول فرمود1 )1(.
 -6پيشنهاد مصالحه و طلب هنکاري از قبيله بني نضير:
پيامبر اسالم به قبيلة بني نضير -حسب تعهدنامة قبلي -پيشنهاد ماالاه و
طلب همکاري نمود؛ امّا آنها از غدر و خيانات كاار گرفتاه ،پاالن قاتلش را
طراحي نمود .پيامبر و يارانش در زير ديوار خاناهاي باراي ماذاكرت نشساته
بودند ،يهوديان بني نضير براي حل مشکل ظاهراًًً آمادگي نشان ميدادناد
تا رسول خدا را در آنجا به انتظار نگهدارند؛ در حاليكه سالم بان مشاکم را
وظيفه دادت بودند كه از باالي خانه سانح آساياب را بار سار رساول خادا
بياندازد ،امّا جبرئيل امين پيامبر را از مکر و دسيسة آنهاا باا خبار سااخت،
وپيامبر آنجا را با اصاابش ترک نمود.
 -7مذاورات صلح در اثناي فتح خيبر:
شهرک بزرگ خيبر ،در مات مارم سال هفتم هجري بدست سپات اسالم فتح
شد ..شبي كه فردايش نيروهاي اسالم توانستند وارد خيبار شاوند -پاس از
چندين بار نبرد نافرجام -پيامبر اسالم فرمود« :فردا پرچم را البتّه به ماردي
خواهم داد كه خدا و پيامبر را دوست ميدارد و خدا و پيامبر نياز دوساتش
ميدارند و خدا به دستهاي او پيروزي را نايب ما ميفرمايد» هماان باود
()1هللاذعحيقهللاهختو :هللصهلل544هللمهلل545هللمهلل.349هللص.347هللنقاهللازهللسيههللاب هلل شا وهللجهلل2هللصهلل

47هللمهلل.48هللهللهللهلل هلل
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كه فرداي آن روز ،علي بن ابي طالب را طلاب كارد ولاي او از درد چشامان
رن ميبرد؛ پيامبر آب دهان بر چشمش كشيد دعاا كارد ،چشامش كاامالً
شفاء يافت سپس پرچم را به او سپرد ..و برايش چناين توصايه كارد:هلل«انفد هلل
هللّثهللاددهمهللاذیهللا سا هللمهللأخرب مهللمباهللجيبهللد ديهمهللمد هلل
د یهلل س كوهللحتیهللتن لهللب احتهم ع
حدقهللمهللفيد وهللفدوموهلل نهلليهد يهللمهللبدكهلل ةداهللماحد انهللخديهللذدكهللمد هللأنهللي دونهللذدكهلل دعهلل
اذدنعم»(1)1رات خويش در پيش گير تا آنکه بر حريم شان وارد شوي آنگات آنان
را به اسالم فراخوان و از حقوق الهي كه بر عهدة ايشان است آگاهشان ساز.
به خدا سوگند اگر خداوند تنها ي

فرد را به دست تو هادايت كناد بارا

يت بهتر از آن است كه شتران سرخ موي فراوان داشته باشي.
اين مركز مستاکم پالنهاي سياسي و حركات نظامي بعاد از چنادين باار
نبرد خونين ،برهبري پيامبر گرامي اسالم و فداكاري حضرت علاي كارم اهلل
وجهه بدست سپاهيان اسالم فتح شد.
 - 8صلح حديبيه (الفتح النبين):
صلح حديبيه آغاز تاول عظيم و نويني در حيات مسلمين و دعوت اسالمي
ماسوب ميشود .با آمدن قريش در ميدان مذاكرات صلح با مسالمانان كاه
سرسخت ترين و قوي ترين دشمنان اسالم ماسوب ميشد ،مهمترين ضلع
مثلث عداوت با اسالم و نيرومندترين بازوي احزاب سهگانه (قريش ،غطفاان
()1هللحهياهللاذهخا ي(هللاب هللد مهُهللخيرب)هللجهلل2هللصهلل605هللم606هلل .هلل

440

بناي جامعه انساني و...

خطبههاي جمعه

و يهود) درهم شکست و از جوش و خروش دوگانه پرستان در گوشه و كنار
جزيرت عرب كاسته شد.
صلح حديبيه نخستين اقدام سرنوشت ساز پيامبر اسالم عليه يهودياان باود
كه بعد از تبعيد از مدينه ،خيبر را مركز تجماع و دسيساه و توطئاه چيناي
براي فتنه انگيزي و تاري

بادياه نشاينان اطاراف مديناه علياه پياامبر و

يارانش قرار دادت بودند.
صلح حديبيه فرصت بزرگي را باه پخاش و نشار دعاوت اساالميو تقويات
نيروهاي اسالم ،از نگات مادي و معناوي باه ارمغاان آورد .تعاداد مسالمانان
پيش از صلح حديبيه از سه هزار تجاوز نميكرد ولي پس از دو سال ،هنگام
فتح مکه شمارشان به دت هزار تن بالغ گرديد.
ديري نگذشته بود كه فتح و پيروزي بزرگي و خوشاالي پايان ناپاذيري باا
دخول شان در مسجدالارام ،نايب مسلمانان شد.
صلح حديبيه را پيامبر گرامياسالم به مشورة ماادر مسالمانان مم سالمه بار
قرار ساخت كه در تاريخ پر از فراز و نشيب انسان براي اولين بار باه عناوان
صلح و آشتي تعبير شدت است.

(1 )1

 - 9غزوة تاريخي تبوك:
آخرين (غزوة ويژت) پيامبر اسالم ،غزوة تبوک بود كه درمات رجب سال نهام
هجري عليه روميان توسعه طلب و همپيمانانشان به وقوع پيوسات ،بعاد از
()1هللاذعحيقهللاهختو .هللصو 492-491هلل
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غزوت سرنوشت ساز فتح مکه در جزيرت عرب صلح و آرامش برقرار گردياد و
مسلمين براي آموزش قاوانين الهاي و نشار دعاوت اساالميفراغت يافتناد.
پيامبر اكرم كه از پيش روي روميان و توطئه منافقين كه هماوارت در صادد
نابودي مسلمين اند و به واسطه "ابو عامر فاسق" با پادشات روم ارتباط دارند
سخت نگران بود و از جانب ديگر به علات فاال شادت گرماا مسالمين باا
تنگدستي و خش

سالي مواجه بودند ،لذا رهسپار شدن به ميدان جناح را

دوست نداشتند ،با وجود اين دشواريها پيامبر آنان را به جهاد تشاويق
كرد و بخشي از "سورت برائت" يا "توبه" كه مسلمين به جهاد بر ميانگيازد
نازل شد.
در رات بازگشت سپات اسالم از تبوک  12تن از منافقين كوشيدند كه پياامبر
را در اثناي عبور از وادي مورد هدف قارار دهناد اماا موفاق نگرديادت فارار
نمودند درين هنگام عمّار زمام ناقه پيامبر را به دست داشات و حذيفاه بان
يمان آن را ميراند ..رسول خدا قاد آنها و نام يکا يا

آنهاا را باه حذيفاه

آشکار نمود و از همين رو حذيفه به عنوان راز دار (صاحب سر) پياامبر يااد
﴿م َمهُّددوا بهللمبَداهلل ََهلل
ميشااود .خداونااد سااباان دربااارت اياان ماااجرا ميفرماياادَ :
يَدنَاذُوا﴾(1)1قاد كاري كردند كه بدان دست نيافتند.
چون نشانههاي مدينه از دور پديدار شد پيامبر فرمود« :ايان طاباه اسات و
اين احد است كوهي كه دوستمان دارد و دوساتش داريام» چاون ماردم از
()1هللسو ههللتوب :هلل .74هلل
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بازگشت پيامبر آگات شدند زنان و كودكان به گرمي فراوان باه اساتقبال
سپات آمدند و اين سرود بر لب داشتند:
ط عهللاذه هللد يناهللم هللثنيعا هللاذوداعهللهللهللهللهللهللهللمةبهللاذش عهللد يناهللماهللدداهلل هللداعهلل()1هلل 1هلل
مات تمام از ثنية الوداع بر ما پديدار شد .شکر وسپا حق تا ابد برما واجاب
شد ،تا وقتي كه بندت به درگات اهلل دعا ميكند به اين ترتياب پياامبر
مات رجب به مدينه بازگشت.
حجة الوداع:
برادران و خواهران مؤمن!
پيغمبر گرامي اسالم در مات ذوالاجه سال دهم هجارت باه هادف اداي
فريضة ح بيت اهلل شريف ،رهسپار مکة مکرماه گردياد ،در ايان حا كاه
اولين و آخرين ح ايشان بود ،سخنراني جامعي به مسلمانان ايراد كرد؛ كه
در آن به تمام اصول و فروع ديان اساالم ،اشاارت نماود .احکاام ضاروري ،و
مسائل مهم و سرنوشت ساازي را در عرصاههاي مختلاف زنادگي فاردي و
اجتماعي ،بياان فرماود« .رساول اكارم در ساخنراني خاود باا بارادران
مسلمان و ياران با وفاي خويش تلويااً خدا حافظي نمود ،ازين جهات ايان
ح به حج الوداع شهرت پيدا كرد.

(2 )2

()1هللةامعهللاأحولهلليفهللأحاديثهللاذعس هللولهللذ يوطيوهللح يث:هلل.6445

()2هللحددهياهللاذهخدداهلليوهللهلل تددا هللاحلددبوهللاب هللاحل هددةوهللأاي هللمدديوهللح د يثهللمشددا ههلل1655وهللمهللمهجن دنيهلل

ح يثهلل هلل4141هللمهلل5696هللمهلل5814هللم6403هللمهلل6474هللمهلل .6666هلل

443

بناي جامعه انساني و...

خطبههاي جمعه

در اثناي ايراد اين سخنراني در حدود ( )124000و در روايتاي ()120000
مسلمان اعم از مهاجرين و اناار ،حضور داشتند ،كه بعد از القاي اين خطبه
تاريخي ،آية سوم سورة مائدت نازل شد و تکميل دين و اتمام نازول قارآن را
ب
هللد ََي ُهللم هللهللنب َعم بِتهللم ب
يتهللذَ ُ ُدم َب
هللاإ َس َدا َهلل
ض ُ
هللمأَ َْتَ َم ُ
اعالم نمود:هلل﴿اذَيَ َو َهللأَ َك َم ُ
ت َ َ َ ََ
َتهللذَ ُ َمهللدينَ ُ َم َ
بدينندا﴾هلل(1)1يعني :امروزكامل كردم  ،برايتان ،دينتان را و تمام نمودم برايتاان
نعمت خود را ،و پسنديدم برايتان اسالم را ،بايث دين ( با برناماه و قاانون
زندگي) .با نزول اين آية متبركه ،فال تازتاي در تاريخ بشريت آغااز شاد و
نوع بشر مشمول يکي از بزرگترين الطاف الهي گشت ،كاملترين آيينهااي
الهي كه نقطة پايان وختم ادياان و شارايع باود ،ناازل گردياد .ايان كماال
شموليت و فراگيري به صفت ي

نظام كامل و با صالحيت ،عالوت بر عقايد،

عبادات ،اخالق و معامالت ،تمام بخشها و اجزاي زندگي را در برگرفتاه و در
تمام امور ،هدايات و قوانين را وضاع نماودت اسات ،از احکاام زناا شاوهري،
والدت ،تکوين خانوادت ،تربيات اطفاال و وراثات تاا سااختار جامعاه ،نظاام
حکومتداري ،اقتااد ،روابط و حقوق فاردي ،اجتمااعي و باين المللاي و از
احکام حقوقي و جزايي تا اصول معامالت و ساير ارزشهاي انساني.

()1هللسو ههللمائ ه:هلل.3
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رحلت از دنيا و پيوستن به رفيق اعلي:
پيامبر گرامي پس از اداي مناس

ح و دت روز اقامت در مکاه مکرماه

به مدينه منورت باز گشت ،روز دوشنبه بيست هشتم و يا بيست و نهم صافر
سال يازدهم هجري ،دچار سردرد و تب گرديد و پس از ي

هفته ،بيمااري

اش شدت بيشتر پيدا كرد و به اجازت همسرانش در خانه همسار ماباوبش
حضرت عايشه صديقه بستري گرديد؛ بناا بار روايات عايشاه صاديقه
پيامبر اكرم در هنگام همين مريضي ،از گوشت مسمومي كاه در خيبار
خوردت بود ،شکايت ميكرد و مي گفت« :درد همان غذايي را كاه در خيبار
خوردت بودم تا هنوز احسا

ميكنم و اكنون خيال ميكنم كه رگ قلبم از

اثر آن زهر ،قطع شدت باشد»

(1 )1

بيماري پيامبر گرامياسالم از ( 29صفر الي  12ربيع األول) مدت ( )13روز،
ادامه داشت.
پن روز قبل از بيماري در حالي كه حرارت بدنش به اوج رسايدت باود ،امار
فرمود كه هفت مش
او را در ي

آب از چاتهاي مدينه بياورند و بر سر و بدنش بريزند.

ظرف سنگي يا چاوبي نشااندند و مشا هاي آب را بار سارش

ريختند؛ پيامبر بعد از آن احسا

سبکي كرد و در حاليكه سر مبااركش را

با پارچه ضخيمي بسته بود ،وارد مسجد گرديد ،بر منبر نشست و خطاب به
()1هللة تا ايهللد هللدي هللشناسيهللت هيقي:هللصهلل 340هلل
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مااردم گفاات« :ذعندةهللمهللد دیهللاذيهددودهللمهللاذنصدداهللی؛هلل عإتد ماهللقهو أنهيدائهمهللم دداة »هلل

()1

1نفرين خدا بر يهود و نااري؛ كه قبور انبياي خويش را عبادتگات گرفتناد .و
هللقربيهللمثناهلليعه » :شاما نگيرياد قبارم را همچاون بتاي كاه
فرمود « :هللتتخ ما هلل
پرستش شود .سپس از همگان طلب عفو و بخشش نمود و در بارت فضايل و
خوبيهاي اناار سخن گفت و مردم را به قدرداني و احسان با ايشان توصيه
كرد ،سپس فرمود « :خداوند بندت اي از بندگان خويش را در ميان بهتارين
نعمات دنيا و آنچه نزد خود (در جهان ديگر) دارد ،مخيار گردانياد .اماا وي
آنچه را كه نزد خدا بود برگزيد ».ايان اشاارتاي باود باه اينکاه پيغمبار باه
نزديکي از جهان فاني خواهد رفت .اما از مياان حاضارين ،تنهاا كساي كاه
منظور پيغمبر اكرم را درک كرد ،ابوبکر بود وي به گريه افتاد و گفت :پدران
و مادران مان فدايت باد اي رسول خدا!.
ي

روز پيش از رحلت ،پيامبر تمام غالمان خاويش را آزاد فرماود و هفات

ديناري كه داشت صدقه و سالح خويش را به مسلمانان بخشايد و شابانگات
عايشه چراغ خود را نزد زني فرستاد و گفت :از روغندان خويش در چراغ ما
اندكي روغن بريز زرت پيامبر به ازاي سي صاع جو نزد فردي يهودي در گارو
بود .چنانچه در حديث وارد است( :د هللدائشد هللقاذدتهللتدويفهلل سدولهللمهللمهلل
د د هللمع ونةهللدن هلليهوديهللبثاثنيهللحاعهللم هللشعي).
()1هلل–هللحهياهللخبا يوح يث:هلل/435هلل .436هلل
()2هللحهياهللخباهللي:هلل .2916هلل
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از اينجا در آخرين روز حيات دخترش حضرت فاطمه را فرا خواند و به نجوا
سخن با وي سخن گفت كه گريست سپس بار ديگر پيامبر با او نجوي كارد
و اين بار خنديد.
عايشه ميگويد :بعدها درباارة آن روز از حضارت فاطماه پرسايدم ،فرماود:
پيامبر مرا با خبر ساخت كه از اين بيماري وفات خواهد يافت؛ من گريستم.
سپس مرا طلب كرد و در گوشم گفت :نخستين شخاي كه ازخانوادتام باه
من خواهد پيوست ،تو هستي؛ من خنديادم همچناين پياامبر باه حضارت
فاطمه مژدت داد كه او سرور زنان جهاان اسات و چاون فاطماه درد و رنا
شديدي كه پيامبر را ميآزرد احسا

كرد ،فرمود« :وا كارب اباات!» إي واي

از درد و غم و اندوت پدرم! پيغمبر اكارم فرماود :بعاد از اماروز درد و غام و
اندوهي براي پدرت نخواهد بود .سپس حسن و حسين را طلاب
و هر دو را بوسيد و دربارة ايشان توصية خير نمود .سپس همسران خاويش
را فرا خواندت همه را پند و موعظه كرد .از جملاه اماوري كاه مکارراً باه آن
توصيه نمود التزام به اداي نمازهاي پن گانه و احسان در برابر بردگان بود.
به اين ترتيب بيماري حبيب خدا ،سردار هر دوجهان ،غمخوار امت ،منجاي
بشريت ،پيامبر رحمت روز به روز شدت بيشتر پيدا كرد ،و پاس از (13
يااا  )14روز مريضااي ،در روز دو شاانبه دوازدهاام ربيااع االول ،درخانااه مم
المؤمنين ،عايشه صديقهبه عمر  63سالگي به رفيق اعلي پيوست.
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آخرين كلماتي كه بر زبان مباركش جاري شد اين كلمات بود« :اذع ه عدمهللاغفدعيهلل

ابذعفيقهللاأد
ما يهللمأحلقيهلل ع

ي»هلل(1 )1

يعني :پروردگارا! مرا بيامرز و بر من رحم كن و به رفيق اعلي ملاق بساز.
تحوالتي را وه رسول اورم در عهد مدني پديد آورد:
پيامبر رحمت آفتابي بود كه در آسمان دودآگين جهان درخشيد و با شاعاع
تابناكش عالم بشريت را منور ساخت ،و با اخالق قرآنگونه ،تارف عالمانه و
برخورد حکيماناهاش ،جامعاه جااهلي عارب را از عباادت اصانام و بردگاي
طاغوتها آزاد كرد ،و مردم را از انواع ظلم و ستم ،جهل و خرافات و رنا و
عذاب نجات بخشيد ،و قلبهاي غافل را به عقيدة (ال اله اال اهلل) پيوناد داد.
و جامعة اسالمي را بر پايههاي اخوت و عدالت ت سيس كرد .تااريخ بشاريت
را براي اولين بارسر از نو رقام زد ،فرهناح همزيساتي و همادردي را رايا
ساخت حقوق بشر را قانونگذاري كرد.
دكتور يوسف قرضاوي خاوصيات جامعه انسااني را كاه باه دسات توانااي
پيامبر اسالم به پاية اكمال رسيد به گونة زيبايي بيان نمودت است:
"اين جامعه ،در ساية عقيدت ،پس از هجرت در شهر مدينه به وجود آمد .در
نتيجة برپايي آن آتش دشمني ميان او

و خزرج فروكش كرد؛ موانع باين

عربهاي قاطاني و عدناني از ميان برداشته شاد ،همانگوناه كاه در بارادري
مهاجرين و اناار ديدم؛ كينههاي ميان عرب و عجم از بين رفت؛ شاکافهاي
()1هللحهياهللخبا يوهللح يث:هلل .4439هلل
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ميان توانگران و نيازمندان ،شهرنشينان پيشرفته و صارانشينان بدوي زوال
پذيرفت ،و مسجد پيامبر به گونهاي در آمد كه در فضااي گساتردت اش،
فردي حبشي همچون بالل ،فارسي همچون سلمان و روميمانند صاهيب را
در كنار برادران عربشان از صاابه پاكنهاد و خوش قلاب ،گاردهم مايآورد،
همچنانکه ثروتمنداني چون عبدالرحمن بن عوف و عثماان بان عفاان را در
كنار تهيدستاني چون ابوذر و اباوهريرت مينشااند و ناهمگونيهااي ناژادي،
رنح پوست ،اختالف قبيله اي يا طبقاتي يا هر ماالک بشاري ديگاري كاه
مردم را دسته دسته و از هم جدا ميكند ،بارادري آنهاا را متا ثر ،سسات و
مخدوش نساخت.

(1 )1

عالمه ندوي در وصاف انقالباي كاه رساول اهلل در مادت كوتااهي در
جامعه پديد آورد ،ميگويد :اين انقالب در تمام ابعادش شگفتانگيز بود ،در
سرعتش ،عمقش ،فراگيري و وسعتش ،همينطور در وضاوح و روشاني اش.
وي در وصف نخستين جامعه الگو كه بدست پيامبر اسالم در مديناه مناورت
ت سيس گرديد اظهار ميكند كه :در اين جامعه خاود خاواهي باه بنادگي،
شهوات و اميال نفساني به عفات و بزرگمنشاي متااول گرديادت باود .زن
غامدية و ماعز اسلمي ،هر دو به گنااهي كاه مرتکاب شادت بودناد ،اعتاراف

هللاهغازيوهللاب هللمعضهللاذنيهللمهللمفات  .هلل
هلل
()1هللحهياهللاذهخاهللي:هلل تا
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داشتند و هر يکي جهت پاک شدن از لوث گنات خواستار اجاراي حاد الهاي
بود.

(1 )1

مردم مکه با مسلمانان يثرب يکجا فراهم آمدند .چون پيامبر روحهايشاان را
با قرآن تغذيه نمودت بود و جانهايشان را با ايمان تربيت كردت بود ،جز دين
جديد پيوند ديگري نداشتند .شگفتانگيزترين صاانهاي باود كاه تااريخ از
قدرت و توانايي دين ،مشاهدت كردت بود .او

و خازرج گارد و غباار جناح

بعاث را هنوز از جامههاي خاود نتکانادت بودناد و از شمشيرهايشاان خاون
ميچکيد ،اسالم ناگهان دلهايشان را با يکديگر پيوند داد .اگر كساي تماام
سرمايههاي زمين را به اين قاد هزيناه ميكارد ،نميتوانسات ايان چناين
پيوندي بين قلبهاي آنان ايجاد كند .رسول خدا برادري و اخاوت را در
بين آنان و مهاجران برقرار نمود؛ اين اخوت چنان باود كاه اخاوت بارادران
تني در برابرش كم بها مينمود و تمام دوستيهاي دوساتان ،كاه در طاول
تاريخ نقل شدت است ،در برابر آن درهم ميريخت و آشفته ميشد.
اين گروت نو ظهور و متشکل از مهاجران مکه و اناار مدينه ،هساته نخسات
امت بزرگ اسالميرا تشکيل ميداند؛ امتي كه براي مردمان ،خلاق شادت و
جوهر و دور نماي اسالم است:
در شرايط عادي و اضطراري از پيامبر اطاعت ميكردند و در رات خدا ساب
دوش و گران بار ،بيرون ميرفتند.
()1هلل حيقهللاهختو :هللصهلل672-671هلل .هلل

450

بناي جامعه انساني و...

خطبههاي جمعه

در نخستين نبرد ،اسالم بر جاهليت پيروز شد .بعد از آن در تمام صاانهها،
پيروزي از آن اسالم بود.
آنان با دل جان و ظاهر و باطن به اسالم در آمدت بودند .در طول پان ساال
بيست هفت بار در ركاب رسول خدا براي جنح با دشمن بيرون رفتناد
و به دستور پيامبر بيش از صدبار به قاد جناح باا دشامن ،اعازام شادند.
ايمان به روز آخرت در قلوب مسلمانان ،شجاعتي بينظير ،اشاتياقي شاگفت
به بهشت و بياعتنايي بي سابقه نسبت به زندگي ايجاد نماود .آخارت جلاو
ديدگانشان مجسم و بهشت با تمام نعمتهايش براي شاان نماياان شاد و
آنان همانند كبوتري نامه بار ،كاه اطارافش را نمينگارد ،باه ساوي آن پار
گشودند.

(1 )1

اهتنام پيامبر اسالم به تربيت ودرها و شايسته ساالري:
رسول اهلل هيچگات در حيات سنيهاش عنار انسااني را ناديادت نگرفات.
حتي زمانيکه شماري از آناان را باه جبهاه جناح ميفرساتاد ،در راساتاي
جلوگيري از فقرعلمي ،فکري و فرهنگي نيز تالش فراوان به خرج مايداد و
ميكوشيد تا جايگات بلند و واالي انسان ،علم و فرهنح را به گونه ي متوازن
حفظ كند ..مدرسة حضرت ماماد يگاناه مدرساه ايسات كاه توانساته
استعدادها را تا آخرين حدش بااال ببارد و تعاالي بخشاد .هرآنکاه رات ايان
مدرسه را در پيش گرفت ،توانسات هماة شايساتگيها و ملکاههاي عقلاي،
()1هللة تا ايهللد هللدي هللشناسي:هللص-340هلل .342هلل
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قلبي و روحياش را در حدي كه طبيعتش اجازت مايداد ،رشاد دهاد و باه
پختگي برساند .حضرت ابوبکري

نابغة نظامي ،اداري و علمياسات .و

اين چنين اند :حضرت عمر ،عثمان و علي«خالد»« ،ساعد باي اباي و
قاص»« ،ابو عبيدت»« ،عالء الاضرمي» و « قعقاع بي عمارو» و صادها
تن ديگر نابغههاي نظاميبودند؛ به ناوي كه آن عار نوراني ،به عار نواباغ
ميماند .به عباارت بهتار ،آن عاار يا

عاار طالياي اسات كاه ذرتاي از

استعدادها و قابليت موجود در انسان به هدر نرفت ،بلکاه رشاد و نماو دادت
شد و با صدها نابغه آباد و معمور بود ..عقبه بن نافع در پانزدت سالگي اسا
سوارخوبي بود و در زمان خلفاي مختلف مسئووليتهاي بزرگي را بر عهادت
گرفت و سراسر افريقا را تا ساحل اقيانو

اطلس تارف كرد و مشهور است

كه وقتي باا اساپش باه كنارتهااي اقيانوساي كاه عربهاا آن را «درياايي
تاريکيها» مينامند ،داخل شد ،گفت« :پروردگارا! ايان درياا فارارويم قارار
گرفت ،ورنه به راهم ادامه مي دادم و اسم شاريف تاو را باه آن ساوي درياا
ميرساندم»
«طارق بن زياد» ،اين غالم بربري است كه ي

اركان حرب باود .مايبينيم

كه با لشکر  12000نفرياش بر لشکر  90000نفري اسپانيا چيرت ميشاود
و پس از چاشت يکي از روزها ،سار تاا پااي آن را در ميناوردد و باه قاار
پادشات در «توليدو» ميرسد.
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رسول اكرم اصااب و يارانش را به شکل بسيار دقيق و درست ،به جاا و
مناسب به كار گماشته و اساتخدام كاردت اسات ،هار كااري را كاه باه هار
شخاي سپردت است ،بيگمان او در بين افراد موجود مناسابترين شاخ
به انجام آن كار بودت و اجراءات و عملکردهايش بر آن صاه گذاشته است.
آري! اين همه نابغهها در ي

عار و زمان ظهاور كردناد مانناد :ساعد بان

ابيوقاص ابو عبيدت بن جراح ،شرحبيل بن حسنه و يزيد بن سفيان و سااير
نوابغي كه "پس از رسول خدا صف بستند؛ در غير آن پشت سار گذاشاتند
بيابانها را و رسيدند به درياي آمو ،ساند ،ديوارهااي چاين و جبال طاارق
ممکن نبود و اين امکان هم وجود نميداشت كه در مدت زمااني باه انادازة
ي

ربع قرن ،حاكميتهايي در آن مناطق ت سيس گردد ،ادارت و آسايش بر

قرار شود در صورت بر قرار شدن هم ادامه پيدا كند .و باه وياژت باا اغفاال،
تضليل ،تاقير و تجاوز اديان سابقه و تشکيالت ديني مقابله شود و بر رغام
كل دنيا و به رغم آن همه مقاومتها اين نظام باه مادت دوازدت قارن ذروت
باقي بماند"(1)1دست يافتن ايشان باه ايان هماه پيروزيهاا و موفقيتهاا و
اصابتها در جهت دهي و توجيه اين همه استعدادها و قابليتها را نيز فقط
در ساية نبوت و پيامبري ايشاان ميتاوان تفساير كارد و دليال ديگاري از
داليل نبوتش دانست؛ زيرا در اجراءات ايشان هيچ اخطاء و اشاتباهي ديادت
نميشود.
()1هللن هللميوهللابواحل

:هللماذاهللخ عهللاذعا هللابحن اطهللاه منيوهللص .21هلل
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گاهي يک انسان شايستگي هزار انسان را دارا ميباشد
نمونة چنين مردي را در زمرت دسات پروردتهااي مرباي انساانيت ميتاوان
يافت .ابن عائذ در المغازى از مال

بن عبداللَّه خثعمى روايت نماودت،

كه گفت :در روز يرموک ،شريفتر از مردى كاه باراى مباارزت بيارون رفات
(ديگر كسى را) نديدم ،مرد تنومند و قويى (از كفّاار) باه طارف وى بيارون
رفت ،و او وى را كشت .بااز ديگارى (برآماد) ،او را هام كشات .بعاد كفّاار
شکست خوردند ،و او تعقيبشان نمود .سپس به خيمه بزرگش برگشات ،و
در آن پايين آمد ،و كاسههاى بزرگ را خواست ،و كسانى را كه در اطارافش
بودند طلب نمود ،پرسيدم :اين كيست؟ پاسخ داد :عمرو بن معديکرب.
جنگيدن و حنله وى در روز قادسيه به تنهايى اش:
ابن ابى شيبه ،ابن عائذ ابن سکن  ،سيف بن عمر ،طبرانى و غير ايشان -باه
سند صايح -از قيس بن ابى حاازم روايات نماودتاناد كاه گفات :در
قادسيه حاضر بودم ،سعد( امير) مردم بود ،و عمارو بان معاديکرب در
صفها دور زدت مىگفت :اى گروت مهاجرين! شايرهاى دليار باشايد ،چاون
فارسى وقتاى كاه نيازت خاود را انادازد ،ناامياد ماىگاردد ،در ايان هنگاام
فرماندهى از فرماندهان (فار ) وى را باه تيار زد ،و تيار در ناوک كماانش
اصابت نمود ،آن گات عمرو بر وى حملاه نماود ،و او را باا نيازت زد و ساتون
فقراتش را شکست ،و بعد نزدش پايين گرديد ،و تجهيزاتش را گرفت.
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و ابن عساكر اين را از طريق ديگر طويلتر از آن روايت نمودت ،و در آخار آن
آمدت :ناگهان تيرى به سويش آمد ،و در كوهه زينش اصاابت نماود ،وى بار
صاحب آن تير حمله نمود ،و او را چنان كه كنيز گرفته ماىشاود گرفات ،و
در ميان دو صف گذاشتش ،بعد از آن سرش را قطاع نماودت گفات :اينطاور
بکنيد .واقدى از طريق عيساى خياط روايت نماودت ،كاه گفات :عمارو بان
معديکرب در روز قادسيه به تنهايىاش حملاه نماود ،و در مياان آنهاا
شمشير زد ،بعد مسلمانان در حالى به وى پيوستند ،كاه كفّاار مااصارتاش
نمودت بودند ،و او در ميانشاان شمشاير ماىزد ،و مسالمانان آنهاا را از وى
راندند .طبرانى از مامدبن سلّام جماى روايت نمودت ،كه گفت :عمار
براى سعد (رضىاللَّهعنهما) نوشت :من تو را با دو هزارتن امداد نمودم :عمرو
بن معديکرب و طلياه بن خويلد.
دوالبى از ابوصالح بن وجيه روايت نمودت ،كه گفت :در ساال بيسات و
يکم بود كه واقعة نهاوند اتّفاق افتاد ،و نعمان بن مقرّن كشته شد ،و بعاد از
آن مسلمانان شکست خوردند ،عمروبن معاديکرب در آن روز آن قادر
جنگيد ،تا جايى كه فتح نايب گرديد ،و جراحت او را (به زمين) انداخت ،و
در قرية روذت وفات نمود.

(1 )1

()1هللمهنيهللمأخ وهللماذاهللخ عهللاذعا هللوهللص-136هلل137هللمهلل 144هلل
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آغاز انحطاط و عقب ماندگي
پس از آنکه مسلمانان در فهم علوم شرعي و علوم تجربي دچار اشتبات شدند
و ميان هر دو فرق قايل گرديدند اناطااط علمايو واپسگراياي گريباانگير
شان شد و در عرصة آموزش اسالميدو دساته ماردم ظهاور كارد يکاي باه
تخريب ديگري دست ميازيد واين دوگانگي نابرابر و منفي تاا كناون دنبالاه
دارد .ابوالاسن ندوي ميفرمايد" :از قرن هشتم كه بگذريم شايد قرن نهام
آخرين قرن نشاط ،توليد ،ابتکار و بالندگي در دين ،و ادب و شعر و حکمات
بودت است و قارن دهام نخساتين قارن اناطااط ،عقاب گراياي و تقلياد و
مااكمات خواندت ميشود ،اناطاط و جمودي فراگير و همه جانبه كاه هام
در علوم ديني قابل درک اسات و هام در هنار ...و برناماة تعلايم .از هماين
جاست كه در هيچ ي

از كتب تاراجم و شارح احاوال كاه در قارون اخيار

ت ليف شدت اسم شخايتي كه لقب نابغه ،عبقري و يا الاقال ماقاق را از آن
خود كردت باشد به چشم نميخورد ...قرن شانزدت و هفدت ميالدي از رهگاذر
پيشرفت مادي و تاوالتي كه بعادها شاکل گرفات از مهمتارين دورتهااي
تاريخ انساني ماسوب ميگردد ،اروپا از خوابي طاوالني باه درازي چنادين
قرن بيدار شد و آوان غفلت ،جهل و افسردگي را پشت سر گذاشت و با تمام
قوت بسوي هدف شتافت ،نيروهاي طبيعات را تساخير و از روي بيشاترين
اسرار كون و هساتي پاردت برداشات ،كارهاا و ابااار جديادي را كاه هناوز
مجهول بود كشف نمود و باب جديدي در هر علم و فن و در هر ناحيهاي از
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نواحي حيات گشودت شد ،و در مدتي كوتات مردان مبتکار در سااحة علام و
تخني

و هنر و ...تبارز كردند و به درجه نبوغ دسات يافتاه اناد ،همچاون

كوپرنيکس ،برواگ ،گاليله ،كبلر ،نيوتن انشتين وساير دانشوراني كه با فسخ
نظام كهن ،نظاميجديد و مترقي بن نهادند ...غربيهاا از سااعتي باه انادازة
ي

روز و چند روز ،و از روزي به پيمانة يا

ساال و چناد ساال ،اساتفادت

ميكردند.
در چنان حالتي كه ضياع ساعت مساوي باضاياع يا

زماان طاوالني باودت

است ،مسلمانان نه فقط ساعات و روزهاي را ضايع و بدون اساتفادت ساپري
كردت اند؛ كه سالها و قرنهاي متمادي را بدون كار و كوشاش ضاايع نماودت
اند .در حاليکه اروپائيان بااغتنام از هر ثانيه و دقيقه آستين همات بااال زدت
اند و مسافة قرنها و عاور را در سالهاي مادود طاي كاردت اناد و باه اوج
ترقي رسيدند.

(1 )1

پس چه بايد ورد؟
تمام عوامال و موانعيكاه باراي اناطااط و عقاب مانادتگي در عرصاههاي
گوناگون زندگي بويژت در عرصة علم و تکنالوژي جديد بار شامرديم هماه و
همه معلول ي

علت بازرگ و اساساي ميباشاند و آن عباارت از اناطااط

عقيدتي و ايدئولوژيکي است.

()1هللطرباينوهللاهعجمهللا مسطوهللج8وهللص.380هللبيهقيوهللشعبهللا ميانوهللج2وهللص 88هلل
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پس يگاناه رات نجاات از وضاعيت دردنااک كناوني و درماان ايان بيمااري،
بازگشت به اسالم است .بازگشت باه گاوهر پيشارفت و شاگوفايي ،جهاد و
اجتهاد و چنح زدن به حبل اهلل المتين فرهنگي است ،رهگشاي تمام موانع
و حالل جميع مشکالت بشريت.
اسالم در عار حاضر به پيروان ذكي ،مجتهد و مبتکار و قاوي بايش از هار
عار و زماني نياز دارد ،قوي در ايمان و تقوا ،ذكي در فراگيري علوم مجتهد
و مبتکر در صناعت ،زراعت ،طبابت ،تجاارت ،سياسات و ...تاا بتونناد افاراد
جامعه را در جهت عزت و آزادي فکري ،سياسي ،نظامي و اقتاادي رهباري
نمايند .امت اسالمي زماني به نعمت استقالل و خودكفايي در اماور زنادگي
مشرف ميشود كه براي احياي امجاد و افتخاارات تااريخي اساالف خاود در
پيشرفت علوم و ايجاد جامعه "متمدن" كه همانا جامعه اسالمياست همات
گماشته ،جد و جهد نمايند.
امام غزالي ميفرمايد :هر عملي كاه باراي پيشارفت و بهباود اماور زنادگي
ضرورت دارد؛ فرت كفايه است مانند :علم پزشکي كه باراي ساالمت جاان
ضرورت دارد ،يا علم حساب كه معامالت و تجارت و تقسايم ارث و ...بادون
آن ممکن نيست .اگر در ممال اسالمي به تعداد كافي ازيان علمااء وجاود
نداشته باشند؛ همه گنات كارند ،و اگر عدت اي توانستند نيااز مملکات را بار
طرف نمايند ،تکليف از بقيه ساقط ميگردد1 )1( .
هللةامي انوهللفتاهللمهللهلل
()1هللازهللحفها هلل104مهلل-168هلل169م65هلل66-هللم109مهلل.170هللنو هلل
گوذ وهللتعمج وهللاستادهللفيضهللحمم هللدثماين.هللج.2هللابهللاختصا  .هلل
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خالصه سخن و نتايج بحث:
 -1پيامبر گرامي اسالم در سياست رزمي بي هنتا بود ،صلح و سالم را
بر جنح ترجيح ميداد .اغلب جنحها بر پيامبر اكارم تاميال ميشاد،
وي هيچگات آغازگر جنح نبودند و هموارت كوشش داشت كه خوني ريختاه
نشود .در مذاكرات با دشمن تامل پذير و شکيبا بود و در عقد پيمان ثابات
قدم و استوار .او پيامبر رحمت بود ولي اگر جنگي بار وي تاميال ميشاد،
پيامبر حماسه ميآفريد و با تمام تاوان و قادرت ،از دعاوت خاود دفااع
ميكرد ..و با اندک ت ملي در نبردهاي پياامبر اكارم ديادت ميشاود كاه
شمار كشتههاي هر دو طرف ،از هزار جنگجو فراتر نميرود.
 -2پيامهاي وتبي پيامبر براي شاهان و زمامداران جهدان ،مااالاه
عمرو بن العاص با اهل مار و صدها موارد ديگر بيانگر اين حقيقت است كه
اسالم دين صلح ،سالم ،امنيات آراماش و تا مين كننادة رفاات و ساعادت و
تاضمين كانندت زندگي عااري از جناح و خشاونت باراي انساانها در روي
زمين است.
 -3پيامبر اسالم تا زماني وه اهلل اجازه قتال را بدا قدريش وحدي
نکرد تنها به تبليغ رسالت و دعوت به رات راست اكتفاء كرد .نخساتين آياة
كه به مسلمانان اجازت جناح (جهااد) را باراي دفااع از نفاس و ارزشهاا و
َّ ب
ب ب ب
ص د بعب َمهلل
هللمإب َّنهللا َّهلل
ّللَ َ
هللد َ دَهللنَ َ
مقدساااات شاااان ،داد﴿ :أُذ َنهللذ َّ د ي َ هلليدُ َقدداتَد ُو َنهلل بمَظدُ َدمهللوُ ُمددوا َ
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ذََقد بهلليعهلل﴾(1)1ميباشد ،يعني :به كساني كه بر آنها جنح تاميل ميشود ،اجازة
جهاد دادت شد؛ زيرا ستم ديدت اند ،و بيگمان خداوند بر نارت و ياري آنهاا
توانا است.

پيامبر اكرم سعي داشت نه طفلي و نه بيماري را نشانه گيارد ،ماققاان
امت برآنند كه جهاد تنها براي دفاع از مقدسات ،تشريع و وضع شدت اسات،
كه آيات قرآني و احاديث نبوي ،بهترين دليل بر اين مدعاست :قارآن كاريم
ب
ب
دل َّ
هللاّللُهللذَ ُ َدمهلل
هللمأَذَ َق َدواهللإبذَ َدي ُ ُمهللاذ َّ د َ َمهللفَ َمدا َ
ميفرمايد...﴿ :هللفَبإنهللا َدتَ َذُوُك َمهللفَد َ َدمهلليدُ َقدات ُوُك َم َ
هللة َع َ
ا﴾هلل(2)1
هللسهبي نهلل
َد ََي به َم َهلل
 -4حضرت على به تأسي از سياستهاي رزميپيامبر رحندت،

به لشکريانش ،قبل از شروع جنح صفّين دستور جامعى در اين زميناه دادت
كه شاهد گوياى باث ما است « :هللتُقاتبُو مهللحّتهلليهد َ هللهللمُ دمهللفَدبإنَّ ُمم بهللَمد ب عب
هللد دَهلل
هللاّلل َ
َ ََ
َُ َع َ ُ َ
هللد َدي بهموهللفَدبإذاهلل انَ ب
دتهللا َََهللميدَ هللةُهللإببب َذ بنهلل
هللمهللتَد َعُ ُم َمهللهللإباي ُ َهللمهلل َهللح عّتهللي َه َ ُمُ َهللمهلل ُح َّجةهللأُ َخدعىهللذَ ُم َدم َ َ
ُح َّجةو َ
عب
ب
اّللهللفَاتَد َقتُ ُوا ُ ب
هللةدهللبعياهلل َمهلل َهللهتبي ُجدواهللاذنبع دا َهلل بمَذنىهلل
هللمهلل ُجَ بهد ُما َ
هللد دَ َ
هللمهلل تُصديهُواهلل ُم َعدو ان َ
هللمد َ عان َ

نهللأ َُمدعا َ ُ م»3)3( :با آنها نجنگيد تا آنها جنح را آغااز
َمهللإب َنهلل َشتَ َم َ هللأَ َدع َ
هللسدهَ َ َ
هللم َ
اض ُم َم َ

كنند ،چه اين كه شما بامد اللّه (براى حقانيت خود) داراى حجت و دليال
()1هللهللسوهلللهللحب.39:

()2هللسو ههللن ا وهللآي هلل .90هلل

()3هللسددايتهللانيتندِتهللمعكد هللا شددعاعهللاإسدداميهللwww.islameu.comهللبد هللنقدلهللازهللاذ ددايفوهللجهلل

5وهللصهلل.39
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هستيد ،و واگذاشتن شما آنها را ،تا آنها نبرد را آغاز كنناد؛ حجات ديگارى
است به سود شما و بر زيان آنان ،آنگات كه به اذن خدا آنانرا شکست دادياد،
فراريان را نکشيد ،بر ناتوانها ضربه نزنيد و مجروحان را به قتل نرساانيد ،و
با اذيت و آزار ،زنان را به هيجان نياوريد ،هر چند به شما دشنام دهند ،و به
سران تان ناسزا گويند.
 -5رسول اهلل در غزوه مؤته اميران سپاه اسالم هر يک :زياد بان
حارثه را با عنوان فرماندت تعيين كرد و فرمود« :اگر زيد كشاته شاد ،جعفار
امير سپاسه باشد؛ اگر جعفر به قتل رسيد ،عباداهلل بان رواحاه اميار ساپات
است» .پيامبر براي تعيين اين سه فرماندت ،پرچم سفيدي بست و آن را
به زيد بن حارثه داد و به آنان سافارش كارد باه ماال كشاته شادن
حارث بن عمير بروند و نخست آنان را به اسالم دعوت دهند ،اگر پذيرفتناد
كه در امان هستند ،در غير اين صورت با استعانت از خداوند با آنها بجنگند.
همچنين خطاب به آنها فرمود« :به نام خدا در رات خدا باا كسااني كاه كفار
ورزيدند؛ بجنگيد؛ خيانت نکنيد؛ پيمان شکني نکنيد و هيچ بچاه و زناي را
نکشيد ،به افراد پير و سالخوردت تعرت نکنيد و به كساني كه باراي عباادت
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در صومعه (هستند ،كاري نداشته باشيد و درختان خرما و ديگر درختاان را
قطع نکنيد و هيچ ساختماني را خراب نکنيد».

(1 )1

ميفهللاخلتددا هللأ ةددوهللمهلل(دد ع هللمةددل)هللأنهلليوفعددقناهللذإلقتد ا هللابذندديهللاذمد هللدعميوهلليفهللسد هلليت هللمهللسد و هلل

ماخاقد د وهللق ددو هللمفع دداهللمدمد داهللمأنهلليعزقن دداهللحهد د هللمهللاه ددو هلليفهللحعمد د وهلل مد داهللأس ددأذ هللاب د د هلل
اأدظمهللأنهللي خ ناهللاجلنعةهللبغيهللح ا هللمهلل هللسابقهللدقا وأن هللتعاذیهللجميبهللاذ دوا  .هلل

()1هللسي هلل سولهللاكع هلل(اذعحيقهللاهختو )وهلل/2هلل114وهللخمتصعهللسيلهللاذعسولوهللصهلل321هللمهللسيلهلل
ةهللذ عاهنيوهللج2وهللصهلل.271
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اخالق اسالمي

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عل ی س يد املرس لني ،وإم ام املق ني ،نبين ا حمم د
وعلی آله وأصحابه أمجعني  .وبعد:
رحمت الهي از آغاز خلقت ،شامل حال اوالد آدم بود و بار ديگر در زمان
و مکاني تجديد نمود که همه معيارهاي انساني و اخالقي زير انباار ههال و
خرافات فرو رفته بود .باالخص اخالق بشاري کاه در واقاج هاوهر و صايقل
آدمياست گوهر ناياب گشته بود .در چنين زماني حساس ،خداوناد متعاال
ثت ِِلَُتمّ مم مم مکا ِرمم اِلمخ مال ِ » يعني :مبعاو
پيامبري را فرستاد که ميفرمايد« :بُِع ُ
(1 )1

گرديده ام تا خوبيهاي اخالق را تکميل نمايم.
پيامبري که نمونه اخالق و رحمت بار بشاريت اسات .هممماان باا بع ات
تاريکيهاي ههل را به ناور مبادل نماود .انحرافاات اخالقاي را کاه شاامل
نوشيدن شراب ،عمال قماار ،رباا ،عقياده کهانات و فاال بيناي ،طاوا باه
کعبههاي خود ساخته و هعلي ،عصبيت قبيلوي و قومي ،زنده به گور کردن

( )1السنن الكربي از امام بيه ي ،حديث.21301 :
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دختران بخاطر عار ،خودفروشي و روسپيگري و ده ها عمل زشات ديگريکاه
همء اخالق اهتماع آن زمان محسوب ميشد .زدود و از بين برد.
در همچو اهتماعي خداوناد متعاال معلام اخاالق را فرساتاد کاه باه مقاام
شامخي نايل و به سيادت و قيادت رسيد .پس کسااني کاه ديان پياامبر را
قبول کردند ،و تعليمات اخالقي او را پذيرفتند به عالي ترين درهات فضايل
اخالقي که عبارت است از :صداقت و امانات ،عادالت و محبات ،شاجاعت و
سخاوت ،وفا و کرم ،اخالص و متابعت شريعت رسيدند کاه در موردشاان از
هانب ربالعالمين پياامي فرساتاده شاد کاه تاا زماين بااقي اسات قراتات
ميگردد :راهج به مدح اخالق پيامبر و اصحاب فرموده است:
دآء علي الک َّفا ِر رَحآء بينهم﴾ (2 )1
ِ
﴿ ُحمم َّم ُد َّرس ُ ِ ِ
ين مم معهُ امش َّ ُ م م ُ ُ مم ُ م م ُ
ُ
ول هللا موالّذ م
ترهمه( :محمد فرستاده خداست ،و کساني که با او هستند در برابر کاافران
تند و سرسخت و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند).
و راهااج بااه محباات و اي ااار ،اخااالق و ساالوا اهتماااعي شااان فرمااود.
يبون من هاجر اِلي ِهم﴾ (3 )2
ِ
الدار و ِ
اِليما من ِمن قمبلِ ِهم ِ ُّ م م م م م م
﴿ موالّذي من تمبم ّوءُ َّ م م

ترهمه :يعني کسااني در ساراي ايماان (سارزمين مديناه) پاي از آمادن
مهاهران مسکن گميدند ،که کسااني را کاه باه سويشاان هجارت کردناد
دوست ميدارند ،و در دل خود نيازي به آنچه به مهاهران داده شد احساس
نميکنند و آنها را به خود مقدم ميدارند ،هر چند خودشان بسايار نيازمناد
باشند کسانيکه از بخل و حرص نفس خوي باز داشته شدهاند رستگارند.
( )1سوره فقح.29 :
( )2سوره حشر.9 :
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باالخره اصالحات اخالقي و اهتماعي صحابه به حدي رسايد کاه از هاناب
ِ
خداوند تقديرنامه براي شان فرستاده شد کاه ميفرماياد﴿ :لمم د مر ي هللاُ
نمنِ ِ
ِ
ت َّ
الش مة مرةِ﴾ (4)1يعنااي خداونااد از مؤمنااان را اي
ني اذ يبمايعُونم م مَت م
مع ِن املُ م
گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند.
اخالق صحابه به حدي رسيد که گنهکاران را هم خدا کسي نميديد ،باا آن
هم با اصرار حا ر ميشدند که اي رسول خادا زناا کاردم مارا پااا کان و
ديگري اقرار ميکند و ميگويد :اي رسول خدا دزدي کردم .همايم چيست؟
به خااطر التامام باه قاوانين الهاي و پايبنادي باه اخاالق اساالمي صاحابه
کرامرهبري ههان را به دست گرفتند و امپراتوريهااي بامر را کاه
راهج به آنها چيمي معلومات نداشتند فتح نمودند .قياصاره را کاه اعاراب از
ظلم و هور شان هميشه در خو و رعاب بودناد مهاار نمودناد وقتاي کاه
مسلمانها اخالق ديني را وداع گفتند انحرا اخالقي و اهتمااعي در امات
اسالميتوسا اغياار داخال شاد .تاارويج فسااد و تبار  ،رباا و مخاادرات و
مسکرات و ديگر منکرات شايج گرديد و سبب عف در امت مسالمه شاد و
همديگر را به هان و مال شان هسور ساخت و باعث هست و خيم اساتعمار
گرديد که در نهايت دولت و خالفت شان را به کشورهاي کوچا تباديل و
اقتصاد شان را رب صفر نمود .پيامدهاي ترا فضاايل اخالقاي و اماورات
اهتماعي به فرد محصور نبوده بلکه اساسات ديني ،اقتصادي ،قوت عساکري

( )1سوره فقح.18 :
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و نظامي ،رواب اهتماعي ،قوت صحي و نفسي و ذهني را موريانهوار باه بااد
فنا ميدهد.
آشنايي با اخالق:
اخالق چه را ميگويند؟ آيا اخالق خوب و اخالق بد وهود دارد؟ اگار وهاود
دارد چگونه ميتوان به تفاوت هر دو پي برد؟ دين مقدس اساالم راهاج باه
اخالق چگونه ميبيند؟
در دين مقدس اسالم سه قسم رهنمود وهود دارد که عبارتاند از:
 -1عقايد.
 -2احکام.
 -3اخالق.
عقايد باورهاي انسان را درست ميسازد ،احکام کردارهاي انسان را تنظايم
ميکند و اخالق از طبيعت و سلوا خوب و بد انسان بحث ميکند.
تعريف اخالق:
اخالق کلمه عربي است و بر خوي و طبيعت انسان اطالق ميشود ،مفرد آن
(خَلق) و يا (خُلق) ميباشد .طوريکه خَلق (باه فاتح خااء و ساکون الم) باه
درست بودن شکل ظاهري انسان داللت دارد ،هماين طاور خُلاق (باه ام
خاء) حالت باطني وي را بر مال ميسازد.
در اصطالح علم اخالق (خُلق) همان حالت نفس را گويند که رسوخ داشاته
باشد و به آساني و بدون وارد کردن فشار بر خود ،صادر گردد.
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هرگاه خوي و طبيعت کسي چنين باشد کاه چيمهااي خاوب از وي صاادر
شود ،اين نوع چيم ها را اخالق خوب ميگويند ،و اگر اعمال و رفتارهاي باد
در کسي مشاهده گردد ،اخالق بد گفته ميشود.
اخالق خوب و بد:
نيکي و همکاري با ديگران ،همسايگي خوب ،مهمان ناوازي ،پخا کاردن
سالم ،عيادت بيماران ،حا ر شدن به هنازه مسالمان ،احتارام باه بمرگاان،
ترحم و شفقت با خورد ساالن ،راستگويي ،سخاوت ،عفاو و بخشا و ايان
قبيل چيمها از همله اخالق ني ميباشند .و در مقابل آن :دروغگويي ،بخل
ورزيدن ،تجاوز به حقوق و حي يت ديگران ،فريب و نيرنا ،،ساخن چيناي،
قطج صله رحم ،بد زباني ،حسد ورزيدن ،تکبر نماودن و ام اال آن از هملاه
اخالق بد بشمار ميرود.
از البالي آنچه گذشت چنين نتيجه ميگيريم که اخالق نيا زياور انساان
است ،در دنيا خوشحالي و در آخارت کامياابي باار مايآورد .در مقابال آن،
اخالق بد رنجي است که هميشه صاحب خود را تکليف و عاذاب ميدهاد و
سبب مشکالت براي ديگران نيم ميگردد.
فلسفه و فايدة اخالق:
علم اخالق درباره خير و شر ،نيکي و بدي بحث ميکند ،و بيان ميدارد کاه
انسانها چگونه بايد با هم رفتار نمايند ،و فايده و هاد و برخاورد آناان را
مشااخص ميسااازد و نشااان ميدهااد کااه بااه چااه ش ايوهاي بااه سااعادت و
خوشبختي ميرسند.
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ترديدي نيست که اخالق ،اولين پايه و اساس هساتي هار ملات اسات ،باه
همين خاطر است که دانشمندان و فالسفه اتفاق نظر دارند که اخالق خوب
براي هر فرد از افراد هامعه واهب و روري اسات تاا بتواناد باراي خاود و
هامعهاش مفيد باشد ،زيرا همانگونه که دروغ و حسادت و ريا به شخصيت
ي نفر لطمه وارد ميآورد و آن را فاساد و ناابود ميساازد ،هامعاهاي کاه
اينگونه صفات ناپسنديده در بين افراد آن شايوع داشاته باشاد ،هامعاه اي
فاسد و ناتوان به حساب ميآيد.
به همين ههت اولاين چيامي کاه توهاه فالسافه و قانونگاذاران ،و تماام
کساني که ميخواهند هامعههاي بشري را به سوي خوشبختي باه حرکات
در آورند ،به خود هلب ميکند ،دعوت مردم به فضاايل اخالقاي و پرهيام از
اخالق ناپسنديده ميباشد ،چرا که اخالق فا له و پسانديده پاياه و اسااس
هر هامعه سالمي به شمار ميآيد( .شاتو بريان) هايچ مبالغاهاي نکارده کاه
ميگويد « :اخالق پايه و اساس هر هامعه است»
به خاطر اين است که رسالت همه پيغمبران بر تشويق و ترغيب بار اخاالق
پسنديده تاکيد فراوان دارد و قرآن بر رعايت اخالق حسنه و اتصا مؤمنان
به آن بسيار تأکيد مينمايد زيرا اخالق حسنه است که باعاث دساتيابي باه
نعمتهاي خداوند در آخرت مي گردد.
ارکان اخالق:
آيا اخالق و آداب اسالمي با آداب و اخالق در ادياان و مادنيتهاي و اعي
(يعني ساخت خود انسان) يکسان است و ياا فارق دارد؟ پاياه هاا و ارکاان
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اخالق در اسالم چگونه است؟ در اين درس اساسات و ارکان اخالق اسالمي
را مورد مطالعه قرار ميدهيم.
پايههاي اخالق در اسالم:
در دين مقدس اسالم آداب و اخالق بر چهار پايه و يا اساس استوار ميباشد
که اخالق و آداب ي مسلمان از اين چهار اصل سر چشمه ميگيرد و فارد
مسلمان رفتارهاي خود را بر اساس آن عيار ميسازد:
اول .اساس اعتقادي و ايماني:
دين مقدس اسالم اولين تهداب و اساس اخالق را عقياده و ايماان ميداناد
که هماه رفتارهااي معناوي و ظااهري يا فارد ماؤمن و مسالمان از آن
سرچشمه ميگيرد .به اين معني که اخالق مسالمان هامء عقياده و ايماان
مسلمان است .در اين مورد يکي از علماي اسالم رابطه ميان اخالق و عقيده
را چنين زيبا تعبير نموده است" :عقيده بدون اخالق مانند درختي است که
سايه و ميوه نداشته باشد ،و اخالق بدون عقيده مانند ي موهاود بيثباات
است".
دوم .اساس علمي:
علم رکن و تهداب دومي آداب و اخالق اسالمي را تشکيل ميدهد ،زيرا علم
همرديف ايمان است و هيچ وقت با ارزشهاي اخالقي صحيح تناقض نادارد.
بلکه هرگاه علم و تکنالوژي توس ارزشهاي اخالقي توهيه نگردد بسا اوقات
براي بشريت تباهي بار ميآورد .اگر ما به علوم مختلف از قبيال علام طاب،
انجينيري ،اقتصاد و غيره نظر نماييم ميبينيم که هر يکي از ايان علاوم باه
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ارزشهاي اخالقي رورت دارند و بدون مراعات ارزشهااي اخالقاي علاوم
نميتوانند براي انسان خدمت واقعي نمايند.
سوم .اساس مکافات و مجازات:
دين مقدس اسالم ارزشهااي اخالقاي را يا کاار باي فاتاده و اختيااري
نميداند ،بلکه براي انسان داراي اخالق نيکاو در دنياا پااداش ،و در آخارت
اهر و ثواب قايل ميشود .و در مقابل براي انسان فاقاد ارزشهااي اخالقاي
هم در دنيا و هم در آخرت مجازات مقرر نموده است .زيارا اساالم خاوبي و
بدي ،پاکي و پليدي را يکسان نميداند .چنانچه خداوند متعاال ميفرماياد:
حلسنة وِل السيِئة﴾ (5 )1
﴿ مومِل تم ْسقم ِوي ا ْم م م ُ م م َّ ّم ُ

يعن اي :هرگاام نيک اي و باادي يکسااان نيساات .و همچنااان خداونااد متعااال
اْلبِيث والطَّيِب﴾ (6 )2
ميفرمايد﴿ :قُل مِل يم ْسقم ِوي ْم ُ م ّ ُ

يعني :بگو (هيچگاه) نا پاا و پاا مساوي نيستند .همچنان پياامبر اساالم
ميفرمايد( :من غشنا فليس منا) کسي که فريبکاري نمايد از امت ما نيست.
چهارم .اساس نفسي و انساني:
ارزشهاي اخالقي مانند دگر غرايم انساني در هر شاخص نهفتاه اسات .اماا
دين مقدس اسالم اين غرايم را به طر م بت و معقول توهياه و راهنماايي
ميکند تا از افراط و تفري هلوگيري به عمل آيد .م ال :خوردن و نوشايدن
براي هر انسان ي غريمه حياتي ولي در عين حال ي ارزش اخالقي است.
( )1سوره فصلت.34 :

( )2سوره مائده.100 :
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حاال اگر غريمه خوردن و نوشيدن بصورت معتدل و معقاول بارآورده نشاود
هم به خود انسان و هم به ديگران رر ميرساند .بناء نظام اخالقاي اساالم
آداب و مقررات زيادي را در قسمت اشباع و توهيه غريمة خوردن و نوشيدن
و ج نموده تا از اثرات منفي آن هلاوگيري شاود .ما الً قرآنکاريم در ايان
مورد از اسرا منج نماوده و چناين راهنماايي ميکناد ﴿ :موُكلُ وا موا ْش مربُوا مومِل
ِ
ني﴾ (7)1يعنااي( :از نعمتهاااي الهااي) بخوريااد و
تُ ْس ِرفُوا إِنَّ هُ مِل ُِي ُّ
ب ال ُْم ْس ِرف م
بياشاميد ،ولي اسرا نکنيد که خداوند مسرفان را دوست نميدارد.
هرگاه انگيمههاي معنوي و روحي در انسان عيف گرديد ،طبيعتاً تماايالت
مادي و نفساني او شدت مييابد .زياده روي در خوردن ،انسان را باه هاايي
ميکشاند که هد از زنادگي را فقا اساتفاده از لذاياذ ماادي ميداناد و
نيروهاااي معنااوي و صاافات روح اي او را ااعيف ميسااازد بااه حاادي کااه
نيکوکاااري و فااداکاري و دوري از هااواي نفااس را فرامااوش ميکنااد و
خودخواهي و سنگدلي و عياشي را پيشه خود ميسازد و همه اينهاا باعاث
ميشوند انسان به صورت عضو فاسد هامعه درآيد که هايچ فايادهاي باراي
ترقي و پيشرفت خود و خانواده و مملکت نخواهد داشت.
به همين قسم هرگاه ساير ارزشهاي اخالقي را مورد مطالعاه قارار بادهيم،
در مييابيم که تعليمات اسالمي براي هر يکي از اين ارزشهاا توهيهاات و
مقررات معيني و ج نموده تا در ههات معقاول و مفياد رهنماايي و از آن
استفاده به عمل آياد و از افاراط و تفاري و اررهاي آن بخاود و ديگاران
اهتناب شود.
( )1سوره اعرف.31 :
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نشانههاي اخالق نيکو:
اخالق ني از همله کماالت انساني است ،چگونه انسان ميتواناد خويشاتن
را با زيور اخالق عالي ممين بسازد و در ميان مردم محبوبيت کسب نماياد؟
اوصا و مشخصات اخالق ني کدام است؟
معيارهاي تفصيلي اخالق پسنديده:
اخالق ني نشانه ايماان اسات و اخاالق باد عالماه نفااق و اعف ايماان
محسااوب ميشااود .تمااام آيااات ،احاديااث و آثاااري کااه بااه مکااارم اخااالق
(ارزشهاي اخالق) دعوت ميکند صفات و عالمات اخالق ني و پسانديده
شمرده ميشود .مسلمان با اخالق نمد ديگران محبوبيات کساب نماوده در
زندگي فردي و اهتماعي خوشاحال و نيکبخات ميباشاد و در آخارت نيام
مورد آمرزش و محبوبيت پروردگار قرار ميگيرد.
اخالق اسالميگفتار ،کردار و همه هنبههاي زندگي انسان را شامل ميشود.
پيشاني باز ،سخن خوب ،صابر و تحمال ،خادمت باه ديگاران و کما باه
بيچارگان از نشانههاي اخالق پسنديده است.
خداوند متعال مسلمان را مکلف ميگرداند به ديگران نيکي کند و باا ماردم
ِ ِ ِ
س ا و مو ِذي الْ ُ ْرمو موالْيمقم مام
سخن نيکو بگويد ،چنانچه ميفرمايد ﴿ :موِبل مْوال مديْ ِن إ ْح م
موال مْمساكِ ِ
ني موقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْس نوا﴾ (8)1يعني :و به پدر و مادر و نمديکان و يتيمان
م
و بينوايان نيکي کنيد؛ و به مردم به ني بگوييد.

( )1سوره ب ره.83 :
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و همچنان خداوند متعال شخص مؤمن را امر ميکند در عمل و معاملاه باا
ديگران با روش ني برخورد نمايد ،و بادي هاا را باه نيکاي هاواب بدهاد،
حلس نة وِل الس يِئة اَف ا ِِبلَّ ِي ِه ي أمحس ن﴾ (9)1
چنانچه ميفرماياد ﴿ :مومِل تم ْس قم ِوي ا ْم م م ُ م م َّ ّم ُ ْ م ْ
م ْمُ
يعني :هرگم نيکي و بدي برابر نيسات؛ بادي را باا نيکاي دفاج کان ،آنگااه
خواهي ديد همان کس که ميان تو و او دشمني است ،گويي دوستي گرم و
صميمياست.
پيامبر اسالم در ي حديث شريف ابو هريره را به اخالق ني توصايه
نمود ،حضرت ابو هريره پرسيد :اي رساول خادا اخاالق نيا چاه اسات؟
پيامبر اسالم فرمود" :کسيکه با تو قطج رابطه نمود با او رابطه بار قارار
کن ،و کسيکه بر تو ظلم نمود او را عفو کن ،و کسيکه به تو کما نکارد
به وي کم کن".
امام غمالي صفات و نشانههاي اخالق پسنديده را چنين خالصه نموده است:
شخص با اخالق ،انسان با حيا ،کم آزار ،صالح ،راستگو ،کم سخن ،پرعمال و
کم لغمش است .انسان نيکوکار ،با وقار ،صابر ،شاکر ،را ي ،با حکمات ،نارم
خو و پاا طينت است .انسان داراي اخالق نيا لعنات نميکناد ،دشانام
نميدهد ،سخن چيني نميکند ،غيبات نميگوياد ،عجلاه نميکناد ،کيناه
توزي ندارد ،بخل نميورزد ،حسد ندارد .او انساني خوش خواست ،آسانگير
است ،بخاطر خدا دوستي ميکند ،بخاطر خدا دشمني ميورزد ،باراي خادا
حلم ميورزد و در راه خدا خشم ميگيرد .اين است اخالق نيکو و پسنديده.
( )1سوره فصلت.33 :
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خصوصيات اخالقي:
آيا اوصا اخالقي با ديگر اوصا يکسان است؟ چگونه خصوصيات اخالقاي
را از غير آن فرق نماييم؟
صفات اخالقي با سه خصوصيت از غير آن فرق ميشود.
خصوصيت اول:
بايد آن صفت و يا خوي با تکرار زياد در طبج انسان راسخ شده و باه عاادت
تبديل گرديده باشد .بنابر اين اگر ي شخص ي يا دو بار به کسي کما
و مساعدت نمايد ،سخي گفته نميشود تا آنکه ايان صافت در وي تکارار و
آزماي گرديده و به عادت طبيعي مبدل شود.
خصوصيت دوم:
خصوصيت ديگر اخالقي آن است که عمل اخالقي به آساني و بادون تکلاف
از انسان صادر شود .بنابر اين اگر انسان ظالمي ،ي وقت باا تکلاف و فشاار
وارد کردن بر نفس بر کسي رحم نمايد ،در باره وي نميتاوان گفات کاه او
انسان مهربان و دلسوز است ،زيرا وي با تکلف از ظلم خودداري نموده ،و تاا
زمانيکه با سهولت و بصورت طبيعي به دلسوزي عادت نورزد ،به وي انساان
مهربان گفته نميشود.
خصوصيت سوم:
اراده انسان بايد در انجام عمل اخالقي دخالت داشته باشاد .حااالت نفساي
که از اراده انسان خار باشد و انسان در ساختن آن دسات نداشاته باشاد،
مانند ذکاوت ،داشتن ذهن خوب و ام ال آن که در اين حالت اخاالق گفتاه
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نميشود .زيرا در اين قبيل حاالت اراده انسان دخالت ندارد و با داشاتن آن
کسي را نميتوان انسان نيکوکار و يا بدکار ناميد.
نظريات علماء درباره اخالق:
علماء و دانشمندان راهج به اخالق خوب و اخاالق باد نظريااتي دارناد کاه
فوايد اخالق خوب و ررهاي اخالق بد را بيان نمودهاند .در اينها برخي از
اين نظريات را ذکر مينماييم تا بدينوسيله مفاهيم درسهااي گذشاته نيام
ذهننشين گردد.
الف :از پيامبر خدا درباره اخالق ني سوال شاد ،رساول خادا ايان
قاااول خداوناااد را تاااالوت نماااودُ ﴿ :خ ِذ الْع ْف و وأْم ر ِِبلْع ر ِ
ع مع ِن
ف موأم ْع ِر ْ
م م مُْ ُْ
ِِ
ني﴾10)1(.يعني :با آنها مدارا کن و به نيکيها دعاوت نماا و از هااهالن
ا ْْلماهل م
روي بگردان و با آنها ستيمه مکن.
سااپس پيااامبر فرمودنااد( :أن تص ل م ن قطع

و تعط ي م ن حرم

و تعف و

عمن ظلم ) (11)2يعني :اخالق ني اين است :کسي که با تو مقاطعه رابطاه
نمود ،با وي رابطه بر قرار کن ،کسي که تو را از چيمي محروم ساخت ،تو به
او چيمي ببخ و کسي که با تو ظلم نمود او را عفو کن.
ب :علي گفته است :اخالق ني داراي سه خصلت است ،از حرام خود
را ن ااگهداشتن ،حااالل را طلااب ن اامودن و ب ااه خ ااانواده خااود وسااعت و
کشادگي کردن.
( )1سوره اعراف.199 :

( )2املعةم األوسط از أيب قاسم سليمان طرباين ،حديث.909 :
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 :حسن بصري ميگويد :شخص بدخوي هميشه خود را عذاب ميکند.
د :فضيل بن عياض ميگويد :دوستي و همنشيني با شاخص فااهر بهتار از
دوستي با عابد بد اخالق است.
ها :عبداهلل بن مبارا ميگوياد :اخاالق نيا داشاتن پيشااني بااز ،باا
ديگران خوبي کردن و از بدي خود را نگاه داشتن است.
ي شخص بد اخالق با عبداهلل بن مبارا همراه شد و او را خيلي تکلياف و
آزار داد ،ولي وقتيکه آن شخص از وي هدا شد ،عبداهلل بان مباارا گرياه
نمود .کسي از او سبب گريهاش را پرسيد ،هواب داد :من از وي هدا شادم،
ولي خوي بد او همراه من است.
و :هنيد فرموده است :سه خصلت اسات کاه بناده را باا عمال کام باه
درهات عالي ميرساند :حلم ،توا ج و اخالق ني که اينها کمال ايمانند.
اخالق نيک پاکي قلب است:
آيا ميدانيد اخالق ني قلب انسان را پاا ميسازد؟
همان طوريکه هسم ظاهري انسان دچار بيماري ميگاردد ،نفاس بااطني
انسان نيم به درد گرفتار ميشود .م ال قساميکه دسات در نتيجاه بيمااري
نميتواند کار نمايد ،چشم به سبب مريضي از ديدن باز ميماند ،قلب نيم باه
سبب بيماري باطني از انجام وظاايفي کاه باراي تعاين گردياده بصاورت
درست برآمده نميتواند.
وظايف قلب شناخت خداوند متعال ،با خداوند محبت ورزيدن ،براي عباادت
او تعالي بصورت درست آماده شدن و بخااطر ر ااي او هماه خواه هاا و
خواستههاي ديگر را ني

ساختن اسات .خداوناد متعاال ميفرماياد ﴿ :مومم ا
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ت ا ْْلِ َّن وا ِْْلنْس إَِِّل لِي ْعب ُد ِ
ون﴾ (12)1يعني :هن و انس را تنها براي عباادت و
مخلم ْ ُ
م م مُ
معرفت خود آفريدهام.
اگر کسي همه چيم را بشناسد ،مگر خالق را نشناخته باشد ،مانند آن اسات
که هيچ چيمي را نشناخته است ،چون او اصل و پيدا کننده همه چيمهاا را
نشناخته است .فايده و ثمره شناخت خداوند عبارت است از :محبت ورزيدن
با او و آماده شدن براي بندگي او بصورت کامل .باه ايان ترتياب کاه هايچ
امري را بر خداوند ترهيح ندهد و بهتر نداند.
پس هر کسي که در عين دعواي دوستي خدا و خواستن ر اي او ،چيمهاي
ديگري را بر محبت و ر اي خداوند ترهيح ميدهد ،قلب وي مريض اسات.
مانند معده اي که نسبت به نان ،خااا باراي ممهدارتار باشاد .ايان ناوع
قلبها بيشتر به مريضي مبتال هستند ،و بواسطه اخالق خوب شفاي قلبها
و پاکي آن از گناه حاصل ميگردد .به طور م ال بخل ورزيدن يا بيمااري
باطني قلب است که به سبب آن انسان از خداوند دور ميشاود .عاال ايان
بيماري اين است که با کم کردن بخل ،انسان نفاس خاود را بشناساد و باه
مصر نمودن مال همت گمارد ،تا آنکه به سخاوت عادت کند و آنرا اخاالق
خود بگرداند .به همين ترتيب ساير انواع اخالق ني قلب را صفا ميبخشد.
اخالق نيک چگونه بدست ميآيد؟
آيا اخالق قابل تغيير و تبديل است؟ آيا سعي وکوش انساان در چگاونگي
ارزشهاي اخالقي و تغيير آن نق دارد؟ کدام راهکارها ميتواناد در ايجااد
اخالق انسان تأثير بگذارد؟ عوامل تغيير دهنده اخالق کدام است؟
( )1سوره ذارايت.56 :
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برخي به اين نظراند که اخالق ي غريمه است و انسانها هماراه باا آن تولاد
ميشوند و اخالق تبديلي نميپذيرد .مگار ساخن درسات آن اسات کاه در
اخالق اوصا ارثي و غريمي هر دو اثر دارد ،اما با تربيه قابل تغيار و تباديل
ميباشد.
خداونااااد متعااااال در قرآنکااااريم ميفرمايااااد﴿ :وذم ّكرفم ِ َّن ال ِّذ ْك مرى تم ْن مف ُا
ال ُْم ْنِمنِني﴾13)1(.يعني :و پيوسته تذکر بده ،زيرا تاذکر دادن مؤمناان را ساود
ميبخشاد .همچناان در هاااي ديگار ميفرماياد ﴿ :مونم ْف س مومم ا مس َّو ماها ،فمهم ْمممم مه ا
اها﴾ (14)2يعني :و قسم به
اب مم ْن مَ َّس م
ورمها موتم ْ مو ماها ،قم ْد أمفْ لم مح مم ْن مزَّك م
اها ،موقم ْد مخ م
فُ ُة م
هان آدمي و آنکس که آنرا آفريده و منظم ساخته ،سپس فجور و تقوا (شار
و خيرش) را به او الهام کرده است ،هر کس که نفس خود را پااا و تمکياه
کرده ،رستگار شده ،و آن کس که نفس خوي را با معصيت و گنااه آلاوده
ساخت ،نوميد و محروم گشته است
پس ممين ساختن نفس با اخالق ني و پاا نماودن آن از اخاالق باد ،باه
حکم آيه فوق داخل اراده انسان مکلف ميباشاد .از هماين ههات خداوناد
متعال در هر زمان براي رهنماايي ماردم انبيااء علايهم الصاالة والساالم را
فارستاده تا به انساانها عقاياد صاحيح ،احکاام درسات و اخاالق خاوب را
معرفي نمايند.

( )1سوره ذارايت.55 :

( )2سوره مشس.10 -7 :
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خداوند متعال پيامبر اسالم را در ميان قومي به پيغمبري مبعاو کارد کاه
انواع عادات و اخالق بد و نادرست در ميان شان وهود داشت .با يکاديگر در
هن ،بودند ،يکي مال ديگري را چاور و چپااول مينماود ،بااالي مردماان
عيف ظلم و ساتم صاورت ميگرفات .در نتيجاه تعلايم و تربياه اخالقاي
آنحضرت از همان قوم ،مردماني بار آمد که باه واساطه اخاالق نيا  ،ديان
اسالم در سر تا سر ههان انتشار يافت و اصاحاب و يااران پياامبر باراي
همه بشريت معلمان اخالق نيکو شدند.
هرگاه ما و شما در قريه و محله خود متوهه شويم ،مايبينيم کاه ماردم از
ماحول خود اثر ميپذيرند ،آن پسران و دختراني که باه خانوادههااي نيا
تعلق دارند و با مردمان داراي اخاالق نيا نشسات و برخاسات ميکنناد،
اخالق آنها خوب ميشود ،و اگر در خانوادههايي کاه تربياه و تعلايم خاوب
نباشد و يا با دوستان و همنشينان نادرست سر و کار داشاته باشاند ،بااالي
اخالق ايشان تأثير نادرست ميگذارد و به سوي بداخالقي کشانده ميشوند.
طوريکه حيوانات و پرندگان تربياه ميشاوند و در نتيجاه تربياه و پارورش،
فوايد گوناگوني از آن گرفته ميشود ،به همين ترتيب انسانها نيم در نتيجاه
تعليم و تربيه اثر پذير ميگردند.
عوامل و راههاي تغيير اخالق:
يکي از روشها و اسبابي که از آن در تغيير و دگرگوني اخاالق کاار گرفتاه
ميشود تعليم و تربيه است ،علم انسان را متوهه اهميت اخاالق ميساازد و
در اين زمينه به او قناعت ميدهد ،و اخاالق باا تمارين و عمال باه عاادت
تبديل ميشود .به شرح بيشتر اين مو وع توهه نماييد.
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 .1تعليم :تعليم انسان را درباره بدسات آوردن اخاالق خاوب و اهتنااب از
اخالق بد قناعت ميبخشد ،به واسطه تعليم ،انسان ميتواند اخاالق نيا و
راههاي استفاده از آن را بشناسد ،و همچنان باا اخاالق باد و زيانهااي آن
آشنا ميشود .قرآن کريم بمرگترين کتاب اخاالق اسات .باه هماين ترتياب
سنت و سيرت رسول اهلل و کتابهايي که در اين زمينه نوشته شادهاند،
و گوش دادن به سخنان عالمان و بمرگان در ماورد اخاالق از مناابج بسايار
مهم درا و شناخت اخالق ميباشند.
 .2تربيه :تربيه همراه با تکرار عملي يکي از وسايل مهام تقويات و رساوخ
اخالق است که از طريق اعضاي خانواده ،همصنفان ،نشسات و برخاسات باا
مردمان محل و شهر براي انسان تلقين ميگردد.
در پهلوي آن ،عمم و اراده خود شخص غرض کسب اخالق خاوب در تربياه
اخالقي اثرات قوي دارد .هرگاه کسي با تکلف چندين بار کار خوبي را انجام
بدهد و از کارهااي ناشايساته خاودداري نماياد ،اخاالق خاوب نصايب وي
ميگردد.
فضايل اخالق نيک:
تعاليم و رهنمودهاي اسالم به بخشهاي مختلف زندگي تعلاق دارد .يکاي از
اين بخ ها کاه داراي اهميات و هايگااه بلنادي ميباشاد ،اخاالق اسات.
اهميت و فضيلت اخالق به داليل متعددي ثابت گرديده است.
از جمله اين داليل ميتوان اين موارد را درنظر گرفت:
 .1يکي از اهدافي که در رسالت پياامبر اساالم مقصاود باود و او بادان
خاطر به پيامبري مبعو گرديد ،تقويت و به کمال رسااندن مکاارم اخاالق
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بوده است .آن حضرت خود فرموده است« :إمنا بعثت ألَتم مکارم األخ ال »
(15)1يعني :تنها به اين ههت به پيامبري برانگيخته شدهام که اخالق ني را
به پايه اکمال برسانم.
 .2دينداري متراد و همسان با داشاتن اخاالق نيا و آراساته باودن باه
سجاياي شايسته اخالقي معرفي شده است .چنانکاه کساي از پياامبر خادا
پرسيد  :نيکي چيست؟ پيامبر فرمود:
(حسن الخلق) يعني داشتن اخالق ني .
 .3ميمان و معياري که با آن ميتاوان ايماان راساتين و کامال را از ايماان
عيف باز شناخت ،اخالق ني است .زيرا از پيامبر اکرم پرسايده شاد:
"کاادام يا از مؤمنااان ايمااان بهتاار دارد؟" او فرمااود" :احس نهم اخالق او"
16يعني هر کدامشان که اخالق بهتر داشته باشد.
خداوند در چندين هاي از قرآن مجياد پياامبرش را باه خااطر داشاتن
اخالق ني مورد ستاي قرار داده است ،و ايان دليلاي اسات بار ايان کاه
اخالق ني منملتي بمر و ارزشاي عاالي دارد ،چناان کاه فرماوده اسات:
ك لم معلم ُخلُق مع ِظيم﴾ (17)3يعني :تو اخالق عظيم و بر هستهاي داري.
﴿ موإِنَّ م

()2

با آن که خداوند به خوبي و عظمت اخالق پيامبر گواهي داده اسات،
باز هم آن حضرت از خداوناد متعاال در دعااي خواهاان بهتار گردانيادن

اخالق ا

ميشااد ،چنااان کااه ميفرمااود( :الله م ام ا احس نت خل ي فاحس ن

( )1السنن الكربي از امام البيه ي ،حديث.20782 :
( )2سنن الدارمي ،حديث.2789 :
( )3سوره قلم.4 :
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خل ي)(18)1يعني :بار خدايا چنانکه آفرين
اخالقم را نيم نيکو بگردان.
 .4بهترين موهبت و بخش الهي به بندگان برخورداري آنان از اخالق ني
است .روايت شده که شماري از صحرانشاينان باه حضاور پياامبر اکارم
آمدند و از ايشان پرسيدند" :بهتارين داده خداوناد باه بناده چيسات؟"
پيامبر فرمود" :حسن االخالق" يعني :اخالق ني .
با درنظر داشت نکاتي که در روايات گذشته آمد پي ميبريم که ي ماومن
و مسلمان خوب کسي است که اخالق خوب داشته باشد و خود را از اخالق
ناپسند دور گيرد.
پيامدهاي اخالق نيک:
فضيلت و مرتبهاي که براي اخالق ني گفته شده و ثابت گرديده است ،باه
دليل نتايج و پيامدهايي است که بر آن مرتب ميگاردد .پيامادها و ثمارات
اخالق هم در اين دنيا نمايان ميگردد و هم در دنياي آخرت سبب نجات و
سعادت انسان ميشود..
و خلقاتم را نيکاو گردانيادهاي،

-1پيامدهاي دنيوي اخالق نيک:
کسي که ممين به اخالق شايسته و عالي باشد به زودي باه دلهاا راه پيادا
ميکند و محبوبيت او در نمد ديگاران افاماي ميياباد .انساانهاي خاوش
اخالق هميشه در نظر ديگران خوب و زيبا معلوم ميشوند و ماردم آناان را
دوست ميدارند.

( )1مسند أيب َاوَ الطيالسي از سليمان بن َاوَ بن اْلاروَ ،حديث.372 :
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هنگاميکه اخالق ني در ميان افراد هامعه گسترش مييابد اعتماد نيم باه
دنبال آن رايج ميشود و مردم با خاوش بيناي و احتارام باه يکاديگر نگااه
ميکنند و بدبيني و خصومت کم ميشود.
هامعهاي که اعضاي به هم اعتماد داشاته باشاند ،باه يکاديگر خاوشبين
باشند ،نسبت به هم ،گمان ني و حسن نظر داشته باشند ،و در مقابل هام
با احترام و محبت رفتار کنند ،آن هامعه راه را بسوي پيشارفت و ترقاي
ميگشايد ،استقالل و عمت خود را حفظ ميکند ،و قوت و اقتدار خود را باه
ثبوت ميرساند ،زيرا ميان افراد آن اعتمااد ،همبساتگي و همکااري وهاود
دارد.
پس ديده ميشود که پيامدهاي اخالق ني در اين دنياا هام متوهاه فارد
ميگردد و هم متوهه هامعه ،و همه از آن بهره ميبرند و مستفيد ميشوند.
-2ثمرههاي اخروي اخالق نيک:
از نظر دين مقدس اسالم ،نتايج و ثمرات اخالق ني تنهاا دنياوي نيسات،
بلکه صاحبان آن در آخرت نيم از پيامدهاي آن بهرهمناد ميشاوند .در ايان
مورد به نمونههايي از تعليمات پيامبر اسالم اشاره مينماييم:
 -1حضرت انس روايت کرده است که پيامبر فرمود" :همانا بنده با
اخالق نيک باه بااالترين درهاات آخارت و بهتارين مناازل آن ميرساد،
هرچند در عبادت عيف بوده است ،و با اخاالق ناشايساته باه پاايينترين
درهه ههنم فرو ميافتد.
 -2حضرت عايشه گفته است که از پيامبر شنيدم که ميفرمود:
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(إن الرجل ليدرك حبسن اْللق َرجة الص ائم ال ان ت ال ذي يص وم النه ار وي وم اللي ل)
("19)1همانا انسان مؤمن با داشتن اخالق نيا  ،درهاه کساي را باه دسات
ميآورد که شبها را به عبادت و روزها را به روزهداري گذرانده باشد".
 -3هم چنين پيامبر فرموده است( :م ا م ن ش ي ِأ أ ل ي املي نان م ن حس ن
اْل ق) ("20)2هاايچ چياامي در تاارازوي اعمااال انسااان م اؤمن در روز قياماات
سنگينتر از اخالق نيکو نيست".
 -4اخالق ني سبب محبوبيت انسان به نمد پيامبر اسالم و نمديکي باه
ايشان ميگردد .آن حضرت فرموده است( :أخ ربكم حح بكم إو وأق ربكم م
جملس ا يومال يام ة) ("21)3همانا محبوبترين تان به نمد مان و نمديکتارين تاان
روز قيامت به مجلس من کساني از شما هستند که بهترين اخالق را داشاته
باشد"
اگر کسي خواهان موفقيت و سعادت در زندگي دنياوي باشاد باياد اخاالق
ني را بشناسد و بدان پايبند باشد ،و اگر آرزومند فوز و رساتگاري اخاروي
هم باشد بايد به اخالق ني بگرايد ،و اگر هر دو را يکجاا بخواهاد بااز هام
بايد صاحب اخالق شايسته باشد.

( )1شعب اْليان از بيه ي ،حديث.7634 :
( )2سنن أيب َاوَ ،حديث.4801 :

( )3شعب اْليان ،حديث.7619 :
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احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن س يئآت أعمالن ا
من يهده هللا فال مضل له ومن يض لل فاله ادي ل ه ونش هد أ

لل ه ل هللا وه ده

شريک له وأ حمم دا عد ده ورس وله تس ليما کث يا وعل ی آل ه وأح با ه وم ن ت دعه
ابهسا للی يوم الدين.
ق ا هللا تد ارو وتع اي يف حمک التن ي ل وه و أح د الق ايلن أع وذ ابهلل م ن الش يطا
الرجي س هللا الرمحن الرهي .
الص ا ن نرين نيف الْدا ن
الض َّر ناَّ و نه ن الْد ا ن ن َّ ن
ن
ين َ
ْس اَّ َو َّ َ َ َ
﴿ َو َّ َ َ َ
َْ أدولَئ َ ال َ
ح َدقدوا َوأدولَئ َ ده د
(2 )2
الْمتَّ دقو َ ﴾ (﴿1)1وأْمر أ َْهلَ َ ناب َّ ن
احطَن ِْب َعلَْي َها﴾
لص َالة َو ْ
َ دْ
د
حد هللا مو ان العظي .
اکثريت ارزشهاي اخالقي و ايماني اسالال هالص رالار ارطاالار .ار .از ايال رو
پيامار اسال . ر يک حديث ،رار را ايمان خوانده است

( )1سوره الدقره.177 ::
( )2سوره طه.132 :
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رار چيست؟ چص اهميتي .ار.؟ فضالاي و ممالرات آن چگونالص اسالت؟ انالوا
رار از چص قرار است؟ اجر و منزلت راهران .ر اسال چگونص است؟
مفهوم و تعريف صبر:
رار هص معناي منع کر.ن نفال اسالت و از کامالات عمنالع ،والدت و قالوت
گرفتص وده است هص اي معنا کص انسان راهر ،نف خو .را جمالع نمالو.ه از
فريا .و فغان منع ميکند
طعريف رار :رالار نيالروي اخالقالي ارا.ه اسالت کالص انسالان را هالراي ط مال
سختيها. ،ر.ها و مشقتها آمالا.ه ميسالاز .و او را از هيقالراري ،آه و فريالا،.
وور و هيجان ،طرس و طمع و .يگر طمايالت نفسي و غريزي هاز مي.ار.
صبر دو شاخه اساسي دارد:
 1رار هدني .ر مقاه انجا کارهاي .ووار و مقاومت .ر هراهالر سالختيها و
مشقتها
 2رار نفسي کص خالو. .اري از خواسالتصها و هوسهالاي فرالري و غريزيالي
است رار نفسي ،ميدان وسيع و نا هاي متعد. .ار .مالثالً :اگالر .ر مقاهال
مصيات هاود هنا "رار" يا .ميوو ،.اگر .ر جنگ هاود "وجاعت" گفتالص
ميوو ،.اگر .ر مقاه خواستصهاي وهواني هاود هنا "عفت" يا .ميوالو،.
اگر .ر مقاه غضب هاود هنا "حام" يا .ميوو.
قرآن کريم مجمو ايال انالوا را هنالا عرالار يالا .نمالو.ه اسالت آنجالا کالص
الص ا ن نرين نيف الْدا ن
الض َّر ناَّ و نه ن الْد ا ن ن َّ ن
ح َدقدوا
ين َ
ْس اَّ َو َّ َ َ َ
ميفرمايالالالدَ ﴿ :و َّ َ َ َ
َْ أدولَئ َ ال َ
وأدولئن ه الْمتَّقو ﴾ ع3 1
َ َ َ دد د د َ

( )1سوره الدقره.132 :
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طرجمص :و خووا وکياايان هص هنگا طنگدستي و نا خووي و هنگامص کارزار،
اي ها کساني هستند کص راست ميگويند و هم اينان پرهيزگارانند
اهميت صبر:
از آنجاييکص خداوند متعال مرگ و زندگي را هراي امت ان آفريده است ،هالر
انسان .ر زندگي خو .ناگزير هص انالوا مشالکالت ،مصالايب و نالا خوواليها و
سختيها مواجص ميگر ..وقتيکص سير حوا.ث ناگوار زندگي هالايي انسالان
هجو ميآور ،.روونايي رار ،پيشروي مسامان متجاالي گر.يالده ،مالنم و
مسامان واقعي ها سالح رار هص مقاهاص امت انها و پيشامدهاي طاخ و ويري
زندگي ميوتاهد
فهم .رست از رار و طوقع نصرت .نيالوي و اجالر اخالروي آن ،مسالامان را از
فريا .و فغان و هيقراري .ر هراهر مشکالت و مصايب هاز ميدار .رالار جالوهر
پختگي و مر.انگي انسان .ر هراهر .وواريها و مصياتها را ريق ميدهد و
ميزان ردق و کذب انسانها ميااود خداوند متعال ميفرمايالدَ ﴿ :ولَنَْدلد َونَّ دُ ْ
دين نمنُ والصا ن نرين﴾ ع4 1
نن
َه ََّّت نَ ْعلَ َ ال دْم َجاه َ ْ د ْ َ َّ َ
طرجمص :و همصگونص ميآزماييم طا از ميان طان مجاهالدان و رالاهران را معاالو
هداريم
فضائل صبر:
رار فضياتهاي زيا. .ار .هرور نمونص ،هص فضاي آطي اواره مينماييم:

( )1سوره حممد.30 :
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 -1رار از رفات پياماران عايهم السال است چنانچص خداوند متعال رار
ح ا نرا نن ْع َ ال َْع ْد دد لننَّ هد
ايالالوب را سالالتاين نمالالو.ه ميفرمايالالد﴿ :لن َّان َو َج ْد َانهد َ
أَواب﴾ع5 1
َّ
 -2طرجمص :ما او را وکياا يافتيم ،چص نيکو هندهاي کص طواب هو.
 -3رار از اخالق انسانهاي ها ماات و رالاحاان عالز راسالخ اسالت قالرآن
کريم ميفرمايد:
ن (6)2
ِب َوغَ َف َر لن َّ َذلن َ لَ نم ْن َع ْ نم ْاْل ددمور﴾
﴿ َولَ َم ْن َ
ح ََ
طرجمص :هرک کص وکياايي و گذوت پيشص کند ،هيگمان ايال از کارهالاي
سترگ است
 -4رار .لي ردق ايمان است سوره "العصر" هص اي امر .يلت .ار.
 -5رار کايد گشاين مشکالت انسان است پيامار اسال ميفرمايد( :واعل
أ النصر مع الصِب)
 -6رار وسياص رسيدن هص قيا.ت و زعامت .ر .نيا و امامت .ر .ي است
 -7فضاي و منزلت رار طا آنجا ميرسد کص خداوند متعال اجر و مواب رالار
کنندگان را هي حساب وعده .ا.ه است چنانکص قرآنکريم ميفرمايالد﴿ :لن ََّّنَا
هساب﴾ع8 4
ن ن
يد َو ََّّف َّ
الصا ن درو َ أ ْ
َج َرده ْ غَ ْني َ
ع7 3

( )1سوره ص.44 :

( )2سوره شوری.43 :

( )3شعب اإلميا از يهقي هديث.1043 :
( )4سوره زمر.10 :
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 -8طرجمص :همانا پا.اش والکياايان هيحسالاب و هالص طمالامي هالص آنالان .ا.ه
خواهد ود
اقسام صبر:
 -1صبر بر طاعات
.ر اسال  ،طاعات و اوامر زيا.ي است کص ا.اي آن هص رار نياز .ار .طاعالات
هصورت عمو هص فرايض و نواف طقسيم ميگر ..کالص خداونالد آن را .ر ايال
آيت ماارک جمع نمو.ه و هص اجراي آن امر کر.ه است اهلل متعال ميفرمايد:
اَّللَ ََي دْم در نابل َْع ْد ن َو ْن
﴿لن َّ َّ
س ا ن َولنيتَ ناَّ نذي الْ دق ْرَ ﴾ ع9 1طرجمص« :خداوند هص عدل
اإل ْه َ
و احسان و ا.اي حق خويشاوندان فرمان مي.هد» الاتص همص اي طاعات هص
رار ضروت .ار.
 -2صبر در عبادات:
عاا.ات از جماص طاعات اسال است و نماز .ر رأس اي عاا.ات قرار .ار .کص
ا.اي آن رار و استقامت ميخواهد زيرا نماز فريضالصاي اسالت کالص .ر يالک
واانص روز پنج هار طکرار ميگر ..و خداوند منمنان را .ر ا.اي آن هص رالار و
وکياايي امر نمو.ه است چنانچالص ميفرمايالد﴿ :وأْم ر أ َْهلَ َ ناب َّ ن
اح طَن ِْب
لص َالة َو ْ
َ دْ

َعلَْي َها﴾
طرجمص :و خانوا.هات را هص نماز فرمان .ه و .ر آن راورانص هکوش
(10)2

( )1سوره حنل.90 :

( )2سوره طه.132 :
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پ ا.اي نماز موضو سا.ه و آسان نيست زيرا ا.اي .رسالت ايال فريضالص،
اخالص و رار و فداکاري ميخواهالد طوقالف کالار و مشالغوليتهاي زنالدگي
روزانص پنج هار هراي ا.اي نماز عم .ووار است ،مگر هراي منم راستي کص
ها رار و اخالص و خشو و طجر .خويشت را هراي ا.اي نمازهالاي پنجگانالص
فارغ ميساز .و کار و هار خو .را طوقف .ا.ه هالص مناجالات پرور.گالار خالوين
ميوتاهد
هص همي طرطيب اگر هص ساير عاا.ات نظر کنيم ميهينيم کص ا.اي هر يکي هص
انوا رار و فداکاري ضرورت .ارند مالثالً انجالا فريضالص حالج ،ا.اي فريضالص
روزه ،ا.اي فريضص زکات و .يگر وعاير اسالمي هص رار و استقامت معنالوي و
ما.ي احتياج .ارند
 -3صبر در جهاد:
جها. .ر راه خدا از مالوار. .يگالر طاعالات اسالت کالص مسالتاز رالار قالوي و
فداکاري هص جان و مال .ر راه خالدا ميهاوالد هالص همالي .ليال قرآنکالريم
سختطري مراطب رار را .ر جها .هيان نمو.ه است ،آنجا کص ميفرمايدََ ﴿ :ي
َّ ن
ح ا ن دروا َوَرا نطدوا َواتَّ دق وا َّ
اَّللَ لَ َعلَّ دُ ْ تد ْفلن دب و َ ﴾ع11 1طرجمالالص:
ين آ ََمند وا ْ
اح نِبدوا َو َ
أَيُّ َه ا ال َ
اي منمنان وکياايي و پايداري ورزيد و آما.ه جها .عو ساير عاا.ات هاويد،
و از خداوند پروا کنيد ،هاود کص رستگار وويد .ر اي آيت مراطب و مراحال
رار ها کامات عرالار ،مصالاهره ،مراهرالص ه يالث والرر حصالول کاميالاهي و
رستگاري طأکيد گر.يده است کص خو .اعجاز قرآنکريم را نشان مي .هد

( )1سوره آ عمرا .200 :
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 -4صبر در تحصيل علم:
همچني رار و استقامت .ر راه ط صي عام ،ط قيق و طفکالر .ر کاينالات و
مخاوقات خداوند از موار. .يگر رار هر طاعات .ر اسال ومر.ه ميشو .کالص
رار طويني ،ارا.ه م کم و ط مال فالراوان ضالرورت .ار .از همالي جهالت
است کص ط صي عام و استناار احکا ورعي .ر اسال هنا عاجتهالا .کالص
همعناي سعي و طالش ميهاود ،نا گذاري وده است و ايال .رجالص را طنهالا
کساني حار مينمايند کص از نيروي رار و استقامت قوي ههره مند هاوند
چنانچص قرآنکريم ميفرمايالد﴿ :أَ ََل تَ ر أَ َّ الْ دف ْل َ َْْ نري نيف الْدب نر نننعم نه َّن ن
اَّلل ل دنييَ دُ ْ
َ ْ َْ
ْ َ
ل حدار شُور﴾ ع12 1
نم ْن آ َََيتننه لن َّ نيف ذَلن َ َلَ ََيت لن دُ ن َ َّ َ د
طرجمص :آيا ننگرستصاي کص کشتيها هص نعمت الهي .ر .ريا روانند ،طا هص والما
از آيات خوين هنماياند هيگمان .ر اي هراي هر وکيااي واکري مايالصهاي
عارت هست
اي آيت .يلت هر آن .ار .کص ط قيق و طفکر .ر پديدههاي کاينالات ،انسالان
را هص وحدانيت خداوند رهنمايي ميکند همچنان .يلت هر آن .ار .کالص
پژوهن و طفکر عامي و استفا.ه از نتايج آن طنها ها رار قوي و ايمان استوار
هدست ميآيد

ع13 2

( )1سوره لقما .31 :

( )2هدنُه عددالرمحن هسن اْلخال اإلسالميه و أسسها ج  2ص .323 -321
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 -5صبر در برابر مشکالت خانوادگي:
خالالانوا.ه فضالالايي مقالالدس اسالالت کالالص .ر سالالايۀ پيونالالد زناوالالوي .و انسالالان
ن
آَيتن نه أَ ْ َخلَ َل لَ دُ ْ نم ْن
پالايالصگالذارى ميوو .و هص طعايالر قالرآن کالريمَ ﴿ :وم ْن َ
(14 )1
أَنْ دف نس دُ ْ أَ ْزَواجا لنتَ ْس دُندوا لنلَْي َها َو َج َع َل َ ْينَ دُ ْ َم َو َّدة َوَر ْمحَه﴾
خانوا.ه کانون آرامن ،م ات. ،وسالتي و رحمالت اسالت امالا هنالاهر طفالاوت
طايعتها و سايقصها ،گاهي ممک است کص خواستص يا ناخواستص اوالتااهات
و خراهايي از .و طرف عزن و ووهر .يده وو .امکالان .ار .زن .ر مسالهاص
خانص.اري ،پخت و پز و رعايت حق ووهر .چار خرا گر ..و مر .نيز ممکال
است .ر رفتار و کر.ار ،اخالق و روش مديريت زندگي .چار اوتااه وو .کالص
همص اي اوتااهات قاه گذوت و اغماض است و ها انالدکي رالار و ط مال
ميطوان از هروز مشکالت هيشتر و از هم پاويدن کالانون خالانوا.ه جاالوگيري
کر .طجرهص ماهت کر.ه است کص ههتري .رمالان هالراي هسالياري از مشالکالت
حا ّ.و يين .ر زندگي مشترک ،رار و هر.هاري است
.ر ر يح مسام روايتالي از رسالول اکالر  نقال والده « :يف ر م نمن م ن
منمنه ل كره منها دخلقا رضي منها آخر»
هيچ مر .مساماني از زن مساماني عهمسرش متنفر نااود ،زيالرا اگالر از او
رفتي را نپسند ،.حتماً رفت .يگري از وي را خواهد پسنديد»
چو وب غمالگسارت هو. .ر کنار
همص روز اگر غم خالوري غم مدار
نگص .ر نکالالويي و زوالالالتي مک
اگر پارسا هاود و خالالوش سالخ
ع15 2

( )1سوره روم.21 :

( )2حبيح مسل هديث.1469 :
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خدا را هص رحمت نظر سوي اوست
عسعدي

کرا خانص آها .و همالخواهالص .وست
 -6صبر از گناهان:

پيالالالالامار اسالالالالال  ميفرمايالالالالد« :هف ن اابن ن ابحک اره و هف ن الن ار
ابلشهوات»ع16 1

"راه جنالالت هالالا سالالختيها ومشالالقتها و راه .وزخ هالالا خواسالالتصهاي والالهواني
پووانده وده است"
رار از گناهان :انسان همراه ها خواهنهاي نفساني و غرائز وهواني متنالو
آفريده وده است اي خواستصها و وهوات يا مااح و جائز است و يا ممنالو
و ناجائز کص هر .و هص رار ضرورت .ارند خواستصهاي مشرو و حب مالال و
متا حالل .نيا هراي مسامان ممنو نيست ولي مسامان هازهم .ر اسالتفا.ه
از لذتهاي .نيا افرار نميکند و از رار و قناعت و زهد کار ميگير.
اما رار .ر هراهر گناهان و خواستصهاي نا مشرو نف هالراي مسالامان يالک
جها .و ماارزه پيگير و .وا .ار است مسامان .ر اي ماارزه .وا .ار هص رار
و ارا.ه قوي ضرورت .ار .طا هتواند .ر مقاهال انالوا خواسالتصها و فريبهالاي
نفسي و ما.ي کص پيشروي وي قرار ميگير .و ها ويوههاي گونالاگون مالزي
ساختص ميوو .رار کند و ها آن ماارزه نمايد خداوند عزوج انوا معاري
را .ر اي آيص ماارک جمع نمو.ه و از ارطکاب آن نهالي ميکنالدَ ﴿ :ويَ ْن َه َع نن
اَّ والْمنُ نر والْدغي﴾ ع17 2
ش ن َ دْ َ َ َ ْ ن
الْ َف ْب َ
( )1حبيح مسل هديث.2822 :
( )2سوره حنل.90:
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طرجمص :و از ناوايستگي و کار ناپسند و سرکشي هاز مي.ار .اجتناب از همص
اي معاري هازهم هص رار ضرورت .ار .سختطري رار .ر هراهر گناهالان و
عا.ات ناپسند است کص .ر ميان مر .هص رسم و رواج عموميطادي گر.يالده
است ،خصورا گناهان زهاني کص هص نُقال مجالال طاالدي گر.يالده اسالت از
قاي  :غيات. ،روغ ،رياء ،خو.ستايي ،سخ چيني و امثال آن کص ها سالهولت
و آساني .ر ميان مر .طکرار ميوو .و هص عا.ت روزمره مادل گر.يالده و از
امراض مهاک جامعص م سوب ميووند کص .ر هراهر آن هالص رالار و مقاومالت
جدي ضرورت است
يوسف الگوي مقابله با فريب دهندگان:
زندگي پياماران گرامي ،ار اب کرا  ،اولياي خدا و رال ي پر از طجالارب و
نمونصهاي هيمانند رار و استقامت .ر مقاه انوا فريانالدهها ،خواسالتصهاي
نف  ،وسوسصهاي ويران و اهتالءات گوناگون است کص همص .رس رالار هالص
ما ميآموزند
هرور نمونص هص .استان حضرت يوسف طوجص نماييد کالص چگونالص .ر قصالر
عزيز مصر .ر مقاه اغراءات ،فشالارها و طهديالدات زن وي ،رالار و مقاومالت
نشان .ا .و .ر اي امت ان سخت ،پيروزمندانص و سرهاند هيرون ود طا اينکص
رار و استقامت يوسف هراي همين مات طاريخ انسانيت گر.يد
اه قيم جوزي از رار يوسف اينچني نتيجصگيري نمو.ه است" :سالوره
يوسف را خواند و طأم نمو .کالص رالار يوسالف .ر مقاهال خواسالتصهاي
نامشرو نف عظمت او را جاو.ان گر.انيد هالص خالو .گفالتم :عجاالار هرگالاه
يوسف خواستص نف را قاول ميکر .نتيجص چص ميهو.؟ر اما او .ر مقاه
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هواي نف مقاومت کر .و هص ايال طرطيالب رالار يوسالف هالراي هميشالص
سرمشق و افتخار انسانها گر.يد کص همص اي عظمت و افتخار نتيجالص رالار
چند ل ظص هو ".ع18 1
 -7صبر در برابر مصيبتها:
«هر مصياتي کص عايد حالم گر.يد ،ها سص چيز خدا را وکر نمو .اول آنکص
مصيات عايد وده .ر .نيايم هو .نص .ر .ينم .و آنکص اي مصيات از آنچالص
هرايم رسيد هزرگطر ناو .سو آنکص ها رار کالر.ن .ر مقاهال مصاليات اجالر
کمايي نمو » .عاز اقوال عمر ه خراب
صبر بر مصيبت ،نشان صدق ايمان است:
رار هر مصيات از نشانصهاي ردق ايمالان و رضالاي کامال هالص قضالا و قالدر
خداوند است وقو مصيات از جانب خداونالد يالا عقوهالت و مجالازات انسالان
است و يا امت ان و آزماين کص .ر هر .و حالت هايد از رار کمک خواسالتص
وو. .ي مقدس اسال منمنان را .ر حايت ماتال ودن هص مصالايب. ،ر .و
رنج ناوي از مصياتها ،هص رار طوريص نمالو.ه و .ر مقاهال  ،هرايشالان اجالر و
ش ْيَّ
پا.اش عظيم وعده .ا.ه است خداوند متعالال ميفرمايالدَ ﴿ :ولَنَْدلد َونَّ دُ ْ ن َ
ن
اْلَو ن
الص ا ن نر َّ ن
ن ن
وع َونَ ْقص نم َن ْاْل َْم َوا ن َو ْاْلَنْ دف ن
ين لن َذا
ف َوا ْابد ن
م َن ْ ْ
ين ال َ
ِ َوالث ََّم َرات َوَش نر َّ َ
نن
ن
ن ن
ن
ح لَ َوات نم ْن َرنن ْ َوَر ْمحَ ه
َح ا َ ْت ده ْ دمص يدَه قَ الدوا لن َّان ََّّلل َولن َّان لنلَْي ه َراجعد و َ أدولَئ َ َعلَ ْي نه ْ َ
أَ
َوأدولَئن َ ده د ال دْم ْهتَ ددو َ ﴾ (19)2طرجمالالص :و همالالواره والالما را هالالص نالالوعي از طالالرس و
( )1دكتور كايدقرعوش و آخرو ا خال يف اإلسالم ص .143
( )2سوره قره.157 -155 :
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گرسنگي و زيان مالي و جاني و کماو .م صول ميآزماييم و راهران را نويد
هده همان کساني کص چون مصياتي هص آنان رسد گوينالد :ننالا هلل و ننالا نليالص
راجعون ،ما از خداييم و هص خدا هاز ميگر.يم هر اينالان .رو .پرورگاروالان و
رحمت او ها .و اينانند کص رهيافتصاند
از اي آيت قرآني چني ميفهميم کص خداوند متعال منمنان را هص مصاليات
طرس ،گرسنگي ،کماو .اموال و .ارايي و گالرفت جالان ،امت الان ميکنالد و
همچنان اي نص قرآني .يلت هر آن .ار .کص مسامان ها رار و رضالايت .ر
مقاه مصياتهاي وار .وده مسالت ق عالاليطري قالدر و منزلالت و مالواب و
پا.اش ميگر..
ابتالء و امتحان سنت خداوند است:
اهتالء و امت ان انسان هص مصايب ،سنت خداوند است و هسالا اوقالات هنالدگان
مخاص خو .را هص مصيات و مشقت گرفتار ميکنالد چنانکالص پيالامار اسالال
ميفرمايد :عمن يرد هللا ه خيا يصب منه ع20 1يعني :کسي را کص خداونالد ارا.ه
خير کند ،او را هص مصيات ماتال ميساز .همچنان .ر حديث .يگري چني
آمده است« :ما ي ا الدالَّ ابحنمن و احنمنه يف ول ده و مال ه ه ي يلق ي هللا وم ا علي ه
خطيئ ه» ع21 2يعني :همواره هر مر .منم و هالر زن مالنم .ر فرزنالد و مالال
خوين .چار اهتالء و امت ان است طا وقتيکص هخداوند هپيوند .و گناهان وي
هخشيده وده هاود
( )1حبيح خباري هديث.5645 :
( )2سنن الرتم ي هديث.2399 :
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از فض و مرحمت خداوند هص هندگانن اي است کص قانون رار و قناعالت و
رضايت .ر هراهر .ر .و رنج مصياتها هراي مسامان .و نتيجص هار ميآور .کص
هر .و هص خير و منفعت مسامان است:
 -1پا.اش عاج کص عاارت از کفالاره گناهالان و آمالرزش لغزشهالاي انسالان
ميهاود
 -2پا.اش اخروي مصيات کص ه يث مواب و فض و رحمالت خداونالد هالراي
منمنان .ا.ه ميوو.
ادب مؤمن در وقت مصيبت:
هايد هدانيم کص انسان وقتي پا.اش .نيوي و اجالر و مالواب اخالروي را نصاليب
ميوو .کص آ.اب اسالمي را .ر هنگا ماتال ودن هص مصيات مراعات نمايد
هرگونص .ا .و فريا. .ر وقت مصيات از قاي کندن موي و روي ،يخال پالاره
کر.ن ،اظهار افسر.گي ،طغيير عالا.ت .ر چهالره ،لاالاس و امثالال آن از نظالر
اسال مر.و .است اسال آ.اب استقاال مصيات را مشالخص سالاختص اسالت
نن
َّلل ولن َّان لنلَْي نه ر ن
اجعدو َ ﴾ ع22 1ميهاود
َ
کص گفت کامص ﴿لن َّان َّ َ

همچنان پيامار اسال منم را .ر وقت مصيات اروا .مينمايد کالص هگويالد:
«الله آجرين فی مصيدي و اعقدين خيا منه ا» (23 2هار خدايا ر هص م .ر مصياتم
اجر نصيب هگر.ان و ههتر از آن هص م ارزاني ک

( )1سوره قره.156 :

( )2موطاامام مال هديث.810 :
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هص اي طرطيب هرگاه يک منم ها اينچني ا.ب .ر مقاه مصالياتي کالص هالص
وي عايد ميوو .هرخور .نمايد ،وام رار جمي ميوو .کص عاماي اسال
رار جمي را چني طعريف نمو.ه انالد :رالار جميال هالص آن رالاري گفتالص
ميوو .کص هدون جز و فز هاود و هالص کسالي والکايت نکنالد و يالا اينکالص
منم .ر وقت مصيات حالت طايعي و عا.ي خو .را از .ست ندهد و هالدون
طغيير .ر چهره و لااس و روش قااياش ها .يگران هرخور .نمايد
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تأثير همنشيني در زندگي

احلمد د هلل رب العد د مني والع قبد د للمتقد دني والصد د

والسد د

علد دى سي امرس ددلني

وإم امتقني.
ق ل هللا تب رک وتعد لی يف حمکد التز يدل وهد أصد
الرجي  ،بس هللا الرمحا الرحي
(1)1
﴿َي ويْدلاَت لاْيتا يِن اَل أ خي
اَّت ْذ فُا اًن اخليي ا ﴾.
ا ا ا
ْ

وق د ل رس د ل هللا( :امسددل إ ا د ن لط د ا الز د

القد لني .أعد هللهلل مدا ال ديط ن

و يصددر عل دى آ اه د خ دري مددا

امسل الذي ال خي لط الز وال يصر علی آ اه )
همنشين نيـک جوييد اي مهان
اي فغـان از يار ناجنس اي فغان
«مولوي»
انسان در همة ادوار زندگي از ايام کودکي و جواني تا روزگار کهولت و پيري
همواره نيازمند رفاقت و دوستي با ديگران است و نميتوانـد رتـتا ارتطـا
خود را با همنوعـان قعـن نمايـد و بـا گوتـا و انـ وا پنـاه بطـرد برخـي از
دانشمندان لغت عقيده دارند کا کلما انسان از ماده " انس" اتتقاق يافتـا
( )1س ره فرق ن.28 :

( )2سزا الرتمذي ،ح يث.2507 :
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است ،با همين مناسطت يکي از نيازهاي ططيعي انسـان را نيـاز بـا انـس و
همدلي با ديگران دانسـتااند بنـابر ايـن اگـر فـردي در ج يـرهاي از همـا
امکانات رفاهي برخودار باتد بازهم دچار رنج و ماللت خواهد بود ،زيرا فاقـد
دوست و همدلي است کا او دمخور باتد تايد بتوان ادعا کرد کا براسـاس
همين غري ه بود کا انسانها مجـطور با ازدواج و تشکيل خـانواده و زنـدگي
گروهي تدند ،زيرا تاريکي وحشت زاي تنهـاييچهرهاي حيـات را عطـوس و
غمانگي ميسازد و روح و روان را در تنگناي محاصره قرار ميدهد از سـوي
ديگر چنانکا بدن از انواع گوناگون خوراکيها تغذيا ميکند و نيرو ميگيرد،
روان ني از مصاحطت با دوستان با کسب فضائل نايل ،يـا بـا انـواع سـيئات
آلوده خواهد تد ،دوستي با مي ان رفاقت و دوستي در امور مادي و معنوي
رفيق خود نفوذ ميکند و هر يکي دانستا يا ندانستا برروي عقايـد ،اخـالق،
رفتار و گفتار ديگري تأثيرگذار است ()1
جوان و رفاقت:
گرچا دوست خوب و تايستا براي کليا ططقات مردم تمام در ادوار زندگي
ارزنده و مهم است ،ولي براي نسل جوان کـا خصوصـيات دوران کـودکي را
پشــت سرگذاتــتا و در آســتانا حي ـات جدي ـد و فعاليتهــا و ارتطا هــاي
اجتماعي قرار دارد حاي اهميت بيشتري است
جوان براساس عوامل عاطفي حسـاب نشـده و انگي ههـاي زودگـذر قطـل از
آگاهي از طرز تفکر و صالحيت ديگران در هاي دوستي با آنان را بـا ميـل و
عالقا تديدي بر روي خود ميگشايد و همـين بـي تـوجهي بـا جنطـاهاي
عقل و مصلحت ممکن است جوان را از تاهراه زنـدگي بـاز دارد و بـا وادي
( )1تک مل اخ قی أتليف حمم رخ نی
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تطاهي و فساد بکشاند الطتا جوان گاهي گرفتار سوء محاسطا ني ميتود ،او
براي خود دوستاني پيداميکند و روزهاي نخست دوسـتي تـان بـا هـاهر
مخلصانا و عاري از هر گونا تايطا اي است ،ولي بعدها کمکم انحراف آغـاز
ميگردد
گرچا اين انحراف در بدو امر بسيار ناچي با نظر ميرسد ولي با مرور زمـان
زاويا انحراف توسعا يافتـا و در بحطوحـا ايـن پيونـد نـاميمون ،تکـاليف و
مسئوليتها را با باد فراموتي ميسـاارند سخنانتـان از مووـوع درس و
تعليم با خوابهاي دل انگي مطدل گرديده و ايـن دو دوسـت بـا عاتـق و
معشوق يکديگر تطدل ميتـوند و بـدين سـان ايـن عشـق جانسـوز تمـام
فرايض ديني و مسئوليتهاي اجتماعي را با يغما ميبرد سرانجام آن دانش
آمـوز ممتــاز دردورس ،سـير ن ولـي مييابـد ،دعــوتگر پــرتالم و متحــر
ديروزي با عنصري بيکفايت و الابالي تطديل ميتود و مسلمان ملتـ م بـا
احکام ترع در مظان انـواع تهمتهـا قـرار ميگيـرد لـذا نطايـد تمـايالت و
جاذباها و کششهاي ططيعي جوان را در تـيوه ارتطـا و تعامـل بـا گـروه
همسن ناديده گرفت و از خيرخواهي و راهنمايي با منعقي مستدل و رسـا،
کوتاهي ورزيد تا مصئون از هر گونا نفوذ ناميمون عناصر تطهکار و ناصـال و
دور از هر نوع گ ند تربيتي ،پرورم يابد
خطر رفيق بد:
بدون تک نداتتن رفيق تايستا و دوست صميمي باعـ محروميتهـايي
گ اف در زندگي دنياي انسان گرديده و موجب مصيطت عظيمي خواهد تد
زيرا اين قطيل دوستان با تلقينهاي تيعاني رفيـق خـود را بـا گمراهـي و
واللت سوق ميدهند و با وسوساهاي منحرف کننده با انواع گناه و پليدي
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آلودهام ميسازند و با عطارت ديگر کسي کا رفيـق خـوب نـدارد تنهـا بـا
پارهاي از نعمتها نميرسد و از کماالتي کا ممکن است بر اثر دوست صال
و تايستا نصيطش تود محروم ميماند ،ولي آن کسي کا رفيق بد دارد نـا
تنها با کمال عالي تري نميرسد بلکا کماالت فعري و فضايل ططيعي خود
را ني از دست ميدهد و در نتيجا با محروميتها و آالم دنيوي و کيفرهاي
اخروي دچار خواهد تـد و مـوقعي کـا سـيا روز و بـدبخت تـد و ديـن و
دنيايش تطاه گشت اههار ندامت ميکند و آرزو ميکند اي کـام بـا چنـين
عنصر فاسدي دوست نميتدم
قرآن کريم از زبان اهل جهنم جنين نقل ميکندَ﴿ :ي ويْدلادَت لاْيتا يدِن اَل أ خي
اَّتد ْذ فُد ا اًن
ا ا ا
ْ
خليي ﴾ (3 )1
ا ا

"واي بر من! کام فالني را با دوستي نميگرفتم"
با راستي کا تحمل مرارتهاي تنهايي بـا مراتـب گـواراتر از مصـاحطت بـا

دوست نااهل است حضرت رسول اکرم ميفرمايد" :وال ح خريما جلديس
الس ء" ("4)2تنهايي با مراتب از همنشين بد بهتر است"
آري! همنشين نااهل باع از بين رفـتن لعافـت روح ميگـردد و پويـايي و
بالندگي آن را از بين ميبرد از همين رو مولوي در مثنوي ميگويد :مار بـد
از دوست بد بهتر است زيرا مار بد جان مار گ يده را ميسـتاند امـا دوسـت

( )1س ره فرق ن.28 :

( )2شعب اإلمي ن ،ح يث.4638 :
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بد ،انسان را با سوي آتش جاودان جهنم ميکشاند و مايا معنوي فرد را بـا
تاراج ميبرد
يار بــد آرد ســـوي نار مقيم
مار بـــد جاني ستاند از سليم
دزدد آن بيمـايا از تو مايا را
چون کا او افکند بر تو سايا را
بنابر اين همنشيني و دمساز تدن با افـراد نااهـل موجـب تنـ ل و کاسـتي
معنويات و تطاهي عقل خواهد بود و حيراني و سرگرداني را با دنطال دارد
سعدي ني چا زيطا ميفرمايد:
پسر نوح با بـدان بنشســــت خــــــاندان نطوتش گـم تد
سگ اصحاب کهف روزي چند پـي نيگان گرفت و مردم تـد
انتخاب دوست شايسته:
مصاحطت با پاکاني کا پايطند مالحظات اخالقي و انساني هسـتند فرصـت و
موقعيت مناسطي براي تغذيا قواي روحي انسان است فکرها در سايا افکـار
بلند تان وسعت و گسترم مييابد و عالقا با نيکي و پاکي در مغـ آدمـي
رتد ميکند بر اثر تماس با آنها ،تخص با نقايص روحي خـويش بيشـتر
پي ميبرد و صالحيت خود را با مردان اليق و با کفايت ميسنجد از همـين
راه مقايسا ،ممکن است رفتا رفتـا از زيـر نفـوذ و تـأثير سـيئات و صـفات
ناپسند بيرون بيايد حضرت رسول اکرم با بياني جذاب و رسا ميفرمايد:
"امرء علي ديا خليله فليزظراح مدا خي لدل" (5)1انسـان عمـالا از تـيوه و روم
دوست خود پيروي ميکند هر يک از تما در انتخـاب دوسـت بايـد دقـت
( )1سزا أيب داود ،ح يث.4835 :
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کافي مطذول دارد و درباره کسي کا ميخواهد با او طرح رفاقت بريـ د قـطالا
معالعا کند"
عدهاي از مردم چنان با ديانت و عفت خود اعتماد دارند کا گمان ميکننـد
از معاترت با بدان هيچ ورري متوجا آنها نخواهد تد تخصـيت خـود را
باالتر از آن ميپندارند کا اخالق نکوهيده بتوانـد در آن اثـر کنـد ،غافـل از
آنکا پنطا در مجاورت آتـش ناچـار مشـتعل ميتـود اگـر گلـي در ميـان
علفها و خارهاي زيادي برويد کمکم پژمرده ميتود و از ميان ميرود براي
همين است کا دهقانان زمين خود را وجين ميکنند تا زراعتشـان سرسـط
تود و بهره بدهد انسان هم مانند گلي است کا اگر دوستان و همنشينان او
انسانهاي فرهيختا باتـند اخالقـش بهتـر ميتـود و دانشـش روز بـا روز
اف ايش مييابد
گلي خــوتـطو در حمــام روزي رسيد از دست محطوبي با دسـتم
بدو گفتم کـــا مشکي يا عطيري کـا از بـوي دالوي تو مـــــستم
و ليکن مدتي با گل نشســـــتم
بگفتــــا مــن گلـي ناچي بودم
کمــال همنشين در من اثر کرد و گرنا من همان خاکم کا هستم
(سعدي)
معيارهاي اسالميدوست:
اسالم دين تجمن و الفت و همطستگي است و گرايش با آتنايي بـا مـردم و
اختال و آمي م با آنان در تعاليم آن ريشا دارد و بـر پايـا ع لتنشـيني و
فردگرايي بنا نهاد نشده است و فرزندان خود را با گوتانشـيني همگـاني و
فرار از تکاليف زندگي نميخواند و رسالت مسلمان را با صـورت گسسـتا از
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مردم در دير و عطادت صومعانشيني ترسـيم نکـرده اسـت حضـرت رسـول
اکرم ميفرمايند:
"امسددل إ ا د ن لط د الز د

و يصددر عل دى آ اه د خ دري مددا امسددل الددذي ال خي د لط

الز وال يصر على آ اه "
"مؤمني کا با مردم ميآمي د و بر اذيت و آزار تان صطر و تـکيطايي پيشـا
ميگيرد بهتر از مؤمني است کا بـا مـردم نميآميـ د و براذيـت و آزارتـان
تکيطايي نميکند"
 -1نخستين تر دوستي پايدار و صادقانا آن است کا بـراي روـاي خـدا
باتد ،چا زيطاست کا دو نفر با خاطر خدا دوست توند ،با هـم بنشـينند و
از هم جدا توند اطاعت خداوند آنها را جمن کرده است و روزي کا از هـم
جدا ميتوند درحالي از هم جدا ميتوند کـا ديگـري را بـا اطاعـت خـدا
راهنمايي ميکنند ،چعور براي نماز صط بيدار تويم؟
چا کسي ديگري را بيدار کند؟ يکي با ديگر ميگويـد :فرامـوم نکـن کـا
امروز اين دو رکعت را بخواني ،يا از اين گنـاه دوري کـن ايـن دوسـتي بـا
خاطر خدا و اين عشق با خـاطر روـايت اوسـت تـيريني ايـن دوسـتي را
هنگاميميچشيم کا اين حدي قدسي را ميتنويم
(6)1

"وجبت حمبيت للمتح بني يف"
محطتم را بر کساني کا با خاطر من يکديگر را دوست دارند واجب کردم"
(7 )2

( )1سزا الرتمذي ،ح يث.2507 :

( )2صحيح ابا حب ن ،ح يث.575 :
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روابط و دوستيها با انگي ه الهي از زيطاترين روابط هستند ،آن هم در زماني
کا با تدت با افرادي نيازمنديم کا دست ما را با سوي خدا بگيرند فردي
کا با او بنشيني و صحطت کني در حالي کـا خداونـد از تـو راوـي اسـت و
برايت پادام مينويسـد مـا در دنيـا دوسـتان زيـادي را مـيبينيم کـا بـا
همديگر خيانت نموده و همديگر را با نـابودي ميکشـانند ،زيـرا دوسـتي و
رفاقتتان از همان روز نخست مطناي الهي نداتتا و اهـداف دنيـوي آن را
تکل داده است حضرت رسول اکرم ميفرمايد:
"أفضل اال عم ل احلب يف هللا والبغض يف هللا"
محطوبترين عمل از اعمال بندگان ن د خداونـد ،صـميميت و نفـرت فقـط
براي رواي اوست
 – 2دوستي براساس ايمان و تقوا باتد و ايـن مسـتل م آن اسـت کـا فـرد
مسلمان در گ ينش دوست مطنا را ايمان و تقواي افراد قـرار دهـد چـرا کـا
دوستي و رفاقت وقتي جدا از ايمان باتد سـرانجام بـر سـر مصـال ذاتـي و
منافن تخصي با هم ميخورد و هنگاميکا رفاقت عـاري از تقـوا باتـد بـا
محض پيدايش اولين کشـمکش دنيـوي و اولـين مسـابقا بـر سـر غنـايم و
مصال تخصي ،دتمني و کدورت در دلها پايـا ريـ ي خواهـد تـد پـس
انساني کا از خدا نميترسد نميتوان با دوستي و تعهد او اعتماد نمـود و از
آسيبهاي وي در امان بود در حدي آمده است
(8 )1

«ال تص حب إال مؤمز ا،و ال َي ل طع مک إال تقي»
( )1سزا أيب داود ،ح يث.4601 :
( )2سزا أيب داود ،ح يث.4834 :
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"با کسي ج انسان مؤمن رفاقت مکن و بکـوم کـا جـ اهـل تقـوا کسـي
طعامت را نخورد"
با راستي کا يکي از عوامل ارزنده در تربيت و حسن اخالق انسـان ،رفاقـت
او با انسانهاي متقي و نيکوکار است ،چرا کا انسانها همـان گونـا کـا در
پوتيدن لطاس و آداب و رسوم محلي از هم تقليد و پيروي ميکنند ،اخـالق
همديگر را ني تقليد ميکنند قدما گفتااند:
عن المرءالتسأل وسل عن قرينا فکل قـــرين بالمــقارن يقتدي
"درباره هرکسي با جـاي پرسـش از خـودم از دوسـتش سـوال کـن ،هـر
دوستي از رفيقش دنطالاروي ميکند"
مسلماا رفاقت با انسانهاي مؤمن و خوب ،فضايل اخالقي و کرامت و ترافت
را در نفس انسان پرورم ميدهد و او را با سوي کماالت معنوي و عـ ت و
تــرافت ميکشــاند اکثــر انســانهاي ب ـ رو و نابغــا و پي ـروز در زنــدگي
اجتماعي ،پيروزي و عظمت خود را مرهون دوستان صادق و پا و باوفـاي
خود ميدانند کا آنان را با راه حـق و درسـت ارتـاد نمودهانـد و از فـيض
ارتادتان بهرهمند گشتااند
قرآنکريم ني مردم را دعوت مينمايد تا انسانهاي صـال و نيکوکـار را بـا
دوستي و رفاقت انتخاب کننـد﴿ :واص يدر نادْسد ا مدا الخ يدذيا يد ْ عُ ان رخِبد يهلللْغاد ا و ي
اُ
اا
ا ْ ْ ا اا
والْع ي ي ي يري ون وجهه﴾ (10 )1
ا ا ي ُ ُ ا ا ْاُ
با کساني بام کا صطحگاهان و تامگاهان خداي خـود را ميپرسـتند و بـا
فرياد ميخوانند و تنها رواي ذات او را ميطلطند
( )1س ره كهف.28 :
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پيغمطر خدا نمونا دوستان صال و نيکوکار و دوستان فاسد و ترور را با
بهترين مثالها مشخص نموده و ميفرمايد:
(مثددل ا لديس الصد و و السد ء ح مددل امسددک وًنفد الکدري فح مددل امسددک إم د أن
حيذيک و إم أن تبت ع مزه أتا جت مزه رحيد ا طيبد وًنفد الکدري :امد أن حيدر ثي بدک و

إم أن حتذيک رحي ا خبيث )
دوست و همنشين صال مانند ععر فروم است و همنشين بد مانند کسـي
است کا کوره آهنگري را ميدمد ،مشک فروم يا مقداري با تو ميدهـد و
يا از او ميخري و يا از بوي خوم مشک بـا مشـامت ميرسـد و دومـي يـا
لطاست را ميسوزاند و يا بوي بد آن با مشامت ميرسد
 -3در دوستي الت ام با مطاني اسالم تر اساسي اسـت و ايـن امـر زمـاني
صورت عملي با خود خواهد گرفت کا دو نفر متعهد توند تراين و قـوانين
اسالم در ميانتان حاکم باتد حضرت رسول اکرم اين نکتـا را چنـين
بازگو ميفرمايد:
(11 )1

(رج ن حت هلل يف هللا اجتمع عليه و تْرق عليه)
هر دو نفر متعهد ميتوند کا در جمن تدن و جداييتان خدا را سر لوحا
زندگيتان قرار دهند
اگر دوسـتان تـان کسـاني باتـند کـا بـر اداي واجطـات و حفـح حقـوق و
جلوگيري از بدي و محرمات تما را يـاري کننـد بدانيـد کـا قـرين خيـر و
(12 )2

( )1صحيح خب ري ،ح يث.5534 :
( )2شعب اإلمي ن ،ح يث.8991 :
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دوستان خـوبي هسـتند بايـد بـا آنـان ارادت ورزيـد و از دوسـتي بـا آنـان
خوتحال باتيد و در غير اين صورت دوستي را نس د
تا ططن تو با ترف تود ني
با مردم با تـــرف در آمي
 -4دوستي بايد توأم با نصيحت و خيرخواهي باتد بـا طـور مسـلم تحقـق
يافتن اين امر بستگي با آن دارد کا انسان نسطت با دوستش همچو آيينـا
باتد بدين معنا کا هرگاه دوستش را در انجام کار نيکي مشاهده کـرد او را
با اداما آن تشويق نمايد و اگر از او نقص يا خللي ديد مخفيانـا نصـيحتش
کند و او را با توبا و بازگشت با راه حـق و هـدايت وادار نمايـد و ايـن کـار
کمک ب رگي در زمينا آراستن دلها با فضايل و خالي تدن آنها از رزايـل
خواهد بود
آن حضرت ميفرمايد( :الد يا الزصديح ) قلزد مدا؟ قد ل :هلل ولکت بده و لرسد له
وأل مد امسدلمني و عد مته ) ( :)1دين همان نصيحت و خيرخواهي است گفتيم:
اي رسول خدا براي چا کسي؟ فرمودند :براي خدا ،کتـاب او ،رسـول خـدا،
ائما مسلمين و توده مردم
پس وهيفا دوست واقعي آن است کا عيوب دوست خود را با زبان نصحيت
و خير خواهي در جلو روي او بگويد ،امـا در پشـت ســر آبـرو و حيثيـت را
حفح نمايد
همچـــو آيينا رو بــرو گويد
دوست بايــد جملا عيب مرا
پشت سر رفتا مو با مو گويد
نا کا چـو تانا با هـ ار زبان
حال اين پرسش پيش ميآيد کا اگر طرف مقابل با پنـد و انـدرز اهميتـي
نداد وهيفا ما چيست؟ هنگاميکا اندرزها حکيمانا با قصد بر حذر داتـتن
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تخص از اعمال ناروايي کا مصرانا بر آن اقدام ميکـرد مـوثر واقـن نشـد و
نصاي صميمانا با منظور رهـايي او از معصـيتي کـا بـر انجـام آن تصـميم
قاطعانا دارد سودمند نيفتاد در آن صورت بر مسلمان واجب اسـت کـا او را
تر نمايد تا آنگاه کا سرانجام با سوي حق باز گـردد و بـا جانـب رتـد و
معرفت روي آورد عطداهلل بـن عطـاس روايـت ميکنـد کـا آن حضـرت
فرمـود( :أوثد عددرى االميد ن ،امد اال يف هللا وامعد دا يف هللا واحلدب يف هللا والددبغض يف
هللا ع وجل)
قوي ترين دستاوي ايمان ،دوست داتتن با خاطر خدا و دتـمني داتـتن
با خاطر او و همچنين محطت با خاطر خدا و بغض و کينا با خاطر اوست
 -5دوست بايد انسان عاقلي باتد زيرا يکي از زيان بخشتـرين معاتـرتها
تماس با افراد نادان و بيخرد است کا با عقب افتادگي و چا بسـا بـدبختي
انسان خواهد انجاميد گاهي خعر و زيان بدفرجام و دردناکي کـا از ناحيـا
دوست نادان دامنگير آدميميتود از خعر يـک دتـمن اف ونتـر اسـت از
اينرو تنها عالقا و صميمت و وفاداري در رابعـا دو جانطـا بـراي برگ يـدن
اتخاص با دوستي کافي نيست بلکا مي ان تناخت خردمندي طـرف بايـد
در درجا اول مدنظر قرار گيرد
بر زمينت مي ند نادان دوست
دتــــمن دانا بلندت ميکند
سعدي
(13 )1

( )1مسز الطي لسي از سليم ن با داود با ا رود ،ح يث.783 :
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 -6کسب استثمار افراد با طرح دوستي و صـمميت ،منافـات آتـکاري دارد
گاهي خودپرستان بي حقيقت در زمينا معاترت و دوستي با افـراد ،هـدف
خاصي را دنطال ميکنند ،آنان همواره در پي يافتن دوستاني هسـتند کـا از
آنها سودي عايد تان گردد مثالا هرگ طرح دوسـتي بـا کسـاني کـا داراي
احساسات پا و نيات صادقانا باتـند ولـي بـر دوسـت آنهـا فايـده مـادي
مترتب نطاتد نميري د بر اساس همين برنامـاها تـا وقتـي پيونـد تـان بـا
دوستان استوار است کا اميد جلب منفعت باقي باتد ،اما چنانچا از اين راه
با هدف دلخواه خود دست يافتند و احساس کردند کـا چـرد دوسـتي بـر
محور هدفتان نميچرخد يک نوع سردي خـاص جـاي روابـط گـرم و پـر
حرارت دوستانا را ميگيرد و رتتا ارتطا ريا کارانا خود را ميگسلند ايـن
چنين افرادي کا ج منافن تخصي با چيـ ديگـري فکـر نميکننـد ارزم
دوستي و رفاقت را ندارند
تيخ سعدي در باره اين نوع دوستان ميگويد :
مــگسانند گـــرد تــــــريني
اين دغل دوستان کـا ميبيني
همچو زنطور گـــرد تو جــوتند
تا طعاميهست مـــــينوتند
کيسا چـــــون کاسا رباب تود
تا با روزي کــــا ده خراب تود
کامــــرانـــي ز در فــــراز آيد
بار ديگــر کـــا بخــت باز آيد
در وي افتند چـون مگس در ماست
دوغطايي با کـا از چپ و راست
کاستخــوان از تو دوستتر دارند
راســـت گويم ســـگان بازارند
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اين گونا افراد با سـود مـادي نـاچي دوسـت خـود را ميفروتـند و اسـرار
دوستي را فام ميکنند و يا در موقن حاجـت و نيـاز مـادي انسـان را رهـا
ميکنند و با دنطال سودجويي مادي خود ميروند
گذشت و اغماض از لغزشهاي دوست:
بعضي از افراد با علت فقدان بلوغ اجتماعي و نداتتن رتد الزم همزيسـتي
بــا قــدري حســاس و زود رنــج هســتند و در عــالم دوســتي کمگذتــت و
سختگيرند کا کوچکترين خالف انتظاري را نميبخشند و با ديـدن يـک
غفلت و اتتطاه از دوستان با آساني تسليم احساسات خام و سوزان خـويش
ميگردند و دست از تفاهم با آنها ميتويند و با کـدورت و رنجـش خـاطر
عميق ،پيوند مهر و عالقا خود را ميبرند و حال آن کا در زندگي روتـنايي
و تاريکي ،خار و گل ،زتت و زيطا همواره در کنار يکديگر قرار دارنـد و بايـد
دانست کا نطض حيات اجتماعي بـر ايـن پايـا اسـتوار اسـت کـا در برابـر
استفاده از م اياي چند ،ورورت دارد نـا ماليمـات و خـالف انتظارهـا را تـا
حدودي تحمل کند و در عـين حـال از توقعـات بيجـا و تعقيـب روياهـاي
بيهوده احتراز جويد و هنر زندگي همين اسـت کـا بتـوانيم حتـي المقـدور
حالت انععاف در برابر توقعات خويش با وجود آوريم هما چي را بر اسـاس
تمايالت خويش ارزيابي کردن اتتطاه است ،ولي بسيارند کساني کا با طـور
تــديدي احساساتتــان ي ـک جانطــا س ـير ميکنــد و در نهادت ـان حــس
خودخواهي و خودپرستي با قدري نيرومند است کا واقنبيني را با کلـي از
دست ميدهند و از سوي ديگر خود را نيـ تـکنجا و عـذاب ميکننـد در
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صورتي کا واقن بيني و داتتن توقعـات معقـول و متناسـب مــايا آرامـش
دورن است
عزم و احتياط در دوست:
دو فرد پاکدل کا رفيق صميميو محرم يکديگر تدهاند در کمال خلـوص و
صفا با هم بر خورد ميکنند اگر عاقل و مآلانديش باتند بايد از اين نکتـا
هرگ غفلت نورزند کا پيوند دوسـتي و رفاقـت هميشـا و در همـا تـرايط
محکم و پايدار نميماند و ممکن است پيش آمدها و حوادثي رتـتا رفاقـت
را قعن کند و دوستي آن دو را با دتمني مطدل سازد بنابر اين رفقاي يک
دل در ايام دوسـتي بايـد همـواره از افـرا و زيـادهروي بارهي نـد جوانـان
سادهدلي کا در انتخاب دوست پيرو عواطف و احساسات آني خود هستند و
هرگ با فرداي دوستي فکر نميکنند و ارتطا امروز را يـک پيونـد ثابـت و
ناگسستني ميپندارند و با قدري در دوستي و يکرنگي افرا ميکنند کـا
گويي يک روحند در دو بدن ،مثل هم لطاس ميپوتند ،بر هر کوي و برزني
يکجا ايستاده اند ،باهم از هر دري و سري سخن ميگويند و هيچ رازي را از
رفيق خود پنهان نميکنند ،بايد بدانند وـرر ايـن تنـدروي مـوقعي آتـکار
ميتود کا بر اثر يک پـيش آمـد نـامعلوب بـا رنجـش خـاطر از هـم قهـر
ميکنند و دوستي آن دو با دتمني مطدل ميگردد در اين موقن است کـا
براي انتقامجويي هر يک راز ديگري را فام ميکنـد تـا بـدين وسـيلا او را
مفتض و رسوا سازد حضرت عليميفرمايد:
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«أحبددب حبيبددک هد ًنا مد عسدى أن يکد ن بغيضددک ي مد ا مد وابغددض بغيضددک هد ًنا مد
(14 )1
عسى أن يک ن حبيبک ي م م »
در دوستي و دتمني تندروي نکنيد ،زيـرا تـايد روزي ووـن تغيـر کنـد و
دوست ،دتمن تود ،و يا دتمن مورد عالقا تو واقن گردد و باب دوستي بـا
او گشوده تود
کتاب ،دوستي با ارزش:
هنگام فراغت و تنهايي ني ميتوان دوستي با ارزم براي خود برگ يد ايـن
دوست (کتاب) و انديشيدن در اموري است کا سطب رتـد و تعـالي فکـري
گردد از راه دقت در نوتتاهاي ب رگاني کا هم اکنون سالهاست کا جهان
را وداع گفتا و در آغوم خا خفتااند با افکار و دانش و تخصـيت واقعـي
آنها آگاه ميتويم و از تعاليم تان بهره ميگيريم
نيابي يکي همنشين چون کتاب
اگــر باز جـــويي خعا از صواب
نا بدخــواه مردم نا پيمان گسل
يکي همنشين اســت پاکي ه دل
نشايد کـــــا بگذاري و بگذري
چنين همنشين گر بدست آوري
الطتا همانگونا کا بـراي احتـراز از خعـر ناتـي از تماسهـاي نامتناسـب
ميبايست در انتخاب دوست هوتيار بود ،در برگ يدن کتاب ني بايـد دقـت
فراوان مطذول داتت هر کتابي قابل معالعا نيسـت و ارزم صـرف وقـت را
ندارد ،زيرا نا تنهـا از چنـين معالعـاتي سـودي نميتـوان بـرد بلکـا افکـار

( )1شعب اإلمي ن ،ح يث.6168 :
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زهرآگيني کا در صفحات برخي کتب نقش بستا ،روانهاي پا
ميسازد پس معالعا کتابهاي سودمند کاري ارزنده است

را مسـموم

ثمرات معنوي دوستي مخلصانه:
اين گونا افراد در زير سايا عرم الهي قرار ميگيرند
(سددبع يظله د هللا يف ظلدده ي د ال ظددل إال ظلدده ...رج د ن حت د هلل يف هللا اجتمع د علي ده و
تْرق عليه)
خداوند هفت گروه را زير ساياام ميگيرد آن روزي کا سايااي جـ سـايا
او نيست از آن هفت گروه دو مـردي کـا بـا خـاطر خداونـد بـا يکـديگر
دوستي ميکنند
هما مردم در گرماي قيامت جمن تدهاند و حرارت خورتيد تـديد اسـت،
(15 )1

عرق ،خستگي و انتظار ساليان دراز ،اما هفت گروه زير سايا ايستاده اند نـا
زير سايا درخت بلکا سايا عرم خداوند از آن جملـا دو نفريانـد کـا بـا
خاطر خداوند با هم دوست تده اند
پس اي برادر! دوست کسي نيست کا ترايط زمانا او را بر سـر راهـت قـرار
ميدهــد ،بلکــا کسـي اســت کــا خــودت او را انتخــاب کنـي چــرا کــا آن
حضرت ميفرمايد(:امرء ما ما أحب)

(16 )2

انسان همراه کسي است کا او را دوست ميدارد
( )1صحيح خب ري ،ح يث.5844:

( )2سزا أيب داود ،ح يث.5129 :
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هر کس را دوست بداري روز قيامت همراه او خواهي بود پس با نفست بگو
کا دوست داري همراه چي کسي باتي؟
دور بام از صحطت اهــل فساد

کآورد سستي بدين و اعتـــقاد

چون گل سوري حريف خار تد

عاقطت ديدي جـــ ايش نارتد

تا تواني صحطت نيکان گــ ين

کآب را نالا بـــود از همنشين

( )1تک مل اخ قی أتليف حمم رخ نی
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خشم و عصبانيت

احلمدهلل رب العالمني والصاة والالاةع ای أشاف انب يالء وامفسا ني حممادو ی آلاه
وأصحلبه أمجعني.
يکي ديگر از آسيبها و بيماريهايي که ممکن است برخ ي از دي نداران و
دعوتگران به آن مب ال و و  ،و زمين ه را ب راي بس ياري از ابس اما يها و
مشک ت فراهم ماي خشم و عصبا يت است)1(.
براي ايجاد مصو يت مبال ش گان و م اواي مبال يان به گرو ي درس ت و
واقع ي از چه ارچو و ع مته اي اي ن بيم اري احالي اج داري م ،و ض من
موضوعات زير به بررسي آن ميپردازيم:
تعريف:
در لغت و زبان عربي واژهي (غضب) در معا ي زير به کار برده ميوود:
 -1خشم و ارضايالي
 -2چيزي را سُفت و سخت کشي ن.
 -3ترشرويي و چهره در هم کشي ن.
 -4وَرميکه در اطراف عضوي به وجود ميآي .
 -5ايجاد تيرگي در روابط و خلق و خو.
( )1آسيب شنلسی دینداری و د وتگفی ،اتليف سيد حممد بوحؤ تفمجه دالعزیز س يمی.28 :
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 -6جليقه يا پيراهني که از پوست والر تهيه و ه ،و براي محافظت سربازان
در جنگ مورد اسالفاده قرار ميگيرد.
 -7الزم به گفالن است که ميان مع ا ي ف و تض اد و اهم اهنگي چن ا ي
وجود ارد ،زيرا معني اول بيا گر حقيقت غضب و خشمناکي و دوم و س وم
و چهارم از ع مت و ش ا ههاي غض ب و پنجميپيام آن و وش ميبيا گر
ه ف و قص هايي از خشم و غضب است.
در اصط ح رايج ميان دا شمن ان و دعوتگران غض ب و عص با يت عب ارت
است از :حالت ا فعالي و دگرگو ي خاصي در درون که ا سان را به تع ر و
ا القامجويي و فرو شا ن آتش دورن وادار ميکن  ،و باالتر از آن (غ يظ) ي ا
خشم است ،و در تعريف آن گفاله و ه ،که غيظ :غضب زياد و مالراکم است!
عاليم و نشانههاي خشم و عصبانيت:
 -1ورم کردن رگهاي ب ن و سرخ و ن چشم و چهره.
 -2عبوس و در هم کشي ه و ن صورت و پيشا ي.
 -3به وسيله سخن يا عم ً ،ديگران را مورد تهاجم قرار دادن.
 -4مقابله به مثل مودن در برابر دومني و هجوم ديگران و...
از ظر اس م همه وع خشم و غضب حرام و ممنوع يس ت ،بلک ه برخ ي از
آ ها درست و روا و برخي ديگر ادر و ارواست.
هرگو ه خشميکه براي دفاع از جان ،حيثيت ،ثروت ،دين ،حقو عم وميو
ياري سالم ي هها باو  ،مطلو بوده ،و دالي ل زي ادي در تايي آن وج ود
دارد:
 -1خ او مالعال ا سان را آفري ه ،تا امين و جا شين او در زمين باو :
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اهلل مالعال ميفرماي :
(1 )1
ك لِ َْمةَئِ َك ِة إِِّن َجل ِ ٌل ِِف األ َْر ِ
ض َخ ِي َفة﴾
﴿ َوإِ ْذ قَ َ
لل َربُّ َ
زما ي (را ياد آوري کن) که پروردگارت به فرو الگان گف ت :م ن در زم ين
جا شيني بگمارم.
و براي اداي اين مسئوليت خ او او را از روح و جسم آفري ه ،که جسم در
اخاليار روح قرار گيرد ،و جسم را يز به صورتي آفري ه که ميتوا به خوبي
از عه ه خ مالکاري روح برآي و دو يروي ديگر را يز در او آفري ه است:
خس ت :ي روي و هوا ي و خواس الاري ک ه مس ئوليت آن ف راهم آوردن
يازمن يهاي جسم است.
دوم :يروي خشم که کار آن مقابله با همه چيزهايي ست ک ه ب ه و يوهاي
جسم و وجود ا سان را مورد ته ي قرار مي ده .
هم چنين براي ا سان اعضايي را آفري ه ت ا ه ر ي ک در خ مت دو ي روي
وهوا ي و غضبي قرار گير  ،و عقل را يز به عن وان ريشس في و قاض ي و
صحيتگر روح آفري ه است که هرگاه روح به روي آوردن و گرايش بيش از
ح وسط و اعال ال به يکي از آن دو يرو تمايل پي ا کن آن را راهنم ا ي
موده و صيحت کن و ب ه تص ميم گي ري درس الي ب راي ايج اد اعال ال
فراخوا .
از طرف ديگر خ او مالعال و حکيم خود ميدا  ،که گاهي عقل به داليلي
و تحت ورايطي از اداي وظيفه ا رزگويي و راهنم ايي خ ود ب ه خ وبي ب ر
( )1سوره بقفه.30 :
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ميآي  ،به همين س بب راهک ار و بر ام هاي را توس ط پي امبران و روش و
سيره عمل ي آنه ا فرس الاده ت ا راه را روو ن و ح ق را ماي ان و ت وازن و
هماهنگي الزم ميان بخشهاي گو اگون وخصيت ا سان را ف راهم س ازد ،و
س مت و توازن او را مصئون و از کجروي و بيراهه رفالن باز دارد .پس اساساً
خشم در ا سان براي مقابله با خطرات احالمالي و دفاع از ارزشها و من اف و
حرمت او آفري ه و ه است.
 -2خ او مالعال به خاطر خشم و و ت عمل مسلما ان عليه کفار آنه ا را
مورد سالايش قرار ميده  ،و ميفرماي :
(1 )1
﴿ ُّحمَم ٌد رس ُ ِ
اَّلل وال ِذین معهُ أ ِ
َشداء َ َى الْ ُكفل ِر ُر ََحَلء بَا ْينَ ُه ْم﴾
ول َ َ َ َ
ُ

محم فرسالادهي خ ا است ،و کسا ي که با او هسالن در برابر کافران تن و
سرسخت ،و سبت به يک يگر مهربان و دلسوز .
 -3يک ي از ويژگيه اي کس ا يکه وايس الگي دف اع و حماي ت از دي ن و
زمينهسازي حاکميت وريعت او را دار  ،غرور و عزت منشي در مقابل کفار
است ،خ او مالعال ميفرماي :
ِ
ِ ِِ
ِ
اَّللُ بَِق ْوٍع ُُِياُّ ُه ْم َو ُُِيُّوبَاهُ أ َِذل ٍاة
ال ْو َ ََيِِْت ّ
ین َ
﴿اي أَیاُّ َهل الذ َ
آمنُواْ َمن یَا ْفتَد من ُك ْم َن دینه فَ َ
(2)2
َ َى الْم ْؤِمنِ ِ ٍ
ِ
ین﴾
ُ َ
ني أَ ز َ َى الْ َكلف ِف َ
اي کسا ي که ايمان آوردي ! هر يک از وما که از دين خويش برگ ردد ،ب ه
جاي آنها خ او گروهي را خواه آورد که آنها را دوست ميدارد ،و آ ان
( )1سوره فتح.29 :

( )2سوره ملئده.54 :
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يز او را دوست ميدار  ،در مقابل مؤمنين فروتن و در برابر کافرين توا ا و
چيره هسالن .
 -4خ او مالعال ميفرماي :
ِِ
﴿اي أَیاُّهل النِ ُّ ِ ِ
اهم ج َهنم وبِاَْ الْم ِ
صا ُ﴾
ني َوا ْغ ُ ْ
ِب َجلهد الْ ُكف َلر َوال ُْمنَلفق َ
َ َ
ظ َ َْي ِه ْم َوَمأ َْو ُ ْ َ ُ َ َ َ

(1)1

اي پيامبر ! با کفار و منافقين جه اد و مقابل ه ک ن و ب ا آ ان س خت بگي ر
جايگاه آ ان جهنم است ،و ب جايگاهيست.
معلوم است که الزمه تن ي و سخت گيري با آ ان خشم و غضب اس ت ،آن
هم تنها به خاطر عناد و ا کار و مقابله با حق و رويارويي آنها با راه خ او ،
راهي که مايه سعادت و خووبخاليست.
 -5در بيان ويژگيهاي رسول خ ا گفاله و ه است :هيچگاه ب وده ،ک ه
ايشان ميان دو کار ،اخاليار ا الخا داواله باو  ،مگ ر آن آس انترين را ب ر
ميگزي  ،به ورطي که اروا ميبود ،اگر گناه بود ،ايشان از همه بيشت ر از
آن دوري ميگزي  ،و هيچگاه به خاطر خويش در ا يشه ا القام ب وده مگ ر
آ گاه که حريم حرمالي وکساله و ه باو  ،که تنها به خاطر حک م خ ا آن
را اجرا ميکرد.
در مورد اين وع خشم و غضب است ،که امام وافعي فرموده :اگر خش م
کسي را برا گيز  ،و او خشمگين گردد ،ادان است.

( )1سوره التوبه.73 :
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امٌا خشم و تن يهاي که براي مناف و مسايل وخصي و ا القام جويي باو ،
حرام و خ ف و ارواست و آيات و احاديث زيادي آن را کوهش ميکنن .
( اان أه هفیااف  ،أن رسااول ه ،قاالل« :لاايَ الياادید علصااف ة إداال الياادید الااذ
(1 )1

مي ك بفاله ند الغضب)
ابوهريرة از رسول خ ا قل مي ماي  :ا سان وجاع بودن و پهلوا ي
به بر ه و ن و پهلوان بازي يست ،بلکه پهل وان کس ي س ت ک ه هنگ ام
خشم ،خود را کنالرول کن .
( اان اد ه باان مااف ِو :أبااه سااأل رسااول ه ماالذا ی ل اادن ماان غضااب ه ااز
(2 )2

ضب").
وجل؟ ،قلل" :ن تغْ َ
و از عب اهلل بن عمرو قل ميکنن  ،که ايشان از رسول خ ا سوال مود:
چه چيزي مرا از خشم خ او

ره ايي ميبخش ؟ رس ول خ ا فرمود :

خشمگين مشو .ابودرداء ميگوي  ،گفالم :يا رسول اهلل مرا به کاري راهنمايي
فرما که مرا به بهشت ببرد فرمود :از ميان وما کسا ي پيروز و س عادتمن
که از طمعکاري و هواپرسالي و خشم اکي مصون بما ن
اين حقيقت خشم و غضب در گرش اس م بوده ،و ويخ علي محفوظ آنه ا
را از امام غزالي به رووي ساده تر به ورح زير قل ميکن :

( )1صحيح خبلر  ،حدیث.6114 :

( )2مالند املع اَحد ،حدیث.6635 :
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غضب داراي سه درجه ميباشد:
 -1حد وسط و اعتدال :به اين صورت که ا سان به خ اطر دف اع از خ ود،
حيثيت ،مال ،حقو مردم ،ياري س الم ي ه و غي ره خش مگين گ ردد .و در
واق ه ف از آفرينش يروي خشم در همين رابط ه اس ت ،و الزم ه ايج اد
امينت و آب ادا ي و ظ ام اجالم اعي ا س ا ي اس ت و رقاب ت و روي ارويي ب ا
مالج اوزان ب ا حق و و آزادي و امني ت ديگ ران و ت ش ب راي دف اع از
ازرشهاي ديني و ا سا ي همچون :داراي ي ،حيثي ت ،حق و عموميک اري
است ضروري؛ زيرا در غير آن فساد ،آوو  ،لرزش پايههاي ظ ام اجالم اعي
و ...را در پي خواه داوت ،چون اگر کسي ب راي دف اع از خ ود خش مگين
ش ود ،در مع ر آص يبهاي ج ي ق رار گرفال ه ،و ديگ ران او را ما ن
چارپايان به خ مت خويش ب ر ميآور و چنا چ ه در دف اع از ارزشه اي
ايما ي ا گيزهي دفاع و خشم اواله باو به اچار از ق رت م اران تقلي
کرده ،و ما ن ابينايان د بال وان خواه افال اد و ه ر روز دي ن ديگ ري را
برخواه گزي و اگر کسي سبت به اموس خويش غيرت و وهامالي ک ه از
يروي خشم يرو ميگيرد ،اواله باو  ،حيثيالش در معر آصيب ج ي
قرار ميگيرد و فساد و بي بن باري گسالرش خواه يافت و روش حيوا ي بر
فرهنگ ا سان حاکم خواه گردي و چنا چه کسي براي گه اري از دارايي
خويش از خود غيرت و وهامت به خرج ه ؛ اپرهيزگاري با زور م الش را
از او خواه گرفت و دچار فقر و اداري خواه گردي و اگ ر ک هب رداري و
غصب مال مردم در جامعه بيشالر وود ،ظ ام ک ار و تج ارت و کش اورزي و
صنعت ،دچار ا بساما ي خواه و و بسياري از افراد ااه ل و فريبک ار ب ه
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د بال ب ست آوردن مال ديگران ما ن روبا در کمين م ال و خ روس م ردم
مي شين هرچن آتش اينگو ه ورارتها و خرمن ايمان و وخصيت و د ي ا
و قيام ت ا س انهاي دغلک ار و علهور خواه و ام ا از جه ت ديگ ر
ابساما يها را چه در کوتاه م ت و چه در بلن م ت در پيخواه داوت.
کسي هم که براي دفاع از حق و م ردم و حف ظ ح ريم امني ت و آزادي و
کرامت ديگران از خود غيرت و وهامت شان ميده  ،و به دفاع دلس وزا ه
از سالم دي گان بر ميخيزد ،با سروت و طبيعت ک ه خ او در وج ود او
هاده ،سر به واخ خواه و  ،همچنانکه گفاله و در هم ين رابط ه اس ت
که امام وافعي ميفرماي خشم هرکس را که ب ر ا گيزا ن  ،و او خش مگين
شود ،از چارپايان کمالر است "يعن ي داراي وخص يت سس ت و ض عيف و
بيغيرت است خ او مالعال ميفرماي :
چنا چه خ او بوسيله گروهي از مردم گروه ديگري را رويارويي مي م ود،
تباهي همه سرزمين را فرا ميگرفت اما خ او براي جها يان صاحب فض ل
و بخشش است)
 -2درجه تفريط و کوتاهي کردن :به اين صورت که اين ي رو در ا س ان
حالت ميا ه و طبيعي خارج وود ،و بيش ازح سست وضعيت ي ا ب ه تم ام
معني يست و ابود گردد .در وريعت اس م حق و تجار تاريخي بشر اي ن
حالت ،يکوهي ه و اسالم است و هچنان که گفاله و  ،کس يکه س بت ب ه
جان و مال و حيثيت و مصالح عمومي بيتفاوت باو ا سان ضعيف ،ترسو و
بيغيرت است ،و چنين ا سا ي ميتوا در رو س نتهاي خ او گ ام
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بردارد ،و اين ميتوا خطري باو که ميزان و رو صحيح ز گي ا سان را
مورد ته ي قرار ده .
 -3حالت افراط و زياده روي :به اين صورت که خشم و کن ي از حال ت
طبعيي خارج وود ،و به چيره و ن و زير پاه هادن دين و عق ل ،و و رارت
و تجاوز به حقو ديگ ران روي آورد ،و زمين ه ابودي خ ود ا س ان را ه م
فراهم سازد .گاهي خشم و تن خوي بخاطر کار جز ي او را وادار ب ه آل وده
و ن به ب ترين جرم و جنايتها ميکن  .ه م ک ار م ردم را دچ ار مش کل
کرده ،و هم کاردست خودش مي ه  .چنين خشم و تن ي در ظر اس م و
عقل بشري ،بسيار مذموم ،اپسن و حرام است ،و درجات اروا و حرام بودن
آن بسالگي به درجات آن خشم دارد ،هرچن زيان آن بيش الر باو  ،مي زان
آن خشم بيشالر بوده و کوهش و عقا بيشالري را در پي دارد.
اسباب و عوامل خشم و غضب:
 -1محيط اطراف انسان:
يکي از اسبا افالادن در دام آسيب خشم ،ورايط و محيط اس الم ز گي
خا وادگي و اجالماعي است.
گاهي فرهنگ خا واده به ويويي است که ويطنت و و رارت را و جاعت ،و
تجاوز به حقو ديگران را زر گي و مردا گي ميدا ن  ،بسيار طبعي ي اس ت
که فرز ان آ ان يز اينگو ه بار خواه آم و يک ي از ش ا ههاي آن س ري
عصبا ي و ن و تن خويي ب ا ه مه ک س و غالب اً ب ون دلي ل اس ت اهلل
مالعال ميفرماي :
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﴿اي أَیُّاهل ال ِذین آَمنوا َن یالخف قَ ِ ٍ
ِ
ِ
الالءٌ ِم ْان
َ َُ َ ْ َ ْ ٌ
َ َ
الى أَ ْن یَ ُكوبُوا َخا ْ ا ما ْن ُه ْم َوَن ب َ
وع م ْن قَا ْوع َ َ
بِ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ِان ْس ُام
الى أَ ْن یَ ُكن َخ ْ ا م ْنا ُهن َوَن تَا ْم ُزوا أَبْا ُف َ
اللء َ َ
َ
الا ُك ْم َوَن تَانَالبَا ُزوا ع ْألَلْ َقالب باْ َ
ِ
ِ
الْ ُفالاو ُ با ْعا َد ِْ ِ
ین آ ََمنُااوا
اب فَأُولَِْا َ
اْلميَالن َوَما ْان َْْ یَاتُ ْ
ُ َ
اك ُه ُام الُاالل ُمو َن ﴿َ ﴾11اي أَیاُّ َهال الااذ َ
ِ
ضا ُكم با ْعضال أ ُِ
ِ
اب
َُي ُّ
اجتَنُِوا َكثِ ا م َن الُ ِّن إِن بَا ْع َ
ْ
اب بَا ْع ُ ْ َ
الاوا َوَن یَاغْتَ ْ
ض الُ ِّن إ ْْثٌ َوَن ََتَال ُ
َخيا ِاه مياتاال فَ َك ِفْهتمااوه واتا ُقااوا اَّلل إِن اَّلل تَااو ِ
ِ
ايم﴾( :)1اي
َ ٌ
ال َحلْا َم أ َ ْ
َ
أَ
اب َرحا ٌ
ُُ ُ َ
َح ا ُد ُك ْم أَ ْن ََيْ ُكا َ

کس ا يکه ايم ان آورده اي باي گروه ي از و ما گروه ي ديگ ر را م ورد
ريشخن قرار ده  ،واي آ ان بهالر از ايشان باو و باي ز ا ي ديگر را مورد
تمسخر قرار دهن  ،چه بسا آ ان از اين ان بهال ر باو ن  .و هم يگر را م ورد
طعن و سرز ش قرار هي  ،و به د بال عيب و قص يک يگر باوي و ي ک
ديگر را با القا زوت و اپسن مخوا ي و منامي زي را ب راي ه ر مس لمان
بسيار ب است که بع از ايمان آوردن سخنان زوت و گناه آل ود و اروا ب ر
زبان ياورد کسا يکه دست بردار و توبه کنن  ،ايشان س الم گ ر ا  ،اي
کسا يکه ايمان آوردهاي ! از بسياري از ب گما يها پرهيز کني  ،زيرا برخ ي
از گمانها گناه است و جاسوسي و پرده دري کني  ،و پشت سر از يک يگر
ب گوي نماي  .آيا هيچ يک از وما دوست دارد که گووت برادر مرده خ ود
را بخورد ؟ به يقين همه وما از مرده خ واري ب تان ميآي  .از خ ا پ روا
کني  .بيگمان خ او بس توبه پذير و مهربان است.
 -2مجادله و مناقشه:
دومين عامل خشم و عصبا يت مناقشه بيهوده و بي ه ف ميباو زيرا ه ر
يک از دو طرف مجادله ميخواهن  ،به هر قيم ت ب ر ديگ ري چي ره و ود و
هرگاه چنين ت وي براي يکي از آ ها به ثمر رسي  ،آتش خشم او را روون
( )1سوره حجفات.11-12 :
526

خشم و عصبانيت

خطبههاي جمعه

ميکن  ،و با وعلههاي سرکشي خويش به طرف خرمن وخصيت و حيثي ت
طرف مقابل زبا ه ميکش .
يکي از داليل فراخوا ي اس م به پرهيز از مناقشه و مجادله بيحاصل و غي ر
عالما ه همچنان که بيشالر در بي ان آس يب ،ج ال و مناقش ه در م ورد آن
صحبت و همين است.
 -3مزاح و شوخي ناسنجيده
عامل سوم بروز بيم اري خش م و عص با يت م زاح و و وخي دور از زاک ت
سنجي ه است زيرا هرگاه ووخي از ح و ح ود اد اس ميخارج و ود ،و
آبرو و وخصيت ا سان را مورد حمله قرار ده باعث برا گيخاله و ن آت ش
دومني ميوود و چه بسا خشم اگها ي سبب حوادث اگواري ميگردد که
جبران آن به هيچ وجه ممکن باو .
به همين دليل است که مزاح و ووخي رسول خ ا بس يار محالرما ه و
مودبا ه و تنها در مح ودهي حق و راسالي بوده است و از و وخيهاي دروغ
و ساخاله گي هي فرموده است ميفرماين (با دوس ت و ب رادرت مجادل ه و
ووخي مکن ،قول و قراري را به کسي م ه که الوا ي آ را ا جام دهي)
-4گونههاي مختلف دشمني ديگران:
يکي ديگري از عوامل خشم و عصبا يت تعر و هجوم ديگ ران ب ه ح ريم
افراد ديگر است زيرا هرگاه ا س ا ي ه ف تي ر طعن ه ،س رز ش ،اس الهزاء،
تجسس ،غيبت و سخنچيني ،تهمت و اس زا گف الن و ز ا ي م ودن ب ه
احق و وکنجه و آزار قرار گيرد ،سبب خشم او ميگردد ،به گو ه که امروزه
برخي از حکومتها آ را در حق جوا ان و کارگزاران بي اري اس ميکه دچار
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خطا و اوالباهي در دفاع از دين و آزادي و اس الق ل و ها  ،روا ميدار ،
خطا و اوالباه که ا گيزه آن تنها دلسوزي و غيرت دين ي و دف اع از مص الح
عمومياست .دليل هش ار خ او و رسول او به پرهيز از دومني اذي ت
و آزار و سلب حريت و کرامت ا سانها براي پيشگيري از پي ايش اينگو ه
اهنجاري پيش آم ه است خ او مالعال ميفرماي :
﴿ولَا اونَ دفْ ااا ا ِّ
ض ل َف ِ
َّلل الن االب بَا ْع َ ِ
ض ا ٍال َ َ ااى
اَّللَ ذُو فَ ْ
ض َولَ ِك اان ّ
الا ا َدت األ َْر ُ
َ ْ َ ُ
َ
ض ا ُاه ْم با اَ ْع ٍ َ
ني﴾ ( :1 )1و اگر خ او برخ ي از م ردم را بوس يله برخ ي ديگ ر دف
ال َْعللَ ِم َ
کن ؛ فساد زمين را فرا مي گيرد ،ولي خ او سبت ب ه جها ي ان لط ف و
احسان دارد.
رسول گرامي ميفرماي  ":از ب گما ي ج اً دوري کني  ،از جاسوس ي،
چشم و همچشمي ،حسادت ،دومني ،پشت کردن به هم و قط ارتب ا ب ا
يک يگر پرهيز مايي  .بن گان خ ا و برادر هم باوي  ،مسلمان برادر مسلمان
است ،و به او سالم کن و ب گوي مي ماي  ،و او را خوار مي گردا " ...
 -5تکبر و برتري طلبي ناروا برديگران:
يکي ديگر از عوامل پي ايش پ ي ه خش م و غض ب و ت راکم و ا فج ار آن
سلطه گري و تکبر ورزي قُل ُرا ه و اروا ب ر م ردم اس ت زي را آدم مالکب ر و
سلطه طلب براي بقاي مقام و ق ر خ ويش ب ه هرک اري مالوس ل ميش ود و
هرگاه کسي حق کرامت و حريت خويش را از او بخواه چهره اش را دره م
ميکش  ،و خشم گين ميشود ،و چنا چه او از س الم و قل ري و گس الرا ي ن
( )1سوره بقفه.251 :
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فساد فکري و اجالماعي بر حذر دار  ،بجاي حق پذيري دست ب ه قن ا و
چما برده ،به هيچ کس اجازه ميده  ،ب ه او ام ر و ه ي کن اينگو ه
ا يشهها و ا سانها در واق داراي ضعف و کمبود هسالن  ،و ميخواهن ب ا
زور و قل ري و خشم و خشو ت کمبود خ ود را جب ران ماين  .اهلل مالع ال
ميفرماي :
ِ
ِ ِ
ین َن یُ ِفیا ا ُدو َن ُ ُ ااوا ِِف ْاأل َْر ِ
ال االدا َوال َْعلقَِا اةُ
﴿تِْ ا َ
اك ال ااد ُار ْاُخ ا َافُ َْل َع ُ َه اال ل ااذ َ
ض َوَن فَ َ
(1 )1
لِ ِ
ني﴾
ْمتق َ
ُ
آن منزل آخرت را براي کسا ي در بر گرفاله ايم ،که در ميان م ردم در پ ي
برتريطلبي و فساد ا گيزي يسالن و عاقبت ( يک) از آن مالقين است.
 -6فراموش کردن نفس:
اين عاملي که خشم افراد را بر ميا گيزا  ،اعمال و بيتوجهي ب ه کنال رل و
ظارت و محاسبه فس و خواسالههاي فسا ي اس ت زي را هرگو ه بيم اري
اخ قي که ا سان به آن مبال ميشود .چنا چه آ را به حال خود رها ماي و
براي معالجه آن با فس خود روي ارويي نماي  ،بص ورت حال ت و خص لت
ريشهدار براي او در مياي  ،که در آن ص ورت معالج ه ي آن بس يار مش کل
خواه و به همين دليل خ او مالع ال م ا را ب ه مقابل ه ب ا کش شهاي
فسا ي فراميخوا ميفرماي :
(2 )2
ِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
ین َج َ
له ُدوا فينَل لَنَ ْهدیَان ُه ْم ُس َُنَل َوإِن اَّللَ لَ َم َا ال ُْم ْحالنِ َ
﴿ َوالذ َ
( )1سوره قصص.83 :

( )2سوره نك وت.69 :
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آ ا يکه در راه ما ت ش و کووش مود ما راهه اي ه ايت خ ود را پ يش
آ ان خواهيم هاد و به راسالي خ ا يار و همراه يکو کاران است.
 -7بيتوجهي دوستان و اطرافيان:
يکي ديگر از اسبا پي ايش خشم و تن ي ،بيتوجهي دوس الان و زديک ان
وخص مبال ست ،زيرا آگاهي ا سان هر چن به عيب و بيماري خود آگ اهي
دارد ،اما بخاطر سس الي اراده و تص ميمگيري در روي ارويي ب ا کش شهاي
فسا ي خود و وياطين پي ا و پنهان و فريبن گيهاي د ي ا از ره ايي از دام
ديو تن خوي و خشم اتوان ميما  ،و در اين م وارد و ي اً ب ه ي ار و ه م
فکري اطرافيان ياز دارد زيرا اگر زودتر معالجه شود ،به مرور زم ان خش م
جزء ج ايي اپذير وخصيت او ميوود
 -8کسي را با صفت نا پسند نام بردن:
گاهي علت فراهم و ن زمينه خشم و تن ي آن است که کسي را با اخ
و صفاليکه حالت توهين و کسر وأن و وخصيالش را داو اله باو خط ا
کنن  ،يا زد ديگران ذکر ماين مث او را به جبن و ترسويي مالهم کنن و
بگوين  :اگر تو مرد بودي با ف ي در ميآفالادي و معل وم اس ت ک ه جر ت
مقابله با او را اري اينگو ه سخنان گاهي باعث ميوود ،ک ه اف راد خ ام و
ضعيفالنفس از درون تحريک وو و حالت درو ي او روي رفالار و تص ميم
گيرياش تاثير گزارد و حالت و چه رهاش افروخال ه و ه ،تنه ا ب ر اس اس
ا گيزه ا فعالي تصميم به کاري غير عاق ه و گاهي مصيبت بار بگيرد.
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 -9دشمنيهاي گذشته را با ياد آوردن:
همين عامل ايجاد خشم و برخورد ميان افراد به وسوس ه برخ ي و ياطين
پي ا و پنهان از جن و ا سان ميگردد ،که جنگها و خصومتهاي دي رين را
به طرفين يادآور و ه و خاکسالر فراموو ي را از روي آت ش دو منيها ب ر
ميدار  .گاهي ا سا ي يا قوميبر اساس ا گي زه ايم ا ي و گذو ت دين ي از
ح ق ا الق ام و خودخ واهي گذو ت ميکن ام ا ا س انهاي ب س يرت و
ويطانصفت براي رسي ن به اه اف خاص گذوالهها را به آ ها يادآورد و ه
و آ ان را به جان هم ميا از که مو هاي از آ را پيشالر در رابطه با ت ش
يهود براي ز ه کردن جنگها و کشالارهاي گذواله ميان دو طايف ه اوس و
خزرج) م ينه ذکر موديم
 -10غفلت از پيامدهاي خشم و غضب:
سرا جام يکي ديگر از اسبا برافروخاله و ن آتش خش م ا س ان ،غفل ت از
پيام هاي اگوار فردي ،اجالماعي ،د يوي و اخروي آن اس ت زي را همچن ان
که پيشتر گفاليم هرگاه ا سان از پيام هاي چيزي اآگاه باو دي ر ي ا زود
آن را ا ج ام داده و دچ ار پيام هايش ميو ود .دلي ل تاکي و فراخ وا ي
خ او و رسول او به کسب دا ش و آگاهي در همين رابطه است.
اهلل مالعال ميفرماي :
ِ
ك ال ِذ َخ َ َقَ ،خ َ َق ِْ
اك ْاألَ ْك َافُع ،ال ِاذ َ َام
ْافأْ َوَربُّ َ
﴿اقا َْفأْ ِع ْس ِم َربِّ َ
بالل َن م ْان َ َ ٍاق ،اقا َ
اْل َ
(1 )1
ِعلْ َق َ ِمَ َ ،م ِْ
بالل َن َمل َْْ یَا ْع َ ْم﴾
اْل َ
( )1سوره ق.5 -1 :
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بخوان! به ام آفرينن هات ،آن که آفري  .آفري ا سان را از خون بساله بخوان
و پروردگار تو بس گرامياست آ که ب ه وس يله قل م آم وزش داد آن چ ه را
ا سان ميدا ست.
رسول خ ا ميفرماي  :خ او سبت به هر کس اراده خي ر فرماي او را
در دين آگاه ميسازد.
آثار و پيامدهاي خشم:
خشم و غضب عواق ب و پيام هاي بس يار خطر ا

و ابود کنن هاي ب ر

دين اران و دعوتگران و بي اري اس ميدارد ،که مهم ترين آنها عبارتن از:
الف :بر دينداران و دعوتگران:
 -1آسيب جسمي:
به سبب آن که خشم باعث جووش خون و تن و ن ضربان قلب و و ي
و ن جريان آن در رگها ميوود ،باعث فش ار خ ون و گ اهي پ اره و ن
مويرگهاي مغز و به د بال آن در بسياري موارد باعث سکاله قلبي و مغ زي
و فلج و ن برخي از اعضاي ب ن ا سان ميوود.
 -2تضعيف دين و پرهيزگاري:
در بسياري از موارد ،خشمناکي ا س ان را ب ه غيب ت و ب گويي و ت وهين و
تعر

به حيثيت و آبرو و گ اهي چپ اول م ال و ته ي

ج ان م ردم وادار

ميکن  ،و همهي اينها خ ف دين و وريعت خ او است و از توان ايم ان
و تقواي ا سان به و ت ميکاهن .
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 -3ناتواني در کنترول نفس:
هنگام خشم و غضب عقل در پشت پرده يي تاريک قرار ميگي رد ،و از ک ار
ا رزگويي و راهنما ي باز ميما در ين صورت ،ا سان کنالرولش را بر روي
فس و ارادهي خويش از دست خواه داد ،و به کارهاي اخوو اين و غل ط
دست خواه زد که پس از آن پشيما ي سودي به حال او خواه بخش ي .
حضرت سليمان فرموده است (از خشم بسيار پرهيز کني ! زي را خش م
بيش از ح  ،قلب ا سان صبور و بردبار را سبک ميکن ).
روزي يک فر فرز ش را صيحت ميکرد و ميگف ت فرز م! همچنانک ه
ا سا ي را اگر در تنور وعلهور بين از  ،روحش سري از ب ن خ ارج خواه
گردي هنگام خشم يز عقل ا سان تا ما ن ارد ،هرکس خشمش کمتر
باو عقلش بيش تر است ،خشم اگر ب ه خ اطر د ي ا باو زر گ ب ازي و
فريبکاريست ،و چنان چه براي آخرت باو دا ش و بردباريست گفاله ا :
خشم دومن عقل است و هم چون غولي آن را بر زمين ميز .
-4کسي که دچار خشم ميوود ،غالباً مالوجه کردار و گفالار خويش يس ت،
و ميدا چه چيز را ميگوي و چه کاري را ا جام ميده به همين س بب
دچار خواري ورمساري و ه و مجبور به معذرت خ واهي ميو ود .رس ول
خ ا از اين که کاري را ا جام ده يم ک ه پ س از آن اچ ار ب ه مع ذرت
خواهي بشويم ما را هي فرموده است :از هر آنچه مايه معذرتخواهيست،
پرهيز کني  .برخي افراد ا يشمن گفاله ا (منب ذکر و ه از خشم پرهيز
کني  ،تا دچار خواري و اعالذار شوي .
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 -5فرد عصبي و برافروخاله بيش از ديگران دچ ار او الباه و گن اه و پلش الي
ميوود و اين گناهک اري زم ينه درد و ع ذا د يا و عقب ي را ب راي او
فراهم مي ماي :
اهلل مالعال ميفرماي :
(1 )1
ضنكل﴾
ض َن ِذ ْك ِف فَِإن لَهُ َم ِعي َ
ية َ
﴿ َوَم ْن أَ ْ َف َ

هر کسي از ياد (و بن گي) من روي برتاب به ز گي س خت و رق ت ب اري
مبال ميوود.
ب :بر بيداري و دعوت اسالمي:
-1کند شدن روند جذب همکار و هم مسير:
سروت و طبيعت ا سان به گو هاي است ،ک ه دل در گ رو عش ق و محب ت
ا سانهاي آرام و محالرم و ا يشمن مي ه  ،و از هيچگو ه ياري و همکاري
او دريغ ميورزد و از افراد عصبي و تن

خ و و احساس اتي گري زان اس ت

حاضر به هيچگو ه همکاري با آنها يست .بر اين اساس چنا چه ک ارگزاران
دعوت اس مي براي کارهاي کم ارزش يا به خاطر مسايل مرب و ب ه خ ود
وان خشمگين وو تن خويي ماين  ،و ت وجهي ب ه عواق ب آن او اله
باون به هيچ وجه مردم به آنها روي ميآور و حاضر به همکاري و ه م
مسيري بآ ان خواه گردي  .به هم ين س بب ،بي اري اس ميبس ياري از
گروي گان و هواداران خود را از دست خواه داد.
( )1سوره طه.124 :
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 -2تفرقه و از هم پاشيدگي:
يکي ديگر از پيام هاي خشم و تن خويي فراهم گردي ن زمينه براي تفرق ه
و از هم پاوي گيست زيرا خود خشمگين و ن شا ه ي آن است ک ه ک ار
از ارزش اخ ص خاليست و ه ف رضايت خ او يست هر کاري که اي ن
گو ه باو از آن باي ا الظ ار خي ر و يک ي داو ت ،بلک ه بس ياري از
اهنجاريها از جمله تفرقه و از هم پاوي گي را در پي خواه داوت.
از رسول خ ا روايت و ه اس ت :از روح ا س انها س ربازا ي آم اده ب ه
خ مالن  ،هر ک امکه يک يگر را بشناسن با هم جم ميوو و آنهايي که
يک يگر را شناسن از هم ميگريز .
 -3طوالني شدن راه و بيشتر گرديدن مسئوليتها:
آخرين پيام خشم و غضب بر عمل و کار اس مي ،ط وال يتر گردي ن راه
است و اين چيزيست معلوم ،زيرا کمب ود ي اران و همک اران و ه واداران و
گسالرش پ ي ه و وم چن دس الگي باع ث ط وال يتر و ن راه و بيش الر
گردي ن بار مسئوليتها بر دوش ع هي کميميوود.
مداواي خشم و عصبانيت:
با توجه به اين که از ماهيت خشم و دي گاه اس م در مورد آن و اسبابي که
آن را پ ي ميآور  ،و آث ار و پيام هايش ب ر دع وتگران و دع وت
اس ميو ناخت پي ا ک رديم ترس يم راهکاره ايي ب راي ره ايي و حال ي
پيشگيري از آن آس انتر خواه ب ود اي ن راهک ار در م وارد زي ر خ ص ه
ميوو :
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 -1توجه و بررسي پيام هاي زيا بار و ابودکنن ه د يوي و اخ روي خش م و
غضب بر دين اران و دعوتگران و دعوت اس مي ،زيرا توج ه و آگ اهي از آن
عواقب در ايجاد ا گيزهي درو ي براي ت ش در جه ت م اوا و ج ات از آن
ميتوا بسيار مفي واق وود.
 -2سالم سازي محيط خا واده و اجالماع از اين بيماري در ح ممک ن و در
غير اين صورت الزم است محيط تعليم و تربي ت اجالم اعي س الميرا ب راي
ز گي ا الخا مود که در آن امکان مب ال و ن بس يار کمت ر از مح يط
قبلي باو .
 -3معالجه بيماري مناقشهگري و همچنين پرهيز از ووخيهاي دور از اد
و اروا! زي را و فايابي از اي ن دو بيم اري در ک اهش زمين ههاي خش م و
عصبا يت بسيار مفي و کارساز خواه بود.
 -4پرهيز از تعر به حريم ،کرامت و دارايي ديگران ،زيرا سالم و تجاوز ب ه
حقو ديگران دير يا زود عکسالعم ل آ ان را ب ر ميا گي زد و ب راي ح ل
مشک ت هزار و يک راه وجود دارد ،آخرين آنها برخورد و درگيريست.
 -5دوري از تکبر و برتريطلبي اروا بر ديگران و ت ش براي ايجاد تف اهم و
تسامح و محبت و تواض  :زيرا با عشق و محبت و برادري بسياري از اخال ف
ظرات و مشک ت را ميتوان حل و فصل م ود ،و از بس ياري اهنجاريه ا
پيشگيري کرد ،و بر آتش خشم ديگران خاکسالر خاموش کنن ه پاوي .
 -6توجه مردم و مسئوالن ظام اجالماعي در زمينههاي گو اگون به کس ا ي
که به حوي از تن خويي و عصبا يت براي رسي ن به خواس الههاي خ ويش
بهره ميگير  .گاهي با آنها با ا رز و گاهي با اظهار ارضايالي و گاهي ي ز
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با ترسا ي ن يا پاداش دادن و مواردي يز با قط ارتب ا و تح ريم برخ ورد
ماين  ،اهالمام به اين مسئوليتها ميتوا بسيار مفي واق وود.
 -7هر کس را در منزلت و جايگاه خويش باي م ورد احال رام ق رار داد و از
توهين و گفالن اوصاف اپسن براي او پرهيز مود.
 -8پرهيز از ز ه م ودن خص ومت ه ا و مس ايل کهن ه مي ان مل ت ه ا و
خا وادهها.
 -9کسي که دچار حالت خشم و عصبا يت ميوود ،بهالر آن است که اق ام
به اسالحمام يا گرفالن وضو بنماي  ،اگر ايس الاده اس ت بنش ين  ،و چنانچ ه
شساله است در صورت امکان دراز بکش  ،و دست به دع ا و طل ب آم رزش
بردارد ،اگر امکان شسالن به داليلي بود ،کميراه برود ،زيرا اين تغير حالت
در فروکش کردن آتش خشم او بسيارمفي خواه بود.
ابي حر بن ابي االسود از ابوذر قل ميکنن  :رسول خ ا به آنها گفاله
است :ه رگاه اي سالاده دچ ار خ شم و ي ب نشيني اگ ر آرام ش ي
دارز بکشي )
از ابووا ل القاص قل ميکنن  :در حضور عروه ب ن محم الس ع ي ب وديم،
يک فر چيزي گفت که باعث عصبا يت او گردي  ،بلن و رف ت ،و وض و
گرفت .و آم و گفت :از رسول خ ا ق ل ميکنن (خش م و رارهاي از
ويطان است ،زي را و يطان از آت ش آفري ه و ه و آت ش ب ه وس يله آ
(1 )1
خاموش ميوود ،هرگاه خشمگين و ي  ،وضو بگيري )
( )1تفال ابوار القفآن ،ج  ،1ص  ،109مكت ه شلم ه.
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 -10حالت و رفالار ا سانهاي عصبي را هنگام عص با يت ب راي آ ان ب ازگو
مايي و بگويي  ،که هم چون ديوا گانه اج و واج و ه بودي  ،و رفالارت ان
هيچ وباهالي به رفالار ا سان اوت ،آن ه م ا س ا ي ک ه خ او او را ب ه
بهالرين صورت آفري ه و بر بسياري از آفري ههايش برتري بخشي ه است اهلل
مالعال ميفرماي :
الهم ِمان الييِ ِ
له ْم َ َاى
﴿ َولََق ْد َكفْمنَل بَِِن َ
الت َوفَضا ْنَ ُ
آد َع َو ََحَ ْنَ ُ
ْب َوالَْ ْح ِف َوَرَزقاْنَ ُ ّ َ َّ
له ْم ِِف ال َِّ
َكثِ ٍ ِّّمن َخ َ ْقنَال تَا ْف ِ
ضاية﴾( :)1ما بنيآدم را بسيار گراميداواليم و (وسيله رف ت
ْ
و آم ) و حمل و قلش را در خشکي و در دريا ب راي او ف راهم و از پاکيه ا
براي او عمت و روزي فراهم موده و بر بسياري از چيزهايي که آفري هايم،
او را برتري بخشي هايم)
 -11اهالمام به مقابله با کششهاي فسا ي از جمله پرهيز از خش م ورزي و
کنالرول خويش و يقين داو اله باو ک ه غي رت و و هامت و پهل وا ي در
کنالرل خشم است ه در خشمگين و ن ،رسول خ ا ميفرماي ( :پي روز
و ن و قهرمان گردي ن شا هي وجاعت يست ،بلک ه قهرم ان کسيس ت،
که بر خشم خود پيروز وود).
 -12ا يشه و توجه به اجر و پاداشهايي که در ا الظار مسلمان خويشالندار
است اهلل مالعال ميفرماي :

 )1(1سوره اسفاء ،آیه .70
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ات واألَر ِ
ت لِ ِ
اني،
﴿ َو َساال ِر ُواْ إِ َم َمغْ ِفا َافٍ ِّماان ربِّ ُكا ْام َو َجنا ٍاة َ ْف ُ
ْمتق ا َ
ضا َاهل الالا َام َلو ُ َ ْ ُ
ض أُ ااد ْ ُ
ِ
ِ
الا ِاذ ِ
ني َ ا ِن النا ِ
اب
ني الْغَا ْاي َ
اَّللُ ُُِيا ُّ
الب َو ّ
ظ َوال َْعاالف َ
ین یُنف ُقااو َن ِِف الالاافاء َوالضاافاء َوالْ َكاالَ ِم َ
َ
(1 )1
ِ
ني﴾
ال ُْم ْحالنِ َ
براي دستيابي به مغفرت از طرف پروردگار خويش و رسي ن به بهشالي که
گسالردهي آن به گسالردگي آسمانها و زمين ميما  .و ب راي پرهيزک اران
مهيا گردي ه والا کني  ،آنهايي که در آوکار و هان اتفا ميکنن خشم
خويش را فرو ميبر  ،و مردم را مورد عفو قرار ميدهن و خ ا يکوکاران را
دوست دارد.
رسول خ ا ميفرماي ( :هيچ جرع هي ب ه ا ازهي ف رو ب ردن جرع هي
خشم به خ اطر خ ا داراي اج ر و پ اداش يس ت ).و ميفرماي  :ه رکس
خشميرا که ميتوا آن را ا جام ده  ،فرو برد ،خ او او را در حضور همه
مردم فرا ميخوا  ،و اخالي ار ا الخ ا همس ران بهش الي را ه ر ا ازه ک ه
بخواه به او ميده ) در واق بر پاداش بر چشم ه رکس تابي ن گي رد،
سخالي و ت ش برايش آسان خواه و .
 -13م ام ت بر و مطالعه در آيات روونگر قرآن و سنت زي را ق رآن س نت
بسان وري راه را براي ا سان روو ن م وده و خص لت پرهيزک اري را در او
فزو ي ميبخش که اينان بهالرين وسيله ب راي پرهي ز از خش م و خش و ت
است.
( )1سوره آل مفان.133 :
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 -14آگاهي از ز گي و روش و منش ا سانهاي وکيبا که خيلي س اده ب ر
خشم خويش غالب و ها  ،ما ن  :احنف بن قيس ،عمر بن عب العزيز ،ام ام
وافعي و ....زيرا اين آگاهي چه بسا سبب الگو گرفالن از آ ها بشود.
 -15دعا و درخواست از پيشگاه خ او براي م اواي دل ي ک ه ب ه بيم اري
خشم و غضب گرفالار گردي ه است ،که به جاي آن باران رضايت و رحمت و
وفقالش را فرو باري  ،زيرا دعاهاي خالص ا ه تيره اي هس الن ک ه ب ه خط ا
ميرو .
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غيبت و پيامدهاي اجتماعي آن

احلمد هلل الذي أمران بتقوی وهناان عن التجسس والغيبة والصةة والسةةع ع ةی سةيدان
حممد وع ی آله وأصحابه أمجعني.
قةةا هللا تبةةا و وتعةةالی يف حمکةةا الت يةل وهةةو أصةةدا القةةا ني أعةةواب هلل مةةن ال ةيطان
الرجيا .بسا هللا الرمحن الرحيا
ب أَح ُد ُكا أَ ْن َيْ ُكل َحلا أ ِ
ض ُكا بة ْع ً ِ
َخ ِيه َم ْيةتًا فَ َك ِرْهتُ ُمةوُُ َواتقة ُقةوا ق
اَّ
ب بَة ْع ُ ْ َ
﴿ َوََل يَةغْتَ ْ
ضا أ َُُي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
(1)1
اّ تَة قو ِ
يا﴾
إِ قن قَ ٌ
اب َح ٌ
(2 )2
قا سو هللا( :کل املس ا ع ى املس ا حراع دمه و ماله وعرضه)
(عةةن أيب هريةر أنةةه قيةل اي سةةو هللا مةةا الغيبة ؟ قةةا " :ابکةةرو أخةةاو ةةا يکةةرُ"
قا  :أ ايت إن کان فيه ما أقةو قةا " :إن کةان فيةه مةا تقةو فقةد اتتبتةه و إن يکةن
فيه ما تقو فقد هبته)
مکـن غيـــبت کس را بيـــان

که روزي شود برتو عيبت عيان
سعدي

( )1سو ُ حجرات.12 :

( )2صحيح مس ا،حديث.2564 :
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يکي از بزرگترين و خطرناکترين و درعين حال شايع ترين انحرافات زبـان
غيبت است کـه يکـي از آفتهـاي مهلـ زبـان آدمـيو از گناهـان کبيـره
محسوب ميشود.
مفهوم غيبت:
غيبت عبارت است از ذکر نقاط ضـع و معايـب پنهـاني ديگـران کـه اگـر
شنوند ناراحت ميشوند خواه اين نقاط مربوط به جنبههاي اخالقي روحـي
و اجتماعي باشد يا مربوط به جهات جسمي اعم از قيافه و يا اعضاي بدن و
طرز حرکات و رفتار يا مربوط به متعلقـات انسـان اعـم از زن و فرزنـد و يـا
لباس و خانه او و امثال آن)1( .
غيبت کنندگان افرادي عاجز و درمانده اند که با فرو کردن نيش سـميخود
بر پيکر مردم به قصد بدنامي آنان اعتبار آبـرو و شخصـيت آنـان را لکـهدار
ميکنند بر اثر غيبت حرمـت اشـخاد درهـم شکسـته ميشـود و سـرمايه
بزرگ آبروي شان مورد تاراج قرار ميگيـرد و بـه راسـتي کـه گـاهي تـرور
شخصيت فرد از ترور شخص او سنگينتر بوده و آثار بسيار مخربي به جـاي
ميگذارد.
بدون ش مبادرت ورزيدن به اين عمل ناروا و زشت نوعي تجاوز به حـريم
شخصي مردم به شمار ميرود که با بـذر نمـودن آن بـدبيني ميرويـد و در
ميان افراد ي خانواده و يـ اجتمـا آثـار شـوميبه بـار مـيآورد پيونـد
اجتماعي متزلزل گشته و در نتيجه سرمايه اعتمـاد از بـين مـيرود و پايـه
تعاون و همکاري فرو ميريزد.
( )1تکامل اخةقی ،اتليف حممد خ انی.
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آري! تفرقه و اختالف فتنه و آشوب قهر و جدايي کينه و دشمني و بـدنام
کردن و ريختن آبروي ديگران از ي طرف و فساد و تباهي در دين و آلوده
شدن به معصيت و گناه از آثار مخرب غيبت ديگران است.
اگر در مجالس و محافل روزمره نظري بيفکنيم به روشني درمييـابيم کـه
چقدر غيبت در آنهـا رواج دارد .برخـي از مـردم وقتـي شـرو بـه غيبـت
ديگران ميکنند و براي سرپوش گذاشتن بر ايـن عمـل ننگينشـان اههـار
ميدارند غيبت فالني را نميکنم پيش رويش هم اين را ميگـويم منظـور
شان اين است که چون من در جلوي شان اين صحبت را هم ميکنم غيبت
آن شخص برايم جايز است .اين را به خاطر داشته باشيد که شما در جلـوي
آن شخص بدي او را بيان کنيد و يا در غيابش به اين عمل زشـت مبـادرت
ورزيد در هر صورت گناه کبيره است .البته اين در صورتي است که سخن و
گفتار غيبتکننده صحت داشته باشد ولي چنانچه غيبت کننـده چيـزي را
که پشت سر ديگران ميگويد راست و حقيقت نباشد در واقع با يـ حـرف
مرتکب سه گناه کبيره شده است بدين معنا که هم غيبت کرده هـم درو
گفته و هم تهمت زده است.
"عةةن أيب هريةر أنةةه قيةل اي سةةو هللا مةةا الغيبة ؟ قةةا " :ابکةةرو أخةةاو ةةا يکةةرُ"
قا  :أ ايت إن کان فيه ما أقةو قةا " :إن کةان فيةه مةا تقةو فقةد اتتبتةه و إن يکةن
فيه ما تقو فقد هبته".

(3 )1

( )1س ن أيب داود ،حديث.4876 :
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حضرت ابو هريره ميگويد :از حضرت رسول اکرم پرسيده شد کـه
غيبت چيست؟
ايشان فرمودند :از برادرت به گونهاي ياد کني که او نميپسندد .گفتـه شـد
اگر آنچه که من ميگويم واقعاً در او باشد باز هم غيبت محسـوب ميشـود؟
آن حضرت فرمود :اگر آن عيب در او باشد تو مرتکب غيبـت شـدهاي و
گرنه تو بهتان بستهاي که جرمش سنگينتر از غيبت است.
بنابراين بايد توجه داشت که هرگز مرتکب غيبت ديگران نشويم و همچنين
به غيبت ديگران گوش ندهيم و در مجالسي که به سمت غيبت از سـايرين
سوق مييابند بايد رخ کالم را عوض کرد و موضو ديگري را آغاز نمـاييم و
اگر جهت کالم عوض نميشود بايد آن محفـل را تـرک گفـت زيـرا غيبـت
کردن و غيبت شنيدن هر دو حرام اند.
رفيقي کـه غايب شد اي ني نام دو چيز از او بـــر رفيقان حــرام
يکي آن که مالش به باطل خورند دگــــر آنکه نامش به زشتي برند
(بوستان سعدي باب هفتم)
عاليم غيبت و غيبتگران:
 -1سخن گفتن از عيب و نقص جسميديگران مانند ايـن کـه گفتـه شـود:
فالني کور بدقيافه کوژپشت و شکمگنده است و از اين قبيل القابي که بـه
عيبهاي جسماني مربوط ميشود.
 -2در مورد ضع و کمبودهاي ديني و اخالقي افراد صحبت نمودن و براي
آنان از تعبيراتي مانند :فاسق فاجر دزد خائن ستمگر و ...استفاده کردن.
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 -3از کمبودها و نقصهاي زندگي اجتماعي ديگـران سـخن گفـتن ماننـد:
ادب ندارد مردم را دست کم ميگيرد زياد حرف ميزند پرخور و پرخـواب
است در جايي که لياقت ندارد مينشيند.
 -4پرداختن به عيبها و ايرادات مربوط به امر خـانوادگي اشـخاد ماننـد:
پدرش آدميفاسق است گاو ميچراند حمال است مادرش کلفتي ميکنـد
و...
 -5بازگويي عيب و نقصهاي مربوط به هاهر و لباس افراد ماننـد چـرک از
يقهاش بيرون زده است کاله بر سر نميکند عمامه نميپوشد و...
 -6تقليد و استهزاء به نو راه رفتن و شيوه سخن گفتن ديگران ماننـد کـ
و کوله راه رفتن با فيس و خرامان حرکت کردن لنگان لنگان رفتن شـکم
را بيرون زدن و چشم را ک کردن و نسبت دادن آنها به ديگران.
 -7بدون دليل و اطمينان نسبت به ديگران بـدگمان شـود زيـرا بـدگماني
غيبت قلبي است.
 -8گوش فرا دادن به سخن غيبت کنندگان و تذکر ندادن بـه آنهـا و تـرک
نکردن مجلس شان و...
غيبت در آئينه کتاب و سنت:
از آنجاييکه غيبت از سختترين گناهان است به منظور جايگزين کردن
حقارت و زشتي آن در اذهان در قرآن کريم به خوردن گوشـت بـرادر خـود
تشبيه داده شده است خداوند ارشاد ميفرمايد:
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ب أَح ُد ُكا أَ ْن َيْ ُكل َحلا أ ِ
ض ُكا بة ْع ً ِ
َخ ِيه َم ْيتًةا فَ َك ِرْهتُ ُمةوُُ َواتقة ُقةوا ق
اَّ
ب بَة ْع ُ ْ َ
﴿ َوََل يَةغْتَ ْ
ضا أ َُُي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
(4 )1
اّ تَة قو ِ
يا﴾
إِ قن قَ ٌ
اب َح ٌ
يکي از ديگري غيبت ننمايد آيا هيچ ي از شما دوسـت دارد کـه گوشـت
برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مردهخواري بدتان ميآيد از
خداوند پروا کنيد بيگمان ايزد منان بس توبهپذير و مهربان است.
علت اين تشبيه روشن اسـت زيـرا از نظـر اسـالم حيثيـت و آبـروي بـرادر
مسلمان همچون خون او محترم ميباشد و همانگونه کـه خـوردن گوشـت
برادر مسلمان حرام و عملي بسيار پست و زشت است غيبـت نيـز حـرام و
ناپسند بوده و براي غيبت کننده شاهکاري به شمار نميرود.
حضرت رسول اکرم ميفرمايند:
"کل املس ا ع ى املس ا حراع دمه و ماله وعرضه".
خون مال و آبروي هر مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است.
آن کسي کــه لواي غيبت افراخته است
او از تن مـــردگان غــــذا ساخته است
آن کس کـه به عيب خلق پرداخته است
ز آنست که عيب خويشتن نشناخته است
(سنايي)
(5 )2

( )1سو ُ حجرات.12 :

( )2صحيح مس ا ،حديث.2564 :
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عن انس بن مالک قا  :سو هللا" ملةا عةرب يب مةر ت بقةوع هلةا أظفةا مةن
حنةا خيم ةون وجةةوه ا و صةدو ها فق ةت :مةةن هةوَل اي جبيةل؟ قةةا  :هةوَل الةةذين
َيک ون حلوع ال ا و يقعون يف أعراض ا".
رسول خدا فرمود :هنگاميکه به سفر معراج رفتم گذرم به افرادي افتاد
که با ناخنهايي از مس پوست و گوشت صورتها و سينههاي خويش را به
سختي ميخراشيدند .از حضرت جبرئيـل پرسـيدم کـه ايـن افـراد چـه
کساني هستند؟
جبرئيل گفت :اينها کسانياند که در دنيا گوشت مردم ميخوردند (غيبـت
بندگان خدا را ميکردند) و با حيثيت و آبروي مردم بازي ميکردند.
که روزي شود برتو عيبت عيان
مکــن غيبت هيچ کس را بيان
(بوستان سعدي)
(6 )1

(عةةن جةةابربن عبةةدهللا وأيب سةةعيد اخلةةد ي ضةي هللا ع مةةا قةةاَل :قةةا  :سةةو هللا
إايکا والغيب فان الغيب أشد من ال ان .قيل :اي سو هللا! وکيف الغيب أشد مةن الة ان؟
قا  :الرجل ية ين فيتةوب ،فيتةوب هللا ع يةه وإن صةاحب الغيبة َل يغفةر لةه حةىت يغفرلةه
صاحبه".
حضرت رسول اکرم فرمود :گناه و کيفر غيبت از زنا هم شديدتر است!؟
پرسيده شد :اي رسول خدا چگونه غيبت از زنا شديدتر است؟ پيـامبر خـدا
در پاسخ فرمود :شخص زناکار چه بسا از کار زشت خود پشيمان و شـرمنده
(7 )2

( )1س ن أيب داود ،حديث.4880 :

( ) 2اجملالسته وجواهر الع ا از ابوبكر امحد بن مروان الدي و ي املالكي ،حديث.3541 :
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شده و توبه نمايد و به همين خاطر خداوند توبه او را پذيرفته و وي را مورد
آمرزش و مغفرت خود قرار دهد ولي کسي که از مردم غيبت ميکند هـيچ
گاه مورد آمرزش و مغفرت الهـي قـرار نميگيـرد مگـر آن کسـي کـه از او
غيبت شده است وي را حالل کرده و ببخشايد".
شايان ذکر است که بيان اين روايت دليل بر صدور جواز انجام عمل شنيع و
قبيح زنا نيست کسي گمان نکند با قياس اين دو عمل کار زشـت و کثيـ
زنا که باعث فساد و نابودي انسان خانواده و جامعه ميگردد گنـاه کـوچکي
است خير عمل کثي زنا يکي از گناهان کبيره است که خداونـد در قـرآن
به سبب آن وعده آتش دوزخ داده است .اما مقايسه ايـن دو بـا هـم از ايـن
روست که زناکار پيوسته خود را مورد مالمت و سرزنش ميبينـد بـا عـذاب
وجدان مواجه است و از توبه غفلت نميورزد امـا غيبـت کننـده خـويش را
پاکباز ميپندارد و غيبتش را گناهي تصور نميکند و در نتيجـه نيـازي بـه
توبه نميبيند و ديگر آنکه زنا از حقوق اهلل است شايد بر اثـر توبـه صـادقانه
روزي خداوند از جرم و گناه مرتکب آن درگذرد اما غيبت عالوه از نافرمـاني
خداوند پايمال نمودن حقوقالعباد است که بدون عفو و گذشت آنان معـاف
نخواهد شد.
حضرت امداداهلل مهاجر مکي در اين باره توجيـه جـالبي دارنـد ايشـان
ميفرمايند :علت شديد بودن جرم غيبت از زنا اين است که گنـاه غيبـت از
حب جاه سرچشمه ميگيرد و گناه زنا از حب باه (شهوت) ناشـي ميشـود
پس از ارتکاب زنا ندامت و پشيماني نمايان خواهد که چرا بـه چنـان عمـل
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زشت و شرم آوري دست زده است ولي پس از ابتالي غيبت از اين ندامت و
پشيماني خبري نيست.
(عةةن عبةةدهللا قةةا  :ک ةةا ج وسةةا ع ةةد ال ةةي فقةةاع جةةل ،فوق ة في ةه جةةل مةةن
بعةةدُ ،فقةةا سةةو هللا :خت ةةل فقةةا  :لةةن أخت ةةل اي سةةو هللا؟! مةةا أک ةةت حلمةةا
فأخت ل؟! قا  :ب ى من حلا أخيک أک ت آنفا.
حضرت عبداهلل بن مسعود ميگويد :روزي در محضر رسـول اکـرم
نشسته بودم مردي از ميان مجلس برخاست و بيـرون رفـت و يکـي ديگـر
پس از رفتن او به غيبت کردنش پرداخت .آن حضـرت خطـاب بـه آن مـرد
فرمود :دندانهايت را تميز کن (و گوشت ميان آنها را بيرون آور!) مـرد بـا
تعجب پرسيد :از چه چيزي دندانهايم را تميز نمـايم مـن گوشـتي تنـاول
نکردهام! پيغمبر خدا گفت :آري تو همين حاال از گوشت برادرت خوردي".
(8 )1

غيبت تنها محدود به زبان نيست:
بايد توجه داشت که غيبت با زبان به اين خاطر حرام شده اسـت کـه عيـب
برادر ديني خود را براي ديگران ميگويي و او را بـا اوصـاف و خصـلتهايي
توصي ميکني که باعـث اذيـت و آزار اوسـت .پـس اگـر او را بـا کنايـه و
تعريض بيازاري مانند اذيت کردن او با کالم صريح خواهد بـود .اذيـت او بـا
شيوه عمل همچون آزار او با سخن است اذيت بـا اشـارهي دسـت چشـم

( )1واُ الطباين ،آنةين  WWW.alkhaleej.ae:احتاف اخلريي ب ترهيب من الغيب ،

حديث.5315 :
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قلم حرکت و خالصه هر چيزي که موجب پريشاني خاطر گردد جزء غيبت
محسوب گشته و حرام است.
همچنين تقليد کردن از راه رفتن يا سخن گفتن کسـي بـا هـدف تمسـخر
غيبت او بوده و از انوا شديد آن اسـت چـون عيـب و نقـص طـرف را بـه
تصوير کشيده و به نمايش ميگذارد.
عن عا

قالت :ق ت ل ي حسبک من صفي کذا و کةذا قةا تةري مسةدد

تعين قصري فقا " لقد ق ت ک م لو م جت ةا البحةر مل جتةه" قالةت :و حکيةت لةه
إنساانً فقا  :ما أحب أين حکيت إنساانً و أن يل کذا و کذا.
از حضرت عايشهمروي است کـه ميگويـد :روزي بـه پيـامبر خـدا
گفتم از صفيه– يکي از امهات المـومنين– برايـت ايـن قـدر و اينقـدرکافي
است -کنايه از قد کوتاهي ايشان– آنحضرت فرمود :حرفي زدي که اگـر
با آب دريـا مخلـوط ميشـد آنـرا آلـوده ميسـاخت! حضـرت عايشـه
ميافزايد :روزي اداي شخصي را در آوردم .حضرت رسول اکـرم فرمـود:
من به هيچ قيمتي دوست ندارم اداي کسي را در آورم.
غيبت به وسـيله نوشـتن هـم حـرام ميباشـد چـون قلـم زبـان دوم اسـت.
همچنين گوش فرا دادن به غيبت ديگران به حالت تعجب جزء غيبت است
زيرا اههار شگفتي از غيبت باعث تشويق غيبتکننده ميشـود و او بيشـتر
در آن فــرو مــيرود مــثالً ايـن شـيوه کــه بــه او گفتــه شــود :عجــب! مــن
نميدانستم که او اين طور است من تا حاال او را آدم خوبي ميدانستم من
(9 )1

( )1س ن أيب داود ،حديث.4877 :
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گمان ميکردم او طور ديگري است خدا ما را از بالي او محفوظ نگـه دارد.
گفتن اين گونه جمـالت کـامالً تصـديق غيبتکننـده محسـوب ميشـود و
مسلماً تصديق غيبت خود غيبت ميباشد و سکوت در برابـر آن شـرکت در
جرم غيبت است10 )1( .
ماجراي غيبت دو زن به هنگام روزه:
حضرت انـس ميگويـد :روزي رسـول اکـرم دسـتور داد کـه روزه
بگيرند و تا وقتي که آن حضرت اجازه نداده است کسي افطار نکند.
آن روز همه مسلمين روزه گرفتند تا آنکه موقع غروب آفتـاب وقـت افطـار
فرا رسيد مردم يکي يکـي نـزد پيـامبر اکـرم ميآمدنـد و اجـازه افطـار
ميگرفتند و حضرت نيز اجازه مـيداد .در ايـن اثنـا مـردي بـه محضـر آن
حضرت آمد و عرض کرد :اي رسول خدا دو خانم جوان از خانوادهي
من روزه گرفتهاند ولي خجالت ميکشند خدمت شما بيايند و اجـازه افطـار
بگيرند آيا اجازه ميفرماييد آنها افطار کرده و روزه خود را باز کنند؟
رسول خدا از آن مرد روي برتافت و پاسـخي نـداد بـار ديگـر او سـخن
خود را تکرار کرد ولي بازهم آن حضرت به او توجهي نکرد و جـوابي نـداد.
براي بار سوم آن مرد گفته خود را تکرار کرد اين بـار پيغمبـر خـدا در
جواب او فرمود:

( )1ب تصرف از برگ يدُ إحيا ع وع الدين ،ب  2ص .72
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(ما صامتا و کيف صاع من ظةل هةذا اليةوع َيکةل حلةوع ال ةا  ،اابهةب فمرإةا إن کانتةا
صا متني أن تستقيا).
آن دو روزهدار نبوده اند! چگونه ميتوان کسي را روزهدار گفت که روزه خود
را با خوردن گوشت مردم سپري نموده است؟ حال نزد آنان برو و بگـو اگـر
روزهدار بودهاند استفرا کنند.
آن مرد به خانه بازگشت و مـاجرا را بـراي آنـان تعريـ کـرد و آنهـا نيـز
استفرا کردند که ناگهان از دهان هر کدام لخته خون بستهاي خـارج شـد!
مرد سراسيمه نزد پيامبر خدا آمد و ماجرا را تعريـ نمـود .آن حضـرت
پس از شنيدن سخنان او فرمود:
(11 )1

لو ماتتا وإا في ما ألک ت ما ال ا .
اگر آن دو ميمردند و لخته خون بسته در شکم آنـان بـاقي ميمانـد بـدون
ش گرفتار آتش جهنم ميشدند.
(12 )2

هديه حضرت حسن بصريبه غيبت کننده:
به حضرت حسن بصري خبر دادند که فالني غيبت تو را کرده اسـت او
طبقي از خرما پيش آن مرد فرستاد و پيغام داد که به من خبر رسيده است
که تو حسنات و نيکيهاي خود را بـراي مـن هديـه فرسـتادهاي خواسـتم
تالفي آن را بجا آورم و اميدوارم که عذرم را بپذيري و مرا ببخشـي از ايـن
که نتوانستم به نحو کامل هديه و محبت تو را جبران کنم!13)3( .
( )1شعب اإلميان،حديث.6296 :

( )2شعب اإلميان ،حديث.2296 :
( )3برگرفته از ساله ق رييه .236
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ماجراي حضرت جنيد بغدادي:
جنيد ميگويد :روزي در مسجد (شونيزيه) منتظر جنازهاي نشسته بودم
و اهل بغداد همه منتظر اين جنازه بودند تا بر آن نماز بخوانيم درويشي که
آثار عبادت بر وي نمايان بود از مردم چيزي ميخواست .با خود گفـتم اگـر
ايـن درويـش کـاري ميکـرد تـا خويشـتن را صـيانت مينمـود بهتـر بـود.
هنگاميکه برگشتم مشغول اوراد شبانه بودم که خواب بر مـن غلبـه کـرد و
نشسته بخواب فرو رفتم آن درويش را در خواب ديدم کـه او را پـيش مـن
آوردند و برسفرهاي گذاشتند و گفتند از گوشت او بخور تو کـه او را غيبـت
کردي پاسخ دادم که من او را غيبت نکردم فقط با خويشتن چيـزي گفـتم
گفتند تو از جمله کساني هستي که شايسته نيست چنين تصـوري در حـق
ديگران بکنـي از وي حاللـي بخـواه بامـداد او را بسـيار جسـتجو کـردم و
نيافتمش پس از جستجوي فراوان او را کنار جوي آبي يافتم که تره شسته
بود .وي برگ ترهها را که افتاده بود جمع ميکرد .بر او سـالم کـردم گفـت:
هنوز همان تصور قبلي در ذهن شماست؟! پاسخ دادم خير گفت :غفراهلل لنا
و ل 14 )1( .
خوابيدن بهتر از مشغول شدن به غيبت مردم:
شيخ سعدي در گلستان مينويسد :ياد دارم که در ايـام طفوليـت شـبي
در خدمت پدرم رحمه اهلل نشسته بودم و همه شـب ديـده بـرهم نبسـته و
مصح عزيز برکنار گرفته و طايفه اي گرد ما خفته.
( )1ق رييه تس يل .237
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پدر را گفتم از اينان يکي سر بر نميدارد که دوگانهاي بگذارد چنان خواب
غفلت بردهاند که گويي نخفتهاند که مردهاند گفت جان پـدر :تـو نيـز اگـر
بخفتي به از آن که در پوستين خلق افتي15)1( .
گفتار ابراهيم ادهم:
حضرت ابراهيم ادهم را به دعوتي فراخواندند چون نشست مردم دسـت
به غيبت بردند گفت :نزد ما گوشت از پس نان خورند و شما نخست گوشت
ميخوريد؟ (16 )2
مهمترين انگيزههاي غيبت:
عوامــل و انگيزههــاي فراوانـي باعــث پيـدايش پديـده غيبــت ميشــود کــه
عمدهترين آنها عبارتند از:
 -1کينهتوزي و انتقام :زيرا براي خاموش کردن شعلههاي کينـه و انتقـام
که در درون سينه بعضي از افراد زبانه ميکشد راهي آسان تـر و سـادهتر از
غيبت و تضييع آبرو و حيثيت شخص مورد نظر يافت نميشود.
-2حسد :گاهي انسان نسبت به کسانيکه مورد محبت و عالقه و اطمينان
مردم هستند حسادت ميورزد اين شخص حسود چون هميشه طالب زوال
نعمت محسود است هنگاميکه به هدف خـويش دسترسـي پيـدا نميکنـد
براي جبران آن سعي و تالش به خرج ميدهد تا بـه وسـيله غيبـت و ذکـر

( )1سايل ك يات سعدي ب دوع د اخةا د وي ان .57
( )2ساله ق رييه .178
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نقاط ضع محسود از حيثيت و اعتبار او بکاهد و آتش حسد خود را از ايـن
راه تسکين بخشد.
 -3تالش براي تبرئه خود از گناهي که مرتکب شده استت :يعنـي از
طريق ذکر معايب ديگران ميخواهد عمل خود را سـاده و يـا موجـه جلـوه
دهد.
 -4خشم و عصبانيت :گاهي خشم و از کـوره در رفـتن باعـث بـدگويي و
غيبت از ديگران ميشود زيرا هرگـاه انسـان نسـبت بـه چيـزي يـا کسـي
خشمگين شود در صورتي که عاملي ديني يا اخالقي او را مانع نشـود بـراي
آرامش خود زبان به بدگويي ميگشايد.
 -5تکبر و خودپسندي :گاهي انسان آن چنان به خود مغرور ميشود که
خود را برتر و بهتر از ديگران ميداند و دوست دارد او را از هر نظـر بـاالتر و
مهمتر از ديگران بشناسند و براي تحقق اين امر به طعن و تحقيـر ديگـران
اقدام ميکند.
 -6احساس به تتوهين از ستوي ديگتران :در برخـي مواقـع شخصـي
احساس ميکند که از طرف ديگران مورد تحقير قرار ميگيرد و در مـورد او
عيبجويي ميشود در نتيجه براساس اين گمان ميخواهد پيشدستي کند
و در مورد آنها به بدگويي و غيبت بپردازد.
 -7تفريح و سرگرمي :بسياري هستند بدون اينکه هيچ ي

از انگيزههاي

باال را داشته باشند صرفاً به منظور سرگرمي و تفريح يا گرم کردن مجـالس
و محافل به ذکر نقاط ضع و عيوب ديگران ميپردازند زيرا کمتـر گنـاهي
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در نظر مردم به شيريني غيبت ميباشد غافل از اين که عمل زشت غيبـت
در واقع همچون خوردن گوشت مردگان است.
 -8عدم توجه به عواقب بدگويي :گاهي بيتوجهي نسبت به پيامـدهاي
ناشي از غيبت سبب مبتال شدن به آن ميگردد زيرا اگر انسـان نسـبت بـه
پيامدهاي بد و ناگوار کاري بيتوجه و از آن نا آگاه باشد جرأت انجـام آن را
به خود ميدهد ودربسياري موارد توان رهايي خويشتن را ازدست خواهدداد.
آثار و پيامدهاي غيبت:
غيبت و بدگويي داراي آثار و تبعات زيانبار و نابود کننـدهاي اسـت کـه بـه
پارهاي از آنها اشاره ميگردد:
 -1قساوت قلب :زيرا انسان غيبت کننده و بدگو در غير يـاد خـدا سـخن
فراوان ميگويد و کارش مدام تعرض به حيثيت و اعتبار مردم است هر روز
با ارتکاب گناه غيبت که به نظـرش زيـاد مهـم جلـوه نميکنـد قلـب را در
مرداب معصيت و گناه غرق نموده و در راستاي خير و صالح توفيق چنداني
نمييابد و اگر به هاهر توفيقي هم نصيب او شود قلبش همچنان اسير ديـو
قساوت است.
 -2مورد خشم خدا قرار ميگيرد :فرد بـدگو و غيبـتگر بـا ايـن عمـل
زشت خود حريم و قانون الهي را شکسته و فرمان خداوند را ناديده گرفته و
در نتيجه خود را در معـرض خشـم او قـرار ميدهـد و عـذاب دردنـاکي در
انتظار اوست.
 -3نيکي هايش به فنا مي رود :کسي کـه بـدگويي از ديگـران را پيشـه
خود ميسازد در واقع بر خرمن خوبيها و نيکيهايش آتش انداخته اسـت و
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به تدري در باتالق بديها و زشتيها فرو ميرود و سرانجام با عـذاب بـرزخ
مواجه شده و در زمره مفلسان آخرت که اعمال ني شان به ديگران تقـديم
ميشود قرار خواهد گرفت.
 -4ناتواني در اداي مسئوليت :فـرد غيبـت گـر در اداي مسـووليتهاي
خويش ناتوان است زيرا او تمام توان و انـرژي خـود را در خـوردن گوشـت
مردم و لکه دار نمودن حيثيت و آبروي آنها به هـدر ميدهـد و در نتيجـه
براي انجام وهاي و تکالي ديني ديگر تواني براي او باقي نميماند.
 -5جبن و بزدلي :جبن و بزدلي را ميتوان يکي ديگـر از عـوارض غيبـت
برشمرد چرا که آدم بدگو و عيبجو اگر جرات و شهامتي ميداشـت عيـب
افراد را پيش رويشان مطرح ميکرد و با دور انديشي و حکمت به نصيحت
و اندرز آنان ميپرداخت.
راه نجات از غيبت:
حضرت عالمه تهانوي ميفرمايد :يگانه راه نجات و رهايي از غيبـت ايـن
است که ما بدون نياز از تذکرهي ديگران در مجالس خـودداري کنـيم نـه
خوبيهاي افراد را ذکر کنيم و نه بديشان را زيرا همواره شـيطان دشـمن
قسم خورده و مکار انسان در کمين اوست .هنگاميکه ما خوبيها و محاسن
شخصي را يادآوري ميکنيم به ذهن ما چنين القا ميشود کـه ايـن غيبـت
نيست چون ما خوبيهايش را ذکر مـيکنيم امـا در عـين حـال کـه مـا از
محاسن افراد گفت و گو ميکنيم شيطان با القاي جملهاي در خـالل گفتـار
جهت کالم را تغيير داده و انسان را به بيراهه سوق ميدهـد مـثالً :فالنـي
آدم خوبي است مگر با لفظ "مگر" همه چيـز عـوض ميشـود و در نتيجـه
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گفت و گوي ما به غيبت منتقل ميگردد .از اين رو ايشان توصيه ميکننـد:
بدون نياز نام ديگران را در مجالس خود مطرح نکنيم تا مبادا ترفند شيطان
بستر غيبت فراهم شود.
عوامل باز دارندهي غيبت:
با توجه به پيامدها و تبعات بيماري غيبـت بايـد حتياالمکـان سـعي شـود
انســان از آلــوده شــدن بــه آن مصــون بمانــد و چنانچــه بــر اثــر غفلــت و
ســهلانگاري مرتکــب آن شــد ميبايســتي کــه راه معالجــه و درمــان آن را
بشناسد و از طريق خودسازي و تفکر در عواقب سوء اين بيماري مهلـ در
مقام توبه بر آيد .در ذيل به برخـي از راههـاي درمـان ايـن بيمـاري اشـاره
ميگردد:
 -1تقويت روحيه تقواي الهتي در ختود :مسـلماً آنـاني کـه از خداونـد
ميترسند به اوامر او احترام ميگذارند و از نواهي الهي بـاز ميآينـد ضـعيف ًا
کــه از گزنــد بيمــاري غيبــت در امــان خواهنــد مانــد و فرمــان اوســت کــه
ض ُك ْا﴾ يکديگر را غيبت نکنيد.
ب بَة ْع ُ
﴿وََل يَةغْتَ ْ
ميفرمايدَ :
جالب اين که در آيه تحريم غيبت به داروي آن نيز اشـاره شـده اسـت اهلل
متعال ميفرمايد:
(18 )2
اّ تَة قو ِ
يا﴾
﴿ َواتقة ُقوا ا قَّ إِ قن قَ ٌ
اب َح ٌ
(17 )1

( )1سو ُ حجرات.12 :
( )2سو ُ حجرات.12 :
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از خـدا هـراس داشـته بــاشيد بـه راسـتي خداونـد بسـيار تــوبه پـذير و
مهربان است.
-2تفکر در عيوب خود :چرا ما همواره بديهاي ديگران را ميبينيم و بـه
سوي خود التفات نميکنيم پس بايد عيوب خود را مستحضر نمـاييم .زيـرا
وقتي ما عيبهاي خود را مد نظر داشته باشيم ديگر فرصتي بـراي کنجکـاو
شدن در عيوب ديگران باقي نخواهد ماند.
هـــمه حمال عيـــب خويشتنيم طعنه برعيب ديگـــــران چه زنيم
وهو عظيم(19)1
کي تري في عين صاحب القذي ويخفي قذي عين
فکي يعيب الناس مـــن هو اعور
فان عيبت قوما بالذي في مسوله
عنداهلل و الناس اکــبر(20)2
فــذل
و إن عبت قـوما بالذي ليس فيهم
 -3عدم مجالست با رفقاي بد :زيرا حضور در کنار آنان بسـتر غيبـت از
ديگران را فراهم ميسازد.
 -4استحضةا عقوبةت گ ةاُ تيبةت :بايد دانست کـه همـه سـخنان مـا ثبـت و
ضبط ميشوند و در ارتباط با آنها مورد بازخواست قرار ميگيـريم چنانکـه
خداوند متعال ارشاد ميفرمايد:
ْفظ ِمن قةو ٍ إِقَل لدي ِه قِيب عتِيد﴾ (21)3
ِ
ََ ْ َ ٌ َ ٌ
﴿ َما يَة ُ ْ َ ْ

( )1عيوب األخيا .1983

( )2خمتصر م اب القاصدين .171
( )3سو ُ ا.18 :
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انسان هيچ سخني را بر زبان نميراند مگر اين که فرشتهاي مراقب و آمـاده
[براي دريافت و نگارش] آن سخن است.
 -5تأمل قبل از سخن گفتن:
 -6معافي طلبيدن پس از صدور غيبت :عن انس قا  :قةا سةو هللا:
"إن من کفا الغيب أن تستغفر ملن اتتبته تقو ال ا اتفر ل ا وله"
حضرت انس ميگويد :آن حضرت فرمود :يکي از کفارههاي غيبـت
آن است که براي کسي که مرتکب غيبت او شدهاي از خداوند طلب آمرزش
نمايي و بگويي :بارالها! گناه ما و او را بيامرز".
 -7احساس مسووليت در رابطه با عيب جويان و غيبتگران بـدين صـورت
که به سخنان آنان گوش فرا ندهد و با بهرهگيري از هرگونه وسايل و روشي
با آنها مقابله کند .آشکارترين آن اين اسـت کـه بگويـد از مـردم غيبـت و
عيبجويي نکنيد .روزي شخصي به محضر حضرت امداداهلل مهاجر مکي
حضور يافت و گفت :فالن شخص به شما چنين گفته است ايشان بالفاصله
فرمودند :او پشت سر من اين سـخن را گفتـه اسـت ولـي شـما بـيش از او
بيحيا هستيد که آن را جلويم بازگو ميکنيد23)2( .
(22 )1

 -8تعيين جريمه نقدي يا عبادي :حضرت عالمه تهانوي ميفرمايـد:
يکي از راههاي موثر درمان غيبت تعيين جريمه است .مـثالً تصـميم بگيـرد
اگر غيبت کسي را مرتکب شد دو رکعت نماز نفل بجـا بيـاورد يـا مقـداري
( )1جام األحاديث ،حديث.8548 :
( )2نسايي ال فس .18
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صدقه در راه خداوند بپردازد .پس بياييم تصميم قاطع و راسخ بگيـريم کـه
غيبت را ترک کنيم و کنار بگذاريم و از همين امروز به فکر درمان و معالجه
خود برآييم .دقايقي را که به عيبجويي از ديگران سپري مـيکنيم اگـر بـه
تأمل در معايب خويش صرف کنيم دهها فايده نصـيبمان خواهـد شـد کـه
کوچ ترين آنها خودشناسي است .باخواندن دو رکعت نماز حاجت و دعـا
به درگاه احديث از او بخواهيم که ما را از اين گناه رهايي بخشد.
پاک کــن از غيبت مـــردم دهان خويش را
اي که از مسواک هردم ميکني دندان سفيد
[صائب تبريزي]
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احلمد د هلل الد د ي م ددل يند د بنعم ددإل ام د د
آالفد د ل والود د

وال د د

و مند د ال يد د ن وأم ددحبف ا ددا ال د د ن م ددل

د دی د دي ف حممد د الد د ی بعث ددع و و د د ليد دتم مکد د

األخ ق و ی آلع وصح ع وک مل اهت ی هب يع وص

ی هنجع إلدی يدو الد يل أمد

بع :
قد و ت د و وتعد لی يف حمکددم التن يد وهددو أصد ق الئد ني أ ددواب هلل مددل ال ديط ن
الحب يم :ب م و الحبمحل الحبحيم
﴿يو ت ه يهم أل تنهم وأي يهم وأ هم مب ک نوا يعم ون﴾
(2 )2
وأيض ق و تع ىل﴿ :م يد ِْا ُ ِ
ِ ِ
يب َتِي ٌ ﴾
ا م ْل قَد ْو ٍ إِاال لَ َ يْع َق ٌ
َ َ
يد د د ل د د د ن ولي د ددع بيتد د د و ابد د د
د ددو و( أم د د د
قد د د
(1)1

خطيئت )
ايزد که هميکرد مرکب تن وجان

د د دى

(3 )3

در هر عضوي مصلحـتي کرد نهان

( )1و ه نو .24 :
( )2و ه ق.18 :

( )3نل الرتم ي ،ح يث.2406 :
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محبوس نکـرديش به زندان دهان
گر مفــدهاي نديده بودي به زبان
مسعود سعد سلمان
زبان يکي از موهبتهاي بسيار بزرگ الهـي اسـت دداونـد جهـت بررـراري
ارتباط ميان انسانها و ابراز احساسات دروني آنان چنان دستگاهي مجهـز و
پيشرفته در ادتيارشان گذاشته است که هرگاه بخواهند شـرو بـه فعاليـت
ميکند .اما از آن رو که مردم براي تهيهاين دستگاه سرمايهاي هزينه نکرده
و آن را بدون تالش و کوشش به دست آوردهاند ازرش چنداني برايش رايـل
نيستند ،اگر در صدد پـي بـردن ازرشايـن نعمـت دـدادي بـرآييم بايـد از
کساني بپرسيم کـه از آن محـروم و انـد ،آنـاني کـه ميدواهنـد سـخن
بگويند اما توانايي ندارند ،در دلشان هزاران احساس پديد ميآيد اما از ابـراز
آن عاجز و در مانده هستند .راستي اگر زبان گوياي ما بند آيـد چـه اتفـاري
رخ دواهد داد؟!
آري! زبان ترجمان د و نماينده عقل و کليد تهذيب نفس انسان است.
حضرت شاه ولي اهلل محدث دهلوي( د حجإل و ال لغع) مينويسد:
(ال ن تحبمج ن الئ ب و مئ متع واليتحئق هت يب الئ ب حتی يواخد ادا ال د ن)
زبان ترجمان د و مقدمه آن است و تا هنگاميکه به حفاظت زبان اهميـت
داده نشود ،تهذيب رلب ميسر نخواهد شد) آنچه بر صفحهي روح بشر نقش
ميبندد ،اعم از پديدههاي فکري ،عاطفي و احساسـي ربـل از هـر چيـز بـر
صفحه زبان در بالي گفتههاي افراد تجلي مييابـد .اگـر در گذشـته اطبـا
رس ـمت مهمــياز اعتــدا و انحــراا مــزاز را از چگــونگي زبــان تشــخيص

563

خطبههاي جمعه

زبان و پيشگيري از آفات آن

ميدادند ،امروزه روانکاوان بيشتر مسايل رواني را در دال گفتگوهاي افراد
جستجو ميکنند.
دداوند چه ارتباط دريق و تنگاتنگي ميان زبـان و مزـز رـرار داده اسـت
هرگاه مزز بخواهد کلمهاي از زبان برآيد بالفاصـله ميتـوان آن کلمـه را بـا
زبان تلفظ کرد.
فرادور بزرگي نعمت ،حـق آن نيـز بـزرگ و سـپاس آن ع ـيم و واجـب و
ناسپاسي آن زشت است ،نبايداين ملک انحصاري اهلل و وديعـه الهـي مـورد
سوء استفاده ررار گيرد.
زبان سرچشمه بيست گناه:
اهميت اصالح زبان آنگـاه آشـکارتر ميگـردد کـه بـدانيم رسـمت مهمـياز
گناهان ،مانند بخش مهمياز اعما نيک به وسيله زبان انجام ميگيرد.
امام غزالي در احياء علوم الدين بحـ مفصـلي تحـت عنـوان نگناهـان
زبان) ذکر کردهاند ،از جمله بيست نو انحراا و گناه زبـان را نقـل نمـوده
است که بردي از آنها عبارتند از:
 -1گفتگو در اموري که به انسان مربوط نيست.
 -2سخنان زياده و بيهودهگويي.
 -3گفتگو در امور باطل مانند وصف مجالس شراب ،رمار ،و زنان آلوده.
 -4جدا و مراء.
 -5دصومت و نزا و لجاجت در کالم.
 -6بدزباني و دشنام.
 -7لعن کردن .ن)1
( )1تک م اخ قی ،أتليف حمم ض خ نی.
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 -8ترانهها و اشعار مبتذ .
 -9مسخره و استهزاء.
 -10افشاي اسرار ديگران.
 -11وعده دروغ.
 -12غيبت.
 -13سخنچيني.
 -14نفاق و دوگانگي زبان در گفتار.
 -15تهمت.
 -16شهادت باطل و دروغين.
 -17ايذاء ديگران با گفتار.
 -18کفران و ناسپاسي نعمت.
 -19دودستايي.
 -20گفتگوي توده مردم درباره صفات باري تعالي که رديماند يـا حـادث و
امثا آنجاي ترديد نيست که مسئله اصالح زبان بايـد بـه عنـوان يکـي از
مهمترين و اساسيترين مسايل ادالري مورد مطالعه و برسي ررار گيرد.
اين همه آفات ،از آتش دانمانسوز زبان لجام گسيخته انسان اسـت ،همـان
جسم کوچکي که بيمقدمه و بدون اسباب و لوازم ضـروري در ميـان مـردم
راه ميافتد و زدم ميزند ،زدم زباني که به زودي التيام بخش نيست:
و يلتام ما جرح اللســـــــان
ولي جــرح زبان را نيست دارو

جراحـــات السنان لهــا ا تيام
جرحهاي نيزه به گردد بِه دارو
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هر يک از اعضا و جوارح و مقدمات و لوازمينياز دارند تا به انحـراا کشـيده
شوند و مرتکب دالا و گناه شوند ،اما تنها زبان است که بدون مقدمات بـه
راحتي ،راه دطا و گناه را هموار مينمايد.
ابو حامد غزالي ميفرمايد( :فإندع صدغري حبمدع ،ظديم ط تدع و حبمدع) نحجمايـن
عضو کوچک ،اما طاعت و جرم گناه صادره از آن بس بزرگ است)
دداوند متعا در رـرآن کـريم ميفرمايـد﴿ :مد يد ِْاد ُ ِ
ِ ِ
دب
ا م ْدل قَد ْدو ٍ إِاال لَ َ يْدع َقي ٌ
َ َ
تِي ﴾ ن4 )1
َ ٌ
انسان هيچ کلمهاي را بر زبان نميراند مگر اينکه يک نمامور) آگاه و ضـب
کننده به نزد او حاضر است)
﴿يو ت ه يهم أل تنهم وأي يهم وأ هم مب ک نوا يعم ون﴾
روزي که گواهي دهند برايشان زبانها ،دستها و پاهاي ايشـان بسـبب بـه
آنچه انجام ميدادند.
(5 )2

نجات انسان در حفظ زبان:
حضرت عقبه بن عامرميگويد :روزي به محضر مبارک رسو دـدا
رسيدم و به آن حضـرت عـرک کـردم:اي رسـو دـدا نجـات در چيسـت؟
حضرت رسو ددا در پاسخ فرمود:
(أم

ي

ل ن

ولي ع

بيت

و اب

( )1و ه ق.18 :

( )2و ه نو .24 :

( )3نل الرتم ي ،ح يث.2406 :
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زبانت را تحت کنتر دود درآور و دانهات ارامتگاه تـو باشـد و بـر گنـاه و
دطايي که مرتکب شدهاي به محضر پروردگار گريه کن)
آري ،به جاياينکه انسان افسار زبانش را به حا دود رها کنـد و زبـانش را
به ياوهسرايي و بدگويي ديگران از ربيل غيبت ،سخنچيني ،عيـبجويي و...
مشزو سازد ،بهتر است در گوشه دانه دود بنشيند و بر عيـوب و گناهـان
دود بينديشد و در فکر عاربت کار دود باشد.
در حديثي ديگر حضرت رسو اکرم سالمت در دين و راستي ستون آن
و توفيق در جهاد را منوط به يک عضو ميداند و آن زبـان اسـت .آنجـا کـه
دطاب به معاذ ميفرمايد:
(أال أخد و مب د و ابلد ک ددع) ق ددب ب دى اي نددي و ق د  :فأخد ب د نع قد ( :کددف
يد

هد ا) فئ ددب اي نددي و و إف ملواخد ون مبد نددتک م بددع فئد ( :ثک تد

مع د د اب و ه د د يکد ددب الن د د

يف الن د د

أمد

د دى و د ددوههم أو د دى من د د خحبهم إالا حو د د

اي

أل نتهم)
آيا من براي تو آنچه را که مدار تمام اعما بر آن اسـت ،بيـان کـنم؟ معـاذ
ميگويد :گفتم آري! بفرماييد .آنگاه آن حضـرت در حاليکـه زبـانش را
گرفته بود دطاب به من فرمود:اين را نگهـدار .معـاذ ميگويـد :بـا حيـرت و
تعجب پرسيدماي رسو اهلل!ايا در ربا سخنان دود هم بازپرسي و موادذه
ميشويم؟
(7 )1

( )1نل الن ي ،ح يث.11330 :
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فرمود :مادرت به عزايت بنشيند.ايا مگر چيـزي ديگـر مـردم را بـه جـز درو
شده زبانشان نمحصـو زبـان شـان) واژگـون بـر دهـان و بينـي و يـا بـر
چهرههايشان در دوزخ مياندازد؟
بــه راســتي بزرگتــرين عامــل بــدبختي زبــان لجــام گســيخته اســت و
هرزهگوييهاي آن ،همه اعما حسنه را بياعتبار و بيارزش ررار ميدهد.
نگهدار زبـــان تا بـــه دوزدت نبرند
که از زبان بتراندر جهان زياني نيست
سعدي
فرياد اعضاء و جوارح از زبان:
حضرت ابو سعيد ددري از پيامبر دـدا چنـين نقـل ميکنـد کـه آن
حضرت فرمود( :إابا اص ح ابل آد فإن اال ض ء ک ه تکاحب ال د ن فتئدو اتدق
و فين فإمن حنل ب فإن ا تئمب ا تئمن وإن ا و جدب ا و جند )" (8 )1هـر روز
صبح تمام اعضاي آدميبا تضر و فروتني تمام دطاب به زبان ميگويند :در
حق ما از ددا بترس! زيرا اصالح کار ما به تو وابسـته اسـت ،اگـر تـو دـوب
باشي ما هم دوب دواهيم بود و اگر تو اشتباه و کجروي کردي ،ما هم وادار
به اشتباه دواهيم شد"
يلــــــدغنک إنـــه ثعبان
احفــظ لسانکايها ا نســـان
کانت تهـــاب لقاء الشـجعان
کم في المقابر من رتيل لسانه

( )1نل الرتم ي ،ح يث.2407 :
568

زبان و پيشگيري از آفات آن

خطبههاي جمعه

اي انسان زبانت را کنتر کن،اين اژدها تو را نيش نزند .در گورستان چقـدر
کشته زبان وجود دارد ،که از رويارويي آنان دليران ميترسيدند.
از حضرت سهل بن سعد مروي است که رسو اکرم فرمود:
(مل يضمل يل م بني حلييع وم بني يع أضمل لع اجلنإل)
هرکس حفاظت بين دو لب نزبانة و دو رانش نعورت) را براي مـن تضـمين
کند ،من هم بهشت را براي او تضمين ميکنم.
(9)1

يک سخن باعث ارتقاي درجات يا سقوط در جهنم:
حضرت بهز بن حکيم از پدرش وايشان از جدش روايـت ميکنـد کـه
نبي مکرم اسالم فرمود:
(وي ل ي حي ث فيک ب ،ليضح بع الن  ،وي لع وي لع)
واي بر انسانيکه سخن دروغ بدين من ور ميگويـد تـا مردمـان نحاضـر در
مجلس) را بخنداند نسپس دو بار فرمود ) :هالکت بر او باد.
شاعر ميگويد:
(10 )2

وليس ميول املحبء مل ثحب الحب
ميدول الاتی مدل ثحب ب نع
انسان بر اثر لززش زبان ميميرد ،درحاليکه با لززش پا نميميرد.
همچنين ابوهريرهاز پيامبر ددا روايت ميکند کهايشان فرمودند:
(إن الع د لي دتک م لک مددإل مددل ضددوان و ،ال ي ئ دي هل د ال ،يحبف د هب د د د ل ،وإن
الع ليتک م لک مإل مل خط و ،ال ي ئي هل ال ،يهوي هب يف هنم)
( )1صحيح خب ي ،ح يث.6474 :
( )2نل أيب داود ،ح يث.4992 :
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بدون شک گاهي انسان نادودآگاه کلمـهاي را بـر زبـان ميرانـد کـه باعـ
دشنودي و رضايت پروردگار ررار ميگيرد و دداوند او را به سبب آن کلمـه
به مقام بهشت ارتقاء ميبخشد و بـر عکـس گـاهي انسـان بـا بـي مبـا تي
سخني را بر زبان ميآورد که موجب دشم و غضب دداست و بر اثـر آن در
دوزخ سقوط ميکند.
زبان در کالم بزرگان:
حضرت ابوبکر صديق که پس از انبياء از همـه انسـانها افضـل اسـت،
روزي زبانش را گرفته بود و ميکشيد ،هنگاميکه مردم پرسيدند چرا چنين
ميکند؟ در پاسخ آنان گفت:
"إن ه ا أو دين املوا د"
ناين زبان مرا در هالکت بزرگ اندادته است) حضرت ابـن بريـده ميگويـد:
باري حضرت عبداهلل بن عباس را مشاهده کردم کـه زبـانش را گرفتـه
بود و ميگفت:
(12 )1
تن "
"وحي  ،ق خريا تغنم ،أو ا کب ل وء ت م ،وإال ف م أن
نواي برتو! سخن نيک گـوي ،بهـره دـواهي بـرد ،يـا از گفتـار بـد سـکوت
ادتيارکن تا سالمتي بيابي و گرنه بدان که روزي پشيمان دواهي شد)
حضرت عبـداهلل بـن مسـعود ميگويـد" :وو الد ي الإلدع إال هدو مد ديء
أحوج إىل طو دجل مدل ل د ن" ن :)2رسم به ذاتي که جز او معبود نيست ،هيچ
چيز مانند زبان احتياز به حبس طو ني ندارد.
( )1صحيح خب ي ،ح يث.6478 :

( )2أخ مكإل يف ق مي ال هحب و ح يثع از ابو

 270و أيض

و حمم بل ا ح ق املكي الا كهي ،ح يث:

م الع و واحلكم البل ب ح يث.29 :
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طاوس ميگفت" :ل ين د إن أ د تع أک دي" ن :13)1زبانم درنده است هرگـاه
آن را رها کنم مرا ميدورد و نابود ميکند)
استفاده درست از زبان:
همان طوري که بسياري از گناهان با زبان انجام ميشود ،بخش مهم و رابل
توجهي از عبادات و اعما نيک مانند ذکر ددا ،ارشاد مردم ،تعليم و تعلـم،
امر به معروا و نهي از منکر و ....با زبان انجام ميگيرد.
به وسيلهي همين زبان است که ژراتـرين تحـو درونـي بـا گفـتن کلمـه
شهادت "أ ه ان ال إلع أال و و أ ده أن حممد ا دو و" در زندگي انسان رخ
ميدهد.
با همين زبـان هنگاميکـه دداونـد متعـا مـورد سـتايش و تمجيـد رـرار
ميگيرد ترازوي عمل انسان مملو از حسنات و نيکي ميشـود .همـان گونـه
که در حدي نبوي آمده است:
(احلم د هلل ددأ املي د ان .و د ح ن و و احلم د هلل ددآن أو ددأ م د بني ال ددموال و
األ ض).
نگفتن الحمد هلل ترازوي نحسنات) را پر ميکند و سـبحان اهلل و الحمـد هلل
فاصله ميان آسمانها و زمين را پر ميکند)
گفتار نيک و شيرين زباني که باز هم منبع آن زبان است نوعي صدره بـراي
صاحبش محسوب ميگردد .پيامبر ددا ميفرمايد:
(14 )2

( )1عب اممي ن ،ح يث.5062 :

( )2صحيح م م ،ح يث.2230 :
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"الک مإل الطي إل ص قإل" :سخن شيرين و گفتار نيک نيز نو صدره است.
کوتاه سخناينکه همانگونه کـه گناهـان زبـان ،ايـن هيـو ي دهـان بـس
دطرناک و دانمان برانداز است ،اعما نيکي که بـا آن تحقـق مييابـد نيـز
عاليترين مراتب پاداش را داراست.
سکوت و داموشي ،راه نجات از آفات زبان
چــون گل بـد افــــرودته ميبايد بود
چون غنچـه بـــه لب دودته ميبايد بود
چـــون هست و با ما ســخن گفتن ما
چـــون شمع زبان ســودته مييابد بود
با توجه به دطراتـي کـه از آزاد گذاشـتن زبـان دامنگيـر انسـان ميشـود،
بزرگان ادالق سکوت را در مواردي که سخن گفتن ضرورتي ندارد به عنوان
يکي از طرق پيشگيري از دطرات بزرگ بر شـمردهاند ،سـکوت را ميتـوان
راهي به سمت سالمتي نفساني و رواني و کما ادالري و انسـاني برشـمرد.
بدين معنا که اگر فردي سکوت راانديشمندانه برسخن گفتن ترجيح دهـد و
بدان پايبند گردد ،در حقيقت باطن و درون دود را از شهوات و آفات رواني
شستشو ميدهد .اين ويژگي از آن کساني اسـت کـه مشـمو لطـف الهـي
هستند ،زيرا نفس انساني به طور طبيعي به حريت و آزادي بـي ريـد و بنـد
گرايش دارد ،لذا تمايلي به سکوت نخواهد داشـت ،و فقـ بـه دـاطر آنکـه
سکوت شرعاً مطلوب است بدان روي ميآورد.
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محي الدين ابن عربي ميگويد :اگـر کسـي دواهـان آن باشـد کـه بـاطن و
درونش سخن آغاز کند ،بايد زبان ظاهري را که در کـامش رـرار گرفتـه بـه
سکوت وا دارد.
در ررآن مجيد هم مسئله سکوت به عنـوان حکمـت بـراي بعضـي از انبيـاء
نعليهم السالم) معرفي شده است.
(15 )1
ث لَيَ ٍ َ ِوًاي﴾
ك أ اَال تُ َك ِا َم النا َ ثََ َ
ب ا ْ َع ِايل آيإل قَ َ آيتُ َ
﴿قَ َ َ ِا

"نذکريا) گفت :پروردگار! نشانهاي برايم بگذار .دداوند فرمود :نشانه نحصو
آرزوي) تواين است که سه شبانه روز تمام نميتواني با مردم سخن بگـويي،
نبا وجوداينکه تو سالم و تندرست دواهي بود)"
پس سکوت ،نشانهاي از نشانههاي ددا و يکي از حکمتهاي اوست .ن16 )2
در احادي نبوي به عنوان راه گريز از آفات زبان نام برده شده است حضرت
عبداهلل بن عمرو بن عاص از رسو اهلل روايت ميکند کهايشان فرمودند:
"مل صمب جن " ن17)3نکسي که داموش شد نجات يافت)
در روايت ابوهريره آمده است که پيامر ددا فرمود:
"مل ک ن يومل هلل و اليو االخحب ف يئ خريا أو ليومب"
نکسي که به دداوند متعا و روز آدرتايمان داشته باشد بر او زم اسـت،
يا سخن دير و صالح گويد يا ساکت و داموش بماند)
(18 )4

( )1و ه محبمي.10 :
( )2وان ن ي ا

مي ،ص .353 3421

( )3نل الرتم ي ،ح يث.2501 :

( )4صحيح خب ي ،ح يث 6018 :و .6019
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باز در روايت انس ميدوانيم که رسو اهلل اکرم دطـاب بـه ابـوذر
غفاري فرمود:
"اي أ اب  ،أال أدل

دى خود تني مهد أخدف دى الظهدحب ،و أثئد يف امليد ان مدل دري
دل ال دق ،و طدو الودمب ،و الد ي

مه ؟" ق  :ب دى اي دو و ،قد  " :يد

ناس حمم بي ه ،م م ال ق مبث هم "
ناي ابوذر!ايا تو را به دو دصلت که برآدميبسيار سبک و در تـرازوي اعمـا
بسيار سنگيناند ،راهنماي نکنم؟ ابوذر گفت :آري ،آن دو دصـلت را حتمـاً
بگوييد!
فرمود :دوش ادالق باش و داموشي طو ني را گزين ،رسم به آن ذاتي کـه
جانم در ادتيار اوست درميان اعما آدميان اين دو بي بديل و بيمثا اند)
عالمــه محمــد من ــور نعمــاني در "معــارا الحــدي " ،در ذي ـل حــدي
مينويسند :ن20 )2
دراين جهان ،رسو اکرم بيش از ساير مردم نياز به سخن گفتن داشت،
زيرا براي بشريت ميبايست تا ريامـت دسـتورالعمل و رـانون زنـدگي بيـان
ميکرد و به تبيين مباني جزئي و کلي دراين زمينه ميپردادـت .امـا بـااين
حا  ،صحابه کرام حالت عموميايشان را چنين بيان فرمودهاند:
(19 )1

(21 )3

"ک ن و و طوي الومب"
رسو اکرم بسيار ساکت و کم حرا بودند.
( )1م ن ال ا از ابوبكحب امح بل محبو ال ا  ،ح يث.7001 :
( )2مع ف احل يث ،حمم منظو نعم ن ،تحبمجع
( )3م ن ام امح  ،ح يث.20810 :
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از عادت حضرت پيامبربود که( :وال يتک م إال فيم يحب و ثوابع):

فق

در اموري سخن بر زبان ميآورد که در آن اميد ثواب داشت.
بنابراين پيش از آنکه انسان با ديگران سخن بگويد بايد از دود بپرسـد :آيـا
مجا سخن گفتن و انگيزهاي براي آن هست؟ اگر موجب و انگيزهاي بـراي
آن باشد آنگاه سخن گويد و غير آن صورت سکوت و داموشي بهتر است.
حضرت عبداهلل ابن عباس ميگويد :پنج چيز از اسبهاي سياه نفـيس
بهترند.
 – 1درباره چيزيکه برايت فايده ندارد و مقصودشان نيست سـخن نگـويي،
زيرا بي فايده است و ازاينکه برتو گناهي نياوردايمن نيستم؛
 – 2درباره آنچه که مقصودت است تا مجا سخن و جاي آن نباشد ،سخن
نگوي ،زيرا بسياري از افراد در باره چيزي که مقصودت اسـت سـخن نابجـا
ميگويند و در نتيجه دواستهشان ناديـده گرفتـه ميشـود و دچـار عيـب و
کاستي ميگردند؛
 - 4با حليمان و سفيهان مجادله و منازعـه مکـن ،زيـرا حلـيم آنگـاه تـو را
دشمن ميدارد و سفيه و نادان تو را ميآزارد و دربـاره بـرادر و دوسـتت در
غياب و ي چيز بگوي که دوست داري او پشت سرت بگويد و او را از چيزي
که دوست داري تو را عفو کند ،عفو کن؛
 -5مانند کسي عمل کن که معتقد است اعما نيک پاداش دارد و گناهـان
و اعما بد بازدواست دارد.
فريد الدين عطار ميفرمايد:
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اي برارد گرتو هســـــتي حق طلب
جز بــه فــرمان دـــدا مگشاي لب
گـــر دـــبر داري زحــي يموت
بر دهـــان دود بنه مهــر ســکوت
اي پسر پند و نصـــيحت گـوش کن
گـــر نجــاتي بايدت دامــوش کن
هـــر کـه را گفتار بسيــــارش بود
د درون ســــينه بـيـمـارش بــود
عارـــالن را پيشـــــه داموشي بود
پيشــــه جاهـــل فــــرمواشي بود
دـامشي ازکذب و غيبت واجب است
ابله اسـت آنکـــه بگفتن راغب است
د ز پر گفتن بمـــــيرد در بـــدن
گرچــــه گفـــتارش بشود در عدن
رو زبانت در دهـــان محبـــوس دار
وزدــــاليق دــوش را مأيـوس دار
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قفل سکوت براي کنترل زبان:
در بردي از آثار هندوستان چنين آمده است :شبي دزدي بـراي بـه دسـت
آوردن ما از دانهاش بيرون آمد و همانند صيادي در جستجوي شکار بـود.
تااينکه در تاريکي شب بـه کارگـاه بافنـدهي ابريشـمي وارد شـد و دـود را
اندرون کارگاه پنهان سادت ابريشمباا هر تاري کـه ميبافـت ،دطـاب بـه
زبان دود ميگفت :اي زبان به تو پناء ميبرم و از تـو کمـک ميجـويم کـه
دست از من برداري و سرمرا در تن نگهداري ،او همه شبها اين دردواست
را از زبانش داشت ،تا اينکه بافتن آن پارچه ابريشم را به پايان رسـانيد ،دزد
نتواست در آن شب آن پارچه را از او بدزدد .صبح زود ابريشمباا.آن ديباي
ظريف و دوش بافت را برداشت و از دانه بيرون آمد ،با ايـن نيـت کـه نـزد
امير هند برود وآن را به او هديه کند دزد در کمين او آرام حرکت ميکـرد،
تا ببيند از تيغ زبان او چه گوهري آشکار ميشود؟ او پارچه زيبـاي دـود را
به امير هديه کرد ،ورتي که امير آن را ديد ،آن را بسيار زيبا و ظريف يافـت
و چندينبار به او آفرين گفت و او را بسيار تشويق نمود :سپس به او گفـت:
اين پارچه را بسيار ظريف ،زيبا و عالي بافتهاي ،اکنون بگواين پارچه رشنگ
و دلپذير براي چه کاري و براي کجا نيک اسـت؟ اسـتاد ابريشـمباا گفـت
فرمان بده تا آن را در جايي بگذارند و وصيت کن هنگاميکه از دنيا رفتـي،
آن را به روي تابوت تواندازند.
امير ازاين سخن بسيار رنجيده داطر شد و دستور داد آن پارچه دسـتباا
را بسوزانند و ابريشمباا را به محل مجازات ببرند و پشت سـرش را سـوراخ
کرده و زبانش را از پشت سرش بيرون بکشند.
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ورتي دزد فرمان امير را شنيد ،بلند دنديد ،اميـر متوجـه او شـد و او را بـه
حضور طلبيد و گفت چرا دنديدي؟
دزد گفت :اگر مرا به گناهي کـه انجـام نـدادهام ولـي رصـد آن را داشـتهام
مجازات نکني و به من امان بدهي ،ماجرا را براي تو شرح دواهم داد
امير به او امان داد.
دزد داستان دود را از آغاز تا انجام بيان کرد و گفـتاين اسـتاد ابريشـمباا
هر شب با زبانش گفت و گو داشت و اسـتمداد ميکـرد کـه او را بـه دطـر
نيفگند ،در عين حا همان زبان او را به دطر افکند.
امير گفت :پساين بيچاره تقصير نکـرده و التماسـش از زبـان مـورد ربـو
زبانش وارع شده است .او را مورد بخشش ررار داد و بـه او چنـين نصـيحت
کرد :اگر ميدواهي از گزند زبان محفوظ گردي ،بر زبان دود رفـل سـکوت
بزن و بر آن اعتماد نکن و بدان که هيچ زينتي بهتر از داموشي نيسـت .ن)1
22زبان بريده بکنجي نشسته صم و بکم
به از کسي که نباشد زبانشاندرحکم
سعدي
فوايد سکوت:
فوايد سکوت را ميتوان به طور فشرده در امور زير دالصه کرد:
 – 1سکوت انسان را در مقابل بسياري ازگناهان بيمـه ميکنـد ،همانگونـه
که ربالً در جمله کوتاه و پر معني آنحضرت گذشت.
( )1وام احلك ايل ،ويف ،ص .221
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"مل صمب جن "
نهر کسي سکوت کرد نجات يافت)
 – 2سکوت انسان را به تفکر وانديشه که سرچشمهي حيات معنـوي اسـت
ميدواند ،از اين رو افراد ساکت نوعاً فکور و پرمايه و اهل علماند ،بر عکـس
افراد پرحرا که غالباً کم مايهانـد و کمتـر از دـود عمـل نشـان ميدهنـد.
گذشته ازاين سکوت ،آرام بخش روح و تعـديل کننـدهي احساسـات اسـت
چنان که در ضربالمثل عربي ميگويند :ناز دردـت سـکوت ميـوه آرامـش
آويزان است) پس داموشي را ميتوان بوستان تفکر وانديشه گفت.
 – 3پرحرفي که نقطه مقابل سکوت است ،انسانرا ابالي به بارميآورد.
نکو گوي اکر دير گويي چه غم
مزن بي تأمــل به گفتار دم
نسعدي)
امااين نکته را نبايد به فراموشي سپرد کـه سـکوت در مـواردي کـه سـخن
گفتن زم است يکي از بزرگترين معايب محسوب ميگردد و نشانه ضعف و
زبــوني و عــدم شــهامت روحـي و تــرس از غيـر اهلل اســت .ســخن گفــتن و
داموشي را بر حسب مورعيت بايد سنجيد.
اگرداموش بنشينم ،گناه است
وگر بينم که نابينا و چاه است
دالصهاينکه پرهيز از بسياري گناهان متوجه به حراست زبـان اسـت و چـه
نيکوست که انسان با مشزو سادتن زبـانش بـا ذکـر دـدا آن را از بسـيار
آلودگي ادالري حراست نمايد و در راسـتاي ارتقـاي معنـوي دـويش گـام
بردارد.
(23 )1

( )1نل الرتم ي ،ح يث.2501
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29

سخن چيني

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقةني والصةة والالةةع لةی سةيد االنبيةاء واملرسةلني
و لى آله و أصحابه أمجعني.
اما بعد!
ميان دوکس جنگ چون آتش اسـت
سخنچين بدبخت هيزمکــش است
کـنـندايــن و آن خوش دگر باره دل
وي اندر مـيان کـور بـخت و خـجل
يکي از شاخههاي هر زبان و عادات بسيار بد که متأسفانه در ميـان بعــ ي
از افراد ديده ميشود ،نمامي و سخنچيني است .سخناني را از طـر يـک
شخص که باعـث رنجيدگي و قطع رابطه با کسي ديگر گـردد و بـه وسـيله
گفتن ،نوشتن،اشاره يا بـا سـاير اسـاا بـازگو نمـودن سـخنچيني گفتـه
ميشود و از آن رو کهايجاد ارتااط سالم و حسن معاشـرت از ماادـد م ـم
تعليمات ناوي است کسي که در دـدد بـرهم زدنايـن ارتاـاط دميــمانه
برآيد و بذر کينه ،دشـمني و عـداوت را ميـان دوسـتان بکـارد و در ماابـل
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دعوت خداوند که برادري و هماستگي و دوري از تفرقه دستور ميدهد ،قـد
علم کند ،مسلماً مرتکب بدترين گناه شده است.
چه قتلها ،جنايتها ،نزاعها و کشمکشهاي سختي که بر اثـر سـخنچيني
به وقوع پيوسته است،اين خوي زشت چادر از خانوادهها را متالشي سـاخته
و بين زن و شـوهر ،والدين و اوالد جدايي افکنده است.
سخنچينان به دو سته تقسيم ميشوند:
 – 1گروهي به عمد برايايجاد تفرقه ،اختال و دشمني ميان مـردم ماننـد
کرم ازاين خانه به آن خانه ميروند و نزداين و آن مينشينند و تا خاـري را
به گوش خود ميشنــوند ،بالفادله به راه ميافتنـد و بـا خارچينـي خـود،
فتنه واشو برپا ميکنند)1( .
 – 2دستهاي ديگر افرادياند که بدون قـــصد و غرضي دوست دارند بـراي
پرکردن اوقات نـزداين و آن بنشـينند و از ديگـران سـخنچيني کننـد،اين
گروه افرادي هستـند که به قول معرو تا يک حر و سخني به گوششان
ميرسد ،آن را يک کالغ و چ ل کالغ ميکنند و در نتيجه باعث بروز تشنج
و اختال ميان مردم و اعـــ اي يک خانواده و افـراد جامعـه ميشـوند .از
نظر دين مادس اسالم سخنچيني يکي از رذايل اخالقي و حرام اسـت کـه
باعث محروميت انسان از ب ـشت و گرفتار آمدن بـه عـذا دوز ميشـود.
خداوند متعال ارشاد ميفرمايد:
ٍ َّ ِ ِ ٍ (1 )2
﴿وَال ت ِطع ك َّل ح َّة ٍ
ف َّم ِه ٍ
نيََ ،هَّاز َّمشاء بنَميم﴾
َ
َ
( )1تکامل اخةقی أتليف حممد رخشانی
( )2سوره قلم.11 -10 :
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«از فرومايهاي که بسيار سـوگند ميخـورد پيـروي مکـن ،عيـبجويي کـه
همواره سخنچيني ميکند».
سپس در ادامه ميفرمايند:
ِ ٍ (2 )1
ك َزنيم﴾
﴿ ت ٍل بَةع َد َذلِ َ
« عالوه براينها در سنگدلي و زشت خويي و بدکاري انگشت نماست».
ح رت عاداهلل بن ماارک ميگويد" :زنيم" به منعاي حرامزادهاي اسـت
ناکس و بيتربيت و هيچ اسراري را نگه نميدارد.
ِ (3 )2
خداوند در حق همسر ابول ب ميفرمايدَ ﴿ :وام َرأَته ََحَّالَ َ احلَطَب﴾
«و آتش بيار معرکه و سخنچين است»
ح رت رسول اکرم نيز سخنچيني را مورد نکوهش قرار داده و نسـات
به عواقب اخروي آن هشدار دادهاند.
ن حذيفه رضی هللا نه قال :مسعت رسول هللا يقول« :ال يدخل اجلن قتات»
«ح ــرت حذيفــهرواي ـت ميکننــد کــه آن ح ــرت فرم ـود :آدم
سخنچين وارد ب شت نميشود» .در حديث دحيح مسلم تعاير «نمام» بـه
کار رفته که آن هم به معناي سخن چين است.
آري! سخنچيني از آن عادات زشت و ناپسـند اسـت کـه ماتاليـان آن بـه
سادگي وارد ب شت نميشـوند وايـن رذيلـه اخالقـي بـر سـر راه ورودشـان
مانعايجاد خواهد کرد.
()3

( )1سوره قلم.13 :
( )2سوره مالد.4 :
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عن عادالرحمن بن غنم يالغ به الناـي« خيةار بةا هللا الةذين إذا رأوا ذکةر
العنت»(4)1

هللا و شرار با هللا املشاءون ابلنميم املفرقون بني األحب الباغون الربآء
«از ح رت عادالرحمن بـن غـنم روايـت شـده اسـت کـه ح ـرت رسـول
اکرم فرمود :شايستهترين بندگان خداوند کساني هستند که از مشـاهده
آنها آدمي به ياد اهلل ميافتد و بدترين بندگان خدا کساني هسـتند کـه بـا
سخنچيني ميان دوسـتان باعث جدايي آنان و به بدترين شان به اشـخاص
پاکدامن ،لکه ننگ و عياي را نسات ميدهند».
عذاب قبر در انتظار سخن چينان:
ن ابن باس قال مر رسول هللا لى قةربين فقةال «إهنمةا يعةذابن ومةا يعةذابن
يف کبري أما هذا فکان ال يالتنةزه من البول وأما هذا فکان ميشي ابلنميم »
« از ح رت ابن عااسروايت شده است که روزي پيامارخدا از کنـار
دو قار عاور ميکرد که ناگ انايستاد و فرمود:اين دو در مورد چيزي که آن
را گناه بزرگ نميپنداشتند اکنون ماتال به عذا قارانـد .يکـي از نجاسـت
ادرار خودداري نميکرد و ديگري سخنچين بود».
(5 )2

( )1مالند اماع اَحد ،حديث.17998 :
( )2صحيح خباري ،حديث.218 :
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قحطي و خشکسالي در بني اسرائيل:
کعب احاار ميگويد :در يکي از سالها که قحطي و خشکسالي شديدي قوم
بني اسرائيل را ت ديد ميکرد ح رت موسي از خداونـد بـراي رفـع آن
خشکسالي طلب باران کرد.
خداوند به سوي موسي وحي فرستاد و فرمود« :اي موسي! من دعاي تو
و کساني را که همراه تو هستند اجابت نميکنم ،زيرا در ميان شما شخصـي
نمام و سخنچين وجود دارد که براين زشت خود ادرار و پافشاري ميکند.
ح رت موسي عرض کرد:
«پروردگار! آن شخص کيست تا او را از ميان جمع خود برانيم؟»
خداوند فرمود« :اي موسي! من شما را از نمامي و سخنچيني ن ي ميکنم،
حال چگونه خود سخنچين باشم؟! قوم موسـي چـون ازايـن مـاجرا اطـالع
يافتند همگي به درگاه خداوند توبه کردند ،آنگاه خداوند به سـاب برکـت و
رحمت گسـتردهي خـود ،بـر آنـان بـاران رحمـت فرسـتاد تـا از قحطـي و
خشکسالي نجات يافتند6)1( .
عوامل سخنچيني
 –1محيط بارآمدن و تعليم و تربيت:
بع ي از انسانها در محيطي رشد کردهاند که طعـن و بـدگويي از ديگـران
جزء عادت و فرهنگشان بوده است و او هم خواسته يا ناخواسته تحت تأثير
قرار گرفته و با آنان همنوا گرديده است.
( )1إحياء لوع الدين ،ج  ،3ص .155
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 –2حسادت و بد خواهي:
گاهي حسادت و بدخواهي نسات به ديگران عامل م مـيدر پيـدايش فتنـه
جويي و سخنچيني است.
امام محمد غزالي به نال از حماد بن سلمه ميگويد :شخصي بردهاش را
به قصد فروش به بازار برد .در موقع معامله به خريدار گفت:اين غـالم هـيچ
عياي به جز سخنچيني ندارد.
مشتري با داشتن همـين عيـب بـه معاملـه راضـي شـد و او را خريـد و بـه
خانهاش برد ،مدتي سپري شـد روزي غـالم بـه همسـر اربـا خـود گفـت:
شوهرت تو را دوست ندارد و ميخواهـد بـا کسـي ديگـر ازدواج کنـد ،اگـر
بخواهي ازاين کار منصر شود بايد با تيغ ماداري از موي پشت سر گـردن
او بريده براي من بياوري تا در آن دعا و افسوني بخوانم تا قلاش به تو مايل
شود و تو را دوست بدارد.
همان روز به اربا خود گفت :همسر تو زنـي خـائن اسـت و دل بـه عشـق
ديگري داده و ميخواهد تو را بکشد ،اگر حر مرا باور نداري ،امشب خـود
را بخوا بزن تا او گمان کند که تو خوابيدي ،آنگاه باين چه کند؟
هنگام شب مرد براي استراحت به رختخوا رفت و چنين وانمود کرد کـه
خوابش برده است.
همســرش را ديـد کــه تيغـي در دســت دارد و بربــالين او ميآيـد ،مــرد بــا
ديدناين دــحنه ياين کرد که زن قصـد کشـتن او را دارد ،لـذا بالفادـله
بلند شد و زنش را کشت در همين اثنا غالم به سرعت نزد خانواده زن رفت
وايشان را از قتل وي آگاه ساخت وقتي خاـر بـه خـانوادهي همسـر رسـيد،
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همگي به خانه مرد ريختند و او را کشتند و در نتيجه ميان دو قايله کشـت
و کشتار آغاز شد7 )1( .
 –3تملق و چاپلوسي:
در برخي موارد تملق و چاپلوسي براي جلـب رضـايت يـا کسـب منفعـت از
دـاحاان مال و حکومت ،ساب بيماري سخنچيني ميشود زيـرا بع ـي از
مردم با نگرش مـنفي خود گمان ميبرند که به وسيله سخنچيني و هتـک
حرمت و فتنهانگيزي ميان ديگران ميتوانند رضايت مسئوالن را جلب کنند
و ازاين کانال به نان و نوايي برسند.
 –4تفريح و گرم کردن مجلس:
عدهاي از مردم گمان ميکنند که غرق شدن در امـوري بياهميـت ،نـاروا و
ايجاد چند دستـگي ميان مردم و فساد آفريني کاري است شـوخي و بـراي
مجلسآرايي و تفريح ميتوان بدان ماادرت ورزيد ،ازاين رو بـه مح اينکـه
يک نفر از ميان آن جمع ميکند از جانـب کسـي سـخني را و يـا در مـورد
شخصـي خاــري را ناــل مينشـينند ،بــه دناــال هــم مينشــينند و سـخن
ميگويند ،بدون آن کـه ذرهاي احسـاس کسـالت و خسـتگي کننـد .بـدين
ترتيب عدهاي با سخنچيني و غيات به حريم حاوقي و حيثيـت و آ روي
مردم تجاوز نموده ،فتنه و آشو بر پا ميکنند و دنيا و آخرت خود را ويران
ميسازند.
( )1احياء لوع الدين ،ج  ،3ص .158
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 –5عدم احساس مسئوليت مردم در برخورد با سخنچينان:
گاهي بيتوج ي مردم نسات به مسئوليت خـود از قايـل تکـذيب نمـودن،
توبيخ ،ترساندن و زشت دانستن کار آنان و گاهي با سـکوت و خنديـدن بـه
سخنانشان کوتاهي ميورزند واين خـود يکـي از عوامـل اساسـي پيـدايش
بيماري سخنچيني و شيوع آن در ميان مردم ميشود.
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احلمددهلل ر ا الم مدني ،والصد

قضاوت عجوالنه

والسد ع دی أشد ا اب يداء وامل سد ني حممددهلل و دی

آله وأصحابه أمجمني.
قضاوت عجوالنه يکي از آسيبهاي خطير در عرصهه دينهااري و دعهوگرري
ميباشا ،يرانه سببي که انسها را از ايهن آسهيب رههايي ميبخشها همانها
ارگباط قوي و محکم با خااونا متعال است.
و قضاوت درست آ است که از دورانايشي کافي برخوردار باشا بهه همهين
خاطر امر نموده ميفرمايا:
ُ
ُ
ِ
صد إح ا
آو إد ا اك امدداء إس ٌق بااسددٍ بااددن بادَاايِإد ا أاك ْإصددي إ ا َاد ٌ وداص با اهالاد بادَإ ٌ
يم ا
﴿ اَي أايدُّ اهددا الددَ ا
(1 )1
ني﴾
ا اى اوا باد ام ٌَإ ٌق اَندو ا
اي کساني که ايما آوردهايا! اگر شخص فاسقي خبري را به شهما رسهانيا
درباره آ گحقيق کنيا ،مبادا به گروهي باو آگاهي (از حال و احوالشها
و شناخت راستين ايشا آسيب برسانيا ،و از کرده خود پشيما شويا.

( )1س ه حج ات.6 :
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به منظور رهايي و معالجه انسا هايي که گرفتار اين بيماري هستنا ،و ههم
چنين حفظ کساني که به آ مبتال نشاه انا .به نررش و دياگاهي دقيقهي
راجع به چهارچوب بناي و نشانههاي اين آسيب احتياج داريم:
اول :معناي اظهار نظر و قضاوت شتاب زده:
سريع و باو گحقيق و بررسي اظهار نظر و قضاوت راجع به همهه مسهايلي
که به مسلمانا يا مردم به صورت عموم ارگباط پياا ميکنها ،از قبيهل راي
داد و اظهار نظر نمود در مورد احکام و عقايها و در شهيوه نقهل و بيها
آ ها ،باو شناخت دقيق از واقعيت و شرايط دوروبر آ موضوع)1( .
ضمن بيا حادثهه وجريها افه بهه ايهن موضهوع خااونها متعهال اشهاره
ميفرمايا:
﴿اذ ْد ِق ه ِبلٌس َكق وْدق ل ك ِببد اهكق وا ليس لكق به ٌق﴾ (2 )2
ٌ ا ا ٌ ا إ ا ا إ ٌ ا ا إ إ ا ا ٌ ا إ ٌ ا اٌ ا ا إ ٌ
"در آ زما که به استقبال اين شايعه ميرفتيا ،و آ را از زبها يه ديرر
ميربوديا ،و با زبا خود چيزي را پخش ميکرديا ،که علم و اطالعي از آ
نااشتيا".
بايهيست ،که دريافت و فهم موضهوعي ،ابتهاا بهه صهورت شهنيا اسهت،
سپس در اختيار قلب و عقل قرار ميگيرد ،و سرانجام بهه صهورت کهالم يها
نوشته و ...در ميآيا ،اما در اينجا قرآ بيا ميفرمايها کهه دريافهت آنهها
دريافتي زباني بوده ،و نوعي بيپروايهي و سهريع آ را زبها بهه زبها نقهل
کرد  ،باو گحقيق و کنجکاوي عجوالنه و حکم نمهود و قضهاوت کهرد
( )1آسيب ش اسی دي هللا ی و د ْگ ی ،أتليف سيهللحممهلل ح ْ ،مجه هللالمزيز س يمی
( )2س ه

.15 :
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است .انرار با شروع گهمهت از طهرع عبهاان بهن ابهي سردسهته منهافقين،
گوشها کر گرديا .بر روي عقلها پرده سياهي کشياه شاه ،و قلب در الک
خود فرورفتنا و مياا براي گاخت و گاز زبا هها ،بهاو آگهاهي از حقيقهت
ماجرا و باو گوجه به شرايط و مسايل دور و بر جريا خالي گردياه بود.
سيا قطب نويسناه گفسهير «فهي ظهالل القهرآ » مهاجراي افه را بهه
صورت شيوا و زيبايي گصوير مينمايا و ميگويا« :شيوه پخش ماجرا همراه
با گوهين ،هت حرمت کمگرين موضوعي را در بر داشت که موضوعي بسيار
حساس و خطرناک بود ،و آ را باو کم گرين مالحظهکاري و چشم پوشي
مطرح مينمودنا« :از زبا ي ديرهرآ را ميرباييها يعنهي زبهاني آ را از
زبا ديررميگيرد ،و باو انايشه و گحقيهق و گامهل آ را بهازگو ميکنها،
انکار سخن سروکاري با سمع و شنيا نهاارد ،و عقلهها نيهز کهاري بها آ
نيست ،و قلبها را مورد گامل و بررسهي قهرار نميدهنها «بها زبا هايشها
موضوعي را مطرح ميکردنا ،که در مورد آ چيزي نميدانستنا يعني گنها
با زبا  ،نه عقل و قلب و شناخت کلمهاگي کهه از دهنهها بيهرو ميبرآيها،
کلماگي که در هيچ پروناهاي ثبت نرردياه ،و هيچ قلهب و انايشههاي آ را
مرور نکرده بودنا» (3 )1
دوم :اسباب حکم و قضاوت شتاب زده:
اسباب و عواملي هستنا کهه بهه حکهم کهرد و نظهرداد شهتابزده منجهر
ميشونا ،که به برخي آنها اشاره مينماييم:
(ْ )1فسري يف ظ ل الق آك ،ج  6ص .80
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 -1پرورش زمان خرد سالي:
گاهي انسا در ميا خانواده و در داما پار و مادري پرورش مييابها ،کهه
داراي ويژگي اظهار نظر و داد حکم باو دليل و پيش از گحقيق بوده انا،
و بسيار ساده ،اين اخالق آنا به هم سرايت نموده ،و عادت آنا شاه است.
 -2هم نشيني ورفاقت:
گاهي نيز انسا به سبب زناگي در ميا گروهي که گعها و التزامي در اين
رابطه ناارنا ،گحت گاثير قرار گرفته ،و الرهو ميگيهرد ،بهه ويهژه زمهاني کهه
شخصيتي ضعيف داشته ،و در مورد خهود و گصهميماگش اعتمهاد بهه نفهس
نااشته باشا ،ودر اين جا نقش دوستا پاکسرشت ملتزم به آداب و اخالق
ديني بيشگر معلوم ميگهردد ،کهه سهبب آرامهش روا و بيهااري شهعور و
احساس و جوارح ميشود.
 -3غفلت و فراموشکاري:
غفلت و بي گوجهي و فراموش نمود انسا گاهي سبب بروز پا يهاه راي و
اظهار نظر شتاب زده ميشود ،درين حالت ايجاب ميکنا گها شهخص درس،
گمرين و گکرار هميشري در زناگي داشته باشا بار ديرر دچار ايهن اشهتباه
نشهههود .رسهههول خهههاا ميفرمايههها( :س د ب دين آدع خط دن و خ دري اخلددا ني
الَ ابد ك)(4)1همه فرزناا آدم دچار خطا ميگردنا ،و بهترين خطاکهارا گوبهه
کنناگا هستنا.

( )1س م ابم وامه ،حهلليث.4251 :
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 -4غرور و خود پسندي:
گاهي الفاظ و سخنا شيرين و جمالت زيبايي گوش انسا را نوازش داده،
و باعث غهرور و خودپسهناي وي ميشهونا در ايهن صهورت بهه خهود حهق
ميدها ،که باو گحقيق و بررسي و فهم حقيقت در مهورد ديرهرا اظههار
نظر و قضاوت نمايا ،رسول گرامي اسالم به ايهن موضهوع گوجهه کهرد و
ميفرمايا( :ا كق ختَصم ك ايل و لم بمضكق أحلم حبجَه وم بمض بمدم َضديل لده
حٍ أخيه شي اص بق له بإمنا أَطع لده َطمد ودم ال دا بد أخدَها)(«5)1بعضهي از شهما
نزد من آماه ،و اختالعهاي بين خود را مطرح ميکننا ،چه بسها بعضهي از
شما استاالل و بيانش بهتر از بعضي ديرهر باشها ،چنها ن هه بها گوجهه بهه
سخنش به نفع او قضاوت نمودم ،و حق ديرهر را بهه نهاحق بهه او دادم ،بهي
ش بخشي از آگش جهنم را بهرايش در نظهر گرفتهه ام ،پهس آ (حهق) را
نريرد".
 -5نا آگاهي به راهکارهاي تحقيق و بررسي:
عام آگاهي از روشها و راهکارهاي گحقيق و حصهول اطمينها بهه حکهم و
قضاوت عجوالنه منجر ميگردد ،و باو مالحظه در هر مکاني آ را مطهرح
ميکنا ،اما براي گحقيق و حقيقتيابي روشها و گجربهههاي زيهادي وجهود
دارد که به چنا مورد آنها اشاره مينماييم:

( )1صحيح خبا ي ،حهلليث.2680
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 1براي فهم و روشن شا حقيقت موضوع به گرگيب به قرآ  ،سنت و سيره
رسههول اکههرم و اهههل ر ي و صههاحبا عقههل و دراي هت مراجعههه نماي ها،
همچنا که خااونا متعال ميفرمايا:
(6 )1
ِ
يم يا ٌسَاٌ طإ اهإ و ٌ إه ٌق﴾
﴿ اولا ٌ ادُّوهإ ا اَل ال ِ إس ل اوا اَل أإويل ٌالا ٌو و ٌ إه ٌق لا ام امهإ الَ ا
"اگر اظهار نظر در مورد آ را به رسول و فرماناها خود واگذار ميکردنها،
گنها کساني از اين خبر آگاه ميشانا ،که اهل حهل و عقها و گصهميمگيري
هستنا".
اگر اين گونه افراد ،سخنگفتن در اينبهاره بهه پيغمبهر و فرمانهاها خهود
واگذارنا (و خبرهايي را که ميشنونا فقط به مسئوال امر گهزارش دهنها)
گنها کساني از اين خبر ايشا اطّالع پياا ميکننا که اهل حهلّ و عقانها و
آن ه بايست از آ درک و فهم مينماينا.
 .2پرسش و گحقيق در مورد کسي که موضوع به او مربوط ميشود .بهترين
نمونه در اين رابطه موضعگيري رسولان در مورد نامة حاطب ابن بهي
بلتعه براي مشرکين قريش و خبردار نمود آنها از زما هجوم مسلمانا به
مکه بود،که آ را خااونا از طريق وحي به حضرت محما اطالع داده بود ،و
رسول خاا با اينکه خااونا او را از موضوع مطلع ساخته بود پيش از داوري
و اظهار نظر ،حاطب را فراخوانا ،و به او فرمود« :حاطب چي شاه؟ چرا ايهن
کار را کردي؟ حاطب گفت :يا رسول ان در مورد من شهتاب مکهن! مهن بها
قريش گنها پيما و قول و قرار داشتم ،و روابط ديرري با آ ها ناارم ،خهود
( )1س ه ساء.83 :
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شما هم ميدانيا ،که بعضي ديرر از مههاجرين داراي قهوم و خويشهاونااني
بودنا که از دارايي و خانوده آنا در مکه نرهااري و حمايت ميکردنا ،مهن
براي آ که در مکه قوم و خويشي ناارم ،با برخي از آنها پيمها و عههاي
داشتم ،که از من حمايت نماينا ،و اين کار را هيچ وقهت بهراي برگشهتن از
دينم انجام ناادهام ،و پس از مسهلما شها هي رهاه بهه کفهر دلبسهتري
نااشته ام .رسول خاا عذر و بهانه او را قبول نمهود و خطهاب بهه اصهحابش
فرمود :حاطب به شما دروغ نميگويا! عمر بن خطاب از رسول خهاا اجهازه
خواست ،که او را به خاطر جرم جاسوسي مجازات کنها ،و گفهت يها رسهول
ان اگر اجازه بفرمايا گردنش را ميزنم .رسهول خهاا در جهواب ايشها
فرمود:
اهل بار را خااونا خود بهتر ميشناسا ،فرموده است« :هرچه را ميخواهيا
انجام دهيا ،من شما را بخشياهام7)1( .
 .3دقهت در گههوش داد و حتهي در صههورت لهزوم و پي يهاگي آ دوبههاره
پرسش و گحقيهق نمهود روز خيبهر رسهول ان پهرچم را بهه دسهت علهي
ميسپارد ،و خطاب به او ميفرمايا« :برو گا باز شا درهاي خيبهر و کسهب
پيروزي بجنگ و برنررد «علي پس از کميجلو رفتن براي آن ه مسهؤوليت،
احساس ميکنا ،که کاري به او سپرده شاه ،اما گا حاودي روشن نيست ،و
احتياج به گوضيح دارد ،سپس خامت رسول ان بر ميگردد ،سؤال ميکنا:
باچي شرايطي وگا کجا با آنا جنگ کنيم ؟ رسول خاا ميفرمايا« :گا وقتي
که گواهي دهنا ،که هيچ فرمانروا و فريادرسي غيهر خهاا نيسهت ،و محمها
( )1وس هلل اواع امحهلل ،حهلليث.600 :
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بناه و فرستاده اوست ،اگر حاضر به اين شانا ،ريختن خو و گرفتن اموال
شا براي ما ممنوع است ،مرر در مواردي که حق باشها ،و حسابشها بها
خااونا است:
 .4در ضمن رفاقت و همنشيني ،بيشتر ميگوا در مهورد ديرهرا آگهاهي و
گجربه پياا کرد ي نفر در حضور عمر از کسي ديرر ستايش فهراوا نمهود،
عمر فرمود :هي راه با او به مسافرت رفتهاي؟ گفت :نخير عمر فرمود :پهيش
آماهاي گا امانتي را به او بسپاري؟ گفهت :نهه چنهين کهاري نکهردهام .عمهر
فرمود :ساکت باش ،و از او گعريف و ستايش مکهن ،چهو او را نميشناسهي
فکر ميکنم ،او را در مسجا دياهاي که سرش را باال و پايين ميبرد.
 .5روبرو نمود و گردآوري کساني که موضوع بسيار حسهاس و مهمهي بهه
صورگي به آ ها مربوط ميشود ،رسول ان هنراميکه علي را براي
قضاوت به يمن فرستاد ،نخست بنحوي گفاوت کرد را به اين شهکل بهه او
ياد داد :خااونا قابليت راهنمايي و زبانت را استوار گردانا! هرگهاه دو طهرع
دعوا نزد گو حاضر شهانا ،و سهخنا اولهي را بهه خهوبي شهنياي ،پهيش از
شنيا سخنا نفر دوم ،هي راه قضاوت مکن ،اين با عث ميشود ،که بهتر
و دقيقگر قضاوت کني8 )1( .
 .6بيش از ي بار و در فاصلههاي زماني مختلف شينا سهخنا کسهي يها
کساني که موضوع به آنها مربوط ميشود ،و مقايسة گفتههاي هر بار ،با بهار
ديرر براي مثال به اين روايت گوجه فرماييا :به عايشهه خبهر ميرسها ،کهه
عبههاان بههن عمههر قصهها دارد ،از مصههر عههازم ح ه شههود ،عايشههه بههه
( )1س م اب داود،سَاا القضاء.
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خواهرزادهاش عروه بن زبير ميگويا :خبر شنياه ام که آورده انا که عباان
بن عمر از راه ماينه به ح برود ،سعي کن با او مالقات کنهي ،واز او هرچهه
ممکن شا ،بپرس زيرا او علم بسياري از رسول ان فراگرفته است .عروة
ميگويا :من عباان بن عمهر را مالقهات نمهودم ،و از او در مهورد همهه آ
چيزهاي که از رسول ان به ياد داشت سؤال کردم ،از جملهه چيزههايي
که گفت اين بود ،که رسول خاا فرمود« :خااونا علم را از ميها مهردم بهه
گمامي بر نميدارد ،اما وقتيکه مرگ دانشمناا و انايشمناا فرا ميرسا،
علم و دانش آنها را همراه آنا بر ميدارنا ،و در ميا مردم و آدمهاي نادا
باقي ميمانا ،و باو آگاهي مردم را بر گرفتهاري مياناازنها ،خهود گمهراه
ميشنونا ،و ديررا را نيز گمراه ميکننا)،
عههروه ميگويهها« :همههه ان ههه را از عبههاا ن ش هنيام ،بههراي ام المههؤمنين
عايشه نقل نمودم ،اما او را در مورد اين روايت مقااري گرديا داشت ،و
برايش سخت بود ،که رسول خاا آنرا فرموده باشا ،و گفت :عهروه او بهه گهو
گفت خودش اين را از رسول خاا شنياه است؟ گفتم :اگر ميخواهي وقتهي
از ح برگشت ،دوباره از او بپرسم ،حضهرت عايشهه فرمهود :ابهن عمهر کهه
برگشت با او مالقات کن ،و از او راجهع بهه حهايث مربهوط بهه علهم دوبهاره
بپرس! عروه ميگويا :با او مالقات نمودم ،و در مورد حايث مربوط بهه علهم
باز هم از او سوال کردم ،عباان به هما صورت اول حايث را بهرايم بهازگو
کرد ،من هم آنرا دقيقاً براي حضرت عايشه نقل نمودم ،فرمود :فکر مهيکنم
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ايشا درست بروينا ،چو هيچگونه کم و زيهادي نسهبت بهه سهخن قبهل
ايشا ناارد9)1( .
اينگونه روشها و راههاي بسياري ديرر وجود دارنا ،ولي متأسفانه بسهياري
از مردم در مورد آنها آگاهي ناارنا ،و با گفتارها و کردارها ،بهاو گحقيهق و
ناعادالنه برخورد ميکننا.
 -6افراط در احساسات و عاطفه ديني:
فورا آگشفشا غيرت و عاطفه ديني در بسهياري مهوارد بهه اظههار نظهر و
قضاوت غير علمي و غير محققانه ميانجامها ،زيهرا اسهب سهرکش غيهرت و
احساسات ،چناچهه بها لرهام ميهزا شهرعي رام و آرام نرهردد ،اختيهار را از
صاحب آ ميگيرد ،و او را به هر راه ناهمواري ميبرد ،سرانجام در صهحراي
زناگي او را سرگردا و سرنرو ميسازد .بهتر آ سهت ،در پرگهو روايهت از
اسامه بن زيا با اين عامل بيشتر آشنا شويم :ايشا ميفرمايا« :رسول خهاا
ما را بسوي «حرقه» فرستاد ،صبح هنرام با آنها درگيهر شهاه ،و شکسهت
شا داديم ،من و ي نفر از انصار با ي نفهري از آنهها برخهورد کهرديم ،و
چو خود را در محاصره ديا ،گفت( :ال اله اال ان) ،مردي انصاري دسهت از
او بر داشت ،امامن بها نيهزه ام او را از پهاي درآوردم ،پهس از آنکهه خهامت
رسول خاا رسيايم ،و خبر را به ايشا رسانياه بودنا فرمودنا :اسهامه او را
پس از آنکه گفهت (ال الهه االن) کشهتي؟َ! گفهتم ميخواسهت بها گفهتن آ
خودش را نجات باها ،رسول خاا آنقار آنرا گکرار نمود ،و مرا سرزنش کرد،
آروزو کردم ،که کاش من پيش از آ روز مسلما نشاه بودم.
( )1صحيح اواع وس ق ،سَاا الم ق.
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آري ،عامل گحري کنناه اسامه پس از آ که آ مهرد ،زبها بهه شههادت
گشود ،شهادت که خو مالش را محترم مينمود چيهزي جهز احساسهات و
عاطفه سرکش نبود ،احساسات کهه ميها نرهرش و اراده اسهامه و شههادت
گفتن مرد اسير پرده کشياه ،و مانع از درک درست اقرار آ مرد گرديها ،و
او را متهم به دروغ و فريب و پنها کاري نمود ،اما فراموش کرد ،که خااونا
گنها خود از اسرار دلها و رموز سينهها با خبر است ان متعال ميفرمايا:

ص إهللو إس ٌق أ ٌاو ْإد ٌ إهللوهإ ياد ٌم ا ٌمهإ ِ
اّللإ﴾
﴿َإ ٌ ا ٌك إختٌ إف ا اوا يف إ
"برو به آنا که ،اگر آ چه را در سينههايتا مخفهي ميکنيها ،يها آشهکار
(10 )1

مينماييا (براي خاا فرق نميکنا) و آ را ميدانا" و ايضاص َال:

الص إهللوإ ﴾
﴿ياد ٌم ا إق اخآئا ا ٌالا ٌ إني اواوا إختٌفي ُّ
"خااونا از دزدانه نراه کرد چشمها و از رازي که سينهها در خهود پنهها
ميدارنا ،آگاه است".
(11)2

 -7دل بستن به متاع دنيا:
گاهي نيز دلبستري و عالقهمناي به مظاهر فريبناه و فناپهذيز دنيها سهبب
بروز بيماري و عارضه ر ي و حکم صريح صادر نمود ميشود ،زيرا عشهق و
دلبستري بيش از حا ،چشمهارا نابينا و گوشها را سنرين ميکنا ،مهانع از
گحقيق و برسي و حقيقت يابي ميشود ،خااونا متعالي بهه همهين موضهوع
اشاره ميفرمايا:
( )1س ه آل م اك.29:
( )2س ه وؤو ك.19 :
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ِ
م د ابٌدَإ ٌق يف اسد د ي ِ
اّلل بادَاايِإد د ا اواب ْاد إق لإ د ا ل ام د ٌدم أالٌ اق ددى الاد ٌدي إك إق
آو إد د ا ا اذا ا
يم ا
﴿ اَي أايُّد اهددا ال ددَ ا
د ا ٌحلايا ددا ال د ُّدهلل ٌدياا بام ٌد د اهلل ِ
دري ﴾ ( :)1اي
ال ِ
سد د ا اع لا ٌس د ا
دل إو ٌؤوص ددا ْاد ٌَاَإد د اك اد د ا ا
اّلل اوَا ددا إ اسَ د ا
کساني که ايما آوردهايا! هنراميکه (براي جهاد) در راه خاا بهه مسهافرت
رفتيا گحقيق کنيا (که با چه کساني ميجنريا .آيا مسلماننا يا کافر) و به
کسي که به شما سالم کرد (و خود را مسهلما معرفهي نمهود) مروييها گهو
مؤمن نيستي و جوياي مال دنياي (او) باشيا( .بلکه سالم آنا را بپذيريها و
پاسخ گوييا و باانيا) که در پيش خاا غنائم فراواني وجود دارد".
 -8غفلت وبي توجهي به پيامدهاي اظهار نظر و قضاوت عجوالنه:

سرانجام بي گوجهي به پياماها و آثار بي التزام بهه ايهن مسهؤوليت موجهب
شتابزدگي و سريع قضهاوت نمهود و رعايهت ننمهود آرامهش و گحقيهق
ميگردد ،زيرا غفلت از پياماهاي هر چيز هم نا که پيشتر نيز گفته شا-
سبب گرفتار گرديا و دست به گريبا شا و عواقهب آ ميشهود ،مرهر
آنانيکه خااونا خود بخواها مصئو شا فرمايا.
سوم :نشانههاي اظهار نظر و قضاوت شتابزده:
اين پاياه و بيماري نشانههاي داردکه بيانرر و جود آ ميباشها ،بهه چنها
مورد از آنها اشاره مينماييم:
 .1دشمني نمود و فاصله گرفتن بسيار از افراد و گروههايي که براي اسالم
کههار ميکننهها کههه زمينههه سههاز دشههمنيها ،هجههوم و قضههاوت و گبليغههات
کينهورزانه بوده باو آ که با آنا همنشيني و رفت و آما صهورت گرفتهه
باشا ،و از حال و وضع و انايشه و اخالق آنا از نزدي آشنا باشا.
( )1س ه ساء.94 :
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 .2ظاهر را مالک و معيار قرار داد و بيگوجهي نسبت بهه بهاطن و ماهيهت
افراد ،متأسفانه بسياري از جماعتهاي که براي دين گالش ميکننها ،بهيش
از هر چيز به شکل و ظاهر انسا از قبيل :ريهش ،مسهواک ،لبهاس ،کهاله و
عمامه ...گوجه دارنها ،و در مهورد عملکهرد و ماهيهت آنهها کهامالً بيگفهاوت
هستنا ،وضعي که باعث ميشود ،خوب و با و راسترو و دروغگو را نتواننها
از ي ديرر گشخيص باهنا.
البته ما قصا نااريم ،آ موارد را بي ارزش و پشت پها افتهاده نشها دههيم،
زيرا در مورد آنا رواياگي با صحت و سقم متفاوت وجهود دارد ،و در اينجها
فرصت گحقيق در مورد آنها نيست ،امها آن هه را از انسها مسهلما انتظهار
داريم ،رعايت گرگيب اولويتها احتهرام و گقهاير از ماهيهت و انايشهه و کهار
انسا است ،هرچنا قيافه و ظاهر او مورد قبول همه نباشا ،زيرا ايهن ظهاهر
ضرر چنااني را متوجه او نمينمايا.
 .3عام پذيرش عذر و بهانه ديررا  ،و بيگوجهي به استاالل آنهها ،بهه ايهن
بهانه که در زناگي انسا مانع مشکل معنا ناارد.
 .4پس از شنيا ههر سهخني و ديها هرکهاري بالفاصهله لهب بهه سهخن
گشود و آ را براي ديررا نقل نمود .
 .5اقاام صريح و شتاب زده پس از دريافت دستور و محل نمود مسئوليت
باو گوجه به اين که دستور دهناه کيست ،و چه کسي آ را آورده اسهت،
و باو آگاهي همه جانبه از کساني که حهق گعهين گکليهف و مسهئوليت را
دارنا.
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چهارم :پيامدهاي حکم و قضاوت عجوالنه:
اظهار نظر و قضاوت شتابزده پياماهاي ناروا و عواقب زيانبهاري را چهه بهر
دعوتگرا و چه بر دعوت اسالميدر پي دارد ،اين به برخهي از آ اشهاره
ميکنيم:
آثار آن بر دينداران و دعوتگران:
 .1متهم نمودن بيگناهان:
عايشه به ناحق مورد اگهام قرار گرفت ،کسيکه حهق در جاهليهت ههم
دامنش از آلودگي پاک و بي آاليش بود ،گا چه رسا ،به اينکهه خااونها او را
با مسلما شا سربلنا نمود ،و همسر رهبر مسلمانا و برگرين پيامبرا و
فرستادة خااونا بسوي بشريت شا ،گهمتي گه سبب اضطراب و نرراني او و
خانواده و به ويژه همسهرش رسهول خهاا و همهه مسهلمانا گرديهاه آنههم
نرراني و اضطرابي که گا نازل گرديا آيات قرآني ،ايشا از سهوي خااونها
داناي نها ها مات ي ماه گمام به طول انجاميا.
علت اگهام وارده به ايشا شايعهپراکني از طرع منهافقين و عهام گحقيهق و
بررسي از طرع ديررا بود ،خااونا متعال ميفرمايها﴿ :لاد ٌ اب ا ٌذ ام ٌمَإ إمد هإ ظاد ِم
دريا اوَاددالإ ا اه د اَا ابٌددِ إو ددني ،لاد ٌ اب امدداءإوا ا اٌيدده ِبا ٌباد ام د
ال إٌم ٌؤو إد اك اوال إٌم ٌؤواد إ
دات ِباٌد إفس ده ٌق اخد ٌ ص
اّلل هق الٌكاذب ك﴾ (12)1
اء باإ ٌذ اَلٌ اأٌْإ ا ِب ُّ
ِ ٌ اهلل ِ إ إ ا إ ا
لش اه اهللاء بانإولا ا
إش اه اهلل ا

"چرا هنراميکه گهمهت را ميشهنيايا ،نميبايسهت مهردا و زنها مهومن
نسبت به خود گما ني بود (و پاکاامني) را نبرنا ،و نروينا :اين گهمت
( )1س ه

.13 -12 :
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بزرگ آشکار و روشني است؟ چرا نميبايسهت آنها (موظهف شهونا) چههار
شاها را حاضر کننا ،گا بر سخن آنا گواهي دهنا؟ اگر چنهين گواههاني را
حاضر نميکردنا ،آنا بر اساس حکهم خهاا دروغگهو (و مسهتحق مجهازات
گازيانه) بودنا".
اين نمونه براي ديندارا و دعوتگرا فکر ميکنم کافي باشا ،زيهرا سهبب
فتنههه انري هزي و گناهکاريسههت ،بههه همهها صههورت کههه رسههول خههاا
ميفرمايا ":برگرين بناگا خاا آناني هستنا ،که دياار شها انسها را بهه
ياد خاا مياناازد ،و باگرين بناگانش انسا هاي سخنچين انها کهه ميها
دوستا  ،دشمني ايجاد کرده و در پي لکه دار نمود بيگناها ميباشا.
 .2خونريزي و غارتگري:
اسامهبنزيا و افرادي ديرر باو گامل و گحقيق دست بهه شمشهير بهرده و
افرادي را کشتنا و مالشا را مصادره نمودنا ،و در اين رابطه و امثهال آ ،
اين آيه نازل گرديا ،که ميفرمايا:
ِ
م د ابٌدَإ ٌق يف اسد د ي ِ
اّلل بادَاايِإد د ا اواب ْاد إق لإ د ا ل ام د ٌدم أالٌ اق ددى الاد ٌدي إك إق
آو إد د ا اذاا ا
يم ا
﴿ اَي أايدُّ اهددا ال ددَ ا
د ا ٌحلاياددا ال ُّدهلل ٌدياا بام ٌد اهلل ِ
ِ إس ٌدَإ ٌق ود ٌدم
ال ِ
دري اسد اَل ا
سد ا اع لا ٌس ا
دل إو ٌؤوصددا ْاد ٌَاَإد اك اد ا ا
اّلل اوَادا إ اسَ ا
(13 )1
اّللإ ا اٌي إك ٌق بادَاايِإ ا ا ِك ِ
َاد ٌ إ با ام ِم ِ
ريا﴾
اّللا اسا اك ِباا ْاد ٌم ام إ اك اخ ص
اي کساني که ايما آوردهايها ! هنراميکهه (بهراي جههاد) در راه خهاا بهه
مسافرت رفتيا گحقيق کنيا (که با چه کساني ميجنريا آيها مسهلماننا يها
کافر) و به کسي که به شما سالم کهرد (و خهود را مسهلما معرفهي نمهود)
( )1س ه ساء.94:
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مروييا گو مؤمن نيستي و در پي باست آورد مال او باشيا دست آوردهها
و نعمتهاي فراوا نزد خااونا است".
 .3حسرت و پشيماني:
برخي از يارا رسول خاا که گوجه بهيش از حهاي بهه جريها "افه "
نمههوده و بههاو گحقي هق آ را بههراي ديرههرا بههازگو ميکردنهها ،از جملههه:
حسا بن ثابت و مسطح بناثاثه و ديررا و آناني که پس از اعالم مسهلما
شا آ مرد و گرفتن دارايي او ماننا اسامهبنزيا پس از آما آيه از
جانب خااونا ،و ناروا دانسهتن کهار آنها و روشهن نمهود موضهوع ،دچهار
حسرت و پشيماني گا فرا رسيا مرگشا همچو شبحي خوفناک آنا را
آزار ميداد .خااونا متعال در ارگباط با داستا وليابنابي معهيط و برخهورد
او با طايفه بني مصطلق ،در اين مورد و در سوره حجرات اشاره ميفرمايا:
ني﴾
﴿بادَإ ٌ
ص إح ا ا اى اوا باد ام ٌَإ ٌق اَندو ا
"...سپس از کرده خود پشيما ميشويا".
(14)1

 .4از دست دادن اطمينان مردم و ايجاد نفرت آنان:
کسي که به شتابزدگي در حکم و قضاوت معروع شود مردم او را به چشم
انسا نادا و احمق نراه ميکننا ،طبعاً اينرونه انسها ها نميگواننها مهورد
اطمينا مردم باقي بماننا و حتا نسبت به آنها احسهاس کراههت و نفهرت
خواهنا کرد ،و زماني که نفرت و کينه جهاي محبهت و اطمينها را بريهرد،

( )1س ه حج ات.6 :
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ابزار و وسيله در اختيار مسلما براي جذب بيشهتر هممسهيرا و دوسهتا
جايا باقي نميمانا.
 .5مورد خشم خداوند قرار گرفتن:
کسي که نسهبت بهه گحقيهق و بررسهي اهمهال نمايها ،دچهار اشهتباهات و
لغزشهاي فراواني ميگردد ،درنتيجه مورد خشم خااونها واقهع ميشهود ،و
هرکس که مورد خشم خااونا قرار گيرد ،هم در دنيها و ههم در آخهرت بهه
ضرر و زيا آشکاري دچار ميشود ،خااونا ميفرمايا:
ضِب باد اق ٌهلل اه ا ى﴾
﴿ اواو ٌم اٌَي ٌ ا اٌيه غا ا
"و هرکس خشم من دامنگيرش شود ،پرت و هالک ميگردد".
(15)1

آثار قضاوت عجوالنه بر دعوت اسالمي:
.1خلل و درهم ريختگي صف دينداري و دعوتگري:
حکم داد و اظهار نظر شتابزده زمينه را براي اختالل و در ههم ريخترهي
درنظم و هماهنري ميا ديندارا و دعوتگرا به وجود ميآورد نويسهناه
گفسير في ظالل در اين رابطه با بيا رسا و گصويري شيوا موضهوع را مهورد
گوجه قرار داده و ميفرمايا ":همچنين شايعه پراکني منفي هراس انريز در
ميا مبارزاني که به نيروي خويش اطمينا دارنا ،و استوار ايستادهانا ،چه
بسا سبب اختالل و بي نظميشود و حرکتهاي نه سنجياه و غيرضروري را
براي جلوگيري از پياما چيزي که از آ هراس پياا کرده انا ،از خهود بهروز
دهنا ،حرکاگي که ممکن است ،گاهي خطرناک ،نابود کنناه باشا.
( )1س ه ه.81 :
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هم و جرياني که ميا دو طايفه اوس و خزرج در ماينه رخ داد ،به سبب
گوجه به سخنا فتنهانريز مرد يهودي که خود را در ميها آنهها جهاي داده
بود ،آ هم در اياميکه صفا و صميميت سايهاش را بر سر آنها گسهترانياه
بود ،مرد يهودي آنها را به ياد جنگ "يوم البعاث"چپاول و کشهتار گذشهته
انااخت ،گا آنجا که ،آنها مردا و افهراد خهود را بسهي نمهوده ،و بها مسهلح
نمود شا خود را آماده رويارويي و انتقام جويي از يکايرر کردنا ،به رسم
زما جاهليت طايفه اوس و خزرج مردا خود را آماده جنگ نمودنا ،و اگر
لطف و رحمت خااونا و دخالت رسول خاا نبود ،هما وضع و جريا و
چنادستري و کشتار زما جاهليت دوباره زناه ميشا ،رسول خاا آنها
را به نعمت هاايت خااونا ،پس از کفر و گمراهي يادآور گرديها و فرمهود":
مسلمانا ! شما را به خاا ميخواهيا ،جنگهها و دعواههاي دوره جهاهلي را
زناه کنيا ،آنهم عزت و حاليکه من هنوز در ميا شهما هسهتم ،و خااونها
شما را به اسالم راهنمايي فرمهوده اسهت ،و بهه وسهيله آ عهزت و کرامهت
بخشياه ،و عادات و فرهنگ دوره جاهليت را از شما دور ساخته اسهت ،و از
کفر رهايتا نموده ،و الفت و محبت را ميا گا بهه وجهود آورده اسهت ،بها
اينهمه ميخواهيا ،به آن ه شما به خاطر آنها کافر بوديا ،برگرديا16 )1( .
و هم و واقعهاي که در دهه "پنجاه ميالدي بهراي حرکهت اسالميمصهر
پيش آما ،به آ صورت کهه گعهااد از افهراد آ بهه سهخنا فتنههجويا و
افتراي کينهدال و سخنا پوچ اههل باطهل بهاو گحقيهق و گامهل گهوش
دادنهها ،طوريکههه بههراي مههاگي در مي ها جمههع دعههوتگرا چنادسههتري
(ْ )1فسري ابم سَري ،ج  ،1ص .398
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اختالفههات بههروز کههرد ،و اگههر لطههف خااونهها و اراده و حکمههت و ثابههت
قاميجمعي از آنا نبود ،به يقين طوفاني ،دعوت اسالميرا در مينورديا.
 .2کندشدن روند کار ديني:
عام التزام به گحقيق و کشف حقيقت در امور ،مستقيما بر رونا کار دعهوت
گاثير گذاشته و سبب رکود و سستي ميگهردد ،و پهس از ايجهاد زنجيهره از
مشکالت و گرفتاريهاي نفسگير زمينه رکود را فراهم ميسهازد هم نها
که نويسناه فيظالل ميفرمايا" :پخش شايعهاي که بيا گر امنيت و عهام
احساس خطر باشا ،در ميا لشکريا و مجاهاا آماده و بياار ،کهه انتظهار
حمله دشمن را ميکشنا -هر چنا دستور اکيا به آمهادگي و هوشهياري در
مقابله با خطر احتمالي به آنها داده شاه باشا -نوعي سستي و غفلهت را بهه
وجود ميآورد ،که اين پاياه خود ميگوانا بسيار خطرنهاک و مشهکلآفرين
باشا17)1( .
 .3ميدان دادن به نا اهالن و سود جويان:
اهمال و بيگوجهي نسبت به قضاوت پهس از گحقيهق و بررسهي ،بسهياري از
جمعيتهاي اسالميرا در معرض نفوذ افراد نااههل و بها نيهت قهرار داده ،و
بسياري از مسائل آنها را در معرض ديا و شنيا ديررا گذاشته است ،و
چنين خطري ي خطر عادي و معمولي نيست ،و اين نفوذيا ههافي جهز
گوطئه و خرابکاري و ضربه زد به آ جمعيتها را دنبهال نميکننها ،امها

(ْ )1فسري يف ظ ل الق آك ،ج  2ص  467و .468
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متاسفانه بنيا گذارا و صاحبا اصلي آ جمعيتها در خواب غفلت به سر
برده ،و به اين امر خطرناک گوجهي ناارنا.
 .4از دست دادن بعضي از همفکران و ياران:
به سبب اظهار نظر و قضاوت عجوالنه ،دعوت اسالمي ،بسياري از همفکهرا
و پيروا خود را از دسهت خواهها داد ،و چهه بسها آنها اسهلحه انايشهه و
استعااد خود را به سوي عمل اسالمينشانهگيري کننا درحاليکهه انتظهار
ا ميرفت ،که در صف و کنار دعوتگرا به دين خااونا قرار گيرنا.
 .5ترک سرزمين واقعيت و پرواز در آسمان خيال:
انسا هاي شتابزده و گحقيق گريز و قضاوتگر ،امور را وارونه نشا داده ،و
چهرة واقعيت را آ گونه که هست نشا نميدهنا ،بر ايهن اسهاس چنان هه
آنها طرح و برنامهريزي و انايشهاي ههم داشهته باشهنا ،مبنهاي آ مبنهاي
سست ،خيالي و به دور از واقعيت ،و اينگونه کارها سرانجام جهز شکسهت و
رسيا به بنبست ناارد.
 .6محروميت از ياري خداوند:
بيگوجهي در مورد قضاوت درست و محققانه و عادالنه ،اضافه بر پيامهاهاي
که پيشتر ذکر گرديانا ،باعث آلوده شها و زنرهار گهرفتن دل ميشهود ،و
اين حالت ميگوانا زمينهساز محروميت از ياري و گاييا خااونا گهردد ،زيهرا
شرط ياري و گوفيق خااونا متعال براي ما بناگانش ،ثبات و پايااري در راه
حق است .ان متعال ميفرمايا:
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ِ
ص إوا ِ
ل أاٌَ اهلل ااو إك ٌق﴾
ص ٌ إس ٌق اويدإَا ٌ
اّللا ياد ٌ إ
آو إ ا ا ٌك ْاد ٌ إ
يم ا
﴿ اَي أايُّد اها الَ ا
" اي کساني که ايما آوردهايا ،اگر (دين) خاا را ياري کنيا ،او هم شهمارا
ياري ميدها .و ثابت قامتا ميگردانا" و هم نين ميفرمايا:
ص د د إو اك ،اوا ِك إم ٌ د د اهلل اَن اَلدإد إدق
﴿ اولااق د د ٌهلل اس د دا اق ٌ
ل اس امَإا د دا لماد دداد اَن ال إٌم ٌ اس د د ا
ني ،ا ِنإد د ٌق اَلدإد إدق الٌ ام ٌ إ
(19 )2
الٌَاال إ اك﴾
"وعاه ما راجع به بناگا فرستاده مها قهبالً (در لهوح المحفهوظ) ثبهت و
ضبط گشته است ،و آ اين که قطعاً ياري ميگردنا ،و لشکر ما حتماً پيروز
ميشونا".
(18)1

درمان آسيب قضاوت عجوالنه:
با گوجه به مطالبي که بيا گرديا ،با چهارچوب و گعريف اين آسهيب آشهنا
شايم ،ولي آگاهي از راههاي در ما و پيشگيري از آ نيز الزم و ضهروري
است ،که روش درما را با بهرهگيري از نکات زير ميگوا به کار بست:
 -1تقويت خصلت پرهيزگاري و احساس حضور و نظارت خداوند:
زيرا اگر چنين خصلتي در انسا گقويهت شهود ،او را بهراي دقهت و گامهل و
انصاع و بازگو نمود حقيقت باو کم و کاست ياري مينمايا ،و چراغ دل
را بههر ميافههروزد ،و بص هيرت و نرههرش را نههوراني ميکنهها ،خااونهها متعههال
ميفرمايا:

( )1س ه حممهلل.7 :

( )2س ه صابات.173 -171 :
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ِ
آو إ ا ا ٌك ْادَِ إق ا ِ
اّللا اٌَي ام ٌ لا إك ٌق بإد ٌَا صاَن﴾
يم ا
﴿ اَي أايُّد اها الَ ا
"اي کساني که ايما آوردهايها ،اگهر از خهاا ههراس داشهته و پرهيزگهاري
کنيا ،خااونا ،بينش ويژهاي به شما ميدها ،که در پرگو آ حق را از باطل
گشخيص ميدها".
بههه راههههاي درمهها در فرمههوده رسههول خههاا اشههاره شههاه اسههت ،کههه
ميفرمايا ":گحقيق نمهود و يقهين پيهاا کهرد از خهاا و شهتابزدگي از
شيطا است.
 -2يادآوري حضوريابي در محضهر خااونها بهراي پاسهخگويي و پهاداش يها
مجازات .خااونا ميفرمايا:
(21)2
﴿ اوَ إف إه ٌق ا ِنإ ٌق او ٌس إ لإ اك﴾
" آنها را نرهااريا ،بايا مورد سوال قرار گيرنا" و در جاي ديرر ميفرمايا:
(20 )1

ني﴾
ِ لاا ٌسنالا إِه ٌق أ ٌ
﴿باد ا اب ا
امجام ا
"به خااي گو سهوگنا! از همهه آ هها در مهورد آن هه انجهام دادنها ،سهوال
خواهيم کرد" .هم نين ميفرمايا:
دِ بدده ٌ ددق ا ِك ال ِ
﴿ اواب ْاد ٌقد إ
اد إس د ُّ أإولا د ا
س لاد ا
ص د ا اوالٌ إفد ادؤ ا
دِ اسددا اك ا ٌ ددهإ
سد ٌدم اع اوالٌا ا
دف اوددا لاد ٌدي ا
(23 )4
او ٌس إ صب﴾
(22)3

( )1س ه ا فال.29 :

( )2س ه صابات.24 :
( )3س ه حج .92 :

( )4س ه اس اء.36 :
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گرجمه :چيزى را که باا علم ناارى دنبال مکن زيرا گوش و چشم و قلهب
همه مورد پرسش واقع خواهنا شا.
زيرا اگر اين يادآوري در دل انسها جها بهاز کنها ،او را قطعها بهه گحقيهق و
بررسي و سپس قضاوت و اظهار نظر وادار ميکنا.
 -3همزيسههتي و همنش هيني بهها قههرآ و سههنت رسههول ان بههر اسههاس
رهنمودهاي آنها در مورد کسب علم و يقين و بعا از آ اظهار نظهر نمهود
داء إه ٌق أ ٌاود و ادم ٌال ٌاودم أاو
هم نا که در آيات سهوره نسها ميفرمايها ﴿ :اواذاا ام ا
اخل ا أاذا ا به﴾ (24)1
ٌاٌ ا إ
گرجمه :چو خبرى [حاکى] از ايمنى يا وحشت بهه آنها برسها انتشهارش
دهنا.
(25)2
ِ
م ابٌدَإ ٌق يف اس ي ِ
اّلل بادَاايِإ ا﴾
آو إ ا اذاا ا
يم ا
﴿ اَي أايدُّ اها الَ ا
گرجمه :اي کساني که ايما آوردهايا ! هنراميکه (براي جهاد) در راه خهاا
به مسافرت رفتيا گحقيق کنيا.
وآيات سوره (ص) مربوط به داود و دو نفر که با هم اختالع داشتنا:
﴿ او اه ٌ أ ااَت اك ادانإ ٌ
اا﴾
اخلا ٌ
س ِ إوا الٌم ٌح ا ا
صق ا ٌذ ْا ا
گرجمه :آيا خبر دادخواها چو از نمازخانه [او] باال رفتنها بهه گهو رسهيا.
آيات مربوط به حضرت سليما عليه السالم هاهها در سهوره (النمهل) کهه
خطاب به او فرمود:
(26 )3

( )1س ه ساء.83 :
( )2س ه ساء.94 :
( )3س ه ص.21 :
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ني﴾
﴿َا ا
ٌل أا ٌع إس ٌ ا
اص اهللَ ا
ل و ام الٌ اكاذب ا
ال اساٌظإإ أ ا
گرجمه :گفت خواهيم ديا آيا راست گفتهاى يا از دروغرويا بودهاى.
اين آيات همه براي گقويت روحيه کنجکاوي و جستجوگري و گحقيق مها را
فرا ميخوانا.
 -4بررسي و مطالعه سرگذشت و روش زناگي گذشترا  ،کهه در برگيرنهاه
نمونهههاي بسهياري از روحيهه پرهيهز از قضهاوت و اظههار نظهر شههتاب زده
ميباشا ،و آ را به خوبي در برابر چشما ما مجسم ميسازد ،بهراي نمونهه
به چنا مورد اشاره مينماييم:
داستا مربوط است ،به حضرت عمربنخطاب و سعيا بن عامر جمعي والهي
ايشا در حمص ،عمر در مسافرگي که به اين شهر داشهتنا ،در مهورد
والي خود از مردم حمص سوال کردنا :ايهن اسهتاناار شهما چرونهه اسهت؟
ايشا از سعيا بن عامر گلهمنا بودنا ،وبس از کوفهه بيشگهرين شهکايت را
مردم حمص از مسؤوال خهود داشهتنا ،بهه همهين دليهل مهردم آ جها را
کوفيا دوم لقب داده بودنا .مردم حمص از سعيا بن عامر اينگونه شکايت
داشتنا :در مورد چهار مطلب ايشا گلهمنا هستيم.
(27 )1

( )1س ه من .27 :
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 .1گا آفتاب بلنا نشود ،به ميها مها نميآيها .حضهرت عمهر فرمهود :عجهب
اشتباهي بزرگي چرا اينگونه ميکنا ؟
 .2شبها هيچکس را به حضور نميپزيرد .حضرت عمر فرمود :اين هم جاي
گعجب دارد ،چرا بايا اينگونه باشا؟
 .3در ماه ي روز اصالَ در ميا ما نميآيا.
 .4هر چنها گهاهي يه بهار دچهار بيهوشهي ميشهود ،و بهه حالهت اغمها
فروميرود .عمر در اين مورد اظهار نظر و قضاوت ننمود ،گا وقتيکهه او
را احضار کرد .هنراميکه سعيا بن عامر آما عمر فرمود :پرودگار به ايشها
بسيار حسن ظن داشتهام ،از گو ميخواهم که اشتباه نکرده باشم .محاکمه و
بازپرسي آغاز شا و عمر بن خطاب به مردم فرمود :اينکه سعيا اينجا خود
حضور دارد چه شکايت از او داريا؟ گفتنا :گا آفتاب بلنا نشود در ميها مها
نميآيا .عمر به سعيا گفت :جواب چيست؟ سعيا گفهت :بهه خهاا سهوگنا
دوست نااشتم ؟ اين را برهويم ،امها اکنهو چهارهاي نيسهت ،مهن خهادم و
کارگري ناارم خود مجبورم آرد را خمير کنم ،و منتظر بمانم ،گا آماده شود،
و بعا نا بپزم سپس وضو ميگيرم ،و بعا به ميا آنها ميآيم.
عمههر فرمههود :ديرههر چههه شههکايتي از او داري ها؟ گفتنهها :شههبها کس هي را
نميپذيرد .عمر فرمود :سعيا چه جوابي داري؟ سعيا گفت :سوگنا به خهاا
راضي به گفتن به اين موضوع نبهودم ،امها ميگهويم مهن روزم را در اختيهار
مردم و شبم را به عبادت خااونها اختصهاص دادهام .عمهر فرمهود :شهکايت
بعاي شما چيست؟ گفتنا :در ماه يه روز را اصهالَ بيهرو نميآيها .عمهر
فرمود :سعيا چهه پاسهخي داري؟ سهعيا گفهت :کسهي را نهاارم ،لباسهم را
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بشويا ،و ي دست لباس هم بيش گهر نهاارم ،لبهاس خهود را ميشهويم ،و
مينشينم گا خش شود ،سپس آنرا ميپوشم وآخر روز در ميا آنها ميروم
عمر فرمود :ديرر چه شکايتي از ايشا داريا؟ گفتنا :هرچنا روز ي بار به
حالت بيهوشي و اغما ميافتا .عمر فرمود :جواب گو چيست سعيا؟ سهعيا
گفت :شاها شهادت خبيب انصاري به دست مشرکين مکهه بهودم ،گوشهت
با او را قطعه قطعه ميبريانا ،سپس او را بهه گنهة درختهي بسهتنا بهه او
گفتنا :دوست داري اآل محما به جاي گو ميبود؟ خبيب گفهت :بهه خهاا
قسم دوست ناارم که من در ميا ز و فرزناانم باشم ،و خار به پاي رسول
خاا برود ! و بعا با صااي بلنا به رسول خاا صلوات فرستاد .من هرگهاه بهه
ياد آ روز و آ صحنه ميافتم ،که به سهبب آ .... .بهودم ،بهه خهاا ايمها
نااشتم او را ياري ننمودم ،پيش خود فکر ميکنم ،بخاطر آ کارم خاا مهن
را نميبخشا ،و از ناراحتي دچار بيهوشهي ميشهوم! پهس از آ کهه مهردم
متوجه شا  ،که جريا بهه چهه صهورگي بهوده ،و راضهي شهانا ،و سهعيا.
...گرديا ،عمر فرمود :خااونا را سپاس ميگويم ،که در مورد سعيا بن عامر
اشتباه نکرده بودم ،از بازگشت به ماينه هزار دينار براي او فرستاد ،و برايش
نوشت ،که از آ براي حل مشکالت شخص خويش استفاده کنا! اما سهعيا
آنرا در ميا مستمناا گوزيع کرد28 )1( .
داستا ابوالقاسم بن مسلمه يکي از وزراي بني عباس با جمعي از يهوديها
اهل خيبر در قر پنجم هجري نيز مناسب است ،نقل شود :يهوديا سنا و
نوشتهاي را به ابوالقاسم ارائه نمودنها ،و مهاعي بودنها ،کهه نوشتهايسهت،
( )1اخ ا م  ،ص  164 -162به ق از ح ي الولين ابم ميق.
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مربوط به زما رسول خاا کهه آنهها را از داد جزيهه و ماليهات معهاع
نموده است .او اظهار نظري در مورد سنا نکهرد ،و گصهميم گرفهت ،آنهرا در
اختيار اهل نظر و گحقيق قرار دها ،نوشته را خود به خامت حافظ بغهاادي
از بزرگگرين مؤرخين و محاثين بغااد برد ،ايشا پهس از آ کهه سهنا را
ديا ،و خوانا گفت :اين نوشتهايست ،جعلي و دروغ ،ابوالقاسم گفت :دليهل
جعلي بود آ چيست؟ خطيب بغاادي گفت :يکهي از شهاهااني کهه ايهن
نوشته را گواهي کردهاست ،معاويه بن ابهي سهفيا اسهت ،و او در روزههاي
جنگ خيبر مسلما نبوده ،و غهزوهاي خيبهر در سهال هفهتم هجهري روي
داده ،اما معاويه به هنرام فتح مکه مسلما شاه است هم نين يکي ديرهر
از شاهاا اين نوشته ،سعا ابن معاذ است ،که ايشا پيش از جريا خيبهر
و در سال پنجم هجري فوت کرده انا .همه از اين دقت و آگاهي خطيب در
شرفت شانا ،و وزير از قبول نوشته يهوديا خودداري کرد29)1( .
چنان ه ابوالقاسم در پذيرش آ سنا جعلي قبل از ارائه آ به کارشهناس و
متخصص شتاب ميکرد ،حاصلش چه ميشا؟ نتيجه ايهن ميشها ،قبهول و
اجراي آ  ،کارش با نص صريح آيه قرآ باو دليل گضاد پياا ميکرد ،زيرا
خااونا متعال ميفرمايا:
ِ
يم اب يدإ ٌؤو إ د اك ِب ِّلل اواب ِبلٌيا د ٌ ع ٌاُيخ د اواب إَيا إو د اك اوددا اح د ِ اع ِ
اّللإ اوا إس د لإهإ اواب
﴿َادداْ إ ا الددَ ا
ُ
ِ
صداغ إو اك﴾
داا اح ِدُ يدإ ٌمطإد ا ا ٌَ ٌزياد ا ا ٌدم يادهلل او إه ٌدق ا
يم أإوْإد ا الٌكَا ا
يم ا ٌحلاٍ و ادم الدَ ا
ياهللي إ اك د ا

(30 )2

( )1ال هللاي وال هاي  ،ج  ،12ص .111 -110
( )2س ه ْ به.29 :
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با کساني از اهل کتاب که نه به خاا ،و نه به روز جهزا (چنها کهه شهايا و
بايا) ايما دارنا ،و نه چيزي را که خاا (در قرآ ) و فرستادهاش (در سهنّت
خود) گحريم کردهانا حرام ميداننا ،و نه آيين حهق را ميپذيرنها ،پيکهار و
کارزار کنيا گا زماني که (اسالم را بپذيرنا ،و يا اين کهه بهه داد جزيهه بهه
اناازه گوانايي خود گسليم شونا).
پرورش و خود را عادت داد به اين موضهوع و مطالعهه حهوادث و جريانهات
هما گونه کهه در داسهتا اسهامه بهن زيها ،حادثهه افه  ،قصهه داود و دو
نفرشاکي ،حضهرت سهليما و هاهها ،داسهتا وليها بهن عقبهه بها طايفهه
بنيمصطلق ،پيش آماه و پيشگر به آ ها اشاره نموديم ،زيرا گوجه بهه ايهن
واقعيتها ،انسا را به انارزپذيري و کسب گجربه وادار مينمايا ،و با گوجهه
به ارگباطي که آ حوادث زما هاي ديرر ميگوانها داشهته باشها ،شايسهته
است ،که سرمشق و انارز بسيار مناسبي براي اهل انايشه و گامل باشا.
 -5راهکارهاي اصول گحقيق و بررسي را فراگيرد ،و آنها را بهه خهود يهادآور
شود ،زيرا انسا طبعيتاً فراموش کار است ،و عالج آ يادآوري مااوم اسهت
ان متعال ميفرمايا:
(31 )1
ني﴾
﴿ اوذاس ٌ باإ ِك الَ ٌس اى ْاد ٌ اف إع ال إٌم ٌؤو ا
"و به يادشا بياور ،زيرا يادآوري به مؤمنين نفع ميرسانا".
بررسي پياماهاي غفلت از گحقيق و روشنگري در زناگي دنيها و رابطهه بها
پرس و جوي قيامت ،زيرا اينرونه بررسي ميگوانا زمينه را براي بهرانريختن

( )1س ه ذا َيت.55 :
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دروني به سبب گوجهه بيشهتر بهه ررعانايشهي و آرامهش در اظههار نظهر و
قضاوت فراهم کنا.
 -6همنشيني و رفاقهت بها کسهاني کهه از آرامهش و گامهل و جسهتحوگري
بهرهمنا هستنا ،زيرا اينگونه هم نشينيها برايش کارسهاز بهوده و او را بهه
همرنري و الرو پذيري از آنها وادار ميکنا ،در نتيجه اشتباهاگش کم شهاه،
و گامهايش را با آرامش بيشتري بر ميدارد.
کردار و گفتار حکيمانه به جا و به موقع بها مهردم را مراعهات نمايها ،فريهب
ظاهر و قيافهها را نخورد ،و براي آگاهي از اسرار و پنهانيهاي زناگي مردم،
گفتيش و کنجکاوي بيش از حا ننمايا و دست واقعيت را برچرونري و نهوع
برخورد با ديررا باز برذارد.
گههالش بههراي آگههاهي و اسههتفاده از راهکههار و گجربي هات همرهها در مههورد
حقيقتيابي و شروط قضاوت عادالنه ،به شرط آنکه بها ارزشههاي اسهالمي
مخالفت نااشته باشنا ،زيرا ديررا داراي فرهنگ و گاريخ و گجارب فراواني
در اين زمينه هستنا ،و چنان هه بهه درسهتي بهراي مسهلمانا جها بيفتها،
دستاوردهاي مفياي را در پي خواها داشت.
مسلماني که ميخواها در مورد کسي قضاوت عجوالنه بنمايا ،بهتر آنسهت،
که خود را در جاي او قرار دها ،و او را بر جهاي خهويش بنشهانا ،اگهر ايهن
گوجه و دقت را به خوبي رعايت کنا پيش از هرگونه قضاوت و اظهار نظر به
گحقيق و بررسي موضوع ميپردازد ،و بعا قضاوت ميکنا زيهرا آن هه بهراي
خود نميپسناد ،براي ديررا هم نميپسناد.
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 -7خود را به داشتن حسن ظن به مسلمانا عادت دها ،مرر آنکه کاري از
آنها سربزنا ،که به هيچ وجه نتوا آ را گوجيه کرد .ان متعال ميفرمايا:
ريا﴾
﴿ لا ٌ اب ا ٌذ ام ٌمَإ إم هإ ظا ِم ال إٌم ٌؤو إ اك اوال إٌم ٌؤوا إ
ات ِباٌد إفسه ٌق اخ ٌ ص
"آيا شايسته نبود ،پس از شنيا حادثه اف مردا و زنا مؤمن نسبت بهه
خودشا حسن ظن ميداشتنا.
نوت :محتويات اين خطبه بر گرفته شاه از کتاب (آسيبشناسي ديهنداري
و دعوتگري) گأليف :دکتور محما نوح .مترجم :عباالعزيز سليمي.
(32 )1

( )1س ه

.12 :
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31
خودپسندی و تکبر

احلمدهلل العزيز العلي املتكرب الذي لذج ارذله لذي لاذج ل ذل ت لذج جتكذرب

ا ذل

عزه جسكني جتوا ل تأشهد أن ال إلي إال هللا تحده الشريك لي الغين الي لذا

لذي

امللك تال ج لزع تأشهد أن حممداً عردهللا تهسذولي ععهذي هللا ل ذج ا ذد

ذم

شريك

سلطل صلى هللا علاي تعلى آلي تصحري تسلم جلسجد هلل سلاد أت هلل هلل هالل.
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ين﴾
ين يَ ْستَ ْكِربُت َن َع ْن عرَ َ
َّم َدا ذ ِر َ
قلل هللا سرحلني تتعلىل﴿ :إ َّن الي َ
لدِِت َساَ ْد ُ لُو َن َا َهذ َ

(1 )1

(در حقيقت كسانى كه از پرستش من كبر ميورزند به زودى خوار در دوزخ
در ميآيند).
(2 )2
ين﴾
تايضلً﴿ :إِنَّيُ الَ ُُِي ُّ
ب ال ُْم ْستَ ْكِ ِرب َ
(او [خداوند] مستكبران را دوست ندارد).
ت عن عرد هللا عن جسعود عن ال يب قذلل« :ال يذد ج ان ذم جذن لذلن

قلرذي

جهقذذلل هم جذذن لذذرب .قذذلل هاذذج :إن الراذذج ُيذذب أن يكذذون حوعذذي حس ذ ل تنعلذذي حس ذ م
قلل :إن هللا مجاج ُيب انملل الكرب عطر احلق تغمط ال لس»
( )1سوهه جؤجن.60 :
( )2سوهه حنج.23 :
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(از عبداهلل بن مسعود از رسول اكرم روايت است كه فرمود :كسىى
كه در دلش ذرّهاي تكبّر باشد ،به بهشت نميرود .مردى عرض كىرد :انسىان
دوست دارد كه جامهاش زيبا و كفشش زيبا باشد .حضرت فرمىود :خداونىد،
زيباسىىت و زيبىىايى را دوسىىت دارد .كبىىر ،سركشىىى در برابىىر حىىح و حقيىىر
شمردن مردم است).
ذول َّ
اّ يقذذول« :أَالَ أُ ْ ذ ِذربُُل ْم ِهَ ْ ذ ِذج
هسذ َ
تعذذن َحلهحَ ذمَ ع ذ ِن ت ْ ذذب قذذللَِ :ع ْعذ ُ
ذو ُ
(4 )2
الَّله؟ ُل ُّج عُتُج َا َّواظ ُج ْستَ ْكِرب».
(حارثه بن وهب روايت كرده كه از رسول اهلل شنيدم كه فرمود:ايىا
شما را از جهنميان با خبر نسازم؟ {اهل جهنم} هر انسان خشىن ،آزمنىد و
متكبر است).
يكي از آسيبها و بيماريهاي بزرگي كه امروزه گريبانگير برخىي از افىراد
جامعه شده است و متأسفانه پيامدهاي خطرناكي را در زندگي آنهىا در پىي
دارد و الزم است براي پاکسىازي وايجىاد مصىونيت در مقابىل آن تى ش و
همت شود ،بيماري خودپسندي و تكبر است.
براي آنكه سخن ما ازاين بيماري و آسيب چهارچوب و نشىانههاي مشىخ
داشته باشد .آن را به شيوۀ ذيل مورد بحث قرار ميدهيم:
مفهوم خودپسندی و تکبر:

( )1صحاح جسلم حديث.91:
( )2صحاح خبله

حديث 4918 :ت  6071صحاح جسلم حديث.2853 :
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معني تكبر :در زبان عربي تكبر به معني بزرگ نمايي و بزرگي كردن اسىت.
نويسنده لسان العرب ميگويد :تكبر و استكبار بىه معنىي خىود را ع ىيم و
بزرگ نشىان دادن اسىت ،وايىن فرمىوده خداونىد بىدين معنىي اسىت .كىه
حل ِق﴾ (5 )1
َّ ِ
ين يَذتَ َك َّربُت َن ِ ْال َْه ِ
َص ِر ُ
ميفرمايدَ ﴿ :سأ ْ
ض عِغَ ِْْي ا َْ
ف َع ْناايِِتَ الي َ

(از آيات خود كساني را باز ميدارم كه در زمين به نىاحح تكبّىر ميورزنىد).
يعني آنان خود را بزرگتر و گراميتر از ديگران ميداننىد و حقىوقي را كىه
براي خود قايل هستند براي ديگران قايل نيستند.
روايتي كه ابتداياين بحث آمد نيز بيانگر همين مطلب است:
«ال يد ج ان م جن للن

قلرذي جهقذلل هم جذن لذرب» (6)2كسى كه در دلش ذرّهاي

تكبّر باشد ،به بهشت نميرود.
خودپسندی چیست؟
خودپسندي يعني به خود راضي بودن و گفتار و كردار و تصميمات خىود را
برتر و مهمتر دانستن و گفتار و كردار ديگران را كوچک و بيارزش شمردن،
و آنهىىا را مىىورد تمسىىخر قىىرار دادن اي ىن حال ىتت تكامىىل يافتىىه بيمىىاري
خودپسندي و به خود باليدن و تنها خود را بر صواب دانستن است.
فرق تکبر و عزت نفس:

( )1سوهه اعراف.146 :
( )2صحيح مسلم ،حديث.91 :
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تفاوت ميان تكبر و عزت نفس روشن است ،عزت نفس برتر بودن به اسىا
حح و واقعيت است و به معني اطمينان داشتن به تواناييهاي شخصىيتي و
ذاتي خود و به شخصيت خود ارزش قائل شدن اسىت .امىا تكبىر بىه معنىي
برتري طلبي ناروا و ناحح و خود را از ديگران برتر دانستن است.
خودپسندی و تکبر اولین معصیتی که در عالَم ثبت شد:
وقتي خداوند به شيطان گفت در برابىر انسىان سىجده كىن ،خودپسىندي و
تكبر شيطان به او اجازه نداد و اولىين گنىاه عىالم را مرتكىب شىد .خداونىد
ذلل
ذك قَ َ
متعالاين واقعه را چنين بيان ميكند﴿ :قَ َ
ذج َد إِ ْ أ ََج ْرتُ َ
لل َجل َجَ َع َ
ذك أ ََّال تَ ْس ُ
ذرب
لل فَل ْ رِ ْ
أ َََن َ ْْيٌ ِج ْيُ َ لَ ْقتَ ِين ِج ْن ََنه َت َ لَ ْقتَيُ ِج ْن ِطني .قَ َ
ط ِج ْ َهل فَ َمل يَ ُكو ُن لَ َ
ذك أَ ْن تَذتَ َك ََّ
لغ ِرين﴾ (7 )1
ك ِجن َّ ِ
ِ
ِ
الص َ
ف َاهل فَل ْ ُر ْج إنَّ َ َ
(خداوند از روي توبيخ به ابليس فرمود :چه چيز تو را از اجراي فرمان من به
تو براي سجده بر آدم بازداشت؟ ابليس در پاسخ بىه پروردگىارش گفىت:اين
امر مرا بازداشت كه از او برتر هستم ،زيرا مرا از آتش آفريدهاي و او را از گتل
آفريدي ،و آتش از گل برتر است .اهلل به او فرمود :از بهشت فرو شو ،كىه تىو
را نسزد در آن تكبر ورزي زيرا بهشت سراي پاكيزگان و پاكان اسىت ،پىس
نميتواني در آن باشي- ،اي ابليس -همانا تو از تحقيرشدگان و خوارشدگان
هستي ،هر چند خودت را برتر از آدم ميداني).
بهاين ترتيب شيطان به سبب خودپسندي و تكبر ،عبىادتهىاي چنىد هىزار
سالۀ خويش را از دست داده و مطرود بارگاه ربالعالمين قرار گرفت.
( )1سوره اعراف.13 -12 :
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نشانههای خودپسندی و تکبر:
در بعضياشخاص ع ئم و نشانههايي است ،كه بيىانگر وجىود تكبىر و خىود
برتربيني در آنان است ،برخي از آنها عبارتند از:
ص ِذع ْر َ َّذد َ
1ى خرامان و متكبرانه راه رفتن ،خداوند متعال ميفرمايىدَ ﴿ :تَال تُ َ
ذِف ِ ْال َْه ِ
ذلس َتَال َمْذ ِ
لِلَّ ِ
ض َج َر ًحذل إِ َّن َّ
ذج ٍُْتَذذلل فَ ُ ذوه﴾ (( 8)1بىىا تكبّىىر و
اَّ َال ُُِيذ ُّ
ذب ُل َّ
بياعتنايي از مردم روي مگىردان ،و مررورانىه بىر زمىين راه مىرو ،چىرا كىه
خداوند هيچ متكبّرت مرروري را دوست نميدارد).
2ى برانگيختن و نشر فسىاد و تبىاهي هرگىاه مجىالي فىراهم گىردد ،وانىدرز
ناپذيري و گريز از حح :خداوند متعىال مىيفرمايىدَ ﴿ :تِج َذن الَّ ِ
ذك
ذلس َج ْذن يذُ ْع ِجرُ َ
اّ َعلَى جل ِ قَذ ْلرِ ِي ت ُ و أَلَ ُّذد ِْ
صذلِ َتإِ َا تَذ َذو َّىل َس َذعى ِ
قَذ ْولُيُ ِ ا ْحلَاَلمِ ُّ
اخ َ
الدنْذاَل َتيُ ْش ِه ُد ََّ
َ
َ َ
ذب الْ َفس َ ِ ِ
ث تالَّسج ت َّ ِ
ْال َْه ِ
ذج لَذيُ اتَّ ِذق َّ
ض لِاُ ْف ِس َد فِ َاهل َتيذُ ْهلِ َ
اَّ
ك ا ْحلَْر َ َ ْ َ َ
اُّ َال ُُي ُّ َ
ذلد َتإ َا قا َ
ْمهلد﴾ (9 )2
ِ ِ
َّم َتلَرِْئ َ ال ِ َ ُ
أَ َ َيتْيُ الْع َّزمُ ِب ِْْل ِْْث فَ َح ْسرُيُ َا َه ُ
(در ميان مردم كسي يافته ميشود كه سىخن او در (بىارهي امىور و اسىباب
معاش) زندگي دنيا ،تو را به شگفت مياندازد و خدا را بر آنچه در دل خىود
دارد گواه ميگيرد و حال آن كه او بدترين و سرسختترين دشمنان است.
و هنگاميكه پشت ميكند و ميرود (و يا به رياست و حكىومتي ميرسىد)،
در زمين بىه تى ش ميافتىد تىا در آن فسىاد و تبىاهي ورزد و زرن و نسىل
(اقتصاد و انسان) را نابود كند ،و خداوند فساد و تباهي را دوست نميدارد .و
( )1سوهه لقملن.17 :
( )2سوره بقره.206 -204 :
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هنگاميكه بدو گفته ميشود :از خدا بتر  ،نخوّت او را فرا ميگيرد و غىرور
گناه (او را به بزهكاري و بدرفتاري وادار) ميكند.
3ى شيکپوشي و تفاخر به لبىا  :رسىول گرامىي فرمىودَ « :ج ْذن َا َّذر حَذ ْوعَذيُ
ْقالج ِم» (10)1
ِ
ُ االَء ََل يذ ْظُ ِر َّ ِ
اُّ إِلَْاي يَذ ْو َ ال َ َ
َ َ َْ
هركس از روي تكبر و غرور لبا اشرافي برتن كند ،خداوند در روز قيامىت
به او نگاه نخواهدكرد( .سنن ابو داود ،كتاب البا )
ذج َْْ ِشذي
در روايتي ديگر از رسول اهلل نقل شده است كه فرمودْ « :عاَ َمذل َه ُا ٌ
حلَّم تُذ ْع ِجري ن ْفسي ِ
ِ ِ
ذه َّ
ذج
أسذي َْْتَ ُ
س َ
اُّ عِذي فهذو يَذتَ َجل َ
ذج ه َ
ُ
جرا ٌ
ذلل َج ْشذاَتي إ ْ َ َ
ُ ُ َ
ْج ُ
ِ
الجم» (11 )2
الق ِ
ض إىل يو ِ
ال َْه ِ
ْ
در اثنائي كه مردي با جامۀ زيبا راه ميرفت ،درحاليكه از خودش خوشىش
ميآمد و موي سرش را شانه كرده بود و در رفتار خود كبر مينمود ،خداوند
ناگهان او را به زمين فرو برد و او تا روز قيامت در زمين فرو ميرود.
4ى ع قمندي به آمدن مردم به حضور او :و درعين حال خىود از رفىتن بىه
نزد آنان خىود داري كند و هىرگاه به مىجلسي وارد شد هىمه پىيىش پىاي
او برخيزند.
5ى دوست داشته باشد كه به هنگىام راه رفىتن بىاديگران ،پىيشتىر از آنىان
حركت كند و در مجلس باالتر از همىه بنشىيند ،و در مراسىم و اجتماعىات
پيش از ديگران سخن بگويد.
( )1صحيح بخاري ،حديث 5784 ،3665 :و .5791
( )2صحيح بخاري ،حديث.5789 :
623

خودپسندي و تكبر

خطبههاي جمعه

6ى خود را پاک و بيعيب و نق دانستن و خود را بىاال كشىيدن اسىت در
حاليكه خواسته يا ناخواستهاين فرموده خداوند را بدست فراموشي سىررده:
ن اتَّذقى﴾ (12 )1
س ُك ْم ُ َو أَ ْعلَ ُم ِِبَ ِ َ
﴿فَ َال تُذ َزُّلوا أَنْذ ُف َ

(از پاک و بي عيب بودن خىود سىخن مگوييىد ،زيىىرا او بىىه پىىرهيزگاران
آگاهتر است).

اسباب خودپسندی و تکبر:
خودپسندي ،تكبر و خود بزرگبيني اسىباب و عىواملي دارد كىه اگىر مىورد
بيمباالتي و بيپروايي قرارگيرند و درمان نشىوند ،بىه مىرور زمىان بىيش از
پيش رشد ميكنند .از جمله:
1ى ستايش و مدح روبرو و رعايت نكردن آداب شرعي آن :گاهي اوقات علت
به وجود آمدن خودپسندي ،ستايش و مدح رو در رو و بدون رعايت قاعده و
روش شرعي مربوط به آن است .زيرا بعضىي از مىردم ،هنگاميكىه از طىرف
ديگران بدون رعايت موازين شرعي مورد ستايش و تعريف قىرار مىيگيرنىد
بخاطر ناآشنائي با حيلههاي شيطان ،از خود بيخود ميشوند ،واين گمان در
ذهنايشان پديد ميآيد ،كه ستايش و مدحي كه از آنهىا شىده ،بىه سىبب
ويژگيها و استعدادهايي است كه دارند و ديگران از آن بيبهره هسىتند،اين
گمان كمكم درايشان رشد نموده و متاسفانه آنها را به بيماري خودپسندي
مبت مينمايد.

( )1سوره نجم.32 :
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2ى همنشيني بااشخاص خودپسند و متكبر دوسىتي و همنشىيني بىا افىراد
خودپسند سبب پيدايش و سرايت آن بىه ديگىران مىيگىردد ،زيىرا انسىان
شديداً از همنشين و رفيىح تأثيرپىذير اسىت و چنانچىه دوسىتي مبىت بىه
بيماري خودپسندي و تكبر باشد ،ويرو آن به ديگر دوستانش نيز سىرايت
ميكند.
3ى دلبستگي همه جانبه به نعمتها و فراموش نمودن نعمتدهنده اصىلي و
گمىىان برمانىىدگاري نعمىىتهىىا گىىاهي دلبسىىتگي و وابسىىتهگ ىي زي ىاد بىىه
بخششهاي خداوندي و او را فراموش كردن در حالي كه خداوند ميفرمايد:
اّ﴾ (13 )1
﴿تجل عِ ُكم ِجن نِعمم فَ ِمن َِّ
ََ ْ ْ ْ َ َ
هرچه نعمت داريد از طرف خداوند است ،چنين حالتي خودپسندي را پديد
ميآورد و دچاراين گمان و ذهنيت ميشوند كه برخىوردار شدنشىان از آن
نعمتها نشانۀ شايستگي و لياقتشان است .گماني كىه قىارون بىر امىوال و
د ﴾ (14)2
دارايي خود داشت و ميگفت﴿ :إِ ََّّنَل أُتتِاتُيُ َعلَى ِعلْم ِع ْ ِ
آنچه را بر اختيارم هست به سبب دانشي است ،كه دارم.
گاهي نيز گمان بهاينكه نعمتها ماندني هستند ،يا انسان براي بهرهگيري از
آنها براي هميشه باقي خواهد ماند ،باعث پيىدايش تكبىر و خىود برتربينىي

( )1سوره نحل.53 :
( )2سوره قص .78 :
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ميگردد .چنانكه در سوره كهف آيۀ  ،36يكىي از صىاحبان بىاخ خطىاب بىه
(15)1
لعمَ قَلئِ َممً﴾
همسايهاش گفتَ ﴿ :جل أَظُ ُّن أَ ْن تَرِا َد َ ِيهِ أَعَ ًدا َتَجل أَظُ ُّن َّ
الس َ
باور نميكنم هرگزاين (باخ سرسبز) نىابود شىود و بىه فنىا رود ،و بىاور هىم
نميكنم كه قيامت برپا شود».
4ى صدرنشيني و مسئوليتپذيري زود هنگىام گىاهي هىم خودپسىندي بىه
علت بر عهده گرفتن مسئوليت ،پىيش از رشىد شخصىيت و پىرورش كىافي
پديد ميآيد .دليلاينكه اسى م بىه تعلىيم و كسىب دانىش فىراوان پىيش از
صدرنشيني و رهبري تأكيد ميكند و آن را ضروري ميدانىد همىين اسىت:
﴿فَذلَذ ْذوَال نَذ َفذ َذر ِجذ ْذن ُلذ ِذج فِ ْرقَذذم ِج ذ ْ ُه ْم طَلئَِف ذمٌ لِاَتَ َف َّق ُهذذوا ِ الذ ِذدي ِن َتلِاُْذ ِذي ُهتا قَذ ْذوَج ُه ْم إِ َا َه َاعُذذوا
إِلا ِهم لعلَّهم ُييهتن﴾ (16 )2
َْ ْ َ َ ُ ْ َْ َ ُ َ
بايد از هر قوميعدهاي بروند تا به تعليمات دينياشنا گردنىد و هنگاميكىه
بىىسوي قىىوم خىىود برگشىىتند بىىه آنىان هىىشدار دهىىند تىىا (از نافرمىىاني
خودداري كنند).
حضرت عمر گفته است« :پيش از قبول مسئوليت دانش را بياموزيد تا
با شناخت چالشها و آسيبهاي سيادت و مسئوليت بتوانيد از آنها خود را
محفوظ نماييد).
5ى بي مبىاالتي در مىورد خويشىتن و خودنشناسىي گىاهي نيىز زمينهسىاز
پيدايش پديىدۀ خودپسىندي و تكبىر ،خودنشناسىي و ناآگىاهي نسىبت بىه
( )1سوهه لهه.36-35 :
( )2سوره توبه.122 :
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حقيقت نفس است زيرا اگر انسان حقيقت خود را نشناسد و فرامىوش كنىد
كه از نطفهاي بيارزش آفريده شده و نق و ناتواني جزء سرشىت اوسىت و
سرانجام در ميان خاک مسكن خواهد گزيد ،شيطان او را وسوسه ميكند تا
خودش را موجود بسيار مهميبداند ،در نتيجه بىه دام خودپسىندي و تكبىر
گرفتار ميگردد.
6ى نسب و خانوادۀ صاحب نام نسب و خانواده داراي نام و شهرت هم گاهي
در پيدايش صفت خودپسندي و تكبر نقش مهميدارد و گاهي برخي افىراد
آگاهانه يا ناآگاهانه خود و كارهايشان را بهتر و برتر از ديگران و كىار آنىان
ميدانند و فراموش ميكنند كه نسب و خانواده م ک برتري نيسىت ،بلكىه
م ک برتري ت ش و عمل صادقانه است و بس .خداوند ميفرمايد:
(17 )1
ِ
لءلُو َن﴾
﴿فَِإ َا نُِف َخ ِ ُّ
سَ
سل َ عَذ ْاَ ُه ْم يَذ ْوَجئي َتَال يَذتَ َ
الصوِه فَ َال أَنْ َ
هنگاميكه در صور دميده شود هيچگونه خويشاوندي و نسبي در ميان آنان
نميماند و در آن روز از يكديگر نميپرسند.
7ى بيتوجهي به پيامىدهاي نىاگوار خودپسىندي و تكبىر سىرانجام يكىي از
عوامل بروز پديده ي خودپسندي ناآگاهي و بيمباالتي نسبت به پيامىدهاي
زيانبار آن است ،براين اسا افراد بايد بىا پيامىدهاي خودپسىندي و تكبىر
آشنايي داشته باشند تا به آن مبت نگردند.
8ى بيتوجهي به ارزشها و معيارهاي برتري گاهي عامل پيىدايش بيمىاري
تكبر اخت ل در ارزشها و معيارهاي برتري ميان مردم است ،ميبينىي كىه
( )1سوهه جؤج ون.101 :
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ثروتمندان را بر ديگران ترجيح ميدهند ،و آنها را هر چند هم نافرمان و از
راه ديىن خىىدا منحىىرف باشىىند ،پىيش مىياندازنىىد ،در حىىالي كىىه خداونىىد
ِ
ِ
ذج
ميفرمايدَ ﴿ :تَجذل أ َْج َذوالُ ُك ْم َتَال أ َْتَال ُد ُل ْذم ِِبلَّذ ِ تُذ َق ِذرعُ ُك ْم ع ْذ َد ََن ُزلْ َفذى إَِّال َج ْذن َ
آج َذن َت َعم َ
آج ون﴾ (18 )1
ِ
ه ِِبَل َع ِملُوا ت ُ م ِ الْغُرفَ ِ
ك َُم ازاء ِ
ِ
الض ْع ِ
لت ِ ُ َ
َ
َ ْ
صلحلًل فَأُتلَئ َ ْ َ َ ُ
ُ
اموال و اوالد شما چيزي نيستند كه شما را به ما نزديىک و مقىرب سىازند،
بلكه كسانيكه ايمان بياورند ،و كارهاي شايسته انجام دهنىد ،آنىان (مقىرب
درگاه الهي بوده و) در برابري اعمالي كه انجىام دادهانىد پىاداش دو چنىدان
دارند ،وايشان در طبقات باال (برترين منازل بهشت) در امن و امىان بىه سىر
ميبرند.
آثار زیانبار خودپسندی و تکبر:
خودپسىىندي و تكبىىر و برتىىري طلبىىيت نىىاروا آثىىار زيانبىىار و پيامىىدهاي
نابودكنندهاي دارد ،ازجمله:
1ى خودپسندي و تكبر حجاب ضخيميبر عقل و فهم انسان ميافكند و او را
از درک حقايح باز ميدارد و به او اجازه نميدهد خود و ديگران را آنچنىان
كه هست و هستند بشناسد و حوادث اجتماعي را درست ارزيىابي كىرده در
برابر آنها موضع صحيح بگيرد.
2ى تكبر مايه شكست در زندگي و سبب عقب افتىادگي اسىت ،يىک لشىكر
مررور به سادگي جنگ را ميبازد ،يىک سياسىتمدار مرىرور بىه آسىاني ،بىه
زمين ميخورد ،يک محصل مررور در امتحانات ناكام ميشود ،يک ورزشكار
( )1سوهه سرلء.37 :
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مررور بازي را به حريف ميبازد و باالخره يک مسلمان مررور خود را گرفتار
قهر و غضب الهي ميسازد.
3ى زندگي افراد مررور توأم با نواق  ،ضعفها و مشك ت شخصي ،اجتماعي
و سياسي است در حالي كه او احسا مىيكنىد كىه زنىدگياش عىاري از
نق و كمبود است .خداوند متعىال مىيفرمايىد﴿ :قُذج َ ِ ِ
ين
سذ ِر َ
ْ ْ
ذج نذَُرذئُ ُك ْم ِب ْلَ ْ َ
س ون ص عل﴾(19)1
ِ
َّ ِ
ين َ َّج َس ْعاُ ُه ْم ِ ا ْحلَاَلمِ ُّ
سرُو َن أَ ََّّنُ ْم ُُْي ُ َ ُ ْ ً
أَ ْع َم ًلال الي َ
الدنْذاَل َت ُ ْم َُْي َ
(اي پيرمبر! به كافران) بگو:ايا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازم؟ آنان
كساني هستند كه ت ش و زحمىتهىايشىان (بىه سىبب تبىاهي عقيىده و
باورشان) در زندگي دنيا هىدر مىيرود (و بيسىود ميشىود) و خىود گمىان
ميبرند كه به بهترين وجه كار نيک ميكنند).
4ى تكبر ،تكامل انسان را متوقف ميسازد ،بلكه مايه انحطىاط و عقىبگرد او
ميشود زيرا هنگاميكه انسان مررور ميشىود نقىاي خىود را نميبينىد و
كسي كه احسا نقصان نكند به دنبال كمال نميرود.
5ى تكبر و خودپسندي غالباً سبب ندامت و پشيماني ميشود ،چرا كه انسان
نميتواند ارزيابي صحيحي از خود و ديگران را داشته باشىد و در محاسىبات
خود در حركت فردي و اجتماعي گرفتاراشتباه ميشود و همين امر او را بىه
ندامت و پشيماني ميكشاند.
6ى آخرين پيامدي كه تكبر از خىود برجىاي مىيگىذارد ،محىروم مانىدن از
بهشت است .اين بدعاقبتي امري طبيعي اسىت ،زيىرا كسىي كىه بىه حىريم
( )1سوهه لهه.104 -103 :
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الوهيت خداوند گام بگذارد ،باآلخره روزي روزگارش به سر ميرسد و چىون
دست آوردي براي پاداش ندارد ،براي هميشه يا موقت از رفىتن بىه بهشىت
محروم خواهد گرديد .خداوند متعال در حديث قدسي ميفرمايد« :ع مىت
و كبرياء لباسي ست ،كه تنها بر من آراسته است ،و هركس در مىورد آنهىا
با من نزان كند ،او را در آتش جهنم مياندازم»
با افراد مبتالء به تکبر چگونه تعامل و رفتار نماییم؟:
به هر حال علت تكبر در ديگران هرچه باشد وظيفه مااين است كىه عيىوب
ديگران را ناديده گرفته و رفتىار شايسىته و مناسىب از خىود نشىان دهىيم.
بنابراين در برابر افراد متكبر و مررور نبايد آنچنان بيتفاوت باشيم كه آنهىا
هركاري خواستند انجام دهند و فكر كنند كه كارشان درسىت بىوده اسىت.
يعني با سكوت خود باعث تشويح فرد متكبر نشويم.
از سوي ديگر ما نيز حح نداريم كه در برابىر رفتىار و برخوردهىاي نادرسىت
ديگران رفتار و پاسخ نادرسىت از خىود نشىان دهىيم ،يعنىي نميتىوانيم بىا
افرادي كه مررور و متكبر هستند ،برخورد منفي از خود نشىان دهىيم .زيىرا
همانگونه كه غرور و تكبر ،اخ ق زشت و ناپسند هستند ،برخورد منفي بىا
ديگران و مقابله به مثل نمودن نيز دراينگونه موارد نتيجه منفىي بىه دنبىال
دارد .به طور كلي وظيفه مااين است كه در تعامل و برخورد با ديگران حتي
افرادي كه مشكل اخ قي دارند ،رفتار بزرگوارانىه از خىود نشىان دهىيم ،بىا
توجه بهاين مطالب بايىد در برخىورد بىا افىراد مرىرور و متكبىراين نكىات را
رعايت كرد:
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1ى اخ ق زشت و برخورد نادرست ديگران دليل نميشود كه ما هم برخورد
نادرست از خود نشان دهيم.
2ى در اس م اخ ق شايسته ،عفو و گذشت و تواضع جايگاهي ويىژهاي دارد.
بنابراين در تعامل با ديگراناين اصول را بايد رعايت نماييد.
3ى برخورد شايسته و مناسب شما با افراد مررور و متكبر باعث ميشود آنان
بىه اشىتباه خىود مىتىوجه شده و دست از آن كىار بردارنىد ،هىر چنىد كىه
طول بكشد.
4ى افرادي كه مررور و متكبر هسىتند خودشىان را برتىر و بهتىر از ديگىران
ميدانند .بنابراين اگر ميتوانند بهايشان تبيين نماييد كه هيچ فردي بىدون
نق نيست و اگر ممكن است مواردي را بهايشان نشىان دهيىد كىه وي در
آن زمينه توانايي و مهارت كافي را ندارد .پس «خودشناسي» عامىل بسىيار
مهم در درمان تكبر و غرور به حساب ميآيد و شما ميتوانيد فىردي را كىه
متىكبر و مىررور است در زمينىه «خىىود شناسىي» و دادن شىناخت بىه او
كمک كنيد.
5ى اگر رفتار شايسته شما تأثير مثبت نگذاشت و تذكرات شما هم اثر نكرد،
يىعني فرد باز دست از رفتار و ناپسىند خىود بىر نداشىت ،دو راه را شىما در
پيش داريد:
الف .اگر از دوستان نزديک و اعضاي خانوادهتان نيست ،شما ميتوانيد كمتر
باايشىىان ارتبىىاط و رفىىت و آمىىد برقىىرار كنيىد .ايىن گونىىه برخىىورد ممكىىن
استايشان را متوجه رفتارش كند و شايد از آن دست بردار شود.
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ب .امّا اگراين فرد از دوستان بسيار نزديک و اعضاي خانواده شما اسىت كىه
نميتوانيد باايشان قطع رابطه كنيد ،بهتر است به هر نحوي شده با وي كنار
بياييد .دراين صورت يگانه راه حل شما اين است كه اخ ق شايسته و سىعه
صدر را پيشه خويش قرار داده ،با متانت و بزرگواري باايشان برخورد نماييد.
براياينكه بتواند آن را تريير دهد و اص ح نمايد مدت زمىان بيشىتري الزم
است ،شما با بزرگواري و متانت بجاي انتقاد و موضعگيري منفىي بهايشىان
كمک نماييد تا بتواند اين رفتار خود را اص ح نمايد.
معالجه تکبر:
معالجه تكبر به صورتي كه نفس انسان از آن پااليش شود ،و باري ديگىر بىه
آن مىبت نگردد ،با بىه كارگىيىىري راهىكارهىىاي ذيىل ان شىاءاهلل ممكىن
خواهد بود:
1ى يادآوري آثار و پيامدهاي بد تكبر و خودپسندي بر انسان متكبر.
2ى عيادت از بيماران ،به ويژه بيماران دم مرگ ،و افراد فلج و آسىيب ديىده،
همراهي با تشييع كنندگان جنازه.
3ى ترک همشيني با انسانهاي متكبر و ايجاد رابطه با فروتنانت خداجو.
4ى نشست و برخاست بامستمندان و نيازمندان و انسىانهايي كىه بىر درد و
نق عضوي دچار شدهاند و خوردن و آشاميدن با آنان.
5ى انديشيدن در مورد انسان و جهان و همه نعمتها و نيكىيهىاي اطىراف
خويش ،كه سرچشمۀ آنها از كيست؟ و چه كسي ميتواند از آن پيشگيري
نمايد ،و چه چيزي بندگان را شايسته آن نعمتها گردانيده است؟
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6ىىى مطالعىىه و بررسىىي سرگذشىىت متكبىىران ،ماننىىد :ابلىىيس ،نمىىرود،
فرعون،هامان ،قارون ،ابوجهل ،ابي بن خلف و ديگر سركشان و مستكبران و
خطاكاران كه چگونه رفتار ميكردهاند ،و سرانجامشان به كجا كشيده است.
7ى حضوردرمجالس علمي علما و مجالس اص حي ،تربيتي.
8ى اهتمام و توجه به عبادات ،خداوند متعال ميفرمايد﴿ :جذن َع ِمذج ص ِ
ذلحلًل ِج ْذن
َْ َ َ
لر أَت أُنذهى ت و جؤِجن فذل حاِاَّي حالم طاِرم﴾ (20)1
َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َُ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ً
(هركس چه مرد و چه زن درحالي كه اهلايمان باشىد ،كىار خيىري انجىام
دهد ،حيات و زندگي پاكي را نصيبش ميگردانيم).
9ى مراقبت و محاسبه نفس.
10ى دعا و نيايش مداوم و هميشگي و جهت اص ح خود از خداونىد متعىال
ياري بجويد.

( )1سوره نحل.97 :
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احلمددهلل ا ا د ي ال ي دب املسد ني واملتجددزو ين عددن حددهلل اتعتددهللاإل وات إددز

ى حددهلل

ا غلو وا تف يط وات د ا وا إدة وا سدةع علدی سديهللان حممدهلل صإد فی ا د ي قدزإل صدز
صأل ابن آدع وعزء ش ا صن ب نه ،حسب ابدن آدع أکدة يقمدن صدلله د ک کدزک دزعة
ال حمز د  ،لددل عزصدده ،وثلددل ه د ابه وثلددل نفسدده1)1( .وعل دى آ دده وص د له أمجع دني
وبعهلل
قددزإل هللا تلددز و وتعددز ی يف حمکددا ا تن يدل وهددو أصددهللا ا قددز لني أعددواب ا صددن ا هدي زک
ُ
ني﴾ (2)2قدزإل سدوإل هللا
ا جيا ﴿وُكلُواْ َوا ْشد َبُواْ َوالَ تُ ْسد ُ ُواْ ُ دهُ الَ ُُيدب ا ُْم ْسد ُ َ
( صن اتس ا أک اتکل کل صزشتهيت)

(3 )3

اصز بعهلل
يکي از مظاهر خوشگذراني و غرق شدن در لذايذ نامشروع ،اسراف و زي اده
روي در مصرف اموال و خرج کردن آن در امور غيرضروري است ،اموري که
حرام و بيمورد ميباشند ،چنين پديدهاي فقر و بينوايي و زحمت و مش قت
را در ميان طبقات کم درآمداشاعه ميدهد و بديهي است که در اثر بينوايي
( )1صسنهلل اصز امحهلل ،حهلليل .12318 /17186
( )2سو ه اع ا

.31

( )3سنن ابن صزجه ،حهلليل .3352
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و بيچارگي ،کينهها و بد بينيها بروز ميکند ،خواري و پستي روح مييابد و
لغزشها و جنايتها در جامعه پديدار ميگردد.
از ديدگاه اسالم مال و دارايي در اصل ازآن خدا است ،و خداوند نيز آن را ب ه
عنوان امانت به انسان بخشيده است تا آن را در راه خير و ص الح خ ويش و
دوها
جامعه مصرف کند .قرآن کريم دراين زمينه به صراحت ميفرمايد ﴿ َوآتُ ُ
اَّلل ا ُ ي آاتكا﴾ (4 )1
زإل ُ
ُصن ص ُ
َ ُْ
يعني" :و از مال و ثروت خدا که آن را به شما داده است بديشان بدهيد".
بنابراين اسراف افراد ثروتمند در مصرف بيرويه مال و زيادهروي در ريخ ت
و پاش آن در راههاي نامشروع ،نوعي تجاوز در حق افراد فقي ر و بيبض اعت
تلقي ميشود.
امروز برکسي پوشيده نيست که اسراف بيهوده و مصرف بيروي ه در جامع ه
ما به ويژه در ميان طبقه ثروتمند و طبقه متوس رواج گس تردهاي يافت ه
است .بسياري از افراد براي تهيه اثاثيه واشياي لوکس ،دکوراس يون من زل،
تابلوهاي بيمعني و ...مبالغ هنگفتي هزين ه ميکنن د ک ه بيش تر آن از راه
حرام و بعضاً با هزاران بدبختي و مکافات به دست ميآيد.
تبعات اين رقابت هاي ناسالم اين است که اموال و دارايي آحاد جامعه را ب ه
هدر ميدهد و آن را به نابودي ميکشاند روحيه رقابت مادي در ميان مردم
رايج و متداول گشته و هر کسي ميکوشد در اين عرصه يکهتاز ميدان باشد
اجناس تازه سرسامآوري که هر روز با چهرهها گون اگون پ رزرق و ب رق ب ه
( )1سو ه و .33
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بازار ميآيد به صورت هدف زندگي در آمده و مردم به ط ور فراين دهاي ب ه
خريد آن ها ميپردازند تا مبادا دراين ميدان از ديگران عقب بمانند.
بسياري از زنان مخارج زايد و هزينههاي غير ض روري را از همس ران خ ود
مطالبه ميکنند ،زناني که متاًسفانه تحت تأثير هم چشميهاي همس ايگان
و يا اطرافيان و آشنايان خود قرار گرفته اند ،و بر اثر هم ين همچش ميها و
تقليدها فساد اجتماعي روي ميدهد ،آن هم در زم اني ک ه م ردان ب ه ه ر
طريق ممک ن ناچ ار ب ه تهي ه چن ين مخ ارج غي ر ض روري و هزين ههاي
کمرشکن ميباشند که گاهي منجر ب ه زن دان ،م ر ،،بيچ ارگي و خ واري
دايمي در زندگي ميگردد .به راستي آيا آرايشه اي ب يش از ح د ب انوان و
پوشيدن لباسهاي مختلف جديد و دور انداختن لباسهاي از مد افتاده ک ه
هنوز قابل استفادهاند اسراف و زياده روي نيست؟
آيا ريخت و پاشهاي بي مورد و غذا درست کردن چند برابر براي يک وع د
مهماني و به دور انداختن غذاهاي مانده اسراف نيست؟
آيا کشيدان سيگار و انواع مخدرات و در نتيجه پولهاي گزاف ي در اي ن راه
دادن در مقابل "هيچ" اسراف و تبذير نيست؟
آيا ساعتها در گيم نتها و پاي تلويزي ون نشس تن ب ه ه دردادن نبوغه ا،
نيروها و استعدادها در راههاي انحطاط ،اسراف در وقت و زياده روي نيست؟
آري! اسراف برهم زننده تعادل و موازنه بين دخل و خرج و نيز نابود کنن ده
توانايي مالي زندگي و فرساينده ثروت و امکانات حيات است .اسرافکار اگ ر
بخواهد به درآمد عادي و طبيعياش اکتفا کند ،توانايي پاسخگويي نيازه اي
خود و خانوادهاش را ندارد و در نتيجه يا بايد تن به اضافهکاري طاقت فرس ا
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و ماللت آور بدهد – اگر از ارتکاب جرم در خود احساس گناه کند – و يا به
ناچار دامن خويش را به جرايمي از قبيل رشوهخواري ،دزدي ،گرانفروش ي،
کاله برداري و .........بيااليد.
مصاديق بارز اسراف در خوردن و آشاميدن:

خداوند منان در قرآنکريم ارشاد ميفرمايند﴿ :وُكلُدواْ َوا ْشد َبُواْ َوالَ تُ ْسد ُ ُواْ ُ دهُ الَ
يب ا ْمس ُُني﴾ (5 )1
ُُ
ُْ َ
يعني" :بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نکنيد ،زي را خداون د اس رافکاران را
دوست ندارد ".امروزه بر اثر تحقيقات دانشمندان و پزشکان ثابت شده است
که يکي از مهمترين دستورهاي بهداشتي اين است که پرخوري و زيادهروي
در مصرف غذا سرچشمه انواع بيماريهاست.
حضرت فاروق اعظم ميفرمايد :از پرخوري خودداري کنيد ،زيرا جسم
را فاسد نموده و امراض توليد ميکند و باع ث سس تي در عم ل ميگ ردد،
بلکه در خوردن و نوشيدن ميانهروي را برگزينيد که هم براي سالمتي ب دن
مفيد است و هم از اسراف بدور ميباشد.
از سلف صالحين چنين منقول است ک ه خ وردن ب راي زيس تن اس ت ن ه
زيستن براي خوردن ،يعني خوردن براي اين است که زندگي برقرار باشد نه
اين که ا نسان همواره تمام هم و غم خود را صرف خوردن و نوشيدن نمايد.
در حديثي از حضرت رسول اکرم آمد است:
"من االسراف أن تاکل کل مااشتهيت" (6 )2
( )1سو ه اع ا

.31
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"همانااين نيز اسراف محسوب ميگردد که هر چه خواستي ،بخوري".
برخي از صاحب نظران ديني از عبارت ﴿وُكلُواْ َوا ْش َبُواْ َوالَ تُ ْس ُ ُواْ﴾

هشت نکته استنباط کردهاند:
 –1خوردن و نوشيدن به قدر نياز فرض است؛
 -2تا هنگاميکه حرمت چيزي با دليل ش رعي ثاب ت نباش د ،ح الل گفت ه
ميشود؛
 –3استفاده چيزهايي که خدا و پيامبرش من نمودهان د ،اس راف و ناج ايز
است؛
 –4حرام پنداشتن آنچه خداوند حالل ک رده ،اس راف و گن اه ش ديدي ب ه
شمار ميرود؛
 –5خوردن پس از سيري شکم ناجايز ميباشد؛
 -6آن قدر کم خوردن که شخص ضعيف شده و نتواند واجب ات را ادا کن د،
روا نيست؛
 –7هر وقت به فکر خوردن و نوشيدن بودن نيز اسراف است؛
 –8هرگاه دل کسي چيزي را تمنا کرد صرف همه ان ر ي در راه ب ه دس ت
آوردن آن هم اسراف خواهد بود؛
اگر از نکته نظر پزشکي و بهداشتي بر اين مس لله تأم ل ش ود ،اعت دال در
خوردن و نوشيدن بهترين نسخه به شمار ميرود.
داستان عصر هارونالرشيد:
در تفسير "روح المع اني" و "مظه ري" و  ...منق ول اس ت ک ه ب اري ي ک
پزشک مسيحي به دربار اميرالمؤمنين هارون الرشيد جهت معالجه بيم اران
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آمده بود ،وي خطاب به علي بن حسين واقدي گفت :در کتاب ش ما يعن ي
قرآن از علم طب هيچ بحثي مطرح نشده است ،در صورتي که در دنيا دو ت ا
علم وجود دارد ،علم اديان و علم ابدان که به آن علم طب گويند؟
علي بن حسين در پاسخ گفت :که خداوند تمام علم طب را در نص ف
آيهاي جم نموده است ﴿وكلوا واش بوا وال تس ُ وا﴾ (7 )1
ُ ُ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ
او باز ادامه داد که خيلي خوب ،آيا در گفتار پيامبرتان در رابطه با علم طب

چيزي آمده است؟ علي گفت حضرت رسول اکرم همه فن ط ب را
در چند کلمه بيان داش ته اس ت« :صدز صدة آدصيوعدزء شد ا صدن ب دن ،حسدب ابدن
آدع قمدز يقمدن صدلله» "انسان هيچ ظرفي بدتر از ش کم را پ ر نک رد ب راي
فرزند آدم کافي است که چند لقمه مختص ر بخ ورد ت ا ب ا آن کم ر راس ت
کند"
طبيب مسيحي گف ت :کت اب ش ما و پيامبرت ان ب راي ج الينوس طب ابتي
نگذاشتهاند!
ناف آمد ز اعتدال اخالطها

در خبر خير االمور اوساطها

(مولوي)
جواهر لعل نهرو ،نخست وزير فقيد هند ميگويد :بسيار شنيده ام که م ردم
از پرخوري بيمار ميشوند ولي هرگز نشنيده ام که کسي از کم خوري بيمار
گردد.
( )1سو ه اع ا

.31
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اقسام اسراف:
 -1اسراف در اموال:
وهددز
در رابط ه ب ا ام وال يتيم ان در ق رآن چن ين ميخ وانيمَ ﴿ :والَ ََتْ ُكلُ َ
ُ ْسد َا از﴾("8)1اموال يتيمان را بيش از نياز نخوريد" در اين آيه اولياي يتيم از
اسراف در اموال يتميان نهي شدهاند .اين مسلله يک مشکل عم ومي اس ت
که در هر زمان بوده و اکنون نيز در جامعه اسالميشاهد آن هستيم ،ام وال
يتميان از سوي خويشاوندان حيف و ميل ميگ ردد و اعتن اي چن داني ب ه
حفظ و حراست از دارايي آنان نميشود ،بلکه با مال ميت همچ ون غنيم ت
برخورد ميشود و هرکسي از نزديکان به نحوي ت الش دارد مق داري ازاي ن
مال را تصاحب نمايد.
 -2اسراف در وقت:
حضرت رسول اکرم ميفرمايد " :عمتدزک صغلدوک يهمدز ک دري صدن ا ندزا ا إد
و ا ف اغ" (9 )2
دو نعمت اند که بسياري از مردم در راستاي اس تفاده از آن دچ ار خس ارت
گشته اند ،سالمتي و فراغت.
اسراف در وقت ،خطرناکترين اسرافي است که بسياري گرفتارش هستند و
متوجه نيستند و در غفلت بسر ميبرند .به عنوان مثال جوانان ک ه باي د ب ا
استفاده از سرمايه جواني با تشکيل گروههايي جلسات علمي و ديني داشته
باشند و انر ي و نبوغشان در راه تکامل و سازندگي که همان راه فرمان خدا
است صرف گردد ،اگر در مراکز فساد بروند ،يا در کنار صندوقچه تلويزي ون
( )1سو ه سزء .6

( )2ص يح خبز ي ،حهلليل .6412
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بنشينند ،اين فلم را ببينن د ،آن ص حنه را تماش ا کنن د ،فوتب ال تيمه اي
خارجي و داخلي را دنبال نمايند و ساعتها مشغول عوض کردن کاناله اي
مختلف باشند يا به شبکه انترنت وص ل ميش وند ،ب دون هيچگون ه ه دفي
سايتهاي مختلف را باز ميکنند ،گاهي ساعتها در اتاق چ ت ب دون ه يچ
گونه هدف مثبت مشغول گفتگو هستند ،يکباره ساعت را نگاه ميکنند ک ه
از دوازده شب هم گذشته است ،خسته و کوفته تم ام ان ر ي خ ود را پ اي
صندوقچه جادويي ريختند .چنين افرادي کج ا ميتوانن د ب ه ح ال جامع ه
مفيد باشند ،به راستي چقدر از نيروها اين چنين اسراف ميشوند و بيهوده
به هدر ميرود؟!
 -3اسراف زمينه تجملگرايي و مدپرستي:
يکي از بالهاي ويران گر و پر دردسري که از مصاديق روشن اسراف اس ت و
جوام انساني و به ويژه جوام ام روزي را ب ه ب دبختي و تب اهي کش انده،
موضوع تجملگرايي و مدپرستي است ،ثروته اي کالن ي ص رفاين ب الي
خانمانسوز ميشود .اين پديده شوم تقريباً عام شده به گونهاي که چش م و
هم چشمي و رقابت در اين عرصه کامالً مشهود اس ت ب ه ط وري ک ه اگ ر
هزينههايي که صرف مسايل به اصطالح مدرن و تجمالتي گران قيمت ول ي
بي ارزش مانند ل وزم آرايش ي ،دکوراس يون من ازل ،دوخته اي عجي ب و
غريب لباسه ا و .....ميگ ردد را م ورد محاس به ق رار ده يم ،اس راف را در
بدترين مظاهر آن مشاهده خواهيم کرد.
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 -4اسراف مال در راه دخانيات و مواد مخدر:
يکي از چهرههاي اسراف که متأسفانه گسترش دامن ه داري دارد اس تعمال
دخانيات و مخدرات است ،هزينههاي سرسامآوري ک ه ص رف م واد مخ در
ميشود ،بزر ،ترين رقم هزينههاي بيحاصل دنياس ت ،تري اک ،ه رووين،
کراک ،شيش ه ،س يگار ،محص والت مختل ف دخاني ات و اخي راً قرصه اي
روانگردان جز ضرر چه نتيجهاي به حال انسان دارد و صرف نظر از مضرات
آن ،چه بودجههاي غير قابل تصوري به پاي آن ريخته ميشود.
 -5اسراف در پرداخت مهريه و جهيزههاي سنگين:
ازدواج زن و مرد يک قانون طبيعي و فطري است و اگر ه ر ع املي موج ب
ترک ازدواج يا ت اخير آن ش ود ،عام ل ض د انس اني اس ت ک ه باي د از آن
جلوگيري کرد .يکي از بدبختيهاي ديگري که عالوه بر س اير مفاس د جل و
ازدواج را س د ميکن د مهري ههاي س نگين و جهيزي ههاي کمرش کن و
خرجهاي عريض و طويل در عروسيها بريز و بپاشهاي بيمورد و تشريفات
بيمعنا در جشن ازدواج است .مسلماً اگر در اين مورد اسراف نميشد بخش
عمده مشکالت حل ميگشت.
 -6اسراف در قصاص:
يکي از مواردي ک ه در ق رآن از آن نه ي ش ده ،اس راف در قص اص اس ت،
ل﴾ (10 )1
خداوند در سوره اسرا ميفرمايدَ ﴿ :ةَ يُ ْس ُ ُيف ا ْ َق ْت ُ
"در کشتن از حد تجاوز نکند" در زم ان جاهلي ت اگ ر ي ک ف ردي کش ته
ميشد ،شمشيرهاي بران از نيام کشيده ميشد و دهها و ص دها نف ر کش ته
ميشدند ،ولي اسالم حدود قصاص را قانون مند کرد و از اسراف و زيادهروي
( )1سو ه اس اء .33
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در قصاص نهي نمود ،چرا که قانون قصاص براي عبرت ديگران و جل وگيري
از تکرار قتل بنا شده است ،حال اگر در قصاص زيادهروي شود ،نقض غ رض
شده و موجب گسترش قتل خواهد شد.
عوامل اسراف:
الف  -تربيت خانوادگي:
گاهي دوران خردسالي و بار آمدن در خانوادهاي اسرافکار زمينه بروز آن را
فراهم ميکند و چه نيک گفتهاند که نونهاالن و جوانان ،آيين ه تم ام نم اي
راه و رسم پدران خويشند ،فردي که در خانوادهاي تربيت و رشد يافت ه ک ه
بزر،ترهاي آن ،الگوي صحيحي براي مصرف نداش ته و ب ه ه ر دليل ي ب ه
زياده روي وبي بندباري در مصرف خو گرفت ه ان د ،اي ن پدي ده در س اختار
روحي او تاثير خواهد گذاشت و آن را به عنوان يک صفت به دست آم ده از
خانواده به اجتم اع و ني ز خ انوادهاي ک ه خ ود آن را تش کيل خواه د داد،
منتقل ميکند.
ب  -ثروتمندي پس از تنگدستي:
گاهي ثروتمند شدن پس از ناداري و آسايش پس از سختي ،مايه اس راف و
زياده روي ميشود ،هرگاه اوضاع زندگي برخي از سختي و ناداري به راحت ي
و آرامش تغيير يافت در چنين حال و هوايي براي اين گ روه رعاي ت ميان ه
روي و پرهيز از اسراف بسيار دشوار است و برخالف گذشته خود ،دست ب ه
ريخت و پاش و اسراف ميزنند.
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ج  -خودنمايي:
شخصي که در دوران زندگي همواره در رسيدن به خواسته ه ا و آرزوه اي
خويش ناکام مانده و با تنگدستي و محروميت دست به گريبان بوده اس ت،
اين سرخوردگيهاي انباشته شده به تدريج تبديل به عقدههاي رواني ش ده
و در شخصيت او اختالل ايجاد ميکند .در اي ن ص ورت ش خص س رخورده
براي حف ظ شخص يت خ ود ،ب ه ابزاره ايي متوس ل ميش ود ک ه در عل م
روانشناسي از آن به عنوان مکانيسمهاي رواني و يا واکنشهاي دف اعي ي اد
ميشود.
در اين واکنش روان ي ،ف رد دچ ار اخ تالل س عي ميکن د ب راي س رپوش
گذاشتن بر ناکاميها و عقيدههاي متراکم خويش دست به عملي بزند که او
را در اجتماع مطرح کرده و شخصيت ببخشد .اسراف ،ولخرج ي و ريخ ت و
پاشهاي غير معقول را ميتوان از همين موارد به شمار آورد ،زي را ش خص
مسرف ،با اين عمل خود در جستجوي باز ي افتن شخص يت س رکوب ش ده
خويش است و فکر ميکند با اين روش در اجتماع به عنوان انساني دست و
دل باز و بي اعتنا به ثروت مطرح ميشود.
د  -وسواس:
وسواسي بودن از بيماريهاي رواني است ک ه اض افه ب ر ه در دادن عم ر و
فرسودن اعصاب و قواي روحي و جس مي ،از موجب اب و ريش ههاي اس راف
محسوب ميشود ،به عنوان نمونه ممکن است کس ي در موض وع ض يافت و
پذيرايي از مهمان دچار وسواس باشد که با وجود تهيه غذايي مناسب ب راي
مهمان باز هم مرتب از اينکه نکند به طور شايس ته از او پ ذيرايي ب ه عم ل
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نياورده باشد ،دچار ناراحتي ميشود و به دنبال آن در جه ت ف راهم ک ردن
سفرهاي پر خرج و سنگين به ورطه اسراف و تبذير ميافتد.
همچنين کسي در نوع پوشش از کفش و لباس و يا وس ايل و ل وازم من زل
دچار وسواس است همواره در انديشه تعويض و تبديل محصول بهتر ميبرد
و به سختي از داشتن نوع معيني از لباس و يا وسيله زندگي راحت ميش ود
و هميشه فکر ميکند آنچه دارد درخ ور او نيس ت و ب ا ش أن او مناس بتي
ندارداين گونه افراد وقتي براي خريد هم به بازار ميرون د ،ت ا ج ان خ ود و
همراهان شان را به لب نرسانند ،به چيزي براي خريداري رضايت نميدهند
و مجبورند اوقاتي از عمر گرانبهاي خود را در پاسا ها و مغازهها و در ح ال
خريد به سر ببرند و ناگفته پيداست که دراين ميان چه باليي بر سر ام وال
و سرمايه و زندگي خويش ميآورند.
هـ  -همنشيني با اسراف کاران:
گاهي علت اسراف نشست و برخاست با اهل اسراف اس ت زي را در بس ياري
موارد خلق و خوي رفيق و دوست به خصوص چنانچه رفاقت به درازا بکشد
و آنان در موقعيت بهتر و باالتري از نظر شخصيت و تاثير قرار داشته باشند،
در ديگران نيز به و جود ميآيد.
و  -زن و فرزندان:
ممکن است زن و فرزندان سبب انحراف و ريخت و پاش باشند ،زيرا گ اهي
مسلماني گرفتار زن و فرزنداني ميشود که تمام هم و غمشان خ رج ک ردن
و اسراف کاري است گاهي ه م او ب ر آنه ا س خت نميگي رد و ب ه خ اطر
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همزيستي و با هم بودن به مرور زمان تحت تأثير خوي آنان قرار ميگيرد و
خود نيز به صف اسراف کاران ميپيوندد.
ز  -بي مباالتي در ساختار دنيا و چگونگي زيستن در آن:
گاهي علت اسراف ناشي از غفلت و ناآگاهي از طبيعت زندگي و چگونه باي د
بودن در آن است .بايد دانست طبيعت زن دگي دني ا ناپاي داري و دگرگ وني
است و در يک حالت باقي نميماند ،وض امروز باب مي ل شماس ت ام ا روز
ديگر باد برخالف کشتي آرزوي شما ميوزد.
زا﴾ (11)1
ني ا ن ُ
خداوند متعال ميفرمايدَ ﴿ :وتُل َ
ْك األَّي ُع ُ َهللا ُوُُلَز بَ ْ َ
اين روزگار را در بين مردم به دست ميگردانيم.
ما موظفيم که احتياط نموده و هوشيار باشيم ،تا نعمت را پاس بداريم و آنرا
در جاي خود مورد استفاده قرار دهيم .حضرت رسول اک رم در ح ديثي
ميفرمايد « :ک هللا ک ه کا ثةث قيل و قزإل و ضزع املزإل و ک ا سؤاإل»()2
ا
خداوند سه چيز را براي شما زشت و ناپسند قرار داشته اس ت قي ل و ق ال،
ضاي نمودن مال و کثرت سوال.
پيامدهاي اسراف:
الف  -بيماري :يکي از پيامدهايي که زياده روي و اس راف از خ ود برج اي
ميگذارد بيماري و از دست دادن سالمتي است.
ب  -فروپاشي در برابر گرفتاريها و سختيها :از آن جايي که ش خص
اسرافکار در ناز و نعمت به سر برده و به سختي و مشکالت ع ادت نداش ته
( )1سو ه آإل عم اک .140

( )2صسنهلل امحهلل ،حهلليل .8316
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در مقابل طوفان مشکالت همچون بيد به خود ميلرزد و س ر تس ليم ف رود
مي آورد و از جانب خداون د ه م کمت رين کم ک و ي اري را متوج ه خ ود
نخواهد ديد.
ج  -بي مباالتي به وضع ديگران :انسان غالباً تا به مشکالت و نيازمن دي
آن ه ا ب رايش مه م

دچار نگردد توجه و اهتماميبه ديگران ن دارد و وض
جلوه نميکند.
آدم اسراف کار آن چنان سرگرم اسرافکاري خويش است ک ه ج ايي ب راي
انديشيدن و اهتمام به ديگران براي او باقي نميماند.
د  -لگدکوب شدن به وسيله لقمهي حرام :يکي ديگر از نتايج نامطلوب
اسراف ،خرد شدن گامهاي کسب و کار نکوهي ده و ح رام اس ت ،زي را ف رد
اسرافکار گاهي براي خروج از تنگن ا ي ا کمب ود درام د و در جه ت حف ظ
حيات پر از ناز و نعمتي که به آن عادت کرده دست به کس ب و ک ار ح رام
ميزند و دچار حرامخواري ميگردد.
در حديث آمد است" هر جسميکه از حرام رش د و نم و ک رده باش د بهت ر
است که در آتش بسوزد.
هـ  -برادري با شيطان :اثر ديگر اس راف ،دوس تي و ب رادري ب ا ش يطان
است خداوند متعال ارشاد ميفرمايدُ﴿ :ک ا ْمل ُ ُين َكدز ُواْ ُ ْْدوا َک ا هدي ُ
زِ ُ
ني َوَكدز َک
َ
َ
َُ َ
ا هي زک ُ بُ ُه كفو ا﴾ (12 )1
ْ َ ُ َ َُ ا

( )1سو ه اس اء .27
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"بيگم ان اس راف ک اران ب رادران ش ياطين هس تند و ش يطان ناس پاس
پروردگارش است"
برادري باش يطان ب ه معن ي پيوس تن و همبس تگي ب ا ح زب آن ان اس ت
وايناشکارترين ،زيانبارترين و بدترين شکل گمراهي است.
زس وک﴾ (13)1
﴿أ ََال ُک ُح ْب ا ه ْي َ ُ
زک ُه ُا ْ
اْلَ ُ ُ َ
َ
هان! گروه شيطان زيان کاراند"
و  -محروميت از محبت خداوند :اسراف محروميت محبت الهي را در پي
دارد اهلل متعال ميفرمايد:
(14 )2
ُ
ني﴾
﴿ُ هُ الَ ُُيب ا ْ ُم ْس ُ َ

"به راستي او اسراف پيشگان را دوست نميدارد".
حال و وض کسي که از محبت خداوند محروم گ ردد چگون ه باي د باش د؟!
مسلماً چنين کسي همواره در نگراني و پريشاني و عذاب روحي بسر ميب رد
اگرچه از هر نظر در وض مالي خوبي قرار داشته باشد.
استدراج مسرفين:
از آثار مثبت پرهيز از اسراف ،اکرام و تعظيم نعمته اي خداون دي و ش کر
نعمت است ،درحاليکه اسراف ت وهين و کمبه ا دادن ب ه الط اف و مواه ب
ال هي اس ت ک ه آن ه م رو آوردي ج ز زوال و س لب نعم ت ه اي اله ي
ن خواهد داشت.
( )1سو ه جمزد ه .19
( )2سو ه اع ا

.31
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کف ر نعمت از کف ت بيرون کند
شکر نعمت نعمتت اف زون کند
ممکن است پرسيده شود چگونه اسراف و سرپيچي از فرمانهاي الهي سلب
نعمت را در پي دارد در صورتي که ما شاهد افراد و جوامعي هستيم ک ه ب ا
وجود اسراف و تبذيرهاي بي شمار ،غرق در نعمت و رفاهاند و اثري از قح
و کمبودي در ميان آنها ديده نميشود؟!
در پاسخ بايد خاطرنشان کرد که اسراف و تج اوز از ح دود اله ي جزئ ي از
علت زوال نعمت است نه تمام آن ،در حقيقت اسراف و معص يت زمينهس از
سلب نعمت به حساب ميآيند
گرچه ممکن است ،حکمتها و جهات ديگري پيشآي د ،ت ا از ت أثير آن در
اين خصوص جلوگيري به عمل آورد .در اين رابطه ق رآن ک ريم ميفرماي د:
ُ
ُ
اب ُكد ُدل َشد ْدي ِء َح د ُابَا َ ُ ُحددواْ ُ دَدز أُوتُددواْ
سددواْ َصددز ابُك د ُواْ بُدده َدتَ ْ نَددز َعلَد ْدي ُه ْا أَبْد َدو َ
﴿ َدلَمددز َ ُ
َْد د ْ َانها بدغْتد د ا َد دُ ابَا ه ددا صللُس ددو َکَ ،د ُق ُ ل دابُد د ا ْ َق ددوُع ا د د ُ ين َلَم ددواْ وا ْحلمد د ُهلل ُ ُ
َّلل َ ُ
ب
أَ ُ َ َ
َ ُ َ َْ
َ َ ُ ْ
ُ ْ ُ
ا ْعز ُمني﴾ (15 )1
ََ َ
هنگاميکه آنان فراموش کردند آنچه را بدان مت ذکر ش ده بودن د در ه اي
همه چيز از نعمتها را به رويشان گشوديم ت ا آنگ اه ک ه ک امالً در فراخ ي
نعمت غوطهور شدند و بدان چه بديشان داده شد شاد و مسرور گش تند م ا
به ناگاه ايشان را گرفتيم و آنان مايوس و متحير ماندند .بدين ترتي ب نس ل
ستمکاران ريشهکن شد و ستايش تنها پروردگار جهانيان را سزا است"

( )1سو ه ا عزع .45 -44
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پس اعطاي نعمت با وجود اسراف نوعي استدارج به شمار ميرود ،اس تدارج
اين است که خداوند به انسان و ي ا جامع ه معصيتپيش ه فرص ت و مهل ت
کافي دهد و نعمتهاي بيکران خويش را از همه سو به جانب آن ان گس يل
دارد ،تا آنگاه که فساد و بي بند و باري تماميحيات و زواياي زندگي آنان را
در بر گيرد ،ناگهان عذاب بي امان الهي همه و جودشان را احاطه کرده و در
کام خويش فرو ميبرد ،وچ ه بس يار اق وام و امته ا در ط ول ت اريخ– ک ه
رشتههاي زيادي از فساد و فحشا در ميان آنها رواج داشته است– خداون د
به جاي انتقام فوري به آنها مهلت داده و به عوض سلبنعمت ب ر نعمته ا
يشان افزوده است.
زماني که آنان دراين راه به نهايت اوج خود ميرسيدند ،حادثهاي مرگبار ب ه
فرمان الهي طومار زندگي آنها را در هم پيچيده و نابود نم وده اس ت پ س
مرفه بودن يک انسان يا جامعه مسرف و بي بند و بار نشانه لطف خداوند به
آن فرد يا جامعه نيست ،بلکه در حقيقت اي ن نعمته ا و تمدي د مهلته ا
خود جزيي از عذاب الهي براي انان به حساب ميآيد ،زيرا به فرم وده ق رآن
کريم آنها دراين مدت بر گناه و جرم خود ميافزايند و باعث افزايش عذاب
خداوند در حق خويش ميگردند:
ُ
ادواْ ُ ْثادز َوَُلدْ ُدا
ين َك َفد ُواْ أَمدَدز مُْلُددي َُلدُ ْدا َْد ْدريْ ُألَ ُف ُسد ُه ْا ُمدَدز مُْلُددي َُلدُ ْدا ُيَد ْ َد ُ
سد َدَّ ا د َ
﴿ َوالَ َْي َ

ني﴾
اب ص ُه ْ
َع َ ْ

(16)1

( )1سو ه آإل عم اک .178
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کافران گمان نبرند که اگر بديشان مهلت م يدهيم و وس ايل رف اه دني وي
برايشان مهيا ميداريم) ب ه ص الح آن ان اس ت بلک ه م ا بديش ان فرص ت
ميدهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و براي آنان عذايي خوار کننده است"
الگوي مصرف در اسالم:
از مجموعه دستورهاي اسالميچنين بر ميآيد که الگوي مص رف در اس الم
مبتني بر سه اصل اساسي است که به طور مختصر بدان خواهيم پرداخت:
الف  -تمتع و انتفاع از مواهب الهي؛
ب :قناعت؛
ج  -پرهيز از اسراف؛
بر اساس اصل اول ،برخالف برداشت گروه ي ک ه خي ال ميکنن د تق رب و
بن دگي خداون د ب ا به رهوري از نعمته اي اله ي مناف ات دارد ،تمت و
برخورداري از موهب زندگي را براي مس لمانان ن ه تنه ا ج ايز بلک ه ام ري
پسنديده ميشمرد و کنارگيري از لذات مادي در حد مش روع را ب ه عن وان
رهبانيت امري ناپسند و غير مشروع ميداند .بنابر اصل دوم ،علي رغم آنچه
فرهنگ غرب القا ميکند که انسانها را در مصرف هر چه بيشتر ب ه رقاب ت
بکشاند ،اسالم به قناعت و مناعت فرا ميخواند و انسان را برکنترل خ ويش
و پ رهيز از ح رص و ن زاع ب ر س ر ب رخ ورداري ه اي م ادي ت شويق و
ترغيب مينمايد.
طبق اصل سوم ،مسلمانان را از اسراف و تبذير و تجمل گرايي در مصرف بر
ح ذر م يدارد و آنه ا را ب ه اعت دال و رعاي ت ميان هروي در اس تفاده از
نعمتهاي خداوند دعوت ميکند .چکيده سخن اينکه الگوي نظ ري اس الم
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در باب مصرف اي ن آي ة کريم ه اس ت﴿ .وُكلُدواْ َوا ْشد َبُواْ َوالَ تُ ْسد ُ ُواْ ُ دهُ الَ ُُيدب
ا ْمس ُُني﴾ (17 )1
ُْ َ

"بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نکنيد همانا خداوند اسراف کاران را دوست
نميدارد"
از آنجاييکه اسراف به معناي تجاوز از حد است ،نهيايه کريم ه از اس راف
تمام شکلها و صورتها آن ،از جمله زيادهطلبي و افزونخواهي در مص رف
را نيز که برخالف قناعت است شامل ميشود.
درمان اسراف کاري:

 -1ضرورت انديشيدن در مورد پيامدها و سرانجام اسراف زيرا ممک ن اس ت
پيش از آنکه زمان را از دست بدهد در پي جبران و رهايي از اسراف برآمد.
 –2ترک ارتباط با اس رافکاران و همنش يني ب ا انس انهاي بلن د هم ت و
مصمم ،آنان که دست رد بر سينه دنيا زده اند و همه زندگي خويش را وقف
باز سازي اجتماعي با شکوه اسالمينموده اند.
 –3اهتمام در پرورش شخصيت زن و فرزند ،زيرااين توج ه و عناي ت باع ث
ت غيير رف تاري در آنها ميشود و بدين س ان ميتوان د ب ر مظ اهر اس راف
غلبه نمايد.
 –4انديشيدن راج به واقعيتهاي موجود در زندگي همه انسانها به وي ژه
مسلمانان ،به راستي چرا بايد انسان مسلمان به خود اجازه دهد تا غ ذاها را

( )1سو ه اع ا

.31
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در سطلاشغال تخليه نمايد .درحاليکه کساني از همنوع ان و همس ايگانش
در کمال فقر و فاقه شب را با گرسنگي سپري مينمايند؟
 –5در انديشه مر ،و سختيهاي بعد از آن بودن ،زيرا اين گونه انديشيدن
در جهت دور انداختن آثار و نمادهاي اسراف و رف اهطلبي ي اريگر خواه د
بود ،اسراف و تنپروري نميتوانند توشه راه آخرت باشند.
کوتاه سخن اينکه پرهيز از اسراف در زمين ه اقتص ادي ،س رمايههاي ف رد و
جامعه را از تلفشدن نگاه داشته و دوام حيات مادي انسان را هنگام مواج ه
با مشکالت زندگي بيمه خواهد کرد و در بعد اخالقي ،مبارزه با اسراف ،ف رد
و جامعه را قادر ميسازد تا به اساسيترين مسلوليت انساني و اخالقي خ ود
که کمک به مستمندان و همدردي با آنان است بپردازد.
دوري از اسراف است که خيمه زندگي را همچنان بر پايه محکم اعتدال نگه
ميدارد و جامعه را از وقوع جرمهايي از قبيل دزدي ،رش وه ،کالهب رداري و
پيامدهاي آن محافظت مينمايد .توجه به اعت دال و س رفهجويي در هزين ه
زندگي مايه بقا و توانايي مالي فرد و در نتيجه حفاظت مناع ت و شخص يت
انساني او را به همراه خواهد داشت ،در حاليکه عدم رعايت آن تنگدستي و
س ختي معيشت را به بار ميآورد و شيرازه ح يات اق تصادي انس ان را از
هم ميپاشد.
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احلمد هلل رب العد مني والع قبددل لتم دني والصد و والمد

تدی سدي ان حممد و تدی آلد

وأصددب أمجعني.ق د هللا ت اب د رع واعد لی يف حمکددا ال ددزيل وهددا اص د ق ال د تني أ ددا
ابهلل من الشيط ن الرجيا .ما ت الرمحن الرحيا
ِ
ِ
دني الَّد د ِ
س أَن ََتْ َُ ُم ددااْ
﴿إِ َّن ه
اّللَ ََي ُْم د ُدرُ ْا أَن اُدداْواْ اا ََمد د َانأ إِ َِ أ َْهت َذد د َوإِ َا َح ََ ْمد د ُا َد ْ َ
ِ (1)1
ِابل َْع ْ هللا﴾
(2 )2
َّ ِ
ين ُه ْا ِا ََم َانِتِِ ْا َو َ ْذ ِ ِه ْا َرا ُا َن﴾
وايض ق هللاَ ﴿ :والذ َ
َّ ِ
الر ُسد دا َهللا َوَ ُاُددااْ أ ََمد د َاناِ َُ ْا َوأَ د د ُ ْا
اّللَ َو َّ
آم ُ ددااْ َ َ ُاُددااْ ه
ين َ
وايضد د قد د هللاَ ﴿ :ياي َذد د ال ددذ َ
(3 )3
اَد ْعتَ ُما َن﴾
المددم و ِ
اأ َو ْاا َْر ِ
ني أَن َْ ِم ْتَ َذ د
وايض د ق د هللا﴿ :إِ َّان َ َر ْ
ِ َوا ِْبَد ِهللا أَدَيََ ْ َ
ض دَ ْاا ََم َدلَ َتَددم َّ َ َ
(4 )4
َوأَ ْش َف ْ َن ِم ْ َذ َو َمحَتَ َذ ِْ
م ُن إِ َّ ُ َ َن ظَتُام َج ُذا ﴾
اْل َ
ق هللا رساهللا ت « :إمي ن من أم ل ل و ْين من
( )1ساره س آء.58 :
( )2ساره مع رج.32 :
( )3ساره ا ف هللا.27 :
( )4ساره احزاب.72 :
( )5مم ام امح  ،ح يث.12567 :
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امانت و امانتداري يکي ارزشهاي واالي دين مقدس اسالم محسوب شدد
واين دين فرخند و انسان ساز هموار مراقب رفتار و کردار پيروان خدويش
بود و ازايشان ميخواهد که دل و ضميري با احساس داشته و بدان حقدو
اهلل و حقددو ابد ددد را کماحقدده ح ا ددت و نگهددداري و اعمددال خددود را از
موج ددات زي داد روي و اهمددال کدداري حراسددت نماينددد .مسدداما اددداقت
وراسددتگويي تکميددل کنندددۀ "امانددت داري" اسددت .امانددت داري يکددي از
ويژگيهاي اهلايمان وعکس آن "خيانت" يکي از ويژگيهاي اهل منافقين
ميباشد.
در دنياي امروز بسياري از مردم امانتداري را ارف از تند ترين و مدددود
تددرين زاوي ده آن نگددا ميکننددد و آن را بدده ح د و نگهددداري مطاددوب از
چيزهايي که به کسي سپرد ميشود ت سير مينمايند که اگر آن را به تمام
و کمال و به موقع در اختيار ااحب آن قرار داد انسان امانت دار است و اگر
آن را حيف و ميل کرد  ،امانتدار نخواهد بود ،باکه خاين محسوب ميگردد.
هر چند چنين چيزي بخشي از اماندت داري اسدت امدااين واژ در فرهند
اسالمي م هوم وسيع و گسترد تري دارد و منحصدر بده امانتهداي مدادي
مثل پول و دارايي ،موتر ،زمين ،تدمير ،خانده وکتداب و ...نده ،باکده بزرگتدر
ازاينهاست .پس بايد مدني و م هوم امانت را دانست که امانت چيست ،چند
نوع بود و امانتدار کيست؟
امانت به مدناي :امين بودن ،راستي و درستکاري ،ضد خيانت و نيز مابي يدا
چيزي که به کسي بسپارند که از آن نگا داري کند6)1( .
( )1أره گ مي .
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امانت دارد :کسي که مال ديگدري را اماندت نگدا دارد ،اماندتداري :شدلل و
عمل ،امانت دار ،راستي و درستي است ،اماني :يا امانتي آنچه کده بده رسد
امانت به کسي بسپارند.
همچنين امانت به مدناي :اخالص و اداقت ،اميني و امين بودن .يدني قرار
دادن و بجا آوردن مقتضاي عدابت در اوقات مدين آن واين يکدي از اد ات
خداي تدابي است .امانت :در ااطالح م سدران تکدابي ي اسدت کده خدداي
تدابي بر خاق تديين کرد است.
اما در ااطالح متصوفان استددادي است که خداي تدابي براي کسب خير و
عا و عشق در دل انسان و ديدت نهاد است.اين مدندي را متصدوفان ازايده
کريمۀ ﴿اان رض ا م ل7)1( ﴾...گرفتهاند.
گر امانت بسالمت ب رم باکي نيست بيدبي سهل بود گر ن ود بي ديني
قرعۀ کار بنام مدددددن ديوانه زدند
آسمان بار امددانت نتوانست کشيد
حاف
مفهوم گسترده ي امانت:
همان طوريکه گ ته شد امانت از نظر شارع اسالم م هوم گسترد اي دارد و
به مداني مختا ي اشار شد که مناط و مديار همه آنها احساس مسئوبيت
در هر کاري است که به عهد وي گذاشته ميشود و در هر و ي هاي که به
وي موکول ميگردد بايد قاطدانه مدتقد باشد که در پيشگا خداوند نسد ت
به آن مورد بازخواست قرار ميگيرد .بنابر اين امانتداري شدامل اداي همده
( )1ساره احزاب.72 :
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مسئوبيتها و تدهدهاي اخالقي و اجتماعي ميشود .بهعنوان مثدال عقدل و
خرد امانت ابهي است که به انسان سپرد شد است ،اگر انسان بر مقتضاي
عقل و خرد عمل کند و آن را بدا داندش و مدرفدت بيارايدد و سدر و سدامان
بدهد ،امانتدار خوبي در اين باب تاقي ميشود.
ندمتهاي مادي و مدنوي مثل دين ،قرآن ،احکام ديدن ،فدرايض و واح دات
ابهي ،آب ،خدا  ،پسدت و مقدام ،امدوال عمدومي و بيدت ابمدال ،همچندان
شاگردان در نزد مدامدان ،فرزنددان ندزد وابددين ،اعضدا و جدوارح انسداني و
سرمايههايي چون عمر و جواني از مصاديق امانت ميباشند ،حتي خدود مدا،
امانت براي جامده خويشتن هستي و هر نوع خيانتي به هر امانتي ،خياندت
َّ ِ
ِ
ين
به خود محسوب ميشود .قرآنکري ارشاد ميفرمايددَ ﴿ :و َ ُُتَد ْ ْهللا َد ِن الدذ َ

م ُذا﴾
ََيَْ ُا َن أَ ُف َ
ترجمه يدني" :و از کساني که بر خويشتن خيانت ميکنند ،دفاع مکن".
همسر و فرزند ،پدر و مادر و همه کساني که با فرد پيوند خويشاوندي دارند
حمايت از سدادت آنها از طريق نصحيت الزم است ،چنانچه حقو ايشدان
را مراعات نمايد و از هيچگونه پندد و انددرزي در حقايشدان دريدغ ندورزد و
زمينه را براي خير و سدادت آنها فراه کند و آنهدا را از شدر و بددي بداز
دارد ،به مسدئوبيت اداي اماندت بده خدوبي عمدل نمدود اسدت اهلل متددال
ميفرمايد:
(9 )2
َّ ِ
م َُ ْا َوأ َْهتِي َُ ْا َانرا﴾
ين َ
﴿ َياي َذ الذ َ
آم ُاا قُاا أَ ُف َ
(8 )1

( )1ساره م ء.107 :
( )2ساره َترمي.6 :
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يددني" :اي کسداني کدهايمان آورد ايدد خدود و خانواد هايتدان را از آتدش
مصون بداريد"
اقسام و انواع امانت:
 -1دين ،امانت است:
دين ه امانتي است که امانت داري آن بده عابمدان شدريدت سدپرد شدد
است ،چنانچه آن را به درستي براي مردم بيدان کنندد و آن را از تحريدف و
بازيچه قراردادن مصون بدارند و واقديتهاي موجود در آن را شرح و توضيح
بدهند و از دستاندازي دشمنان به عقايد و احکام آن جاوگيري نمايندد ،در
اين اورت قطداً حامي و مدافع بهترين ارزشها و م اهي موجود در زندگي
بود اند ،اما اگر چنين نکردند ،بدترين و زيدانآورترين خيانتهدا را در حدق
خود و مردم مرتکب شد اند اهلل متدال ميفرمايد:
َخد د َذ ه ِ
ِ
َّ ِ
ب لَُبَيِهَُّد د ُ لِتَّد د ِ
س َو َ اَ َْ ُ ُماَد د ُ أَدَبَد د ُذوهُ َوَراء
﴿ َوإِ َ أ َ
ين أُواُددااْ الََْد د َ
اّللُ ميقَد د َق ال ددذ َ
(10 )1
ظُذاِرِها وا ْش َ ِ ِ
ِ ِ
س َم يَ ْش ََتُو َن﴾
ُ َْ َ
َتْواْ ََثَ قَتي أَب ْئ َ
ترجمه يدني" :آنگا که خداوند پيمان موکد را از اهل کتاب گرفت که بايدد
کتاب {خود} را براي مردمان آشکار سازيد و تو ضيح دهيد و آن را کتمدان
و پنهان نسازيد ،اما آنان ،آن را پشت سدرافکندند و بده بهداي انددکي آن را
فروختند چه بد چيزي را خريدند!"

( )1ساره آهللا مران.187 :
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 -2علم و دانش ،امانت الهي:
عا و دانش موجود در نزد عابمدان و دانشدمندان ،اماندت ابهدي بده شدمار
ميآيد ،چنانچه را هاي کسدب و بهدر منددي از آن را بدراي مدردم فدراه
نمايند و از دستاوردهاي عاميدر راستاي رفا و خير و سالمت بشريت بهر
گيرند ،آن عابمان از امانت خود به خوبي پاسداري نمدود و اسدتحقا اجدر
ابهي و ماندگاري در تاريخ پيدا ميکنند:
(11 )1
شم َّ
اّللَ ِم ْن ِ بَ ِْهِ الْعُتَ َم ء﴾
﴿إِ ََّّنَ ََيْ َ

ترجمه يدني" :اين تنها عابمان هستند که به راسدتي هدراس خداوندد را در
دل دارند"
اما اگر آن را در راستاي گسترش هراس و نگراني و آسيب و مشکالت براي
بشريت به کار بردندد ،و طاغوتيدان را بدراي ارتکداب هرچده بيشدتر جدرم و
جنايت ياري دادند ،در واقع آدمهاي خيانت پيشهاي محسوب ميگردند که
مشمول خواري و سرافکندگي تاريخي بدن و ن رين ابهي خواهند بود:
خداونددد ميفرمايددد﴿ :أَبِمد َد ْ ِ
داَُ ْا قَ ِسدديَل َُ هِرأُا َن
ضد ِذا ِهميقَد قَد ُذ ْا لَعَّد ُه ْا َو َج َع ْتَد قُدتُد َ
َ
ِ ِ (12 )2
ِ
ِ ِِ
مااْ َحظًّ ِهمَّ ُهِ ُرواْ ﴾
الْ ََت َا َن َّم َااضع َوَ ُ
ترجمه يدني" :ما به س ب پيمانشکني {يهود يدان} را مدورد ن درين قدرار
داديدد و از رحمددت خددويش محددروم سدداختي و دلهايشددان را سددخت

( )1ساره أ طر.28 :

( )2ساره م ه.13 :
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گردانيدي  ،آنان سخنان را تحريف نمود و بخش زيادي از آنچه را بهايشدان
تذکر دادي  ،فراموش کردند"
 -3سرمايه جواني ،امانت الهي:
ندمت جواني از جماه امانات ابهي است که بايدد آن را غنيمدت شدمرد و از
ضايع شدن دوران پرنشاط آن جاو گيري کرد و در ادد ح و ايانت آن
برآمد و از اين دور براي اندوختن ثروتهاي مدنوي بهر جسدت و مراقدب
بود تا بحظهاي از فراتهاي جواني در مسير غير ابهدي بده هددر ندرود( .
ازوهللا قد م بد يدا ال ي مدل حدى يمدَيهللا دن أر د  :دن مدره أديا أأ د ه و دن تمد
أيا أعل و ن م ل من أين اک مب و أيا أ ف و ن جمدم أديا أ د ه و دن تمد
م ا مل أي ).
حضرت رسول اکرم فرمود است :هدر دو قددم انسدان بطدرف بهشدت و
جهن حرکت نکند تا که از آن چهار چيز پرسش شود از عمرش که در چده
راهي ارف کرد است؟ و از عامش که چقدر بر آن عمل نمود اسدت؟ و از
مابش که از کجا به دست آورد است و در چه راهي مصرف کدرد اسدت؟ و
از جسمش که در چه راهي فرسود نمود است؟ پرسان نشود.
(13 )1

 -4اعضاء و جوارح ،امانت الهي:
بزرگترين امانتي که شايد زياد بدان توجه نشود ،زندگي ،اعضاي و جوارح،
توان مندي ها ،استدداد ها و االحيت هاي افراد مي باشدد ،همده ايدن هدا
امانت هستند.
( )1مم البزار ،ح يث.1435 :
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ما مابک چش  ،گوش و اعضاي ديگر خود نيسدتي کده بده هدر نحدوي کده
دبمان خواست آنها را است اد نمايي  .از دستگا خود کار چش ميتوان به
اورت را يگان است اد کرد و دنيا و منا ر زي داي آن را تماشدا کدرد ،وبدي
نگا نامشروع خيانت به اين امانت ابهي است.
مثال رعايت امانت در خصوص چش ايجاب مينمايد که تا با است اد و کدار
گيري از چش  :تالوت ،تدريس ،مطابده و تحقيق در را هداي خيدر ادورت
گيرد ؛ و از نظر کردن به غير محارم و آنچه منهي عنه است اجتناب اورت
گديرد يددني ديددن و نديددن چددش تددحت اادول ،ضوابددط و ارشدادات
اسالم باشد.
َ ِ (14)1
در قرآن کري ميخواني ﴿ :يَد ْعتَ ُا َخ َِلَ ْاا ْ ُني﴾
ترجمه يدني" :او– ذات اقدس ابهي -از خيانت چش خ ر دارد".
گوش امانت ابهي است که آن را خداوندد قدادر و تواندا بدراي شدنيدن عطدا
نمود است که مي ايست انسان از آن در راستاي ارزشهاي مادي و مدنوي
است اد اعظمي نمود  ،حقايق و عاوم اسالميکه همده خيدر و م يدد اسدت
شنيد شود و از هر آنچه که شيندن آن از نگا شدريدت ممندوع قدرار داد
شد است مانند :گوش دادن به اح ت اشخااي که نخواهند سخنان شدان
شنيد شود ،و يا گوش دادن به غي ت و بهتان اجتناب ورزد.
زبان امانت ابهي است که انسان با به حرکدت درآوردن آن چده کارهدايي را
ميتواند انجام دهد ،با ياد خداوند قدوس و اليزال ،ذکر و اذکار ا ح و شام،
( )1ساره مام ان.19 :
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تالوت قرآن کري شخص ميتواند به عمدران و آبداداني آخدرت بپدردازد .از
داردينا نيز با بهر گيري در راستاي خير ،فدالح تدو م بدا عمدران و بازسدازي
مجدد مادي و مدنوي مردم و مات توجه الزم داشته باشد.
هکذا دست و پا و باآلخر تمام اعضاء و جوارح انسان ،امانت ابهي بود بايدد
و شايد مطابق احکام و فرامين ابهي و ارشادات پيام ر گرامي اسالم سيدنا و
ن ينا محمد مصط ي ااوات اهلل وسالمه عايده عمدل نمدود اوامدر ابهدي را
اجابت و از نواهي آن جداً اجتناب ورزند .و اال در روز آخرت مدورد بدازپرس
خداوند قهار و ج ار قرار گرفته و همين جوارح چنين شهادت ميدهند:
(15)1
﴿الْيَ ْا َ ََنِْ ُا َتَم أَأْد َا ِاه ِذ ْا َواُ ََتِه ُمَ اي ِ ي ِذ ْا َواَ ْش َذ ُ أ َْر ُجتُ ُذ ْا ِِبَ َ ُاا يَ َْ ِمبُا َن﴾
امروز بر دهانهايشان مهر مينهي و دستهايشان با ما سخن ميگويندد،
و پاهايشان بر (کارهدايي کده انجدام ميدادندد) و چيزهدايي کده فراچند
ميآورد اند گواهي ميدهند.
 -5وقت کارمند ،امانت است:
تمام مأمورين اع از آمر وغير در هر ادار  ،وزارت خانه ،رياسدتها و ادارات
دوبتي و غيردوبتي که اي اي و ي ه مينمايند ،به طور مدمول وقت حاضري
هر کارمند و کارکن از ساعت  8ا ح آغاز ابي ساعت  4عصدر ادامده داشدته
که ميبايست هر کدام به نوبه خود و ي ده محوبده خدويش را بددون کد و
کاست به وقت و زمان مدين آن اجراء نمايند ؛ در غير آن اگر يک دقيقده را

( )1ساره يس.65 :
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بددون عذر شرعي ضايع ميسدازند ،در حقيقدت مرتکدب خياندت در اماندت
شد است.
همچنان مدارس ،مکاتب و پوهنتونها و ساير مؤسسات اکادمي و ادحي از
اين امر مستثني ن ود  ،باکه به اجراء و ي ه در زمان تديين شدد از جاندب
مقامات ذي االح دوبت مکاف به رعايت آن ميباشند .زيدرا کارمنددي کده
هشت ساعت در ادار کار ميکند گويا اوقات خود را در برابدر مدزدي کده از
آن ادار دريافت ميکنند به اجار داد اند .اين هشدت سداعت ،اماندت ادار
نزد کارمند است ،اگر او يک دقيقه را در جايي که از سوي ادار به آن مجاز
نيست بگذراند در حقيقت مرتکب خيانت در امانت شد است.
بنابر اين "اوقات" اماندت اسدت و عددم مشدلوبيت در اوقدات مدنيده حکد
تط يف را داراست طوري که قرآن کري ميفرمايد:
﴿وي ددل لِهتْمطَهِف ِف د َّ ِ
ين إِ َا ا ْ َد د لُااْ َتَ ددم الَّد د ِ
داه ْا
اه ْا أَو َّوَزُد ُ
س يَ ْمد دَ ْاأُا َن َوإِ َا َ د د لُ ُ
َ
َ ْ ِّ ُ
دني ال ددذ َ
(16)1
َُيْ ِم ُرو َن﴾
ترجمه يدني" :واي بر کد فروشدان ! آندان کده وقتدي بدراي خدود پيمانده
ميکنند ،حق خود را به طور کامدل ميگيرندد ،و هنگاميکده {در مداماده}
براي ديگران ميپيمايند يا وزن ميکنند ،از انداز ي الزم ميکاهند"
 -6پست و مقام ،امانت الهي:
مقام ،منصب و مشاغل جز و امانت محسوب ميشوند و ااح ان شان مدورد
بازخواست ابهي قرار ميگيرند .رياست نااهالن ميتواند منشا نابسدامانيهاي
( )1ساره مطففني.3-1 :
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اجتماعي گردد .هر فردي بياقت و استدداد کار و مقام خااي را دارد و بايدد
مسئوبيتها را به افرادي که واجد االحيت و شايستگي الزم باشند سدپرد.
در غير آن در دنيا و عق ي نزد مخاو و خابق کون و مکان ،مدورد بدازپرس
جدي قرار ميگيرند.
پيشواي عاب بشريت در برابر درخواست ابوذر چه زي دا فرمدود اسدت
بروايت شدخص ابدوذر( :قتد  :ي رسداهللا تأ امد عمتي قد هللا :أضدرب يد ه
تم م کيب مث ق هللا( :ي أاب ر إ ک ضعيف وإهند أم دل و إهند يدا ال ي مدل خدزي و امدل
إ من أخذه حب ذ وأْى الذي تي أيذ )
يدني" :گ ت :اي رسول خددا! آيدا بده مدن واليدت بدر منطقدهاي را واگدذار
نميکني؟ {ابوذر} ميگويدد کده پيدام ر بدا دسدتش روي شدانهام زد و
سپس فرمود :اي ابوذر! تو ضديف هستي و واليت و توبيت امور امانت اسدت
و در روز قيامت موجب رسوايي و پيشماني متوبي امر است ،مگدر اينکده آن
واليت را به حق گرفته باشد و ک ايت و شايسدتگي آن را داشدته باشدد و از
عهد حق آن بيرونايد و آن را به خوبي به انجام برساند"
ک ايت عامي و عماي الزمه ن س اابحه نيست ،يدني هر کسي اابح باشدد
الزم نيست که حتماً ک ايت عامي و عماي داشته باشد ممکدن اسدت يکدي
داراي سيرت و رفتار نيکو و ايمان خوب باشد ،وبي نتواند از عهد و ي هاي
خاص ،به نحو مطاوب برآيد و م يد واقع شود.
(17)1

( )1صبيح ممتا ،ح يث.1825 :
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حضرت ابوذر چدون از حضدرت رسدول اکدرم طادب و درخواسدت
واليت بر جايي را کرد و پيام ر ک ايت آن را در وي نديدد او را از آن بدر
حذر داشت.
امانت حک ميکند که ما براي تصدي کارها با ک ايتترين اشدخاص را کده
قدرت و ک ايت ادار و تصدي آنها را دارند انتخاب نمود و بگماري .
هرگا به خاطر رشوت و خويشاوندي و روابط شخصي ،از اين اال منحدرف
شدديد  ،در واقددع مددرتکب خديانددت خددطرناکي شددد اي و در امددانت
خيانت کرد اي .
مديري که با واسدطهگريها ،ميدانجي گريهدا و پدارتي بازيهدا بدا مصدابح
عموميمردم بازي ميکند ،مقام و منزبت و کارداني افراد با ک ايت را ناديد
ميگيرد تا آنان را بيکار نمايد و ديگران را بدر آندان مقددم سدازد ،در حدق
مردم و جامده مرتکب خيانت شد و حق امانت داري را رعايت نکرد است.
در حابيکه سنت ن وي ما را ارشاد نمود است که اين گونده امدور از جماده
مظاهر فسداد و ت داهي اسدت کده در ميدان مردمدان آخدر زمدان بده وقدوع
ميپيوندد.
( ددن أي هري درو ق د هللا ي م د ال دديب يف جمتددس د ث ال ددا ج د ءه أ دراي أ د هللا :مددى
الم ل أمضم رساهللا ت ث ،أ هللا :عض ال ا مس م قد هللا ،أکدره مد قد هللا،
و قد د هللا عض ددذا ددل يمد دم ح ددى إ ا قضد دم ح يقد د قد د هللا( :أيد دن– أراه–المد د ل ددن
الم د ل) ق هللا:ه د أان ي رس داهللا ت ،ق د هللا" :أ دإ ا ض ديع اام ددل أ د ظر الم د ل" ق د هللا:
(18)1
کيف إض ذ ق هللا ":إ ا وس اامر إلی غري أهت أ ظر الم ل)
( )1صبيح خب ري ،ح يث.59 :
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يدني" :مردي به محضر رسول خدا آمد و از ايشان پرسيد که رستاخيز
چه وقت برپا ميشود ؟ پيام ر به وي فرمود :هرگا اماندت ضدايع شدد و
مراعات نگرديد منتظر قيامت باشد .آن مرد گ ت :ضدايع گردانيددن اماندت
چگونه ميشود؟ پيام ر فرمود :هر گا کار را به نا اهل سپردند و تصددي
امور را به کساني واگذار کردندد کده ک ايدت و بياقدت تصددي آن را ندارندد
منتظر رستاخير باش".
خيانددت در و ددايف از نظددر گنددا و زشددتي مت دداوت اسددت ،زشددتترين و
خطرنا ترين خيانت ،خيانت به دين و تود مسامين است که آثار و نتدايج
بد آن سراسر مماکت را دچار بحران و مشکل مينمايد.
رسول اکرم فرمود( :إ ا مج ت ااولني واآلخرين يا ال ي مدل يرأد لکدل غد ْر
لااء أ يل هذه غ رو أ ن ن أ ن)
يدني" :هنگاميکه خداوند در رستاخير مردمان ،اول و آخررا بدا هد جمدع
ميآورد براي هر خيانتکار پرچمي افراشته ميشدود کده او را بددان پدرچ
ميشناسند و گ ته ميشود اين پرچ خيانت فالني فرزند فالني است"
از جماه موارد رعايت امانت آن است که انسان به خاطر مندافع شخصدي يدا
منافع خويشاوندان و دوستان ازشلل و مقام و منصب خويش سوء اسدت اد
نکند ،زيرا سوء است اد از اموال عموميجرم و خيانت است.
مدموالً حکومتها يا شرکتها به مسدتخدمان و کارمنددان خدود حقدو و
مقرري مديني ميدهند ،تالش براي است اد بيشتر از آن حقو و مقرري به
طر گوناگون و شيو هاي پيچيد و نامشروع ،خود حرام خواري است.
(19)1

( )1صبيح ممتا ،ح يث.1735 :
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رسول اکرم ميفرمايد( :مدن اسد عمت ه تدم مدل أرزق د ه رزقد أمد أخدذ عد
لک أذا غتاهللا)
يدني" :هرگا کسي را به شلل و منصد ي گمداردي و مقدرري و حقدوقي را
براي وي قرار دادي هرچه بيشتر از آن بگيدرد ،آن خياندت و حدرام و سدوء
است اد است"
(20)1

 -7امانتداري در حفظ اِسرار مجالس:
از جماه مداني امانت يکي اين است که انسان حقو مجاسدي را کده در آن
شرکت ميکند ح نمايد و نگذارد که زبدانش اسدرار آن را فداش سدازد و
اخ ار را بازگو کند ،چه بسا عهدها بر اثر اينکه بدضي از مردم امانت مجادس
را نگهنداشته ،سخنان و اخ ار آن را فاش نمود اندد .شکسدته شدد و باعد
بروز پيامدهاي ناگوار گرديد است.
رسدددول اکدددرم ميفرمايدددد( :إ ا ح د ث رجددل رج د حب د يث مث ال ف د أذددا
ل)(21)2

أم
يدني" :هرگا کسي براي ديگراي سخني گ ت و به اطدراف نگدا کدرد ،آن
سخن در پيش او امانتي خواهد بود".
اب ته احترام مجابسي واجب است که براساس آداب و موازين شرعي تشکيل
گردد ،در غير اين اورت داري احترام نيستند .پس محدافاي کده مجرمدان
براي آسيب رساني به ديگران تشکيل ميدهند ،چنانچه مساماني در آنهدا
( )1س ن أي ْاوْ،ح يث.2945 :

( )2ج م ااصاهللا يف أح ْيث الرساهللا ،ح يث.4768:
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حضورداشته باشد ،بر وي واجب است که در حد توان خود مانع فساد گردد.
و از افشاي اسرار آن دريغ نورزد.
در حدي آمد اسدت( :اجملد لس ابام دل إ ث ثدل جمد لس سدفک ْ حدرا أو أدرج
حرا أو اق ط ع م هللا غري حق)
يدني" :مجابس داراي امانت هستند و ن ايد اسرارشان را فاش ساخت ،مگر
در سه مورد که از اين ويژگي برخوردار نيستند مجاسي کده بدراي ريخدتن
خون ناحق و تدرض به ناموس و يا دست برد زدن به اموال ديگران به ناحق
تشکيل ميشود".
کوتا سخن اينکه امانت داري ،داراي ابداد و داراي زواياي گونداگوني اسدت
که در ادورت رعايدت همده آنهدا امدور زنددگي سدر و سدامان يافتده و از
ناهنجاري و انحرافات جاوگيري ميشود.
امانتداري با مراعات حدود ياد شد راز سدادت و سرباندي مردم جامدده و
رعايت نکردن آن زمينه بدبختي و خواري ايشان خواهد بود.
بدرخيز تا بدده عهد امانت وفدددا کني
تقصيرهاي رفته به خدمت قضا کني
(22)1

 -8درستکاري در تجارت ،امانت است:
مه ترين کاري که به (امانت داري ) و درستکاري نياز دارد ،کار (مشدارکت
و مضاربه و وکابت) و انواع مدامالتي است که طرفدي کدار و مسدؤبيت را بده
ديگري ميسپارد ،و او را براي تصرف در اموال خود مورد اعتماد به حسداب
( )1س ن أي ْاوْ ،ح يث.4871 :
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ميآورد .و چنانچه کسي که مورد اطمينان و اعتماد قرار گرفت ،همۀ تالش
خود را براي تأمين مصابح هر دو طدرف بده کدار بگيدرد ،رضدايت و رحمدت
خداوند را شامل حال خويش گرداند  ،و چنانچه تنها در فکر خير و من ددت
خود باشد ،مرتکب خيانت گرديد و خدود را از رضدايت و رحمدت خداوندد
محروم گردانيد است.
در حدي قدسدي آمدد اسدت :إن ت ي داهللا أان اثلدث الشدريَني مد َيدن أحد مه
ص حب أإ ا خ خرج من ي ذم ((23)1خداوند متدال ميفرمايد :تا زمداني دو
ن ر شريک به ه خيانت ننمايند ،من سومين آنها هست  ،و چنانکه يکدي از
آنان به ديگري خيانت کند ،من از آنها فاااه ميگيرم.
بناء ميبايست تمام تاجران و به خصوص تجار ماي ما در مددامالت تجداري
خدويش اعد از داد و سدتددد وضددديت اقددتصادي مادت و مدردم خدود را
مدنظر بگيرند.
امانتدادن کتاب:
حک امانتدادن کتاب ،برخي از عاماء بر اين باورند که تحري و کتمان عا
شامل خود داري از امانت دادن کتابي اسدت کده نسدخههاي متدددد آن در
بازار موجود نيست ،يا درخواست کنند توانايي مابي تهيده آندرا نددارد ،نيدز
ميشود.

( )1رواه ا ا ْاوْ واحل ا.
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بر اين اساس اعار و امانتدادن کتاب به طالب و دانشجويان که به آن نيداز
دارند واجب است .زيرا خودداري بدون دبيل از امانتدادن کتاب به نظر من
مشمول ا ت ﴿ومي عان ام ان﴾

(24 )1

از دادن اشياي مورد نياز به مردم خودداري ميکنند ميشود .و همچنين بدا
تحري (کنز) و اندوختن و عدم ان ا بي ارت اط نيست .اما واجدب گرديددن
امانت دادن کتاب مشروط به شرايط زير است:
 -1درخواست کنندۀ کتاب به راستي به آن احتياج داشته باشد و به جز آن
کتاب ،کتاب ديگري نياز او را بر طرف ننمايد.
 -2کتابخانههاي عموميکده در آن کتابهداي داخادي و خدارجي مدورد نيداز
وجود نداشته باشد ،يا آن کتاب در آنها موجود ن اشد.
 -3به دبيل ن ودن آن کتاب در بازار يا عدم تواندايي مدابي امکدان تهيدۀ آن
برايش مقدور ن اشد.
 -4درخواستکنندۀ کتاب سدابقه ضدايع نمدودن و تدأخير در بازگردانيددن
کتاب را نداشته باشد.
 -5مابک کتاب خود در آن مدت ،نيازي به آن کتاب نداشته باشد ،زيرا نياز
خود او مقدم بر نياز ديگران است .در روايتي آمد است که " از خدود آغداز
کن و پس از آن به افراد تحت تک ل بپرداز و"...

( )1ساره ا ان.7 :
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اهميت امانت از منظر روايات:
از حضرت عاي و ع داهلل بن مسددودروايدت شدد اسدت کده حضدرت
رسول اکرم فرمود( :العد و ْيدن) (25)1يدندي" :وعدد نيدک ،ندوعي قدرض
است".
بنابر اين هرگا به کسي چيزي وعد داد شد ،بر وعد کنند الزم است که
آنرا برخود ماننددد واميدانسته و در فکر اداي آن باشد ،وبي اگر وعد انجام
کار بدي داد شد اسدت .اي اي آن الزم نيست .باکه خالف آن وعد عمدل
کردن الزم ميشود و در اين گونه وعد خالفي گناهي نيست باکده موجدب
ثواب و پيروي از شريدت ميشود.
از حضرت انسروايت شد است که گ ت :هرگا رسول اکرم بدراي
ما سخنراني ميکرد همدوار ميفرمدود ( :إميد ن مدن أم دل لد و ْيدن مدن
ذ ل ).
يدني" :کسي که امانتدار ن اشد ايمان ندارد و کسدي کده عهدد و پيمدانش
راست ن اشد ،دين ندارد".
(26 )2

داستان دختران حضرت شعيب:
پيام ر گرامياسالم پيش از بدثت درميان قوم خود مشدهور و ماقدب بده
امين و درستکار بود و همچنين حضرت موسي وقتي کده گوسد ندان
دختران آن مرد اابح (حضرت شدديب )را آب داد ،نشدانههاي اماندت و
( )1امعجا ااوسط از طرباين ،ح يث.3513 :
( )2مم ام امح  ،ح يث.12567 :
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نرمخويي بر وي هويدا بود و براي آن دختران بخاطر زن بودن شان احتدرام
َّ ِ ِ
دل
قايل شد و با آنان با ع ت و شرافت رفتار نمود﴿ :أَ َ
مد َ م َهَُمد ُمثَّ اَد َداِ إ َِ الظه ِه
أَد َ د َهللا ر ِ ِ
خ ِمددن َخد ْدري أَِ ددري .أَج ءاْ د ُ إِح د َ ُ ِ
اس دِ ْبيَ ء
امهَ َْشددس َتَددم ْ
ِّ َ َ ْ
َه
ب إِِهين ل َم د أَ ْد َزلْ د َ إِ ََّ ْ
ِ
صد َ قَد َهللا
قَ لَ ْ إِ َّن أَِي يَ ْ ُ َ
اك لِيَ ْج ِزيَ َ
كأْ
َج َر َم َس َ ْي َ لََد أَدتَ َّمد َجد َءهُ َوقَد َّ َتَْيد الْ َ َ
ِ
دف َو ددا َ ِ
ِ
امهَ َي أََد د ِ ْ ِ ِ
دري َمد د ِن
ني .قَ لَد د ْ إِ ْحد د َ ُ
أ م د َدن الْ َ د ْدا الظَّد د ل ِم َ
َ َ َد ْ َ ْ
اسد دََيْج ْرهُ إ َّن َخ د ْ َ
َمني﴾ (27 )1
ِ
ْج ْر َ
أ الْ َ ِاي ْاا ُ
ْ
اسََي َ
يدني( :موسي دبش به حال آنان سوخت) و گوس ندانايشان را سيراب کرد،
سپس (از فدرط خسدتگي) بده زيدر سدايه (درختدي) رفدت وعدرض داشدت:
پروردگارا من نيازمند هر آن چيزي هست که براي حوابه و روانه فرمدايي...
يکي از آن دو (دختر) که با نهايت حياء گام بر ميداشت (و پيدا بدود کده از
سخن گ تن با يک جوان بيگانه شرم دارد) به پيش او آمد وگ ت :پددرم از
تو دعوت ميکند تا پاداش اينکه (بطف فرمود وآب ازچا بيرون کشيد اي
و بدان گوس ندان) ما را آب داد اي به تو بدهد .هنگاميکه موسي به پديش
پدر او آمد و سرگذشت خود را بدراي وي بيدان کدرد ،گ دت :نتدرس کده از
مردمان سدتمگر رهدايي يافتدهاي (و اينجدا از قامدرو آندان بيدرون اسدت و
دسترسي به تو ندارند) ...يکدي از آن دو (دختدر) گ دت :اي پددر مدن ،او را
استخدام کن چرا که بهترين کسي را که بايد استخدام کني ،شخصي اسدت
که نيرومند و درستکار باشد.
اين ماجرا پيش از بدثت حضرت موسي و فرستادن وي به نزد فرعون به
وقوع پيوسته است .جهت مداومات مزيد به کتب ت اسير مراجده شود.
( )1ساره قص .26 -24 :
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نتيجه گيري:
 -1الزمۀ امانتداري آن است که :هرگونه حقي را به ااحب حق بازگرداند،
و به جز حق خود را از ديگران نگيرد.
 -2در اورت عدم امانتداري ،فه احيح قرآن و سدنت ميسدر نميشدود،
هرگا دل بميرد امانت از آن بيرون کشيد ميشدود و آن وقدت اسدت کده
خواندن آيات و احادي و بررسي آنها انسان را سودي نميرساند و او را بدي
نياز نميکند.
 -3از جماه مداني امانت نيز يکياين است که حقو مجاسدي را کده در آن
شرکت ميکني ح نمائي و نگذاري که زبانت اسرار آن را فاش سازد.
 -4مجابس داراي امانت هستند :ن ايد اسرار آنها را فاش ساخت مگر در سه
مورد که داراي امانت نيسند (مجاسي که براي ريختن خون بناحق تشدکيل
شد باشد ،مجاسي که براي هتک حرمت ناموس ديگران تشکيل ميشود و
مجاسي که براي دست رد به اموال ديگران بناحق تشکيل ميگردد.
 -5انسان بخاطر منافع شخصي يا منافع خويشاوندان و دوسدتان از شدلل و
مقام و منصب خويش سوء است اد نکند ،زيرا سدير شددن و سدوء اسدت اد
کردن از اموال عموميجرم و خيانت است.
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احلم د والاالةددالالاالعدداراول د ا د اهللاالاول د اآالددوالاحا د أمجواح ددن.اامددأامج د :ا
ق ددأ اهللاااحليفد د ا اقاآن ددواااليفد د احود د انوام ددنااالرد د سأ ااالد د امجعد د اهللاااالد د نا
َّ ن
اال ح ،ا﴿قَ ْ احَفْدلَدَااالْم ْْنمُؤد َا،ااالَّ ندِنناُد ان اا َدامنن َ ن
اود نناااللَِّْد ن ا
اُد ْ َ
نن ؤ
َ ؤْ َ ْ
َ ؤ
اشأُد ؤ َا،ا َلاالدِ َ
(1)1
ن
ن
ن
ن
ن
َّ ن
ن
َّ
اُ ْ االن َّ
احأفظؤ َ ﴾ا ا
ؤم ْ ن ؤ
نن ؤ
نن ؤ
اُ ْ اال ؤف ؤل نه ْ َ
لزَكألافَأولؤ َا،ا َلاالِ َ
ض َا،ا َلاالِ َ
حلا ک اوبأدوالنفعيامجتق اىاهللاالنظ احمد م .خودم و شما بندگان خداوند را به
رعايت تقوي الهي و رعايت حالل و حرام توصيه وسفارش مينمايم.
درود و تحيت ميفرستم بهه روان اهار رسهول گرامياسهالم اله بيهت و
اصحاب طالرايشان.
موضوعي که امروز به نظرم رسيد خدمت خوالران و برادران مطرح نمايم و
يک هي از مسههاي مهههم ارزش هي و اخالق هي اسههت و در ع هين حههال يک هي از
ضرورتلاي زندگي امروزماست مسئله عفهت و اهاردامني يهک مسهلمان
است .در فرلنگ اسالم و آموزهلاي قرآن کريم يکي از صفات انسان مومن
ااردامني و عفت ذکرشده است .قرآنکريم ميفرمايد:
﴿قَ ْ احَفْدلََااالْم ْْنمُؤ َا....الاالَّ نِنن ؤ ن ن
احأفنظؤ َا﴾ا()2ا 2ا
اُ ْ اال ؤف ؤل نه ْ َ
َ ؤ
َ َ
()1ا

هامْمُ :ا-1ا .5ا

()2امة امِك  .ا

674

عفت و پاك دامني

خطبههاي جمعه

به تحقيق مومنين رستگار شدهاند .آنهايي که حافظ عفت خود بوده و از لر
گونه اعمال ناشايست و حرام به دور لستند.
اس ميبينيم که عفت و ااردامني يک ارزش قرآني است و مسائ مرتبط
به اين موضوع نيز بينهايهت مههم و کارسهاز اسهت مسهائلي ماننهد عفها
حجاب و حيا که لر کدام به نوعي با عفت و ااردامني ارتباط عميق دارند.
ما زماني به اين ارزشلا دست ايدا مهيکنيم کهه دسهتورات ديهن مقهد
اسالم و آموزهلاي قرآني سر لوحه کارمان باشد .با بررسي آيات و روايهت در
اين زمينه در مييابيم معضلي که ما اکنون در جامعهمان داريم و متاسهفانه
به رسانهلا لم راه ايدا کرده است عدم رعايهت فرلنهگ عفها حجهاب و
عدم رعايت صحيح و حريم مرد و زن است3 )1( .
دو شخصيت نمونه:
يک زن و يک مرد از قرآن به شما معرفي کنم که ايهن شخصهيتلا مظههر
عفا حجاب و حيا لستند اينلا چهي کسهاني لسهتند؟ يکهي يوسه و
يکي حضرت مريم عليهماالسالم.
عفا حضرت يوس  ميفرمايد :حضرت يوس  وقتهي در اطها در
بسته در برابر گناه قرار گرفت وآن وضعيت خها بهرايش اهيش آمهد (القد ا
مهتامجو) زليخا دنبالش ميدويد (و لم بها) يوس لهم جهوان زيبها و مجهرد
بود طبيعتاْ ميه جنسهي داشهت ﴿الَد ْ َااحَ ْ ا َحَىامجدؤ ْ َُدأ َ ا َمجنه نادو﴾ (4)2لطه خهدا و
زمينه که در وجود خودش بود جلو اين مي جنسياش را گرفت و خودش
()1احع ين،ا
()2ا

اوليااكرب-ا لعلةا خُ ايناُأياا تأدا« ف ي»،اجا،3اصا .240ا

هان ف:ا 53ا
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را نجات داد اين يک الگو است و البتهه بايهد توجهه داشهت کهه ايهن کهار
سادهاي نسبت در عين حالکه خود تالش ورزيم و بها لهواي نفهس مبهارزه
نماييم از ذات باري تعالي مدد بي جوييم بدون لط و استعانت اهلل متعال
انسان بجاي نميرسد قران کريم از زبان لمين يوس ايامبر خطهر لهواي
نفس را براي ما حکايت ميکند که بسهيار تکهان دلنهده اسهت اهلل متعهال
ح ا نّب﴾ (5 )1
الع نءاإنَّا ن
﴿لَمأاحؤمجَد هن ؤ ن ن َّ
س َاَل ََّمأ َلٌا ن ُّ
امأا َ َ َ ه
َ
ميفرمايد َ
ئانَد ْفعياإ ااالَُّد ْف َ
من نفهس خهود را تبرئهه نمهيکنم نفهس امهاره انسهان را بهه بهديلا فهرا
ميخواند مگر خداوند يک لطفي نمايد.
اس خطر لواي نفس بسيار جهدي اسهت و ايهروي ازآن ميتوانهد مها را بهه
سمت شهوتلا و لذتلاي کاذب بکشاند و مبارزه با لواي نفهس و شههوت
به قول موالنا جهاد اکبر ميباشد.
با نبي انهههدر جههههادي اکبههريم
قههد رجعنا من جهاد األصههغريم
زو بتر خصهميست مهها را در درون
اي بسا کشتيم مهها خصهم بيرون
کشتن اين کار عق ولوش نيست شير باطهن سخره اي خرگوش نيست
شير آن باشد کهههه خهود را بشکند
سه شير دان کههه صفها بشکند
عفاف حضرت مريم:
الگوي دوم مريم است وقتي مريم تنها نشسته است يک وقت ديد مردي به
طرفش ميآيد مريم به آن مرد توجه نکرد بلکه نهي از منکهر کهرد امهر بهه
امُكاإن اكُتات نق أا﴾ (6)2
تاإننهيناحَوؤ ؤا ن ال َّ ْ َ نن ن ْ َ ْ ؤ ْ َ َ ًّ
معرو کرد گفت ﴿قَأالَ ْ

()1ا

()2ا

هان ف:ا .53ا
هام :ا .18ا
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من از تو به خدا اناه ميبرم اگر تقوا داريد اگر ارليزگاريد؟ ميبينيم که لر
دو شخصيت مظهر عفا لستند .برلان رب يوسه را نجهات داد و جنهاب
مريم به خدا انا بردند که لر دوي آنها به يک چيز بر ميگردد يعنهي تقهوا
يعني خويشتن داري يعني عفا ببينيد قرآن براي مردلا الگهوي يوسه
را و براي زنلا الگوي مريم را آورده است در بعضي روايات است که وقتهي
قيامت ميشود به بعضيلا که معصيت زنا يا فحشا يا بيبنهديباري مرتکه
شدند ميگويند چرا اين کارلا را کردي ميگويند جوان بهوديم زيبها بهوديم
ميگويند يوس را بياوريد ببينيم تو زيباتر لستي يا يوس ؟ از زنان گنهکار
ميارسند چرا گناه کردي؟ ميگويد من جوان بودم زن بودم ميه داشهتم
ميگويند مريم را بياوريد اين مريم مادر حضرت عيسي است ببين چگونهه
عفت و ااردامني را رعايت کرد7 )1( .
اين است که ميگوييم عفا حجاب ااردامني حيا و عفت يهک دسهتور
قرآني است.
در سوره احزاب آيه  59ميفرمايد :اگر در جامعه اوشش و حجاب باشهد دو
اثر مهم دارد يک اثرش اين است که انسان شناخته ميشود که ال حجهاب
و دينداري است .و اثر ديگرش اين است که اذيت نميشود به قول يکي از
بزرگان حجاب مصهونيت اسهت نهه محهدويت و امهروزه متاسهفانه خيلهي از
مشکالت جامعه خصوصاً در بحث عفت و ااردامني بهر ميگهردد بهه عهدم
رعايت حهجاب چهه زيهبا مهي گويد عالمهه اقبهال اللهوري خطهاب بهه زن
لاي مسلمان.
()1اُ خااإل ارا«

احعن»الظأنفامأ،اصا .241ا
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کههه در آغوش شبيري بگيري
بتولي باش انهان شو از اين عصر
اقبال ميگويد اگر ميخوالي به عنوان يک مادر نقشت را خوب ايفها کنهي و
مانند زلراي مرضيه فرزندي چون حسين تقديم جامعه کني بايد زلراگونهه
حجاب و عفت را رعايت نمايي از نظر عالمه اقبال اللوري اشرفت و ترقهي
غربيلا به خاطر بيحجابي نست حجاب مانع تمدن و تکام يک جامعهه و
يک ملت نهمي گردد بلکه اسها اشهرفت صهنعتي غربيلها علهم و سهواد
آموزي است.
قهوت مغههرب ني از چنک و رباب ني ز رقص دختران بههههي حجاب
ني زعريان سا و ني از قطع موست
ني زسحر ساحههههران الله روست
ني فروغش از خهههط التيني است
محکمهههي او را از الدينههي است
قوت افههههرنک از علهم و فن است از لمين آتش چراغش روشن است
دك﴾ اول بههه
﴿َياحَندُّ َهددأااالَُّدن ُّ﴾ اي اههامبر ﴿قؤد ْل ناَلَ ْزَلا ن د َ
اهلل متعههال ميفرمايههدَ :

زنلاي خود بگو رلبر و مدير يهک جامعهه ابتهدا بايهد خهانواده خهويش را
اصالح نمايد اگر انسان ابتدا خانواده خويش را اصهالح نکنهد و بهه خهانواده
خودش تذکر ندلد نميتواند به مردم تذکر بدلهد لهذا خداونهد از زنلهاي
ك﴾ به دخترانت لم بگو ﴿لنن ن ن
ن﴾ سوم بهه
﴿لمجَدَُأتن َ
عأءااال ؤْم ْدْمُن َ
ايامبر شروع کرد َ
َ َ
زنان مردم و مومنين بگو چه کنند؟
اولَْ نه َّن نام ْنا َ َامجن بن نه َّن﴾
ن َ
بگو ﴿نؤ ْ نن َ
جلباب لمان اارچه بلند مث چادر است بگهو ايهن جلبهاب و اارچههلا را از
روي سر اايين بيندازند و مث چادر در بياورند به گونهاي که بهدن و مهوي
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دكاحَ ْد َىاحَ ْ اندؤ ْد َفْ َن﴾ا(8)1ايهن باعهث
ايدا نباشد .اين آيه آيه حجاب اسهت ﴿ َالن َ
ميگردد به عنوان يک زن مسهلمان آزاد و بها حجهاب شهناخته شهوند اهس
حـجاب و عـفاف دو اثر دارد :اوالً  -شناخته نمي شهوي .ثانيهاً  -اذيهت
نمي شوي.
روايت :شيطان به حضرت يحي گفت دو سالح برنده ترين سالح و اشهتوانه
اي من است يکي غض  .انسان کهه غضه ميکنهد آدم ميکشهد فحهش
ميدلد جنايت ميکند ديگري زنلاي نا محرم است اين دو نور چشم من
و برنده ترين سالح من است .عزيزان در طول تاريخ يکي از حربههلاي کهه
دشمن لميشه براي انحرا جامعه استفاده کرده لمين حربه بي حجهابي و
گسترش فساد در جامعه است.
گسترش فساد عامل شکستاندلس:
در اندلس اسپانياي فعلي لشت صد سال مسلمانلا حکومهت داشهتند در
سال  92لجري فهتح شهد و در سهال  898سهقوط کهرد يعنهي  806سهال
مسلمانلا در اسپانياي فعلي حکومت داشتند مسيحي چي کار کردند کهه
اين جامعه را از اسالم به مسيحيت بر گرداندند؟ به و سيله فساد کابارهلها
مراکز شراب کلوپلاي شبانه بيشترين زنان و دختران زيباي مسهيحي در
ااررلا لويت جوان مسلمان را نابود کردند9 )2( .

()1ا

هاااحزاب:ا .59ا

()2احع ينا«

اوليااكرب»ا لعلةا خُ ايناُأياا تأدا« ف ي»اصا،3اصا .241ا
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شهوتراني عامل شکست قوم حضرت موسي:
قوم موسي چگونه شکست خورد و باعورا چگونه توانست جلوي ايروزي آنها
را بگيرد در روايت آمده است :باعورا گفت زنهان و دختهران تهان را آرايهش
کنيد و بين لشکر موسي بفرسهتيد آنهها جهذب ميشهوند و مرتکه فحشها
ميشوند بيست لزار از لشکر از بين رفتند و شکست خوردند.
اهميت عفاف و پاکدامني در سوره مبارکه نور:
﴿قؤلاالنلْم ْْنمُنناندِؤ ُّ ن
اامدناحَمج ن
دكاحَ ْزَكد ا َِدؤ ْ اإن َّ َّ
اشبند ٌان َدأا
الَْف َفظؤد اافؤد ؤل َ ؤه ْ ا َالن َ
ااريَ َ
ضد ْ ْ َ
ْ ؤ ََ
ةدأ نُ ْ َ
ةَُد ؤ َا﴾ا( 10)1ا
نَ ْ
به مردان مومن بگو از بعض نگالاي خود (نگاه غير مجاز) چشم اوشي کنند
و دامن خود را حفظ نمايند اين براي ااکتر ماندن آنان بهتر اسهت خخداونهد
به انچه انجام ميدلند آگاه است.
در شان نزول اين آيه ميخوانيم جواني در بين راه زني را ديد طوري غر
نگاه بود که صورتش به ديوار برخورد کهرد و مجهروح شهد نهزد ايهامبر
آمد ماجراي خود را نق کرد اين آيه نازل شد.
پيامهايي که ازين آيه دريافت ميکنيم.
 -1الزمة ايمان حفظ نگاه از حرام استخ ﴿قؤلاالنل ن
نانَدِؤ ُّ
ض ا﴾ا
ْم ْْمُن َ
ْ ؤ
 -2جازبهلاي غريزي را بايد کنترل کردخ ﴿نَدِؤ ُّ
ض ا﴾ ا
 -3گناه را ازسرچشمه جلوگيري نماييم و تقهوي را از چشهم شهروع کنهيمخ
ن
ةأ ن نُ ْا﴾ا ا
﴿م ْناحَمجْ َ
()1ا

هان :ا .30ا
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 -4چشههم اههار مقدمههه ي اههاردامني اسههتخ ﴿ندِؤ ُّ ن
اامددناحَمج ن
الَْف َفظؤد اا
ضد ْ ْ َ
َ
ةددأ نُ ْ َ
فؤد ؤل َ ؤه ْا﴾ا ا
 -5اوشش براي مردان نيز واج استخ ﴿ َلَْف َفظؤ اافؤد ؤل َ ؤه ْا﴾ا ا
 -6چشمچراني و بهي عفتهي مهانع رشهد معنهوي انسهان اسهتخ ﴿نَدِؤ ُّ
ضد اا-ا
َلَْف َفظؤ ا-احَ ْزَك ﴾ا
 -7چشم چراني در محضرخدا استخ
اارياشبن ان أانةُ ا﴾ا(11)1
در محضر خدا معصيت نکنيمخ ﴿إن َّ ََّ َ ٌ َ َ ْ َ ؤ َ
ضن نامناحَمج ن
﴿لقؤلاالنلْم ْْنمَُ ن
ْنافؤد ؤل َ ؤه َّان﴾ا( 12)2ا
أتانَدِْ ؤ
ض َْ ْ ْ َ
ةأ نُ َّن َ
َ ْ ؤ
الَْف َفظ َ
به زنان با ايمان بگو از بعض نگاهلاي خود (نگالاي غير مجاز) چشم اوشهي
کنند و دامن خود را حفظ نمايند.
اين آيه يکي از طوالني ترين آيات اسهت کهه درمسهاي خهانوادگي و امهور
تربيتي و مفاسد اخالقي به ريزترين مساي ارداخته است .خداونهد در ايهن
آيه بست و انچ مرتبه با آوردن ضمير مونهث بهه زنهان توجهه کهرده اسهت.
استفاده ميشود که حفظ حجاب و ترر جلوهگري ثمرات بسهياري داردکهه
برخي از آنلا عبارتند از :آرامش روحهي اسهتحکام ايونهد خهانواده حفهظ
نس جلوگيري از سؤ قصد و تجاوز ايشگيري از امراض مقهاربتي و روانهي
اايين آوردن آمار طال از بين رفتن رقابتلاي منفهي حفهظ شخصهيت و
انسانيت زن و نجات از چشملا و دللاي لو بازي که امروز دنياي شر و
غرب را فراگرفته است.
()1ا
()2ا

هان :ا .30ا
هان :ا .31ا
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پيامهايي که از اين آيه دريافت ميکنيم:
 -1در لزوم عفت و ااردامني و ترر نگاه حرام بين زن و مرد فرقي نستخ
ْن﴾ ا
ض َانا–اففظ ا-اَا َْف َفظ َا
ض ْ
﴿نِض -انَدِْ ؤ
ن
ننا نزنَُتَ ؤه َّان﴾
 -2جلوگيري از حضور زنان در جامعه ممنوع استخ ﴿ َلَااندؤْب َ
 -3ظالر بودن قسمتلاي از بدن که به طور طبيعي ايهدا اسهت– صهورت
امأاظَ َه َ نام ُْ َهأ﴾
دست و اا مانعي نداردخ ﴿إنَّا َ
 -4در ميان انواع اوشش نام مقنعه و روسري بزرر آمهده و ايهن دليه بهر
الميت حجاب استخ ﴿ ؤُخؤ ن نُ َّان﴾
 -5در قانون گزاري بايد به ضرورتلا واقعيتلا و نيازمنديلا توجه شود و
اگر اوشاندن آن قسمت از بدن که خود به خود آشکاراست واجه ميشهد
امأاظَ َه َ نام ُْ َهأ﴾ ا
زندگي براي عموم زنان مشک بودخ ﴿إنَّا َ
 -6اسالم به نيازلهاي فطهري و غريهزي بشهر ااسهخ مثبهت ميدلهدخ ﴿إنَّاا
النبؤد ؤ الَتن نه َّان﴾ ا
تاح َْْيَأ ؤُنؤ َّان﴾
 -7زن حق مالکيت داردخ ﴿ َملَ َيف ْ

ن
ننا نزنَُدتَ ؤه َّان﴾ا
 -8با حفظ حجاب حضور زن در جامعه مهانعي نهداردخ ﴿ا َلَااندؤْبد َ

اامد َ ا
لمانگونه کهه حضهور زنهان در نمهاز جماعهت بالمهانع اسهتخ ﴿ َلا َْك ؤد َ
ن﴾ا
اال َّاكن ن َا
 -9لمة مهردم نسهبت بهه مسهله نگهاه کهردن و حجهاب مسهؤولند و بهراي
نگاهلاي حرام خود بايد توبه نمايند ﴿اتؤ مج ااإال او﴾
 -10راه رستگاري بازگشت از مسيرلاي انحرافي به راه خدا است.
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ارايه راه حل براي حفظ عفت و پاکدامني:
راه حل اول :ازدواج:

ن
الةددأحلنن ن ن ن
الإن َمددأ ن ؤيف ْ اإن ْ ا
اهلل مههي فرمايههد:ا﴿ َلحَنْ نيف ؤ د ْ
الا َّ َ
نامد ْدناوبَددأد ؤك ْ َ
اااَل َََي َمد امد ُْ ؤيف ْ َ
ااري نامنافَ ْ ن ن
ن
ال َّ
اولن ٌا﴾ا()1ا 13ا
الا ن ٌ َ
اءاندؤِْاُ نه ؤ َّؤ ْ
اريؤ َ
ضلو َ
نَ ؤيف نؤ اافؤد َق َ َ
اسران و دختران بي لمسر و غالمان و کنيزان شايسهته ازدواج خهود را بهه
لمسر دليد و از فقر نترسيد که اگر تنگدست باشيد خداوند از فض خهود
بي نيازشان ميگرداند.
نکتهها:
اياميجمع ايم يعني کسي که لمسر ندارد خواه مرد باشد خواه زن.
بهترين واسطه گريلا.شفاعت و واسطه گري در امر ازدواج است چنانکه در
روايت امده است کسي که ديگري را عرو يا داماد نمايهد در سهاية عهرش
خدا است.
ادر و مادري که با داشتن امکانات فرزنهدان شهان را لمسهرنميدلند اگهر
فرزند مرتک گناه شودخ والدين در گناه او شريک است.
راه حل دوم :عفت ورزي:

ن
اهلل متعهههال فرمهههوده﴿ :لالْ عددتَ ْ نف ن
فااالَّد ندِنن َاا َن
دأاحد َّدُاندؤُِْن دَ ؤه ؤ َّ
ااريؤ نامد ْدنا
ان د ؤ ل َ ان َيفأحد َ
ََْ
َ
فضلن ناو﴾ا(14 )2
َْ

()1ا
()2ا

هاان :ا .32ا

هان :ا .33ا
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کسانيکه وسيله ازدواج نمييابند بايد اار دامني و عفهت ايشهه نماينهد تها
آنکه خداوند از کرم خويش آنان را بي نياز سازدخ
پيامهايي که اين آيه بدان اشاره دارد:
 -1جامعة اسالمي مسئول ازدواج افراد بي لمسر استخ (وانکحوا)
 -2ازدواج در اسالم امر مقد و مورد تاکيد استخ
 -3تهنها سهفارش بهه ترر نگاه حرام کهافي نيسهت مسهئله ازدواج را بايهد
ح کنيمخ
ن﴾ا
الةأحلنن َا
 -4داشتن صالحيت شرط طرفين عقد استخ ﴿ الا َّ
 -5خداوند تامين زندگي عرو و داماد را وعده داده است و ازدواج وسهيلة
وسعت و برکت زندگي استخ ﴿ندؤُِْنَ ؤه ؤ َّ
ضلن ناو﴾ا
ااريؤ نام ْنافَ ْ
پيامهاي اين آيه:
 :1دست رسي نداشتن به لمسر مجوز گناه نيست صبر و عفهت الزم اسهتخ
ف﴾ ا
﴿ َلالَْ ْعتَ ْا نف نا
 :2اگر عفت و تقوي داشته باشيم خداوند ما را بي نياز ميسازدخ
 :3در حفظ عفت و اار دامني عمومي لم جوانان خود را حفهظ نماينهد و
لم حکومت اقدام کند و لم ثروت مندان جامعه به ااخيزندخ
نتيجه و پيام:
اس به اين نتيجه ميرسيم که عفت و ااردامني يک ارزش بينهايت مههم
اخالقي و اجتماعي است اگر مسلمانان عالم به اين اص توجهه نماينهد اگهر
جامعه اسالمي افغانستان به اين اص توجهه الزم نماينهد ميتوانهد در لمهه
عرصهلا و زمينهلا ايشرفت و ترقي داشته باشند اما اگهر خهداي ناخواسهته
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فرلنگ عفت و ااردامني آسهي ببينهد فحشها و فسهاد تمهام ارزشلها و
افتخارات ما را برباد خوالد داد.
درحاليکه ما سخت ضرورت داريم در عرصهة اقتصهاد علهم و فهنآوري بهه
ايشرفت دست ايدا کنيم و فاصله خود را با دنياي متمدن کم بسازيم تنهها
راه تربيت صحيح اسالمي و رعايت عفا و حجاب اسالمياسهت .و در عهين
حال روي بياوريم به علم مدنيت و ارزشهاي برين اسالمي و انساني.
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35

احلمددهلل ر ا اال د مني وااص د

آفتهاي اجتماعي

وااس د ع دی أش د ا اب ي د ء وام س د ني و دی آا د و

صح أمجلني.
أم بلهلل:
 -1بهتان (تهمت):
اين هم از صفتهاي بس يار زش ي اس ت ه ا اه ا بان ب د اب ي آب ا
به ان هننده ،با اف اا تهمت د اق
شخصيت ادسانهاي بي گناه ميش
قي يت يگاان را پايمال ميساز  ،با همين سبب است ها خدا دد مؤمنان
را از آن باقذر مي ار ميفامايد:
ص د ُح ا
آمنُد ا نج َا د ء ُ اَ َِ س د بَ بنََددب َِدََينُد ا أَج تُص دي ُ ا قَد ا ًم د ََ َه اَد َِد ُ ا
﴿اياي َه د ااَّد ي َن َ
(1 )1
ني﴾
َ َى َم َِد َل ا ُ اَ ََندم َ
تاجما« :اى هسادى هاايمان آ ر هايد اگا فاسقى بااي ان خباى آ ر خ
بارسي هنيد مبا ا با د ا ادى گا ه ى را آس يب باس اديد [بع د از آده ا
ها هايد پشيمان ش يد»

( )1س ه حج ات.6 :
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 -2سخنچيني و نمامي:
بين آدان اخ الف

دمّام هسي است ها سخن بد يکي را با يگاي ميبا
شمني با ج ميآ ر .
دمامي سخنچيني ،ر غ بسيار زشت داپسند است .شخص س خن چ ين
ادسادي است پست ض عيفالنفس م ايض ب ي ارزش ه ا از اخ الف
ندا ت ادسانها با هم لذت ميبا چشم يدن س ي محب ت يگ اان
را ددار .
به اين راه مبارزه با ادسان دمام سخنچين اين اس ت ه ا ب ا س خنان ا
ت جا دش  .با همين ليل است ها خدا دد با ما س ر مي هد:
(2)1
﴿ َوََل تُط اع ُ َّل َح َّ ا َّمهنيََ ،هَّ ز َّم َّ
ش ء بنَميَ﴾
تاجم ا « :از ه ا مس م خ رد ده ف ا ماي ا (پس ت فام ان مب ا[ ،ه ا
نيبج ست بااى خباچينى گام بامى ار ».
 -3تحقير و کوچک شمردن ديگران:
يکي از س رات ماآن هايم اق اام قف شخص يت يگ اان اس ت ،ت ا
اتحا باا ري محب ت ر ب ين اف اا جامع ا محف م بماد د تفام ا
شمني از بين با  .خدا دد م عال ر اينباره ميفامايد:
سد ء مدن
﴿اياي َه ااَّ ي َن َ
سدى أَج ي ُك دُ ا َخد ً
يا مد ان ُه اَ َوََل َ
آمنُ ا ََل ي اس َخ ا قَد بع مدن قَد ا ع َ َ
س اَل اس ُدَ
سى أَج ي ُك َّن َخ ً
يا مد ان ُه َّن َوََل تَد ام ُدووا أَ ُس َ
سء َ َ
َ
سد ُك اَ َوََل تَدنَد بَد ُووا َ ابَا َِد ا بد اال َ
(3)2
َّ
َّ
ك ُه َُ ااظ ا ُم ج﴾
ب َِب اُواَال َ
س ُق بَد ال َهلل االيَ ج َوَمن َّلا ي ُ ا
ا ا ُس ُ
( )1س ه ق َ.11 -10 :
( )2س ه حج ات.11 :
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تاجما« :اى هسادى هاايمان آ ر هايد دبايد م مى م م يگا را ريشخند هند
شايد آدها ازاينها به ا باشند دبايد زدادى زدان [ يگا را [ريش خند هنن د
شايد آدها از اينها به ا باش ند از يک ديگا ني ب مگياي د ب ا هم ديگا
لقبهاى زشت مدهيد چا داپسنديده است دام زشت پس از ايم ان هاه ا
ت با دکا آدان خ س مکاردد»
ر اين آيا شايفا خدا دد با مؤمنان س ر مي هد ها با يگ اان اق اام
بگذاردد شخصيت شاافت خ شناميآدان را محف م دگهدارد د دباي د
هيچ فا ي چا ما باشد چا زن م ر اس هزاء تمسخا ماار گيا تحقيا
دبايد هسي ب ا خارااينک ا س ا ض ن د اماتبي ار ي ا فقي ا
ش
تنگدست ميباشد يا دقص نيبي ر انضاي ا مشاهده ميش با هلمات
يا اشاره با ست زبان چشم م ر بي اق اامي تمس خا ام ن ش ،
چااها اه ا هسادي ها م ر تحقيا ت هين ماار ميگيادد ب ا د ز خدا د د
به ا از هسادي هس ند ه ا خ را بيني ب مي ادن د يگ اان را تحقي ا
ميهنند .با هيمن خارا شخص اس هزاءهننده چ ن هسي را م ر تمس خا
ماار مي هد ها خدا از ا راضي است ر ققيقت با خ ظلم ميهند مها
غضب خدا را م جا خ ميساز  .نال ه بااين هسي ها م ر اس هزاي
شخصي ماار گافت آرام دميدشيند بلکا ا ار ميش ها نيبهاي ا را ديز
جس ج دمايد آن را ر بين ما م شاين هند .ق ي اگا نيب ي ه م دباش د
شايعااي ميساز با گ دااي آداا بيان ميهند ه ا م ا م ب ا ر هنن د .ل ذا
ازاين جهت هم شخص اس هزاءهننده با دفس خ ظلم ميهند.
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بنابا اين بايد يقين اش ا باشيم ها تحقيا بي اق اامي با يگاان ،بان ب
س ادا ر ب ين اش خا
ايجا هينا ندا ت ر لها د اب ي ر اب
ميش .
خدا دد م عال ر اين آيا ،مؤمنان را با منزلا دفس اقد م اار مي ه د ه ا
سزا ار ديست يکديگا را تحقيا هنند هاگ اه هس ي ب اا ر ين ي خ را
تحقيا هند مادند آن است ها دفس خ را تحقيا ها ه باشد ،ميفامايد:
س ُك اَ﴾ دفس خ
﴿ َوََل تَد ام ُووا أَ ُس َ

را مسخاه دکنيد!

 -4دادن لقبهاي بد به ديگران درست نيست:
همين ر ر ماآن از ا ن القا داپسند با يگاان دهي دم ه ميفامايد:

﴿ َوََل تَدنَ بَد ُووا َ ابَا َِ ا﴾
يعني« :همديگا را با لقب بد مخ اديد!».
فاق دميهند اين لقب بد بااي خ ش خص باش د ي ا ب ااي پ در م ا ر
همسا سايا دز يکان ا  .زياااين هار سبب هينا ندا ت ميش  .س س
خدا دد ميفامايد ها تحقيا اس هزاء لق ب ب د ا ن ب ا يگ اان بان ب
فس خا ج از ارانت اما خدا دد است.
بد ن شک هسادي ها ازاين هارهاي زشت گناهان صفات داپس ند ري
دميج يند ،مبل از هما با دفس خ ظلم ميهنند زياا خ را ر مع ا
غضب الهي امن ميسازدد.
(4 )1

( )1س ه حج ات.12 :
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 -5سوء ظن (بدگماني) ،جاسوسي و غيبت:
خدا دد م عال ادسانها را با اق اام گزار ن با هم ديگا ن ت ميدماي د
آدان را از بدگمادي جاس سي پيدا ه ا ن ني ب يگ اان غيب ت آد ان
باقذر مي ار ميفامايد:
سد ا َوََل يغاَدب
دا ااظَّدن ن اوب َوََل ََ َّ
يا م َدن ااظَّدن ن َّج بَد ال َ
آمنُ ا ا
﴿اياي َه ااَّ ي َن َ
ااَن ُد ا َ د ً
سُ
اهَ ن َّج َّ
َح ُهلل ُ اَ أَج يا ُ َل َحلا ََ أَخي َميً َِ َك اه ُ ُم هُ َواتَّد ُِد ا َّ
اا
ض ُكَ بَد ال ً
بدَّ ال ُ
اهَ تَد َّ ب
ض ايب أ َ
(5 )1
َّحي بَ﴾
يعني« :اى هسادى هاايمان آ ر هايد از بس يارى از گمانه ا ب اهيزي د ه ا
پارهاى از گمانها گناه اس ت جاس س ى مکني د بعض ى از ش ما غيب ت
بعضى دکندايا هسى از شما ست ار ها گ شت باا ر ما هاش را بخ ر ؟
بد ن شک هما شما از ما ه خ اري بدتان ميايد [پس از خدا ب اسيد ه ا
خدا ت باپذيا مهابان است».
خدا دد م عال رايا مبارها مؤمنان را از اش ن بدگمادي دسبت با همديگا
باقذر مي ار  ،زياا اين هار بانب تحقيا آدان ميش با همين خارا اس ت
ها ميفامايد بعضي از بدگماديها گناه است .الب ا بدگمادي م ي گناه است
ها با شخص مؤمن م ر ان ما گمان با ه ش  .اما هسادي ها با اش ن
فسا اخالمي معا فند با هارهاي داپسند ست ميزدند ،پس ب دگمادي ر
ق ايشان گناه ديس ت .ب ا هم ين خ ارا م اآن ه ايم ميفاماي د :باخ ي
بدگمادي گناه است.
ر ا اما خدا دد م عال از جاس سي پا ه ري دهي ميهند ميفامايد:
( )1س ه حج ات.12 :
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دبايد نليا ادس انهاي م ؤمن رس ت ه ار جاس س ي هني د نيبه اي
پ شيده آدان را فاش دماييد ها اين اما سبب هينا شمني ر ب ين اف اا
جامعا ميگا  .اما افاا ي ها لت مشا ع آدان را تعيين ميدماي د ت ا ب ا
ا ضاع اق ال هسادي مسل باشند ها ر پيايجا ف ن ا فس ا از ب ين
با ن قک مت هس ند مشم لاين آيا دميش .
خشم و عصبانيت:
خشم نصباديت از صفات داپسند زش ي است ها هاگاه با اف اا جامع ا
جامعا چار خش دت ش  ،اثاات داگ ار خطاد اهي ب ا ب ار
مسل گا
دب ن مه ا
ميآ ر ما م چار تفاما اخ الف گسيخ گي ر اب
محبت ميش دد.
بار ل را از س ت
ادسان م ي با خشم ميآيد ها مدرت تش خيص ق
مي هد با ص رت جاد ري ردده قشي ر ميآيد دمي ادد چا خ اه د
ها  ،خ يال م يه ند ه ا ب ا ن صباديت ه اامت شخص يت خ را
محف م مي ار .
بد ن شک ادسان نصبادي هميشا ر ض ار زي ان م اار ار  ،زي اا خش م
نالم ت دش ادا ظل م تج ا ز اس ت رقاليه ا قل م ق ص لا لي ل
ه شياري ،م ادت رايت ميباشد.
از ر اف يگ ا ادس ان نص بادي تح ت ت ثيا فش ار ش ديد خش م ،چ ار
داراق يهاي فاا ان ر قي جسمي ميگا ب ا هم ين جه ت اس ت ه ا
اسالم م قيان مؤمنان ارس ا را ها م ر رضاي خدا دد ماار گاف ا ادد ب ا
تسليم دشدن ر باابا خشم غضب ت صيف ميهند ميفامايد:
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ني﴾
ني ا اغَي َ
ني َن اانَّ س َواهُ يب اا ُام احسن َ
ظ َواا َال ِ َ
﴿ َوا ا َك ظم َ
تاجما( :مؤمنان راس ين هسادي هس ند ها خشم خ را ميپ ش ادند از
ما م گذشت ميدمايند ،چنين اشخاصي ديک هاردد خدا د د ديک ه اران را
ست مي ار .
(غي يعني خشم بسيار شديد( .هظم غي يعني پنهان ساخ ن اظهار
دنم ن آن تسل با دفس دشان ددا ن اثا آن.
بايد م جا باشيم ها ماآن تنها با پنهان دم ن خش م تس ل ب ا دف س
گذش ت از ادس انهاي م ج ا ز ه ا بان ب
ن ت دميهند ،بلکا ب ا نف
باادگيخ ن خشم ميش دد ديز ت هيد ميدمايد ميفامايد ظلم تجا ز آدان
را با ديکي خ بي پاسخ گ ييد.
هنگاميها ادسان ميبيند با ق ا تج ا ز ش ده اس ت ربيع اً خش مگين
ميش  .پس گذشت نف ر چن ين ق الي دش ادا بزرگ اري ارس گي
اخ المي ا س ت ه ا ت ادس ا ب ه اين راه را ب ا هنگ ام ج ش ش خش م
اد خا هند.
معل م است ها هنگام خشم نصباديت ،مض ا ت ادس ان ،منص فادا ديس ت
چ ن ر آن هنگام دميت ادد ق را تشخيص هد .لذا اه ا مضا تهايي ها
ر قالت خشم ادجام ميگيا از ق ندالت ر است .ب ا هم ين خ ارا
است ها خدا دد نف گذشت را با هنگام خشم بخشي از ص فات مؤمن ان
ماار مي هد ميفامايد:
(6 )1

( )1س ه آل م اج.134 :
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﴿ َون َذا َم غَض ُ ا ُه اَ يغاس ُو َج﴾
تاجما( :مؤمنان امعي هسادي هس ند ه ا اگ ا خش منان ش ددد (زم ام
اخ يار را از ست دمي هند با دفس خ مسل هس ند ست با ه ار
سخن داپسند دميزدند جادب مقابل را ميبخشند.
پيغمبا اهام مبارزه با دفس تس ل ب ا آن را هنگ ام خش م غض ب،
دشادا مهامادي لياي مي ادد ميفامايد:
(8 )2
ااشهللي ُهلل َاص َ ن ََّّن َّ
س َّ
ضب ﴾
ااشهللي ُهلل اَا ي ي ُ
سس ُ ن َهلل ااغَ َ
کَ َ
﴿اَي َ
(7)1

يعني مهامان هسي ديست ها ر هش ي ز رآزم ايي ديا من د باش د بلک ا
هسي است ها ر مت خشم مها ،با دفس خ مسل باشد.
ارس ا م صف ش دد ،باي د
بنابااين هسادي ها ميخ اهند با اخالق ا
خ را با با باري صبا تحمل تسل ب ا دف س ن ا ت هن د تم ام
اقساساتي را ها ادسان را چار هيجان خشم ميدماي د هن ال هنن د ت ا
مبا ا تحت ت ثيا آدها انمال داپسندي از آدان س ابزدد ه ا س بب پش يمادي
ش  .م ي ادسان چن ين تس لطي را ب ا دف س خ پي دا ه ا خ را از
مشکالت فاا ادي محف م ميدمايد.
حسد:

قسد يعني آرز ي بدبخ ي داراق ي يگاان از ص فات زش ت داپس ند
مضا ميباشد ها ادسان را چار بدبخ ي زد دگي د اآرام ميس از  .ادس ان
( )1س ه ااش ي.37 :

( )2صحيح خب ي ،حهلليث.6114 :
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قس ه ا آرز ي ب دبخ ي د اراق ي يگ اان را ار دف س خ را ب ا
گاف اري بدبخ ي آدها شا ميدمايد ،با تمام معنا فط ات ساش ت پ ان
خ را گاگ ن ساخ ا راه ق را گم ها ه است .با جاياينک ا از خي ا
خ شي راق ي يگاان خ شحال باشد از آدها ردج ميبا .
بايد م جا باشيم ها راين نصا ،قسا ت دقش خطاداهي را بازي ميهند
اه ا ما م ر ام آن گاف اردد .فقاا دسبت با ثا تمندان ،زدان دس بت ب ا
ما ان  ...قسا ت مي رزدد .ادسان قس م ي ميبيند يک دف ا ،م ف
پيا ز است خ ا با چشمش دمير  .آتش قسا تش زبادا ميهشد آرام
دميگيا  .لذا شا ع با قيلا سيساچيني ميدمايد تا ا را از پاي رآ ر
خ را ر جاي ا ماار هد يا ا را ر دظا ما م خ ار بيارزش ساز .
ادسان قس يک شکست خ ر ۀ ر قي اخالمي است ها ان ما با دف س
خ يش را از ست ا ه است .اقساس نجز دات ادي ميهند فکا ميهن د
ها مدرت ددار با آرز هاي خ باسد با همين خ ارا اس ت ه ا م اآن از
قسا ت دهي ميهند ميفامايد:
سد ء
َّل اهُ ب بَد ال َ
ضد ُك اَ َ َدى بَد الدا ا َاد ل َصدي ب
سد ُ ا َوا ن َ
ب ّمدَّ ا ا َ َ
﴿ َوَلَ تَدَ َمنَّ ا ا َم َِض َ
ض ﴾
اسبَاُ ا اهَ من َِ ا
ْب َو ا
ساَ
َصي ب
ب ّمَّ ا ا َ َ
تاجما :آرز ي چيزي را دکنيد ها خدا دد باخي از شما را با انط اي آن ب ا
باخي يگا باتاي ا ه است .ما ان دصيبي اردد از آدها با ست آ ر هادد
(9 )1

( )1س ه س ء.32 :
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زدان هم دصيبي اردد از آدها با ست ميآ ردد ،شما از خدا د د فض ل ا
را رلب هنيد.
خدا دد ادسانها را از آرز ي دعمتهايي ه ا ب ا يگ اان ا ه ش ده باق ذر
اش ا فام ه دبايد با قسا ت با آدها بنگايد ز ال از بين رف ن آدها را
ر ل آرز دماييد .س س ميفامايد :ث ا ت م الي ه ا ادس ان ب ا س ت
ميآ ر د يجا تالش زقمت ا ست ،لذا ب ا مؤمن ان الزم اس ت ب ااي ب ا
ست آ ر ن آن با تالش ه شش خ م کي باشند اس عدا هاي خ
را ر راه رسيدن با آرز هاي خ ب ا ه ار گياد د از فض ل ه ام خ دا
ب خ اه ند ه ا آد ان را ر راه رس يدن ب ا چيزه ايي ه ا از آن محا من د،
ياري رسادد.
خدا دد با ما س ر مي هد ها از شاّ ادسانهاي قس با ا پن اه بب ايم
ميفامايد:
س َهلل﴾
﴿ َومن َش َح سهلل نذَا َح َ
يعني« :اي محمد بگ از شاّ ادسان قس
ميباشد با پا ر گار پناه ميبام».
(10 )1

ها ر قال بکارگياي قس ا تش

عالج حسادت:
يکي از راههاي رهايي از اقساس قسا ت دسبت ب ا يگ ااناين اس ت ه ا
ادسان خ را با دعمتهايي ها خدا دد ر زددگي با ا بخشيده است م ادن
هند با ادجام ظايف خ ب ا از هاگز ضعيت خ را با هسادي ه ا از
( )1س ه ِ َ.5 :
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ا باالتا صاقب دعمته اي فاا انت ا ميباش ند ،مقايس ا دکن د بلک ا ب ا
هسادي ها از ا فقياتاادد بنگا دعمتهايي را ه ا خدا د د ب ا آد ان ا ه
مشاهده هند خدا را شکا دمايد .پيغمبا اهام راين باره فام ه است:

دل َ َيد ف امدَ ل َو الَ ددَ َِ ينظُد ا َ َمددن ُهد َ أَسد َس َل مند ُ
«ن َذا َظَد َ اَ َحد ُهلل َاَ ا َ َمددن ُِضد َ
ّمَّن ِضل ي » (11 1
ُ َ َ
يعني هاگاه يکي از شما با هسي دگاه ميهند ها آن هس از لح ام م ال
ميافا جسم از ا باتا باالتا است بايد با هسي يگا هم دگاه هند ه ا از
خ ش پايينتا است از لحام مالي جسمي از ا هم ا ميباشد.

( )1صحيح ام ع مس َ،حهلليث.2963 :
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