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 فهرست
 عنوان                                                                                       صفحه

 24 .......................................................................................................................دوم اپچ مقدمه

 ۳۰ ........................................................................................................................لچاپ او مقدمه
 ۳4 ........................................................................................................................................تقريظ..

 
 فصل اول
 خطبه اول
 ايمان به اهلل

 ۳۸................................................................................................در لغت و اصطالح....... مانيا
 ..................................................................................................................۳۹لفظ اهلل یمعنا
 ........................................................................................................4۰اهلل تيموجود ليدال

 4۰.................................................................................................................... ینقل ليالف: دال
 42..................................................................................................................... یعقل ليب: دال

 4۶.............................................................حكايت .......................................................................
 4۷......................................................................................................................یفطر لي: دالج
 4۸............................................................................................................................... عتي: شرد

 4۸......................................متعال است بروجود اهلل  امبرانیومعجزات پ تهای: واقع هـ
 ۵2.................................................اهلل متعال............................................................ یها نشانه

 ۵2......................................................................................................................عتیالف: در طب
 ۵۵.........................................................................نشانه های اهلل متعال در وجود انسانب: 
 ۵۹....................................................شناخت اهلل متعال.......................... یبرا گريراه د چند

 ۶۱.....................انكار اهلل متعال ممكن است؟.................................................................... ايآ
 ۶2............................................کشاند.................................. یکه انسان را به انكار م یاسباب
 ۶۷................................انسان.............................................. یدر زندگ به اهلل مانيا نقش

 ۷۰......................................بحث...................................................................................... ۀصالخ
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 خطبه دوم

 اهلل تیبه وحدان مانيا

 ۷۳..........................................................................................................................دیتوح فيتعر

 ۷4 ............................................................................................................................دیتوح اقسام

 ۷4...................................................................................................................تیربوب دیتوح -۱

 ۷۷..................................................................................................................تیألوه دیتوح -2

 ۷۸...............................................................أسماء و صفات...................................... دیتوح -۳

 ۷۹............................................................در اسالم............................ دیتوح گاهيو جا تیاهم

 ۸۰...........................................................................................رد؟يپذیچگونه تحقق م دیتوح

 ۸۰...........................................................................................................................دیتوح عناصر

 ۸۱.........................................................................................................................................شرك

 ۸4................................................................................شرك در تصرف......................................

 ۸۵...............................................................................دعاء بر دو نوع است................................

 ۸۷.........................................................................................شرك در عبادت.............................

 

 سوم خطبه

  به مالئکه مانيا

  ...............................................................................................................۹۱ مالئكه  فيتعر

 .......................................................................................................۹۱  ود مالئكهوج ليدال

  .................................................................................................۹2 مالئكهاز صفات  یبرخ

  ..................................................................................۹۳فرشتگان تقیخلقت و حق ماده

 ...........................................................................................۹4سرشت فرشتگان و عتیطب

 ۹4..............................................................................م؟ینیرا بب هافرشته میتواننمی چرا

  ...............................................................................................۹۵واعمال فرشتگان فيوظا
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 ۹۶..................................................در عالم ارواح:............................. : عمل فرشتگاناول

  ۹۷...........................:..................................................عتیدرعالم طب کار فرشتگان -دوم

 ۱۰4..............................................................مهم..................................................... یآورادي کي

  ................................................................................................................۱۰4فرشتگان تعداد

 ۱۰۵..................................از مالئک مشهور.......................................................... یبرخ فيوظا

  .......................................................................................................۱۰۶به مالئكه مانيا آثار

 

 چهارم خطبه

 كتاب هاي آسمانيبه  مانيا

 ۱۰۸..................................................................................کتاب.......................................... فيتعر

 ۱۰۹......................................................................................................یاله یبه کتابها ضرورت

 ۱۱۰............................................................................................................ه هافیها و صح کتاب

 ۱۱۱......................................................................................ها............................... فهی: صحاول  

 ۱۱2.........................................................................................................: کتابها......................دوم

 ۱۱۳..............................................................................................................................معنای نسخ

 ۱۱4................................................................................................................................نسخ لیدل

 ۱۱۵.................................................................................ميقرآن کرنای لغوی و اصطالحی عم

 ۱۱۵.........................................................................................................................؟ستیسوره چ

 ۱۱۶...............................(...............................................ریی)تغ فيدن قرآن از تحرانم محفوظ

 ۱۱۶.............................نبود..................................................................... یکسدر انحصار  قرآن

 ۱۱۷.............................................................................................................قرآن.......... یهایژگيو

 ۱۱۸................................. بودن قرآن..................................................................اهلل کالم ليدال

 ۱2۰.............................................................................ميقرآن کر دانيجاو نیناز قوا يیمثالها
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 پنجم خطبه

 رانامبیپبه  مانيا

 ۱2۶.........................................................................................................................غمبریپ فيتعر

 ۱2۶...................................................................................................ست؟یچ یرسول و نب فرق

 ۱2۶..........................................فرض است........................ امبرانیپ ۀآوردن به هم مانيا

 ۱2۸.................................................................ملت ها است........... ۀبا هم یتدوس نياسالم د

 ۱2۸.........................................و تفاوت امت شان گريد انامبریبا پ امبریبعثت پ تفاوت

 ۱۳۱...............................................سانها است..................بلكه از خود ان ستیفرشته ن امبریپ

 ۱۳2.................................................ابدينمیاز انسانها نباشد، هدف نبوت تحقق  امبریپ اگر

  .......................................................................................................۱۳2امبرانیبه پ ضرورت

  .................................................................................۱۳4امبرانیاز فرستاده شدن پ هدف

 ۱۳4............................................................................................................. یبندگ قهيطر میتعل

 ۱۳۵.........................................تبلغ..................................................................................................

 .............................................................................................................۱۳۷رسول اکرم غیتبل

 ۱۳۹.............................................خوب................................................................................ یالگو

 ۱4۰..........................................و آخرت................................................... ایدن نیتوزان ب نیتأم

 ۱42............................................بستن دروازه اعتراض.................................................................

 ۱4۳...................د..............................................مآ انیبم اکرم امبریبعثت پ با که یتحول

 ۱4۵............................ستی( فراخواند، از مانی)قوم پرست تیرا به عصب گرانيکه د یکس

 ۱4۷....................................... شيخو تیمسئول یو هرکدام پاسخگو دیئولتان مس یهمگ
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 ششم خطبه

 به روز آخرت مانيا

 ۱4۸.................................................................................... ست؟یبه آخرت چ مانياز ا منظور

 ۱4۹...........................................................................................آخرت...........قیامت و  بین فرق

 ۱۵۰............................................................................................................................امتیق ميعال

 ۱۵۰...............................................................................................................ی: عالمات صغرالف

  ۱۵۱...................................................................................................................یب: عالمات کبر

 ۱۵۳......................ز آخرت:........................................................................به رو مانيا یچگونگ

 ۱۵۳...........................................................................................................................یاجمال مانيا

 ۱۵۳.........................................................................................................................یلیفصت مانيا

 ۱۵۳..................................بر ................................................................................................ۀ قفتن

 ۱۵4....................................آن................................................................... یعذاب قبر و نعمتها

 ۱۵۵.....................................در صور................................................................................... دنیدم

 ۱۵۶..........................شدن بعد از مرگ...................................................................... ختهیبرانگ

 ۱۵۷.............................حشر و حساب و جزاء...............................................................................

 ۱۵۹.....................................................حوض کوثر.........................................................................

 ۱۶۰.....................................................شفاعت.................................................................................

 ۱۶4............................................قبول شفاعت.................................................................. شروط

 ۱۶۵........................................................................................................................................زانیم

 ۱۶۶........................................................................صراط................................................................

 ۱۷۰..............................................................................................قنطره..........................................

 ۱۷۱.................................................................................................بهشت و دوزخ........................
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 هفتم خطبه

 قدر و ءضابه ق مانيا

 ۱۷۵.............................................................................................................................ءقضا فيتعر

 ۱۷۵.............................................................................................................ريبه تقد مانيا ليدال

 ۱۷۷........................................................................................................ثيبه قدر در حد دهیعق

 ۱۷۷............................................................................................................................ريتقد مراتب

 ۱۷۹..............................................................................................................................ريتقد اقسام

 ۱۸۰.........................................................بندگان.................................................................. افعال

 ۱۸۱......................................................افعال بندگان..................................................... نشيآفر

 ۱۸2..................................................................................................ريبنده در باره تقد تیمكلف

 ۱۸۳............................................................اسباب.......................................................... استعمال

 ۱۸۶...............................................................است... زیهر چ بر عالم بودن اهلل ۀجینت قدَر

 ۱۸۶........................................................................کند.......نمیرا از ماسلب  تیمسئول ريتقد

 ۱۸۷..............................به انسان عقل داده است............................................................. اهلل

 ۱۸۷.....................................انسان انتخاب می کند. خداوند انتخاب شده را می آفريند......

 ۱۸۸..............................................داندیآن از ازل م جيتمام حوادث را با سبب و نتا هللا

 ۱۸۹...........................................................................................................ريتقد ۀدر بار هيآ چند

   

 فصل دوم

 خطبه هشتم

 شهادت مهكل

 ۱۹۰..............................................................................اين است الاله اال اهلل...(معنا و مفهوم )

 ۱۹۱..........................................................................................ال اله اال اهلل() یشروط و مقتضا

 ۱۹۱................................................................................................................داشتن علم و دانش

 ۱۹۱........................................................................در آن نباشد. یبير چیکه ه ینیقيداشتن 
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 ۱۹2.......................................................................که  مخالف با شرك است. یداشتن اخالص

 ۱۹2..........................................................مخالفت دارددروغ که با  یداشتن صداقت و راست

 .....................................................................۱۹۳و محبت با خدا  و فرستاده اش یدوست

 .....................................................................................۱۹4شدن محض در برابر اهلل میتسل

 ۱۹۵.............................................کلمه که مخالف هرگونه انكار است نيا یو قبول رفتنيپذ

 ..........................................................................۱۹۵اهلل ریبغ یاز هر معبود یزاریانكار و ب

 

 خطبه نهم

 تحقق آن يو راه ها يمعان اخالص،

 2۰۱......................................................................................................................اخالص فيتعر  

 2۰2..................................................................................................................دیاخالص در توح 

 2۰2...................................................................................................................در عبادت اخالص

 2۰2...................................................................اخالص در روزه....................................................

 2۰۳.....................................................................................................................نكته ها استنباط

 2۰۳......................................................................................جالب در رابطه به اخالص داستان

 2۰۵................................................................................................جهل یعكرمه بن اب داستان

 2۰۶......................................................................................................اخالص یفرد یها امدیپ

 2۰۶............................................................................................................................یآرامش روان

 2۰۷..............................................................................................................................یقوت روح

 2۰۷...............................................................................................................................دوام به کار

 2۰۷.........................................................................................................تحول عادات به عبادات

 2۰۸...............................................................................انجام کارو  لیاجر و پاداش بدون تكم

 ...........................................................................................................2۰۸و ضمانت اهلل یاري

 2۰۹....................................................................................................ها یدر سخت امداد اهلل

 2۰۹................................................................................................اخالص یاجتماع یها امدیپ
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 2۰۹........................................................................................................................................تیامن

 2۱۰.......................................................................................................................................عدالت

 2۱۰................................................................................................ه اخالصعلماء راجع ب اقوال

 2۱۰..........................................................................................................صتحقق اخال یها راه

 2۱۱...........................................................................................................................سخن هصخال

 

 مخطبه ده

 آن يو حکمت ها لياحکام، فضا ز،نما

 2۱4...............................................................................................................................نماز فيتعر

 2۱4.................................................................................................................نماز تیفرض ليدال

 2۱۷.............................................................................................................نماز گاهيو جا تیاهم

 2۱۸..................................نماز یو روان یصح ،یاجتماع ،یمعنو ديحكمت ها و فوا اسرار،

 22۳..............................................................................................................نماز جماعت لتیفض

 22۳.............................................................................................جدامس یرفتن به سو لتیفض

 22۵...................................................................فضیلت انتظار کشیدن برای نماز.....................

 22۵تشويق برای حضور در جماعت صبح و عشاء...................................................................

 22۶...............................................................................................ماعتماز جو ارزش ن لتیفض

 22۸.............................................................................................................................نماز ها انواع

 22۸..........................................................................................................احكام آن ه ومعج نماز

 22۹..........................................................................................نماز جمعه یهاكمت و ح ديفوا
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 مخطبه يازده

 مربوط به ماه شعبان ليو مسا ليفضا

 242........................................................................شعبان و آمد و شد ماه مبارك رمضان ماه

 244.....................................................................................در ماه شعبان اکرم رسولوزه ر

 24۵...........................................................................................روزه شعبان تیمشروع حكمت

 24۶..........................................................................................................ینفل یه هاوزر لتیفض

 24۶......................................................................................ش روز شوال بعداز رمضانوه شزر

 24۷............................................................................................ینفل یروزه در هرماه سه روز 

 24۷.................................................................................................................ضیالب اميا ی وزهر

 24۸............................................................آن یخيتار تیاشورا و اهمز عرو یروزه فضیلت 

 24۹......................................................................................................روز عرفه یروزه  لتیفض

 24۹..................................................................................دوشنبه و پنج شنبه یروزه  لتیفض

 2۵۰.....................................................................................روزه گرفتن در روز شک تیممنوع

 2۵2.............................................................................................شیوه های اثبات هالل رمضان

 2۵۳...............................................................................در ماه رمضان چه برنامه داشته باشیم

 

 خطبه دوازدهم

 روزه ماه مبارک رمضان لتیو فض احکام

 2۵۶.............................................................................................................................صوم فيتعر

 2۵۷................................................................................................................هروز تیفرض ليدال

 2۵۸.....................................................................................................روزه تیفرض یا خچهيتار

 2۵۹............................................................................................ك رمضانرمبا ماه یها یژگيو

 2۶۰................................................................................................................وجوب روزه طيشرا

 2۶۰......................................................................................روزهبودن صحت و درست  طيشرا
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 2۶۱.......................................................................................................................روزه یها سنت

 2۶2...........................................................................................اررزوه دنمودن با  یافطار ثواب

 2۶۳...............................................................................................................................حيتراو نماز

 2۶۶...............................................................سازد؟ یمكروه م ايباطل و  ازوه رها ر زیچ چه

 2۶۷.................................................................................یسهو  و فراموش یغذا از رو خوردن

 2۶۷..................................................ب است.دادن کفاره چه گونه واج ب،یترت د؟یدانیم ايآ

 2۶۹...................................................................کرد؟ ديو با برکت چه با ضیماه پر ف نيا در

 

 خطبه سیزدهم

 آن افتيدر يو آرزو فضیلت شب قدر

 2۷4....................................................................................................ميقدر و نزول قرآنكر شب

 2۷4................................................................................................................یكبارگيالف: نزول 

 2۷4...................................................................................................................یجيب: نزول تدر

 2۷۶.....................................................................................................مخصوص شب قدر یدعا

 2۷۶..........................................................ضانرم ریدر دهم  اخ ریو انجام اعمال خ سخاوت

 ...........................................2۷۷از اصحاب رسول اکرم یكي ثارياز سخاوت و ا یا قصه

 2۸۰.......................................................................................................................ميقرانكر تالوت

 2۸۳......................................................................................................................................اعتكاف

 2۸۶.........................................................................................................(فطر ۀصدقفطر ) زکات

 2۸۶........................................................................................................تیمشروع لیحكم و دل

 2۸۶.....................................................................................................................فطر ۀمقدار صدق

 2۸۷............................................................................................................فطر ۀصدق یوقت ادا
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 خطبه چهاردهم

 فطر دیسع دیع ليو فضا احکام

 2۸۸...............................................................................................................................دیع فيتعر

 2۸۹...........................................................................................................................در اسالم دیع

 2۹۰............................................................................................فطر دیسع دیع اميا یها تنس

 2۹۱..........................................................................................دینماز ع یادا رزنان د مشارکت

 2۹2...................................................................................دیع اميبه امربوط  یاجتماع ليمسا

 

 خطبه پانزدهم

 آن ليضازكات، احکام و ف

 2۹4............................................................................................................................زکات فيتعر

 2۹۶............مفهوم اصطالحی زکات............................................................................................

 2۹۷......................................................................................................زکات: تیمشروع حكمت

 2۹۷......................................................................................................یزگیکسب طهارت و پاک

 2۹۸..............................................................حب مال، حرص وبخل یا زهيتسلط نفس برغر

 2۹۹..............................................................................................یجتماعا یستگتكافل  وهم ب

   ۳۰۰..............................................................................نیمساک با فقراء و یمواسات و همدرد

 ۳۰۱.........................................................................................یکاهش فقر و نادار یمبارزه برا

  ۳۰۱..................................................................کاتز تیفلسفه و حكمت مشروع  یا فشرده
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 خطبه شانزدهم

 رعايت اموال عامه، بیت المال و اموال وقفي

 ۳۰۳اصطالحی بیت المال.................................................................................................مفهوم 

 ۳۰4....ريف بیت المال................................................................................................................تع

 ۳۰۶...واقعه عبرت انگیز....................................................................................................... چند

 ۳۰۹امتحان و آزمون الهی به مال و ثروت.................................................................................

 ۳۱۱لمال...................................................................................................................بیت ا اهمیت

 ۳۱2حرمت سوء استفاده و اصراف در بیت المال.....................................................................

 ۳۱۵در بیت المال........................................................................... خیانت های اجتناب ازراه 

 ۳۱۷..............................................................................................منابع و راه تقويت بیت المال.

 ۳۱۹..............................................................................ضرورت حفظ و نگهداری از بیت المال

 ۳2۰.....................................................................خیانت در بیت المال و آثار منفی آن...........

 ۳24..............................................امتحان مؤمنان در مقابل اموال عامه يا بیت المال...........

 ۳2۶...........................................................تعريف وقف...................................................................

 ۳2۸..............................................................اهمیت اموال وقفی...................................................

 ۳۳۰................................................................................پیامد ها....................................................

 ۳۳۱........................................................................................نتیجه گیری....................................

 

 خطبه هفدهم

 فلسفه آن و لتیفض حج،

 ۳۳4.............................................................................................لغوی و اصطالحی حج فيعرت

 ۳۳4..................................................................................................................................حج انواع

 ۳۳۵.............................................................................................................................حج مناسک

 ۳۳۵...........................................................................................نیفيشر نیحرم ليو فضا آداب

 ۳۳۵................................................................................................................مكه مكرمه لتیفض



 

 

 لد اولفهرست ج                                          خطبه هاي جمعه                    

 

13 

 

 ۳۳۷..........................................................................................................................طواف لتیفض

 ۳۳۸................................................................................................................منوره نهيمد ايلفض

 ۳۳۹............................................................................حج: یو اجتماع یمعنو یو فراز ها آثار

 ۳۳۹...........................................................................................................یگاه رحمت اله یتجل

 ۳4۰............................................................................اولوالعزم امبرانیاز پ یكي خياز تار یادي

 ۳4۰..............................شدن مطلق در مقابل دستورات اهلل متعال میمظهر اطاعت و تسل

 ۳4۱................................................................................محشر یاز صحرا یاديعرفات  دانیم

 ۳4۱....................................................یاز فرصت زندگ نهیامور به منظور استفاده به میتنظ

 ۳42.....................................................................................................................از اخالص ینماد

 ۳4۳....................................................................................یمظهر وحدت و اخوت امت اسالم

 ۳4۳........................................................................................نفس بياخالق و تعذ یمدرسه ا

 ۳4۵...................................................................................................یاز مساوات و برابر لیتمث

 

 خطبه هژدهم

 ياضح دیسع دیع ليو فضا احکام

 ۳4۶..............................................................................................................................هیتسم وجه

 ۳4۷...........................................................................................................................در اسالم دیع

 ۳4۸........................................................................................یاضح دیسع دیع اميا یها سنت

 ۳4۹.................................یاضح دیسع دیو ع یقربان رامونیوارده پ ثياحاد یبرخ حیتوض

 ۳۵۱........................................................................یاضح دیسع دیع یزنان در  ادا مشارکت

 ۳۵2.....................................................................................................................:یاجتماع ليمسا
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 فصل سوم

 نزدهمخطبه 

 با سعادت منجي بشريت الدیم

 ۳۵۶.......................................................................................از والدت تا بعثت.............................

 ۳۵۷.................................................................................................................یرخوارگیدوران ش

 ۳۶۰.............................................................................تیجهان درعصر جاهل یبحران تیوضع

 ۳۶۱.........................................................یدر حضور نجاش طالب یسخنان جعفربن اب

 ۳۶2..........................داستان جانگداز زنده به گور کردن دختران...........................................

 ۳۶۳.........................................................یوجوان یدر کودک امبراسالمیپ یها یگ ژهيو

 ۳۶۷.............................واقعات خارق العاده و بشارتها.................................................................

 ۳۷4..................................بحث................................................................ جيسخن و نتا خالصه

 

 بیستم طبهخ

 رحمت امبریبعثت پ

 )از بعثت تا هجرت(

 ۳۷۹.................................................................................................................ینزول وح یماجرا

 ..............................................................................................۳۸۱اهلل یمراحل دعوت به سو

 ۳۸2............................................ارانشيو  امبریصبر و نثار پ ش،يقر نیاهانت و آزار مشرک

 ۳۸4.....................................................آمد.... ديپد یکه با بعثت محمد مصطف یتحوالت

 ۳۸۷..................................................................................................................ريلپذو د باينكته ز

 ۳۸۹..................انسانها.............. یالگو برا نيخانواده، بهتر سیه عنوان رئرحمت ب امبریپ

 ۳۹۰....................خانواده اش بود یراب یو زندگ اتیمنبع وسرچشمه ح رسول اکرم

  .................................................................................................۳۹2امبرانیحكمت ارسال پ

  ....................................................................۳۹۵رسول اکرم یها لتیاز فض یگلدسته ا

 ۳۹۷بعثتی دو جانبه بوده است............................................................... بعثت رسول اهلل
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 4۰۰......................................قاوت و سیاه روزی..........................................شز اين راه نجات ا

 4۰۱حث..................................................................................................خالصه سخن و نتايج ب

 

 بیست و يکم خطبه

 اي جامعه انسانيت و بن، دعوهجرت

  )از هجرت تا رحلت(

 4۰۶............................................................هجرت مسلمانان به حبشه............................ نیاول

 4۱۰......................................................ه و مدينه منورههجرت به حبش یامدهایواقعات و پ

 4۱2...................................................اسالم.............. نيبه د مشرف شدن حمزه و عمر

 ..........................................4۱2اسالم امبریپ یبرا شيقر ندهينما زیپشنهادات صلح آم

 .........................................................4۱4امبراسالمیدرخواست معجزه و نزول عذاب از پ

 .......................................4۱۵امبریابوجهل در پالن قتل پ متيوهز یداستان شرمسار

 4۱۶.................................طرح سازش ومصالحه...........................................................................

 4۱۷...................................................یدیو نا ام أسيپس از  هوديبا احبار  نیتماس مشرک

 4۱۹..................................................و عام الحزن........ اجتماعیو  یاقتصاد ميمقاطعه، تحر

 422........................................................................................طائف.................... یبه سو امبریپ

 42۳.............................ز مردم طائف.........................ا امبریپ یدینا ام زیداستان غم انگ

 42۵.......................................................منوره(.................................. نهي) مد ثربيهجرت به 

 42۷.....................................................................بحث.......................................................... جينتا
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 بیست و  دوم خطبه

 يدولت اسالم سیو تأس يجامعه انسان يبنا

 4۳۰................................شريف................................................ یاول: بنای مسجد نبومرحله 

 4۳۱...............................و انصار........................... نيمهاجر انیم یبرادر مانیمرحله دوم: پ

 .........4۳2بدالرحمن بن عوفاجرش عبه برادرمه عیسعد بن رب ثاريداستان ا

 4۳۳................................................مرحله سوم: عقد میثاق همگانی، اخوت وهمبستگی.....

 4۳4...............................................................هودي ليصلح با قبا مانیمرحله چهارم: بستن پ

 4۳۵.................................................................لير اقوام و قبايبا سا نماید پمرحله پنجم: عق
 44۰.............................................................................................(.....نیفتح المب) هیبيصلح حد
 44۱...............................................................................................تبوك................. یخيغزوه تار

 44۳.............................................................................................................الوداع................. حجة
 44۵...............................................................................یاعل قیه رفب وستنیو پ ایرحلت از دن

 44۸.................................آورد.............. ديپد یر عهد مدند را که رسول اکرم یتحوالت
 4۵۱........................................یساالر ستهيکدرها و شا تیبه ترب اسالم امبریاهتمام پ

 4۵4............................باشد.................... یهزار انسان را دارا م یستگيانسان شا کي یگاه
 4۵۶................................................................................................یآغاز انحطاط و عقب ماندگ

 4۵۷..........................................................................................کرد.......................... ديچه با پس
 4۵۹...........................................................................بحث....................... جيسخن و نتا خالصه

 

 فصل چهارم

 خطبه بیست و سوم

 ياخالق اسالم

 4۶۶...................................................ق..................................................................آشنايی با اخال

 4۶۶...........................................................ق................................................................اخال فيتعر

 4۶۷....................................................................د..................................................اخالق خوب وب

 4۶۷......................................................................ق.......................................فلسفه و فايده اخال
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 4۶۸....................................................................................ق.........................................ارکان اخال

 4۶۹..................................................................................م...................اخالق در اسال یها هيپا

 4۷2......................................................................................و....................نشانه های اخالق نیك

 4۷2.........................................................................ه...........معیارهای تفصیلی اخالق پسنديد

 4۷4.............................................................................ی...................................خصوصیات اخالق

 4۷۵........................................................................ق.....................نظريات علماء  در باره  اخال

 4۷۹.......................................................................ق........................اخال رییتغ یعوامل وراه ها

 4۸۰.........................................................................ک........................................فضايل اخالق نی

 4۸2.............................................................................ک...............................پیامدهای اخالق نی

 4۸2......................................................................ک.........................یاخالق ن یویدن یامدهایپ

 4۸۳..................................................................ک............................یاخالق ن یاخرو یثمره ها

 

 بیست و  چهارم

 آن در اسالم گاهيو جا صبر

 4۸۶ ..........................................................................................................ر...صب فيتعرمفهوم و 

 4۸۶..............................................د.......................................................دار یصبر دوشاخه اساس

 4۸۷...................................................................................................................صبر.......... تیاهم

 4۸۷.......................................................................................................بر.......................ص ليفضا

 4۸۹.......................................................................................................م صبر.........................اقسا

 4۸۹.....................................................................................................صبر برطاعات.....................

 4۸۹.......................................................................................صبر در عبادات................................

 4۹۰......................................................................................................صبر درجهاد......................

 4۹۱......................................................................................................................لیصبر در تحص

 4۹2........................................................................................یبرابر مشكالت خانوادگ صبر در

 4۹۳................................................................................................صبر از گناهان.........................
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 4۹۵............................................................................................................بتهایصبر در برابر مص

 4۹۶...........................................ابتالء و امتحان سنت خداوند است..........................................

  4۹۷....................................ادب مؤمن در وقت مصیبت..............................................................

 

 خطبه بیست و پنجم

 يدر زندگ نیهمنش ریثأت

 ۵۰۰........................................................................................جوان و رفاقت ................................

 ۵۰۱...............................................................................................بد........................... قیخطر رف

 ۵۰۳.........................................................................................................ستهيانتخاب دوست شا

  ۵۰4...........................................................................................دوست.......... یاسالم یارهایمع

 ۵۱2............................................................................دوست. یگذشت و اغماض از لغزش ها

 ۵۱۳........................................................................در دوست.............................. اطیزم و احتع

 ۵۱4...........................................................................کتاب، دوستی با ارزش...............................

 ۵۱۵.........................................................................................مخلصانه  یدوست یثمرات معنو

  

 خطبه بیست و ششم

 خشم و عصبانیت

 ۵۱۷..................................................................................................................تعريف.....................

 ۵۱۸خشم و عصبانیت................................................................................ه های عاليم و نشان

 ۵2۳شد.........................................................................................غضب دارای سه درجه می با

 ۵2۵.................................................................................اسباب و عوامل خشم و غضب............

 ۵۳2.....................................................................................آثار و پیامد های خشم.....................

 ۵۳۵.................................................................................مداوای خشم و عصبانیت.....................
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 خطبه بیست و هفتم

 آن يعاجتما يها امدیو پ بتیغ

 ۵42.........مفهوم غیبت..................................................................................................................

 ۵44.................................................................گران.................................. بتیو غ بتیغ ميعال

 ۵4۵......................................................................................کتاب و سنت........ نهیدر آئ بتیغ

 ۵4۹.......................................................................................ستیتنها محدود به زبان ن تبیغ

 ۵۵۱..............................دو زن به هنگام روزه.................................................... بتیغ یراماج

 ۵۵2.....................................................کننده......... بتیغبه  یرحضرت حسن بص هيهد

 .....................................................................................۵۵۳یبغداد دیحضرت جن یماجرا

 ۵۵۳.............................................مردم.................... بتیبهتر از مشغول شدن به غ دنیخواب

 ....................................................................................................۵۵4ادهمبن  میگفتار ابراه

 ۵۵4.................................................................................................بتیغ یها زهیانگ نيمهمتر

 ۵۵۶..........................................................................................................بتیغ یامدهایآثار و پ

 ۵۵۷..................................................................................................................بتیراه نجات از غ

 ۵۵۸.....................................................................................................بتیغ یعوامل بازدارنده ا

  

 خطبه بیست و هشتم

 از آفات آن يریشگیو پ زبان

 ۵۶4......................................................................................گناه............. ستیزبان سرچشمه ب

 ۵۶۶.....................................................................................نجات انسان در حفظ زبان..............

 ۵۶۸...................................................................................اعضاء و جوارح از زبان.............. اديفر

 ۵۶۹م........................................................يک سخن باعث ارتقای درجات يا سقوط در جهن

 ۵۷۰...............................................................زبان در کالم بزرگان...............................................

 ۵۷۱................................................................استفاده درست از زبان..........................................

 ۵۷۷.......................................................کنترول زبان..................................... یقفل سكوت برا
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 ۵۷۸...................................................................فوايد سكوت.........................................................

  

 بیست و  نهم

 سخن چیني

 ۵۸۱.....................................................................سخنی چینان به دو دسته تقسیم میشوند..

 ۵۸۳..............................................................عذاب قبر در انتظار سخن چینان.........................

 ۵۸4...............................................قحطی و خشكسالی در بنی اسرائیل...................................

 ۵۸4...................................................عوامل سخن چینی.............................................................

 ۵۸۷.................عدم احساس مسؤلیت مردم در برخورد با سخن چینان...............................

 

 ما سي

 عجوالنه قضاوت

 ۵۸۹..........................................................زده............ اظهار نظر و قضاوت شتاب یا: معناول

 ۵۹۰.............................................................زده................. : اسباب حكم و قضاوت شتابدوم

 ۵۹۹.............................................................شتاب زده.اظهار نظر و قشاوت  ی: نشانه هاسوم

 ۶۰۱........................................................................حكم و قضاوت عجوالنه یامدهایچهارم: پ

 ۶۰۱.....................................................................................ران....و دعوتگ ندارانيآثار آن بر د 

 ۶۰4...............................................................................یمت عجوالنه به دعوت اسالوقضا آثار

 ۶۰۸.........................................................................درمان آسیب قضاوت عجوالنه....................

 

 خطبه سي و يکم

 و تکبر يپسند خود

 ۶2۰.........................................................تكبر......................................... و یمفهوم خودپسند 

 ۶2۰.............................................................................................................ست؟یچ یخودپسند

 ۶2۰......................................................................................................فرق تكبر و عزت نفس....
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 ۶2۱.......................................در عالم ثبت شده.......که  یتیمعص نیوتكبر اول یخودپسند

 ۶22...............................................................و تكبر............................. یخودپسند ینشانه ها

 ۶24.........................................................و تكبر......................................... یاسباب خود پسند

 ۶2۸............................................................و تكبر............................... یخود پسند انباريز آثار

 ۶۳۰.........................................................میيبه تكبر چگونه تعامل و رفتار نما ءافراد مبتال با

 ۶۳2..................................................تكبر........................................................................... معالجه

  

 خطبه سي و دوم

 با اسراف مبارزه

 ۶۳۷......................................................................دنیدر خوردن و آشام بارز اسراف قيمصاد

 ۶۳۸..............................................................داستان عصر هارون الرشید.....................................

 ۶۳۹........................................................................اقسام اسراف.....................................................

 ۶4۳.....................................................................................عوامل اسراف.......................................

 ۶4۶.................................................................................................................اسراف... یها امدیپ

 ۶4۸.................................................................................................................. نیاستدراج مسرف

 ۶۵۱..............................................................................................مصرف در اسالم.......... یالگو

 ۶۵2.............................................................................................................. یدرمان اسراف کار
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 خطبه سي و سوم

 ينتدارو اما امانت

 ۶۵۶.............................................امانت.......................................................... یمفهوم گسترده 

  ۶۵۸ ..................................................اقسام و انواع امانت..............................................................

 ۶۶۹....................امانت دادن کتاب................................................................................................

 ۶۷۱................اهمیت امانت از منظر روايات...............................................................................

 ...................................................................................................۶۷۱داستان دختران شعیب

 ۶۷۳.....................نتیجه گیری........................................................................................................

 

 خطبه سي و چهارم

 يو پاكدامن عفت

 ۶۷۵..................................................................نمونه................................................ تیشخصدو 

 ۶۷۶...........................................................عفاف حضرت مريم......................................................

 ۶۷۹.............................................گسترش فساد عامل شكست اندلس.....................................

 .........................................................................۶۸۰شهوت رانی عامل شكست قوم موسی

 ۶۸۰..................................در سوره مبارکه نور............................ یعفاف و پاك دامن تیاهم

 ۶۸۰..........................................نیم............................دريافت می ک آيتکه از اين  یپیام هاي

 ۶۸۳............فظ عفت و پاکدامنی.............................................................برای ح ارايه راه حل

 ۶۸۳....................................................................................................................نكته ها..................

 ۶۸4.......................................................................................................................ام.....نتیجه و پی
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 خطبه سي و پنجم

 آفت هاي اجتماعي

 ۶۸۶........................................بهتان يا تهمت................................................................................

 ۶۸۷...........................................سخن چینی و نمامی..................................................................

 ۶۸۷..............................تحقیر و کوچک شمردن ديگران..........................................................

 ۶۸۹............دادن لقب های بد به ديگران درست نیست.........................................................

 ۶۹۰ظن )بدگمانی(، جاسوسی و غیبت..............................................................................سوء

 ۶۹۱..بانیت..................................................................................................................شم و عصخ

 ۶۹۳.................حسد.........................................................................................................................

 ۶۹۵...........................عالج حسادت...............................................................................................
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 مقدمه چاپ دوم

حمد و سپاس بی پایان خدای بزرگی را سزاست  هتم  تا را ت مت  یتتدگی 

بتتا ی  تان  تأ ت  را و بصتیت   یزان و هتاب و و هبخشید رآستان اسالمد

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

درود بم  و ،گتدید  ن وثبتای عالمیان  بم عنوان رحم خداوتد ج  جاللم، 

و  تتقتی قتباتیا کاتا  خویش را  و توان همم هم  وفادارشو یاران  اصحاب

 .دعو  اسال ی تمودتد ستتشگ
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 تظتامبتت بنیتاد گستتتش روی افتزون و ایتاد خفنم تنلیغ دعو ،  بی تتدید

تقتش هلیتدی و اصتال  جا  تم و   ستلمم تنویتافکار ا ت  جهاتی اسالم، و

 واستالم و استنان ستای م های دین تجا  بختش پیا اتدنسر  حوری دارد و

ضتی  ت تتم دیتن  ختتار و ن حیث یگا آن اریش های بی بدی ارائم  زایا و

 خفیت اس . سئولی  رسال  بزرگ و یک  ، یانعالمپتوردگار

اصتی  هتای پیتام اطمینان  فتویاتی هم بم یقین و بلی یگاتم  نن ی فیاض و

 و جالیش های ستت تهلکم ها وها ای ورطم  ارتدم ارائم و   جا  ماسالم را بم 

را ای  تس  هتا اتد و رههای  ادی گتایان ی ان   ی  روش ای تاشیگون  آب 

تمایتد،   تی بیممحته  های تمادین و خد ا  هاذب ای دام صیادان  کار، 

و  تبیون  سلمان و گوش جان سپتدن بم تنلیتغ احکتام و  جود دعاةهماتا و

 ایتتاد نتابت تتوراتی  ستاجد و فتایست  هتم ای آن ا م  بمفتا ین اسالم و ع

  ی شود.تقتیتاء عظام خفنم های رو  توای نخف

و   در تظتت داشت  تیای نتدیهادینتی  بتا ارشتاد عت   و دا نتم و بنا هتچتم

 اتتظارا  عمو ی جا  م  نستو   گتتدد  رعای  رو  ی ان وو  حساسی  ها

تنظتیپ شتده وهتپ و افتتم  ان یبم طتی سای  ینانوخف ان نلغدعوتگتان،  و
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  ستتند و ،را بتم شتک   ستتد دینی و  واسپ  ختلف   سای  روی ،آهنگ

 بتم طتتی شتگی آتهتا  و بیاتا   بخش بم شتب  تدم بدهند سخنان قناع 

 . تدم تیوذ و رسوخ   ی یابد در  یان اتگیزی

،هتتاب تحقق این  قصد، الیم داش  هم جه  تسهی  بتتا ۀ ایتاد خفنم ها

بتگتفتتم ای تصتوا استال ی باشتد بتم  ی  فالت  ننا نتدِحتاو  ی همجا 

 ایجتاب  وقتد در هتتطنتق شود تا دستتس ایمم و خفناء  حتتم قتار داده 

همچنان قشتت تدم تنلیغ شود و یاهیپ ای آن بتداش  و بم   سای  و ی اتی 

 گتدتد. وبهته یاب  آن  ستییض ای  فال م و اه  علمی 

نتی ختد نداتتم  قتام ره  ی تح اسال علوم ال ا ریاس  تدقیق و فهماتا 

خطبهه اها  )ب تتألیف وتتدوین هتتا ارشاد، حج واوقا  با  حتتم ویار 

 أ و  تحقق این بم آستان  1396چاپ آن در سا   وطی دو  جلد  (جمعه

آستمان  ،چنتین یتک ا تت تتاب و ستتودتی بتای تخستین بار وگتدید تای  

حتویة را در  یجایگاه قاب  وصتی و هتمودتألییا  و فنوعا  هشور را  زین 

 اهاد یک و  یادین علمی احتای تمود.
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تقفۀ عفیی بتتای  و ین هتاب باعث عالقم  یت  جزال  و سالس   ناحث ا

در همتتتین وقت  ای هاتوتهتای هتابتداری  اینبت بنا جا  م علمی گتدیده و

 وعتصم های عتضم تایاب و دستتسی بم آن  ستحی  شد.

  تدقیق و فال ا  علوم استال ی بتدین  نظتور هتم اسریوظ روی این  لح

و بتم داعیتم  ور اتقفاع تیابتدنن ِث ای ا ت  ذهسایتدگی و اریتدگی   فیض و

)خطبهه اها  تاگزیت طت  چاپ بتار دوم هتتاب  ، شتاقان آن اجاب  شود

م و ی ینم را تدارک دید هم بم ا تداد و توفیقتا  روی دس  گتفترا  (جمعه

 نز   قصود رستید و ستاحۀ استتیاده تیز بم ست پویایی این ،بی هتان الهی

 یاف . ایین جان  ایۀ علمی بیشتت ای پییش توس م

داریپ هم ای دریچتم ف الیت  گ شکتان  وسپاس گزاری زرای خداوتد باینک 

ستیتی واق ا هت ، ا خد تی را در ا تدین پدید آورد ظتفی  های تاچیز ها و

 بتوده وقتادر و تواتتا هتم خداوتتد  فف وای ل ،اتجام خوبیها هما  و بم سوی

تتا تتواتی هتای و  ف لیقا  رفتم باشتد تاشتی ای ضت هم تقصیتی در ت آتجا

  اس .
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بتتادران تمام ستوران و بی شائنم  در اخیت بار دیگت ایهمکاریهای بی دریغ و

داتشمند و تخنم گان حویة علمی و سئولین دیپارتمن  هتای ایتن ریاست  

ستتیپ همگتان اییتن هد وار یتیپ و ضمن این هتم اا ی تمستایش  تقدیت و

ان تیز داریپ وهتپ اتتظتار التماس دعا ای ایش ،ح  وافت یابند جموعم علمی 

تألیف هتاب رفتم باشتد  و تدوینیها و همنودیهای هم در روتد اس  ای هاست

 را تننیم فت وده  أجور شوتد. لفیا  ا

بنیادی  ،یا  الهیوعنا الفا  ن داریپ هم حته   ورد بحث در سایۀچشپ آ

 در بُ تد عملتی نت ها و رستاخیزهای علمی و  حوری بت تحوال   ثبتجهش

خواهتان  سلمان  ا شود هم آن را  فال م و تنلیغ  تی  ای همم بتادران وبت

و مها تمایند و یا استماع فت وده بت  یاد و قتضتیا  آن عا ت   تی شتوتد. 

 .ذلک علی اهلل بعزیز

 

 اتیدر طی حمد شتیف ربا

 رئیس تدقیق و فال ا  علوم اسال ی

 20/4/1397 شهتتو -هاب 
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 چاپ اول مقدمه

 
 دل رميده ما را انيس و مونس شد     ماه مجلس شد و ديبدرخش ياستاره

هللا  یحممدد   دد   انيسدد ،نيامرسدد   يسدد یوالصدد و والمدد     دد ،نيهلل رب العدد م احلمدد 
ومددت عددبعح  ن مدد    ،نيعددآلدده وح دد  جه حم یو  دد نيرمحددل ل عدد م وثامبعدد وسدد  ، هيدد  
 . ام  جع :تيال  و ي إيل
 يمل يهابه زبان« نماز جمعه يهاخطبه»شکران است که کتاب  يبس ياج

مطبوعاات  طيمح ( در آسمان مطبوعات کشور طلوع کرده وي)پشتو و فارس

 است. دهيتازه بخش يرا روشن

 ه به آرماان ورت دارد کاحساس مس يوم اسالمعات علالمط و قيتدق استير

کتاااب  فيتاا ل و نيدوبااوم کااه همانااا تاا ماارز و نياامااردم ا ۀناايريد يآرزو
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 يهاازماان  مناسابت و طينظرداشت شرا که با در« نماز جمعه يهاخطبه»

ملات  .ديمبرم جامعه بود  جاماه عماپ پوشاان يهايازمندين و يمل و ينيد

مشاکالت  ادث وحاو باا نسويدهه بد نيدنچ از تانافغانسمسلمان  و نيمتد

 هاا وبا دردهاا  رنا مشکالت توأم  نيا پنجه نرم نموده و و دستي گوناگون

ماان نماوده کاه مبهاوت ماردم ماا شاده و رياگدامن يابه اندازه هايسخت

چگوناه آاااز  ! از کجاا وم؟يينماا حرکات ريمسا و به کدام سمت ميدانينم

هماه  نيارفت از ا رونيبراه  و م؟يآور انيمبه  زيرا در چه چ رييتغ !م؟يينما

  ست؟يهاچ بن بست

 مؤثر و و سؤاالت پاسخ داده نيبه ا توانديم کهيعالج و هاحپراه تنها مسلماً

باه  يپابناد و رجوع به کتاب اهلل  سنت رسول اهلل واقع گردد  همانا مثمر

رکت در نمااز و شا جماعات با پنجگانه ينمازها يادا  ياله نيفرام احکام و

نمااز  يهاانماز جمعاه اسات. خطباه يهاگوش فرا دادن به خطبه جمعه و

عباادت   ماان يعموم مردم کاه درس ا ياست برا يامدرسه ۀلبه منز عهجم

و  يعبااد يدر زنادگ ياژهياو گاهيو جا آموزنديرا از آن م تياخالق و انسان

مسااجد باه  از يبعضا هاا درخطبه نيا راديما مسلمانان دارد. اما ا ياجتماع

بادون   محتارم يازخطبا يبعض رايز گردد ينم راديکه الزم است  ا ياونهگ

  يمکاان و يزماان طيشارا تياعدم رعا جامعه و يهايازمنديداشت ننظر در

و مساالپ  معاصار اناتيجر حوادث و  يالملل نيب و يمل  ينيد يهامناسبت

 از ياد نها و منابع ماورتابک ۀمطالع زم وال يهمچنان بدون آمادگ حادّ روز 

 و عمارانعاو  در واقعِ امر   عملکرد آنان نيکه ا پردازنديخطبه م راديا به
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باه مشاکالت   يروانا و يآراما  روحا اصاال  و  يمعنو و يماد يبازساز

 .ديافزايم موجود

از علماء  دانشمندان  المه  ياديز مکرر تعداد يتقاضا و ازين نياساس هم بر

اوقاا   وزارت ارشااد  حا  و يباراز مسااجد  ره يبرخا محتارم يخطبا و

 نيتادو و فيتا ل« ماز جمعهن يهاخطبه»تحت عنوان  يمصمم شد که کتاب

 محترم مساجد  سراسر کشور قرار دهد. يخطبا در دسترس المه و نموده و

 نياا اتيامحتو ماتن و رادياا مطالعه و ساخت که خواندن  ديبانشان  خاطر

 ياجباار و يمسااجد الزما محتارمِ يخطباا يتمام يدر صد باال کتاب صد

 است: دهيگرد فيت ل پيامور ذ يمبنا نبوده  و بر

تبحر  يو سنت نبو يدر علوم قرآنکه کشور  ديج يعلما يکتاب برا نيا ا1

که نبض جامعاه  يعلوم اسالم و اتيشرع نيمتخصص دکتوران ومثپ  دارند 

 و دانناديرا ما يرورضا و يمقطعا بااتجايا نظام و ها تيحساس را لمس و

قاباپ  يکتااب مطالعاات ثيامنح کنناد يرادمايخطبه ا هايازمندين مطابق

 فاده است.است

 نياا نيعناوۀمطالعا بزرگوار  صار  اخاو و يخطبا گروه از المه و نيا يبرا

که دارند  فقط باا  يرتيدان  و بص با علم و شانيا رايز باشد يم يکتاب کاف

 .نديفرمايم راديا ستهيشا طور احسن وخود را ب ۀخطب ن يمرور عناو

 اوضااع  و يون بررسبد که يبزرگوار يخطبا آن تعداد از المه و يا اما برا2

 و يبادون آماادگ جامعاه و مبارم يهاايازمنادين احوال حاکم در جامعه و

 گفتاار . تا حار  وشوديپنداشته م يالزم پرازند يخطبه م راديمطالعه به ا
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 هاا ومار  هار  و هاا يمانساايبا بار رهم شاود وهاا مازخم ر سرب شانيا

 و مارز نيمبرم ا يهايازمنديع نخاتمه  و در رف هاييزورگو و هايخودکامگ

  يبرادر اخوت و يو فضا بوده مشکالت بر ييراهگشا بوم مثمر واقع شده  و

 ورکشا ۀنافو نيقوان نجات بخ  اسالم و ميرا در پرتو تعال يهمکار تعاون و

 و مسااعد کناد يمعناو و يمااد يبازساز مران وع يهانهيزم و دينما جاديا

 دهند. وقس يرستگار فال  و يمردم را بسو

سانت رساول  کتاب که بار گرفتاه از کتااب اهلل و نيا اتيمحتو و نيمضام

 و يارياباه  باشاد يما نيکرام ماز نيمجتهد و ۀالم نيبا اقوال زر و  اهلل

مبالغاه  ن اااراق وبادو و دهيمال رساک هيبه پا نيرالناصرينصرت خداوند خ

را  ياقابپ مالحظه گاهي  جاما يکنون ۀنشر  در جامع کتاب بعد از طبع و نيا

و  ريچشامگ تياموفق کيا وزارت نياا يخيتار ريدر س خواهد کرد و کسب

 و ينايع يهااتيااز واقع طار  کياکتاب هاوا از  رايماندگار خواهد بود  ز

 .دينمايث محوال معاصر بحا بالفعپ جامعه و

به  گرفته و جا درخش  افق مطبوعات کشور در اعداد ستارگان پر يجانباز 

تاازه  يروشان يبخا  اساالم اتنجا يهااامياپ غيتبل ۀحوز م وعموان اذه

 يفرهنگا و يادبا  يعلما يهاانهيخود را در محراق گنج گاهيجا و دهيبخش

 خواهد نمود. تيتثب رقم زده و

و  منصافهزاران انسان  يدگزن رياست که مس يها  کتابطبهخ نيبر ا افزون

 و ديانمايم ييراهنما ميرا دگرگون ساخته و به صراط المستق روشن ضمير

 آن محروم خواهند ماند. يمعنو وضاتيسنگدل از ف يهافقط تنها انسان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه                                                       جمعه                    هاي طبهخ 

 
 33 

 نخبگاان و گاان ختاهيدانشامندان فره د ياساات يجا دارد  از تمام رياخ در

 ياريابهاا ماا را اثار گاران نياا فيت ل و نيتدو ح يتصح که در يسندگانينو

 شاانياز ا يکايهار  يبارا ه ونماود يدانقادر اند  اظهاار ساساس و دهيرسان

محماد  ضيمحترم استاد ف مآبلتيشخص فض غيدريب تيبخصوص از حما

محتارم  ياعضاا اوقاا  و نشاط وزارت ارشاد  ح  و پر جوان و ريوز يعثمان

 يارگاه ذات اقادس الهااز ب است ير نيا يمسلک ياعضا مؤظف و ونيسيکم

اساتدعا  نيمسلم الم وبه اس يدر راه خدمتگوار ديمز قيتوف پاداش بزرگ و

 .دارميم

کتااب باه وجاه  نيارسااندن ا و غياتبل يدر راستا کهيکسان يبرا همچنان

 و يالها تيطباق هادا تيبه واقع کهيکسان و دارنديمبوول م ياحسن سع

 الماه و يبهااگاران به گفتار و جامعه کوشا ود واصال  خ در يوارشادات نب

 کنند يعمپ م ند ينما يکار عامه ماف ريمساجد که از فراز منابر تنو يخطبا

 .خواهميم پياجر جز يذات اقدس اله ارگاهاز ب

 

 احترام با

 دراني يرباط فيشر محمد

 يمطالعات علوم اسالم و قيتدق سيرل

 1396حمپ  -شهرنو -کابپ
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 تقریظ

 

 ستاد فیض محمد عثمانیجاللتمآب ا

 اوقاف ارشاد، حج و وزیر

بدون شک دین اسالم بحیث آخرین دین آسمانی، آئین اخالق، کرامت،      

عدداتت اجممداعی و ومتممددانا ندا  نا دن ب دمر  ،فضیلت، امنیت جهانی

زمین به انمغان آوند و مزایاا نووی، انزشهاا معنتا و خدمات بشدرا نا 

ن قاتب یک نظام جامع و فراگیر، همگام با پیشرفمهاا تخنیمی و صدنعت، د

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 

نا  ان انی، مقام ان انیت، عزت، نفاه، سعادت دنیتا و فتز وعافیت سدرمدا

بدتده،  رادف با ونود دن جداد  پ دت مادیدتدن پیامد داشمه وادبان به آن مم

 عقتبت سخت و عذا  شدید اخروا نا به دنبال داند.

با این همه شمته، جالل، عظمت و مقام شامخی که اسالم داند، پخد       

مدتازین و منداهح ومیمانده و بر ، عیان آن تنها از ناه دعتت و تبلیغ و اشاعۀ

 یب فرمای  شده دن مصادن دین می ر می باشد.اسات
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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 

اا تعریف شده، ظرافمهاا بمان نفمه و مدانک جا افماده نا نمایند، و ظرفیمه

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.

 

دید کما  خطبه ها نا مطابق انمظان خدتد یدافم  و یقیدن  اسدمتان بی تر     

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 

گاه انتان ختد سازد و دتها نا ت خیر نماید، زیرا به دتها پیامهداا خداتق تجلی

 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 

و پتیا، بتیژه دن شرایط خاص و و اسیت هاا متجتد از دنک تهاج  سات  

 ت که عات  ان انیت نا زیر تهدیدداهتا مادیدان و هیدگی اغیدرهندهتتناک ف
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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 دد 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 

ای  و همچنان اهممام شایان و بدی دنیدغ کمی دیتن مشدتنتی تلقی می نم

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.

دون باتنتبه از سایر برادنان نخبه و دانشمند کشتن که با و ن نیت و بد     

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 

می نا سازمان ختاهد بخشید و براا گ مر  تحقیقدات علمی و فرهنگی پیه

 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 

مات م مدام و شای مه به دعدتت اسدالمی دنخش  آیند  شان بر بنیاد خد

 ا از خداوند کری  طلب دانم.     تتفیقات بیشمر و ختبمرا ن

 وما ذاتک علی اهلل بعزیز

 

 «عثمانی»استاد فیض محمد 

 وزیر ارشاد، حج و اوقاف

 1395زمستان 
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  1 

 

 مان به اهلليا
حنمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من سئأت هلل احلمد

د أن الإله إال فال هادی له، و نشه يهده هللا فال مضل له و من يضلل اعمالنا، من
د يس یوالصالة والسالم عل له و نشهد أن حممدًا عبده و رسوله هللا وحده الشريك

 .نيآله وصحبه امجع ى و علنيملرسلاء واياالنب

 شود:يز ميمان به اهلل متعال، شامل چهار چيا
  مان به وجود اهلل متعاليا -1

 ت، به وجود اهلل متعال داللت دارند.يعت و واقعيفطرت، عقل، شر

 و در اصطالح: مان در لغتيا
ن نمودن است. البته يقيق و باور کردن و يتصد يبه معناايمان در لغت 

 از شک و شبهه باشد.  يکه خال ينيقي
به تمام  ،ق به قلبيتصد عبارت است از: اقرار به زبان و در اصطالحايمان 

  آورده است. بشر ييت و راهنمايهدا يبرا آنچه که حضرت محمد
مان يا غمبر اکرميد به وجود اهلل متعال و رسالت پيک مؤمن بايپس 

، يلۀ وحيت ما به وسيهدا يبرا د که اهلل متعاليداشته باشد و باور نما
گر يگوش و د لۀ چشم ويم به وسيتواننميم داده است که ما يرا تعل يامور

ن هر آنچه را اهلل يم. بنابر اياوريها معلومات به دست باسباب در بارۀ آن
 م.ين حق قبول داريمتعال عرضه کرده است، به عنوان د
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خبر داده است، انکار  مغمبر اکريک مطلب از آنچه را که پي ياگر شخص

غمبر يد من رسول اهلل را به عنوان پيبگو يکس شود. مثالًنميد مؤمن ينما

صفات اهلل متعال  د وياهلل متعال قبول دارم و آنچه را که او در بارۀ توح

امت و جنت و دوزخ گفته يدانم اما آنچه را که در بارۀ قميگفته است حق 

ن يرم، هرگز به چنيپذنميست، ين ننکه مطابق عقل ميل اياست به دل

 شود.يمؤمن گفته نم يشخص

 : لفظ اهلل يمعنا
« واجب الوجود» يعنياو از خود اوست  ياهلل نام ذات متعال است که هست

د که ين قيباشد. اميها( شيها )ستاءها و ثناق همۀ حمدياست. و ال
 يت و براشه هسياو از خود اوست بدان معناست که او هم يم هستييگويم

ننده و اداره کنندۀ ياز ندارد. و او آفريگر نيد يبودن هم به کمک موجود
ن يش هاست مقصد ايق همۀ ستايم او الييگويکه م ينات است. و وقتيکا

 ها و صفات کامل است.نام ياست که او دارا
معبود  ياست برا ين ما مسلمانان نام مخصوصيلفظ مقدس اهلل در ب

ر اهلل استعمال يغ ين اسم براين خاطر ايگانه. به هميدگار يو آفر يقيحق
 ه و جمع ندارد.ين لفظ تثنيشود و اينم

جهان  يخ و کتب مذهبين نکته الزم است که از تارينجا اشاره به ايدر ا

شه و در هر زمان يهم متعالده به وجود اهلل يشود که عقمين معلوم يچن

م در ين خاطر قرآن کريمبه ه ؛جهان وجود داشته است ين ملت هايدر ب

کند که ميان ين را بيآورد اميان يرا به م متعددامبران يکه ذکر پ ييجا

د دعوت داده اند، اما در بارۀ وجود يتوح يخود را به سو يامت ها ن،امبرايپ

ده به وجود يامده است. چون عقيان نيبه م يادياهلل متعال بحث ز يو هست

که قرآن  يزي، مانند وجود انسان. چستا يهيدو ب يفطر ياهلل متعال امر
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است، اما در بارۀ  يد و صفات الهيکند مسألۀ توحميد يآن تأک يشتر رويب

 اکتفا کرده است. يهيل روشن و بديننده به داليوجود آفر

 :ت اهلليل موجوديدال

ل ندارد. اما آن يبه دل يازيآشکار است که ن يبه حد   ت اهلليموجود

آشکارتر است، به اعتبار ذاتش  يزيتش از هر چيدموجوکه  يگدگار بزريآفر

نند و درك يبذاته بب توانند او رانميمانند است که چشم ها  يچنان واال و ب

با  ده ويکه آفر ين خاطر خواسته است تا خود را با آثاريکنند. به هم

را که او  يليکند نه با ذاتش. دال يکه فرستاده است به ما معرف يغمبرانيپ

اد است که يار زيبرد بسمياو  يا ما را به سوي کند ومي يفما معربه 

 ل عبارتند از: ين دالين ايبزرگتر

 ؛(يل نقلي)دال يث نبويو احاد ميقرآن کر .1

 ؛(يل عقلينات )داليکا .2

  :يل نقليالف: دال

ن کتاب يت اهلل متعال است. ايل موجودين دالياز بزرگ تر يکي کريم قرآن 

نده، حشر و آخرت يگذشته، آ ز است و ازيچۀ همه ن کنندايمقدس که ب

را  يز ذاتيچ ش از هريکشد، پمينات و آخرت را يکند و نقشۀ کاميبحث 

ن سواالت ما جواب يم به ايکر کند که آن را فرستاده است، قرآنيم يمعرف

 يياين دنيروم؟ درايبه کجا م نجا هستم ويا ستم؟ چرا دريمن ک .دهديم

ن يبه ا يکار دارم؟ مرا ک يآن جدا شوم، چ رگ ازعد ازمهستم بکه مجبور 

ام، چه معنا دارد؟ که بدون اراده ام به آن آمده يياين دنيابه  ا فرستاد ويدن

ست؟ يتوانم بمانم؟ مرگ چنميا بروم، چرا ين دنيا خواهم ازنميبا آن که 

 شود؟ميبعد از مرگ چه 
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گانه يمان به اهلل يبه ا ردم راد که موجود دار ياديات زيم آيپس در قرآن کر

 کند:ميامر 

 اَل ِإَلَه ِإالَّ َأََن َفاْعُبْدِن  ِإنَِّن ُ    (1)1يَوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكرِ  َأََن اَّللَّ

 ست، پس تنها مرا عبادت کن،يجز من ن ي، و معبودهستم« اهلل»من 

اد يبه  (شهيمه)تا  (، و نماز را بخوانباشد )عبادتي خالص از هرگونه شرکي

 .يمن باش

 د:يفرماميو همچنان 

 َِواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمن ُ ُ نيَ فَاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ ْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم ي َواْلُمْؤِمَناِت َواَّللَّ
  (2) 2َوَمْثَواُكمْ 

  يبراخود و هان گنا ياجز اهلل وجود ندارد. بر يچ معبوديبدان که قطعاً ه

تان کامالً آگاه  مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خدا از حرکات و سکنات

د و يکنميد و چه يکنمي يد و در کجا زندگيروميداند به کجا ميو )است 

 .(ديکننميچه 

 د: يفرمامي امبر اکرميپ

ولُُه َاعَلُم. قَاَل: َشَهاَدُة َان اَل ِإَلَه ِإالَّ َو َرسُ هللُ اُن اِبهلِل َوحَدُه؟ قَاُلوا: اَ يَ َأَتدُروَن َما ااِل »
 3(3) «هللاُ َو َأنَّ حُمَمداً َرُسوُل هللاِ 

                                                 

  .14طه آیه /سوره   - (1)

 .19سوره محمد آیت/  –( 2)

 .53محمد بن اسماعیل، الصحیح البخاری: حدیث رقم: البخاری،  -( 3)
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و رسولش بهتر  ست؟ گفتند: اهلليگانه چيمان به اهلل يد که ايدانميا يآ 

 يچ معبودينکه هيدادن به ا يگواه :مان عبارت است از(يداند. گفت: )ايم

 فرستادۀ اهلل است. محمدست و ين جز اهلل

  :يل عقليب(دال

 جميع و يرا جهان هستيکند. زيعقل بشر هم بر وجود اهلل متعال داللت م

را ممکن يداشته باشد که آنها را بوجود آورده است. ز يد خالقيبا ،مخلوقات

 بوجود آمده باشد. يا تصادفيست که خود بخود و ين

تواند يز، نميک چيرا ياست؛ ز دهاميد نبوجو يز خود بخود و تصادفيچ چيه

خالق خود باشد؛ چرا که قبل از وجودش، معدوم بوده است و معدوم چگونه 

 .تواند خالق خود باشد؟!يم

 ياجادکنندهيد ايبا يرا هر حادثيامده است زيبوجود ن يتصادف يزيچ چيه 

ان يمق، ارتباط يب دقين نظم و ترتيا با اين وجود دنيداشته باشد. همچن

 يست که تصادفيگر، ممکن نيکديها و ارتباط موجودات با ا و معلولهلتع

ندارد.  يبيچگونه نظم و ترتيدر اصل وجودش ه يرا موجود تصادفيباشد. ز

 شرفت، نظم داشته باشد؟!يتواند هنگام بقاء و پميپس چگونه 

جاد يا يا تصادفين مخلوقات، خودبخود و يست که ايپس چون ممکن ن

ان يدارند که آن هم پروردگار جهان يدگارياً خالق و آفرمطمئن باشند،شده 

 است.

متذکر شده  «طور»آن را در سورۀ  يو برهان قطع يل عقلياهلل متعال دل

 د:يفرمامي
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 ٍَء َأْم ُهُم اْْلَاِلُقوني شَ يِ َأْم ُخِلُقوا ِمْن غ (1) 4 

 يگونه خالق چين هوداند و( ب ن طور از عدم سر بر آوردهيشان )هميا ايآ
اند و( خودشان دهيشتن را آفرين که )خودشان خويا اياند؟ و ده شدهيآفر
  دگارند؟يآفر
اند پس امدهيدگار، خلق نشده و خودبخود هم بوجود نيآنها بدون آفر يعني

 اهلل متعال خالق آنهاست.
ـ که در آن روزها مشرك بود ـ ر بن مطعمين خاطر جبيبه هم
 د:يات رسين آيخواند و به ايسوره طور را م اهلل لکه رسو ديشنميهنگا

َََْرَ  لََْل اَل  ٍء َأْم ُهَُم اْْلََاِلُقونَ ي َشَيِ َأْم ُخِلُقوا ِمْن غ َْ  وِقنَُونَ يَأْم َخَلُقَوا السَََّماَواِت َوا
  (2) 5ِطُرونَ يَأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن رَلِ َك َأْم ُهُم اْلُمصَ 

 يگونه خالقچياند و( بدون ه ر بر آوردهعدم سر از وطن يشان )هميا ايآ
شان  اند و( خود دهيشتن را آفرين که )خودشان خويا اياند؟ و  ده شدهيآفر
شان طالب ي! بلکه ااند؟دهين را آفرين که آنان آسمانها و زميا اي دگارند؟يآفر
ست آنان ا اريشان و در اختيپروردگارت نزد ا يهانهيا گنجيآستند. ين نيقي

ن بدهند و به آن يهر گونه که بخواهند قضاوت کنند و نبوت را به ا )تا
طره دارند )و ارباب و يز جهان( سيشان )بر همه چين که ايا ايندهند؟( 

 کل کائنات هستند؟(. ۀفرماند

گفت: قلبم به  ،ده بوديات را شنين آيا بن مطعم ريکه جبيهنگام

 6 (3) گرفت. يمان در دلم جايکه ا دوب ين بارين نخستيجان آمد و ايه

                                                 

 .35الطور/ سوره -( 1)

 .37-35الطور سوره -( 2)

 .4831السنن واآلثار للبیهقي حدیث شماره  فةمعر –( 3)
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واقع  ييبايز يها ان باغيکه در م يار باشکوهيبارۀ قصر بس در ياگر کس

 با ويار زيبس يباشد و با فرش هامي ييبايز يها تخت يشده است و دارا

ن قصر با تمام يد: ايده است. بگويار قشنگ آراسته گرديبس يکوچ ها

 گونه سازندهچيبدون ه يدفر تصاا بطوي بخود ساخته شده امکاناتش، خود

د و سخنش را يکنيب ميدرنگ شما او را تکذ يبوجود آمده است. ب يا

 ين هستيد. پس چگونه ممکن است ايريپذنميد و آنرا يدانيهوده ميب

ر افالك و اوضاع و احوال و نظام ين گرفته تا آسمانها و سايبزرگ از زم

، بوجود آمده يچگونه خالقيبدون ه يفا تصاديبخود و  زش خوديانگشگفت

 باشد؟!

 د:يآنميز خود به خود به وجود يچ چيه

چه  ،«يکيپالست يگود»ک ي يد، حتيآنميز خود به خود به وجود يچ چيه

 يرسد به بدن انسان که از لحاظ مکمل بودن ساختمانش هرگز با آن گود

 يت ذاتيجودبه مو بدن ما العادۀخارق يست. اندام ها و اعضايسه نيقابل مقا

  ده است.يز را آفريانش همه چيپا يکند که با علم و قدرت بمياشاره 

 د:يآنميبه وجود  يز تصادفيچ چيه

 يمختلف ياويميک شربت از مواد کيا يت و يک تابليکه  ميدانميهمه 

 ياديار زيت بسين و با دقت و حساسيمع يشود که به اندازه هاميساخته 

جۀ يدر نت ياويمين مواد کيا»م که يتوانميا گفته ي. آه استدش يجمع آور

ب يک ترکيل يکجا شده و با تشکيک تصادف، يک اتفاق و بر أثر ي

هرگز گفته « د و سودمند را به وجود آورده است؟يت مفين تابلي، اياويميک

  م.يتواننمي
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 تاگر اسيميک کين سالۀ يو کوشش چند يجۀ سعين دواها نتياز ا يکيهر 

 يهارا به اندازه يمختلف ياويميرا به کار انداخته و مواد ک عقلش که او

ن دوا شده يکجا نموده و باالخره موفق به ساختن اي يقيدق ار حساس ويبس

 دهد.ميدان را نشان ايميک کي ين دواها استعداد عالياست. ا

منظم  وده تر يچيار پيگر جانداران، بسيها و دن، ساختمان بدن انسانيبنابرا

چ وجه امکان ندارد عناصر موجود در خاك به يک دواست، پس به هي تر از

با را به وجود ين انسان و مخلوق زيکجا شده و اي يو تصادف يصورت اتفاق

 آورده بتواند.

ک نوع يافته باشد، فوراً يانجام  يو تصادف يکه به صورت سرسر ييدر کارها

ک صنف کالن يدر  يقتمثال و خورد. به طورميبه چشم مينظ يو ب يزشت

ن يا»د: ييگوميد، حتمًا با خود ينير منظم را ببينامرتب و غ يپنجاه چوک

ک جا افتاده و در يانداخته اند و هر کدام تصادفاً در  يها را سرسر يچوک

 «همانجا مانده است.

ک حساب و پالن مرتب شده باشند، در آنجا ي يها از رو ياما اگر آن چوک

ن کار، يا»م: ييگومين صورت ما يشود و در اميده يد يخاص مظو ن ييبايز

تواند منظم نمي يچ کسيه« قه استيذوق و با سل ک انسان عاقل و بايکار 

ن کار يبداند، گرچه ما انجام دهندۀ ا يک کار تصادفيها را  ين چوکيشدن ا

 ن است.يقت چنيم، اما حقينيبنميرا 

برده يدانش خود پ ل وا عقم، بينيبميرا  يکارتون يفلم ها يما وقت

ها را به ها دست پنهان انسان وجود دارد و آنم که در پشت سر آنيتوانمي

ن دست حرکت دهندۀ پنهان يت ايانسان موجود يآورد. وقتميحرکت در 

به شمول  ين هستيز ايد قبول کند که هر چين را هم بايرا قبول دارد، ا
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 يقدرت او ب دارد که علم و ايهکنند اداره وننده يک آفريجان،  يجاندار و ب

ه ده است تا انسان بين خاطر آفريان است. اهلل متعال عقل را به هميپا

ببرد، اما اگر انسان با وجود برخوردار بودن  يعقلش به خالق خود پوسيلۀ 

 ميو مفهو يچ معنيعقالنه داشته باشد، انسان بودن او ه ياز عقل، رفتار ب

 نخواهد داشت.

 ت:يحکا
د که گوسفند يرا د يرفت چوپانميدر راه  عبداهلل بن مبارك يروز
کند در مي يت گوسفند چرانيچاره در طفوليچراند، با خود گفت بمي
اي به عبادت و معرفت اهلل متعال چگونه رسد؛ گفت بروم او را مسئله يبزرگ
 اهلل كکود يگفت: ا م دهم، نزد کودك آمد ويتعل ن و شناخت اهللياز د
 بنده چگونه خالق خود را نشناسد! ؟ کودك گفتيشناسميرا 

؟ کودك جواب يشناسميگفت: اهلل متعال را چطور  عبداهلل بن مبارك
داد از گوسفندانم. عبداهلل بن مبارك تعجب کرد و گفت: اهلل متعال را چطور 

 ين گوسفندان چوپانيا ؟ کودك گفت: اگر بريشناسمياز گوسفندانت 
تلف  ن گوسفندانيها را آب و علف دهد و از گرگ نگه بدارد، انکه آ دشنبا

وانات و جانوران ين حين کائنات و ايروند، پس دانستم که امين يشده و از ب
 يبان جز اهلل متعال کسن نگهيستند. و اين ين مخلوقات بدون نگهبانيو ا
 ست.ين يگريد

؟ يشناسمي را ل اهللکشش گفت: به چه يبا تعجب برا عبداهلل بن مبارك

شناسم. گفت چطور؟ کودك گفت: مين طور از گوسفندانم يگفت هم

ک از گوسفندانم يچ ينم که هيبمينگرم ميکه من به گوسفندانم ميهنگا

چ از گوسفندانم يمن با ه ست؛ ويتصرف و شکل با من مشابه ن ،در حفظ
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اهلل  نش بابندگا و ستم؛ پس دانستم که اهلل متعال هم با بندگانشيمشابه ن

 متعال شباهت ندارند.

 َيُ ُع اْلَبصِ يٌء َوُهَو السَّمِ يَس َكِمْثِلِه شَ يل (1) 7 

 ناست.يست و او شنوا و بيمانند اهلل ن يزيچ چي: هيعني
 يل فوق چگونه ممکن است که انسان بطور تصادفيپس با درنظر داشت دال

که يطورآنهم باشد  هاش شکل گرفتيده شده باشد و زندگيآفر يو اتفاق
ن شکل ياو به ا يها يازمندير نين ساين و تأمين و آسمان در تکويزم

ها و  يژگيان وي، اهلل متعال در بيشده شرکت داشته باشد؟! بل يزيربرنامه
 ار بجا فرموده است که:يات انسان بسيخصوص

 ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل (2)8 

 .دنواقعاً )انسان( ستمگر و نادان
 :يل فطريدالج: 

کند؛ ميوجود اهلل متعال، اعتراف  بر يليگونه دلچيفطرت سالم بدون ه
شتر ينکرده است؛ بلکه ب يم در مورد وجود اهلل متعال بحث طوالنيکرقرآن
که باشرك آلوده نشده باشد،  يم و روانيپردازد که فطرت سلمين نکته يبه ا

   گانه بودن ي، بلکه به يق هستلانه تنها به وجود خ يليچگونه دليبدون ه
بوده و باروح و روان  ين موضوع، فطريکند؛ چرا که اميز اعتراف ين تعالي او

 د:يفرمامين شده است؛ چنانکه اهلل متعال يهرکس عج

 ِ َّللَِّ ِق اْلََََل ْلَِ يَهَََا اَل تََْبَََدِ يَفطَََََر النَََّاَل َعلَ  ًفََا ِفطََََْرَت اَّللَِّ الََََِّ  يِن َحنِ يفََََأِقْم َوْجَهََََك لِلَََد 
  (3) 9ْعَلُمونَ يُم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِل اَل يُن اْلقَ يَذِلَك الد ِ 

                                                 

 .11الشوری/سوره ( 1)

 .72االحزاب/سوره ( 2)

 .30الروم/ سوره ( 3)
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 ين سرشتيکن. ا (خدا، اسالم يقين )حقيخود را خالصانه متوج ه آئ يرو

ر ييد سرشت خدا را تغياست که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبا

 ، و از راستينيديبه ب ينداريو از د ،ييبه کفرگرا ييداد )و آن را از خداگرا

کن ين محکم و استوار، و لين و آئين است ديکشاند(. ا يرو به کج يرو

  دانند.يرا( نم يزين چياکثر مردم )چن
ان يخ ادياست که مورد توجه تمام محققان تار يده اين فطرت همان پديا

ت ته اسفرق قرار گيمورد تحق ،خ آنهايکه تار ييهابوده است و همه ملت
س آنان بوده يخود انتخاب کرده اند که مورد توجه و تقد يبرا يودانمعب

 است.
  :عتيد: شر

 يها را سخن تمام کتابيعت هم بر وجود اهلل متعال داللت دارد، زيشر
 يبرا يآسمان يهان کتابيکه در امين احکاين است. همچنيهم يآسمان

داند. يا مانش ربندگ تحنست که مصليل بر ايمصلحت مردم آمده است، دل
 يآسمان يهادر کتاب يکه در مورد جهان هست يگر، اخباريد ياز طرف

ن ينکه اياست. بر ا يگريل ديکند، دليد مييت، صداقت آنها را تأيآمده واقع
جاد ياست که آنچه را خبر داده است، ا يياخبار از جانب پروردگار توانا

 کند.يم
 :د اهلل متعال استبروجودال  ناامبريمعجزات پ تها ويهـ: واقع

 کند:يت به دو صورت بر وجود اهلل متعال داللت ميواقع
اين رسد. ياد مظلومان ميرد و به فريپذينکه اهلل متعال دعا را مي: همالف

 بر وجود اهلل است.  يليخود دل
 د:يفرمايم اهلل
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 َُونُوًحا ِإْذ ََنَدى ِمْن قََْبُل فَاْسَتَجْبَنا َله (1) 10 

ش را ياد خواند و ما هم دعايشتر ما را به فريکه پمياد کن هنگاي ،را و نوح

 م.ياجابت کرد

 د:يفرمايگر ميد ييو در جا

 ِثُوَن رَلَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ يِإْذ َتْسَتغ (2) 11 

د و او يخواستيم ياريرا که از پروردگارتان  ميد هنگاياد آوريمؤمنان! ب يا

 د.کريم تهم شما را اجاب
د: يگومي آمده است که انس ابن مالک يح بخارين در صحيهمچن

ن ينش هيک مرد باديکرد، يم يسخنران اکرم يکه نب يروز جمعه در حال
ن رفتند و يان از بيپا اهلل! چهار رسول يوارد مسجد شد و گفت: ا

 لوسما دعا کن. ر يشدند، نزد اهلل متعال برا يمان دچار گرسنگفرزندان
مانند  ييجه، ابرهايش را بلند کرد و دعا فرمود. در نتيهاهم دست اهلل

امده بود ين نيياز منبرش پا اکرم امبريآمد و هنوز پ کوه به حرکت در
ن ييپا اهلل ش مبارك رسوليدم که از ريکه من قطرات باران را د

 افتد.مي
 يفت: ات و گساگر برخيد يا فردين و ينشه يو در جمعۀ بعد، همان باد

ما  يد، نزد اهلل متعال برايها خراب شد و اموال ما غرق گرد اهلل ! خانهرسول
 ن دعا کرد:يش را بلند کرد و چنيدستها اکرم ن بار هم رسوليدعا کن. ا

 12 (3)«ة من الس حاب إال  انفرجتيَنح یده إلِ ي ليشينا فما ينا و العليالل هم  حوال»

                                                 

 .76االنبیاء/سوره  –( 1)

 .9االنفال/ سوره -( 2)

 933 رقم حدیثصحیح البخاری  -( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمان به اهلل                                                    جمعه            هاي خطبه

50 
 

اشاره کرد،  اهلل که رسول يما: و به هر طرفه بر ران ناببارالها! اطراف ما ب
 ابرها پراکنده گشت.

برگردد و  اهلل يم که هر کس صادقانه به سوياو تا امروز شاهد بوده
 رد. يپذميش را يت کند، اهلل متعال دعايط اجابت را رعايشرا

م و مرد دشونميده يکه معجزه نام )عليهم السالم( امبرانيپ يها: نشانهب
بر وجود  يل قاطعيشنوند، دليا خبرشان را ميکنند يا را مشاهده مآنه

فرستد. آن فرستنده همان اهلل متعال است. مياء را ياست که انب يافرستنده
بشر خارج  ييالعاده هستند که صدور آنها، از توانارا معجزات، امور خارقيز

ت يامبرانش به آنان عنايرت پصند و يياست. و اهلل متعال آنها را بخاطر تا
 د.يفرمامي

که اهلل متعال ميرا ذکر کرد. هنگا يموس ۀتوان معجزميبعنوان نمونه 
ا بزند و او هم اطاعت کرد، دوازده راه يش را به دريبه او دستور داد تا عصا

ک کوه بود. اهلل يان هر دو راه مانند يجاد شد و آب ميا ايدر در يخشک
 د:يافرمميمتعال 
 َََََالطَّْوِد يَأْوحَ ف ََََْرٍ  َك ََََل  ِف ََََاَن ُك ََََانََْفَلَق َفَك ََََِرْب لَِعَصََََاَن اْلَبْحَََََر َف ِْ ََََى َأِن ا َُ ُموَس ََََا ِإ َن
  ِِ (1) 13مياْلَعظِ 

ا يعصا را به در يا بزن. )وقتيخود را به در يم که عصايام داديپ يبه موس 
زده اود )و ديگرد يهمچون کوه بزرگ يا از هم شکافت، و هر بخشيزد( در

ل ياسرائيگانه بناز اسباط دوازده يدار شد، و هر گروهيک در آن پداه خشر
 حرکت کرد(. يادر جاده

                                                 

 .63الشعراء/ -( 1)
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توان بعنوان مثال دوم ذکر کرد. او مردگان را از يرا م يسيمعجزۀ ع 
ن يساخت اهلل متعال در اميکرد و با اجازۀ اهلل، زنده يرون ميشان بيقبرها

 د:يامرفميباره از زبان او 
 ْاْلَمْوَتى ِبِِْذِن اَّللَِّ  ييَوُأح (1) 14 

 گردانم.ميزنده  ،و مردگان را با اجازۀ اهلل

 د:يفرماميگر يد ييو در جا

 َوِإْذ ُُتْرُِج اْلَمْوَتى ِبِِْذِن (2) 15 

 يآورديرون ميرا که مردگان را با اجازۀ من بمياور هنگاياد بي! بيسيع يا

 .يکردميو زنده 

توان ذکر کرد. يگر ميد يرا بعنوان مثال اهللاز رسول ياهجزعمو 

 رحمت درخواست کردند، رسول يا شان معجزهيش از ايکه قرميهنگا

م شد و مردم آنرا مشاهده کردند. يم تقسيماه اشاره کرد و ماه به دو ن يبسو

 د:يفرمامين باره اهلل متعال يچنانکه در ا

 ُِِوا وَ يًة يَرْوا آي اْلَقَمُر َوِإْن َشقَّ َوانْ  ةُ السَّاعَ  اْقََتََلت   (3) 16ُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر  يْعِر

و اگر گردد يم ميماه به دو ن (در آن)رسد، و ميامت هر چه زودتر فرا يق

مان يو بدان ا)گردند يگردان مينند از آن رويرا بب يبزرگ ۀمشرکان معجز

 است.  يداريو ناپاگذرا  يند: جادويگويو م (آورندينم

امبران يپ ياريد و ييتأ يکه اهلل متعال برا ين نشانۀ محسوس و واقعيپس ا

 کند.يبر وجود اهلل متعال داللت م يت کرده است، بطور قطعيبه آنان عنا

                                                 

 .49آل عمران/ سوره -( 1)

 .110المائده/ سوره - (2)

 .2-1القمر/ سوره -( 3)
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 :اهلل متعال ينشانه ها

ن يکند تا به اميرا تکرار « اتهيومن آ»ات، عبارت يآ از ياريقرآن در بس

تواند نمي، هرگز ين همه نظم و هماهنگيد که ايماالم نما اع هق بيطر

 م:يکنمياز آنها اشاره  يد. اکنون به برخيبه وجود آ يتصادف

  عت:يالف: در طب
 َْرِ  آ َوِف   (1) 17نيَ ٌت لِ ْلُموِقنِ اياَْ

خواهند به ميکه  يکسان ياست برا يفراوان يهال و نشانهين داليدر زم

 نند(.يل خدا را بشناسند و آثار قدرت او را ببيدل ياز رو و)ن برسند يقي

ش در دل خاك فرو يشه هايشود و کم کم رميکه در خاك کاشته  ايهدان

در قالب  يات و زندگيجان و جامد ح ياز دانۀ ب يروند؛ پس از مدتمي

کنند از ميکه فضا را معطر  ييد؛ گلهايآميد يو برگها پد جوانه ها و ساق

گر يکنند؛ بار دميه يآن تغذ يوه هايوان از ميند، انسان و حيآميرون يآن ب

د و يآميرون يشب ب يکيم که چگونه از دل تاريصبح بنگر ييبه روشنا

ک بار به حرکت آفتاب و مهتاب وجوالن يد؛ يزداميشب را  يخاموش

هستند؛ چنانکه اهلل متعال  ياله يه هاينها آيم! ايستارگان تأمل کن

 د:يامفرمي

 يِت ِمََن احْلََيَِت َوُُمَْرُِج اْلمَ يَِمََن اْلمَ  يرُِج احْلََيَِْإنَّ اَّللََّ فَاِلُق احلَْبِ  َوالنََّوى  ُ َذِلُكَُم اَّللَّ
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّ  ُر يَل َسََكًنا َوالشََّْمَس َواْلَقَمََر ُحْسََباًَن َذلََِك تََْقَدِ يَفََأَّنَّ تَُْؤَفُكوَن فَاِلُق اْْلِ

  (2) 18مِ يلِ اْلعَ  زِ ياْلَعزِ 

                                                 

 .20الذاریات/ سوره -( 1)

 .96-95االنعام/ سوره -( 2)
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اه و درخت از آنها يو گ)شکافد مين خدا است که دانه و هسته را يا

آورد يرون مياند. همو است که( زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرومي

ن قادر ين )چنيوان(. اير از حيد شيدن انسان از خاك، و توليل آفرياز قب)

زدان به يان، از عبادت ين بيا پس از) شما است. پس چگونه ي( خداييتوانا

او است که صبح  د؟يشويد، و از حق( منحرف مييگرايگران ميعبادت د

کسب  يدار ساخته است )تا زندگان برايپد (نيرين را از شب قيميس)

ش جسم و جان( يآرامش )و آسا ۀيستند( و شب را مايمعاش به تالش ا

 يو تجار يعباد ۀروزمرامور  رحساب )مردمان د ۀليد و ماه را وسيخورش

ر يق و تدبيع و نظام استوار( سنجش دقين )نظم بديخود( کرده است. ا

 ز آن( است.يهمه چ ره )برجهان و( آگاه )ازياست که( چ يمحک م )اهلل متعال
م که چگونه اهلل يندازيبه منظرۀ دلربا وجالب ابرها ب يکه نگاهيهنگام

 دهد؟ميگر سوق يبه نقطۀ د ه ايطقندهد و از ميل يسبحان آنها را تشک

 َ ُرُج ِمَْن ِخاَللَِِه يََْعُلُه رَُكاًمَا فََََتَى الََْوْدَ  يْ َنُه ُثَّ يَؤلِ ُف لَ يَسَحااًب ُثَّ  يْزجِ يَأََلْ تَََر َأنَّ اَّللَّ
َشَاُء يْن ْن َمَُه َعَفُ ْصَرِ يَشَاُء وَ يُب لَِِه َمَْن يِصَيَها ِمْن لََََرٍد فَ يَنزِ ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل فِ يوَ 
َْلَصارِ يَكاُد َسَنا لََْرِقِه ي َْ   (1) 19ْذَهُب اِب

راند، سپس آنها ميهم(  يکه خداوند ابرها را آهسته )به سو يدانيمگر نم
که  ينيبيسازد، آن گاه ميآورد، بعد آنها را متراکم و انباشته مميرا گرد 

کوه مانند  يان، از ابرهاز آسمخدا ا زيزد، و نيرميرون يآنها ب يباران از البال
ان يآورد، و هرکس را بخواهد با آن زيرا فرو م يبزرگ يآن، تگرگها

دارد. درخشش برق يان آن به دور ميرساند، و هرکس را بخواهد از زيم
ک است چشمها را يرومند است( نزدي)حاصل از اصطکاك( ابرها )آن اندازه ن
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ل بر قدرت خدا و يها دل دهين پدياک از ي ان بردارد. )هريره و( از مي)خ
 دگار آنها است(.يمان به آفريموجب ا

م يانسانها و گردش شب و روز بنگر ير و تحوالت در زندگييک بار به تغي 
 کشد.مير يکه چگونه خداوند منان آن را به تصو

  ََِْؤ ََْن ُمْلََُع الْ ِز اْلُمْلَََك َمََْن َتَشََاُء َوتََْنََ قََُِل اللَُّهََمَّ َماِلَََك اْلُمْلََِك تَُ َك ِمَََّْن َتَشََاُء َوتُِعََز  َم
النََّهاِر َوتَُوِلُج  َل ِف يٌر تُوِلُج اللَّ يٍء َقدِ ي ِإنََّك َعَلى ُكلِ  شَ يُ ِدَن اْلَْ يَتَشاُء َوتُِذل  َمْن َتَشاُء لِ 

 يِ َمَْن َتَشَاُء لِغََُزُ  َوتَََرْ  يَت ِمََن احْلََيَِت َوُُتَْرُِج اْلمَ يَِمََن اْلمَ  يِل َوُُتَْرُِج احْلََياللَّ  النََّهاَر ِف 
  (1) 20ِحَسابٍ 

 يايحکومت و دار يز از آن تو! تو هر که را بخواهيهمه چ يبگو: پروردگارا! ا
، و هر يريگميرا بازپس  ييحکومت و دارا يو از هر که بخواه يبخشمي

، يدارميخوار  يو هرکس را بخواه يدهميعز ت و قدرت  يکس را بخواه
از( شب  ي)بخش. ييتوانا يزيگمان تو بر هر چيب است وت تو سددر  يخوب

گردند( و مين سبب شبها کوتاه و روزها دراز ي)و بد يگردانميرا جزو روز 
)و لذا روزها کوتاه و شبها دراز  يگردانمياز( روز را جزو شب  ي)بخش
کس  رو مرده را از زنده، و به ه يآورميد يشوند( و زنده را از مرده پدمي
 .يبخشمي يبدون حساب روز يهبخوا که

اهلل متعال به ما و نحوۀ تصرف او در جهان  ييقرآن تنها به نشان دادن توانا

را  ينکه علم اهلل سبحان چگونه جهان هستيادارۀ آن و ا يچگونگ و يهست

ز يرا ن ينش جهان هستيکند؛ بلکه هدف آفرنميفرا گرفته است، بسنده 

 د:يفرماميو  دکنميان يما ب يبرا
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 َِْرِ  مجَِ  َخَلَق َلُكْم َما ِف  يُهَو الَّذ   (1) 21ًعاياَْ

شما  ين را برايزم يرو يها دهيموجودات و پد ۀاست که هم ياهلل آن ذات

 د.يآفر

از، مصالح و يعت، سرشت، نيرا هماهنگ با طب ياهلل سبحان تمام عالم هست

فع انسان در قرآن منا عت ويبطبا  ين هماهنگيده است و ايمنافع انسان آفر

 د:يفرمامير مطرح شده است. اهلل متعال يبه عنوان تسخ

 َسخََّر َلُكْم َما ِف َ َْر ِ  السََّماَواِت َوَما ِف  َأََلْ تَََرْوا َأنَّ اَّللَّ   (2)22اَْ

ن است مسخ ر شما کرده يد که اهلل آنچه را که در آسمانها و زميادهيا نديآ

 است.

است که قرآن  يعت راهيطب ير پرتو نشانه هاتعال داهلل م پس شناخت

 د دارد.يبرآن تأک

در  اهلل  يم بندگان اهلل سبحان را به تأمل و دقت در نشانه هايقرآنکر

ن و ين، آسمان و آنچه که در داخل زميمانند زم يعت و جهان هستيطب

ن امور را يق نموده و تأمل وتفکر در ايدو وجود دارد، تشوان آنيم آسمان و

 د هستند.يمؤمنان مف يبرشمرده که برا ييهايادآورياز جمله 

 :اهلل متعال در وجود انسان يب: نشانه ها

  (3) 23َأنُفِسُكْم َأَفاَل تَُْبِصُرونَ  َوِف د: يفرمامياهلل متعال 
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 ين برال متقيروشن و دال يها ها، نشانه و در خودِ وجود شما )انسان

  د؟ينيبنمين به قدرت او( است. مگر دبر يشناخت اهلل و پ

 : چشم

  (1) 24نيِ نَ يَأََلْ ََنَْعل لَُّه عَ : ديفرمامياهلل متعال 

 ؟ مياب نداده و نساختهيدو چشم را ترت او )انسان( يمگر ما برا

باشند؛ مانند حس ميحس نمودن  يبرا يياعضا يوانات دارايشتر حيب

چشم در  يب اساسيقابل ذکر است که ترک .يي، المسه، شنوايياي، بويينايب

ن يک به هم و در عيار نزديگر بسيوانات دياز ح ياريتمام پستانداران و بس

 ز است.يده و شگفت انگيچيحال پ

دارد که نور از  يز شکافيرد و نيگمياست که نور را  يمردمک يچشم دارا

ن يباشد، ا که نور کم يگذرد؛ در صورتميکند و از مردمک ميراه آن نفوذ 

شتر باشد، خود به خود بسته تر و تنگ يشود و هرگاه نور بميشکاف، باز 

ف باشد يرا هرگاه نور ضعيار روشن است؛ زين عمل، بسيشود؛ فلسفۀ امي

از ميد باشد مقدار کيو شد ياز دارد، اما هرگاه نور، قويشتر نيچشم به نور ب

شود و به اندازۀ الزم يماست؛ لذا مردمک چشم بسته  يدن کافيد يآن برا

 دهد.مينور را به درون خود نفوذ 

نتوانسته  يچ عقليکه ه ييند تا جايبميار کم يا را در نور بسيچشم اش

 ين نور اندکير چنيا را در زيرا اختراع کند که شکل اش ه ايلياست وس

 کند. ير برداريتصو
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تواند اشعۀ يمند. بوم يبنفش را بب يوراما ۀتواند اشعمين زنبور يهمچن

چ يکه به ه يند؛ در صورتياست، بب يک اشعۀ حرارتيمادون قرمز را که 

 يکيتواند در تارميب بوم ين ترتيم. به هميستيت آن نيوجه ما قادر به رؤ

جاد يکه آن را از بدن خود ا يد موش را از راه نور مادون قرمزيار شديبس

 ند.يکند، ببمي
الزم و  يک کمرۀ عکاسيساخت  يارنجا است که چگونه بيسوال احاال 
ساخت و بوجود  يوجود داشته باشد؛ اما برا ياست که عقل و فکر يضرور

ق يوانات، عقل وفکر به کار نرفته، بلکه از طريح آمدن چشم در انسان و
کدام عاقل و انسان  تصادف و اتفاق به وجود آمده است؟ کدام عقل و

 رد؟!يپذميرا  يزيچن يخردمند چن

 : زبان

  (1) 25نيِ َوِلَساًَن َوَشَفتَ  د:يفرمامياهلل متعال 

 ؟ميادهيافريو دو لب را ن يو زبان
دن يبه عهده دارد، هم در چش يف بزرگياست که وظا يزبان عضو کوچک

کند و باالتر از همه ميمزه و طعم غذا و هم در فروبردن آن، انسان را کمک 
 يق خود، حروف وصداهايخن گفتن است که با چرخش دقنقش آن در س

 کند.ميجاد کرده با سرعت مناسب، کلمات و جمالت را ادا يق را ايدق

  لب ها:

ن دو لب يب« ميلب داد جفتکيانسان! ما به تو  يا»د: يفرماميم يقرآن کر

م، يخورميم، ينوشميم، يمکميق دهان يها از طردهن قرار دارد و ما انسان

ا فکر يم. آييگوميم و سخن يکنميرج اک خيم، گاز کاربنيکشميفس ن
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بود چه مين کارها به عهدۀ کارشناسان ما يا يد اگر طراحيکرده ا

 کردند؟مي

مذکور را  يم کارهايکردند تا بتوانميد سر ما را پر از سوراخ و دودکش يشا

 م.يانجام ده

 :ينيب

 يرد، هوايگمي غبار هوا راکند: ميدن سه کار يک نفس کشيدر  ينيب 

ش ما صدمه ر آن شُيسازد، در غميخشک را مرطوب  يسرد را گرم و هوا

 شد.ميد و آزرده يدمي

 گوش:

 يچ خردمندياست که ه يوانات طورياز ح يانسان و بعض ييستم شنوايس 

 يصماخ يجۀ تصادف باشد؛ گوش داراين ساختار، نتيکند که انميتصور 

ن يد، ايآميدر  شجو رد و به جنب ويگميرا  ياست که امواج صوت

ق که به يار کوچک و دقيلرزه در آمدن در سه استخوان بسه دن و بيجنب

که بر صماخ  يد؛ البته فشارينمامير يده شده اند، تأثيچ يار مرتبيشکل بس

در  ه اين منظور، لوليا يهمسان باشد؛ برا کنواخت ويد يشود باميوارد 

شکل  يخوان حلزونتک اسيمتصل شده و ينيب يگودپشت صماخ گوش به 

 يل وبررسيفه اش تحليگوش متصل شده که وظ يز به قسمت داخلين

جاد توازن در يگر آن، ايفۀ ديکه وظباشد. همچنانميمختلف  يصداها

بود ما هرگز نمين عضو يباشد که اگر اميگر موجودات يانسان و د

 م ويديغزلمي ج خورده ويلکه فورًا گم؛ بيک قدم راه برويم که يستيتواننمي

 م.ينمودميسقوط 
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در  ييق عصبها به مرکز شنوايبه وجود آمده، از طر يهالرزش حرکات و

مختلف را  يوانات صداهايح ب انسان وين ترتيشوند و بدميمغز منتقل 

 دهند.ميص يگر تشخيکديده و آنها را از يشن

ن مراحل را در ظرف يمام اکه ت يساختار ستم وين سيممکن است چن ايآ

 ک تصادف باشد؟يجۀ يدهد، نتميه انجام يک صدم ثانيتر از مک

را رد  ه ايين نظريچن ي، حساب و احتماالت به طور قطعياضيعلم ر

جۀ يانات صورت گرفته نتين همه جريرد که ايپذنميچ خردمند يکند. همي

 ک اتفاق وتصادف باشد.ي

همزمان  است، چون يکينۀ مادر يدر سر يخالق طفل و خالق ش ر مادر:يش

 د.يآمير هم در پستان مادر به وجود يدا شدن نوزاد، شيبا پ

ر دو چشم او قرار دارد، طفل با دو ينۀ مادر و زيس ير، رويو منبع ش يجا

رد و با يگميقلب مادر قرار  يشود، کودك بر روميت يدست مادر حما

. دمکمير يآن مأنوس بوده، ش ز در رحم او باين يآهنگ قلب مادر که مدت

مورد  ين هايتامياز ندارد و تمام وير مادر به گرم کردن و سرد کردن نيش

 ره شده است.ياز طفل در آن ذخين
 يگانگيو  بر وجود اهلل يو نظم حاکم بر آن نشانۀ روشن يپس هست

انسان  ش، هريب خلقت خويو عجا ياوست. و همان طور که تفکر در هست
 يب ياد نعمت هايکند، ذکر و يم ييراهنما ا به وجود اهللبا انصاف ر
 کند.مي ز انسان را دوست دار اهللين يشمار اله

 :شناخت اهلل متعال يگر برايچند راه د
 زيک چيالف: شناخت اهلل متعال از راه فرض کردن خالف 

 َن ِمَََن ُدونَََِِه لََََلِ يالََََّذِ َمَََاَذا َخلَََََق  َهََََذا َخْلَََُق اَّللَِّ فَََََأُروِن  د:يـــفرمامياهلل متعـــال 
  (1) 26نيٍ َِاَلٍل م بِ  الظَّاِلُموَن ِف 
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د يند، شما به من نشان دهيخدا يهادهيد( آفرينيبيد و مينگرمينها )که يا

پرستش و شراکت  ۀستياند؟ )تا شادهيز را آفريند چه چيکه جز خدا يآنان

 يآشکار يدر گمراه (شهيپ کفر)ت را داشته باشند(. بلکه ظالمان يدر الوه

  هستند .
خورد، فرض ميکه در قرآن به چشم  شناخت اهلل يگر از راه هايد يکي

 يهاتين معنا که ما در اطراف خود با واقعيز است. بديک چيکردن خالف 
ها تين واقعيم که ايرا تصور کن يمکان م، اکنون زمان ويمواجه هست ياديز

 م؟يه کنچد يافتد و ما بامي ياتفاقوجود نداشته باشند، در آن صورت چه 

م شده است که شب و روز را به يتنظ ين طوريبه طور مثال: حرکت زم

ن يشه شب باشد، در چنيد که هميرا تصور کن يآورد، اکنون زمانميوجود 

 م؟يکردميما چه  يتيوضع

َُ يُكُم اللَّ يُتْم ِإن َجَعَل اَّللَُّ َعلَ يُقْل َأرَأَ د:يفرمامياهلل متعال   اَمِة ياْلقِ  ْومِ يَل َسْرَمًدا ِإ
  (1) 27اء َأَفاَل َتْسَمُعونَ يُكم ِلضِ يتِ يْ  اَّللَِّ يُ َمْن ِإَلٌه غَ 

شه يامت هميد اگر خداوند شب را تا روز قييمردم !( به من بگو يبگو: )ا 

اورد( بجز خدا کدام خدا است يماندگار کند )و روز روشن را به دنبال آن ن

دار کند تا در آن به يپد يروز روشن واورد؟ )يب ييشما روشنا يراکه بتواند ب

د و يد که بشنويد؟ )بايشنونميا يد؟(. آيد و کسب و کار کنيتالش بپرداز

 د(.يد اگر عاقليم کنيد و تعظيبنگر

آرام است، اهلل متعال  ايهانسان مانند گهوار ير پاين در زيهم اکنون زم

 د:يفرمامي

 ََْرَ  فََر َْ   (2) 28ُدونَ هِ ْشَناَها فَِنْعَم اْلَماَوا

                                                 

 .71القصص/ سوره -( 1)
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م( و چه يامردمان آماده ساخته يزندگ يم )و برايان را هموار کردهيو زم

 م!.يابوده يکنندگان خوب آماده

آن راه بروند  يتوانستند بر روميا انسانها يبود آمياگر با شدت در حرکت  

 کنند؟  يو زندگ

ََْ ِإن نَّ   د:يفرمامياهلل متعال  م آنان را ياگر بخواه : (1)ْر َ َشْأ ََنِْسْف ِِبُِم ا

 م.يبرمين فرو يدر زم

آدرس خانۀ خود را فراموش  يم و حتياگر ما حافظۀ خود را از دست بده

 م کرد؟يم چه خواهيکن

 :سهيب: شناخت اهلل متعال از راه مقا

 د:يفرمايم ينش الهياز آفر ييان نمونه هاياهلل متعال در قرآن، پس از ب

 ْكِشُف الس وءَ يْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه وَ اُب ييِ َأمَّن (2) 29 

را  يرسد و بال و گرفتارمياد درمانده يکه به فر يا ذاتيا بتها بهترند( يآ)

 کند هر گاه او را به کمک طلبد. يبرطرف م

  (3) 30رُِعونَ َأأَنُتْم تََْزَرُعونَُه َأْم حَنُْن الزَّا د:يفرمامياهلل متعال 

 ؟ميانيروميا ما يد، يانيرويرا م نا شما آيآ

 ا انکار اهلل متعال ممکن است؟يآ

 ه دار فکر کند.يۀ کوچک را بدون قريک قريتواند نمي يانسان که حت

                                                                                                                         

 .48الذاریات/ سوره( 1)

 .62النمل/ سوره( 2)

 .64الواقعة/ سوره( 3)
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د؟ يار بزرگ را بدون اداره کننده تصور نماينات بسين کايتواند اميچگونه 

قشه نک پالن و يهم بدون  کوچکۀ خان کي يداند که حتيانسان خوب م

 نات بزرگ وين کايتواند فکر کند که اميشود چگونه نميساخته 

 به وجود آمده باشد؟ يشکوهمند، بدون پالن و به شکل خود به خود

 ين است که چه در گذشته و چه امروز، در کنار مؤمنان کسانيت اياما واقع

 ن است کهيکنند. حال سوال اميرا انکار  هم بوده اند و هستند که اهلل

رسند در صف ميار به نظر يار هوشيکه ظاهراً بس ييهاانسان از يچرا بعض

  رند؟يگمينان قرار يد يب

  :كشانديكه انسان را به انکار م ياسباب

 دن(يد ي)سطح ينگاه سطحالف: 

ق را بفهمد و قبول يده شده است که حقايآفر يانسان در اصل به گونه ا

 ينگرد، گاهمي يبيق غيبه حقا يطحسد يبه د ين انسان وقتيا همام ،کند

کند و ناممکن را ممکن و باطل را حق ميز ناممکن را فوراً قبول يک چي

با دقت  فکر کند وميز کيآن چ ۀن شخص درباريداند. حال آنکه اگر هممي

 که يشود. به طور مثال شخصميبه آن بنگرد فورًا به اشتباه خود متوجه 

د ندارد و ضرورت هم احساس يجم خورشحدربارۀ  يچ نوع معلوماتيه

از دور، با  يسوال کند، معلوم است که وقت ين باره از کسيکند که در اينم

ک جسم يد نگاه کند آن را ير مجه زش به خورشيو غ ينگاه سطح

به آثار  يتوجه يق بين طريکند. بدميتوپ تصور  يبه بزرگ يدرخشان

ن جهان پهناور، يدن ايا دب ياريشود که بسميباعث  اهلل يقدرت ها

 نند.يدر خود نب شناخت اهلل يبرا ه ايزيچ انگيبازهم ه
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تواند ميک برگ يا يک اتم ي يدن شگفتيم انسان با دييگومي يپس وقت

است که بخواهند بشناسند. اما  يبارۀ کسانن دريرا بشناسد، ا اهلل

 ، اهللرن آثايدن ايد، هرگز بادناششناختن نب يکه در جستجو ياشخاص

 شناسد. بطور مثال:نميرا 

ش نامرتب است، از صبح تا شب صدها بار به ينه فروش که موهاييک آي

سازد، چراکه او در فکر نميخود را مرتب  يکند اما مومينه ها نگاه ييآ

م که يريگميجه ين مثال نتيش. از ايخو ينه است نه اصالح موييفروش آ

شناسد و نه نمياستفاده نباشد،  وشناخت  يتا نخواهد و در پ انسان

نند و مطالعه يبميرا  آثار قدرت و وجود اهلل يکند. اگر افرادمياستفاده 

ه هدف شان از مطالعه، آن است ک يآورند، برانميمان يهم ا کنند و بازمي

او ل يک دليباشد با  شناخت اهلل يدر پ يست. اگر کسين شناخت اهلل

مان يل هم اينخواهد با هزار دل يآورد. اما اگر کسميمان يا شناسد وميرا 

 آورد.نمي

 :د كوركورانهيب: تقل

 ياريد است. بسيکشاند، تقلميانکار  يکه انسانها را به سو يگريسبب د

نند بدون کوچک يبميشان  يط زندگيانسان ها آنچه را که از پدران و مح

دند که هر يفهممي ان انسانهيکنند. اگر ايل مقبو يل و بررسين تحليتر

هر  ييتواند به تنهايباشد و عقل انسان هم نمنميسخن هر شخص درست 

 شدند.نمين اشتباه يقت را درك کند، گرفتار ايحق

د يم هم تقلين خاطر قرآن کريبه هم ن بوده است ويچندر گذشته هم

 د:يفرماميح کرده يبکورکورانه از گذشتگان و آباء و اجداد را تق
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 ِقَاُلوْا َلْل نََتَِّبُع َمَا َأْلفَ يَذا قِ َوإ ُ ِه آاَبءََن َأَولََْو َكَاَن آاَبُهُهَْم يَنََا َعلَ يَل ََلُُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اَّلل 
  (1)31ْهَتُدونَ يئاً َواَل يْعِقُلوَن شَ ياَل 

د يکن يرويپکه به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است ميهنگا

ند: بلکه ما از آنچه يگوميطان را(، يد، نه راه شيريش گيپ ا)و راه رحمان ر

ا اگر ي(. آيگريز ديم )نه از چيکنمي يرويم پيافته ايپدران خود را بر آن 

ت يده باشند و )به هداين( را نفهمي)از عقائد و عبادات د يزيشان چ پدران

 يرويپد و يشان تقليکورانه از ا مان( راه نبرده باشند )باز هم کوريو ا

 کنند؟(.مي

 :ج: تعصّب و قضاوت مغرضانه
است  يکه علم و دانش شان بر اساس ماده پرست يآنان ماده پرستان و

ند هر يگويکنند و ميت اهلل متعال را رد ميش موجوديش از پيعموماً پ
 ذهن يعنيحل شود.  لا علت و معلويجه يد در چوکات سبب و نتيز بايچ
کند. ميشروع « ستين اهلل»اذ باهلل( با گفتن يعلک ماده پرست هرکار را )اي

که احتمال دارد انسان را متوجه  يشود؟ به همۀ سواالتميبعداً چه 
ن يو بد «ستينميعل»د: يگوميت اهلل متعال بسازد جواب رد داده يموجود

 د.عقل شان را بشنون يخواهند صدانميچ وقت ين انسانها هيق ايطر
مر خود را به انکار از وجود که ک يکسان يصلام درد يتوانميپس گفته 

ن يه ديعقل عل ست بلکه استفاده ازيبسته اند، استفاده از عقل ن اهلل
 ياست برا ايهليگر، عقل در دست آنها وسياست. به عبارت د يآسمان

 م داده است.يآن را تعل يکه وح يقياعتراض بر حقا
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 يم گرفته اند، وقتيتصم تعص ب و غرور يه فقط از روک ييست هاياليماتر
شوند ميرا انکار کنند، باالخره مجبور  يبينندۀ غيک آفريت يموجود

ک دانشمند ين مخلوقات جستجو کنند. به طور مثال يننده را در بيآفر
کند وبا يند، حوادث و رخدادها را مشاهده ميبينات را ميست کاياليماتر
من وجود  يهاديشم دچر از يغ يزيچ»د: يگوميه ک قضاوِت عجوالني

 «ندارد
رد و دربارۀ مشاهداتش تنها يگيم ميش تصميش از پيد که او پينيبيپس م

کند، و فقط از وهم و گمانش يدهد بلکه به قضاوت شروع منميمعلومات 
 يمختلف يهام درجايکررد، نه از عقل و منطق سالم. چنانکه قرآنيگميکار 
 د: يگوين ميچن

 ُرُصونَ يْ ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ  تَِّبُعونَ يِإن (1) 32 

 يروي)جز از گمان( پ پرستند،ميرا  يگريد يزيکه جز خدا چ يکسان 
وجود ندارد تا آنان آن را عبادت کنند و  ييقت همتايکنند )و در حقينم

زدن و  نين جز تخمروند و کارشايشان جز به دنبال گمان نميبپرستند(. ا
 د:يفرمامين يگر چنيد يو در جا ستين نتگفدروغ

 َنُفسُ يِإن َْ   (2) 33تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما ََتَْوى ا

 کنند. مي يرويآنها تنها از گمان و هوا و هوس شان پ
ک طرفه فکر کند، باالخره آن يسازند تا ميکه عقل را از آغاز وادار  يکسان

فکر است،  يکه راهنما يوح يه هاتآورند که به گفميدر  يالترا به ح
 کنند. نميگوش فرا ندادند، دربارۀ آن فکر هم  يندهند و وقت گوش فرا

                                                 

 .66یونس/ سوره( 1)
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گر ارکان يد و ديقت توحيرانه دربارۀ حقيپس قضاوت مغرضانه و جبهه گ

ست. از ن ايهم (نيَ ُهًدى لِ ْلُمتَّقِ ) ياز معناها يکيشود. يت ميمان، مانع هدايا
اش را يفۀ اصليتواند وظمي يک آلت است، و زمانيگر عقل تنها يد يسو

که تنها با اعتماد به  يروشن شود. پس انسان يانجام دهد که با نور وح
 ماند.يراه م ۀميرود، در نميعقلش راه 

افتاده  يدر چاه يد شخصيم: فرض کنيبرميان يبه پا ين مطلب را با مثاليا
د، اما او قصد يکنميش دراز فرا به طر يسمانينجات او ر ياست و شما برا

ا اصالً به آن باور ندارد، حال يزند و نميسمان چنگ يباال آمدن ندارد و به ر
 ا از آن شخص؟يسمان و يست: از ريد که گناه از کييشما بگو

 :ت و ترس از دست دادن لذتهايد: فرار از مسئول
رفتن يذپرا يت است، زيرار از مسئولن به خاطر فيبه د يياعتنا يب يگاه
نکه به يبه خاطر ا يد و بندهاست و گروهيق يقبول بعض ين به معنايد
ه نکيدهند، غافل از امينشان  يياعتنا ين بيال خود آزاد باشند، به ديخ

گران است. يد يمستلزم اطاعت و بندگ ،رها شدن از فرمان و اطاعت اهلل
رفت، يا نپذرکه فرمان او  يشود و کسميهمه  که بندۀ او نشد، بندۀ يکس

 نوکر همه خواهد بود.

را قبول کنند،  خواهند اهللنمي ينفسان يزه هايهم به خاطر انگ ايهعد و
و روز آخرت از  مان آوردن به اهلليکنند که درصورت امينها گمان يا

نکه لذت يش و نوش شان محروم خواهند ماند، غافل از ايع همه لذتها و
مسلمان به انسان ک يسالم آنچه را که اعت است و يدر چوکات شر يقيحق
ن کرده است. يمشروع آن را تأم يده نگرفته بلکه از راه هاياز دارد، ناديآن ن
 د: يفرماميم يکرن باره قرآنيدر ا
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 ََّْا يْسَتجِ يفَِإن َل   (1) 34 تَِّبُعوَن َأْهَواءُهمْ يُبوا َلَك َفاْعَلْم َأَّنَّ

شان يرفتند و( پاسخت نگفتند، بدان که ايشنهاد تو را نپذين پيگر )اپس ا
 کنند!يم يرويخود پ يها فقط از هواها و هوس

 :انسان يمان در زندگينقش ا
 انسان است يمان به اهلل متعال سرچشمۀ خوشبختيا

ها، استثمارها،  ها، ظلم يها، بدبخت يشانين سبب همۀ پريترن و مهمياول
ر بشر است، نشناختن يگنابيکه گر يخانمانسوز يها يريها و درگ جنگ

 در دلها و نگرفتن معرفت و محبت اهلل ياهلل متعال به گونۀ الزم و جا
 باشد.مين محبت ياحساس نشدن لذت موجود در ا

ن خاطر انسان يمان است. به هميو بدون درد و رنج در ا يقيلذت حق

بفهمد که  اورد ويمان بياسد، به او اازمند است تا اهلل متعال را بشنيداً نيشد

مان را درك کند و احساس ير ايد و تأثيست و فوايمان چين ايمقصد از ا

 د.ينما

ت خود را و همچنان يتواند هدف از موجودميمان يک انسان فقط با اي

 کند، بفهمد.مي يرا که در آن زندگ يت و مقصد جهانيماه

چه  مان به اهلليم که ايبدان ن خاطر خوب است به شکل ماده واريبه هم

 بخشد.ميبه انسان  يارزش

کند مينه را فراهم ين زميگر به انسان اير مثبت ديتأث ش از هريمان پي. ا1

مان، يق که شخص با اين طريلت شود. به ايفض ک موجود درست و بايتا 

 يم الهيها و تعال ييت او فقط با راهنمايکند که نجات و موفقمين يقي

                                                 

 .50القصص/ سوره( 1)
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کوشد ميزند و ميچنگ  ين الهيبه د ک قانونيست، لذا به عنوان ممکن ا

 د.ينما ين چوکات سپرياش را در هم يتا زندگ

ر از يرسد آنها غمينان يد ينوبت به منکران اهلل متعال و ب ياما وقت

 يمان ندارند که به او رويا يگريچ موجود ديت هيخودشان به موجود

را  يو بد يخوب ن خاطريل بدانند و به همئواورند و خود را در برابر او مسيب

ن يکنند. و به هممي يابيشان ارز يتنها از نقطه نظر نفس و منفعت شخص

ان عدالت و ظلم، حالل و حرام هر نوع يل شدن ميخاطر بدون تفاوت قا

و  دهند، چراکه آنها هواميپروا انجام  يخواهش ها و ظلم و ستم شان را ب

 فرموده است: اهلل خته اندهوس شان را إله خود سا

 ََُذ ِإََلَُه َهَواه   (1) 35َأفَََرأَْيَت َمِن اُتَّ

بخشد و در کنار آن حس تواضع و ميمان به انسان اعتماد به نفس ي. ا2

که آرامش و اتفاق  يآورده، او را از کبر و غرور را در او به وجود يفروتن

مان يا کل درست به اهللکه به ش يدارد. کسميزند، باز ميمردم را برهم 

ز او يداند هر چميشود، چون او نميمتکبر و مغرور  يچگاهيته باشد، هشدا

که  ن قدرت را داردياست. و او ا اقتش از طرف اهلليبه شمول استعداد و ل

 رد.يتواند باز پس گميرا که داده است، هر وقت بخواهد  يزيهر چ

د نشومياهراً صاحب آن معلوم را که ظ يزينان هر چيد ياما منکران و ب

ن خاطر يدانند و به هممياستعداد خودشان  جه و اثر قدرت ويمًا نتيمستق

شناسند. تنها خود را نميت يتشکر کردن، به رسم يرا برا يچ مرجعيه

و محبت را که  ين هم حس  دوستيبرند که امينند و تنها خود را باال يبمي
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 يو زندگ هن برديگر محتاج اند، از بيکديستن در کنار يز يانسانها برا

 آورند.ميها را به ارمغان  يخواه ها و خودمشکل و پر از دردسر و رقابت

 يبهايبا وجود فراز و نش يند که زندگيبميمان يۀ اي. انسان در سا3

 يزيچ چيتوانند هنميهاست و مشکالت  ييبايها و ز يگوناگون پر از خوش

دث ناگوار و به ادر حو يمان حتيانسان با ا را کم کنند. ياز ارزش زندگ

ز يها ن يگر تلخيها و د يضيرها و مريمانند مرگ و م يظاهر بد و زشت

چ وجه به چنگ دردها و يشود و به هميمتوجه حکمت و شفقت اهلل متعال 

رد به ياز آن حوادث بگ ييد درسهاين باور که بايافتد. و با انميها  يشانيپر

عبث و  يزيچ چينات هيکا رداند که دميرا او يدهد زميراه خود ادامه 

 يبت ها را با صبر و بردبارين خاطر مصيدهد و به همنميهوده رخ يب

 يبندگانش را به انجام کار نکه اهللين به ايقيکند. و باز او با ميتحمل 

ل يبر آنان تحم يسازد که از عهدۀ آن برآمده نتوانند و چنان بارنميوادار 

أس و نا يباشند، هر مشکل را بدون  هند که توان بردنش را نداشتکنمي

است که  ين انسان تابع چنان امتحانيداند که اميکند و ميتحمل  يديام

که  يوجود دارد. در حال يفراوان يمعنو يدر عقب آن مکافاتها و پاداشها

بت را تحمل ين مصيکوچک تر يتواند حتنمي مان بعضاًيا يک انسان بي

 زند.مي ي، لذا فوراً دست به خودکشکند

شگاه يک نماينات را يکند، کاميا نگاه يمان به دنيکه از روزنۀ ا ي. انسان4

داند که آثار وجود و قدرت خالق متعال در آن به مي ياله يقدرت ها

فه دارد يداند که وظميک مأمور يش گذاشته شده است و خود را هم ينما

ق کند. يتحق وک معجزه است مشاهده يکدام تا آن آثار صنعت را که هر 

ک لذت يپردازد ميآن  يکه به تماشا يزياز هر چ ين شخصيلذا چن
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به خاطر خالق آن محبت  يمان به هر مخلوقيبرد. پس انسان با امي يمعنو

 کند.مي يدر کنار آن احساس خوش يکند و از زندگمي يو دوست

 وع يار سريکند و گردش بسمينات نگاه يبه کا يمان وقتيا يک انسان بي

 شود.ميو ترس  يشانيند گرفتار پريبمياردها ستاره را يليز ميرت انگيح

 خالصۀ بحث:

ها و  ييبايها، ز يکيار بزرگ است چنان باريک صنعت بسيکه اثر  يناتيکا

دار کند. در يانسان را ب يو حس   يتواند همۀ حواس عقليکه م دارد ياسرار

چ يکند که هياعالم م يانهوت اهلل متعال را به گيوجودز مين عالم هر چيا

توانند آن را مينا يب يها ماند و چشمينم يشک و شبهه باق يبرا ييجا

  نند.يبب

ََْر ِ  َأِف  فرموده است: اهلل   (1) 36اَّللِ  َشك  فَاِطِر السََّماَواِت َوا

 ست.دى هين ترديها و زم د آورندۀ آسمانيپد بارۀ اهللمگر در

دن يانکار نبسته باشد با د ينداشته و کمر را برا تيکه عناد و ضد يهر عقل

تواند به مينات يده شدۀ کايق وسنجيبا و کار منظم، دقيار زيصنعت بس

ک کتاب، صفحه به صفحه يرا مثل  يو هست برده ينندۀ آن پياوصاف آفر

د ي، اعالم نمات اهلل متعاليو وحدان يجه با اعتراف به بزرگيبخواند و در نت

ده نشده است. و به يهوده آفريعبث و ب ين هستيدر ا يزيچ چيکه ه

 ن است:يها و زمنش آسمانيجۀ تفکر در آفرين نتيم، ايکرفرمودۀ قرآن

 د:يفرمامياهلل متعال 
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 ََْرِ  َواْخِتاَلِف اللَّ  ِإنَّ ِف ُْوِل ايِل َوالنَََّهاِر آليَخْلِق السََّماَواِت َوا َن يَْلبََاِب الََّذِ ا ٍت َِ 
ََْرِ  رَلََّنََا َمَا  تَََفكَُّروَن ِف ياًما َوقَُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِِبِْم وَ يوَن اَّلل َ قِ رُ ْذكُ ي َخْلِق السََّماَواِت َوا

  (1)37َخَلْقَت َهذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

ن، و ي( آسمانها و زمب و منظ م و مرت بيب و غرينش )عجيمسل ماً در آفر

( شب و روز، نشانه يو دراز ي، کوتاهيو روشن يکي، و تارياپيرفت )پ آمد و

دگار و کمال و دانش و قدرت او( يشناخت آفر ي)آشکار برا يليها و دال

 يستاده و نشسته و بر پهلوهايکه خدا را ا يکسانخردمندان است  يبرا

 شنيکنند و دربارۀ آفرياد ميشان افتاده )و در همه اوضاع و احوال خود( 

شند )و ياندمين يز( آسمانها و زميز و اسرارآميز و دلهره انگي)شگفت انگ

زد، و يانگميدر آنان بر ييآن، شور و غوغا يزا رتيدلربا و ساختار ح ۀنقش

ن )دستگاه شگفت کائنات( را يند:( پروردگارا! ايگوميبه زبان حال و قال 

ق بر انجام ي)با توف اپس ما ر ي؛ تو منز ه و پاکيده ايافريهوده و عبث نيب

 سته( از عذاب آتش )دوزخ( محفوظ دار.يسته و بايشا يکارها

دهد؟ نمياست به وجود آورندۀ آن نظم را نشان  يک جايکه درميا نظيآ

 ن اگريا ست؟ بنابرين ک اثر، نشاندهندۀ صنعتکاري ا صنعت موجود دريآ

است به  هت خراب نشديضد اثر غفلت و که بر يعقل انسان با چشم دل و

 مثل صنعت، نظم، پالن و احسان را در ييقت هاينات نگاه کند حقين کايا

ل نشان يک دليها به عنوان قتين حقيکند که امين يقيند و يبميآن 

ان يپا ياحسان او ب دارد که علم، قدرت و ينات خالقين کايدهند که امي

 ن نظم ويد انچ م که هريکن يادآوريد يبان را هم ينجا ايا است. اما در

                                                 

 .191 -190آل عمران/ سوره( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمان به اهلل                                                    جمعه            هاي خطبه

72 
 

 يکند اما براميت يت خالق آنها کفايبردن ما به موجود يپ يبرا ييبايز

ن همه يم و در برابر ايم به او برسيتوانمينکه چطور يشناخت اوصاف او و ا

ت يکفا ييم به تنهايکن يکه به ما داده است چگونه از او تشکر ينعمت

را فرستاده است  ييتابهاکغمبران و يطر اهلل متعال پن خايکند و به همنمي

 م.يکن ياد بدهند که به چه شکل او را بندگي کنند و يتا او را به ما معرف
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   2  

 

 ت اهلليمان به وحدانيا
ئآت يسمن نه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و يهلل حنمده ونستع احلمدّن إ

، ونشهد أن ال إله إال هللا له يفال هاد ضلليهده هللا فال مضل له ومن يأعمالنا، من 
 آله یا وعلي ما کثيتسل رسوله  أن حممدا عبده ونشهد  ک له ويوحده ال شر 

 ن.يوم الدي یوأصحابه ومن تبعهم ابحسان إل
و ترجمه:  (1) 1َوِإََلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد اَل ِإَلَه ِإالا ُهَو الراْْحَُن الراِحيمُ  :يقال اهلل تعال

اى است كه جز او هيچ معبودى نيست ]و اوست[ معبود شما معبود يگانه
 .بخشايشگر مهربان

وتؤمن  خروم اآليمالئکته وکتبه ورسله وال  وأن تؤمن ابهلل»: قال رسول اهلل
 2 (2) «صدقت... :. قالابلقدر خيه وشره

 :ديف توحيتعر
 اهلل متعال است. يگانگيعبارت از اعتقاد و باور داشتن به  در لغت: ديتوح

دن اهلل متعال به عبادت، فارغ يعبارت از تنها و خالص گردان در اصطالح:
 يعنيگذرد، ميال و وهم انسان يدر تصور و خاز آنچه که  يساختن ذات اله
 ... ه، مانند ويات الهي از تمثيل، تشبفارغ ساختن ذ
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 د:يفرمامياهلل متعال  کهيطور

 َءيَس َكِمْثِلِه شَ يل (1)3 

 زياز چ يزيو نه او در ذات و صفات به چ)ست يهمانند اهلل ن يزيچ چيه
ن در ذات يآسمان و زم يهازياز چ يزيماند، و نه چمين يآسمان و زم يها

وسته بر کارگاه جهان يو پ)نا است يو او شنوا و ب (ماندميو صفات بدو 
 د(يپاميها را وانيد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حينمامينظارت 

 د:ياقسام توح

 د بر سه قسم استيتوح

 ؛تيد ربوبيتوح -1

 ؛تيد ألوهيتوح -2

 ؛ د أسماء و صفاتيتوح -3

که  ياست، به خاطر يآن بر هر مسلمان ضرور يو معند يق توحيفهم دق

شان  بعثت يو علت اصل نيالنب اء از آدم تا خاتميام مشترک همۀ انبيپ

 د بوده است.يتوح

 :تيد ربوبيتوح -1

و متکفّل مصالح و  يت کننده، مالک، متصرف، مربيترب ي: به معنرب

بندگانش  يانسان و صاحب سلطان و جبروت که امرش باال يها مصلحت

 نافذ است.
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مثل: خلق،  ،است در افعالش اهلل متعال يگانگياعتقاد بر  -الف

دن، باران يرانير کردن امور و کارها، رزق دادن، زنده کردن، ميدن، تدبيآفر

 که خاصۀ اهلل متعال است. يره افعاليدن و غيباران

 :شناخت اهلل متعال به صفت فاعل مختار -ب
د اقرار و اعتراف يگونه توحنيم به ايقد يهازمانن از يالبته کفار و مشرک

ن موضوع و مسأله نبود، يدر ا اءيشان با انب داشتند، و اختالف و جنگ
 يشان را در اسالم داخل نساخت و به آنها کدام سودين اقرار و اعتراف ايا

شان از عذاب و گرفت اهلل متعال نشد. چنانچه  د، و سبب نجاتينبخش

ُقْل َمْن يْرزُُقُكْم ِمَن الساَماِء َواْْلَْرِض َأماْن ميِْلُك الساْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْن  د:يفرمامي
ُ فَ ُقْل َأَفاَل  خْيرُِج احْلَي ِمَن اْلَميِت َوخْيرُِج اْلَميَت ِمَن احْلَي َوَمْن يَدبُِّر اْْلَْمَر َفَسيُقوُلوَن اَّللا

 (1) 4تَ ت اُقونَ 
فعل  ۀليبه وس)ن يو از زم (اشعّه و باران ۀليبه وس)ان از آسم يبگو: چه کس

 يبه شما روز (آنها ةوياهان و درختان و ميش گيو انفعاالت خاک و رو
ند و يآفريو آنها را م)ها توانا است  بر گوش و چشم يا چه کسيرساند؟ مي

زنده را از مرده، و  يا چه کسي؟ (دهدمي يينايو ب ييشنوا يرويبدانها ن
ا چه ي؟ (ات و ممات در دست او استيو ح)آورد ميرون يرا از زنده ب مرده
خواهند  (پاسخ خواهند داد و)گرداند؟ يرا م (انيجهان و جهان) امور يکس

رسان مردمان و مدبّر  يدگار جهان و روزيچرا که آفر) گفت: آن خدا است،
ا يگو: آدار، اهلل عادل است(. پس بي، به اقرار وجدان بيکار و بار هست

 د؟يشوميزگار نيد و پرهيترسمين

 د:يفرمامياهلل متعال  يگريد ۀيو در آ
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 ُِقوُلوَن َّلِلِا قُ  ْل َأفَ  اَل تَ  وَكاُروَن قُ  ْل َم  ْن يَه  ا ِإْن ُكن ْ  ُتْم تَ ْعَلُم  وَن َس  يقُ  ْل ِلَم  ِن اْْلَْرُض َوَم  ْن ف
ِْ اْلَعِ    ِدِه ي  ُقوُلوَن َّلِلِا قُ ْل َأفَ  اَل تَ ت اُق  وَن قُ  ْل َم  ْن بِ يِم َس  يَربُّ السا َماَواِت السا  ْبِع َوَربُّ اْلَع  ْر

ُقوُلوَن َّلِلِا قُ   ْل فَ   َ  ا يِه ِإْن ُكن ْ   ُتْم تَ ْعَلُم   وَن َس   ي   اُر َعلَ يَ    َواَل يُ ِي   ٍء َوُه   َو يَمَلُك   وُت ُك   لِّ َش   
  (1) 5ُتْسَحُرونَ 

 فرزانه ستند، اگر دانا وين هستند از آن کيکه در زم ين و کسانيبگو: زم
کائنات، و  ۀ)هم فطرت، و بداهت عقل( خواهند گفت: ي)بر اساس ندا !د؟يا

د و يشيانديند. بگو: پس چرا نمياز آن خدا (ن و ساکنان آنياز جمله زم
 .(؟پرستش است و بس ۀستيکه تنها مالک کائنات شا)د يگرديادآور نمي

ا يآ)؟ است ميهفتگانه و صاحب عرش عظ يصاحب آسمانها يبگو: چه کس
خواهند گفت: از آن خدا  ؟(.ستيبر آنها از آن ک ييملک کائنات و فرمانروا
شتن را از فرجام يد )و خويريگميش نيپ يزگارياست. بگو: پس چرا پره

جهان به دور  ةزدان، صاحب و فرمانديان نسبت به يشرک و کفر و عص
ز را در دست دارد يچبزرگ همه يفرمانده يا چه کسيبگو: آ د؟!(.يدارينم
؟( و او و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر موجودات، از آن او است)

 از (توانمين)را  يو کس (هر که را بخواهد)دهد مياست که پناه  يکس

خواهند گفت: از آن خدا است.  د؟!يده و آگاهياو پناه داد، اگر فهم (عذاب)
از )د و يخورمي (ن راياطيه شو هوس و وسوس يهو)فريب بگو: پس چگونه 

 د؟يشوميد، انگار( افسون يکنيم يريگحق کناره
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 :تيد ألوهيتوح -2
صفات جمع شده، و همچنان اهلل متعال  ۀاست که در آن هم ياسم ذات اهلل:

 ت بر مخلوقات است.يصاحب اُلوه

 شود:مياستعمال  يبر دو معنإله: 

 د:يرمافيمعبود باطل، چنانچه م يبه معن إله: -أ

 َََو ِإََلَُه َهَواهُ يَأفَ َرأ   (1) 6َت َمِن اَّتا
ها  را که گرفته است معبود خود خواهشات خود را. و آن يکس يديا ديآ

 شان.يعبارت اند از: نمرود، فرعون، هامان و امثال ا

 د:يفرمايمعبود برحق، چنانچه م يإله: به معن -ب

 َُواْستَ ْغِفْر ِلَوْنِبكَ فَاْعَلْم أَناُه اَل ِإَلَه ِإالا اَّللا  (2) 7 
من ؤگناه خود و مردان و زنان م يجز اهلل و برا يست معبوديپس بدان که ن
 استغفار کن. 

ت عبارت از تنها ساختن اهلل متعال يد الوهيتوح ت:يد الوهيف توحيتعر
توسط اعمال بندگانش، مانند: دعا، نذر، ذبح، رجا،  يگانگيبه عبادت و 
م تا يقد يهاد نزاع و خصومت از زمانينگونه توحيره، در ايو غ خوف، توکل
وسته است. يشان به وقوع پ يهاو امت)عليهم السالم( اء ين انبيامروز در ب

ُ يْسَتْكِِبُونَ   د:يفرماميچنانچه اهلل متعال  ُْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل ََلُْم اَل ِإَلَه ِإالا اَّللا  ِإَّنا
(3) 8 
 

                                                 

 .23الجاثية/ سوره( 1)

 .19محمد/ سوره( 2)

 .35الصافات/ سوره( 3)
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 يست، بزرگين يشد: جز اهلل معبوديکه بدانان گفته م يوقت (چرا که) 
 رند(.يرا بپذ يپرست کتايدند که يدميشتن را باالتر از آن ينمودند )و خومي

 د:يفرمامياهلل متعال 

 ُِدونِ ِه َأناُه اَل ِإَلَه ِإالا َأََن فَاْعبُ يِإلَ  يَوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالا نُوح (1) 9 
 کرده ين که به او وحيم، مگر ايا را نفرستاده يغمبريچ پيش از تو هيما پ
 . ديست، پس فقط مرا پرستش کنيجز من ن يم که: معبوديا

غ يش تبليامتان خو يد را برايدة توحيهم السالم عقيعل اءيتمام انب
 د:يفرماميکردند، چنانچه مي
 أُماٍة َرُسوالا َأِن اْعُبُدوا اَّللاَ َواْجَتِنُبوا الطااُغوتَ ُكلِّ   َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف (2) 10 
 ۀدعوت هم يو محتوا)م يارا فرستاده يغمبريپ يان هر ملّتيمدر ما 
طان، بتان، يش) د و از طاغوتيکه اهلل را بپرست (ن بوده استيغمبران ايپ

 د.يکن يدور (رهيظالمان، و غ

:د أسماء و صفاتيتوح -3  

ق کامل به همۀ آن يمان و باور و تصديد اسماء و صفات عبارت از ايتوح
نموده و در قرآن و سنت ميها مسکه اهلل متعال خود را به آن نام ييهانام
 ده است.يذکر گرد ينبو

م يمان کامل داشتن به همۀ صفات که اهلل متعال در قرآن کريو همچنان ا

ف ي، اهلل متعال به آن توصيث نبويا در احاديف نموده، و يخود را توص

م يمان داريآن اسماء و صفات اهلل متعال ا ۀها به هم شده است، ما مسلمان

 ل و مانند.يه، تمثيم، و بدون تشبيدانيت که او را نميفيبدون ک

                                                 

 .25االنبياء/ سوره( 1)

 .36النحل/ سوره( 2)
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 د:يفرماياهلل متعال م

 َيُ ُع اْلَبصِ يٌء َوُهَو السامِ يَس َكِمْثِلِه شَ يل (1) 11 

 نا است.يست و اهلل شنوا و بي نهمانند اهلل يزيچ چيه

ف و ي، بدون تحرياو تعال يمان داشتن به ثبوت صفات کامل برايپس ا

 ه الزم است.يل و تشبيل و تمثيتأو

 د:يفرمايچنانچه اهلل متعال م

 َِزْوَن َما َكانُوا جْ يَأْْسَائِِه سَ  ْلِحُدوَن ِف يَن يَوَّلِلِا اْْلَْْسَاُء احْلُْسََن فَاْدُعوُه ِِبَا َوَذُروا الاو
  (2) 12ْعَمُلونَ ي

ن صفات يتر و کامل ين معاني)که بر بهتر ن نامها استيباتريز ياهلل دارا
ش يزدان و درخواست حاجات خويش يند. پس به هنگام ستاينماميداللت 
 يد، و به ترک کسانيد و بخوانيراد دايها فر امنسبحان( او را بدان  ياز خدا
به کار  ييها و واژه)زنند ميف دست يخدا به تحر ياه د که در نامييبگو
فر يا صفات خدا است(، آنان کيذات  ي، منافيا معنيبرند که از نظر لفظ يم

 . ديکار خود را خواهند د

 :د در اسالميگاه توحيت و جاياهم
ن که معبود يق، اقرار و اعتراف بر ايد اعتقاد، باور، تصديکلمۀ توح يمعن

 ق و سزاوار عبادت است.يه الاست ک يبرحق ذات

را تنها يد در افعال، سلوک و زبان ظاهر و آشکار گردد، زين اقرار بايالزمۀ ا 

 ست.ين يمان کافيا يت برايد ربوبيق به توحياقرار و تصد

                                                 

 .11الشوری/ سوره (1)

 .180االعراف/ سوره (2)
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ن يد دين توحيت است و ايد ألوهيت مستلزم توحيد ربوبيپس اقرار به توح
ها فرستاده انسان ييراهنما ين مقصد براياء بوده و بخاطر هميانب ۀهم
 د:يفرمايکه اهلل متعال م ياند. طورشده

 ُكلِّ أُماٍة َرُسوالا َأِن اْعُبُدوا اَّللاَ َواْجَتِنُبوا الطااُغوتَ   َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف (1) 13 
 ۀدعوت هم يو محتوا)م يا را فرستاده يغمبريپ يان هر ملّتيما به م

طان، بتان، يش) د و از طاغوتيخدا را بپرست که (ن بوده استيغمبران ايپ
 د.يکن يدور (رهيظالمان، و غ

 رد؟يپذميد چگونه تحقق يتوح
ن مقدس اسالم در يان نمودند، ديت بيبشر يبرا ياء الهيرا که انب يديتوح
 ت آن توجه خاص مبذول داشته است.يد و حماييت و تايتثب

ق يد عميتوح يها هشيرد، ريل تحقق نپذيکه عناصر ذ يلذا تا زمان
 کند.ميش در قلب مسلمان نمو نيها شود و شاخهمين

 :ديعناصر توح
 ؛ياخالص و بندگ -1
 ؛تيانکار از طواغ -2
 ؛از شرک يدور -3

که اهلل  ياهلل متعال است. طور يتنها برا ياخالص و بندگ اخالص: - الف

  (2)14بُّ ُكلِّ َشيءٍ ُقْل َأَغَي اَّللِا َأْبِغي َرابا َوُهَو رَ   د:يفرماميمتعال 

                                                 

  .36النحل/ سوره (1)
 .164االنعام/ سوره (2)
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خوانند( يم يورز که تو را همچون خود به شرک يغمبر! به کسانيپ يا)
جز او را  يو معبود)جز خدا را بطلبم  يا )سزاوار است که( پروردگاريبگو: آ

 ؟است يزيو حال آن که خدا پروردگار هر چ (پرستش بکنم

ت يکه طواغ ياز آنان يزاريت و بيانکار از همۀ طواغ انکار از طاغوت: - ب
 د:يفرماميبستند؛ چنانچه اهلل متعال  يرا پرستش کردند و به آنان دوست

 ُكلِّ أُماٍة َرُسوالا َأِن اْعُبُدوا اَّللاَ َواْجَتِنُبوا الطااُغوتَ   َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِف (1)15  
 ۀدعوت هم يو محتوا)م يارا فرستاده يغمبريپ يان هر ملّتيما به م

طان، بتان، يش) د و از طاغوتيکه خدا را بپرست (ن بوده استيبران اغميپ
 .ديکن يدور (رهيظالمان، و غ

اقسام و درجات شرک، و بند ساختن  ۀاز هم يدور از شرک: يدور -ج 
کشاند، چنانچه اهلل متعال يشرک م يکه انسان را به سو ييها منفذ

ِه فَ ْليْعَمْل َعَمالا َصاحِلاا َواَل يْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َفَمْن َكاَن يْرُجو ِلَقاَء رَبِّ   د:يفرمامي
ا   (2) 16َأَحدا

سته يد که کار شايش است، بايخو يدار خدايپس هرکس که خواهان د

 .ک نسازديرا شر يکند، و در پرستش پروردگارش کس

 :شرک

 17 (3) .مخالطت و مشارکت آمده است يشرک در لغت بمعن

                                                                                                                         

 .36لنحل /ا سوره (1)
  .110الکهف/ سوره (2)
 (99ص  7)لسان العرب ج   (3)
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 یأوف    ةي   الربوب یس   واء ک   ان ه   وا الن   د ف    ین   د م   ع هللا تع   الاَّت   اذ ال :در اصططططالح و
لس نة ا)اإلميان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أه ل  .اْلْساء والصفات فیأو  ةياْلولوه

 واجلماعة(

 .يو شرک فعل یشرک اعتقاد :بدو نوع است شرک

 :به چهار نوع است یشرک اعتقاد :الف

و  يبطيامور غ زياهلل ن ريغ نکهياد به اعبارت است از اعتق شرک در علم: -1

اعتقاد بدان سبب شرک قرار داده شطده اسطت  نيداند، چنميرا  ياسرار قلب

 ياست، پس کس ياهلل تعال يهايژگياز و يو اسرار قلب يبيکه علم به امور غ

در  قطتيدر حق داهلل ثابت کن ريغ يبرا يجزئ اي و يبه گونه کل بيکه علم غ

  .قرارداده است کياو است شر يها يژگيعلم اهلل که از و
 يبعضط ايطو فرسطتديم يالسالم وحط هميعل اءيانب يبه سو آنچه را اهلل اما

 بيطدر علطم غ کنطديشان الهطام م ارياخت رياهلل از غ اءيرا بر اول ياخبار جزئ

نطدارد و  يربطط چياست که بطه اسطباب هطميعل بيعلم غ رايز ستيداخل ن

داخطل  بيطشود در علم غميدانسته  ديت تجربه جدآنچه که با اسباب و آال

 بيطعلطم غ م،يقرآن کر اتيآ يشود که بعضمي دهيسبب د نياز هم .ستين

 .کندمي يرا نف اهلل رياز غ بيعلم غ گريد اتيآ ياهلل ثابت و برخ يرا برا

کند بطور خلص سطوره ميثابت  اهلل يرا تنها برا بيکه علم غ ياتيآ :اول

، 188-187، اعطراف 3،59،80 اتيطو انعطام آ 5 هيآل عمران آ، 33 تيبقره آ

نمل  ،7، طه 25، اسراء 24، حجر 38 مي، ابراه10-9، رعد 6، هود 61 ونسي

 .13، ملک 12، طالق 2، سباء 65
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ماننطد فرشطتگان  يبارگاه اله نياهلل و از مقرب رياز غ بيکه علم غ ياتيآ دوم

اهلل و از تمطام مخلوقطات  ريطان غو از همه معبطود اتيو جن نيو مرسل اءيانب

 ت:اس ليکند قرار ذمي يبصورت عموم نف

 .32 :بقره آيه از فرشتگان در سوره بيعلم غ ينف

يَ ْوَم َيَْمُع اَّلّلُ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َم اَذا ﴿ ،يبصورت دسته جمع اءياز انب بيعلم غ ينف
 18 (1) ﴾ُم اْلغُُيوبِ ُأِجْبُتْم قَاُلوْا الَ ِعْلَم لََنا ِإناَك َأنَت َعالا 

 پيغمبطران را )در پيشطگاه خطود گطردآن روز )خاطر نشان ساز( که خداونطد 

اسطت؟  گويد: به )دعوت( شما چه پاسطخي داده شطدهآورد و بديشان ميمي

هايي که شما بسوي آنان فرستاده شده ايد چگونطه از دعطوت شطما )آيا ملت

انطد( ايمان يطا راه انکطار پيموده استقبال کردند و به چه راهي رفته اند؟ )راه

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.

 .46 -31 تيدر سوره هود آ از نوح يانفراد بصورت

از  52 تيططدر سططوره طططه آ ياز موسطط فوسططيدر سططوره  عقططوبياز 

 50 تياسالم در سوره انعام آ غمبرياز پ 116 تيدر سوره مائده آ يسيع

 .101و توبه 188و سوره اعراف 

                                                 

 .109 هيسوره مائده آ( 1)
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و از  10 تيطسطوره جطن آ 14 تيطدر سوره سباء آ اتياز جن بيعلم غ ينف

سطوره  14 تيطسوره فطاطر آ 29 تيآ ونسياهلل در سوره  ريمعبودان غ تمام

 .5 آيه احقاف

قُ ْل اَل يَ ْعلَ ُم َم ْن ِف ﴿ 65 تيطاز عمطوم خلطق سطوره نمطل آ بطتيعلم غ ينف و
 19 (1) ﴾...الساَماَواتِ 

 :در تصرف شرک -2

اهلل را در امطور مطافوق  ريطدر تصرف، عبارت از آن است کطه انسطان غ شرک

 ميقرانکر اتينوع شرک را آ نياالسباب مالک نفع و ضرر و متصرف پندارد، ا

و آخطرت فقطط  ايکه متصرف در دن قيطر نياز يکي :کندميگونه رد به دو 

 .اهلل ريتصرف از غ يدوم نف .اهلل است

 ليذ اتيغرض به آ نيبد ا،ياهلل در دن ياثبات تصرف خاص از برا :اول قيطر

، انعام 109،189 ،26، آل عمران  284و  155 اتيمراجعه شود سوره بقره آ

و اثبططات تصططرف در  49 ي، شططور3-2، فططاطر 68، قصططص 107 ونسيطط، 17

و انفطار  16، غافر 44، کهف 73سوره انعام  :است اهلل يآخرت تنها از برا

19. 

، 188، اعطراف  25اهلل بطور خاص سوره مائده  ريتصرف از غ يدوم نف قيطر

، سطوره 56، سوره اسراء 16مالحظه شود و بطور عموم سوره رعد  49 ونسي

 .13، فاطر 22، سباء 17، عنکبوت 3فرقان 

                                                 

( غرض دريافت معلومات مزيد و تفسير آيات فوق الذکر، به تفاسير معتبطر مراجعطه 1)

 شود.
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 در دعا: شرک -3

 :استبر دونوع  دعا

 مسئله: يدعا -اول 

در آن دعا از ما تحطت  رايبلکه جائز است، ز ستيدعا از مخلوق ممنوع ن نيا

مفضطول، چنانچطه  ايطاالسباب است برابر اسطت کطه سطوال از فاضطل باشطد 

ال گفطت ) شياراده حط  کطرد بطرا حضرت عمطر کهيهنگام غمبريپ
و  يفراموش نکن شيخو يما را از دعا رادرب يا20(1)( م ن دعائ ک يخ أ اي اتنس ن

 .نوع دعا است نيآمده است از هم 23 هيکه در سوره بقره آ ييدعا

 :عبادت يدعا - دوم

اهلل ممنطوع اسطت و اگطر  ريطباشد و از غمي تيالوه صينوع دعا از خصا نيا

اسطت و بطدون  انيطبخواند او مالک سطود و ز دهيعق نياهلل را به ا ريغ يکس

سطازد، ميشطنود و حاجطت او را بطر آورده مياو را  اديدعا و فر ياسباب عاد

کطه  ياتيطساخته است، آ کيپروردگار شر ياهلل را در دعا ريشخص غ نيچن

اسطت  ياتيآ يکي :نوع شرک آمده است به دو گونه است نيدر قرآن در رد ا

اسطت کطه در  ياتيآ رگياثبات شده است و د اهلل يکه در آن دعا تنها برا

 .شده است ياهلل نف ريغ يآن دعا

 :ربصورت اخبا اهلل يدعا برا اثبات

مطوارد  يو در بعضط يمطوارد بصطورت انفطراد يدر بعضط نيو صطالح اءيانب از

فَ َدَعا رَبا ُه َأّيِ َمْغلُ وٌب ) سطوره قمطر از نطوح .نقل شده اسطتميبصورت عمو
                                                 

 .1500( سنن أبي داود، رقم حديث: 1)
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َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللِا َوَأْدعُ و ﴿ 48 ميسوره مر مياز ابراه (فَانْ َتِصرْ 
 ﴾َأُكوَن ِبُدَعاء َرّبِّ َشِقياا الا َرّبِّ َعَسى أَ 

آل  ايطو از ذکر 83 اءيطانب وبيطو از ا 87 اءيطسوره انب ونسياز  و

 .14و از اصحاب کهف سوره کهف  38عمران 

 :امر ۀغيبص اهلل يدعا برا اثبات

 يدر حطال ديطاو را بخوان ﴾َواْدعُ وُه ُخِْلِص َ  لَ ُه ال دِّينَ ﴿ 29 تيه اعراف آسور در

-55 تيطسطوره آ نيو در همط .او باشد يکه طاعت و عبادت تان خالص برا

 .14 تيو سوره غافر آ 110 تيو سوره اسراء آ 56-180

 :قرار است نياز ياهلل بصورت نف ريغ يدعا

َوالَ ﴿ :ديطفرمامي 106 هيطآ ونسيطه چنانچه در سور حيصر يبصورت نه ينف
نا َك ِإذاا مِّ َن ال ا اِلِم َ  ُُ ِم ن ُدوِن اَّللِّ َم ا الَ يَنَفعُ َك َوالَ َيُض رَُّك فَ َِن فَ َعْل َت فََِ و بطه  ﴾تَ ْد

رسطاند مي يانيبخشد و نه زمي يجز اهلل را مخوان آنچه را که به تو نه سود

 .يتمگارانکه آنگاه از س ستين يشک يکن نيپس اگر چن

 .18 تيو سوره جن آ 213و شعراء  88سوره قصص  و

)قُ ْل َأنَ ْدُعو ِم ن  ديطفرمامي 71 تيطسوره انعطام آ يبصورت استفهام انکار ينف
 يرا بخوانم که نه سود يزيبه جز اهلل چ ايبگو آُدوِن اَّللِّ َما اَل يَنَفُعَنا َواَل َيُض رََُّن( 

 .رساندمي يانيبخشد و نه زمي

لَ ُه َدْع َوُة احْلَ  ِّ َوالا ِويَن ﴿ 14 هيعدم استجابت دعا چنانچه در سوره رعد آب ينف
و انکطار  ايطدعطا بطه عطدم سطمع و اسطتجابت در دن ينفط ﴾...يَْدُعوَن ِمن ُدونِ هِ 

 14 هيطدر آخرت چنانچه در سوره فطاطر آ شيخو انيمعبودان از شرک داع
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عُ   وا َم   ا اْس   َتَجابُوا َلُك   ْم َويَ    ْوَم دُ  واِإن تَ   ْدُعوُهْم اَل َيْس   َمعُ ﴿ :ديطططفرمامي َع   اءُكْم َولَ   ْو ْسَِ
 .6-5 هيو سوره احقاف آ ﴾اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ 

 :در عبادت شرک -4

 به چهار قسم است عبادت
 .مانند نماز، روزه، رکوع، سجده، ح  و طواف کعبه يعبادت بدن :اول

 .ح و نذرمانند زکات، صدقه، ذب يعبادت مال :دوم

، محبت، توکطل، انابطت  شيايمانند خشوع خضوع، ذل، ن يعبادت قلب :سوم

 .ميخوف، رجا و تعظ

 .کردن ، استغاثه، دعا و استعاذه اديمانند سوگند  يعبادت قول :چهارم

 ريطغ ينوع آن بطرا چياست ه ياست که مخصوص اهلل تعال يهمه عبادات نيا

 .کنديرد م قيت را به سه طرشرک در عباد ميقرآن کر ست،ياهلل جائز ن

اخبار سوره بقطره  قيبطر يگاه اهلل ياثبات عبادت تنها برا قياز طر :اول

 206و سطوره اعطراف  172و سوره نساء  64 هيو سوره آل عمران آ 133 هيآ

امر بصورت خطاص سطوره آل  قيهم بطر يو گاه 55و سوره نور  104 ونسي

عطام سطوره  قيط، و بطر66زمر ،14طه  77ح   123و سوره هود  51عمران 

 .61 سي، 25 اءي، انب36، نحل 36، نساء 21 هيبقره آ

 .مختلف يهاوهياهلل به ش ريعبادت از غ ينف :دوم وجه

 .2 تيو سوره کافرون آ 104 تيآ ونسيدر سوره  حيصر ينف

 .66و سوره غافر  56 تيدر سوره انعام آ حيصر ينه
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و  76 تيطدر سطوره مائطده آ يردر اسلوب اسطتفهام انکطا يضمن يو نه ينف

و سوره  42 تيآ ميدر سوره مر لياز جهت عدم دل ينف 66 تيآ اءيسوره انب

 .71ح  

 .17از جهت عجز معبود در سوره عنکبوت  ينف

آل  83سطوره بقطره  اتيطآن در آ يهااهلل مثال يحصر عبادت برا :سوم وجه

، احقاف 14ت ، فصل 23، اسراء 40 وسفي، 26، 2 تيسوره هود آ 64عمران 

 .، مالحظه شود21

 :يشرک فعل :ب

اهلل به آنچه کطه از خصطائص اهلل متعطال  ريغ مينوع شرک عبارت از تعظ نيا

حرام،  ليحالل و تحل مياقسام گوناگون دارد مانند تحر زيشرک ن نياست، ا

الشطان  مياهلل قطرآن عظط ريطاهلل ، رکوع ، سطجده، قسطم بطه غ ريغ ينذر برا

 مطودهرد ن زيطرا رد کرده است شطرک در عمطل را ن دهيچنانکه شرک در عق

تَ َة ﴿ :ديطفرمامي 173 تيطآ ةدر سوره بقر ياست، اهلل تعال َ ا َح راَم َعلَ ْيُكُم اْلَمي ْ ِإَّنا
َم َوحلََْم اْْلِنزِيِر َوَما ُأِهلا بِِه ِلَغْيِ اَّللِّ  است برشما مطردار  دهيحرام گردان ناًيقي ﴾َوالدا

 .ذکر شود ياهلل برو ريو آنچه را که نام غو خون و گوشت خوگ 

 :اهلل ريبه غ نذر

 ايطاز مطال خطود را و  ياهلل عبارت از آن است که انسان بخشط ريغ يبرا نذر

اهلل نامزد کند و منظورش کسطب تقطرب بطه  ريخود را بنام غ نيحاصالت زم

کند که آن شخص مالک نفع و ضطرر بطوده و از  دهيعق نياو باشد به ا يسو

از  تو برکط ريگونه نذر سبب حصول نفع خ نيا يآگاه است و ادا يبيغ امور

نطذر احتمطال  نيطا يفطايو در صطورت عطدم ا گطردديجانب همان شطخص م
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نطذر  کهيزيگونه نذر شرک و چ نيرود امي يبه مال و بدن و بيآس دنيرس

 .باشدميشده است حرام  دهيگردان

 :رنداهلل صراحت دا ريغ يکه به حرمت نذر برا ياتيآ

َم َوحَلْ َم اْْلِنزِي ِر َوَم ا ﴿ :ديفرمايم 173 تيبقره آ سوره تَ َة َوال دا َ ا َح راَم َعلَ ْيُكُم اْلَمي ْ ِإَّنا
 ﴾ُأِهلا بِِه ِلَغْيِ اَّللِّ 
 .29و سوره توبه  115، سوره نحل 145سوره انعام 

در خوانده است چنانچه  نياهلل را از جمله اعمال مشرک رينذر به غ يتعال اهلل

َِ َواْْلَنْ َع امِ ﴿ : ديطفرمامي 136 هيسوره انعام آ و  ﴾...َوَجَعلُ وا َّلِلِا ِما ا َذرََأ ِم َن احْلَ ْر
 .اهلل است يعمل مذکور افترا باال نيهمچنان ا

است سطوره نسطاء  طانياهلل سهم ش رينذر به غ نکهيا گريو د 138 تيآ انعام

 .118 تيآ
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   3    

 

 به مالئکه مانيا 
ئات ينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيهلل حنمده ونستعإن احلمد

هللا  الإله وأشهد أن ال إله  يضلل فال هاديهده هللا فال مضل له ومن يأعمالنا من 
 !ک له وأشهد أن حممدا عبده ورسولهيوحده ال شر 
الا ي اْعُصونا اَّللها ماا أاماراُهْم  :وصف املالئکة يف یقال هللا تبارک وتعال :اما بعد

خلقت املالئکة من النور وخلق »: و قال رسول هللا (1)1واي اْفعاُلونا ماا يُ ْؤماُرون
رسوله النيب الکرمي وحنن  م وبلغصدق هللا موالان العظي2(2) «اجلن من مارج من انر

 العاملني. ذلک من الشاهدين والشاکرين واحلمد هلل رب یعل
 ! يحضار گرام ن ويمتد گذان مؤمن و نماز

ت داد تا غرض صشما فر ما و يگر برايكبار ديم که يرا سپاگذار خداوند
  .ميين مكان متبرک گردهم آيدر ا يضۀ الهيفر يادا

  !ياران گرامزنمازگ دان ويمحاسن سف
ان مان به مالئكه بوده که چند لحظۀ درخدمت شما دوستيبحث امروز ما ا

 .د دانست که مراد از مالئكه چه بوده استيخواهم بود بناء با

                                                 

  .6التحريم/  سوره (1)

 .2996رواه االمام مسلم بحديث رقم: ( 2)
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 يگرفته شده و به معنا «أُلوک»از  «مالاک»مالئک در لغت جمع  :فيتعر
 فرستادگان است. يكه به معناين ماليا رسالت است. بنابر

توانند به اشكال ميهستند و  يف و نورانيكه اجسام لطيمال اصطالح:و در 
هستند و به سرعت و  يار قويتلف متشكل شوند و بسمخ يو صورت ها

 توانند.ميگر منتقل شده يد يبه جا يياد از جايار زيقدرت بس

 :ل وجود مالئکهيدال

ندارند و مخلوقات مربوط به عالم  يکه مالئكه شكل و ساختار ماد يياز آنجا

رک م و دينيخود آنها را بب يم با حواس ظاهريتوانميب هستند، لذا ما نيغ

ث است ين خاطر همۀ معلومات ما در بارۀ آنها از قرآن و حديم، به هميکن

از درک و شناخت  يار محدود و حتيمان که بس ينه با حواس ظاهر

. يبيباشد، چه رسد به مسائل غميز عاجز ين جهان نيق ايحقااز  ياريبس

 د:يفرمامياهلل متعال  که ميخوانميم يلذا در قرآن کر

 ُتمهم واُكُتبمهم واُرُسلمهم الا يوُل ِبماا أُنزملا إملا آمانا الرهس َّللهم واماآلئمكا هم ممن رهبهمهم وااْلُمْؤممُنونا ُكلٌّ آمانا ابم
ْعناا واأاطاْعناا ُغْفرااناكا راب هناا واإملا نيا نُ فارهمُق با    (1) 3يُ كا اْلماصم ي أاحاٍد مهمن رُُّسلمهم واقااُلوْا َسام

مان آورده ينچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است اامبر )خدا( بدايپ»

مان ي، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ااست

( و ميگذارک از فرستادگانش فرق نمىيچ يان هياند )و گفتند:( )مآورده

( و مي، پروردگارا، آمرزش تو را )خواستارميم و گردن نهاديديگفتند: )شن

 .«جام به سوى تو استفر

                                                 

 .285بقره: سوره ( 1)
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ه را انكار کرده است و ين آياورد حكم ايمان نيکه به فرشتگان ا يپس کس

 شود.ميمؤمن گفته ن
 :از صفات مالئکه يبرخ
 ؛ده شده انديفرشتگان از نور آفر -1

 ؛نامحسوس هستند يبيق غيک رشته حقاي  -2

 ؛پاک اند يالت نفسانيتما و يوانيشهوات ح از -3

 ؛نوشندمين خورند ومين نهاآ  -4

 ؛مونث هم ندارند مذکر و  -5

 ؛ض شدن پاک هستنديمر دن، خسته ويمانند خواب يحاالت از  -6

 ؛دينماميعمل  يمطابق اوامر اله -7

 ؛کنندمين يهرگز سرکش ياز اوامر اله -8
 ْؤماُرونا يْفعاُلونا ماا يْعُصونا اَّللها ماا أاماراُهْم وا يالا (1) : هرگز از أوامر خداوند متعال

شان را عيناً به همان شكلي که امر  کنند، وظايفو نافرماني نمين ايعص
 .اهلل متعال فرموده است دهندشده، انجام مي

دن، يشوند و از ما خواسته شده است تا بدون دميده نيها با چشم دفرشته
ک امتحان است که ما چقدر يما  ين برايم. در واقع اياوريمان بيها ا به آن

 م.ين داريقي مان ويبه خدا ا
ن صورت، امتحان مفهومش را يآورد که در ايمان ميدن هر کس ايپس از د
ده تا امتحان نموده و اعمال و يما را آفر که اهلل دهد. حال آنمياز دست 

 .اورديصحنه ب يکردار ما را رو

 م فرموده است:يپروردگار متعال در قرآن کر
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 ُلواُكْم أا ياةا لم يخالاقا اْلماْوتا وااحلْا  يالهذم   (1) 4ُز اْلغاُفورُ يُكْم أاْحساُن عاماالا واُهوا اْلعازم يب ْ
د آورده است تا شما را يرا پد يکه مرگ و زندگيهمان کس :ترجمه

ره و توانا، و يكوتر خواهد بود، او چيتان کارتان بهتر و ن د کداميازمايب
 نده است.يآمرزگار و بخشا

شود که به ياب مين امتحان کامير اد يمن و مسلمان خوب، زمانؤمک ي

چ نوع رنج و يمان آوردن، هيمان داشته باشد. ايقرآن ا يهاتمام گفته

 ندارد. يزحمت

  :قت فرشتگانيخلقت و حق ةماد
انسان از خاک به وجود  :د کهيگومينش انسان يآفر قرآن در مورد منشأ

اما در باره ست، ده شده ايد که از آتش آفريگوميآمده است و در باره جن 
 د:يفرمامي امبريپ يد وليفرمامين يزيفرشتگان چ

 5 (2) «ممنا النورم و ُخلقا اجلمُن ممن ماارمٍج ممن انرٍ  ُخلمقتم املالئكةُ »

ده خلق يده شده اند و جن از آتش زبانه کشيترجمه: فرشتگان از نور آفر
 شده است.

ر يوغ يبيغ و يودهد که فرشتگان از عالم معنميث نشان ين حديا
ستند، عقل وجود آنان يت نيچند با چشم قابل رو هر -باشندمي يمحسوس

ز را کشف کرده يهم ادعا ندارند که همه چ يامروز يکند. علماميانكار ن ار
 ياز وجود آنها ب کند که قبالًميرا کشف  ياند، بلكه علم هر روز موجودات

ست يعدم وجود آن ن يه معنب يزيم، هرگز عدم علم به وجود چياطالع بود

                                                 

 2ملک: آيه سوره ( 1)

 .2996، حديث رقم: صحیح مسلم -( 2)
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وجود  يم وليکه ما از وجود آنها اطالع ندار ييزهاياوان است چار فريبس)
 .دارند(

  :سرشت فرشتگان عت ويطب
رت يعت انسان است و با آن مغايعت فرشتگان جدا از طبيطب سرشت و

سرشت خاص خود  عت ويطبق طب ستند ويار نياخت يدارد، فرشتگان دارا
از  شوند. وميهستند که از آن منحرف ن امر خداوند يظف به اجراؤم

اهلل متعال  است. و يبردار ات سرشت آنان اطاعت و فرمانيخصوص
 د:يفرمامي

 َّللمهم ُونا، ياألاْرضم ممن داآبهٍة وااْلماآلئمكاُة واُهْم الا  السهمااوااتم واماا يفم  ْسُجُد ماا يفم يوا ْستاْكِبم
ُم مهمن يا    (1) 6ْؤماُرونا يْفعاُلونا ماا يف اْوقمهمْم وا اُفونا راَّبه

اهلل سجده  ين وجود دارد، برايکه در آسمانها و زم ياترجمه: هر جنبنده
و فرشتگان ورزند، ميکنند و تكبر نميز اهلل را سجده يکند و فرشتگان نمي

آنچه بدانان دستور داده  ترسند، ومياز پروردگار خود که حاکم برآنان است 
 دهند.ميانجام  يد به خوبشو

 م؟ينيرا بب ها م فرشتهيتوانميچرا ن
ْلغا ينا يالهذم  د:يفرمامين ين چنيمنؤان صفات ميم در بيقرآن کر  بم يْؤممُنونا ابم

(2) 7 

که خدا و رسول بدان يها و موجودات عالم يعنيب ]يها به غ آن ترجمه:

اند[ شوند و فراتر از دانش انسانيده نمياند و هستند اما باچشم د داده خبر

 مان دارند.يا

                                                 

 .50-49 نحل: سوره (1)
 ۳)بقره: آيه  سوره( 2)
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ل يمان آوردن به مساين ما، ايد، در ديآيفوق بر م ۀيآ ۀکه از ترجمچنان

مان به يرا ايت دارد، زياهم اريشود[ بسميده ني]آنچه که هست اما د يبيغ

ن خصوص انسان يمان به خدا است و در ايم اين عاليتر از مهم يكيب، يغ

 رد.يگيش قرار مين و آزمامورد امتحا

مانند نماز خواندن، روزه گرفتن، صادق و  ييکه عبادت و رفتارهايقسم

گر يها و د مان آوردن به فرشتهين امتحان است، اياز ا يراستكار بودن بخش

 دهد.ميل ين امتحان را تشكياز هم يگريز بخش دين يموجودات نامرئ

ند. خداوند يها را بب بتواند فرشتهده نشده است که يآفر يد ما به شكليقوۀ د

امرانش عطا نموده است و به يها را به پ دن فرشتهيمتعال قدرت و امكان د

 اند. دهيشان د يقيگان را به شكل حقها فرشته از آن ين خاطر بعضيهم

 زيا چيکند. در دنميها داللت ن احساس نكردن ما به نبودن فرشته دن ويند

م يها را درک کنم با حواس خود آنيتوانميد که ما نوجود دار ياديز يها

 يايا باالتر از محدودۀ شنوي تر ونييرا که پا ييست صداهايگوش ما قادر ن

بنفش را که  يماورا اشعۀ يها پرتو ما باشد، بشنود. و همچنان امواج نور و

شرفته عصر ما ثابت شده است با چشم يشان با ابزار و آالت پ تيموجود

ل عدم يز با چشم، دليک چيدن يشود که ندميم. معلوم يتوانمينده يد

  تواند.يت آن شده نميموجود

 :اعمال فرشتگان ف ويوظا

در عالم ارواح و  يكي دارند. فهيدگاه قرآن و سنت فرشتگان دو نوع وظياز د

 باشد.ميعت يدر عالم طب يگريد
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 در عالم ارواح: عمل فرشتگان :اول

 فرشتگان عبارتند از: يمعنو و يروحان ۀفيوظ

ُونا عاْن عمبااداتمهم ينا عمندا رابهمكا الا يإمنه الهذم متعال:  يح خدايتسب. 1 ْستاْكِبم
  (1) 8ْسُجُدونا يسابهمُحوناُه والاُه يوا 

ورزند واو ميکه نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تكبر ن ين کسانيقيبه 

 کنند.ميسجده  او يند و برايستامي يرا به پاک

  :ديفرمامياهلل متعال  :. حمل عرش2

 ْولاُه يْ نا يالهذم اْمدم راَّبهممْم وا يممُلونا اْلعاْرشا واماْن حا   (2)9ْؤممُنونا بمهم يسابهمُحونا ِبم
رامون آنند به سپاس يکنند و آنها پمي که عرش خدا را حمل يکسان

 رند.مان دايند و به او ايگوميح يپروردگارشان تسب

ْدُخُلوَنااا واماْن صالاحا ممْن يجانهاُت عاْدٍن  ضاً قال:يو ا ان:يدرود بر بهشت. 3
همْم واُذرهم  ئمهمْم واأاْزوااجم بٍ يْدُخُلونا عالا يِتممْم وااملاالائمكاُة ايآابا   (3)10همم مهمن ُكلهم ابا

 ]همان[ بهشتهاى عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که

 مى شوند و فرشتگان از هر درى بر آنان دردرستكارند در آن داخل مى

د يند[ درود بر شما به ]پاداش[ آنچه صبر کرديگو ند. ]و به آنان مىيآ

 كوست فرجام آن سراى.يراستى چه ن

                                                 

 206اعراف:  سوره (1)

 7غافر: سوره  (2)

 2۳رعد:سوره ( 3)
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 ان: يدوزخ ةب و شکنجي. تعذ4

ا النهاُس وااحلْمجااراُة يلم نا آماُنوا ُقوا أانُفساُكْم واأاهْ يهاا الهذم يأا  اي ضاً قال:يو ا  راا واُقوُدها ُكْم انا
اٌد الا يعالا  دا ٌظ شم ئمكاٌة غمالا  (1) 11ْؤماُرونا يْفعاُلونا ماا يْعُصونا اَّللها ماا أاماراُهْم وا يهاا ماالا

د خودتان و کسانتان را از آتشى که سوخت آن يامان آوردهياى کسانى که ا 

]آتش[ فرشتگانى خشن ]و[  د بر آنيحفظ کن سنگ هاستمردم و 

چى ير ]گمارده شده[ اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيسختگ

 دهند.مورند انجام مىأکنند و آنچه را که منمى

  سوال بندگان در قبر )عالم برزخ(:

ن مورد سوال قرار يامبر و ديخدا، پ ۀانسان پس از مرگ در عالم برزخ در بار

منكر و  يکنند به نامهامين سواالت را مطرح يا که يرند و فرشتگانيگمي

 .ر معروف هستندينك

 :عتيطب عالم در فرشتگان کار :دوم

 عت عبارت است از:يفه فرشتگان در عالم طبيوظ

ن يل اميکند جبرئميرا نازل  يکه وح ياو فرشته: ينازل کردن وح. 1

اد يز ين «قدسروح ال»و « نيالروح االم»گر مانند يد يها او به نام است و

لا فاإمنهُه يُقْل مان كاانا عاُدوًّا جلهممِْبم  د:يفرمامينه ين زميدر ا وندشده است. خدا
نم يدا ي نيا ن ازهلاُه عالاى ق اْلبمكا ِبممْذنم اَّللهم ُمصادهمقاا لهمماا با   (2) 12نيا هم واُهداى واُبْشراى لمْلُمْؤمم

                                                 

 6:تحريمسوره ( 1)

 97بقره:سوره ( 2)
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داست[ چرا که او به ل است ]در واقع دشمن خيبگو کسى که دشمن جبرئ

د ]کتابهاى يفرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالى که مؤ

 ت و بشارتى براى مؤمنان است.يش از آن و هدايآسمانى[ پ

 عت: ير امور جهان طبي. تدب2

عت يآمده است فرشتگان در جهان طب امبريث پيکه در احاد يطور

دن يانيباران، رو نازل کردنبرها، دارند مانند سوق دادن بادها، ا يفيوظا

 امثال آن. اهان ويگ

  ر:يانسان با استفاده از الهام حق و خ يمعنو يروهايک ني. تحر3

فرموده است: بدون شک  ت است که رسول اهلليروا از ابن مسعود

ن يطان با انسان ايش يملک هر دو با انسان همراه اند، همراه طان ويش

ملک با  يکند و همراهميب يه داده و حق را تكذوعد ياست که او را به بد

کند. پس ميق يحق را تصد وعده داده و يكين است که او را به نيانسان ا

ن يا ياگر کس طان به خدا پناه ببرد ويکند از شميآن را احساس  ياگر کس

را  يد بداند که آن از طرف خداوند بوده و او تعاليابد بايميرا در 

  ح بن حبان(ي)صح کند. يگزارسپاس

 مومنان: يبرا ا. دع4

اْمدم راَّبهممْم   د:يفرمامياهلل متعال  ْولاُه يسابهمُحونا ِبم الهذمينا ْيممُلونا اْلعاْرشا واماْن حا
ْعتا ُكله شايٍء رهْْحاةا واعمْلماا فااْغفمْر لمله  ذمينا وايْؤممُنونا بمهم وايْست اْغفمُرونا لملهذمينا آماُنوا راب هناا واسم

ُم  ْلُهْم جانهاتم عاْدٍن الهِتم واعادِته ؛ راب هناا واأاْدخم يمم بُوا واات هب اُعوا سابميلاكا واقمهمْم عاذاابا اجلْاحم َتا
همْم واُذرهمايِتممْم إمنهكا أانتا اْلعازميُز احلْاكميمُ  ئمهمْم واأاْزوااجم کسانى که   (1)وامان صالاحا ممْن آابا

 رامون آنند به سپاس پروردگاريکنند و آنها که پمىعرش ]خدا[ را حمل 
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اند  دهيمان دارند و براى کسانى که گرويند و به او ايگوح مىيشان تسب

ز احاطه دارد يکنند پروردگارا رحمت و دانش ]تو بر[ هر چطلب آمرزش مى

اند ببخش و آنها را از عذاب کسانى را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده

اى با شان دادهد که وعدهيهاى جاو آتش نگاه دار. پروردگارا آنان را در باغ

داخل کن  اند شان که به صالح آمده هر که از پدران و همسران و فرزندان

ها نگاه دار و هر که را در آن ين را از بدمى. و آنايرا تو خود ارجمند و حكيز

ابى بزرگ ين همان کامياى و اها حفظ کنى البته رحمتش کردهيروز از بد

 است.
  ند:يگومين ي. با نمازگزاران آم5

إذا أمن اإلمام فأمنوا »ان النبي صلي اهلل عليه وسلم قال:  ةريهر يعن أب
 13(1)«ا تقدم من ذنبهمفإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له 

فرمودند: هرگاه امام آمين  روايت است که رسول اکرم از ابوهريره
گفت، شما نيز آمين بگوييد، پس آمين کسي که با آمين فرشتگان موافقت 

 شود.ميکند، گناهان گذشتۀ او آمرزيده 
 ابند: يميهر روز در نماز فجر و عصر حضور  -6
 يدر پ يان شما پيان شب و روز در مگد: فرشتيفرمايم امبريرا پيز

کنند وسپس فرشتگانِ شب ميابند، در نماز فجر وعصر اجتماع يميحضور 
پرسد چگونه بنده ميکه آگاه است از آنها  يدگار درحالورروند و پرميباال 

ند: ما آنها را در حال نماز خواندن در يگوميد؟ فرشتگان يم را رها کرديها
  م.يز خواندن رها کردام و در حال نميافتي

                                                 

 .780حديث رقم رواه االمام البخاری  -( 1)
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  شوند:ميم نازل يهنگام تالوت قرآن کر -7

ناماا ُهوا ي اْقراأُ ممنا اللهْيلم » :ب اي ْ ي فااْنصاراْفُت إملاْي هم، ... عاْن ُأساْيدم ْبنم ُحضاْيٍ، قاالا ف اراف اْعُت راْأسم
ُّْ  ُل الظُّله  ةم فميها  ا أامْ  ، فاجاراجا  ْت حا   ه الا ف اراف اْع  ُت راْأسم  ي إملا السه  مااءم، فا  إمذاا مم ُّا  اُل املاصا  ابميحم

 : ؟»أارااهاا، قاالا : الا، قاالا «واتاْدرمي ماا ذااكا  14 (1) «تمْلكا املاالائمكاُة داناْت لمصاْوتمكا  :، قاالا

م: يخوانمين يت است چنيروا ريد بن حضيکه از اس يثيدر مفهوم حد

د که در آن يا در يکرد ابرمير قرآن تالوت يد بن حضيکه اسميهنگا

ن يا يرفتند. وقتميآسمان باال  يبودند و به سو يچراغ مانند يزهايچ

بودند  يان کرد، حضرت فرمود: آنها فرشتگانيب امبر اکرميماجرا را به پ

 دادند. ميکه به تالوت تو گوش 

ت است که يروا رهيهر از ابوابند: يميدر مجالس ذکر حضور  -8

افت اهل يدر يدارد که برا ييفرشته ها اونددفرموده است: خ امبريپ

  کنند.مير يذکر در راه ها س

 فرستند: ميمسلمانان به خصوص اهل علم درود  يبرا -9
 ُتُه لم يعالا  يصالهم ي يُهوا الهذم ئمكا نم يُكْم واماالا ْلُمْؤمم  نيا ْجرمجاُكم مهمنا الظُُّلمااتم إملا النُّورم واكاانا ابم
  (2) 15ماايراحم 

فرستد تا شما را از  وست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مىا

 ى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است.يها به سوى روشنا يكيتار

                                                 

 .5018رواه اإلمام البخاری بحديث رقم  -( 1)

 4۳احزاب: سوره( 2)
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 فرموده است: خدا و ت است که رسول اهلليامامه روا و همچنان از ابو

ر را يمردم خ يکه برا ين بر کسيفرشتگان او و اهل آسمانها و زم

  فرستند.ميد درود نآموزامي

 دشمنان خدا:  دوستان و ينامها يمعرف -10

از بندگان خود را دوست  يكيکه خداوند  يزمان فرموده است: امبريپ

را دوست دارم پس  يد که من فالنيگوميش يل را خواسته برايبدارد جبرئ

د که يگوميل در آسمان ندا کرده يتو هم او را دوست بدار. سپس جبرئ

د، وسپس يز او را دوست داريرا دوست داشته است پس شما ن يالنفخداوند 

دارند و پس از آن مورد احترام و قبول اهل مياهل آسمان او را دوست 

از بندگان خود را بد  يكيکه خداوند ميرد. و هنگايگميز قرار ين نيزم

را بد پنداشتم پس  يد که من فالنيگوميش يل را خواسته برايبپندارد جبرئ

د که يگوميل در آسمان ندا کرده يو هم او را بد بپندار. سپس جبرئت

د، سپس اهل يز او را بد بپنداريرا بد پنداشته است پس شما ن يخداوند فالن

ز ين نين اهل زميپندارند وپس از آن مورد بغض وتوهميآسمان او را بد 

  رد.يگميقرار 

  :بد انسانها ک وينوشتن اعمال ن -11

 د:يفرمامي لاهلل متعا

 اتمبم   ،نيا ُكْم حلااافمظم يواإمنه عالا   (1) 16ْعلاُمونا ماا ت اْفعاُلونا ي نيا كمرااماا كا

                                                 

 12 -10انفطار: سوره ( 1)
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اند، ]فرشتگان[ بزرگوارى که  بر شما نگهبانانى ]گماشته شده[ و قطعاً

 دانند.د مىيکنسندگان ]اعمال شما[ هستند، آنچه را مىينو

رابُّكا إملا اْلماآلئمكاةم  يوحم يإمْذ  ال:قضاً يو ا د مسلمانان:ييت و تأيتثب -12
نا كافاُروْا الرهْعبا فااْضرمبُوْا ف اْوقا يقُ ُلوبم الهذم  يفم  ينا آماُنوْا ساأُْلقم يماعاُكْم ف اُّ ابهمُتوْا الهذم  أانهم 

ُهْم ُكله ب اناانٍ  ن ْ   (1) 17األاْعنااقم وااْضرمبُوْا مم

 ،کرد که من با شما هستمىهنگامى که پروردگارت به فرشتگان وحى م

د به زودى در دل کافران يقدم بداراند ثابت مان آوردهيپس کسانى را که ا

شان را قلم  د و همه سرانگشتانيخواهم افكند پس فراز گردنها را بزنوحشت

 د.يکن

  قبض ارواح: -13

ُر ف اْوقا عمباادمهم وا  ضًا قال:يو ا ُل عالا يواُهوا اْلقااهم ةا حا ها إمذاا جااء أاحاداُكُم ظا ُكم حافا يْرسم
  (2) 18فارهمُطونا ياْلماْوُت ت اواف هْتُه ُرُسُلناا واُهْم الا 

فرستد و اوست که بر بندگانش قاهر ]و غالب[ است و نگهبانانى بر شما مى
كى از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در يتا هنگامى که 

 کنند.حالى که کوتاهى نمى

  درود بر مومنان پاک هنگام قبض ارواح: -14

ُكُم اْدُخُلوْا اجلْانهةا ِبماا يُقوُلونا ساالٌم عالا ي نيا بم ينا ت ات اوافهاُهُم اْلماآلئمكاُة طا يالهذم  ضاً قال:يو ا
  (3) 19ُكنُتْم ت اْعماُلونا 

                                                 

 12انفال: سوره( 1)

 61انعام:سوره  (2)

 ۳2نحل: سوره ( 3)
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زه از يکه پاک يدر حال رند،يگميکه فرشتگان جانشان را  يکسان ترجمه:
ند: سالم بر يگومينان آروح شاد هستند فرشتگان به  يگناه و دارا کفر و

 د.ييد به بهشت در آيا کرده ايکه در دن يده ايپسند يشما، به خاطر کارها

  مردمان پاک به بهشت: يبشارت دادن برا -15
کنند وبشارت به مي يشوند وآنان را دلنوازميفرشتگان بر مؤمنان وارد 

 ند:يرمافمي دهند وميشان يا

 ُة أااله َتاااُفوا واالا َتاْزانُوا ينا قااُلوا راب ُّناا اَّللهُ ُثُه اْست اقااُموا ت ات ان ازهُل عالا يإمنه الهذم ئمكا همُم اْلماالا
جلْانهةم الهِتم  ُروا ابم نْ ياحلْا  اؤُُكْم يفم يُكنُتْم ُتوعاُدونا حناُْن أاْولم   واأاْبشم راةم  ا وايفم ياةم الدُّ ا يوالاُكْم فم  اْْلخم ها

 (1 )20هاا ماا تادهُعونا يأانُفُسُكْم والاُكْم فم  يماا تاْشتاهم 
 جا و سپس پا بر ند پروردگار ما تنها اهلل است ويگوميکه  يترجمه: کسان

دهند که ميبدانان مژده  ند ويآميش آنان يمانند، فرشتگان پميماندگار 

که به شما وعده  يبه بهشت دد، و شما را بشارت باين نباشيد و غمگينترس

اوران شما ياران و يدهند که( ما ميشان خبر يو فرشتگان بد)شود ميداده 

 م.يا، و در آخرت هستيدن يدر زندگ
مان خود ثابت و استوارند يکه بر ا يد فرشتگان بر مؤمنانيفرمامياهلل متعال 

ند که از ينماميالهام  شان القاء وير و صواب را به قلب ايشوند و خميوارد 
ند: يگومي گذشته هم غم نخورند و ينداشته باشند و برا ينده ترسيآ

اور، يما  و که اهلل متعال به شما وعده داده بود، يبشارت باد شما را به بهشت
ز از يامت نيو در ق ميکنمياز شما حفاظت  ايم در دنيدوست شما هست

 م.يباشميشما مييدوستان صم

                                                 

  ۳1-۳0فصلت: سوره ( 1)
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  مردمان کافر هنگام قبض ارواح: ةشکنج ضرب و -16
 د:يفرماميچنانچه خداوند متعال 

 ُة يت اواَّفه الهذم يوالاْو ت اراى إمْذ راُهْم واُذوُقوْا عاذاابا ينا كافاُروْا اْلماآلئمكا ُهْم واأاْدابا ْضرمبُونا ُوُجوها
  (1) 21قم ياحلْارم 

چهره و پشت  رستانند ب نى آنگاه که فرشتگان جان کافران را مىيو اگر بب
 22 (2) د.يند[ عذاب سوزان را بچشيزنند و ]گو آنان مى

 :فرشتگان تعداد

 وانات را از بالهايها و حانسان هم هستند که با اجازۀ خداوند ييهافرشته

ها ونيمل يد هزارها و حتين، شايا يکنند. در پهلويها محافظت مبتيو مص

داند يشان را فقط خدا مقيف و شمار دقيفرشته وجود داشته باشند که وظا
                                                 

 50انفال: سوره   (1)

جزء سوم، تألیف پوهنوال داد محمد نذير. « عقايد اسالمی»برگرفته شده از کتاب ( 2)

 .225 – 220صفحات: 

 :مهم يآوراديک ي

ک و همكار خداوند متعال يها شر فرشته»ار مهم است: ين موضوع بسيا

اش ها ندارد، فقط حكمت و ارادهبه فرشته يازيچ نيه ستند، خداوندين

 «د.نيافريها را بده است که فرشتهياقتضا نموده و مناسب د
 م!ياد داشته باشيد به يشه باين نكته را هميپس ا

ا کوچک ي بزرگ و ياز حوادث و رخدادها يكيکه، بر هر نيخالصه ا

 ، گماشته شده است.يموظف است و ملَک مُوکّل يا نات، فرشتهيکا
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ها را  شود که خداوند متعال فرشتهميمعلوم  يها به خوب ن مثاليو بس. از

 ده است.راجراءات خود خلق ک يبرا يو سبب نامرئي صرفاً به صورت

راجع به فرشتگان وجود  يمعلومات مفصل يث نبويم و احاديدر قرآن کر

 يات قرآن، تعداد فرشتگان را بجز خداوند کسياز آ يكي ۀدارد. طبق فرمود

 د:يفرمامياهلل متعال  ،داندينم

 ْعلاُم ُجُنودا رابهمكا إماله ُهوا يواماا (1): «ان پروردگارت را جز اويو ]شماره[ سپاه 

 «داندنمى

 :از مالئک مشهور يبرخ فيوظا

آورد و ميامبران يرا به پ ياله يها است، کتاب يمبلّغ وح :ليجبرئ

 کند.ميابالغ 

ل در ين قبياز يگريع ديوقا د آمدن باد، باران ويمسئول پد :ليکائيم
 ن است.يزم يرو

 اها را هنگام فر فه دارد تا روح انسانيوظ ليملک الموت عزرائ
 شان، قبض کند.دن أجليرس

ها پس از  امت و دوباره زنده شدن انسانيشدن ق بخاطر برپا :لياسراف
 دن به صور را به عهده دارد.يت دميمرگ، مسئول

 کنند.مياند که در قبر از مرده سوال  ييها فرشته ر:يمنکر و نک

 نياز ا يكي ،باشدميهر انسان، دو فرشته  يدر پهلو نگهبان: يها فرشته
کند. به يادداشت ميسد و ينويبد را م يها کار يگريک و دين يها ها کار

ها را ق نامۀ عمل انسانيطرنيشود. بديهم گفته م« نيکراماً کاتب»ها نيا
 سازند.ميآماده 
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ا بزرگ ما توسط يا بد، کوچک ويادداشت و نوشته شدن هرکار خوب وي
اهلل  .ده استيان گرديف بيث شريحد م و هم دريها، هم در قرآن کرفرشته
 د:يفرماميمتعال 

 اتمبم نيا ُكْم حلااافمظم يواإمنه عالا   (1) 2۳ْعلاُمونا ماا ت اْفعاُلونا ي ؛ نيا ؛ كمرااماا كا

که در  ياند، نگهبانان برشما گمارده شده يبدون شک نگهبانان ترجمه:
شما را  وسته ]اعماليشگاه پروردگار، مقرب و[ محترم هستند و پي]پ

 د.يکنيرا که م يکار دانند هريسند[ مينومي
 د:يفرمامياهلل متعال  

 ماالم قاعم نيم مم يانم عانم الْ يت الاقهى اْلُمت الاقهم يإمْذ هم يْلفمُظ ممن ق اْوٍل إماله لادا يٌد؛ ماا ي واعانم الشهم
  (2) 24دٌ يٌب عاتم يراقم 

اند و  نشسته دو فرشته در سمت راست و در طرف چپ انسان ترجمه:

راند مگر يرا بر زبان نم يچ سخنيکنند، انسان هيادداشت مياعمال او را 

 نوشتن و ثبت[ آن سخن است. ي، مراقب و آماده ]برايا ن که فرشتهيا

 :مان به مالئکهيآثار ا

 يو قدرت آنها، به بزرگ يانسان با شناخت فرشتگان و دانستن بزرگ _1

ن يمخلوق از عظمت خالق است. لذا ا ترا عظميز ،بردمي يخالقش پ

 م و عبادت خدا بپردازد.يشتر به تعظيشود که انسان بميشناخت سبب 

مان داشته باشد که فرشتگان يکه ا ياستقامت بر اطاعت اهلل: چون کس _2

 خدا را نكند. يکوشد تا نافرمانميسند، در خفا و آشكار ينومياعمال او را 

                                                 

 .12-10انفطار: آيه سوره ( 1)

 .17-18ق: آيه، سوره ( 2)
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 ياين دنيهر نقطۀ ا داند درميد: چون نكينم ييمؤمن احساس تنها_3

هم مشغول  يست و عده ايگسترده هزاران ملک وجود دارد و او تنها ن

 محافظت او هستند.

داند که ميکند، چون ميت خدا از او تشكر يعنا به خاطر لطف و _4

 کند.ميخداوند توسط مالئكش او را محافظت 

برد و به روز مي يا پيدن نبود ياد آوردن ملک الموت به فانيبا به  _5

 دهد.ميرد و عمل صالح انجام يگمي يآخرت آمادگ
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  4 

 

 يآسمان يب هااکتمان به يا
اليت عله کسائر املخلوقات، جيزه ابلعقل ومل يان ومميکرم اإلنسان ابإل  يهلل الذاحلمد
عقله والصالة بعمل يکره و فسمو بي ها بل جعله مفکرا  ي ش لغيوتعش بالهدف أيتع

 .نيمجعأصحابه أآله و  یوعل یدان حممد مصطفيس یوالسالم عل
است. خداوند  ياله يها مان آوردن به كتابيمان، ايا گر از اركانيد يکي

ها ن كتابيفرستاده است. اگر ا ياديز يآسمان يت بشر، كتاب هايهدا يبرا

و عبادت پروردگار گرفتار خطا  ير خداشناسيمس شد، انسان درمينازل ن

ازش دور يمورد ن ين اجتماعيت قوانياصول تقوا، اخالق، ترب شد و ازمي

 زد ويرميهمچون باران رحمت است و بر دلها  يآسمان ن كتبيماند. امي

 دهد.ميمان را پرورش يا يبذرها

 ف کتاب:يتعر

« ا سند نوشته شدهينوشتن و » يو به معنا يک كلمۀ عربيكتاب  در لغت:

 باشد. مي« كتب»جمع آن  است و

شود كه ميگفته  يبه شکل نوشته شدۀ سخنان ي: كتاب الهاصطالح در 

ن يكند. به ا يينموده تا بندگانش را رهنما يامبران خود وحيبه پ خداوند

فرستاده  شود چراكه از طرف اهللمييز گفته ن« يكتاب اله»كتاب ها 

 شده است و سخن بشر در آن وجود ندارد.
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باشد. در قرآن ميمان و فرض ين كتاب ها ركن سوم ايمان آوردن به ايا

 :ن آمده استين باره چنيم در ايكر

 ااا ال ااذ  ي أ  اي ِ ا ااا   ال ااذ  يه  وَ  و و ُسااول ه  و الآ نُااواآ اب  ِ ا ااا    ين  آم نُااواآ آم  نا ااز    ع ل ااس و ُسااول ه  و الآ
اان قا  آااُل و م اان  يال ااذ   ا ااه  و ُباُ  ااه  و ُوُساال ه  و الآ يأ نااز    م   ِ وَ  و م ال ئ  ُفاارآ اب  اار  َا ق اادآ   اال  يااِآ م  اآلخ  وآ

اي  ال ال  ب ع     (1) 1د 

امبرش يامبر او و كتابى كه بر پيد به خدا و پيا مان آوردهياى كسانى كه ا»

د و هر كس به خدا و ينازل كرده بگرو ى كه قبالا يفرو فرستاد و كتابها

قت ين كفر ورزد در حقيبازپس  امبرانش و روزيپ ها و فرشتگان او و كتاب

 «دچار گمراهى دور و درازى شده است

 :ياله يها ضرورت به کتاب

خلقت انسان، شناخت خداوند وعبادت  از يد هدف اصليدانميچنانکه 

م يتوانميم و نياوست. اما ما انسانها از درک ذات خداوند متعال عاجز هست

امبران و با يخود را با فرستادن كتابها و پ م، لذا اهلليببر يبه كنه او پ

م آثار يتوانمياست. ما كرده  ين جهان )نشان دادن آثارش( معرفيدن ايآفر

 م: يخداوند را در دو دسته مطالعه كن

 آثار صفت قدرت. _1

 آثار صفت کالم. _2

 يعنيا با قلم قدرت خداوند نوشته شده است. ياست كه گو ينات، كتابيكا

 يا خالقش را به ما معرفيک زبان گويمثل  ين هستيدر ا يموجود هر

                                                 

 .136نساء: سوره ( 1)
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داوند متعال آن طور كه خود را دهد. پس خميكند و صفات او را نشان مي

ز از يكرده است، با كالمش ن يزش به بندگان معرفيرت انگيبا آثار ح

ح نموده است تا يمرادش را تشر مقصد و ت خود خبر داده  ويموجود

 يادگرفته و زندگيرا  ياحکام اله و ينيد يبندگان بتوانند با مطالعۀ آن مبان

 م كنند.يظشان را بر اساس آن تن يو اخرو يويدن

 شد؟ميآوردند چه ميبا خود کتاب ن يامبران الهياگر پ

كه مردم را به عبادت و اطاعت از احکام خداوند دعوت  يامبريپس هرگاه پ

 داشت:مياز طرف پروردگارش به همراه ن يداد، كتابمي

 ب و رسالتش را انکار كنند.ياو را تکذ يتوانستند به آسانميمردم   الف:

دن أجل شان يگر انسانها، با فرا رسيامبران هم مانند ديگر، پياز طرف د ب:

شان  يام آنها در كتاب هايروند، حال اگر رسالت و پميكنند و ميوفات 

ن يد و با رفتن آنها ديگردميع يضا يماند، هدف رسالت و وحمين يباق

به آنان  يين خاطر الزم بود كتاب هايرفت. به هممين يشان هم از ب

 ه شود.فرستاد

ل خدا بر مردم يدل ن كتابها حجت وين است كه ايگر آن ايحکمت د ج:

 رۀ  آن را نداشته باشند.يخروج از دا تا قدرت مخالفت با آن و ودهب

 :ها و صحيفه ها کتاب

عموماا با توجه به حجم شان و همچنان با در نظرداشت  ياله يكتاب ها

فه ياست، به دو دستۀ صح كه بر آنان نازل شده ياجامعه يو كوچک يبزرگ

 شوند:ميم يها و كتابها تقس
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 :فه هايصح :اول

جوامع كوچک و  يكه برا يكوچک چند صفحه ا يعبارتند از رساله ها

مردم آن منطقه پاسخ داده است.  يازهاينازل شده و به ن يمنطقۀ محدود

كند  و همچنان از ميفه ها( بحث ين صحي)اول يم از صحف اوليقرآن كر

حضرت  يعنيو بر نوادگان او  مينازل شده بر حضرت ابراه يه هافيصح

هم السالم سخن گفته است. يا عليوسف و زكريمان، يعقوب، سلياسحاق، 

ۀ يانعام، و آ 89سورۀ نساء،  54ۀ يد به آيد جهت معلومات مزيتوانميشما 

 د.يد مراجعه كنيسورۀ حد 26

 :فه هايتعداد صح

 :آمده است كه به يثيدر حد

 .فهيصح 10ضرت آدمح -1

 .فهيصح 50ثيبه ش  -2

 2(1) .فهيصح 30سيبه ادر  -3

 فه نازل شده است.يصح 10ميبه ابراه  -4

لت يا، فضي، بهتر بودن آخرت از دنيه الهيد و تنزيفه ها از توحين صحيدر ا

ن يهر د يحت و موضوعات اساسيو آثار نماز، احترام به انسانها، وعظ و نص

 بحث شده است.

                                                 

اعتقاد السلف في الحروف واألصووات ألبوي ذكريوا محوي الودين النووي،  ( جزء فيه1)

 ، المکتبۀ الشامله.35، صو 1بتحقيق أحمد بن علي الدمياطي، ج 
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 :ها: کتابدوم 

ام يفه ها حجم بزرگتر و شکل كتاب را دارند و پين كتابها نسبت به صحيا

شوند و عبارتند از: چهار كتاب ميذكر  ياست و به نام مشخصميشان عمو

 .ميكر ل و قرآنيتورات، زبور، انج

 است و« عت و آموزهيقانون، شر» يو به معنا يک كلمۀ عبراني تورات: _1

ن يبودن اصل ا يمان داشتن به الهيست. انازل شده ا يبه حضرت موس

 باشد. ميكتاب فرض 

را اصل تورات يگر وجود ندارد، زيد يكرد كه  تورات اصل يادآوريد ياما با

ها ل قرار گرفته و نظر به فرمودۀ قرآن، انسانير و تبدييدستخوش تغ

 اند.ز كم كردهيرا ن ييزهايرا به آن اضافه نموده و چ ييزهايچ

ف شده، سه نسخه وجود دارد و به نام عهد ين تورات تحرياز ا در زمان ما

ها و  يهوديكه  ينها عبارتند از: نسخۀ عبرانيم مشهور است. ايقد

كه مورد قبول روم و  يونانيپروتستانها آن را قبول دارند؛ و نسخۀ 

 ييايكه كتاب سامر ييايباشد؛ و نسخۀ سامرميغرب  يحيمس يساهايكل

 هاست.

ن يكتاب است، ا يبه معنا يمکتوب و در عرب يبه معنا يعبران درزبور:  _2

ن كتاب هم به ما يفرستاده شده است.  اصل ا كتاب به حضرت داود

 ده است.ينرس

ن كتاب به يباشد و امي« مژده و آموزه» يدر لغت به معنا ل:يانج _3

ل يدهد كه انجيم خبر ميده است. قرآن كرينازل گرد يسيحضرت ع

به آن اضافه نموده   ييزهايها در امان نمانده و مردم چتبرد انسانهم از دس
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است كه  ين كافين مطلب همياثبات ا ياند. برارا هم كم كرده ييزهايو چ

را در دست خود ندارند و آنچه هست،  يل اصليان امروز، انجيحيد مسيبدان

ف يل تحرين انجيمگر از هيگر است و از طرف ديد يترجمۀ آن به زبان ها

ل ها صدها سال بعد ين انجيوجود ندارد. ا يز نسخۀ واحديشده و متداول ن

ان ينوشته شده است از م حيكه توسط شاگردان مس يسياز رفعت ع

گر باطل يل ديانج 69ده و يان انتخاب گرييسايل توسط خود كليهفتاد انج

 اعالم شده است. 

 يو بدتر از همه اعموالند ز باهم فرق داريمفهوم و محتوا ن ين كتابها از رويا

امبران نسبت داده شده است، اگر يست، به پين يک انسان عاديستۀ يكه شا

نسبت  ياون تهمت هين كتابها نباشد هميف ايتحر يبرا يگريل ديچ دليه

 ف آنها ثابت شود. ياست كه تحر يامبران كافيداده شده به پ

و  يرويم است اما پالز يآسمان يمان آوردن بر همۀ كتابهاينکه ايخالصه ا

كه آن همانا  الزم است كه در زمان وجود دارد ياطاعت فقط از همان كتاب

م شان اگذشته كه احک ياز كتاب ها يرويلذا پ .باشدميد يقرآن مج

 مياز طرف خود احکا ،يغمبريچ پيست. هيشده است درست ن منسوخ

 يدير جدغمبيخداوند پ ي، وقتده است، احکام از طرف خداوند استاورين

امبران گذشته است. پس خوب است يمنسوخ شدن پ ين به معنايفرستاد ا

 م:يدر بارۀ نسخ معلومات داشته باش ميك

 نسخ: يامعن

ازاله و دور ساختن است. در اصطالح عبارت است از  ينسخ در لغت به معنا

 (. ي)بعد يشرعحکم ( با خطاب ي)قبل يک حکم شرعيرفع و برداشتن 
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 ل نسخ:يدل

م يريرا در نظر بگ ي: اگر كشورميکنميح يتشر يمطلب را با مثال نيا

و  يزگيسواد باشند و از لحاظ پاك ير و تنگدست و بيار فقيكه ساكنانش بس

ن گونه يا يد برايآميكه بر سر كار  ينظافت وضع شان خوب نباشد، دولت

 يشود، ولميل يقا يالتيكند و تسهميوضع  يآسان ن نرم ويملت ها قوان

باتوجه  يدين جديشرفت برود، دولت قوانين كشور رو به رشد و پيهم يوقت

ان گذشته و ين مثال در بارۀ اديكند. امياحوال مردم وضع  به اوضاع و

 كند. ميدا ياسالم كامالا صدق پ

امبران خوود يوگذشوته توسوط پ يت انسانها در زموان هوايهدا يبرا اهلل

 يسورر ينکوه مودتيرسوتاد. پوس از افمي( ي)احکام شورع ينياحکام و قوان

غمبور يپ بوه  از طورف اهللد يوافوت قوانون جديمير ييشد و اوضاع تغمي

د يوامبرجديشد كه از پميشد آن  وقت بر بندگان الزم ميفرستاده  يگريد

 ياورند و به آنها احترام بگذرانود. قوانونيمان بيند. التبه به همه اينما يرويپ

 يامبر قبليت دارد كه اگر پيرسم يشود به قدريمنازل  يغمبر بعديپ بهكه 

 امبر اكرميد. پينما يرويپ يامبر بعديد از پيباره زنده شود، بابالفرض دو

 3(1) «لو بان موسس حيا بني أظهربم ما حل له إال أن يا عين»د: يفرمامي

 «.من نداشت يرويجز پ يبود چاره اميزنده  ياگر موس يعني 

                                                 

 14631/14685ث رقم يرواه ابو عبداهلل احمد بن محمد فی مسند بحد -( 1)
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 مي. قرآن کر4

 :قرآن يو اصطالح يلغو يمعنا

ن يوجود دارد و مشهورتر يمختلف يدگاه هايكلمۀ قرآن د يدر بارۀ معنا

بوده و مصدر است « فُعالن»و بر وزن « قَرَأَ»ن است كه قرآن از كلمۀ يآن ا

ن كلمه نام يباشد. با ظهور اسالم، اميخواندن و تالوت كردن  يو به معنا

 شد. يكالم اله يبرا يمخصوص

 يوح كه به حضرت محمد يكالم اله»عبارت است از:  صطالح:ا در 
ده و تالوت آن عبادت يشده، در مصحف ها نوشته شده و با تواتر نقل گرد

 «است.
در غار حراء مشغول عبادت  غمبريكه پميات قرآن در مکه هنگاين آياول

 د.يبود، بر او نازل گرد
و سه سال ادامه داشت. ست يباا بيحوادث، تقر يسرس نزول قرآن به مقتضا

 باشد.ميکصد و چهارده سوره ي يقرآن دارا

 ست؟يسوره چ
ا يه و يسوره عبارت است از مقدار و قسمت مستقل از قرآن كه شامل سه آ

 دارد. ين سوره ها نام مخصوصيباشد و هر كدام از اميه يشتر از سه آيب

 خوب است بدانيد:
بود، آنها هر آيه اي را كه بر او چند نفر كاتب را تعيين كرده  كه پيغمبر

 نوشتند.ميشد، مينازل 
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خود جمع  ۀدر زمان رسول خدا چندين نفر از اصحاب تمام قرآن را در سين
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.

 ر(:ييف )تغيمحفوظ ماندن قرآن از تحر
م به خرج يكه مسلمانان نسبت به حفظ و نوشتن قرآن كر يتوجه و دقت

چه  يچ كتابيجهان و نسبت به ه يک از ملتهايچ ين هيدادند تا كنون در ب

وجود  يچ كتابيخ هيده نشده و در طول تاريد ينيا زمي يكتاب آسمان

 از آن محافظت شده باشد يسين توجه، دقت و تقدينداشته است كه با چن

ُه ، يا ُقو ُ » ُاُب ع نآد  ِآ ُعو با عآض  م نآ ي  ُء ي دآ ا ِف  »: «و ب ان  إ ذ ا أُنآز    ع ل يآه  الش يآ   ُعوا ه ذ 
ا و ب ذ ا َ يه ا ب ذ  ُر  شد ميكه نازل  ياتيا آيه يهر آ (1).«السُّوو ة  ال يت  يُذآب 

، و به محض قطع شدن  كردمينۀ خود حفظ يآنها را در س غمبريپ

دستور  يخواند وبه كاتبان وحمين يحاضر يات نازل شده را براي، آيوح

 .سنديداد كه آنها را بنومي

 نبود: يقرآن در انحصار کس

ن تنها در انحصار عدۀ به يشيمقدس پ يگر كتاب هايقرآن مانند د

ن به در آ يرييا سهواا تغيد كه قصداا يش آين احتمال پينبود تا ا يخصوص

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 

قضاوت كنند.  حکم و ن آنيفرام احکام وبه  ند وير نماز آن را تالوت نمايغ

 يبتواند از رو يست كه كسيچ وجه قابل تصور نيبه ه يطين شرايدر چن

ۀ امت اسالم از يدر قرآن به وجود آورد و بق يفير و تحرييا اشتباه تغيقصد 
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و برنامۀ  يكه قرآن به صورت قانون اساس يخبر باشند، در حال يآن ب

 مسلمانان در آمده بود. ياجتماع و ينيمسائل د ۀهم يو مرجع برا يزندگ

 :غمبر اکرم موجود بوديات قرآن به صورت نوشته در نزد پيتمام آ

تمام اوراق و صفحات قرآن در  قينکه به دستور ابوبکر صديقبل از ا

غمبر يات قرآن به صورت مکتوب در نزد پيآ ۀک جلد جمع شود، همي

 يخود از رو ۀو اكثر اصحاب موجود بود و اصحاب قرآن را در خان اكرم

ن بار يآخر يبرا كه عثمانميكردند. هنگامياوراق مکتوب تالوت 

ات بودند يد حياكثر حافظان و كاتبان قرآن هنوز در ق ،ع نمودقرآن را جم

در آن به وجود  يفيشود كه تحرميچطور تصور  ين اوضاع و احواليبا چن

 د: يفرماميم كه يآمده باشد؟ صدق اهلل العظ

  ظُون َ إ ان  ل ُه حل  ا ر  و    (1) 4إ ان  َن آُن نا ز لآن ا الذَ بآ

م و خود ما هم يآن را )بر محمد( نازل كرده ابدون شک ما خود مان قر» 

 «م.يكنمي( محافظت يفير و تحرييآن را از )هر تغ

 :قرآن يها يژگيو

دارد،  ياز و برترين امتيگذشته چند يآسمان يم نسبت به كتابهايقرآن كر 

 از جمله:

كه در آن وجود  ياميو عل يق كونيتمام حقا معنا و م با لفظ ويقرآن كر -1

 جزه است.دارد مع

                                                 

 .9حجر: سوره ( 1)
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گر يدلۀ آن به نزول ياست كه خداوند بوس ين كتاب آسمانيقرآن آخر -2

به بعثت  مان امبريپفرستادن ان داده، همچنانکه با يش پايكتابها

 ان داده است.يامبرانش پايپ

ت يف شد مسؤليگر كه در آنها تحريد يخداوند بر خالف كتابها -3

 ل خود به عهده گرفته است.يدتب ف ويهرگونه تحر ازرا م يحفاظت قرآن كر

 ش از خود و غالب بر آنها است.يپ يق كنندۀ كتابهايم تصديقرآن كر -4

 گذشته است. يآسمان يم ناسخ تمام كتابهاينکه قرآن كريكما ا -5

 :ل کالم اهلل بودن قرآنيدال

 م:يكنمين طور ذكر يل كالم اهلل بودن قرآن را ايدال

ن مخاطبانش ياول ياح و عقل ها و دلهام در ارويش ازهمه قرآن كريپ _1

ت كرد، و يگذاشت و آن نسل اول را چنان ترب  يبر جا يبير عجيچنان تأث

ت را از آن قوم متعصب دور يغلط و آداب و رسوم جاهل يفرهنگ ها

ت نمود كه تا امروز يترب« اصحاب كرام»به نام  يانيشوايساخت و از آنان پ

 شوند. مي ن اقوام شناختهيمعلمان متمدن تر

باسواد  يعنينوشته شده است كه مردم از هر طبقه  يا تا كنون كتابيآ _2

شمند، چوپان و دانشمند به ي، متفکر و انديو پوهنتون يسواد، مکتب يو ب

رد و آن را بخواند و بفهمد؟ ياندازۀ درک و فهمش سهم خود را از آن بگ

 ر!ينخ

، اقتصاد دان و حقوق سندهياست كه شاعر و نو يگانه كتابياما قرآن 

مسلک ها  ۀو جامعه شناس، معلم و متعلم، و خالصه هم يشناس، اداره چ

كنند و چراغ راه شان قرار داده ميخوانند و استفاده ميو مشرب ها آن را 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب هاي آسمانياكتايمان به                               جمعه                    هاي خطبه

 

119 

 

ن علما يابند. و بزرگ تريمين مشکالت شان را در آن يو راه حل بزرگ تر

آثارشان از ذكاوت و نبوغ آنها كه ما با خواندن  يسندگان و امامانيو نو

د زانو زده و شاگرد قرآن بودن را يم، در برابر قرآن مجيشوميرت زده يح

 دانند.ميافتخار خود 

 يو معنو يماد يجنبه ها ۀم همين است كه قرآن كريل سوم ايدل _3

كند. معلوم ميدر آن باره وضع  ينيرد و قوانيگميانسان را در بر  يزندگ

كه  يه ايكه انسانها از هر سو يين و نشان دادن راه هايواناست كه وضع ق

چ گاه ياز آن استفاده كرده بتوانند، ه يطيباشند در هر عصر وتحت هر شرا

اد يكه خواندن و نوشتن  ياميتواند، چه رسد به انسان اميكار انسان شده ن

 نداشت.

 يد قرنهاتوانميک بشر هرگز نين خارج شده از ذهن يگر، قوانيبه زبان د

ضرورت انسانها باشد و به آنان آرامش ببخشد. نظامها و  يجوابگو يطوالن

 يد، حتياستناد ننما يه نکرده و به وحيتک يافکار بشر كه به كتاب اله

بماند.  يد نظر باقيرات و تجدييسال بدون وارد كردن تغ 50تواند مين

كنند و ميت نيشوند و كفاميكهنه  يباالخره روز ين نظامها و افکاريچن

گذارند. حال آنکه به اعتراف دوست و دشمن مي يبرجا ياثرات منف يحت

ن عارضه و يچ قاعده و مسألۀ آن چنيه در ک از موضوعات قرآن ويچ يدر ه

شتر و يآن ب يو تازگ يوجود ندارد و برعکس با گذشت هر روز جوان ينقص

 شود.ميشتر يب
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و  يدهندۀ باق م كه نشانيكنيمنجا چند مثال از قرآن ارائه يما در ا

ق يز عذاب تطبيكه مردم امروز ن ينين آن است، قوانيماندگار بودن قوان

 چشند:مينشدن آن را 

 م:يدان قرآن کرين جاوياز قوان ييمثالها

ن يرا كه در آن ثروت تنها در ب يت دولتيم موجوديقرآن كر الف:

 5(1)كند.ميثروتمندان دست به دست شود، رد 

 (2)آورند.ميو كوشش شان را به دست ن يجۀ سعيجز نت يزيانها چانس ب:

همه جا عدالت  در د به اهلش سررده شود ويها با فهيامانت ها و وظ ج:

  (3)حکمفرما باشد.

ن را به يک انسان را به اندازۀ كشتن همۀ انسانها بد دانسته و ايكشتن  د:

  (4)كند.ميدان وضع يک قانون و قاعدۀ جاويعنوان 

را  يمثل سود، قمار، شراب و هر نوع انحراف اخالق يم مفاسديقرآن كر ه:

و هر  يداند و تهمت و تجمل پرستميل و جامعه يزهر كشندۀ فرد، فام

 دهد.ميگونه اسراف را حرام قرار 

 يت و برايم الشأن به مقصد رساندن انسانها به مقام انسانين قرآن عظيا و:

ا هم ين دنيدر هم يشان حت ياجتماعو  يفرد ينکه مردم در زندگيا

                                                 

 .7حشر: سوره( 1)

 .39نجم:  سوره( 2)

 .58نساء: سوره ( 3)

 .32مائده: سوره ( 4)
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مثل   ييجنت داشته باشند عبادت ها يمثل زندگ يپاک و وارسته ا يزندگ

ره را فرض ساخته و عقل و روح انسانها را به ينماز، روزه، زكات و حج و غ

 ييهنمااسازد، رميكه انسان را انسان  ييلت هايها و فض يخوب يسو

در هر  يس درونيترول كننده و پولک كنينموده ترس خدا را به عنوان 

ق كننده در دلها يک تشويقلب جا داده و محبت خدا را هم به عنوان 

 گنجاند.مي

شتر يكشد، بمير يرا به تصو يعيكه در آثارش مناظر طبميهر رسا -4

ا ياو وجود دارد و  يط زندگيكند كه در محميح يرا رسم و تشر ييزهايچ

م يم را بخوانيقرآن كر يست. اما ما وقتده ايش آن را دياحت هايدر س

ار كم بحث نموده يدر دشت و صحرا بس يابان و زندگيم كه از بينيبمي

كه به  يپر باران يپرجوش و خروش، مناظر سرسبز، ابرها يشتر از نهرهايب

 كند.ميا و نهرها بحث يبخشد و از باغ و باغچه و درميخاک جان تازه 

ق سخن به يار عميبس ينهرها يها يکيز تاربه طور مثال در سورۀ نور ا

ن يا يكه در باال ياهيس يو ابرها  يد و از امواج چند طبقه ايآميان يم

استفاده  يجالب يه هايد و تشبيآميان يرند سخن به ميگميامواج قرار 

اعراب آن زمان ارتباط دارد و نه با اصطالحات  يايشود كه نه جغرافمي

 امروز. يانورديدر

ابان بزرگ شده است و يابان متولد و در بيدر ب امبر اكرميآنکه پحال 

هم در  ن سفريبار به طرف شام رفته است و ااش دو يتنها در دوران جوان

بحث شده  يها يسرسبز ابان بوده است. لذا آن حضرت نه منظره ها ويب

 رفته بود. ييايده بود و نه به سفر دريدر قرآن را د
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ه داده يتشب يک كافر به شخصير سورۀ  انعام حالت ن باره، ديباز در هم

شود و بر قلبش مينه اش تنگ يشود كه در هنگام صعود بر قلّۀ كوه، سمي

شرفت علم كشف شده است كه اگر انسان بدون يد. امروز با پيآميفشار 

جن يل كمبود آكسيل الزم به قلۀ  كوه باال شود، به دلياستفاده از وسا

شود ميده يفهم ين مسأله زمانيشود. امياش تنگ نه يد و سينفسش ق

د، يبلند كوه صعود نما يا بر قله هايكه انسان توسط بالون پرواز كند و 

ال يدر خواب و خ يم كه در زمان رسول خدا سفر با بالون حتينيبميحال 

بلند  ين عربستان از كوه هايگر سرزميد و از طرف ديگنجميانسانها هم ن

ن يدهد كه چنمينشان  ين نوع مطالب به خوبي. پس از محروم بودين

 باشد. تواند از طرف اهللميفقط  يانيه و بيتشب

و  يسد كه تمركز ذهنينومي ياثرش را اغلب در حالت ،سندهيک نوي -5

اش شده  يا خوشحاليكه باعث غم و  يداشته باشد و حتماا از حوادث يفکر

با  يزيسنده، نوشتن چيک نوي ياگر بريكند. به عبارت دميز بحث ياست ن

مانده  يدر روح و روان او بر جا يقيكه اثرات عم يكنار گذاشتن حوادث

 ر ممکن است.يباا غياست، تقر

امانش از  يب يو مبارزه ها يشانيپر از مشقت و پر يدر زندگ رسول اهلل

گر با دشمنان يكرد و از طرف دميت يرا تربۀ خود ک طرف جماعت نموني

امان بود. با آن هم ما در قرآن  ياش مشغول مبارزۀ ب  يدۀ خارجقسم خور
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 يم و نه هم بحثينيبميكه او متحمل شد  ييها در بارۀ رنج يتينه كدام آ

م. پس معلوم يخوانميالش يع از وفات و مشکالت زن و فرزند و اهل و

 ک واسطه بوده و قرآن را به همانيست و او تنها ين قرآن از او نيشود امي

 غ كرده است.يكه آمده، تبل يشکل

كه از طرف كفار به زوجۀ  يدر برابر حادثۀ افک )تهمت رسول اكرم -6

انداخت،  يشانيش و پريرسول خدا بسته شد( و آن حضرت را سخت در تشو

ا ينوشت آميک ماه منتظر ماند. و به فرض محال و اگر خود او قرآن را ي

 يرو ين لکه ايكه كوچک ترن مطلب يقت و اعالم ايروشن شدن حق يبرا

وجود  يانها و موضوعاتيب يعنيماند؟ ميک ماه منتظر يناموسش وجود دارد، 

كه خود نوشته است، آنها را  يک انسان در كتابيدارد كه امکان ندارد 

 چ وجه اثر حضرت محمدين بدان معناست كه قرآن به هيبگنجاند. ا

 ست.ين
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   5  
 
 

 مانيا
 نامبرايبه پ

ان يلاعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت وجعلل اإ  أنکل أمة رسوال  بعث يف ياحلمد هلل الذ
، إملللا  بيدان حمملللداحلبيسللل یان والصلللوا وال لللو  ع للليلللابلرسلللل مللل  أعالللل أرکلللان اإ

 سللارو و يللهبد یملل  ادتللدكللل   آلللو وبللوبو و ی وع للنياء واملرسلل يلل، خللاا اب بنياملرسلل 
  .يو  الدي یهنجو إل یع 

طان يأعللواب ابهلل ملل  ال لل :نيل ودوابللدا الئللا  يللنز حمکللل الت يف یقللاهللا هللا ابللارع واعللال
 يلالرج

   للوخ  وُ يخ و   اّللَّ   ر س للاالت   ب   ِّغُللون  ي    يالَّللذ ن  يخ  و ال    ا   للوخ للد  ّللَّ   و ك ف لل  اّللِّ   إ ال أ ح  لل اب   اب  يح   
(1) 1 

لل  رَُّسللوهللاح إ الَّ  ُللوح  و م للأ أ رخ  :ضاا يوقاا ا   لل  قل بخ  لل   م  لل خن ا م   أ ان خ  ال إ ل لللو إ الَّ  أ  َّللوُ  و  يللإ ل   يس 
  (2) 2فاعُبُدون  

                                                 

 .39:  حز ب سوره (1)

 .25:  نبي ء سوره (2)
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 ! بر در ن مؤمن

 عتقا د باه  :هم  لسالم  ستي مبر ن عليم ن به پير مون  يم  پ يخطبه  مروز

 ز  رکا ن  يکايبشار   ييرهنما  ي مبر ن  ز ج نب خد  بار يفرست ده شدن پ

د گفت: بر م  الزم  ست که طبا   حکا م يشتر ب يح بيتوض يم ن  ست. بر ي 

 م که  حک م خد وند متع ا ر ي زمندين منظور ني  يبر  م يکن يخد وند زندگ

د ياب  ييبر م  الزم  سات و  ز چاه ک رها  ييم که چه ک ره يم و بد نيبشن س

 م.يزيبپره
و با   حسوس نميب شادر بطه خد ي بزرگ بر ي بشر گ هي ممعلوم  ست که 

نه ق صر  ست که بد ناد چاه يزم  ين ز دريد  عقل  نس ن نيگو ي و سخن نم

  وست. يتيسبب ن رض  يزيو چه چ ي له يموجب رض  يزيچ

ده تا   ز آن گرما  و ياد ر  آفري ز م  خورشين يآن طور که پروردگ ر ع لم بر 

ده يا  ر  آفرم  وس ئل کسب رزق و غا  يکه  و بر  م و همچن نيريبگ يروشن

 م و ياده کاه توساآ آنها  پيار  برگز ي ز ما   فار دين ين بر ي ست   همچن

 مبر و رسوا ين گونه  فر د ر  پيرس ند.   يدستور ت خود ر  به عموم مردم م

 ز خود بشر  ست که صافت يدر و قع ن« رس لت و نبوت»ن ي  . بن برن مند يم

که همۀ  يخد وند  دينم يم ءخد وند متع ا آن ر   قتض « تيرحمت و ربوب»

 يعناي ز بشار يان نيتار ي س سا يچگونه بر  ؛بشر ر  در نظر گرفته ي زه ين

 نکند. يزي  برن مه ريت ويهد 
ت محا   سات کاه بار دو  يمساوول ين نوعيکنند د يکه فکر م يکس ن

 ت خد وناديات وم لکيل شده  ست و منشأ آن صفت ح کمي نس نه  تحم

ک يارسد ک مالً  ين که توسآ نبوت به م  مي  دري ست  در  شتب ه هستند ز
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خد وند  ي  آن به رض  و خوشنودي ست که بندگ ن  ز طر ينعمت بزرگ  له

 رسند. يد ن ميل شده و به بهشت ج وين 

 غمبر:يف پيتعر

 م رسا ن و رهنما   سات و ياپ يبه معن  يک کلمۀ ف رسي: در لغتپيغمبر 

  ست.« رسوا» يمع دا آن در عرب

ن بنادگ ن  ي و ر   ز با شود که  هلل يگفته م ي: به شخصحو در اصطال

   ر  توسآ  و به بنادگ ن  باال   ي   و مر و نو هيده و ب  فرست دن وحيبرگز

 د شته  ست. 

 ست؟يچ يفرق رسول و نب

 يباه ساو يديعت جديشود که ب  کت ب و شر يگفته م يغمبريرسوا به پ

کاه در  يگاري ست. کلماۀ د «رُسل» نس نه  فرست ده شده  ست و جمع آن 

هام ماردم ر   ز  ي ست. نب« ينب»غمبر ن  ستعم ا شده  کلمه يپ يقرآن بر 

فرسات ده  يعت تا زه  يس زد  م  ب  کت ب و شر يخد وند ب  خبر م ي مر و نه

کناد و جماع  يغ مير  به مردم تبل يغمبر قبليعت پينشده بلکه کت ب و شر

 ب شد. يم«  ءي نب»ن کلمه  ي 

 :امبران فرض استيآوردن به همۀ پمان يا

م ن د شته ب شاند و ي مبر ن  يکند ت  به تم م پ يم همه ر  دعوت ميقرآن کر

 د:يفرم  يم
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  ّللِّ  و م لللأ أُ لللز هللا  إ ل َ  إ بلخلللر اد  يُقولُلللواخ آم نَّلللا اب  لللو و  و  يلللل  و إ ْسخ اع  ين لللا و م لللا أُ لللز هللا  إ  إ سخ عخُئلللو   يل  و 
للب ا   و م للا ُأو    لل  رَّهبِّ  لللخ ال   ُلف للرِّ ُا ب لليللالنَّب     لل  و م للا ُأو   يُموس لل  و ع   و ابسخ ُ لخ ني  ون  م  للنلخ للدح مِّ   أ ح 
  (1)3و َن خُ  ل ُو ُم خ  ُمون  

م و  ساح ق يد م  به خد  و به آنچه بر م  ن زا شده و به آنچه بر  بر هييبگو» 

ده و باه ساى د ده شايعقوب و  سب ط ن زا آمده و به آنچه به موسى و عيو 

 ؛ميا  ما ن آوردهي مبر ن  ز سوى پروردگ رشا ن د ده شاده  يآنچه به همه پ

 «ميم هستيم و در بر بر  و تسليگ  رش ن فرق نمىيک  ز  يچ ي ن هيم

ما ن ي مبر ن  يا ز پ يکه باه برخا يقرآن ب  صر حت  عالم کرده  ست کس ن

  قباوا ناد رد و ما  آنا ن ريورزند  خد وناد   يگر کفر ميد يد رند و به بعض

 د:يفرم يم

  ّللِّ  و ُرُسللل  و  و  ي   يإ نَّ الَّلللذ ُفلللُرون  اب  م ُ  يُرُسللل  و  و    اّللِّ  و  ني  ف رِّ قُلللواخ ب للليُدون  أ ن يلللر  يكخ ُئولُلللون   لُللل خ
ُفُر ب لبل عخضح و   لُذواخ ب ليُدون  أ ن يلر  يب بل عخضح و   كخ لاف ُرون  ي اب ل ل   س لب  ني  تَّخ  ل ئ ل   ُدلُل الخك   ح ئًّلا و ، ُأوخ

ان  ل  خك اف ر   ااب  مُّ   يو أ عخت دخ   (2) 4ن اي   ع ذ 
 ن خاد  و ياخو هناد مورزند و مى مبر ن  کفر مىيکس نى که به خد  و پ» 

م و بعضاى ر  يام ن د ريند م  به بعضى  يگوى  ند زند و مىي مبر ن  و جد يپ

آنا ن ؛  ر کنندير هى بر ى خود  خت ن دوي ن  يخو هند مم و مىيکن نک ر مى

 «مي آور آم ده کردهقت ک فرند و م  بر ى ک فر ن ع  بى خفتيدر حق

                                                 

 .136: بقره سوره (1)

 .151 -150: نس ء سوره (2)
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 :با همۀ ملت ها است ين دوستياسالم د

 ت يان آين  سالم ب   ين  ست که ديم  يريگ يۀ فوق ميکه  ز آ يدرس مهم

 يرو ين ملات ها ير  در با يو  تح د و بار در يه و  س س دوستيح  پ يصر

د. ينم  ين آن ن ر  محو ميدر ب يخشد و  ختالف و دشمنب يم مين تحکيزم

 يم ن آوردند  تفا هم و دوساتي مبر ن  يکه همه مردم به همه پ يچون وقت

 ز  يکاين ياگاردد. و   يشود و حل  ختالف آس ن م يشتر مين آن ن بيدر ب

ن مقدس  سالم  ست که سابب شاده سا ز  در ي ز ت دي ت و  متيخصوص

رو ن خاود و جاب يا ن آس ن تر شود. چر که  سالم بر پيگر  دين آن ن ب  ديب

م ن د شته ب شاند و باه آنا ن  حتار م بگ  رناد  يغمبر ن  يکرده ت  به همه پ

شا ن يغمبر  ين و پيد ينند که  سالم بر يب ي ن مير  ديرو ن س يکه پ يوقت

 ن کاه نسابت يگر  ديشوند و  ز د يک تر ميل  ست به  سالم نزدي حتر م ق 

 يما يورزناد  دور يما يرناد و دشامنيگ يب مايغمبر آن ن عيو پن يبه د

 ند.يجو

گرر و تفراوت امرت  ران برا يامبران ديبا پ امبريتفاوت بعثت پ

 گر:يد يامتها

ک ج نباه باوده  سات   ما  بعثات رساوا يا ي مبر ن گ شته بعثتيبعثت پ

با    مبر همزما نيامقرون باوده  سات: بعثات پ دو ج نبه و يبعثت  کرم

 . بوده  ست بعثت  مت

 پس دو بعثت صورت گرفته است:

  مت. ي مبر به سويا  بعثت پ1 

 گر.يد ي مت ه  يا  بعثت  مت به سو2 
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 د:ينم  ين نکته  ش ره ميز به  ين  هلل متع ا 

  لخم عخُروف  و ال نلخ  وخن  ي  ُكنُتلخ خ ر ج تخ ل  نَّاس  َت خُمُرون  اب  م   أُمَّةح ُأخخ ّللِّ   نُلون   ع    الخُمنك ر  و اُل خ  اب 
(1) 5 

 نسا نه   يد کاه بار يهسات ين  متايبهتار !رو ن محمديپ ي شم  »ترجمه: 

د و باه ييانم  ي ز منکر م ينه  مر به معروف و -م د م که -د  يده شده  يآفر

 «د.يم ن د ري هلل  

شاده ب هادف  هرگاز  يزي ست که در آورده شده  ز قبل  برن مه ر ين  متي 

 يخيک رخد د ت ريچ وجه يو نهضت وخروج  به ه نبوده يوجود  تص دف

  ست. ي له يريشده و تقد يزيمح  نبوده  ست  بلکه برن مه ر

ا الَّذ  ي أ  اي د:يفرم  يم  هلل متع ا لخئ  خط  ني     آم ُنواخ ُكو ُواخ قل وَّام  ي     (2) 6 اب 

ا د و در  ق مه عديشه س زيعد لت پ ديم ن آورده  يکه   يکس ن ي »ترجمه: 

 .«ديو د د بکوش

ث يح تر آنچه در حاديصر ن مسلم ن ن برپ  کنندگ ن عد لت هستند ويبن بر 

من فرسات د يکه آن ن ر  به  يخط ب به  فر د ح  ست که رسوا  هلليصح

 ل  فرمود:ي ز قب  يله  يقب ي  به سوي

  ُر  يبُع ثُتل م د ناه يا ده شده  ر فرستيشم  آس ن گ (3)7   ي   و  َل  اُبع ثُلوا ُمع  ِّلر  ي ِّ 

 ر.يسخت گ

                                                 

 .110: آا عمر ن سوره (1)

 .135 نس ء: سوره (2)

 .1628( رو ه  الم م  لبخ ري  حديث رقم 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمان به پيامبران                                      جمعه                    هاي خطبه

 

130 

 

بعثت  -2 مبر يبعثت پ -1بعثت دو ج نبه  ست:  ين تنه  بعثت محمديبن بر 

  مت.

قت ر  درک کرده بودناد و بادون تکلاه باه زب نشا ن ين حقيصح به کر م   

به ع مر خط ب به رساتم  فرم ناده قشاون  يبود. چن نچه حضرت ربع يج ر

م  ي  مبعوث نموده  ست و نگفت م  در آماد هلل م  ر :)هللا ابتعثنلا ف رس گفت: 

عبلابا هللا  یهللا ابتعثنلا لنخلرم مل   لاء مل  عبلابا العبلاب إلل) ر!يام  خي م کاردي  قي
 8 (1) وحده 

فرسات ده شاده جهات  رشا د و   هساتند ين وصه چون مسلم ن ن  متيب   
ر  سات  پا  ياخ يجه ن به ساو يهدف  ز بعثت  رهبر   ويت بشريهد 

مهام بازرگ کاه  ز  مساووليتن يش ن    مسووليتسلم ن ن  ز طفره رفتن م
 يژد  ست بازرگ  و تار يد شته شده  ست  ف جعه   يطرف  هلل به آنه   رز ن

ل يان دليسات. باديهرگاز ق بال درک ن يس ختگ ي س ه يکه ب  مق يجه ن
و برن مه  ي  مدنيدتيو عق ي سيس ي  مخمصه ه ي ست که جه ن در گمر ه

 د:يفرم  ي هلل متع ا م زند ي  دست و پ  ميزير

  ر م ُه َل خ يظُُ م اٌت بل عخُض  ا فل وخا  بل عخضح إ اب ا أ خخ لا و م ل  َلَّخ يك دخ يد  لا يخ ر اد  ُ ل لُو  ُلور ا ف م  ع لل  اّللَّ
  (2) 9ل ُو م    ُّورح 

گرفته  هرگ ه دست خود ر  به در  يج  يگريبر فر ز د يکي يکيت ر»ترجمه: 

 و قار ر ناد ده  يبر  يکه  هلل نور يند  وکسيه آن ر  ببست کيآورد  ممکن ن

 «ند رد. يب شد   و نور

                                                 

 )املكتبة الشاملة(. 622، ص 9( البداية والنهاية، ج 1)
 .40: نورسوره ( 2)
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 يک منبع و آن   منبع وحايست جز ين يو منبع يروگ هيچ نيه ينور يبر 

 ي. مسالم ن ن تنها  کسا نيآسام ن يو رسا لت ها  يت  لهي ست. منبع هد 

 ن منبع به آن  ختص ص د رد.يهستند که  

ده  سات   ما  يامشارف گرد ن ينايل دين من بع  صيه  صرف ً آن ن ر  ب  هلل

 يکردناد وساهل  نگا ر يش ن ش نه خا ل يفه يکه مسلم ن ن  ز وظ يهنگ م

ر   يدند  هلل متع ا رهبرير شدند و به خود مشغوا گرديهم درگ ب  نمودند و

نجا  باود ين  هلل  سات  و  يک و  مين  ز آن بندگ ن نير  زمي ز آن ن گرفت. ز

 10 (1) د.يت آغ ز گرديبشر يکه بدبخت

 :ست بلکه از خود انسانها استيامبر فر ته نيپ
ب شاد.  يپ  مقادس و ناور ن د فرشته و سرت ي مبر ب يه  معتقدند که پ يبعض

 مبر ن يان  سات کاه پياد بد نند که عالوه  ز مقدس بودن مهمتار  ينه  ب ي 
ته ب شاند. د شا يالت   حس س ت و عو طه  نسا نه  آگا هيد  ز تم يب   هلل

درست  ست که فرشاتگ ن معصاوم و مقادس  ناد   ما  آنها   ز خو هشاه  و 
تو نناد آن ر  درک  يع  نس نه  ک مالً ن آگا ه هساتند و نماي حس س ت و طب 

  خشام  حساد  ي  تشانگيگرسانگ يتو نند چگاونگ ي ند. فرشتگ ن نمينم
 کاه  صاالً ما د  يند. و ضح  سات شخصايره ر  درک نم يو غ يزه جنسيغر

طعام  يتو ند بفهمد.  گر شخص يقت آن ر  ميست چگونه حقيشهوت در  ون
گر ن درک يتو ند طعم آن ر  ب  گفتن د يده ب شد چگونه مير  نچش يوه  يم

ک کور م درز د  دو سا عت در با ر  گال خوشارنب صاحبت يد.  گر به ينم 
 فهمد. ينم يزيد   صالً چيکن

                                                 

 .66 وض ع مسلمين جه ن  ص  کندوک وي بر( ندوي   بو لحسن  1)
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 :ابدي يتحقق نمامبر از انسانها نبا د، هدف نبوت ياگر پ

  خاود ياآن فرشته و  يم و به ج ي مبر ر   ز  نس نه  فرض نکني گر چن نچه پ

 ير  زنادگياز ؛شود يم  صالً منظور نبوت فوت مي مبر فرض کنيخد وند ر  پ

ناد.  ز ينم  يرويگر ن  لگو و نمونه ب شد ت  بتو نند  ز آن پيد يد بر ي مبر ب يپ

 يرويا ط عات و پ يگاريه  ز  نسا ن دتو ن درخو ست کرد ک يک  نس ن مي

 ط عت کناد  ينکه  ز فرشته  ي  يک  نس ن بر يکند  م  درخو ست کردن  ز 

  و ر   لگو و نمونه قر ر بدهد. ير ممکن  ست که زندگيغ

ن نموناه ي و بهتار يم  زنادگير   نس ن قار ر باده يسيد  گر عيفرض کن

  علام و حکمات  توکال   زهاد وييب يصبر و شک يو ي ست چون در زندگ

که به دست  و ظ هر شاده  ييشود و معجزه ه  يده ميد يمحبت و عمخو ر

 و صد قت  وست. يل ر ستيدل

کما الت  ي و باه جا  يم در زنادگي  پسر خد  قر ر بادهي م   گر  و ر  خد  و 

م  در شکنجۀ ي فتن  ز مريم  مثالً غ   خوردن  والدت ينيب ينقص و ضعه م

 ن( يحيمسا يبا الخره )بنا بر  دعا   ه نت شدن و يالهود قر ر گرفتن  مبتي

 شوند.  يکم ا نقص شمرده م يبه ج  ي عد م شدن همگ

 :امبرانيضرورت به پ

نا ت ر  مساخر  و يهماه ک  ناد وي فريد  ست که خد وند  نس ن ر  بيبع الف:

ت  سرگرد ن ره  سا زد. حکمات يو هد  ييبگرد ند و آنگ ه  و ر  بدون ر هنم 

ت کناد  يکناد کاه  نسا ن ر  باه ر ه آخارت هاد  يوند تق ضا  ماک ملۀ خد 

 ي و خاور ک روحا ير  به  و نش ن د ده  ست. و بار  يهم نطور که ر ه زندگ

 ي و ر  آم ده کرده  ست و  ز آسم ن بار  يم د يه کند  هم نطور که غ  يته
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  بفرستد ت  دله  و عقل ه  ر  زنده گرد ند. چن نکه  ز آسام ن با ر ن ر ي و وح

گرد ناد.  ز ين ر  پ   ز مرگ  دوب ره زناده وشا د ب ميفرستد و زم يفرو م

زه ه  يت ه  و  نو ع  نگيروه  و ق بليحکمت دور  ست که خد وند  نس ن ر  ب  ن

ر  به هو  و هوساه  و  ي  به ح ا خود ره  س زد و ج معه  نس نيو کش  ه 

 وناد فرسات ده ن بود کاه خدي  تنه  بگ  رد. حکمت در  يه  يمنفعت طلب

ت کنناد و يخاد  هاد  ين ت بفرستد ت  مردم ر  باه ساوي ت بي  ر  ب  آيه 

 ند.يبرپ  نم  ير  در جو مع  نس ن يقيعد لت و نص ف حق يتر زوه 

کناد و  يم يزندگ ي ست و به شکل توده   يک موجود  جتم عي نس ن  ب:

ن يام  يتنظ يبر گر د رند  ل   يکديب   يک ج معه رو بآ گون گونيطبع ً  فر د 

ح  و عد لت  يه ه يپ  يرو بآ و  ستو ر شدن مع مالت و مع شر ت ش ن رو

  ن مخلص و دلسوز ضرورت د رند.يبه رهنم 

  نسابت باه هماه مخلوقا ت در يت و  ساتعد ده يا نس ن  ز لح ظ ق بل ج:

 ي  د ر يها  يو تو نمناد ين برترين درجه قر ر د رد  م   و در کن ر  يب التر

ن يب شد که   يو بغ  هم م ينه  خودخو هيهمچون حسد  ک يي خصلت ه

ن يبا ز باد رد و در عا يدن به کما الت  نسا نيتو نند  و ر   ز رس ي وص ف م

ن ين مخلاوق بسا زد و باه  سافل سا فلين مخلوق بود  بد تريکه برتر يح ل

ز بهتر معلوم ت د رد يز در ب ر  آن چيک چيبکش ند  ل   آن طور که س زند  

حکمت  لطه و مرحمت   يوند متع ا که خ ل   نس ن  ست بن بر  قتض خد 

موجاود در  يت ها يا نس نه  فرست ده  ست ت  آنها  ق بل ي مبر ن ر  به سويپ

ه ياهادف خلقات شا ن توج يفطرت  نس ن ر   نکش ف د ده و آن ر  به ساو
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و  درخات يان ميبودند  نس ن که ک مال تار  يغمبره  نمين پيند.  گر  ينم 

 شد. يل ميمعن  تبد يهدف و ب يک موجود بي ت  ست به نيک 

فاه يوظ يمقصاد و با ير  با يچ مخلاوقيد خد وند متع ا هيد ن يچن نکه م

رهبر و رهنم  ره  نکرده  ست. مورچاه ها  ر   ير  ب يچ ج ند ريده و هي فرين

رهنما  رها   يها  و پرنادگ ن ر  با يملکه و ما ه يپ دش ه و زنبوره  ر  ب يب

 رهنم  ره  کند؟ ي   مک ن د شت  نس نه  ر  بيت. پ  آننموده  س

 :امبرانيهدف از فرستاده  دن پ

 ي دهيابرگز ي نسا نه  يشا ن  همگا مبر ن به رغم متف وت بودن درج تيپ

کارده  سات و  هاد ف عماد   يبار آنا ن تجل ا يهستند که ذ ت  قدس  لها

 ن خالصه کرد: يتو ن چن يفرست ده شدن ش ن ر  م

  :يقۀ بندگيطرم يتعل -1

جمع  ين   نس ن  در نقطۀ و حديب  هدف آفر ء يهدف  ز فرست ده شدن  نب

 خد   ست.  يبر  يت و بندگيشود که عبوديم

 د:يفرم يکند و ميت  ش ره مين غ يم به هميکرقرآن

عخُبُدون  يل   إ الَّ  و اإ  س   اْلخ  َّ  خ   ئختُ  و م ا (1) 11 
 «دم.يکه مر  عب دت کنند  آفرني  يبر من جنه  و  نس نه  ر  فقآ »

ستۀ  و شدن  ست  يو بند  ش  ن  م  شن ختن  هلليآفر يپ  هدف  س س

دن! گرچاه ينه  ندوختن م ا و ملک  س ختن خ نه و قصار  خاوردن و نوشا

ستند؛ پا  ين  م  نيم  هستند   م  هدف آفر يفطر ي زه يز جزو نينه  ني 

                                                 

 .56: ز ري تسوره ( 1)
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م در  ش ره يز ر  به م  نش ن دهند. قرآن کرير ر آمن ر هِ  سي ند ت   آمده ء ي نب

ي  د: يفرم ين موضوع ميبه    ال   أ  َّلوُ  إ ل يلو   و م لأ أ رخس ل خن ا م ل  قل بخ  ل   م ل  رَُّسلوهللاح إ الَّ  ُلوح 
ن که يم  مگر  ير  نفرست د ي مبريچ پي   ز تو هيپ»  (1)فاعبُلُدون   أ ان خ  إ الَّ  إ ل للو  

   «د!يست  پ  مر  بپرستيجز من ن يه  لهم کينمود يبه  و وح
 :غيتبل -2

ن ياغ دي  تبل(هم  لسالميعل)کر م  ي يگر  ز  هد ف فرست ده شدن  نبيد يکي

م و يديافهميآمدند  م  مس ئل مربوط باه عبا دت ر  نمي ست. و  گر آن ن نم

 يعنايم؛ يباردينم يخود پ يه  تيد و به مکل فيرسيبه م  نم ي و مر و نو ه

م و موضع خاود ر  در بر بار يديفهمينم ز و روزه و زک ت و حج ر  نم ي معن

نها  و ي! ما  هماۀ  يم. آريکارديشر ب و قم ر و زن  و  حتک ر و ربا  درک نم

ن باه يام و  ز  ي  د گرفتهي مبر ن يهمچون آنه  ر  به و سطۀ پ يگريمس ئل د

نِ ير ن با  عا مبيام؛ چون هماۀ پيکني د مي« فۀ رس لتيوظ» ختص ر به ن م 

ش ن متفا وت باوده  سات   ما  در مسا ئل که فروع ت ند و ب  آن مه  آمدهيپ

 12 (2) مشترک پرد خته  ند. يغ  موريبه تبل ي  همگي ديو بن ي س س

 : ديفرم  يم نموده  ن يگونه بني  ر   ي نب يفۀ عموميت و وظيم  غ يقرآن کر

                                                 

 .25 ألنبي ء: سوره ( 1)

ند پي مبر ن بر در ن عالتي هسات هم واحند ياء إخوة لعالت، أمهاهتم شتی و دينناألنب( 2)

جد  جد   ست  و دين ش ن يکي  ست يعناي پيا مبر ن  ) ز يک پدر  ند( و م در ن ش ن

تف ق نظر د رند   م  تفرع ت شا ن  ز يکاديگر متفا وت  سات. در  س س دين )توحيد(  

 .145. مسلم  فض يل 148)بخ ري   نبي ء: 
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   ن  يخ  و ال   وخ  وُ يخ و   اّللَّ   ر س االت   ب   ُِّغون  ي    يالَّذ ا   وخ ّللَّ   و ك ف   اّللَّ   إ ال أ ح د   ب ايح     اب 
(1) 13 
ترساند و باه يپرد زند و  ز  و ميخد  م ي مه يغ پي مبر ن[ به تبلي]پ آن ن »

به حسا ب و کتا ب  يدگيرس يترسند. خد وند بر يچک  نميجز خد   ز ه

   « ست يک ف

ن ر ست   ي ند و در  آمده ين هدفيبه چن دني! آن ن به خ طر تحق  بخشيآر

آنها  ر   ي رد  هرک  و هرچه ب شد  ذرهيگيش ن قر ر مکه در مق بل يمو نع

ر  فقاآ  ز خاد  ياشا ن وجاود ناد رد؛ زسا زد و تارس در ق موسيمتأثر نم

 ترسند و ب ! يم

ر  مااورد خطاا ب قاار ر د ده و  رسااوا  کاارم  ي لهاا ينااه وحااين زمياادر  

 د:يفرم يم

للايأ   اي لل خ     يللإ ل   أُ خللز هللا   م لللا ب   ِّلل خ  الرَُّسللوهللاُ     للا ال فخع لللخ  َل خ  و إ نخ  ر ب ِّللل    م  ُ  بل  َّغخللت   ف م  لللال ت ُو و اّللَّ ر س 
د  يعخص ُم   م    النَّاس  إ نَّ اّللَّ  ال ي   (2)14   يالخئ وخ   الخك اف ر   ي خ
غ يارسوا! آنچه ر   ز ج نب خد وند به تو فرو فرست ده شده  سات  تبل ي  »

. خد وناد تاو ر   ز ي و ر   نج م ند ده   ي م رس ني   پين ک ر ر  نکنيکن!  گر  

ت يگاروه کفا ر ر  هاد   نس نه  مح فظت خو هد کرد. بدون شک  خد وند

   «کند.ينم

                                                 

 .39 حز ب:  سوره( 1)

 .67 م ئده:سوره ( 2)
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فاۀ يدر وظ يکوتا ه يمعنان ک ر به ي   يکن ي ت کوت هفهي گر در وظ يعني

هم تنها  باه  ين کوت هي؛ و  ي ست که به خ طر آن فرست ده شده   يرس لت

و  يفارد ي ست مربوط به زنادگ ي تو تعل  ند رد  بلکه مسأله يفرد يزندگ

 يهر ر ه همايفۀ تو عب رت  سات  ز: تناوي نس نه ؛ چون وظ يههم ي جتم ع

خو هناد  يکي نس نه  در ت ر يههم  يکن يفه کوت هين وظي گر در   نس نه ؛ و

 م ند. 

 :غ رسول اکرميتبل

   ر  يفۀ مقد س  تم م زندگين وظيپ   ز مکل ه شدن به   رسوا  کرم

 يگشات و باه جساتجويکرد و درو زه به درو زه م ين سپريغ ديدر ر ه تبل

رناد. و کان  يد د شات دعاوت  ر  بپ يپرد خت که  ميم ييم ه  و دله يس

و  ءم آغ ز شد و ساپ   با   ساتهز يو تحر يي عتن يل  نخست ب  بطرف مق ب

ه  ر  باه   شکلِ  نو ع و  قس مِ شاکنجهي فت و در مرحلۀ بعديتمسخر  د مه 

 ند ختند  در هنگ م نم ز  شاکمبه بار ير ر ه  خ ره  ميخود گرفت. در مس

 م  د شتند. ير ر  در حق  رو  مين و تحقيگ  شتند و هر نوع توهيسر  م

وس نشد؛ چاون هادف ين  وص ف  ز پ  ننشست و مأي  يب  تم م رسوا  هلل

نازد دشامن ن  يفه بود. ب ره  و ب ره  حتاين وظي   نج م همي ز آمدن  به دن

د ناد ي! خد  مير  به آن ن عرضه د شت. آر ي م  لهي   رفت و پقسم خورده

هاب  رفات و باه م ن  مثل  بوجهل و  باو لين و  ين ب ر نزد دشمن نِ ديچند

ماه باه يمه به خيگشت و خيقت پرد خت..!  و در ب ز ره  ميغ ح  و حقيتبل

 ز آن ن شود.  م  هماۀ درها   يکيت يلۀ هد يرفت ت  ب شد وسيسر   مردم م
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ها  مر جعاه باه هما ن درو زه هام  و ب ر دوم ب ز يشد  ولي  بسته ميبه رو

 کرد.  يگر تکر ر ميه  ر  ب ر دنِ گفتهيکرد و عيم

نه هجرت کرد تا  در يمک ه  ز پن ه د دن به رسوا  هلل ع جز م ند  به مد يوقت

 ن و من فقا ن يهوديد در آنج  ب  يآنج  به پخ  و نشرِ نور   د مه دهد.  و ب 

کرد و شخص ً خود  يم يشد و در بر بر کفر  جنگه  ر  س زم ندهير ميدرگ

شکساات و يرد دنااد ن  من نبااي ديااگرفاات و در ميدر رأس لشااکر قاار ر م

ن با ر يم ناد و چناديم يشد و گرسنه و تشانه با قي   خون آلود مچهره

د د؛ کاه يوسته به ر ه   د مه مايگشت   م  پيبست و ميسنب بر شکم م

ن مسألۀ يتردور نشد و ت  کوچک ي غ  لحظهيفۀ تبلي!  و  ز وظي د مه د د. آر

غ آن فروگاز ر نشاد. در يا ز تبلز پرد خات و يح هرچيح و تشرين  به توضيد

ز  رشا د و يار شادن  با  دولتها  ني  هنگ م درگينه و يدور ن  ق مت  در مد

ر  کاه آن  ي آماد و مساألهيم يک بدوي د نبرد و  گر ي فر د ر   ز  يير هنم 

د  بادون نشا ن د دن يپرسايحضرت ت  آن روز صده  ب ر تکر ر کرده باود م

   باه آن يشاگي قِ هميد و ب  شاوق و  شاتد يشرح م يليمَين بيکوچکتر

 گفت.يپ سخ م

م  سات. در يماردم باه ر ه ر سات و صار ط مساتق يير هنم  يغ به معنيتبل

   سات؛ ياژه سالط ن  نبيا  و باه وياغ  هدف آمدن همۀ  نبين تبليقت   يحق

د هام ياد ناد و ب يم يکه هر ماؤمن آن ر  باه خاوب يميهم ن صر ط مستق

ما ن  ز پروردگا ر  يوز دست کام چهال با ر در نم زها ! م  هر ريبد ند. آر

ر   يگ شتن  ز ر ه يعنيت کند؛ يم هد يم که م  ر  به صر ط مستقيخو هيم

 ند و همچاون آنا ن  ق ن و شاهد   ز آن گ شاتهي  و صاديم که  نبيخو هيم
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 سات و هارک   ين ر ه  ر ه پهن وريم.  يکنيدن به مطلوب ر  مط لبه ميرس

ماه  باه يکرۀي مبر  باه فرماود  آيان پيآن د رد. چون آخر  ز يبهر  مشخص

 فرست ده شده  ست. «نيل عاملة رمح»عنو ن 

ن ي ن همايال در بيمۀ ذيۀ کرير  ست  آي فزون بر آن   و ش هد و مبش ر و ن 

  (1) 15ا و ُمب   ِّر ا و   ذ ير ا  اد د   أ رخس  خن اك   إ انَّ  النَّب   أ ي  ا اي  د:يفرم ينکته م
م يک ش هد و مژده دهناده و بايکه م  تو ر  به عنو ن  ي! به درست ينب ي »

 «ميدهنده فرست د

ست و سه س ا  ي ست که ب ي دهيو برگز  ستثن ئي مبر بزرگو ر م   نس ن يپ»

ف  ر  ب  چن ن يهمچون نبوت ر  بر عهده گرفت و تک ل ينيت سنگيمسوول

نشده  ست؛ و ل   ب   يگريچ دعوتگر ديب هي نج م د د که نص يتيموفق

تر کيک و نزدي  هر روز به هدف و سر نج مِ مب رک نزدين روح و شعوريچن

 «شد.يم

   خوب يالگو -3
 مبر ن يا ز  هد ف فرست ده شدن پ يکيز يم آن ر  نيتو نيکه م يگريسبب د

 يخاوب باودن آنا ن بار  يم عب رت  سات  ز:  لگاويبرشم ر (عليهم  لسالم)

ُ  د:ياافرم يم ميد ونااد در قاارآن کاارشاا ن. خي م ته  للد   اّللِّ ل ئ لل   الَّللذ ي   د  ُأوخ
اُدُل اقلخت د هخ    (2) 16ف ب ُ د 

ش ن کرده  ست  تو هم به ر ه آنا ن  تيهستند که خد وند هد  يآن ن کس ن»

 «   قتد  کن.
                                                 

 .45 حز ب:  سوره( 1)

 .90 نع م:  سوره( 2)
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 مبر ن ياک پياک ينجا  پا   ز برشامرده شادن يتأمل  سات کاه در   يج 

 يشاود. و  ز ساوي ز آن ن د ده م يروير م  دستور پ مبر بزرگو ين  به پيشيپ

 دهد:يگونه مورد خط ب قر ر منيم م  ر  هم  يگر  قرآن کريد

 اٌ  اّللَّ   ر ُسوهللا   يف   ل ُكلخ  ك ان    لَّئ دخ و  لان    لِّ م ل  ح   لن ةٌ  ُأسخ لر   وخ   يلو الخ  اّللَّ   رخُجلوي ك   اّللَّ   و اب ك لر   اآلخ 
  (1) 17ا  ي ك ث  
د د رناد و ياکه به خاد  و روز آخارت  ميآن ن يشم  و بر  ي بدون شک  بر»

 « وجود د رد. يکنند  در رسوا خد   لگو و نمونۀ خوبي د ذکر ميخد  ر  ز

گونه که در نما ز باه  ما م  قتاد  شو  و  م م  ند و آنيک پيم   ي مبر ن بر يپ

 (ساالمعلايهم  ل)  مبر نيد به پيز ب يخود ن يم  در هر بخ   ز زندگيکنيم

 مبر ن ياگار پيو د  مبر بزرگو رما يار  پ يقايحق ير  زندگيم؛ زيکن قتد  

  ند. ل کردهيم  تمث يبر 

 ا و آخرت:ين دنين توازن بيتأم -1

   يان طريج د کنناد و بادي  و آخرت تو زن  ي ن دني ند ت  م مبر ن آمدهيپ  

  ييرهنما د ا عتاو  آ نج ت دهند و به  ساتق متيز د ر   ز  فر ط و تفريآدم

ر و يترک گفتن و به دَ ي  ر  به تم م معني! نه همچون ر هب ن  دني. آرنم يند

  و يو نه هم غوطه ور شدن در دن نيست يک ر درست که ه  پن ه بردنصومعه

ماودن ي ناه و پي فتنِ ر ه مين رو   ير و برد  آن قر ر گرفتن؛ بلکه بهتري س

 يروشانِ وحا ي يافقاآ در دن سات کاه  ديناي ز مظهرين نيآن  ست که  

 ر  ين تو زنيتو ن چنيتو ن آن ر  به دست آورد؛ ورنه ب  عقل و وجد ن نميم

                                                 

 .21 حز ب:  سوره( 1)
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ن يتو ناد  نسا ن ر  باه چنايچ وجاه نميج د کرد و علمِ مح  هم باه هاي 

  رتق  دهد. ي هيسو
 کند:ي ن مين شکل بين تو زن ر  بديم  يقرآن کر

  اللدَّ يو ابلخت    ف ُ ك  اّللَّ لم أ آَت  لر ا  و ال  ا لنس    ص  لأ أ حخ  ل   يب    م ل   اللدُّ خ يار  اآلخ  ل  ك م  ا و أ حخ  
ُ إ ل   د  ي  اب رخض  إ نَّ اّللَّ  ال      و ال  ال بخ   الخف   اب  يف  ياّللَّ   (1) 18   يبُّ الخُمفخ  

  يابت ر   ز دنيآخرت ب   و نصا يسر  يب  آنچه  هلل به تو د ده  ست  در پ»

گونه که خد وند به تاو  حسا ن نماوده  سات تاو هام مکن! آن هم فر مو 

فسا د فس د مب  ! بادون شاک خد وناد  ين در پيزم ي حس ن کن! در رو

 « د رد.ير  دوست نمپيشگ ن 

لة  ر بِّ ل   ف و لدِّ  خ ۀ ياکه آ ي   کفهيز ن  لهين ميک طرفِ  يدر    (2)و أ مَّلا ب ن عخم 
 ن آن پرد خته  سات  قار ر د رد و يب به«  ن کنيپروردگ رت ر  ب ينعمته 19

 .ۀ سر سر هشد رِيموجود  ست که آ ي گر هم کفهيدر طرف د

  َّأ ُل َّ  ث م ئ ذح ي ل ُت خ   (3) 20ل  يالنَّع   ع     وخ
آن ر  « د شاد.ياده خو هيپ  بدون شک در آن روز  ز هماۀ نعمتها  پرسا»

ن يو زناه ر  تاأمتاو ن مي رها  مي سه  و معين مقيب زگو کرده  ست. پ  ب   

 کرد!

                                                 

 .77قصص:  سوره( 1)

 .11ضحي:  سوره( 2)

 .8تک ثر:  سوره( 3)
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  :بستنِ دروازۀ اعتراض -2

ن  ست که  نس نه  در ي  (عليهم   لسالم)  مبر نيگر  ز  سب ب بعثت پيد يکي

 ت قارآن يا ز آ يکايآخرت ح   عتر ض در بر بر پروردگ ر ر  ند شته ب شند. 

 د:يفرم ين خصوص ميدر  

  ر   رُُّسو لان   الرُُّسلل   بل عخلد   ُحجَّلةٌ  اّللَّ   ع   ل  ل  نَّلاس   ن  ُكو ي ل ئ وَّ     يو ُمنذ ر      يمُّب  ِّ   زا  يلع ز   اّللَُّ  و ك 
  (1) 21ما  يح ك  
م[ تا   نسا نه  پا   ز يم دهناده ]ر  فرسات ديمژده دهناده و با ي مبر نيپ»

م يز و حکاياند شته ب شند  خد وناد عز در بر بر خد وند ي  مبر ن به نهيپ

 «   ست.

 ند باه شاکل گر نتو نساتهيک  ز زعم  و رهبر ن ديچ ي  هي مبر ن  لهيبجز پ

ر  به آن ن بقبوالنند و  گر هام  يزيه  ر  ق نع س زند و چه  و ملتمد وم توده

ل ياشا ن باه دلي مها  و ساخن ن و رفت ره يک  ز پياچ يقبوالنده ب شاند  ها

باودن باه  ي  نتو نسته  ست  ز صفت بشريبرخورد ر نبودن  ز پشتو نۀ الهوت

 بر ب د رفته  ست. يخز ن يه ن رو به مرور زم ن همچون برگي ز   د يدر آ

شاتر يسات  چن نکاه پين نيچن (عليهم  لسالم)  مبر نيپ يکه رهبرح ا آن

در رحام  يهساتند و حتا ي دهيو برگز يسف رش يه م  آنه   نس نيهم گفت

و ساخن  يقيک موساياشا ن همچاون ي ناد. زندگغمبر بودهيش ن پم در ن

آن ن ساخن  يد رد. وقت يتم و آهنب خ صيک شعر  رين هم بس ن ش گفتن

 شنود. يش ن ر  مشود و سخن نيسر پ  گو  م يند  هستيگويم

                                                 

 .165س ء: ن سوره( 1)
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ر يا ورناد و غيما ن بيب  خود آورده  ست تا   نسا نه    يمعجز ت ي مبريهر پ

 ند شته ب شند. ي شگ ه خد  ع ر و به نهيز در پيمؤمن ن ن

 ن  ست که خد وند فرموده  ست:ير هم  گيبر عالوه  نکتۀ مهم د 

ر ُسوال    ل بخع ث   ح ّتَّى  ني  ُمع ذِّ ب   ُكنَّا  و م ا (1) 22 
 « م.يستيم ع  ب دهنده ني ر  نفرست ده ي مبريکه پيم  ت  زم ن»  

ز ن و يا مت مي مبر ن  در روز قيشود که به خ طر فرست ده شدن پيمعلوم م

  به حس ب هارک  يبه ع ر و به نۀ  حدگردد  و بدون  عتن  يتر زو نصب م

 شود. يم يدگيرس

 :مدان آيبم امبر اکرميبعثت پ با که يتحول

م فارود آوردن در بر بار يو روز آخرت و سر تسال  مبري  پم ن به  هللي 

ر  همو ر س خت و هر فارد ر  در ج معاه  يزندگ ين   چ ل  ه ي هلل و فر م

نماود و ناه  يد ند که نه آن ر  رها  ما   ب ز گر يگ ه  صليبه ج  ي سالم ي

خا ر  يبا يل باه دساته گلايتبد ي نس ن يکرد. ج معه يهم  ز آن تج وز م

 د.يگرد

ز  ز يک خ نو ده شدند  پدرش ن آدم بود وآدم ني يل به  عض يمردم همه تبد

د شت و نه عجم برعرب  مگر بر  س س تقاو  و  يخ ک  نه عرب برعجم برتر

  .يزگ ريپره

                                                 

 .15 سر ء:  سوره( 1)
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ليع ل خ ُحذ  ) د:يافرم  يم  مبريپ ُ ع نخلُو ق لاهللا   يف لة  ر    ُك ُُّكللخ   :ق لاهللا  ر ُسلوهللُا هللا   :اّللَّ
لل خ اُلللر ا ح  للي، ل  بل نُللو آب   ، و آب ُ  ُخ  للو  م  ت    ٌ  نيَّ نلخ لللخ أ وخ ل  ي قل للوخ اب      للُرون  َب  للو ن  ع   لل  يفخخ  ُكللو   َّ أ دخ

 23 (1)  هللا  م    اْلخ عخون  

ده شاده  سات  آن ياز  ز خا ک آفرياد؟ آدم نيهست شم  همه فرزند ن آدم 

نکاه ي   يند ين عمل ب ز آي   ز  ي  دنکن يکه به آب ء و جد د ش ن فخر م يقوم

  رز  تر خو هند بود.( يز نزد  هلل بين غلط ن ني ز سرگ ين قومينچني 

 لا النلاس، إن هللا قلد أابدلب ي أاي) فرماود: يدند کاه مايشان ي مبر ميمردم  ز پ
 ع لل  هللا، ميكللر   ية واعام للا َباب  للا، فالنللاس رجللون: رجللل بللر ائلليللة اْلاد يللبِّ  عللنكل عُ 

 24 (2)  ع   هللانيد يوفاجر  ئ

دن باه پادر ن ر   ز جماع شام  يات و ن زياج هل ييمردم!  هلل فخر جاو ي )

 ده  ست. مردم ن بر دو نوع هستند(:يبرچ

  ست. يزگ ر که نزد  هلل گر ميکو و پرهيآدم ن _ 1

 ل  ست.يف جر و بدبخت که نزد  هلل ذلآدم  -2 

ُ  ن  ( د:يفرم  يگر ميد يدر ج  ب ة  بخ   ع ام رح اْلخ ُ  ع  خ ُعئخ ق اهللا  ق اهللا  ر ُسلوهللُا اّللَّ  ب ل َّ  اّللَّ
للذ ه  ل  يللع     للاب ُكلخ د  لل َّل  إ نَّ أ  خ   للدح ُك ُُّكلللخ بل نُللو آب      لل ُّ الصَّللا   َل خ يو  و س  للبَّةح ع   لل  أ ح     للتخ َ    

 25 (3) )أ وخ ال ئخو   ح يس  ب  ح دح ع     أ ح دح ف ضخٌل إ الَّ ب د  يَت خ  ُئوُه ل  

                                                 

 .2938حديث رقم:   ر( مسند  لبز 1)

 .3270حديث رقم: ( سنن  لترم ي  2)

 .17446حديث رقم: ( مسند  الم م  حمد  3)
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سات. يک  ز شام  نيچ ير د برهيچ و جه سبب طعنه و  يت ن به هينسب ه » 

نقاص و  يد ر  يعناين  تم م ) يليد  به م نند کيشم  همه فرزند ن آدم هست

 «ند رد. يقو  برترن و تيجز به د يگريبر د يکيد( يکمبود هست

 فرمود:  د که رسوا  هلليفرم  يحضرت  بو ذر م

( َّ للت     لل ع لل خ أ    اب رِّح أ نَّ النَّلل   للو ب  إ الَّ أ نخ يح ق للاهللا  ل للُو: ا خاُللرخ ف    َّلل   ل  خ لل خ أ محخ للر  و ال  أ سخ  م 
 26 (1) ی ال فخُض  ُو ب تل ئخو  

 «مگر به تقو . يستين  ه پوست بهتريبنگر! تو  ز آدم سرخ پوست و س»

د أنَّ العبلاب  يو أان  ل »: گفات ين ماينما ز چنادند که در پ  يشن يمردم م
 27 (2) «ک  ل إخوا

 من گو هم که تم م بندگ ن ب هم برد رند(.) 

 :ستي( فراخواند، از مانيت )قوم پرستيگران را به عصبيکه د يکس

بان برکناد خ و يآن ر   ز با يت وجرثومه ه يج هل يشه ه ير رسوا  هلل

 نفوذ آن ر  مسدود نمود. يشه کن کرد و تم م ر ه ه يوم ده    ر  ر

َ  ع ص لب  يل ل»ق لاهللا    بخل   ُمطخع للح أ نَّ ر ُسلوهللا  اّللَّ  ي  ع ل خ ُجب لفرمود:  ةح يس  م نَّلا م ل خ ب ع لا إ 
  (3) 28ةح يب  س  م نَّا م  خ م ات  ع     ع ص  يةح و ل  يس  م نَّا م  خ ق اا ل  ع     ع ص ب  يو ل  

                                                 

 .21407حديث رقم  اه اإلمام امحد بن حنبل يف مسند، ( رو 1)

 .15حديث رقم:   ( سنن  بي د ود2)

 .5123حديث رقم:   ( سنن أبي د ود3)
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 يست  کسيفر  خو ند   ز م  ن يکه مردم ر  به تعصب ت قوم يکس»ترجمه 

ت يهم که ب  عصب يست وکسيبجنگد  ز م  ن يت قوميهم که در ر ه عصب

 «ست.يرد  ز م  نيبم يقوم

 ز  ين به فردي ز مه جر يم  مرديبود يد: در غزوه  يگو يج بر بن عبد هلل م

ن يجهت کمک   نص ر ر  صد  زد  ومه جر  مه جر يزد.  نص ر ي نص ر ضربه  

 بدبو و زشت  ست. يد که سخنيسخن ر  ره ن کن ني مبر فرمود:  ير . پ

ر  کاه در  يد و شارطيات بادون قير  حر م  عالم کرد و حم  يت ج هليحم

در آماده  يرو ج د شت و به صورت ضرب  لمثال مشاهور يج هل يج معه 

 . ممنوع قر ر د ده  فرمود:بود

   أ صر أخلاع ظامللا و او ما وملا (  بر درت ر  چه ظ لم ب شاد و چاه مظلاوم

 د نماود ويآن ر  مق  مبريت بود پي ز  صوا ث بت ج هل يکي کمک کن( و

 (1)  .نلز  بذ بلويف لو  يرب ي اللذي احللو ف لو کلالبعيغل يم   صلر قوملو ع ل) فرمود:
 ست که باه  يشترد  م نند ينم  ي ريکه قوم  ر  به ن ح   يترجمه: کس29

رون يادن دم   ز چ ه بيعلت  فت دن در چ ه در ح لت هالکت  ست و ب  کش

 شود. يآورده  م

گار يگرگاون شاد.  ز آن پا  دد ت عرب ک مالًيه و ذهنيب روحين ترتيبه  

ت فات.  يج عرب ر  بر نميذوق و طرز فکر  نس ن مسلم ن  آن ضرب  لمثل ر 

 رب  لمثل ر  برزب ن آورد:ن ضيک ب ر  ي که رسوا  هلل يهنگ م

   أ صر أخاع ظاملا او ما وما 

                                                 

 .5119( سنن أبي د ود حديث رقم: 1)
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رسوا  يد:  يدرنب پرس يمسلم ن عرب نتو نست خود ر  کنتروا کند و ب  

م   م   گر ظ لم بود يکن ين درست  ست که  گر مظلوم بود نصرت  ميخد !  

 ينگونه  ست که ويم؟ رسوا خد  فرمود: نصرت ظ لم بديچگونه نصرت  کن

 د. يلم ب زد رر   ز ظ

  :شيت خويمسئول يو هرکدام پاسخگو تيتان مسئول يهمگ

گر يکاديمختله  همک  ر و مادد کا ر  يطبق ت و نژ د ه  يدر ج معه  سالم

کاه  هلل  ي  يکردند  مرد ن به سبب بر تر يگر تج وز نميدند و به همديگرد

   يوزنا ن  ز  ماو ا خا ين نفقاه يز به علت تأميت فرموده ونيبه آن ن عن 

 ب شاوهر ن يز ص لح  فرم نبرد ر و در غيم آنه  هستند و زن ن نيسرپرست وق

ه د رناد  يات و تکليمح فظ  خ نه آن ن هستند. درست هم ن قدر که مسوول

ت  ين ج معه هرک  در بر بر مسووليز ح  و حقوق د رند در  يهم ن قدر ن

 پ سخگو بود.

ر خ نه مسووا باود و در   بود. مرد ديملت خو يپ سخگو شو   مسووا ويپ

شوهر  مساؤوا باود و در بر بار  يت  پ سخگو  زن در خ نه يبر بر مسؤول

 ي  مساؤوا باود و پ ساخگويت  پ سخگو  خدمتگ  ر در  مو ا آق يمسؤول

ده و آگا ه و در يسنج يج معه   ي سالم يب ج معه ين ترتي . بدمسووليت

   مسوا و پ سخگو بود.يبر بر تم م ک ره 
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   6  
 

 مان به روز آخرتيا
 

 ی حممد وعلنياملرسلديس یوالصالة والسالم عل ني والعاقبة للمتقنياحلمد هلل رب العامل
 : وبعدنيمجعأصحابه أآله و 

مان به آخرت است. در يمان آوردن به آن الزم است، ايکه ا يگريمطلب د

ان به آخرت هم ميمان به اهلل، ايه ها همراه با اياز آ ياريد در بسيقرآن مج

  :ديفرمامياهلل متعال  ذکر شده است

 را َّللها َواْليَ ْوما اْْلَخا را   ايو   (1)1َمْن َآَمَن ِبا َّللها َواْليَ ْوما اْْلَخا   (2)2يُ ْؤماُنوَن ِبا
 ست؟يمان به آخرت چيمنظور از ا

 يم که بعد از زندگين داشته باشيقين است که يمان به آخرت ايمنظور از ا

است. در آن روز به حساب  يگر آمدنيد يا يگر و زندگيد يا، جهانيدن نيا

ا انجام داده اند، در آن ين دنيشود. انسانها هرچه در امي يدگيانسانها رس

ا يانسانها  د ويبدشان را خواهند د يکارها يخوب و جزا يروز پاداش کارها

 ا به دوزخ.يبه جنت خواهند رفت و

   
                                                 

   .177و  62بقره آيه سوره  – (1)

 22مجادله آيه سوره  –( 2)
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 :امت و آخرتين قيفرق ب

ان هاردو واه  ياروز آخارت واهد ، قار  م يامت و آخرت ، هردو از نامهاايق

 واشد.مي يتفاوت اعتبار

ث را در آخر آن عالوه يمبالغه، تأن ي( بوده، عربها براقومي، امت مصدر )قاميق

نامند که در آن حوادث ميامت ين اعتبار قيکنند. روز آخرت را به امي

 ده است.يبه اثبات ر س يبه طور قطع ينيدهد که در نصوص ديرخ م يبزرگ

 يو زندگان را فان ياست که خداوند متعال در آن روز زندگ يقيامت روز 

  سازد.مي

َويَ ْبَقى َوْجُه رَب اَك ُذو اْلَْاَللا  -ُكلُّ َمْن َعَلْيَها فَان   د:يفرماميخداوند متعال 
  . (1) 3َواْْلاْكَراما 

   .(2)4 َشْيء  َهالاٌك إاَّله َوْجَههُ ُكلُّ د: يفرمامي يگريد يدر جا 

است که خداوند متعال بندگان اش را دو باره زنده  يبعداز آن وقت 

شوند، و از اعمال و کردار شان ياستاد م يش گاه عدل الهيگرداند، و در پمي

 يها و مشقت هاين روز انسانها با سختيرد، در ايگيمورد محاسبه قرار م

 ين روزيچن يکه از قبل برا يچ کس بجز کساني، هشونديم يمالق يبزرگ

ابند. بعداز به يميم نموده اند نجات نيکو تقديمان صالح، اعمال و کردار نيا

يشوند گاه سوق داده ميدو جا ين روز بندگان به سويدن ايان رسيپا

 ند.يگوميامت يرا ق ين روزيا آتش سوزان( . چنيدان يبهشت جاو)

                                                 

 .27 -26الرحمن:  سوره( 1)

 .88القصص:  سوره( 2)
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که يي )ايدن ينامند که در آن زندگميتبار آخرت ن اعيروز آخرت را به ا

بعداز آن  يگريد يرسد، و روزميان يمرکب از سالها و روز ها است( به پا

 وجود ندارد. يويدن يکردن به شکل زندگ يزندگ يبرا

 امت: يم قيعال

ن است که به مقدمات آن يز ايا رستاخيمان به روز آخرت ياز ا يگريبخش د

مانند عالمات و  ،يمان داشته باشيآن خبر داده ا از يکه رسول گرام

 امت. يق ينشانه ها

 5 (1) :است ت دو نوعمايعالمات ق

  :يالف: عالمات صغر
کنند ميامت يق يکيهستند که داللت بر نزد ييا عالمات کوچك، نشانه هاي

افته است. از جمله: ياز آنها تحقق  يارياد است. بسيکه البته تعداد شان ز
 ع شدن امانت، آراستن مساجد و افتخار به آن،يضا ،مان امبريپبعثت 

 يران و بذگان افراد خوشيان از مين روااانتخاب شدن پادشاهان و فرم
 يت، دسترسيترب يمعروف و با اخالق و دارا يان خانواده هايت، نه از مياهل

اصله ك شدن فينزد هود و کشتن آنها،يجنگ با  نان به آپارتمانها،يصحرانش
اد شدن قتل و يز ظاهر شدن فتنه ها، ، کم شدن عمل صالح،يزمان يها

اْقََتََبتا السهاَعُة د: يفرماميلذا خداوند متعال  کشتار و کثرت فسق و زنا،
 «. ك شد و ماه شكافتيامت نزديق» (2) 6َواْنَشقه اْلَقَمر

                                                 

برگرفته شده از کتاب ارکاان ايماان، تهياه و تنظايم مرکاز پاوهشاهاي علاوم  –( 1)
 اسالمي دانشگاه اسالمي مدينه منوره. )جزاهم اهلل خيراً(.

 1قمر:  سوره( 2)
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 :يب: عالمات كبر
امت ظاهر يام قيش از قيپ ياندک هستند که ييبزرگ، نشانه ها يا نشانه هاي

ن يتعداد ا کنند،ميامت را اعالن يا زنگ خطرند که آغاز قيشود و گومي
 افته است. از جمله: يچکدام از آنها تاکنون تحقق نيعالمات ده تاست که ه

 .ي. خروج مهد1
 خروج دجال. .2
ب را ياز آسمان به عنوان حاکم عادل که صل يسي. نزول حضرت ع3

عت يکند و به شرميه را منسوخ يکشد، جزمير را يند و دجال و خنزشکمي
 کند.مياسالم حکم 

 أجوج و مأجوج.ي . خروج4
ره يدر جز يکيدر مشرق و  يکيدر مغرب  يکيد آمدن سه خسوف، ي. پد5

 العرب.
د و مردم يآميم است که از آسمان فرود يعظ ي. دخان که عبارت از دود6

 پوشاند.ميرا 
 ن به آسمان.يشدن قرآن از زم . بلند7
 د از مغرب.يطلوع خورش .8

ْم د: يفرماميم ي. چنانکه قرآن کراَّلرض ةخروج داب. 9 ﴿َوإاَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيها
اَيتاَنا ََّل يُوقاُنوَن﴾  7(1)َأْخَرْجَنا ََلُْم َدابهًة ماَن اْْلَْرضا ُتَكل اُمُهْم َأنه النهاَس َكانُوا ِبَا

ن يمردمان از زم يرا برا يامت فرارسد جانوريکه فرمان وقوع قيمهنگا

ات اهلل ين مردمان به آيد که ايگويشان سخن ميم که با ايآورميرون يب

 8آورند.ميمان نيا

                                                 

 (82)نمل:  سوره( 1)
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شام سوق  يمن( که مردم را به سوياز عدن ) يخروج آتش بزرگ. 10

 امت است.ين عالمت از عالمات بزرگ قين آخريدهد. امي

 يکند که گفت: در حالميت يروايد الغفاريفه بن أسيسلم از حذامام م

حاضر شدند و  امبريم ناگهان پيکردميم با هم گفتگو يکه ما داشت

إهنا لن »فرمودند:  امت،يق ةم درباريد، گفتيکنميفرمودند در باره چه گفتگو 
 9 (1) «تايتقوم حىت تروا قبلها عشر آ

 «.دينينكه قبل از آن ده نشانه را ببيامت بر پا نخواهد شد تا ايق»

نزول »، «د از مغربيطلوع خورش»، «دابه»، «دجال»، «دخان»از جمله: 

من يآتش که از »و « سه تا خسوف»، «اجوج و ماجوجي»، «يسيحضرت ع

دهد، را ذکر ميدان محشر سوق يم يو مردم را به سو« رون آمدهيب

 ند:يفرمامي امبرين پيهمچن فرمودند.

امل   اُل  يعط   يث و خت   رج اْلرَض نباو   ا و ي   ه هللا الغيس   قي يامله   د آخ   ر أم   ي يف رجي   »
 10( 2)« حججاً  عينياً يش سبعاً او مثانيعية، و تعظم اْلمة يصاحاحاً و تكثر املاش

 اديکه با آمدن او خداوند باران ز خواهد آمد، يآخر امت من مهد در» 

اهانش را ين گيشود و زميمب داده يبدون ع ح ويد و مال صحيخواهد باران

رومند يو امت ن اد خواهد شد،يوانات حالل گوشت زيد، و حيانيخواهد رو

 «.ا هشت سال عمر خواهد کردياو هفت د، يخواهد گرد

                                                                                                                         

 
 .2901حديث شماره:  مسلم صحيح -( 1)

 .8173:  همستدرك حاکم شمار - (2)
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ف يح که رديتسب ين عالمات همانند دانه هايات آمده است که ايدر روا

ر خواهد ز ظاهين يگريکه ظاهر شد د يکي خواهد آمد، يدر پ يهستند، پ

امت بر يت و اجازة خدا، قيافت به مشين عالمات تحقق يگاه تمام اشد، هر

 پا شده است.

 :مان به روز آخرتيا يچگونگ

 .يليو تفص يمان به روز آخرت دو نوع است، اجماليا 

م که خداوند متعال در يمان و باور داشته باشين است که ايا :يمان اجماليا

کجا جمع کرده و هر کس را مطابق يدر انسانها را ميتما يروز مشخص

 وارد دوزخ خواهند شد. يبه بهشت و گروه يدهد، گروهميعملش پاداش 

 د:يفرماميچنانکه خداوند متعال  

  را نيَ ُقْل إانه اْْلَوهلا   (1) 11ْوم  َمْعُلوميَقاتا يَلَمْجُموُعوَن إاََل ما  َن،ي َواْْلخا

ن گرد آورده يمع ير موعِد روزان دينيان و پسينيشيگمان پ يبگو: ب»

  «.شوندمي

است که پس  يالتيتفص ةمان به هميا يليمان تفصيو اما ا :يليمان تفصيا

 رد:يگميل را در بر ياز مرگ خواهد آمد که امور ذ

 اول فتنة قبر:

ن و يپروردگار و د ةمرده پس از دفنش دربار ن است کهيآن عبارت از ا

را که مؤمن هستند با کلمه  يند کسانشود، پس خداوميامبرش سوال يپ

                                                 

 .50 -49واقعه  سوره (1)
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که از ميث آمده است که هنگايدارد، چنانکه در حدميد ثابت قدم يتوح

  د:يگوميمؤمن سوال شود  ةبند

 » (1) 12حممد يياَّلسالم ونب ينيهللا و د ريب»

 «.است امبرم محمدينم اسالم و پيپروردگارم اهلل، د»

ر( يل سؤال دو فرشته )منکر و نکث بشمويمان آوردن به مدلول احاديپس ا

که کافر و منافق  يکه مؤمن خواهد داد و جواب يآن، و جواب يو چگونگ

 خواهد داد، واجب است.

 آن: يدوم عذاب قبر و نعمتها

 يها از چاه يا چاهينکه يآن واجب است و ا يمان به عذاب قبر و نعمتهايا

ن منزل از منازل ياولنکه قبر يبهشت است، و ا يها از باغ يا باغيجهنم و 

ش آسانتر خواهد يبرا يابد مراحل بعديکه از آن نجات  يآخرت است، کس

تر خواهد بود، ش دشواريبرا يابد مراحل بعديکه از آن نجات ن يکس شد و

 امتش بر پا شده است.يا قيو با مردن شخص گو
گذارد، البته مير يکنواخت تأثيبر روح و هم بر جسد  پس نعمت و عذاب هم

ن يرد، بنابر ايا عذاب قرار گينعمت  مورد ييممکن است روح به تنها يگاه

مؤمنان صادق خواهد  ةايش ويعذاب خداوند متوجه ستمگران، و نعمتها

 بود.
شود، چه در قبر گذاشته ميا نعمت داده يند و يبميا عذاب يمرده در برزخ 

ا يدرنده  ا خوراكيا غرق شود ياگر انسان بسوزد  يشود و چه نشود، حت

                                                 

 .18614سند امام أحمد شماره حديث: م –( 1)
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د. چنانکه يا نعمت به او خواهد رسين عذاب يشود بهر حال ا يپرنده ا
  د:يفرماميخداوند متعال 

 لُ      وا آَل فاْرَع      ْوَن ي      اً وَ يَه      ا اُ      ُدو اً َوَعشا      يْعَرُض      وَن َعلَ يالنه      اُر ْوَم تَ ُق      وُم السه      اَعُة َأْدخا
اْلَعَذابا    (1) 13َأَشده

به هنگام صبح و شام بر آن عرضه  آتش )دوزخ آنان را فرا گرفت( که»
ن يان را به سخت تريفرعون م:(ييامت بر پا شود، )گويکه ق يشوند و روزمي

 «.ديعذاب در آور

سمعكم من يفلوَّل ان َّل تدافنوا لدعوت هللا ان » د:يفرمامي يرسول گرام
 14 (2)« عذاب القرب

از خداوند  ماً حت ،دين نبود که دفن کردن مردگان را رها کنياگر از ترس ا»
 «.از عذاب قبر را به شما بشنواند يخواستم که قسمتمي

 دن در صور:يسوم دم
دن اولش تمام يدر دمدمد، ميدر آن  لياست که اسراف يصور شاخ
دن دوم تمام يکه خدا بخواهد سپس در دم يرند، مگر کسانيمميمخلوقات 

امت همه زنده يقام يده تا قيکه خداوند، جهان را آفر يمخلوقات از روز
 د:يفرماميشوند. چنانکه خداوند متعال مي
 ُثُه نُفاَخ فا  السهَماَواتا َوَمْن يفا  الصُّورا َفَصعاَق َمْن يفا  َونُفاَخ يفا ُ ها ياْْلَْرضا إاَّله َمْن َشاَء اَّلله

  (3) 15ْنظُُرونَ ياٌم يُأْخَرى فَإاَذا ُهْم قا 
                                                 

 46غافر:  سوره( 1)

 .2867شماره:  صحيح مسلم( 2)

 68زمر:  سوره( 3)
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رند. مگر ي( بميان )همگينيان و زميده شود، آنگاه آسمانيدم« صور»و در 

ده شود، آنگاه است يکه خداوند خواسته است. سپس دوباره در آن دم يکس

 «.نگرندميخواهند بود که  يستادگانيکه آنان ا

تا يل یحد إَّل أصغأسمعه يالصور فال  نفخ يفيُث »ند: يفرمامي يامبر گراميپ 
هللا مطرا كانه الطل فتنبت منه أجساد نزل يُث  أحد إَّل صعق يبقيُث َّل  تاً يو رفع ل
 16 (1) «نظرونيام يفاذاهم ق يه ُأخر ينفخ فيالناس ُث 

نکه گردنش يشنود مگر اميآنرا ن يچ کسيشود هميده يسپس در صور دم»

نازل  يشوند سپس خداوند بارانميهوش يشود، آنگاه همه کس بميکج 

د، سپس در صور يرومياه يکند مانند شبنم آنگاه أجساد انسانها مانند گمي

ستاده و نگاه يکه ا ينيبميشود، پس ناگهان همه کس را ميده يدوباره دم

 «.کندمي

 :خته شدن بعد از مرگيچهارم برانگ
کند. ميدن دوم همه انسانها را زنده ين است که خداوند بعد از دميا يعني

گونه که  نيستند، بدياميان يشگاه پروردگار جهانيانسانها در پ ةپس هم

دن در صور و بازگشت ارواح را به اجساد يهرگاه خداوند متعال اجازه دم

 يزند با سرعت و شتابزدگيخميشان بر يانسانها از قبرها ةصادر کند، هم

دست  نه کفش بپا دارند، نه لباس به تن، روند،ميدان محشر يم يبسو

ن محشر به شدت دايشان در م ستادنيا به همراه ندارند، يزيچ چي، هيخال

و ميشود و بر شدت گرميك يد به آنها نزديشود، خورشمي يطوالن

                                                 

 ، با تفاوت اندك.2940شماره حديث: صحيح مسلم ( 1)
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حالت  رد،يگميآن روز عرق آنان را فرا  ياز سخت گردد،ميحرارتش افزوده 

تا  يرسد، بعضميعرق تا شتالنگ پا  يبعض يبرا هر کس متفاوت است،

کاًل در عرقش  يتا شانه، بعض يبعض نه،يتا س يتا کمر، بعض يزانو، بعض

 شود، و هر کس به اندازه اعمالش مکافات دارد.ميغرق 

 :پنجم حشر و حساب و جزاء

شان  انيپس ما به حشر اجساد و سوال و جواب آنان و اقامة عدل در م

شوند، و مورد سؤال ميمحشور  نکه أجساد زنده ويم و اين داريقيمان و يا

ا جزا داده ياعمالشان سزا  مطابق رند و با عدل و انصاف ويگميقرار 

ُهْم َأَحداً  د:يفرماميشوند. خداوند متعال مي ن ْ   (1) 17َوَحَشْرََنُهْم فَ َلْم نُ َغاداْر ما

 «.مياز آنان را فرو گذار نكن يم و كسيزيو آنان را برانگ»

 ظََننُت َأن ا  ه، إان ا يَتابا ُقوُل َهاُؤُم اقْ َرأوا كا يناها فَ يما يكاَتابَُه با   فََأمها َمْن ُأوتا د: يفرماميو 
َسابا    (2) 18ةيَشة  رَاضا يعا  ه، فَ ُهَو يفا يُماَلق  حا

د يريد: بگيگوميکه کارنامه اش به دست راست او داده شود،  يپس اما کس»

د پس ين داشتم که من به حسابم خواهم رسيقيد، من يکارنامه ام را بخوان

 «.خواهد بود يده ايپسند ياو در زندگان

َمالاها فَ   َوَأمها َمْن ُأوتا د: يفرماميو  ْه، َوَلَْ َأْدرا َما يَلَْ ُأوَت كاَتابا  َتينا ي لَ ايُقوُل يكاَتابُه باشا
َسابا    (3) 19هيحا

                                                 

 47کهف:  سوره( 1)

 21-20-19حاقه: سوره ( 2)

 26- 25حاقه:  سوره( 3)
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کاش  يد: ايکه کارنامه اش به دست چپ او داده شود، گو يو اما کس»

 «.ستيدانستم حساب )کارم( چميشد و نميکارنامه ام به من داده ن

امت يعادگاه بزرگ قيسوق دادن و جمع کردن انسانها در م يعنيس حشر پ

ن است که بعث عبارت از ين حشر و بعث ايحساب وکتاب، فرق ب يبرا

ن يبازگرداندن ارواح به اجساد است، اما حشر سوق دادن و جمع کردن ا

 دان محشر است.يزنده شدگان در م

انش را در مقابلش احضار ن است که خداوند متعال بندگيو حساب و جزاء ا

آورد. پس مؤمنان ميادشان يرا که انجام داده اند ب يکند و اعمالمي

ن است که اعمالشان به آنان عرضه يحسابشان فقط ا يزگار و با تقويپره

نکه بدانند که خداوند مهربان چقدر به آنان احسان کرده و چقدر يشود، تا ا

در آنان را مورد عفو و بخشش قرار ا پوشانده و در آخرت چقيآنان را در دن

شوند، فرشتگان از آنان ميشان محشور  مانيداده است. آنان بر اساس ا

دهند و آنانرا از هول و ترس ميشان ماده بهشت يکنند و به امياستقبال 

د و خوشبخت يشان سف يدارند، پس چهرهاميآن روز دشوار در آمان 

 آنروز شادان و خندان و درخشانند. ن چهره ها دريگردد و واقعاً که امي

ار سخت و يب کنندگان و اعراض کنندگان پس درآن روز بسيو اما تکذ

ده يپرس يره ايره و کبيق مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و از هر صغيدق

ل ينکه خوار و ذليتا ا شان کشانده خواهند شد،يخواهند شد، بر چهره ها

ا انجام يکه در دن ياعمال يست و در ازان پاداش و مزدشان ايا يآرشوند. 

 کردند.ميب ينکه حق را تکذيدادند و به خاطر امي
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محاسبه خواهند شد، و هفتاد  امت قبل از همه امت محمديدر روز ق

شان بدون حساب و عذاب وارد بهشت  ديهزار از آنان به خاطر کمال توح

 ان نموده است: ش فين توصيچن امبرياند که پ يخواهند شد، آنها کسان

 20 (1) «توكلونيرهبم  یكتوون وعليَّل و َّل يتطريون و سَتقون يَّلالذين »

و  کنندمين يکنند، و بدشگونميه نيمعالجه، طلب رق يکه برا يکسان و»

خود را از اکتوا )نوعي داغ کردن براي خشکاندن بيماريهاي مزمن( بي نياز 

 «.کنندميو بر پروردگارشان توکل  دانندمي

 يزين چياست. اول ل القدر عکاشه بن محصنيجل ياز آنجمله صحاب

 يزين چيو اول شود، نماز است،مي دهيکه انسان از حقوق اهلل درباره آن پرس

 ين انسانها قضاوت و داوريشود و بميده يآن پرس ةکه از حقوق العباد دربار

 ناحق است. يرد خون هايگميصورت 

 ششم حوض كوثر:

است که آبش  يقدرميو آن حوض بزرگ و گرا ،ميمان داريا رياميبه حوض پ

دان محشر است و يکه در م شود،ميو از نهر کوثر پر  از شربت بهشت

                  ند.يآميآن  يدن از آن به پاينوش يبرا مؤمنان امت محمد

ن يخ سردتر، از عسل شرياز د تر، ير سفين است که از شيا از صفات آن:

ار بزرگ و فراخ است، و طول و عرض آن يو از مشك خوشبوتر است. بس تر،

کماه راه است، و دو ناودان از بهشت بر آن يآن مسافت  ةبرابر است. هر گوش

                                                 

 .478: ، صحيح مسلم شمارة5420صحيح بخاري شمارة:  -( 1)
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کبار آنرا بنوشد بعد از آن يکه  يکس کند،ميمشرف است که همواره آنرا پر 

 فرمودند: امبريهرگز تشنه نخواهد شد. پ

زانه كنجوم يب من املسك و كيه أطحيض من اللنب، ور يءه أبة شهر، ماري مس يحوض»
 21 (1) «ظمأ أبداً يالسماء، من شرب منه فال 

ر و خوشبوتر از مشك و يدتر از شيآبش سف کماه است،يحوض من مسافت »

گز از آن بنوشد هر که يستارگان آسمان است، کس ةآن به انداز يکوزه ها

 «.تشنه نخواهد شد

 هفتم شفاعت:

بر مردم فشار آورد، و  يبت و سختيکه مصميروز بزرگ و دشوار هنگا در آن

نکه يار رنجور گردند تالش خواهند کرد تا ايستادن در آنجا بسياز ماندن و ا

نکه خداوند عادل يشان در نزد پروردگارشان شفاعت کند و تا ا يبرا يکس

مبران ايپ ينجاست که حتيبت و عذاب جانکاه نجاتشان بخشد، اين مصياز ا

کنند و معذرت مي ير شانه خالين امر خطيهم السالم از اياولوالعزم عل

مان ميامبر گرايامبران، و پيه به سرور و خاتم پينکه قضيخواهند، تا امي

شان يا ةنديگناهان گذشته و آ ةرسد که خداوند هممي حضرت محمد

نها از ستد که تمام انسايامي ييده است و حضرتش امروز در جايرا بخش

نك يشان ايا ةيعال ةم و درجيو مقام و منزلت عظ کنند،ميش يشان ستايا

غه يکند. خداوند سبحان صمير عرش سجده يگردد، پس در زميظاهر 

د يش و تمجيکند که با آنها به ستاميشان الهام يبه ا ييحمد و ثنا يها

                                                 

 .6579، شماره حديث: ح بخاريصحي -( 1)
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د، که خواهميشفاعت  ةشود، و از پروردگارش اجازميپروردگارش مشغول 

ق شفاعت کند تا يخال يدهد که براميشان اجازه يم به ايپروردگار عظ

که آنان را عاجز کرده بود، در  يينکه پس از آن هول و ترس طاقت فرسايا

 بپردازد. يان بندگان به قضاوت و داوريم

بلغ العرق نصف اْلذن يامة حىت يوم القيإن الشمس تدنو »د: يفرمامي امبريپ
مشى حىت ي اخللق فنيشفع بيف مبوسى ُث مبحمد لك استغاثوا ِبدم ُثنما هم كذيفب
در » (1) «مده أهل اْلمع كلهمحي بعثه هللا مقاما حممودايومئذ يخذ حبلقة الباب فآي

نکه عرق تا بنا گوش را فرا يشود تا اميك يد نزديامت خورشيروز ق

قرار دارند از آدم، سپس از  يتين وضعين هنگام که در چنيرد، در ايگمي

کند تا ميشان شفاعت يخواهند، پس اميکمك  سپس از محمد، يموس

رود تا ميشان يان خلق شروع کند، پس اياش را در م ينکه خداوند دادگريا

 يشان را به مقام محموديآنجاست که خداوند ا رد، ويگمينکه حلقة در را يا

 «.کننديمش يشان ستايفرستد که همگان از امي

مختص  که خداوند متعال فقط به رسول اهللمين است شفاعت عظيا

ز ثابت شده ين يگريد يشفاعتها حضرتش يفرموده است. البته برا

 است، مثل:

ورود به بهشت  ةان که به آنان اجازيبهشت يبرا شفاعت حضرتش -1

 داده شود.

 د:يفرمامي شانيچنانکه خود ا 

 
 52، 3شرح مشکل اآلثار جلد  –( 1)
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ق   ول اخل   اأن م   ن أن   ت  ق   ال: ف   أقول حمم   د يام   ة فأس   تفت  فيالقوم ي   ِبب اْلن   ة  أت»
 22 (1) «قول: بك أمرت َّل أفت  ْلحد قبلكيف

م باز کنند، يخواهم که در را براميم و يآميبهشت  ةامت به دروازيدر روز ق»

م محمد يگوميد: يفرمامي؟ يستيد شما کيگوميخازن )دربان بهشت( 

)که در را باز کنم(  ن دستور داده شده،د: دربارة شما به ميگوميهستم، 

 «.باز نخواهم کرد يکس چيه يقبل از شما برا

 يشان مساويها يها و بد يکيکه ن يکسان يبرا شفاعت حضرتش -2

ن نظر يکند که وارد بهشت شوند، اميآنان شفاعت  يشده باشد، پس برا

ثابت  ن بارهيا صحابه در اي امبرياز پ يحيث صحيعلماء است. حد يبعض

 نشده است.

نکه يکه مستحق دوزخ شده اند تا ا يکسان ةدربار شفاعت حضرتش ا3

 وارد آن نشوند. 

 است که فرموده اند: يرسول گرام ةن نوع شفاعت، عموم فرموديل ايدل

 23 (2) «ْلهل الكبائر من أمي شفاعي»

 «.ره از امتم استيصاحبان كب يشفاعت من برا» 

ن يلش ايان در بهشت. دليرفع درجات بهشت يبرا ا شفاعت حضرتش 4

 است که فرموده اند: يارشاد نبو

                                                 

 .406م شمارة حديث: صحيح مسل -( 1)

 .2552، سسن ترمذي شمارة حديث: 4739د شماره حديث: أبو داوسنن  –( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمان به روز آخرت                                        جمعه                    هاي خطبه

 

163 

 

 24 (1) «ينياملهد سلمه و ارفع درجته يف اللهم اافر ْليب»

  «.افتگان بلند فرمايامرز و مرتبه اش را در راه يا: ابو سلمه را بيخدا»

 يچگونه حساب و عذابيکه بدون ه يکسان يبرا ا شفاعت حضرتش 5

در هفتاد هزار ث عکاشه بن محصنيلش حديشوند. دلميت وارد بهش

شوند، که ميوارد بهشت  يچگونه حساب و عذابياست که بدون ه ينفر

 ن دعا فرمودند: ياو چن يبرا امبريپ

 25 (2) «اللهم اجعله منهم»

  «.او را از آنها بگردان پروردگارا»

ره داشته يآن دسته از اُمتش که گناهان کب يبرا شفاعت حضرتش ا6

کنند که از دوزخ خارج مياند و بخاطر آن وارد دوزخ شده اند، شفاعت 

 است: ن فرموده حضرتيلش ايشوند. دل

  26(3) «ْلهل الكبائر من أمي شفاعي»

ره انجام داده يکبگناه از امت من است که  يکسان يبرا شفاعت من )فقط( »

 «.  )و نه شرك( باشند
 ند: يفرمامين يهمچن

                                                 

 .2169: 920 م شمارة حديثصحيح مسل( 1)

 .542و صحيح مسلم شماره حديث:  5811شمارة حديث: صحيح بخاري ( 2)

 .2552، سسن ترمذي شمارة حديث: 4739حديث:  شمارةد داوإبي  سنن( 3)
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سمون يدخلون اْلنة يه وآله وسلم فيقوم من النار بشفاعة حممد صلى هللا علرج ي»
 27(1) «نياْلهنم

شوند و وارد ميرون ياز دوزخ ب از مردم به شفاعت محمد يگروه»

  «.شوندميده ينام« انيجهنم»گردند که ميبهشت 

 که مستحق عذاب بوده اند تا عذاب يکسان ةدربار ا شفاعت حضرتش7

 شان أبو طالب.  يشان در حق عمويابد، مانند شفاعت ايف يشان تخف

 فرمودند: ن است که حضرت رسول يلش ايدل

منه  يغليه يبلغ كعبيضحضاح من النار  جعل يفيامه فيوم القي لعله تنفعه شفاعي»
 28 (2) «دمااه

)بعد از کم  نيامت شفاعت من به او کمك کند، بنابر ايدوارم روز قيام»

از آتش قرار داده خواهد  ينازک ةيکمك شفاعت من( بر الشدن عذابش به 

رسد و مغز سرش از آن به جوش ميش يشد که آتش تا شتالنگ )کُلّه( پا

 «.ديآمي

 شروط قبول شفاعت:

 بر دو شرط است: يقبول شفاعت در نزد خدا مبن

خداوند از شفاعت کننده و شفاعت شونده. چنانکه خداوند  يخوشنودأ: 

 (3) 29 ْشَفُعوَن إاَّله لاَمنا اْرَتَضىيَوَّل  د:يافرمميمتعال 
                                                 

 .6566شمارة حديث:  صحيح بخاري( 1)

 .535، صحيح مسلم شمارة حديث: 3885صحيح بخاري شمارة حديث: ( 2)

 28انبياء: سوره ( 3)
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 «.که )خداوند( بپسندد يکس يکنند مگر براميو شفاعت ن»

چنانکه  شفاعت کننده که بتواند شفاعت کند. ياجازه خداوند متعال برا ب:

   (1) 30شْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِي يمَنْ ذَا الَّذِ :ديفرمامي

 ؟«شگاهش شفاعت کنديه بدون حکم او در پاست ک يچه کس»

 زان:يهشتم: م

است که  ييمان آوردن به آن واجب است. و آن ترازويزان، حق است و ايم

کند تا ميوزن کردن اعمال بندگان نصب  يامت برايخداوند متعال در روز ق

 شان پاداش دهد. نکه بندگان را مطابق اعماليا

ك زبان دارد، که يحسوس که دو پله و است م يزياعمال چ يا ترازويزان يم

ا خود عمل ياعمال و  يهاا دفتريشود ميله آن وزن ياعمال بندگان بوس

خود عمل است، نه عمل  يو سبک ينيار سنگيشود، اما معميکننده وزن 

 د: يفرماميکننده و نه دفاتر اعمال. لذا خداوند متعال 
 ْن ياَمةا َفال ُتْظَلُم نَ ْفٌس شَ يْلقا ْوما ايَن اْلقاْسَط لا يَوَنَضُع اْلَمَواأا ثْ َقاَل َحبهة  ما ئًا َوإاْن َكاَن ما

با يَخْرَدل  َأتَ  َا وََكَفى باَنا َحاسا    (2) 31نيَ َنا هبا
چ يه يم و کسيان نهيدرست را در م يامت ترازوهايو در روز ق»

باشد،  يك و بد هر شخص( هم وزن دانة خردليند و اگر )عمل نينبميست
 «.ميکنميت يکفا را يم و ما حسابرسيآورميان( يم )در آن را

                                                 

 255بقره:  سوره (1)

 47انبياء:  سوره( 2)
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ُنُه يُنُه فَُأولَئاَك ُهُم اْلُمْفلاُحون، َوَمْن َخفهْت َمَواأا يَفَمْن ثَ ُقَلْت َمَواأا  :ديفرماميو 
َا َكانُوا ِبا يفَُأولَئاَك الهذا  ُروا َأنْ ُفَسُهْم مبا   (1) 32ْظلاُمونَ يتاَنا ايَن َخسا

شان گران شود، آنانند که رستگارند و هر يها يکيّفة نکه ک يپس کسان»

( انکار يکه به )سزا يش سبك باشد، آنانند کسانيها يکيکس که کفّة ن

 «.ان زدنديشتن زيات ما به خويآ

 33 (2)« زانيهلل متأل امل ان و احلمدميالطهور شطر اَّل»ند: يفرمامي رسول اهلل 

زان اعمال را پر يم« لحمدهللا»ة کلم مان است ويو نظافت نصف ا يپاک»

 «.کندمي

 ند: يفرمامي امبرين پيهمچن

  34(3) «ه السماوات و اْلرض لوسعتيامة فلو وأن فيوم القيزان يوضع املي»

شود ا آنقدر بزرگ است که ا که اگر ميزان اعمال نصب يامت ميدر روز ق»

 «.ت آنرا داردين در آن وزن شود ظرفيآسمان و زم

 نهم: صراط:

دوزخ نصب  ياست که بر رو يم و آن عبارت از پليمان داريصراط ا به

ورود  يار وحشتناك و خطرناك است که مردم برايبس يشود، گذرگاهمي

ع و تند عبور يسر يبقدر يبعض د عبورکنند،يآن با يبه بهشت از رو

 يمانند باد، بعض يمانند برق، بعض ي، بعضيکنند مانند چشم به هم زدنمي

                                                 

 9-8اعراف:  سوره (1)

 .556م شمارة حديث: مسل صحيح( 2)

 .39022ال في سنن األقوال واألفعال شمارة حديث: العم کنز( 3)
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 يز رفتاريمانند شخص ت يزرو، و بعضيمانند اسب ت ينده، بعضمانند پر

کشند، عبور هر ميهستند که خود را به زور  يدوند، از همه آخرتر کسانمي

 ةهم هستند که نورشان فقط به انداز يعمل اوست، بعض يبر مبنا يکس

شوند و به ميهم هستند که ربوده  يگريشان است، کسان ديشصت پا

که از پل )صراط( عبور کند وارد بهشت شده  يند، اما کسشوميدوزخ پرت 

 است.
است  زمان حضرت محمديامبر عزيکند پميکه از آن عبور  ين کسياول

سخن  ةچکس اجازيهم السالم هيامبران عليسپس امتش. در آن روز جز پ

 ن است که: يامبران ايپ يسخن و دعا ،گفتن ندارد

 «.كن حفاظت كنا حفاظت يخدا»35(1) «اللهم سلم سلم»

ر از يآنها را غ ةدر دو طرف صراط قرار دارد که انداز ييها در دوزخ چنگك 

ها  ن چنگكيابا خدا بخواهد  را يداند که هر کسمين يخداوند کس

 کشند.مين ييرند و پايگمي

 صراط: يها يژگيو
ك تر است، جز يزتر و از مو بارير تين است که از شمشياز صفات پل صراط ا

تواند خودش را حفظ کند، مين يه خدا او را ثابت قدم بدارد کسک يکس
شاندان رابطه يخو با يعنيرحم ) ةك است، امانت و صلينکه صراط تاريکما ا

دهند  ينکه گواهيستند تا اياميند و در دو طرف صراط يآميکو داشتن( ين

                                                 

         .472م شمارة حديث: و صحيح مسل ،806شمارة حديث:  صحيح بخاري -( 1)
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ع شان کرده است. چنانکه يضا يت کرده و چه کسيآنها را رعا يکه چه کس
 د: يفرماميخداوند متعال 

     َن ات هَق    ْوا ياله    ذا  ياً،ُثُه نُ َنج ا    يَوإاْن ما    ْنُكْم إاَّله َواراُدَه    ا َك    اَن َعلَ    ى رَب ا    َك َحْتم    اً َمْقضا
ثا ي فا نيَ َونََذرُالظهالاما    (1) 36ايَها جا

ن )وعده( بر يست مگر آنکه بر آن گذر خواهد کرد اياز شما ن يوکس»

م و يبخشمي ييزگاران را رهاياست. سپس پره يشدن يپروردگارت قضا

 «.ميدرآمده ا در آنجا واگذار يستمگاران را ا از پا

جيوأ من جهنم فأكون   ظهراننيضرب الصراط بيو » د:نيفرمامي رسول اهلل
 37 (2) «الرسل أبمته

 خواهم بود که يکساناول شود من ميپل صراط در وسط دوزخ نصب »
 «.ميکنميآن عبور از  رسوالن به امت خود

فأكون  :قال رسول هللا ضرب جسر جهنميو » د:يفرمامي امبرين پيهمچن
 38 (3) «ومئذ اللهم سلم سلميزه ودعاء الرسل يجيأول من 

من  فرمودند: رسول خدا گردد وميدوزخ نصب  يو پل صراط بر رو»

ن يا امبران در آنروزيپ يکنم دعاميخواهم بود که از آن عبور  ين کسياول

 «.ا! حفاظت فرما، حفاظت فرماياست که خدا

                                                 

 72 -71مريم:  سوره( 1)

 .806بخاري شمارة حديث: صحيح ( 2)

 .6573صحيح بخاري شمارة حديث: ( 3)
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أن اْلسر أدق من الشعر و أحد  من  بلغين» د:يفرمامي يد خدريابو سع
 39(1)« فيالس

ر يك تر و از شمشيا صراط( از مو باري) ده است که پلين رسيبه من چن»

 «.ز تر استيت

ى جن    وترس  ل اْلمان  ة وال  رحم فتقوم  ان عل  » نااد:يفرمامي يو رسااول گراماا
ء  كم ر ي! أى ش يأنت و أم مر أولكم كالربق. قال: قلت: أبيبيناً ومشاًَّل، فيميالصراط 

 ، ُث كم ر ي  ُث كم ر ال ر نيطرف ة ع  رج ع يفير و مي ف ي الربق  قال: أَل تروا إَل ال ربق ك
ق ول: رب! س لم يكم قائٌم عل ى الص راط يهبم أعماَُلم، و نب ي و شد الرجال، جتز ريالط

  إَّل أحف اً ق ال: ويفريستطع الس يئ الرجل فال جيز أعمال العباد، حىت سلم، حىت تعج
ب ُمعل ق  ة م  أمورٌة أَبخ  ذا م  ن أُما  ْرُت ب  ه فمك  دو  َنج  و مك  دوس ي  الص  راط كالل ح  افي

 40(2) «النار يف

شوند و بر دو طرف راست و چپ )صراط( ميرحم فرستاده  ةو امانت و صل» 

کند، سپس مانند باد، سپس ميور ن شما مانند برق عبيستند، اوليامي

مطابق عملش پاداش داده  يز رفتار، هر کسياده تيمانند عبور پرنده و پ

د: پروردگارا! يفرماميستاده يکه بر )صراط( ايامبرتان در حاليشود و پمي

سلم سلم )حفاظت بفرما حفاظت بفرما( تا سر انجام اعمال بندگان عاجز 

د يآميعملش عبور کند( و شخص  يروشن تواند درمين يماند )که کسمي

رفتن ندارد، و فرمودند: در دو طرف صراط  ييز تواناينه خياما جز با س
                                                 

  .7377صحيح ابن حبان شمارة حديث:  –( 1)

 .2388ين الصحيحين البخاري و مسلم شمارة حديث: جمع بال –( 2)
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را که به آنان دستور برسد  يزان است که مأمورند هر کسيآو ييها چنگك

 «.رنديبگ

 دهم: قنطره:

م که مؤمنان هرگاه از پل عبور کنند بر قنطره يمان دارين ايهمچن

که از پل  ين دوزخ و بهشت که مؤمنانياست در ب ييقنطره جا ستند ويامي

ش از ينکه پيستند تا اياميابند در آنجا يصراط عبور کنند و از دوزخ نجات 

گرشان انتقام گرفته شود، پس هر يکديآنان از  يداخل شدن به بهشت برا

 امبريرسد. پميآنها اجازة دخول بهشت  يه و پاك شدند برايگاه تصف

 ند:يرمافمي

ق  تا لبعض  هم ي اْلن  ة و الن  ار، فنيحبس  ون عل  ى قنط  رة ب  يل  ا املؤمن  ون م  ن الن  ار في»
دخ    ول  ا ح    ىت إذا ه    ذبوا و نق    وا أذن َل    م يفيال   دن نهم يفي    م   ن بع    ض مظ    اَل كان    ت ب

 «ايال دن اْلنة من ه مبنزل ه ك ان يف ده ْلحدهم أهدى مبنزله يفينفس حممد ب ياْلنة،فوالذ
(1)41  

ن بهشت و دوزخ يابند در فاصله بيمي يزخ خالصمؤمنان که از دو»

ن آنان وجود داشته يا بيکه در دنميشوند تا ظلم و ستمينگهداشته 

دند يه گرديگر انتقام گرفته شود، هر گاه پاك شدند و تصفيکديشان از يبرا

که جان محمد در  يشود، قسم به ذاتمي دخول بهشت داده ةبه آنان اجاز

ا يراه خانه اش در دن از ان راه خانه اش در بهشت رادست اوست هر کدام آن

 «.داندميبهتر 

                                                 

   .6535ي شمارة حديث صحيح بخار -( 1)
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 ازدهم: بهشت و دوزخ:ي

نکه هر دو يم که بهشت و دوزخ حق است، و اين داريقيمان و ين ايهمچن

 ين نخواهند رفت، بلکه برايچگاه نابود نخواهند شد و از بيوجود دارد و ه

نکه ياست، کما ا يودانبهشت جا يخواهند ماند. نعمت ها يشه باقيهم

د او يکه خداوند حکم ماندن دائم در دوزخ را صادر فرما يهر کس يبرا

است و نه عذاب از او منقطع  يشه در دوزخ خواهد ماند نه فنا شدنيهم

 خواهد شد.
شوند( بهر حال ميوارد دوزخ  يکتا پرستان )که به دالئلياما موحدان و 

ن از دوزخ نجات يت ارحم الراحمبا شفاعت شفاعت کنندگان و رحم يروز

 افت.يخواهند 

زگاران يپره ياست که خداوند متعال آنرا برا يعزت و سعادت يسرا بهشت:

 ي، قصرهايها و نهرها جارين آماده کرده است. در آن جويدر روز واپس

که  ييگونه نعمت است، نعمتها را است و در آنجا هيبا، مهيبلند، همسران ز

که  يينعمتها دن آن لذت ببرد،يشته باشد، و چشم از دنفس انسان اشتها دا

چ يده و در دل هينشن يچ گوشيو ه ده،يآنرا ندميچ چشيقبل از آن ه

آن  يکه نعمتها يان دارد و نه فنا، بهشتينه پا خطور نکرده است، يانسان

 يب انتها و يز در آن جاودانه خواهند بود، بيان نياست و بهشت يجاودان

خوش از  يا بهتر است، بويدن يلذت ها ا ويتمام دن وجب آن از كيانقطاع، 

دار پروردگار ين نعمت آن ديرسد، بزرگترميچهل سال به مشام  ةفاصل

آشکار  ان ويمنان پروردگارشان را به چشم سر به طور عؤمهربان است که م

  نند و لذت ببرند.يبب
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ت پرودگار يکه رؤ يبند، کسينص يدار پروردگارشان محروم و بيکافران از د

 بزرگ درمين محرويد آنان را در ايترد يکند بمي يرا توسط مؤمنان نف

 ةدهد. بهشت صد درجه دارد که فاصله هر درجه تا درجيکنار کافران قرار م

 جنةن درجات بهشت ين تا آسمان است، باال تريگر همانند فاصله زميد

ان است، بهشت است که سقف آن عرش رحم يا فردوس االعليالفردوس 

 يهشت دروازه دارد که عرض هر دروازه مانند عرض مکه تا هجر است روز

که از بهشت سهم  ين کسيخواهد آمد که پر)و بلکه شلوغ( شود. کمتر

 ا است.ين دنيبرد سهم آن مانند ده برابر امي

  (1)42نيُأعادهْت لاْلُمتهقا  د:يفرماميخداوند متعال 

 «زگارانيپره يا شده است برايمه»

َجَزاُؤُهْم  د:يفرماميان يبهشت و بهشت ين خداوند متعال در جاودانگيهمچن
ْن ََتْتاَها اْْلَهْنَاُر َخالادا  يعاْنَد َرهب ااْم َجنهاُت َعْدن  جَتْرا    (2) 43َها َأبَدايَن فا يما

است که از فرود آن  يجاودانه ا يشان در نزد پروردگارشان باغها پاداش»

 «.شه جاودان خواهند بوديهم يروان است که در آن برا بارانيجو
کافران و  ياست که خداوند آنرا برا يعذاب و بدبخت يدوزخ سرادوزخ: 

 عقوبت ن انواع عذابها ويدترين و شديدر آن بدتر نافرمانان آماده کرده است،
شه يکافران هم ند، وير و درشت خويها است، نگهبانان آن فرشتگان سختگ

ا آب جوش يم يشان حم يدنيشان زقوم و نوش ياهند ماند، غذادر آن خو

                                                 

 133 آل عمران : سوره (1)

 8بينه :  سوره( 2)
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آتش دوزخ شصت و نه  يعنيك هفتادم آتش جهنم است، يا ياست، آتش دن
چه انداخته ندارد هر يا است. آتش دوزخ خستگيبرابر سوزان تر از آتش دن

و دوزخ هفت دروازه دارد  د( باز هم هست،يد )هل من مزيگوميشود بازهم 
  د:يفرماميدارد. خداوند متعال  يآن بخش مشخص ةازکه هر درو

 نيُأعادهْت لاْلَكافارا (1)44«كافران يا شده است برايمه.»  
إانه اَّللهَ  د: يفرماميان يدوزخ و دوزخ ين خداوند متعال از جاودانگيهمچن

  (2) 45اً ري اً َوَّل َنصا يُدوَن َولا جيا  َها َأبَداً َّليَن فا يا، َخالادا ري َن َوَأَعده ََلُْم َسعا يَلَعَن اْلَكافارا 
شان آتش فروزان فراهم يگمان خداوند کافران را لعنت کرده است و برا يب»
 46 (3) «.ده است که همواره در آنجا جاوداننديد
 

 

                                                 

 .24: بقره سوره( 1)

     65 - 64أحزاب:  سوره( 2)

، تهيه وتنظيم مرکز پاوهشهاي علاوم اساالمي برگرفته شده از کتاب ارکان ايمان( 3)

 مي مدينه منوره. )جزاهم اهلل خيرا(ه اسالدانشگا
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   7 
 

 قضاء و قدرايمان به 
دان حممد يس یوالصالة والسالم عل یهلل خلق اإلنسان وقدر له أجال مسم احلمد
قال و علی آله وصحبه أمجعني. 1(1) «رفعت األقالم وجفت الصحف»قال:  يالذ

 :وقال رسول اهلل (2) 2إان کل شئ خلقناه بقدر يف حمکم کتابه: یهللا تعال
 إن أصابك شئ ال تقل لو أينعك و استعن ابهلل ال تعجز و نفياحرص على ما »

 «طانيفعلت كذا لكان كذا و لكن قل قدرهللا و ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الش
(3) 3 

دنش را نموده يآفر ةنش تا ابد، هرآنچه را که اراديخداوند متعال از آغاز آفر

 رد ووصات خمشخ کرده زمان، مکان، مقدار، خواص و يزياست برنامه ر

 يابرنامه دن، در چوکات پالن ويش از آفريکالن همۀ مخلوقاتش را پ

 ند.يگويم« ريا تقديقدَر »ن را يمشخص ساخته است که ا

 د:يفرمامياهلل متعال 

 

                                                 

 .2516 :رواه الترمذي بحديث رقم -( 1)

 49سوره القمر آيه  -( 2)

 :6868 رواه اإلمام مسلم بحديث رقم -( 3)
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 ُ ِمان َورَقَا    َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلغَيِب اَل يْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويْعَلُم َماا يف الْاَرِ  َواْلَبْحاِر َوَماا َتْساُق
  (1) 4ِإالَّ يْعَلُمَها َواَل َحبَّ   يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َواَل َرْطب  َواَل ايِبس  ِإالَّ يف ِكَتاب  مُِّبني  

ها آگاه جز او از آن يب در دست خدا است و کسيغ يهاديکل ترجمه:

 ]از يچ برگيا است آگاه است و هيو در يست و خداوند از آنچه در خشکين

چ يکه از آن خبر دار است و هنيافتد مگر اي[ فرو نميو درخت ياهيگ

ست که ين يا خشکيز تر ويچ چين و هي]درون[ زم يهايکيدر تار يادانه

که ]خدا از آن آگاه است و[ در لوح محفوظ، ضبط و ثبت نيفرو افتد مگر ا

 است.

 ف قضا:يتعر

حکمت خود، در پالن و  علم و يخداوند متعال هر آنچه را که بنابر تقاضا

دن وقت و زمانش يداده باشد، با فرا رس ياش، جاش ساختهيبرنامۀ از پ

اهلل متعال  نديگويم« قضا»ن را يرساند که ايند وبه تحقق ميآفريم

 د:يفرمامي

  ِإانَّ ُكلَّ َشيء  َخَلْقَناُه ِبَقَدر (2)5 

 م. يادهينظام آفر حساب و يالزم و از رو ةز را به اندازيما هرچ ترجمه:

 :ريمان به تقديل ايدال

 ايمان بياورد. هاي اهلل مسلمان، حتماً بايد به گفته

                                                 

 .59يه انعام: آ سوره -( 1)

 .49قمر: آيه  سوره -( 2)
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 مۀيات کريت قدر، آياثبات موجود يل براين دلينخست :يل قرآنيدل -1

نات و موجودات آن ئنش کايآفر ةباشد: خداوند متعال در باريم ميقرآن کر

 د:يفرمايم

 َْقَناُه ِبَقَدر  ِإانَّ ُكلَّ َشيء  َخل (1 )6 

 م.يادهيحساب و نظام آفر يالزم و از رو ةز را به اندازيما هر چ ترجمه:

 مان داشته باشد.يا د به گفته اهلليمن باؤم

ک پالن يار کوچک هم باشد، طبق يز ولو بسي: هرچيل عقليدل -2

 ابد.ييانجام م

اش باره، قباًل دردرا انجام ده يار کوچکيخواهد کار بسيم يهر انسان وقت

جه ماندن و ناموفق بودن ينتيسنجد. بيک پالن ميآن  يفکر نموده و برا

ده باشد، ي، به صورت کورکورانه آغاز گرديکه بدون طرح و پالن قبل يکار

 ست.يده نيچ کس پوشيمثل روز روشن از ه

موجودات جان  ير عبارتست از پالن و پروگرام داستان زندگين، تقديبنابر ا

 د:يفرمامياهلل متعال  ده استينات آفريدر کا که اهلل يجانير و باد

  َوِإن مِ ن َشيء  ِإالَّ ِعنَداَن َخَزائُِنُه َوَما نُانَاز ِلُُه ِإالَّ بَِقَدر  مَّْعُلوم (2) 7 

ش ما است و يآن در پ يکه منابع اصلنيوجود ندارد مگر ا يزيو چ ترجمه:

ه حکمت ما اقتضا کند[ آن را فرو ک] ين و مشخصيمع ةجز به انداز

 م. يفرستينم

                                                 

 .49ر: آيه قم سوره -( 1)

 .21حجر:  سوره -( 2)
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 ث:يده به قدر در حديعق

 يکيمان به قدر را يغمبر ايمان سوال شد، پيبارة ادر امبراکرمياز پ يوقت

 مان به حساب آورد و فرمود:ياز ارکان ا

 8 (1)« تؤمن ابلقدر خريه و شر هو »

باشد، چه شر،  رينست که به قدر چه خيمان اياز ارکان ا يکي»ترجمه: 

 «د که از جانب خداست.يمان داشته باشيا

 :ريمراتب تقد

 9(2) :شودميايمان به تقدير جز با تحقق چهار چيز کامل ن

ز احاطه دارد چنانکه يخداوند که بر هر چ يمان داشتن به علم ازليااول: 

 د: يفرماميذات متعالش 

سََّماِء َواأْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاب  ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ لَأَلَْ تَاْعَلْم َأنَّ اَّللََّ يْعَلُم َما يف ا
ن است يکه خداوند آنچه را که در آسمان و زم يا ندانسته ايآ» (5)10يِسري

ن بر يد( که اي)بدان )نوشته( است. ين در کتابيگمان )همۀ( ا يداند؟ بمي

 «.خداوند آسان است
ر يهر آنچه از تقد يعنيدر لوح محفوظ.  نمان داشتن به نوشته شديا دوم:
 د: يفرماميرد در آن ثبت شده است، چنانکه يخواسته انجام بگمي

  َما فَارَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشيء (4) 11 
                                                 

 .8صحيح مسلم شمارة حديث:  –( 1)

برگرفته شده از کتاب ارکان ايمان، تهيه وتنظيم مرکز پژوهشهاي علوم اسالمي  -( 2)
 .دانشگاه اسالمي مدينه منوره. )جزاهم اهلل خيرا(

 .70حج : سوره -( 3)

 38انعام :  سوره -( 4)
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 «.ميرا در کتاب )لوح محفوظ( فرو گذار نکرده ا يزيچ چيه»
 د:يفرمامي يرسول گرام

 (1) «لق السموات واالرض خبمسني الف سن خيكتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن »

ر يند تقديافرين را بيش از آنکه آسمانها و زميخداوند پنجاه هزار سال پ»

 «.مخلوقات را نوشته است
کند و ميت خداوند که هر چه بخواهد اجراء يمان داشتن به مشيا سوم:

 د: يفرمامير است لذا يقدرتش فراگ
 َْربُّ اْلَعاَلِمنيَ  َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن ُ   (2) 12يَشاَء اَّللَّ
 «.انيد مگر خدا بخواهد، پروردگار جهانيد که خواهيتوانميو ن»

 شان گفت:يبه ا يکس يوقت رسول بزرگوارمان
 آن حضرت .يهرچه خدا بخواهد و تو بخواه فرمود:« ماشاءهللا و شئت»

 برايش فرمود:
 13«أجعلتين هلل ندا قل بل ماشاءهللا وحده»
 «.بگو هر چه فقط خدا بخواهد يک قرار داديا مرا با خدا شريآ»

خداوند متعال  ز در جهانيدگار همه چينکه آفريمان داشتن به اياچهارم: 
 د: يفرمامياست . لذا 

  َخاِلُق ُكلِ  َشيء  َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشيء  وَِكيل ُ   (3) 14اَّللَّ
 «.نگهبان است زيچ هز است و او بر هميننده همه چيخداوند آفر»

                                                 

 2461يث رقم ه صحيح ابن خزيمه بحدروا -( 1)

 29تکوير: سوره -( 2)

 62زمر:  سوره -( 3)
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ُ َخَلَقُكْم َوَما تَاْعَمُلونَ  د:يفرماميو    (1)15َواَّللَّ

 «.ده استيد خداوند آفريدهميحال آنکه شما و آنچه را که انجام »

 16 (2) «هتإن هللا يصنع كل صانع و صنع» ديفرمامي امبريو پ

 «.نديآفرمي را خداوند متعال د هر صنعتکار و صنعت اويترد يب»

 :ريسام تقدقا

است که خداوند  يرين همان تقديکائنات، ا ۀهم يبرا :ير عموميتقد -أ
 ن آنرا نوشته است.ينش آسمانها و زميش از آ فريمتعال پنجاه هزار سال پ

دن ياست که از لحظۀ دم ير همۀ آن مراحليو آن تقد :ير عمريتقد -ب
 او نوشته شده است. يان عمر برايروح تا پا

کسال انجام ياست که در طول  يزير آن چيتقد ه:نر سااليتقد -ج
شود لذا خداوند متعال مين هر سال در شب قدر مشخص يرد و ايگمي
 د:يفرمامي

  ِفيَها يْفَرُق ُكلُّ َأْمر  َحِكيم (3)17«صله يف  درآن شب يهر کار استوار
 «.ابديمي

عم از ااست که در هر روز  ير همان اعمالين تقديو ا ر روزانه:يتقد -د
ره انجام يدن و زنده کردن و غيرانميعزت و ذلت و بخشش و بازداشتن و 

 رد.يگمي

  (4) 18يْسأَلُُه َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلَّ يْوم  ُهَو يف َشأن د:يفرماميلذا  
                                                 

 96صافات :  سوره -( 1)

 .87شعب اإليمان للبيهقي شمارة حديث:  –( 2)

 4دخان :  سوره -( 3)

 29رحمن :  سوره -( 4)
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 يخواهد. هر روزمين است، از او )استعانت( يهر کس که در آسمانها و زم»

 .«است ياو در کار

 :افعال بندگان

 آفريند بر دو قسم است.ميافعالي که خداوند در جهان 

چ يدهد که هميان بندگانش انجام يکه خداوند خودش در م يافعال اول:
خواست خداوند انجام  ت ويندارد، فقط با مش ياريدر آن اراده و اخت يکس
ت ا. لذا ذيو تندرست يماريراندن و بيرد، مانند زنده کردن و ميگمي

 د: يفرماميمتعالش 

 ََخَلَقُكْم َوَما تَاْعَمُلون ُ   (1) 19َواَّللَّ
 «.ده استيد، آفريدهميحال آنکه خداوند شما و آنچه را انجام »

ُلوَُكْم َأيُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز د: يفرماميو  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَياَة لِيباْ
 د که کداميازمايد تا شما را بيرا آفر يکه مرگ و زندگ يتذا » (2)20اْلَغُفورُ 

 «.روزمند آمرزگار استيکوکار است؟ و او پيک از شما ني

ن افعال با يدهند که اميانجام  ،اراده يکه خود مخلوقات دارا يافعال دوم:
نگونه اعمال را يار ايرا خداوند اختيز ،رديگميار خود آنان انجام ياراده و اخت

  د:يفرماميواگذارکرده است لذا ن به آنا

 َِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن يْسَتِقيم (3)21«از شما که بخواهد راست  يکس يبرا
 «.کردار شود

                                                 

 96صافات:  سوره -( 1)

 2ملک:  سوره -( 2)

 28کوير: ت سوره -( 3)
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پس هر کس که » (1)22َفَمْن َشاَء فَاْليْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَاْليْكُفر د:يفرماميو 
 «.اورد و هر کس که بخواهد کافر شوديمان بيبخواهد ا

ش و در برابر اعمال بدشان يشان ستا کين بندگان در برابر افعال نيابنابر

را عقاب و سرزنش نخواهد کرد  ينکوهش خواهند شد و خداوند هرگز کس

َوَما َأاَن  د:يفرماميار باشد، لذا يکه بنده در آن صاحب اخت يمگر در افعال
م  ِلْلَعِبيد   (2)23ِبَظالَّ

 «. ستميو من به بندگان ستمگر ن»

 ياز باال ينکه کسيداند. اميت( را يار و اضطرار )مجبورين اختينسان فرق با

باال  او را از ياست، اما اگر کس يارين عمل اختيد اياين بينه پائيبام با راه ز

 است. ين اجبارين پرت کند ايبه پائ

 :نش افعال بندگانيآفر 

ت. اما به او قدرت اسده يز آفريده افعال او را نيخداوند همچنانکه بنده را آفر

خود  يم افعال هر کسيد آورنده مستقين پديار داده است، بنابر ايو اخت

 ةار و اراديآورد با اختميمان يا يار دارد وقتياوست، چونکه قدرت و اخت

ار کامل يشود باز هم با اراده و اختميآورد، و اگر کافر ميمان يخودش ا

ا ين درخت يوه از اين ميم اييون است که بگيشود، مثل اميخودش کافر 

دگار آن خداوند است. پس نسبت ين است و آفرين زمين محصول از ايا

د آمده ين به اعتبار آن است که از او پديوه به درخت و محصول به زميم

دگار آنها است، پس ين است که او آفرياست و نسبتش به خداوند به اعتبار ا

                                                 

 29کهف:  سوره -( 1)

 29ق:  سوره -( 2)
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 با هم متفق و يقضا و قدر اله و عتين شريوجود ندارد. بنابر ا يتناقض

 د: يفرماميمتناسبند. لذا خداوند متعال 

 ََخَلَقُكْم َوَما تَاْعَمُلون ُ   (1 )24َواَّللَّ

 «. ده استيد، آفريدهميحال آنکه خداوند شما و آنچه را که انجام »

 :ريباره تقدت بنده دريمکلف

 ر بر بنده مؤمن واجب است.يز در باره تقديدو چ

ناپسند از خداوند  ير و اجتناب از کارهايخ يکه در انجام کارهانيا اول:

را آسان و هر  يرينکه دعا کند که هر کار خيد و ايکمک و استعانت بجو

را بر او دشوار گرداند و بر او توکل کند و خود را در جلب هر  يکار ناپسند

 يمحتاج او بداند. رسول گرام يز از هر شر و بديو پره يکير و نيخ

إن أصابك شئ ال تقل احرص على ما ينفعك و استعن ابهلل ال تعجز و »د: يفرمايم
لو أين فعلت كذا لكان كذا و لكن قل قدرهللا و ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل 

 25 (2) .«الشيطان

 يص باش و از خدا کمک و استعانت بجويرساند حرميبر آنچه به تو نفع »

ن يکردم چنمين ينگو اگر چن ،يردبر خو ياگر به مشکل ،عاجز مشو

ن خواسته و مقدر فرموده و او هر چه بخواهد يشد، بلکه بگو خداوند چنمي

 «.کندميت باز يطان را به رويش ة)اگر( درواز ۀرا کلميکند، زمي

د ياد نکند، بايد و داد و فريش مقدر شده صبر نماينکه بر آنچه براي: ادوم

و خوشنود  ياست لذا به آن راض يقدر الهو ن قضاء يباشد که ا ن داشتهيقي

                                                 

 96صافات:  سوره -( 1)

 .2664م مسلم بحديث رقم رواه اإلما -( 2)
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ده هرگز بازگشت يکه به او رس ين داشته باشد که مشکليقيباشد، و 

 برساند. يبيتوانسته به او آسميافته هرگز يآنچه که از او نجات  نداشته و

 د:يفرمامي يچنانکه رسول گرام

 26 (1) «ليصيبك علم ا ن ما أصابك َل يكن ليخطئك و أن  ما أخطا ك َل يكنتو » 

ده يتوانسته نرسد و آنچه به تو نرسميده نيو بدان که آنچه به تو رس»

 «.توانسته برسدمين

 :استعمال اسباب

ک نوع آنکه يد دو نوع است: يآميش يانسان پ يکه برا يعيحاالت و وقا

چ يکند، نوع دوم آنکه ه ييتواند چاره جومي ظاهراً چاره دارد که انسان

 شود.ميم ياد تسلين در برابر آن بدون داد و فرينابر اندارد ب يچاره ا

داند، اما ميرخ دهد آن را  يبتيش از آنکه مشکل و مصيخداوند متعال پ

دانسته لذا خود او را به ميست که چون خداوند ين نين سخن ايا يمعنا

ش آمده يل پين دلير بلکه مشکل به اير نموده، نخبت گرفتايمشکل و مص

ا يد آمدن مشکل يا شده است، اگر علت پديش آن مهيدايسباب پکه ا

توانسته او را از وقوع ميکه  ياز اسباب بت خود شخص باشد، که مثالًيمص

از آن  -نش به استفاده از اسباب امر نموده ينکه ديبا ا -در مشکل باز دارد 

از  کار نگرفته و يعينجا خودش مالمت است که از اسباب طبيکار نگرفته ا

دفع مشکل را  يينداشته و توانا يت نکرده، اما اگر چاره ايخودش حما

 نجا معذور است.ينداشته ا

                                                 

 .727صحيح ابن حبان شمارة حديث: ( 1)
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 يست، بلکه جزئير و توکل نيتقد يچ وجه منافيپس استفاده از اسباب به ه

ش آمد واجب است که يپ يمشکل ياز آن است؛ اما اگر بنا بر قضاء و قدر اله

 .مييو بگوم، يم باشيبوده و تسل يبه آن راض

 27 (1) «قدرهللا و ما شاء فعل»

 «.کندمين مقدر کرده بود و او هر چه بخواهد يخداوند چن»

شه از اسباب مشروع استفاده کرد و يد همينکه واقع شود بايو اما قبل از ا

که آنها  يم همواره از اسبابهم الساليامبران علير دفع کرد. پير را با تقديتقد

نکه آنان با يظ بدارد استفاده کرده اند با وجود اشان محفو را از دشمنان

با شدت  يد بوده اند و رسول گراميمؤ يو حفاظت خداوند ياله يوح

 گرفتند. ميشه از اسباب کار ين بودند هميد المتوکليکه داشتند و س يتوکل

ِِ اخْلَياِل َأِعادُّوا َهُاْم َماا اْساَتطَْعُتْم ِماْن قُااوَّة  وَ وَ  د:يفرماميلذا خداوند متعال  ِماْن راَِب
  (2) 28تُاْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكم

)مقابله با( آنان  يد برايا ساختنِ اسبان در توان داريرو و مهيو آنچه از ن»

 «.ديد، با آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيآماده ساز

 د:يفرمامي نيهمچن

  ََذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوِإلَيِه ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرض 
  (3) 29النُُّشورُ 

                                                 

 .2664رواه اإلمام مسلم بحديث رقم  -( 1)

 60أنفال:  سوره -( 2)

 15ملک:  سوره -( 3)
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تان رام گرداند پس در گوشه و کنار آن راه ين را برايکه زم يذاتاوست »

 «.در نزد اوست زيد. و )وقوع( رستاخيبخور اش )خداوند( يد و از روزيبرو

وي خري و أحب إىل هللا من املؤمن الضعيف املؤمن الق»ند: يفرمامي رسول اهلل
و يف كل خري، إحرص على ما ينفعك و استعن ابهلل و ال تعجز و إن أصابك شئ فال 

كذا و لكن قل قدرهللا وما شاء فعل فإن لو  تقل لو أين فعلت كذا وكذا َل يصبىن
 30 (1)« عمل الشيطان تفتح

ف است و در هر يضع بهتر و در نزد خداوند محبوبتر از مؤمن يمؤمن قو»

ص باش و از خداوند کمک و يرساند حرمي بر آنچه به تو نفع ر است،يدو خ

ن يد، نگو اگر چنيبه تو رس يو عاجز مشو، و اگر امر ناپسند ياستعانت بجو

« اگر» ا کلمه ريز« قدرهللا و ماشاء فعل»شد، بلکه بگو ميکردم چنان مي

 31 (2) «.کندميطان را باز ي( شي)خرابکار دروازة کار

اورد، او ينش بدست بياز زم يک دهقان خواسته باشد محصوالت خوبياگر 

ده و ين تخم و پارو را پاشيترنش را قلبه کند و سپس مناسبيد ابتدا زميبا

اقب د و تا زمان برداشت محصول، مرينما ياريد آبيدر وقت ضرورت هم با

 مزرعه باشد.

نش و يسد، گزينوير ما ميا در تقدر يو بد يکيهر ن يخداوند بزرگ، وقت

ن را هم يدهد، مسئول شناخته شدن ما ايح خود ما را اساس قرار ميترج

 م.يح داشته باشيکند که حق انتخاب و ترجميجاب يا

                                                 

 2664شمارة حديث: صحيح  مسلم  -( 1)

مرکز پژوهشهاي علوم اسالمي  برگرفته شده از کتاب ارکان ايمان، تهيه وتنظيم - (2)

 ه منوره. )جزاهم اهلل خيرا(دانشگاه اسالمي مدين
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ل ن ما معمويکه در بميبه مفهو -جان، عقل و اراده يوانات و مواد بيح

 باشد. يان نمشمتوجه يتيچ مسئولين خاطر هيندارند، به هم -است 

 :ز استيبرهر چ جۀ عالم بودن اهلل يقدَر نت

را  يد و ماه گرفتگ ي، وقت خورشييقات و ترصدهايدانشمندان با انجام تحق

ن ي دان د ک ه ايسند. ه رکس مينويم يادانند و در گوشهيش از وقوع ميپ

ت ي و تثب ين يش بيشود. پ يث کسوف و خسوف نمنوشتۀ دانشمندان، باع

ب ر  يريچ ت ثثي، ه يابزار و آالت علم  يخدادها، با استفاده از بعضن نوع ريا

 ها ندارد.آن يرَوند کار

ن يدان د و ب ه هم يبا علم و دانشش عملکرد تمام مخلوقات را م خداوند

وارد ب ر س رما  يچ فش اريت ه ين وضعيها را نوشته است. ار آنيخاطر تقد

دن و نوش ته ي ص گردکن د، مش خيت را از ما س لب نميسازد و مسئولينم

 ر اوي فراگ ط ويج ۀ عل م مح يش، تنه ا و تنه ا نتيش ازپير ما پيشدن تقد

 باشد.مي

 :کندميت را از ماسلب نير مسئوليتقد

دان د ک ه او ب ا ين را ميش ايش از پير انسان، پيدر وقت نوشتن تقد اهلل

ام را آزادش، از دو راه خوب و بد، راست و غل ط، ک د ةو اراداستفاده از عقل 

ر او يدهد، بناءً انتخاب خ ود انس ان را ب ه عن وان تق ديح ميده و ترجيبرگز

 سد.ينويم

انج ام داده و از خ دا اطاع ت کن د، ب ه پ اداش و  يک يک انسان اگر کار ني

ار ب د و ش ود. و اگ ر ک ين انتخاب و عملکردش به او ثواب داده ميمکافات ا

گ ردد. البت ه ير و ج زا مفين عملش مستحق کيرا مرتکب شود، با ا يگناه

د فراموش کرد ک ه ب ا توب ه و اس تغفار، در ه ر زم ان امک ان ين را هم نبايا
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نس ت يک بن ده ايما به عنوان  ۀفيده شدن گناهان وجود دارد. اما وظيبخش

 م.يت باشياز گناه و معص يشه در کوشش دوريکه هم

 :انسان عقل داده است به اهلل

ک يکه خوب و بد را تفکنيا يتر ساخته و براوانات بريانسان را از ح اهلل

ن، حق يا يش عطا نموده است و در پهلويکرده بتواند، نعمت عقل را برا

 ين به معنايده است که ايل گرديح خوب و بد را بر او قايانتخاب و ترج

 برخوردار بودن انسان از اراده است.

ر ير نداده بلکه تقدکسان قراياهان را يوانات و گيها و حر انسانيتقد اهلل

با استفاده از عقل و »نوشته و به او گفته است:  يمتفاوت ۀانسان را به گون

ا نا درست، هر ي ام، از دو راه خوب و بد، درست وت دادهيکه برا يااراده

و تو را مسئول ، همان را در حقت خواهم نوشت يکدام را که انتخاب کن

 يا بدت را خواهي رکار خوب وعمل کردت خواهم شناخت، پاداش و بدل ه

 «.ديد

ش يها را مورد امتحان و آزم اخواسته است ما انسان ق خداونديطر نيبد

 قرار دهد.

م و يدن به سن بلوغ، ب ه انس ان فرص ت داده اس ت ت ا تعل ياما تا زمان رس

س ر زده باش د،  ياز و يت، اگ ر گن اهن مديرد و در ايرا فرا گ ينيت ديترب

 دهد.ينممورد مواخذه قرار 

 :نديآفريکند، خداوند انتخاب شده را ميانسان انتخاب م

ا ب د ي  کار خوب و ينه را براين معناست که او زميانتخاب کردن انسان به ا

ک ه م ا  يا ب دي  سازد هر کار خوب ويجاد نموده و اسباب آن را فراهم ميا

ا ب د، ي  ج را چه خوب باش ند وين نتايدارد، ا يدر پ يجيم نتايدهيانجام م
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ن ب د اس ت ک ه يست، بلکه ايجه بد، بد نيکند. خلق نمودن نتيخدا خلق م

 داشته باشد. يدر پ يج بدياستفاده کند که نتا يااش را به گونهانسان اراده

 يد، حتم اً اس بابي آيکه ب ر س رما م يخوب و بد ۀشود هر حادثيمعلوم م

ا پدر و مادرم ا، و ي م ويا خود ما هستين اسباب، يا ان آمدنيدارد، علت به م

 گر.يد يا دوستان، جامعه و کساني

 :دانديج آن از ازل ميتمام حوادث را با سبب و نتا اهلل

کن د، يازدواج م يصد بفهم د ب ا چ ه کس  يک انسان، صد فيکه نيا يبرا

د انتظ ار ي ا ب دبخت، باي د وشويگردد و خوشبخت ميصاحب چند فرزند م

 عمل بپوشند. ۀک رخ دهند و جاميک به ي ن حوادث،يبکشد تا تمام ا

ش، از ازل يش از پيآن، پ ۀجيه را همراه با سبب و نتين قضيا اما خداوند

ش دن  يبه سپر يازيکه ننيز و هر حادثه را بدون ايداند، هرکس، هر چيم

نم او يبيکه ما کف دست خود را م  گونهداند و همانيزمان داشته باشد، م

 يب را يعن يفهم د. ين د و ميبيکج ا مير واقع ه را در جۀ هيز سبب و نتين

 ست.ينده، مطرح نيبه نام زمان گذشته و زمان آ يزيچ خداوند

ز را ب ه ي فهمد و هر چيند و ميبينده و حال را همزمان ميگذشته، آ اهلل

م ب ه م ا يداش ته باش  يت اعتراض سد. اگر م ا در آخ رينوير ميعنوان تقد

، م ن يرا ببار آورد يج بدين نتايسبب، چن آنبب و ن سيتو به ا»د: يگويم

دن ب ر عه ده م ن اس ت و ي فقط نوشتم. پس انتخاب از ت و، نوش تن و آفر

 «.ت بر دوش توستيمسئول
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 :ريبارۀ تقد ه دريچند آ

ن يبه همر است، يم مسثله تقدياز موضوعات مطرح شده در قرآن کر يکي

ر را انکار کند از يکه تقديباشد. کسير فرض ميمان آوردن به تقديخاطر ا

 شود. يمان خارج ميرة ايدا

 :ديفرمامياهلل متعال  ميداريان مير بيتقد ةه را دربارينک چند آيو ا

قَاْبااِل َأن نَّْرََأَهااا ِإنَّ  َمااا َأَصاااَب ِماان مُِّصاايَب   يف اأْلَْرِض َواَل يف َأنُفِسااُكْم ِإالَّ يف ِكتَاااب  مِ اان
  (1)32  يِسري  َذِلَك َعَلى اَّللَِّ 

پيون دد، ي ا ب ه ش ما دس ت ي در زم ين ب ه وق وع نميدترجمه: هيچ رخدا

که پيش از آفرينش زمين و خود ش ما در کت اب ب زرگ و دهد مگر ايننمي

]بنام لوح محفوظ، ثبت[ بوده است و اين کار براي خدا بس يار آس ان ميمه

  ست.ا

 فرمايد:ميجاي ديگر اهلل متعال  و در

لََنا ُهَو َمْواَلاَن َوَعَلى اَّللِ  فَاْليتَاوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ يِصيبَاَنا ِإالَّ َما  ُقل لَّن ُ  (2) 33َكَتَب اَّلل 

که خدا  يزيرسد مگر چير و شر[ به ما نمي]از خ يزيچ بگو: هر ترجمه:

م و نه يشوير مغرور مينه در برابر خ ن است کهيما مقدر کرده باشد ]ا يبرا

م[ و او موال و سرپرست ماست و يپردازياد ميداد و فر در برابر شر به

 د تنها بر خدا توکل کنند و بس.يمومنان با

 
 

                                                 

 .22 :حديد سوره( 1)

 .51 توبه: سوره( 2)
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 شهادت هکلم
 .نيمجعأصحابه أآله و  ی، وعلرسول هللا یوالصالة والسالم عل یاحلمدهلل وکف

 ما بعد: أ
وأ  لااااه إال هللا إشاااا انة أ  ال  :مخاااا  ياالسااااالم علاااا بااااي: »قاااال رسااااول هللا
 1 (1) «...حممدا رسول هللا 

 رکن آن عبارتن يترباعظمت ن وياول باشد:يمپنج رکن  ياسالم دارا

 خداوند از ريحق بغبراله  چ معبود وين که:  هيا هدادن بيگواه از: دان

متعال  خداوند ةفرستاد نکه محمديو اوجود ندارد همتا  يب کتا وي

 است. 

 ن است:يا (اهللإله إال  ال) مفهوم ا ومعن 

 يکه به جا را  ييهازين جمله تمام آن چيست، ايبرحق ن يچ معبوديه

 و يرد بطورکليگ مورد عبادت قرار پرستش و او از ريبه غ و خداوند

 کند. يمطرد  و ينف يقطع

 و يقت است که عبادت با تمام معانين حقياثبات ا ي)إالاهلل(: برا

ک يکتا است، بدون آنکه  شريخداوند  هژيتنها و مش تنها ويمفاه

 داشته باشد.

                                                 

 .16و صحيح مسلم، شماره حديث:  8صحيح البخاري، شماره حديث: ( 1)
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 :الإله االاهلل عبارت اند  يو مقتضا شروط

 :دانش داشتن علم و .1

جهل  و ينادان مقابل ن جمله که کامالا يا ،فهم در اشتن علم و دانشد

  (1 )2فَاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَُّ د: يفرمايمخداوند متعال چنانچه است. 

 «ستيچ معبودى جز خدا نيپس بدان که ه» 

  (2) 3ْعَلُمو َ يِإالَّ َمن َشِ َد ِِبحْلَقِ  َوُهْم ﴿ د:يفرمايمگونه نيمه

 .                                             «مگر آن کسانى که آگاهانه به حق گواهى داده باشند»

 (3)«نه الإله إالهللا نخل اجلنةأعلم يو امن مات وه» د:يفرمايم رسول اهلل
4 

چ يدارد که ه يآگاه داند ويمکه که يحال درد ريمترجمه: هرکس  ب

 «.گردديماهلل وجود ندارد وارد بهشت  زبرحق به ج يمعبود

                                                            در آن نباشد: يبيچ ريهن که يقين تداش  .2

ن کامل يقيم آن يمفاه د الزم است به مدلول ويام توحيپ ةنديگو يبرا 

 امين پيم ايمفاه نسبت به مدلول وش دل در يکس اگر ،داشته باشد

را يان آن نخواهد برد، زيب از يسود ،داشته باشد وجودد يترد شک و

 د:يفرمايممتعال  پروردگار

 َِا اْلُمْؤِمُنوَ  الَّذ   (4) 5ْرََتبُوايَن آَمُنوا ِِبّللَِّ َوَرُسوِلِه ُثَّ ََلْ يِإَّنَّ

                                                 

                 1۹محمد: سورة ( 1)

 .86 :زخرفسورة ( 2)

 .26صحيح مسلم، شماره حديث: ( 3)

 .15( حجرات: 4)
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امبر يو پ ونداند که به خدا قت مؤمنان کسانىيدر حق» ترجمه:

 «.اند اوردهيگر[ شک نيدده و ]يگرو او

ْؤِمُنوَ  ِبَا يَن يوالَّذِ ﴿د: يفرمايم 4 ةيبقره آ ةسور همچنان پروردگار در
  (1)6وِقُنو َ يَك َوَما أُنِزَل ِمن قَاْبِلَك َوِِبآلِخَرِة ُهْم يأُنِزَل ِإلَ 

ش از تو يو آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه پ»ترجمه: 

 «.ن دارنديقيآورند و آنانند که به آخرت يممان ينازل شده است ا

 :که مخالف با شرک است يداشتن اخالص -۳

 د:يفرمايمن يد ت ويعبود ت دريرابطه به اخالص ن خداوند متعال در

 7(2) ﴾نَ ي َلُه الد ِ نيَ ْعُبُدوا اّللََّ ُُمِْلصِ يَوَما أُِمُروا ِإالَّ لِ ﴿

نکه خدا را بپرستند و در حالى که يافته بودند جز ايو فرمان ن»ترجمه: 

 «.ن ]خود[ را براى او خالص گرداننديد و انددهيود گريبه توح

من قال الإله إالهللا  النار یإ  هللا حرم عل» د:يفرمايم زين رسول اهلل   
 8 (3)«. بذالک وجه هللا يبتغي
که   يحال د الإله إالاهلل دريرا که بگو يکتا هرکسيهمانا خداوند »: يعني

واال مقام را  خداوند بلند مرتبه و يخشنود و يمندله آن رضايبوس
 ده است.يبطلبد برآتش جهنم حرام گردان

 که با دروغ مخالفت دارد. يداشتن صداقت وراست -۴

                                                 

 .4بقره:  سوره( 1)

 .5: هبينسوره ( 2)

اره ححديث: صححيح مسحلم شحم . و5401شماره حديث: بخاري: صحيح ال – (3)

657. 
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آنگونه که  ،رنگ مخالف بودهين له وينوع دروغ، ح که به هر يصداقت
  د:يمافريمرد. خداوند متعال يمخلصانه ازدلش سرچشمه بگ

َن يَوَلَقْد فَاتَانَّا الَّذِ  ،ْفتَاُنو َ يُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يْْتَُكوا َأ  يَأَحِسَب النَّاُس َأ   ،اَل
ُ الَّذِ يِمن قَاْبِلِ ْم فَالَ    (1) ۹نيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِ يَصَدُقوا َولَ  نَ يْعَلَمنَّ اّللَّ

شوند و يمم رها يردمان آويا مردم پنداشتند که تا گفتند ايآ»ترجمه: 

نان يش از اين کسانى را که پيقيو به  رنديگيمش قرار نيمورد آزما

اند معلوم دارد و م تا خدا آنان را که راست گفتهيبودند آزمود

 «.کندز[ معلوم يان را ]نيدروغگو

اً   حممدهللا وأ إال هش د أ  ال إليحد أما من » د:يفرمايم رسول اهلل
 10 (2) «.النار ی حرمه هللا عل من قلبه االانقاً رسول هللا ص

 قلب به الإله اهلل شهادت بدهد و ميمص از کس صادقانه و هر يعني

حرام  يو آتش جهنم را بر نکه محمد رسول خداست، خداونديا

 «.گردانديم

 فرستاده اش: و خدا و محبت با يدوست -۵

 وده ولف بمخا ينه ورزيک و يکه با هرنوع دشمن يدوست محبت و

شود، همانگونه که خداوند متعال يمد يام توحيبا پ شتريسبب ارتباط ب

  (3) 11َن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا ّللِ  ِ يَوالَّذِ د: يفرمايم

 «.شترى دارندياند به خدا محبت بمان آوردهيولى کسانى که ا»ترجمه: 

                                                 

 .3 -1عنکبوت : سوره ( 1)

 .32و صحيح مسلم، شماره حديث:  128شماره حديث: بخاري: صحيح ال( 2)

 .165بقره:  سوره( 3)
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ْرتَادَّ ِمانُكْم ينُاوْا َمان آمَ  نَ يَ اا الَّاذِ ي أَ ايد: يحفرمايممتعحال  همچنان پروردگار
ُ بَِقْوٍم  ِت يْ ِنِه َفَسْوَف يَعن نِ   (1) 12بُّونَهُ يِ باُُّ ْم وَ يِ اّلل 

ن ياز د که  از شما يد هر کسيامان آوردهياى کسانى که ا»ترجمه: 

آورد که آنان را دوست يمگر[ را يخود برگردد به زودى خدا گروهى ]د

 «.ا دوست دارندراو ز[ يدارد و آنان ]نيم

 :برابر اهلل م شدن محض دريتسل -۶

 ينشمفرا م شدن به احکام ويارتباط با تسل خداوند متعال در

  (2) 13ُبوا ِإََل رَبِ ُكْم َوَأْسِلُموا َلهُ يَوَأنِ  د:يفرمايم

 «.ديم او شويد و تسليبه سوى پروردگارتان بازگرد»ترجمه: 

   (3)14ًنا ّمِ َّْن َأْسَلَم َوْجَ ُه هلل َوُهَو حُمِْسن  يُن نِ َوَمْن َأْحسَ د: يفرمايم و

م خدا ين چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسليو د»ترجمه: 

 «.کوکار استيکرده و ن

ْسِلْم َوْجَ ُه ِإََل اّللَِّ َوُهَو يَوَمن  د:يفرمايم يگريد يمتعال در جا خداوند
  (4) 15ْرَوِة اْلُوثْاَقىْلعُ ْمَسَك ِبِ حُمِْسن  فَاَقِد اْستَ 

 او يبسو يرو د ويکتا نمايم پروردگار يهرکس وجودش را تسل و»

 خوشنود باشد( و يم راضين تسلياز ا کو کار بوده )ويکه نياورد در حاليب

                                                 

 .54مائده:  سوره -( 1)

 .54زمر: سوره -( 2)

 .125نساء:  سوره -( 3)

 .22لقمان: سوره -( 4)
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محکم  استوار چنگ زده است. سمان مستحکم ويق که به ريبه تحق

 «.ين رشته الهيتر

م شدن اشاره ين تسليا يچگونگ ت ويفيهمچنان خداوند متعال به ک

  د:يفرمايمق نموده يدق

 َأنُفِسِ ْم  ُدوْا ِف يِ نَاُ ْم ُثَّ اَل يَما َشَجَر بَ يكِ ُموَك فِ يَ ْؤِمُنوَ  َحَّتََّ يَفاَل َورَبِ َك اَل
  (1) 16ًمايَسلِ ُموْا َتْسلِ يَت وَ يَحَرًجا ّمِ َّا َقضَ 

آورند يممان نيم که ات قسبه پروردگار ،ستين نيولى چن»ترجمه: 

اختالف است داور گردانند  ةيان آنان مايممگر آنکه تو را در مورد آنچه 

د[ يشان احساس ناراحتى ]و تردياى در دلهاکه کردهيمسپس از حک

 «.م فرود آورنديسر تسل نکنند و کامالا

 ن کلمه که مخالف هرگونه انکار است:يقبول ا رفتن ويپذ -۷

بردارد با  د( درين کلمه )توحيرا که ا يمعان م ويمفاهمام نکه تيا يعني

 يبرزبانش جار قبول کرده وا قلب آنر ميمص از رد، ويدل بپذ جان و

ُقولُوْا آَمنَّا ِِبّللِ  َوَما أُنِزَل د: يفرمايمسازد، همانگون که خداوند متعال 
  (2) 17َنايِإلَ 

امبرش که ي)توسط پ مابرآنچه که  کتا ويبه خداوند  :دييبگو»ترجمه: 

داشته  باور مان آورده ويده است اينازل گرد سنت است( ن وهمان قرآ

 «.ميا

 :ر از اهلليبغ ياز هر معبود يزاريب و انکار -8

                                                 

 .65نساء:  سوره -( 1)

 .136 :بقره سوره -( 2)
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ا به ي کتا، ويخداوند  يهرآنچه که بجا از يزاريب و دن انکاريورز کفر

 ريساها، بتها،  تطواغيگردد مانند: يمعبادت  پرستش و يهمراه و

ا ي يليما فاي يفرد يشرع ريغ يآروزها هوس، و و يمخلوقات، هو

 و... يگروه

ْؤِمن ِِبّللِ  فَاَقِد يْكُفْر ِِبلطَّاُغوِت وَ يَفَمْن د: يفرمايمن يخداوند متعال چن
  (1)18اْسَتْمَسَك ِِبْلُعْرَوِة اْلُوثْاَقىَ 

ه ورد بمان آيکفر ورزد و به خدا ا ،پس هر کس به طاغوت»ترجمه: 

ست چنگ زده يزى استوار که آن را گسستن نيبه دستاوکه ن يقي

 «.است

تان حال توجه شهادت بوده و ةتمام موارد فوق مربوط به جزء اول کلم

م با أخدا است تو ةفرستاد نکه محمديم شهادت برايرا به  مفاه

                                                              :            يعنين شهادت يدارم:    قسمت دوم ايمات آن معطوف يمقتضا

 آن خبرداده است. از باورکردن هرآنچه رسول خدا ق ويتصد -1

 .رسول مقبول اوامر از يفرمانبردار اطاعت و -2

 برحذر کرده و يآن نه از امبريهرآنچه که پ ز ازيپره اجتناب و -3

 داشته است.

باشد که  يوه ايش روش و وند تنها برت خداعباد نک پرستش ويا -4

 نموده اند.                                                       مقرر ان داشته ويب امبرشيپ و اهلل

                                                 

 .256:  بقره سوره -( 1)
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 مادر، محبت پدر و يکه محبت او باال امبريدن به پيمحبت ورز -5

ث که باع آنگونه رد.يش قرار گيش از محبت نفس خويب يحت و فرزند

 گردد.                                                               دفاع از او او و ياري نصرت و ر،يتوق ،ميتعظ
 د رايشرط دوم توح و ح باشديمانش صحينکه ايا يبرا يپس هرمسلمان

 يعنين امر مهم يدن ايتحقق بخش يد برايبا ْده باشديتحقق بخش
نکه شهادتش يا يبرا زين و شد.بکو امبريدن به پيمهر ورز محبت و

گفتند تو فرستاده يمکه  نيمنافق ةمتعال دربار خداوند رفته شود،يپذ
ُ يَنْشَ ُد ِإنََّك َلَرُسوُل اّللَِّ َواّللَُّ  د:يفرمايم يخدا هست ْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواّللَّ

   (1)1۹ َلَكاِذبُو َ نيَ ْشَ ُد ِإ َّ اْلُمَناِفقِ ي
 يول -يخدا هست دةفرستا م که تو حتماايدهيم يگواهما  :يعني»

 خود دروغگو هستند(. ةدهد که منافقان در گفتيم يگواه  خداوند

 ،بر نداشتشان دريبرا يچ نفعيشود که شهادت آنان هيمده يپس د
 ده انديشهادت را در خود تحقق نبخش يچون معنا

بطالن  و يه نفکه ب را ييزهايآن چ ،يمدانشمندان اسال علما و
 برشمردند: ريانجامد بشرح زيم( الإله إالهللا حممد رسول هللان )يشهادت

 ياو انباز قرار دادن مناف يبرا کتا ويعبادت خداوند  ک آوردن دريشر
  مان است.يا

ْغِفُر َما يْشَرَك بِِه وَ يْغِفُر َأ  يِإ َّ اّلل َ اَل د: يفرمايمه ين آيا خداوند متعال در
  (2)20َشاءُ يَذِلَك ِلَمن  ُنو َ 

آمرزد و فروتر از يمن را که به او شرك آورده شود نيخداوند ا»ترجمه: 
 «.ديبخشايمآن را بر هر که بخواهد 

                                                 

 .1ون: منافق سوره -( 1)

 .116نساء:  سوره -( 2)
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ِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر يْشِرْك ِِبّللِ  فَاَقْد َحرََّم اّلل ُ َعلَ يَمن د: يفرمايمهمچنان    
  (1)21 ِمْن َأنَصارٍ نيَ مِ َوَما لِلظَّالِ 
بصورت  وندخداپس شرك آورد   وندبه خدا که يکس»ترجمه: 

گاهش آتش است و براى يو جا نمودهبهشت را بر او حرام  قطع
 «.ستياورانى نيستمکاران 

 !نينمازگزاران متد ويمدوستان گرا
 يبا جار اشفرستاده و د به اساس دستورات خداوندييايپس ب

 و يليمفا ،يفرد يار نمودن زندگيع زبان و برن يدتنمودن شها
 حاصل نموده و را پروردگار يرضامندات آن يمقتض خود با ياجتماع

 يول .مييآخرت آماده نما ا ويدن خود در يبرا ياشرافتمندانه يزندگ
 و متابعت از رسول اهلل فقط در ن امر فقط ويم که ايفراموش نکن
 . است ميسر ممکن و اهلل عنهم( ي)رض اصحاب کرام

 

 
 

                                                 

 .72مائده:  سوره -( 1)
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 هاي تحقق آنراه معاني اخالص و
ل  مدد   ل  ا      ِ ل ل أم ددَن    أ ،ي الَّدد ل ِلل  وذ  ع ددند  ي ، و  ه ل سدد   ن  ، و     َن  غفل سدد   ن  و   ن ،ي ل دد   الدد  ل ي  صددن نَّعب دد     
دد للل بل  ددأنف   ورل َن  ن ش ددمل ددا و  ن  سل دد م  ل  ف دد للا    ل هدد ل ن يَّ م دد ا،ن ددالل أعم   يئاتل س ددن مل ل ضدد ل ي  ن م دد، و     ل دد لَّ ضل
    بدد   مدد اع ع  م    أنَّ     شدده  ن  ، و     ل دد يك  َنل  ش ددّل      حدد   و    للا  إّل       إل ددأن ّلَّ     شدده  ن، و     ل دد ي  دل هددال  ف  
ددَنل  ی  ، و الصَّددل    ع   ددول  س ددر  و   م ددا . أيمج علددی آللدد ل و ص دد بل  أ، ص ددادلا الو عدد ل و ع   ددمير س ددول ن ا الر 

   بع :
 ميبسم للا الَنمحن الَنح -م يطن الَنجيعوذبلل من الشأ

ي  ل    ال  لين  ح ند ف اء  و ي قليم وا  :یقال للا تبارک و تعال ِ ْ لصل و م ا أ ملَن وا إلّلَّ لليد ْعب   وا اِلَّ  
  (1) 1الصَّل    و يد ْؤت وا الزَّك ا   و ذ للك  دلين  اْلق ي لم ةل 

كهه يرا بپرستند و در حالاهلل فرمان نيافته بودند جز اينكه  آنانشرح کلمات: 

به   شرک و از و را براى او خالص گردانند (خود)اند دين به توحيد گراييده

و نماز برپا دارند و زکات بدهنهد و  آورند يم روين ابراهيد ديبه توح يپرست

 .دين ثاب  و پايدار همين اس 

                                                 

.5آي   ،هبين ةسور (1)
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ْلقلْسطل و أ قليم دوا و ج دوه م ْم علْند   ق ْل أ م َن  ر ّب ل بل  :ميالقَنآن الرَن  يف یتبارک وتعال للاقال 
ْ لصلي  ل    ال  لين    ِ ٍ  و اْدع و      (1) 2ك ل ل م ْسجل

به هنگهام  و) يبگو پروردگارم به عدال  فرمان داده اس ، که در هر مسجد

 ،شيايهن بهه دعها و ،او را د ويهاو بگردان يتان را بهه سهوهاييرو ي(هر نماز

 د.ياو خالص گردان ين خود را برايکه د يدر حال ،ديبخوان

اهلل متعهال بهه  :فرمودنهد   اسه  کهه رسهول اهلليروا رةيابو هر از

 نگرد.ميتان اعمال شما و هايکند بلكه به قلبمياموال شما نظر ن صورت و

آوردنهد.هر آن ميک يمهن شهر يکه برا يپروا هستم از شرک کسان يمن ب

 ، او ورا يگريآورد با من دميک يشر دهد ودرآنيرا انجام م يکه عمل يکس

 .هستم متنفر زار ويب ياز و يعني ،کنمميشرکش را ترک 

إلنَّ اِلَّ  ع زَّ و ج لَّ ّل  يد ْنظ َن  إلَل  ص و رلك ْم و أ ْمو اللم ْم و ل ملْن يد ْنظ َن  إلَل  » ر س ول  اِلَّل  :ق ال  
 3 (2) .«قد   وبلم ْم و أ ْعم اللم مْ 

لع م دع   ل  ملدن ع  م   َنكل الشَّ  نل ع   اء  ك  َن   الشَّ  أغنل قال للا تبارك وتعاَل أ   » قال رسول للا
 4(3) «   َنك  شل و      ك   َن  ي تد  يل غ   ي ل فل  ي  عل م   ك  َن  أش  
 كم و رحم  اهلل و برکاته!ين، السالم عليمن و متدنماز گذاران مؤ 

باشهد. مي "تحقه  آن يههاراه اخهال  و يمعهان"موضوع خطبه امروز مها  

را  يقبول اعمال اس ، چهرا کهه اهلل متعهال اعمهال ياصلاخال  رکن ، ناًيقي

                                                 

.29: اعراف سوره –( 1)

.7827شمارة حديث: مسند امام احمد بن حنبل،  -( 2)

.2985( صحيح مسلم بحديث شماره: 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن معاني اخالص و راه هاي تحقق                                      هاي جمعه    خطبه

 

201 

 

ن يدر ين سواالتيبر بنا اخال  وجود نداشته باشد. آنکند که در ميقبول ن

 نس  که:ينه مطرح اس ، ايزم

 دارد؟  رفته شدن اعمال نقشياخال  چقدر در پذ

 کنند؟ميه نعمل توج   اخال  دريبه اهم يچرا مسلمانان امروز

 را در قبال خواهد داش ؟ يجي  اخال  در اعمال چه نتايعدم رعا 

از بلنهد  ين قهوت ناشهيهبخشهد. اميبرانسان را  يبزرگ ياخال  قوت روح

 يکسب رضا يش را برايرا انسان نفس خويمان اس  زيهدف و قوت ا بودن

 اس . هاوخاطرهروان  روح، اخال  آرام بخش .ه اس اهلل متعال خالص کرد

 و ههارنج .ديهنماميآزاد  ههااضهطرا  و دلرره انسان را از وسوسهه و اخال 

گهر اخهال  ياثهر د .كنهديش را اجابه  ميدعا بالها را از او برطرف نموده و

 يههاآنكه بخهاطر ههدف آرزو .اس  گردن آن بحرک  دعوتياستمرار بخش

کشهد يكند اگر به هدف نرسهد دسه  از کهار ميتالش م يشروان و ينفسان

 و  ،ابديبوده باشد ادامه م ياهلل تعال يرضا ين صالحان گفتند آنچه برايبنابر

نشهان اخهال   شهود.يقطعه م خته وير اهلل باشد از همه گسيآنچه بخاطر غ

ه بهه چهبهه آن مان دارد ويد ايگوميدر عمل آنس  که فرد مسلمان به آنچه 

 دهد.مير قرار يثأت وردگران را ميد ،دهدميا انجام يد يگوميگران يد

 :ف اخالصيتعر

پهنج نهوع آن را  :ف نموده اند. بطورمثالين نوع تعريبه چند اخال  را علما 

 .مينماميان يب
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اٍ  ت َنلي  ون  و ْجد   اِلَّل ف ُ ول ئلدك   .اهلل متعال يطلب رضا :اخال  .1 و م ا آ تد يدْ  ْم ملْن ز ك 
  (1) 5ه م  اْلم ْضعلف ون  

 .آشكار حاالت پنران و و هاکردارها وگفتار ةدر هم  يداشتن ن :اخال  .2

 .گانهي و هكيعبادت اهلل  :اخال  .3

 .دگاه مردميه اعمال از ديتصف :اخال  .4

 .(خلط)هر شو   ه اعمال ازيتصف :اخال  .5

 :دياخالص در توح
ههر  : (2) (ما من مس م يسج  لل سج   إّل رفع  للا هبا درجة وحدط عند  هبدا ئطيئدة)

خهال  کامهل بهه اهلل تعهالي بهه سهجده بيفتهد، ا ق دل ودصهمسلماني به 
تهمامي گنهاهي او را محهو و پهاک وده و همهن دهنهاو را بل ةهدرج خداوند
 6.گرداندمي 

 :عبادت  اخالص در
فتهد، ياخهال  کامهل بهه اهلل متعهال بهه سهجده ب به صهدق دل و يهرکس

و پههاک  او را محههو انگناهههمياو را بههاال نمههوده و تما ةدرجهه خداونههد
 گرداند.مي

 :اخالص در روزه
مددن صدداض رمضددان ا ددا ع و اح سدداب غفَنلدد  مههي فرمايههد: ) حضههرت رسههول اهلل

 7 (3). (ماتق ض من ذنب 

                                                 

.39روم آي   سوره –( 1)

.22370مسند امام أحمد بن حنبل حديث شماره:  -( 2)

.175، صحيح مسلم شماره حديث: 38يث: صحيح بخاري شماره حد -( 3)
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مهاه رمضهان را  ،يدپاداش اخهرويمان کامل و به اميا ( با اخال  و يهرکس
  شود.ميده يش از آن کرده بخشيکه پ يرد، گناهانيروزه بگ

  :هااستنباط نکته

ن اسالم ين مبيات ديکوشد تا مطاب  هدايمخلص م ةبندهمدردي  تعاون و

 يک جسد هستند، همكاريمن به مثل ؤگر ميمن با دؤکه گفته شده اس  م

 د. ينما

  :دوام زندگي نجات جامعه و

نجهات دههد  يبندبار ي، فساد و بيرا از شكستگ هاتواند ام يچ کس نميه

نه بخاطر مهردم در راه حه   کنندميام يق جز مخلصان که بخاطر اهلل متعال

در  يکنند همانا نجهات واقعهي  مين اهلل  فعالياعالء د يبرا کنند ويکار م

 بس. اخال  اس  و گرو

  :اداي آن شناخت حقوق مردم و

 د ونهدانيحقوق مردم را خهو  م که نس ين ايمخلص يهايژه گياز و يكي

آنرها  يگهران بهااليکه مبادا حه  د دنباشميکوشا  ماًئح  آنرا دا يادا يبرا

  .ماندن يباق

  :اخالص با داستان جالب در  رابطه

يقول: انطل   )عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنرما قال سمع  رسول اهلل

ثالثة رهط ممن کان قبلكم حتي أورا المجيهب للهي غهار فهدخلوه فاغهدرت 

مهن ههذه الصهخرة  صخرة من الجيل فسدت عليرم الغار فقالوا لنه الينجيكم
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لال أن تدعوا بصالح أعمالكم فقال رجل مرم اللرم کهان لهي أبهوان شهيخان 

 8 (1)کبيران و کن  ال اغب  قبلرا أهالً و ال ماالً...( 

ام کهه دهيشن د: که از رسول اهلليگومي رضي اهلل عنرما عبد اهلل بن عمر

پنهاه  يغهار شب بهه يسپر يسفر بودند، برا گذشته در يهاام  سه نفر از

گهر گفتنهد يک ديهبند نمود. با  يبزرگ يآن را سنگ ةبردند که ناگران درواز

کهه از اهلل متعهال بهه سهبب  يافه ، تازمهانيم يتوانمين غار نجات نيکه از ا

 م.ينه دعا نه نمائمخلصااعمال 

ش از آنرا خود، يداشتم که هرگز پ يريمادر پ و پدر !يالر :شخص اول گف 

بههه  ،زميهآوردن ه يبهرا يم. روزيدينوشههمير نياران شهكتاوالد، زن و خهدم

ده يش آنرا باز گشتم که خوابيپ ياز آنرا دور ماندم و وقت صحرا رفته بودم و

 ده بودنهد ويهامها آنهان هنهوز خواب ،دميآنرا دوشه ير را برايشبانه ش .بودند

ر يفرزنهد قبهل از آنرها شه ا خود زن وي دار کنم. ويشان را بيدم که اينپسند

کودکهانم در برابهرم از  ر در دستم بود ويکه ظرف ش يدرحال ناچار ،ميوشنب

 د ويهدار شوند. تاآنكه صبح دميمنتظر ماندم که آنان ب ،دندينالمي يگرسنگ

ن عمل را خالصهانه و ياگر من ا يدند الريرشان را نوشيش دار شدند ويآنان ب

پهس از  ات ببخش،جن  ين وضعيام ما را از ا  تو انجام دادهيرضا يبرا طفق

 خروج از غار ممكن نبود. اما خود تكان خورد. ين حرف سنگ از جايا

ن يتهرزيداشهتم کهه عز ييکه من دختر کاکا يدانمي! تو يالر :گف  يگريد

را  ن عش  مردان به زنان دوس  داشهتم، اويد تريرا شد کس نزد من بود، او

 ين کهه قحهط سهاليهتا ا امتناع کرد يدم وليطلب خواستم وکام خود را از او
                                                 

.2272ه: ( صحيح بخاري حديث شمار1)
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بهه او  نهاريس  ديب كصد ويش من آمد يپ ،بر او تنگ شد يش آمد وزندگيپ

چهون بهر  ن کهرد ويچنه و ،ن که او بها مهن خلهوت کنهديدادم مشروط بر ا

گرفتم به مهن گفه   او قرار يان دو پايچون در م ،افتمياو قدرت  ييکامجو

صهرف نظهر کهردم در  اًرفو .مرر مرا جز از راه مشروع نشكن از خدا بترس و

ن عمهل را يهن خل  بود، پروردگارا! اگر مهن ايمن محبو  تر كه او نزديحال

  نجات بخش ين وضعيرا از ا   تو انجام داده ام مايرضا يبرا طخالصانه فق

 ،شهتر شهديش دهانهه غهار بيگشا د ويسنگ جنب ،مرحم  فرما يشيگشا و

 .توانستند از غار خارج شوندميهنوز ن يول

مزد آنرها را  کارگر استخدام کرده بودم و ياخداوندا عده :گف  مسو شخص

مهن مهزد او را بهه  ،رفه  ک نفرشان که مهزدش را رهها نمهوده ويدادم جز 

نزد من آمهد  يپس از مدت .اد شدين که مال او زيان معامله انداختم تا ايجر

 و وگها شهتر و بنده خدا مهزد مهرا بپهرداز بهه او گفهتم: آنچهه از يگف  ا و

همه از مزد تو به دس  آمده اس ، ح  حهالل تهو  ينيبميبرده  گوسفند و

ر تهو را مسهخره ياهلل مسخره ام نكن ! گفتم: خ ةبند يا :اس ، آن مرد گف 

 يبهاق يزيهچ آنرا حرک  داد و ل گرف  ويتمام مال خود را تحو و .کنممين

ام داده ام  جهن  تهو ايرضها يبهرا ن عمل را خالصانه ويا! اگر ايخدا ،نگذاش 

همهه  د ويخود جنب يسنگ از جا ،ناگران ،  نجات ببخشين وضعيمار از ا

 رون آمدند.ياز غار ب

  :داستان عکرمه بن ابوجهل
ن يمحمهدام را يجهالب ةرابطه به اسالم آوردن عكرمهه بهن ابوجرهل قصه در

ذکر نموده اس   (اضواء البيان يف ايضاح القدَنآن بلقدَنآن)رش يدر تفس يطيشنق
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د عكرمه بن يكه مكه مكرمه توسط لشكر اسالم فتح گرديد: زمانيفرمامي که
سوار شهد در  يخواس  که به حبشه برود، در کشتيم جرل فرار نمود وابي

گفتنهد يم يگهريک ديبه  ين کشتيرخ داد. راکب يديوسط راه طوفان شد
تواننهد. ميگهران نفهر رسهانده نيد چونكهه ديكتا بخواهياز اهلل  دکه تنرا مد

تواند پس يبحر نفر رسانده نم در يگرياهلل د ر ازيكه غيرمه فكر کرده وقتعك
توانند. در نزد خود عرد بس  گفه  ياو نفر رسانده نم از رين هم بغيزم در
دسه  او را  رفته و در نزد محمد ين بحر نجات دهياگر من را از ا يالر
 يداسهتان بهه خهوب ايهن از .ن کار انجام داديهم آورم ومياسالم  رم ويگيم

شود که تنرا اسالم آوردن عكرمهه اخهال  بهه اهلل متعهال بهود. ميده يفرم
 9 (1) س.ب تواند برساند وياهلل م ،ضرر نفر و يعني

  :اخالص يفرد يهاامديپ

 آرامش رواني: .1

 اهلل يگهران تنرها رضهايد يک برايمسلمان از انجام عمل ن يهدف اساس

د يهشهود، بهدون ترد يمنتره   اهلليآن به رضها يرا که انترا ياس  و هدف

د. اخهال  آرام بخهش ينماميآزاد  هااضطرا  و دلرره انسان را از وسوسه و

كتها يمهومن  :ديهفرمايم ياس . اهلل متعهال در مثهال قرآنه هاخاطره روان و

کهدام عمهل  از ،خواهديداند بادار ش از او چه ميپرس  مانند غالم اس  او م

َ  اِلَّ  م دًل لع ر ج دلع فليد ل ش دَن ك اء  شهود يز نها خشهنود ميهه چچاو خشنود واز  ض دَن 
نل م دًل لع الْ ْمدد   ِللَّل ب دْل أ ْكًلد دَن ه ْم ّل  يد ْع  م ددون   دْل ي ْسد  ولث   م   ش اكلس دون  و ر ج دلع س د  معا للَن ج ددٍل ه 

 خداوند مثال زده اس  مردي را که بردة شريكاني اس  که: (1)

                                                 

17حجرات،   الر اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، سوره تفسي -( 1)
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ه مشغولند، و مردي را که تنرا تسهليم عبارة او به مشاجره و مناز ره دتپيوس

 سهزاواريک نفر اس ، آيا اين دو برابر و يكسانند؟ حمد و سپاس تنرا خدا را 

 اس ، و ليكن بيشتر آنان نمي دانند. 

 قوت روحي:  .2

 از بلنهد بهودن ين قوت ناشيبخشد. اميبرانسان  يبزرگ ياخال  قوت روح

اهلل  يکسهب رضها يش را برايرا انسان نفس خوياس  زن مايهدف و قوت ا

ش را يضهعف خهو ا زود گذر بوده ويدن يهايرداند. شگفتگميمتعال خالص 

 يکه با اهلل متعال معامله کردند با قوت خسته گهياما آنان سازند ويآشكار م

اخال  خود را از  رسند ويبه هدف م پيمايند ويرا م ير بنده گير مسيناپذ

از ههر قهوت   (مهان واخهال يا) يقوت روحه .داننديتر ميقو يماد وتهرق

 بزرگتر اس .  يماد

 دوام به کار: .3

دن آن بحرک  دعوت گراس  آنكهه بخهاطر يگر اخال  استمرار بخشياثر د

کند اگر به هدف نرسد دسه  از يتالش م يشروان و ينفسان يهاهدف آرزو

دان  ) .ن صالحان گفتنهديکشد بنابريکار م دان  للغ ديلللا  ،ا لل د اض  و  ا ت ص دل   م اک  و م دا ک 
َ  و النف ص دل   آنچهه  و  ،ابدييبوده باشد ادامه م ياهلل تعال يرضا يآنچه برا (النق ط د

  .شوديقطعه م خته وير اهلل باشد از همه گسيبخاطر غ

 تحول عادات به عبادات:  .4

ههر عمهل   صورت موجود بودن اخال اعمال اس  که در يايمياخال  ک 
شود. يل ميصورت عدم اخال  به عادات  تبد عبادات در مباح به عبادت، و

قبال هراتفاق که بخاطر  در :ديفرمايم امبريف آمده که پيث شريحد در
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تهرا  ياهلل تعهال يلقمهه کهه در دههن همسهرت بگهزار ياهلل متعال باشد حت

إلنَّك  ل ْن تد ْنفلق  ند ف ق ةع تد بدْ   »دهد. يپاداش م َْنت  هبل ا ح دىَّ م دغل و  ا َت ْع دل  ي هبل ا و ْج   للال إلّلَّ أ جل
 10 (1) .«اْمَن أ تلك   مف  يفل 
 کار: و انجام پاداش بدون تکميل و اجر .5
 ل نكرده وينس  که فرد مخلص اگر چه کار را تكمياز برکات اخال  ا يكي
در د کنهيل آن را نداشته باشد پاداش کامهل آن را کسهب ميتكم ييا تواناي

کسهكه صهادقانه از اهلل  :ديهفرمايم امبريهح مسلم آمده اس  کهه پيصح
رساند. اگر چهه يد، اهلل متعال او را بمقام شرادت ميمتعال طلب شرادت نما

مددن سددُل للا الشددهاد  بصدد ا ب غدد  للا منددازل » د.يههش فههوت نمايبههر بسههتر خههو
 11 (2) .«الشه اء وإن مات ع ى فَناش 

 :ضمانت اهلل ياري و  .6

مشهمول کفاله   د اهلل متعال قرار گرفتن ويمورد تائ ،از ثمرات اخال  يكي

َ  للا بلردا ٍ  ع بد    :ديفرماياو شدن اس .  اهلل متعال م ا اهلل يهآ:   (3)12ا للدي

 ؟ س ين يبنده اش کاف يبرا

مدن أرضدي للا بسداط النداا كفدا  للا و قال: ) أن رسول اهلل عن عائشه
شهههههه يعا( يعنهههههي از ی الندددددااللا الدددددلنددددداا و ك ددددد  ا امدددددن أسددددداط للا بَنضددددد

  يآن که به خاطر رضا :فرموده اس  که آن حضرت  يرواقهيصد

کنهد. آنكهه ياهلل متعال مردم را برنجاند، اهلل متعال شر مردم را از او دفهر م

                                                 

1295حديث نمبر  160   1صحيح البخاري ، جلد  -( 1)

1909حديث نمير  1517    3مسلم  ، جلد صحيح  -( 2)

.35زمر: وره س –( 3)
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سرنوش  اورا بهه مهردم واگهذار  ي  مردم اهلل را برنجاند، اهلل تعاليرضا يبرا

 13 (1) کند.يم

 :هاسختي در اد اهللامد .7

كه خهوا  يبها چشهمان ،دههديم ياريهخهود مخلهص را  ياريهاهلل متعال با 

ش يدعها بالها را از او برطرف نموده و و هاكند، رنجيم يرود او را نگربانينم

اعمال شان بهوده  در ،کند سبب نجات بندگان فقد اخال  آنرايرا اجاب  م

 .بس تواند ومي

 :الصاخ يعاجتما يهاامديپ

 امنيت: .1

،  اعمهال مها را س   که اهلليام  نيجه ثمره اخال  فقط مربوط به قينت

را از آتهش دوزخ  ما و ،ب ما گردانديبرش  را نص د، ويقبول درگاه خود نما

 نجات دهد.

 .باشدميار مرم يا ما بسيدن يبلكه اخال  در زندگ

 .آوردميمحب   هاانسان ياخال  در زندگ :الف

 .باشدميفساد  ةنابود کنندخال  ا :   

  .گردديثبات م اخال  سبب امن و :ج  

   اس . يامن ياخال  سبب برقرار :د  

 گردد.ميجامعه  م  دريصم و يجاد برادرياخال  سبب ا :ه  

 
                                                 

 .2770صحيح ابن حبان البستني، حديث  – (1)
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 عدالت: .2

کوشد تا سعادت بر ميمخلص  ةشامل شود، بند يهرگاه که اخال  در زندگ 

ظهالم از آسهمان  ةيسها اه ظلهم ويس ابر شود، ه افكند و عدل برپايجامعه سا

 ةيسها امبران را فرستاده اس  تها ظلهم ويچنانچه اهلل متعال پ ،ده شوديبرچ

ن کهار يها اده شهود. ويهپن يزم در يعدال  الر اد برکند ويبن خ ويآن را از ب

 14 (1) .بس ر اس  وين امكان پذيتوسط مخلص طفق

 راجع به اخالص: ءاقوال علما

اخال  گاهي عمل کوچک را بزرگ و عمل بهزرگ و ارک: بن مبعبداهلل ا .1

  سازد.زياد را کوچک و ناچيز مي

قه سن  نباشد ياو اخال  بوده اما به طر که در يعمل :اضيل ابن عيفض .2

ههم  سن  اما در او اخال  نباشد باز ةقيکه به طر يعمل شود، وميقبول ن

 س . يقابل قبول ن درس  نبوده و

داش  اهلل مهذم  اههل کتها  را ميده يدون عمل فاعلم بم: اگر يابن الق .3
ن را يداشه  اهلل مهذم  منهافقميده يهکرد. اکر عمل بدون اخهال  فامين
 کرد. ميان نيب

خهود را، مثهل کهه  يههايكيپوشاند نمياس   يمخلص کس ي:امام غزال .4
  .پوشاندميگناهان خود را 

 تحقق اخالص:  يهاراه
 و ينهياز اخال  باشد در هر امر از امور د يل خالچ امكان ندارد که اعمايه
اخهال  را درمسهائل  ةل اس . بطور مثهال چنهد نمونهياخال  دخ يويدن

 :دارميان ميالَ بيذ يعبادت
                                                 

173ي   کتورمحمد يوسف قرضاواخال ، تأليف د ني  و -( 1)
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 :يداراخالص در شب زنده الف:
 ده نهدارد. ههريهد فاييهعبهادت نما ان نباشد تمام شهب رايم اخال  در اگر
م. يسههازميدرآن روشههن   را   اخههاليههم، اهميدهمههيرا انجههام  يعملهه
ماه رمضان را به پها  روزه د پاداشيمان واميد: هرکس با ايفرمامي امبريپ

 شود.  ميده يکه قبالَ انجام داده، بخش يدارد، گناهان
 :در راه خدا يدوست ب:

ن دو نفهر تنرها يها يشخص هم اثر دارد، اگر دوسهت دو ياخال  در دوست

ش در نهزد اهلل متعهال دارد. چنانچهه پهادا ار اجهر ويباشد، بس اهلل يرضا

نقهل نمهوده  يکه امهام بخهار يثيحد در يدر رابطه به دوست رسول اهلل

ع ٌة ي ظل  ه م  ا ِلَّ  ) :ديفرمامين ياس  چن و  ر ج ل نل َت  دابَّ يفل ا ِلَّل ، يفل ظل  ل ل يد ْوض  ّل  ظللَّ إلّلَّ ظل      س بدْ
در زيهر سهاية  باشند کههمي هاهف  گروه از انسان  (1) (  ْي ل عَنقا و تف   ْي ل ع االْج  م ع  

 نفر ک نوع آن دوي ،از آن هف  نوع افراد در روز قيام  قرار دارند. عرش اهلل

ا يهنهد يآميهم هم دوس  شدند و به خاطر او گرد اس  که به خاطر خدا با

 15 شوند.مياز هم جدا 

اخهال   ر جنهازه،ييتشه   دراخال همچنان اخال  در رفتن به مسجد، و

 توبه، اخال  در طلب شرادت.

  :سخن ةصخال

رابط بهه  که قرائ  نمودم. در را يث نبوياحاد م الشأن وين عظات قرآيآ

و جهان عبهادت همهان اخهال   نمودم، جهوهر يريجه گين نتياخال  چن

 يجهان بهرا ةبه منزل هاکردار يبرا پرستش اس  و و يبندگ راز ، ياس . ن

                                                 

.660حديث شماره صحيح البخاري  -( 1)
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بدون روح وجود ندارد، چرا کهه در  يچ کاريد اس  و در امر پرستش هلبکا

د.     يهاياز آن برن يهيده يهمانهد، کهه فامي يجهان يکالبهد به ن صهورت بههيا

 يفرسهتادگان الره امبران ويهدعهوت پ ياصل اساسه ن ويق  دياخال  حق

اخهال   ،رش آن اخهال  اسه يعدم پذ رش اعمال ويپذ ياد اصليبن .اس 

  16(1) .زندميان را رقم يا زي يوزرياس  که پ
  

                                                 

کتا  کردار هاي قلب، تأليف محمد بهن صهالح المنجهد، متهرجم گهروه علمهي  -( 1)

  15فرهنگي موحدين   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام، فضايل و حكمت هاي آن نماز                                       جمعههاي خطبه

 

213 

 

 

10 
 

 نماز
 آن هايوحکمتفضايل  ،احکام

ئآت يسِمن  نه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وياحلمد هلل حنمده ونستع  
ونشهد أن ال إله إال هللا  ،له يدهافال ضلليهده هللا فال مضل له ومن يأعمالنا، من 
 ىا وعلي کث  مايتسل صلي هللا عليه وسلم ک له وأن حممدا عبده ورسولهيوحده ال شر 

حمکم  يف یقال هللا تبارک وتعال ن.يوم الدي یآله وأصحابه ومن تبعهم ابحسان إل
َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا  :ميطان الرجيأعوذ ابهلل من الش نيل وهو اصدق القائليز نالت

ُموا ِِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍ َتَُِدوُه ِعْنَد اَّللَِّ إِ  َ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصير الزََّكاَة َوَما تُ َقدِ     (1)1انَّ اَّللَّ

 ...(.مخس شهادة ياالسالم عل بين): قال رسول هللا
ال إله إال اهلل محمد  (ن ارکان اسالم بعد از شهادتياز بزرگتر يکينماز، 

 گ، که خداوند بزربودهاسالم  هايهين پايتر ينماز از اساس ،است رسول اهلل
هر  ينماز باال ،آن امر فرموده است يه اقامه و برگزارم بيبار بار در قرآن کر

از  ،تش انکار ورزديکه از فرض يکس.باشدمي فرض -مرد و زن –بالغ  عاقل و
  گردد.مياسالم خارج  ةريدا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  :يقال اهلل تبارک وتعال   (2) 2ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ

 .داردميسته باز ينا شا از هر کار زشت و (ش راصاحب)همانا نماز  :يعني

                                                 

 .110 قرة:بسوره  – (1)
 45عنکبوت:  سوره -( 2)
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 ف نماز:يتعر

ن قول خداوند متعال يل ايدعا است به دل يبه معنا :لغت  صالة دراي مناز 

 حق آنها دعا کن. در  .(1)3وَصَل عَلَيْهِمْ د:يفرماميکه 

تَ َتَمةر اِبلتَّْسِليِم َمَع النِ يَِّة ِهَي َأقْ َوالر َوَأفْ َعالر ُمْفتَ َتَحةر اِبلتَّْكِبِي مُْ  :نماز در اصطالح
 4(2) ِبَشَراِئَط َمُْصوَصٍة.

 ( 3)ِهَي اْسمر ِِلَِذِه اَِلفْ َعال اْلَمْعُلوَمِة ِمَن اْلِقَياِم َوالرُُّكوِع َوالسُُّجوِد. :ديگر تبه عبار 
به  ،نهيپنجگانه در شب اسراء قبل از هجرت به مد هايت نمازيفرض 
ت نموده يروا که انس يثيل حديفته است. بدلصورت گر امبريپ

الصلوات ليلة أسري به مخسني، مث نقصت حىت  فرضت على النيب» است:
جعلت مخساً، مث نودي: اي حممد، إنه ال يبدل القول لدي، وإن لك هبذه اخلمسة 

 6 5(4) «مخسني

  :ت نمازيفرضل يدال
ُموا ِِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍ َتَُِدوُه َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا ا﴿ الف: قرانکرمي: لزََّكاَة َوَما تُ َقدِ 

َ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصير   7 (5)﴾اِعْنَد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ
 
 8 (1) ﴾َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا َّلِلِ  قَانِِتنيَ ﴿

                                                 

 103توبة:  سوره -( 1)
 املوسوعة الفقهية الکويتيه. مصطلح: صالة. -( 2)
 : صالة.ملوسوعة الفقهيه الکويتيه: مصطلحا -( 3)
.213( سنن الرتمذي، حديث مشاره: 4)
.110ه بقر  سوره -( 5)
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 (يعني عصر، کوشا باشيد و)نه نماز ميا (به ويژه)در انجام نمازها و "

در  ،و با خشوع و خضوع)محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا بپا خيزيد 

 ."(هيبت و عظمت خدا را مجسّم داريد ،برابر ديدگان خود

َذِلَك ِذْكَرى َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَريفَِ النََّهاِر َوزَُلفًا مِ َن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيِ َئاِت ﴿
 9 (2) ﴾ لِلذَّاِكرِينَ 

که )و در اوائل شب  (که وقت نماز صبح و عصر است)در دو طرف روز "

بيگمان  .چنان که بايد نماز را به جاي آوريد (وقت نماز مغرب و عشاء است

بيگمان در  .بردميبديها را از ميان  (و از جمله نمازهاي پنجگانه)ها نيکي

اندرز و ارشاد کساني است که پند  (ونهاي آسمانيسفارشها و قان)اين 

 ."دارند ميکنند و به ياد ميپذيرند و خداي را ياد مي

شود، چرا که نماز صبح در جانب آغاز از يه نماز پنجگانه را شامل مين آيا

 شود چرا که؛ صبح وير از روز ادا ميعصر در جانب اخ ن ويشيپ روز، و نماز

ست که از اول نهار تا وقت زوال اطالق يد. غدا نامشام دو جانب از روز ان

النهار سه نماز شامل  يباشد. پس در طرفمي ءاز آن عشا شود، که بعديم

 باشد: ين قول خداوند متعال ميعشا شامل ا نماز مغرب و د.يگرد

قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن  َأِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإََل َغَسِق اللَّْيل َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ﴿
 10 (3) ﴾َمْشُهوًدا

                                                                                                                         

 .238بقرة:  سوره -( 1)
 .114: هود سوره -( 2)
 .78اسراء:  سوره –( 3)
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که آغاز  ،از نصف النهار)نماز را چنان که بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب "

تا تاريکي  (گيردمينماز ظهر است و امتداد آن وقت نماز عصر را نيز دربر 

که آغاز نماز مغرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را نيز در )شب 

طلوع  ةدر فاصل)و نماز صبح را  (،پذيردميبا طلوع فجر پايان برگرفته و 

توسّط فرشتگان شب و )بي گمان نماز صبح  .بخوان (فجر تا طلوع آفتاب

 ."گردد ميبازديد  (فرشتگان روز

ن يل اوليغسق الل مراد از ه زوال آفتاب بوده، ويدلوک آفتاب در آ مراد از

عصر  ن ويشيه نماز پين آيا رد باشد، کهيشب م يکيآغاز قسمت از تار

 گردد. يشامل م

پنجگانه  هايب نمازين ترتيقرآن الفجر( نماز فجر است، به هم و)مراد از 

 رسد.ميت اش به اثبات يفرض

 :امبريث پياحاد :ب

راد نمودند فرمودند: يالوداع در ضمن خطابه ا حجةدر مقام  رسول اکرم

طَيِ َبًة  تُكموا بَ ْيَتُكْم، َوَأدُّوا زََكاَسُكْم، َوُصوُموا َشْهرَُكْم، َوُحجُّ اْعُبُدوا رَبَُّكْم، َوَصلُّوا مخَْ »
  11(1) «.هِبَا َأنْ ُفُسُكْم َتْدُخُلوا َجنََّة رَبِ ُكمْ 

 هايد، نمازيتان را پرستش کند: فقط پروردگاريفرمامياسالم ميرسول گرا

ز در يحج را نضة يد، فرييماه مبارک را بر پا نما د، روزةييپنجگانه را ادا نما

از  د، بعديب خاطر بپردازيد، و زکات اموال تان را با طيکعبه به جا آورخانة 

 د.يآن به بهشت پروردگارتان وارد شو

                                                 

  .22260مسند امحد، حديث مشاره:  –( 1)
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   :اجماع امت: ج

منکر آنرا  افته، ويپنجگانه انعقاد  هايت نمازيبر فرضمياجماع امت اسال

 12(1) کنند.يم يکافر تلق

  :مازگاه نيجا ت وياهم 
ن و برا يکد تررؤآنرا م باشد، وميدارا  را يگاه بزرگيجامينش اسالينماز در ب

از ارکران پنجگانره  يکريدهرد و ين قرار ميضه بعداز شهادتين فريترلتيفض

ُ، » د:يرفرمامي اسرالمميباشد. رسرول گراياسالم م َش َهاَدِة َأْن اَل ِإلَ َه ِإالَّ اَّللَّ
. َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َواحلَْجِ ، َوَصْوِم رََمَضانَ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسول ا  13(2)«َّللَِّ

 باشد، رسول اکرمين اسالم مين مبياز اساسات و ستون د يکينماز 

 14(3) «.رَْأُس اِْلْمِر اإْلْساَلُم، َوَعُموُدُه الصَّاَلُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه اْلَِْهادُ » :ديفرمامي
رآمد کارها اسالم است، و ستون اسالم نماز، و باالترين کوهان آن جهاد س"

 ."در راه خداست
 نماز است.شود؛ يده ميامت از آن پرسياست در روز ق ين امرياول

ََُاَس   ُ  َأوَّلإن »: ديررفرمامي رسررول خرردا  م  ن عمل  ه اْلَعْب  ُد يَ   ْوَم اْلِقَياَم  ةِ  َم  ا 
( سررنن 1) (4) «َح، َوِإْن َفَس  َدْت فَ َق ْدَخاَو َوَخِس رَ ن أْد َأفْ لَ  َح وَ ، فَ ِِْن َص  َلَحْت فَ َق تهالصَّ الَ 

 15ل

                                                 

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

 .16، و صحيح مسلم، حديث: 8صحيح خباري، حديث  –( 2)
 .11330( سسن السنائي، حديث: 3)
 413، حديث: يترمذسنن  –( 4)
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 يا به سويشان از دنرسول معظم اسالم در هنگام ارتحالن سفارش يآخر

مهم اسالم بوده است:  ةضين فريد برانجام ايکأه و تي، توصيق اعليرف

 16 (1) «الصَّاَلَة َوَما َمَلَكْت َأْْيَانُُكم»

لَتُْنَقَضنَّ ُعَرى اإِلْساَلِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، َفُكلََّما انْ َتَقَضْت » :ديفرمامي يمرسول گرا
ن يآخر17 (2)«ُعْرَوةر َتَشبََّث النَّاُس اِبَلَِِّت تَِليَها. فََأوَُِّلُنَّ نَ ْقًضا احْلُْكُم، َوآِخُرُهنَّ الصَّاَلةُ 

اع و اهمال در يض يشود، چون وقتيده مين برچياست که از زم ينيحکم د

 ر احکام ويد شدن سايپديده شد، ناان مسلمانها ديامر انجام نماز در م

 ز متصور است.ين يارزشها به آسان

 .نماز يو روان ي، صحي، معنوياجتماع ديو فوا ها، حکمتاسرار

ان بنده و پروردگارش، که ياست مميمستحک ةرابط وند وينماز پ :الف 

 يت و بندگيکند، عبودياش را احساس مخالقمن لذت مناجات با ؤان مانس

سپارد، از ميگذارد، امورش را به خالق اش ميش يخالصانه اش را به نما

به اجراء  يدارد، راستيم ستدعات و نجات را ايپرورگارش آرامش و امن

کند، يم ميانسان را ترس يابيو کام يراه رستگار ين صحنه ايدرآوردن چن

د: يفرماميز به دنبال دارد. خداوند متعال يهان را نلغزشها و گنا يوکفاره ا

                                                                                                                         

 .2697حديث:  ابن ماجه، –( 1) 
 .6715صحيح ابن حبان، حديث:  -(2)
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 َالَِّذيَن ُهْم يف َصاَلِِتِْم َخاِشُعونَ  ،َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنون (1):  به تحقيق کامياب شد

 18مومناني که در نماز هاي شان متواضع اند.

يوم  كل  منهاو أحدكم، يغتسل أرأيتم لو أن ََنَرًا بب»د: يفرمامي رسول اکرم
شيء. قال: فكذلك  هنر دقى من َدرَنه شيء؟ قالوا: ال يبقى من مخس مرات، هل يَ بْ 

چه گمان مي کنيد اگر نزديك : (2) «َمَثل الصلوات اخلمس، ْيحو هللا هبن اخلطااي

دروازه شما نهر آبي جاري باشد و او در يك شبانه روز پنج بار در آن غسل 

زي از اقي مي ماند؟. گفتند: چيبناپاکي هاي وجودش چيزي کند، آيا از 

ناپاکي اش باقي نمي ماند. همين گونه نماز پنج گانه است که خداوند 

 بوسيله آنها گناهان را محو مي کند.

، اهتمام به وقت و اندازه يدر امور زندگ انتظام ت نظم وين بر رعايتمر ب:

وقار  يوتأن يرد حلم و بردبارنگونه فيها. اق آن در انجام کاريدق يريگ

سازد. چون ميد منحصر يآموزد، ذهن اش را در امور مفميآرامش را 

 ييايمشاغل دن ةفکرش را از هم ستد تمام ذهن وياميدر نماز  يشخص

د تا ينماميم يات قرآنکريبلند آ يم و معانيمتوجه اسرار و مفاه ،قطع نموده

 ابد.يدر از خالل آن رحمت پروردگارش را عظمت و

ب است کره صردق و امانرت را در وجرود يتهذ و ياخالق يا نماز مدرسهج: 

ر انسران يمنکررات را در ضرم و قباحرت فحشرا و يکند، و زشتميا يفرد اح

                                                 

 .2-1ومنون: م سوره - (1)
 462، النسائینن س – (2)
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َوَأِق  ِم الصَّ  اَلَة ِإنَّ الصَّ  اَلَة تَ ْنَه  ى َع  ِن ﴿: ديررفرماميپرورانررد. خداونررد متعررال مي
 19(1) ﴾اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 

 نماز: يو روان يد صحيافو

 (و کلمات مورد استعمال آن)قات که در نماز يات و تحقيکشف ةجينت رد

که در  در اعمال و حرکات() يزيد شگفت انگيصورت گرفته به اسرار و فوا

 افته اند از جمله:يدست  ،ابديميآن انجام 

ه کيبار ت قلب دارد، هم چنان هريد بر فعالياثرات مف (اهلل) تکرار کلمة -1

مضر صحت  (يبرق) يسيگذارد، امواج مقناطيجده مسن سر به يانسان به زم

ن آنرا به يست خود نموده است، زميط و اطراف زيکه، بدن انسان آنرا از مح

بار در روز ما را نين عمل چنديد. تکرار اينماميخود در هنگام سجده جذب 

را به انسان  يوانر و يدهد. و آرامش ذهنمي تنجا ين امواج برقياز اضرار ا

 د.ينمامي يريجلوگ يمغز ز سکتةا کند. ومي فراهم

رد، در يگميتر قرار نييدر هنگام سجده سر انسان نسبت به قلب پا  -2

شتر و يه بين حالت مغز تغذيبه مغز سر برسد، در ا يشتريآن خون ب ةجينت

باعث  بار در پنج وقت نماز (64)ن عمل در روزانه يد. تکرار اينماميخوبتر 

گردد. ميتعقل  يو قوه ا ي، تمرکز فکرييبناي، بيينواشبهبود حافظه، حس 

 ييبايدر چهره، و ز يشاداب ،خون هايغده لةيه مغز به وسيهم چنان با تغذ

 ابد.يمي يو طراوت در پوست و جلد انسان فزون

                                                 

 .92عنکبوت:  سوره -( 1)
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ت عضالت يز باعث تقويدر رکوع ن (و مکث در آن)حات يخواندن تسب  -3

ان خون را در يب جرين ترتيبه ا وشود، ياق پا و رانها مصورت، گردن، س

 د.ينماميع يمختلف بدن تسر هايتمام قسمت

گر، باعث يکديکمر از  هايباز شدن مهره ةليدر حالت سجده به وس -4

مختلف بدن را به  هايگردد که، قسمتيم يعصب هايده شدن رشتهيکش

 ك حالت متعادل قراريدر اعصاب را  ةين عمليدهد، ايوند ميمغز وصل و پ

ت را يو آرامش در فرد شده، و عصبان يجه باعث آسودگيدهد، که در نتيم

 دهد.ين ميتسک

ن بردن ياز ب درمان و هاياز راه يکياتفاق نظر دارند که،  يداکتران روان  -5

است  ي، انس و راز دل گفتن به دوستيروان يشانياضطراب و پر هايزهيانگ

فرد مسلمان تا  ياست برا يرصتفدوست دارد. و نماز  را او شتريکه از همه ب

که نماز گزار در برابر  يد. وقتياز نمايم و مهربان خود راز و نيبا پروردگار رح

از يرد، در حالت راز و نيگيقرار م ين جهان هستيبزرگ و مدبر ا ةننديآفر

ان يتمام مشکالت خود را با او در م يبا پروردگار جهان هست خاشعانه

از مشکالت  ييرها يبرا يچ پناهگاهيرسد که هيم نيقين يگذارد و به امي

تمام  گر وجود ندارد. اوست که دريد ي، به جز اهلل قادر و توانا کسيزندگ

و مشکالت با  هايآنها را در هنگام سخت رسد، ومياد بندگانش يحاالت به فر

مسان شده با او ه ييروين چ قدرت وينوازد، و همي يسر و آسانينعمت 

شود، تمام هموم مين است که شخص مسلمان از نماز فارغ يهم تواند.مين
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آنرا به پروردگار  زد، و عالجيرميذهنش فرو  يرا از جعبه ا هايو سخت

 يسپارد. و با روان و ذهن آرام و به کار و مشاغل زندگميو مهربان  ميرح

 پردازد.مياش 

 يستنف تمسيد، سيد تجوعقوا م به شکل مرتل برحسبيقرائت قرآن کر  -6

 و ريق: بيرون آوردن صدا با سوزدل و آه و ناله و زفيشه)له يانسان را بوس

زدودن  يرا برا يد. که نقش اساسينماميم ي، تنظ(ن نمودن صداييپا

 از ذهن انسان دارد.  هاشيتشو

آنجا که در نماز شب تالوت قرآن و تدبر و تأمل در آن زياد است اين  -7

مختلف  هايدر انجام فعاليتتوان آن  رسازد و بميرا فعال امر ذهن 

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 مي

 کند.ميجلوگيري  هانااميدي و ديگر بيماري

گ گوش يماري موسوم به زنباي مانع از بروز تهنماز شب به داليل ناشناخ
 کاهد.ميشود يا از شدت آن مي

ن منتشر يجن خالص به سطح زميصبح قبل از طلوع آفتاب آکس -8
نماز بر  يادا يبرا)زمان انسان  نيا شود دريکه باعث ميشود، بطورمي

که مييخود باشد، نس يو بدن ين درجه نشاط فکريدر باالتر (زديخيم
آور است که کند چنان لذت بخش و نشاطين موقع تنفس ميدر ا انسان

 20(1) افت.يتوان مير اوقات روز نير آنرا در ساينظ

                                                 

 عبادت در اسالم و نقش آن در جلوگيي از امراض. -( 1)
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  :جماعت نماز فضيلت

والذي نفسي بيده لقد مهمت » :قال وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا
مث  ،الناس مث آمر رجال فيؤم ،فيؤذن ِلا مث آمر ابلصالة ،أن آمر حبط  فيحط 

 21 (1) «ليهم بيوِتمرجال فأحرق ع أخالف إيل

سوگند به "فرمود:  ت شده که رسول اهلليروارهياز ابوهر": يعني

زم يه ف( اوست قصد کردم که امر کنميدست بالک)د يکه جانم در  يذات

آن آذان گفته  يسپس به بر پا شدن نماز دستور دهم که برا ند ويجمع نما

آنها تخلف امامت دهد و سپس از  ممأمور سازم که بمرد را يبعد کس شود و

شان را  هايخانه رون نشده اند ويروم که به نماز ب يبه خانة کسان ورزم و

  ".برسرشان بسوزانم

فرض  يدار است وللت برخوريست که نماز جماعت از فضين يشک :شرح

 .ست بلکه سنت مؤکده استين

  :مساجد يت رفتن به سويفضل

أعد هللا له يف  ،راح املسجد أو یمن غدا إل» :قال أن النيب يرةعن أيب هر 
 22 (2) «اْلنة نزال کلما غدا أو راح

که اول روز  يکس :فرمود امبريپ ت است کهيروا رهياز ابوهر" :يعني

رود خداوند ميکه ميا هر شايدر هر صبح و ،مسجد رود يا اول شب بسوي

  "سازد.ميآماده  ييش در بهشت مهمانسرايبرا

                                                 

 .644» صحيح البخاري، حديث –( 1)
 .669صحيح مسلم حديث:  –( 2)
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 ،مث مضي إيل بيت من بيوت هللا ،من تطهر يف بيته» :قال ينبلوعنه أن ا 
واِلخري ترفع  ،إحداها حتط خطيئة ،هاتکانت خطو   ،ليقضي فريضة من فرائض هللا

 23 (1) «درجة

 که در يکس": فرمود امبريت شده که پيروارهياز ابوهر": يعني

 -جدسم –خدا  هاياز خانه ياخانه سپس به خانة خود طهارت نموده و

را کم  يش گناهيهاگام از يکي هر ،ض خدا را ادا کندياز فرا يبرود تا فرض

  ".بردميگر مرتبة او را بلند ينموده وگام د

ما ْيحو هللا به  یأال أدلکم عل» :قال أن رسول اهلل رةيهر يوعن أب
 یإسباغ الوضوء عل :ل. قاهللا اي رسول یبل :ويرفع به الدرجات ؟ قالوا ،اخلطااي
 ،فذلکم الرابط ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،املساجد یوکثرة اخلطا إل ،املکاره

 24 (2) «فذلکم الرابط
ا شما را به يآ" :فرمود ت است که رسول اهلليروارهياز ابوهر" :يعني

درجات بلند شود ؟  نکنم که با آن گناهان محو گشته و ييهنماار يزيچ

مانند )ها يساختن وضو در سختمل اک :فرمود رسول اهلل اي يآر :گفتند

 ،نماز يمساجد و منتظر ماندن برا ياد بسويگام زدن ز و (يگرم و يسرد

 د.يينما يشه عمليآن را هم و ،ديرين سنگر را محکم گيپس ا ،بعد از نماز

                                                 

 .666ث: يصحيح مسلم حد –( 1)
 .251حديث:  رواه مسلم -( 2)
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  :نماز يدن برايلت انتظار کشيفض

 امدأحدکم ما  یتصلي عل املالئکة» :قال أن رسول اهلل رةيهر يعن أب
 25 (1) «اللهم ارمحه ،اللهم اغفر له :تقول ،ما مل َدث ،فيه یيف مصاله الذي صل

 يکي يفرشتگان برا :ت است که رسول اهلليروا رهياز ابوهر " :يعني

 ،نمازش که در آن نماز گزارده يدر جا يکه وميکنند مادامياز شما دعا 

اللهم اغفر له اللهم  :نديوگمي ،نشود وضو يه بک ياقرار داشته باشد تا لحظه

 .(قرار ده مورد رحمت امرز ويا او را بيخدا)ارحمه 

 عشاء: حضور در جماعت صبح و يق برايتشو

العشاء يف  یمن صل» :يقول مسعت رسول هللا :قال عن عثمان بن عفان
 «الليل کله یالصبح يف مجاعة فکأمنا صل یومن صل ،فکأمنا قام نصف الليل ،مجاعة

 :قال رسول هللا :قال الرتمذي عن عثمان بن عفان ويف رواية مرواه مسل
العشاء والفجر يف  یومن صل ،من شهد العشاء يف مجاعة کان له قيام نصف ليلة»

 26 (2) «مجاعة کان له کقيام ليلة
 از رسول اهلل :ت شده که گفتيروااز عثمان بن عفان" :يعني

را در جماعت بگذارد  -نتخف –که نماز عشاء يسک :فرمودميدم که يشن

آمده از عثمان يت ترمذيدر روا همة شب را نماز گزارده است و ياگو

ام يآنکه نماز عشاء را با جماعت ادا کند ثواب ق :فرمود که رسول اهلل

                                                 

 .445صحيح البخاري حديث:  –( 1)
 .221و سنسن الرتمذي حديث:  656صحيح مسلم حديث:  –( 2)
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آنکه خفتن وصبح را در جماعت بگزارد ثواب  افته است وينصف شب را در

  ".بدايميام همة شب را در يق

لو يعلمون ما يف العتمة والصبح » :قال أن رسول اهلل رةيهر يوعن أب
 27 (1) «ِلتومها ولو حبوا

اگر مردم  :فرمود ت است که رسول اهلليروارهياز ابوهر" :يعني

دن هم يصبح است اگر به خز خفتن و هاينماز يبرا يبدانند که چه مزد

 .شوندميباشد به آن حاضر 

 :نماز جماعتلت و ارزش يفض 

صالة اْلماعة » :قال عنهما أن رسول اهلل ياهلل تعال يمر رضععن ابن 
 28 (2) «أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

ت است که رسول يعنهما روا ياهلل تعال ياز حضرت ابن عمر رض" :يعني

هفت برابر  ست ويب ييثواب نماز جماعت بر نماز تنها " :فرمود اهلل

  ".است

ما من امرئ » :يقول مسعت رسول هللا : عنه قالثمان بن عفان رضي هللاوعن ع
 إال کانت کفارة ،ورکوعها ،وخشوعها ،مسلم حتضره صالة مکتوبة فيحسن وضوءها

  29(3) «وذلک الدهر کله ،ملا قبلها من الذنوو ما مل تؤت کبية

                                                 

 متفق عليه. -( 1)
 .650صحيح مسلم، حديث:  –( 2)
 .228مشاره حديث:  رواه مسلم -( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احكام، فضايل و حكمت هاي آن نماز                                       جمعههاي خطبه

 

227 

 

از رسول  :ت شده که گفتيروااز حضرت عثمان بن عفان" :يعني

اش ضهيست که هنگام نماز فرين يچ مسلمانيه :فرمودميدم که ينش اهلل

کو ين يرکوعش را به وجه نموده و خشوع و ءکو وضوين طريقهب برسد و

ش از آن تا يگناهان پ يها( کفاره است بران کاريا)نکه يمگر ا ،آورد يبجا

 ".است يتمام وقت جار ن دريا ره انجام نشده باشد ويکه گناهان کب يزمان

 یصالة الرجل يف مجاعة تضعف عل» :رسول هللا الق :قالأيب هريرةوعن 
 ،وذلک أنه إذا توضا فأحسن الوضوء ،صالته يف بتيه ويف سوقه مخسا وعشرين ضعفا

 ،مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة ،ال خيرجه إال الصالة ،املسجد یمث خرج إل
اللهم  :مصاله ي عليه ما دام يفمل تزل املالئکة تصل یفِذا صل ،عنه هبا خطيئة وحط

 30 (1) «وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة .اللهم ارمحه ،صلي عليه
نماز شخص " :فرمود ت است که رسول اهلليروارهياز ابوهر" :يعني

را يز ،باشدميبازارش فزون  پنج برابر نمازش در خانه و ست ويدر جماعت ب

د که يآ مسجد بر يبسو دهد و نموده و آن را درست انجام وضو يچون و

نهد مگر مينميگا ،نگشته باشد يسبب بر آمدن و يگريز ديجز نماز چ

 گردد وميکم  ياز و يش افزوده شده وگناهينکه در برابر آن درجة برايا

 يکه در جايکنند تا ماداممياو دعا  يشه فرشتگان برايچون نماز گزارد هم

ا ! بر او درود يخدا)حمه ه اللهم اريعل ياللهم صل :نديگومينمازش بوده 

شه در نماز است يهم و (ش قرار دهيا ! او را مورد رحمت خويخدا ،فرست

 .که انتظار نماز را بکشديالحظه تا (ابديميثواب نماز را در )

                                                 

 .647صحيح البخاري، حديث:  – (1)
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 هاانواع نماز

 سنن رواتب: _1

 دو رکعت قبل از نماز صبح: 

ن قول يل ايباشد، بدليمن نماز سنت يکدترؤاز م يکين دو رکعت نماز يا

 31 (1) .«ركعتا الفجر خي من الدنيا وما فيها»د: يفرماميکه  يامبر گراميپ
على شيء من النوافل أشد مل يكن النيب»: فرمايدميعائشة و نيز حضرت

 32 (2). «تعاهداً منه على ركعِت الفجرمنه 
شود. يدو رکعت سنت از نماز صبح قضا نم به جز يسنت چين هيبنا بر ا
ن است که در رکعت اول سورة الکافرون، و ين دو رکعت نماز اير اسنت د

 در رکعت دوم سورة االخالص قرائت شود.

 ک سالم:يچهار رکعت قبل از نماز ظهر و جمعه با 
كان ال يدع   أن النيب» د:يفرماميکه  قهيث عائشه صديل حديبدل

 33 (3) .«الغداة أربعاً قبل الظهر، وركعتني قبل
از دو رکعت از فجر،  ن نماز سنت بعديکدترؤم که ميفهممي ييدر روشنا

با  يمساو ةسنتها در درج يچهار رکعت سنت قبل از نماز ظهر است، و باق

 هم قرار دارند.

                                                 

 .725صحيح مسلم حديث:  –( 1)
.1169حديث: صحيح البخاري، - (2)
 .1182صحيح البخاري حديث:  –( 3)
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 از نماز فرض ظهر: دو رکعت بعد

من صلى أربع رََكعات قبل »: ديفرمامياسالم که  ميث رسول گرايل حديبدل
ترجمه: يعني کسي که چهار 34(1) .«مه هللا على الناربعدها، حرَّ  الظهر، وأربعاً 

او را  رکعت نماز قبل از فرض ظهر و چهار رکعت بعد از آن اداء کرده اهلل

 کند.بر آتش دوزخ حرام مي

چهار  از آن بخواند، و هم بعد يگرين است که دو رکعت ديمستحب ا

 .ك سالمياز نماز جمعه با  رکعت بعد

 35 (2) «يفصل يف شيء منهن بل اْلمعة أربعاً اليركع من قن النيبكا»
چهار رکعت نماز قبل از فرض جمعه اداء مي نمودند، بدون  پيامبر

 فاصله ميان آنها )با يك سالم(.

 از نماز مغرب: دو رکعت بعد
تر ير سنتها طوالنين دو رکعت به نسبت سايسنت آن است که قرائت در ا

 باشد. 

 شاء:نماز فرض ع از دو رکعت بعد
م ن » د:يرفرمامياسرت کره،  امبريرن سنت قول پيکد بودن اؤل بر ميدل

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

                                                 

 .27403مسند أمحد حديث:  –( 1)
 .1129سنن ابن ماجه حديث  –( 2)
 .415حديث:  رواه الرتمذي -( 3)
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اي رکعت نماز مسرتحب بخوانرد، خانرهروز دوازده ترجمه: کسيکه در شبانه 

چهار رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعرد  .در بهشت برايش ساخته مي شود

عت بعد از عشاء و دو رکعرت قبرل رو دو رک بغرراز آن و دو رکعت بعد از م

 از صبح.

 نماز تهجد: _2

در قسمت آخر شب  امبر اکرميا نماز شب که مطابق سنت پينماز تهجد 

شود. مياست که در روز خوانده  ينفل هاير نمازيود. بهتر از ساشميخوانده 

د: يفرمامياولوا االلباب( ) اشدر وصف بندگان خردمند خداوند متعال

 37 (1) ﴾تَ َتَجاََف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ﴿

 38 (2) «.أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل» د:يفرمامي امبر اکرميپ
الليل، فَِنا دأو الصاحلني قبلكم، وقربة إَل  قيامعليكم ب» د:يافرممي يثيددر ح

 39 (3)«. ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن اإلمث

  (:يآفتاب گرفتگ)نماز کسوف  _ 3

 مردم دو رکعت نماز بدون آذان و يامام برا ،که آفتاب گرفته شديزمان 

 ك رکوع وي ،عتکه در هر رک يطور .خواندمينفل  هايهمانند نماز ،اقامت

تا  ،بعد از آن ،دينمامي يهر دو رکعت طوالن قرائت را در دو سجده نموده و

 .پردازدميمتعال به دعا  يشگاه خدايدر پ ،ديخورش طلوعهنگام 

                                                 

.16( السجده: 1)
.1163( رواه مسلم، حديث: 2)
.1135( صحيح ابن خرْيه حملمد ابن اسحاق، حديث: 3)
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 (:يماه گرفتگ)نماز خسوف  _4

 يانفراد يمهتاب گرفتگ يمسلمانان در اثنا ،هرگاه مهتاب گرفته شود  

 :ت کرده کهيرواقهيشه صديحضرت عا .نندخوامينماز  (تنها گزار)

)إن الشمس والقمر آياتان من آيات اهلل الينخسفان  :فرمود رسول اهلل

)بخسفان( لموت أحد واللحياته فإذا أليتم ذلك فادعوا اهلل و کبروا و صلوا و 

 .40(1)تصدقوا( 

ات يح با موت و ،خداوند متعال اند هاياز نشانه ياآفتاب و مهتاب دو نشانه

 (يمهتاب گرفتگ و يآفتاب گرفتگ)گاه آنرا هر ،شوندميگرفته ن يچ کسيه

 د. يد و صدقه نمائينماز بگزار ،ديکن يمتعال دعا يبه خداوند ،ديديرا د

  :نماز استسقاء _5

 .است يطلب باران در هنگام خشکسال ياستسقاء بمعن

غفار اکتفاء است ه دعا واگر ب ،ستيواجب ن يز بوده وليدر استسقاء نماز جا

 .ز استيجا ،شود

اوقات در  يبرخ و ،اوقات نماز استسقاء خوانده است يبعض رسول اهلل

متعال به  يشگاه خدايدر پ ،منبرش بخاطر نزول باران يباال ،جمعه هايروز

 (2)نها ثابت است.يا ةهم از رسول اهلل .نماز نخوانده است دعا پرداخته و
41 

                                                 

1044حديث:  ،( صحيح البخاري1)
فارسي التس هيل الض روري ملس ائل الق دوري  ۀشرح قدوري ترجم به جهت معلومات مزيد -( 2)

 مراجعه شود.
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 نماز خوف: _6

 سنت ثابت شده است. ل از قرآن ويمشروع بوده، و بدال قهاءنزد جمهور فدر 

َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت َِلُُم الصَّاَلَة فَ ْلَتُقْم طَائَِفةر ِمْنُهْم ﴿د: يفرماميم يقرآنکر  
َذا َسَجُدوا فَ ْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم وَ  ائَِفةر ُأْخَرى مَلْ ْلَتْأِت طَ َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَ ُهْم فَِِ

ُيَصلُّوا فَ ْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن 
َلًة َواِحَدةً   42 (1) ﴾...َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم فَ َيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمي ْ

را برايشان بپا  (خوف)ر ميانشان بودي و نماز د (ي پيغمبرا ،تو)زماني که   

خود را با  ةو بايد که اسلح ،اي از آنان با تو به نماز ايستنددسته ،داشتي

سالم بدهند و )نماز را با تو خواندند  (نصف)و وقتي که  ،خود داشته باشند

ديگري  ةبپايند و دست (از دشمنان)شما را  (به کشيك و نگهباني بپردازند و

بيايند و با تو به نماز ايستند و احتياط خود را  ،نوز نماز را نخوانده اندکه ه

دارند کاش از ميکافران دوست  .خود را داشته باشند ةمراعات و اسلح

شديد و آنان يکباره بر شما تاخت مياسلحه و کاالهاي خود غافل 

ن بر از روزگارتاکردند و در حين نماز دمار ميو غافلگيرتان )آوردند مي

گناهي بر شما نخواهد  ،اگر از باران ناراحت بوديد يا بيمار بوديد .(آوردندمي

ولي باز هم تا آنجا که ممکن است )خود را زمين بگذاريد  ةبود که اسلح

 .ل سبك دفاعي را از خود دور نکنيد( و احتياط خويش را بداريديوسا

 ساخته است.اي فراهم هاوند براي کافران عذاب خوارکنندبيگمان خد

                                                 

 102نساء:  سوره –( 1)
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 ن:ينماز اواب _7

اهلل متعال با توبه و  يبازگشت و رجوع به سو ين جمع اواب به معناياواب

 ند.ياستغفار را گو

ا يك سالم يباشد که، همه به مياز نماز مغرب  ن شش رکعت بعدينماز اواب

 نَُّه َكانَ فَِِ ﴿ :ديفرماميگردد. خداوند متعال ميا هم سه سالم ادا يسالم و  دو
 43 (1) ﴾ِلْْلَوَّاِبنَي َغُفورًا

من صلى بعد »ت شده است: يروااسريث که عمار بن يل حديو بدل
 44 (2) «املغرو ست ركعات، غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبَد البحر

 :يا اشراق نماز ضحي _8

از بلند  است که اقل آن دو رکعت و اکثر آن هشت رکعت بوده، بعد ينماز

ا ثلث ساعت قبل از زوال ادا يزه تا نصف يك نية به انداز شدن آفتاب

 گردد.مي

يص لي الض حى أرب ع ركع ات،  ك ان رس ول هللا» :ديفرماميحضرت عائشه
 45 (3) «ال يفصل بينهن بكالم

يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما  كان رسول هللا» د:يفرمامي يگريث ديدر حد
 46(4) «شاء هللا

                                                 

 .17اسراء: سوره  –( 1)
 .900املعجم الصغي للطرباين حديث:  –( 2)
 .4366مسند أيب يعلي املوصلي، حديث:  –( 3)
 .719صحيح مسلم، حديث:  –( 4)
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 المسجد: حتية _9

شود، مستحب است. به کسيکه داخل مسجد مي يز برادو رکعت نما يادا

 شرط اينکه در اوقات مکروهه يا وقت اداي نماز فرضي نباشد. پيامبر اکرم

 47 (1)«إذا دخل أحدكم املسجد، فال جيلس حىت يركع ركعتني» فرمايد:مي

 نماز استخاره: _10

مباحه  در امور که است، يخداوند متعال در کار ر ازيطلب خ يعنياستخاره 

 يابد. تعداد رکعات آن دو رکعت بوده، بعداز خواندن آن دعايميانجام 

د. جابر بن عبد ينمامينقل شده است ورد  امبريرا از پ يماثور

يعل منا االستخارة يف اِلمور كلها، كما  كان رسول هللا» د:يگومياهلل
كع ركعتني من غي ابِلمر، فلي يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا همَّ أحدكم 

اللهم إين أستخيك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من » الفريضة، مث ليقل:
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 

، ويسره يل، مث ابرك يل فيه. وإن كنت تعلم أن هذا اِلمر شر يل يف ، فاقدره يلوآجله
ديين ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عين، واصرفين 

أي عند قوله: « حاجتهميعنه، واقُدر يل اخلي حيث كان، مث رضين به. قال: ويس
 48 (2) )هذا اِلمر(.

                                                 

 .1012نن ابن ماجه، حديث: س –( 1)
 .1162ح البخاري، حديث: صحي –( 2)
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 رش روشن نشود، تا هفت بايبرانب از کارش جا يمستحب است که وقت

 د.يتکرار نما

 ح:ينماز تسب _11

باشد. فرد مسلمان ميشمار يلت بزرگ و ثواب بيفض يح داراينماز تسب

ك شب و روز يدر  ر از اوقات مکروهه آنرا بخواند.يغ يتواند در هر وقتمي

 ياقل در عمرا هم حد يکبار، و ي يا در ماهيکبار، ي يا در هفته اي ،کباري

  کبار خوانده شود.ي

ت يق حسن روايآنرا به طر ياست که امام منذر يثيت آن حديل مشروعيدل

 49 (1)نموده است. 

 :تعداد رکعات ت ويفيک

هم ضم  يگريد ةسور فاتحه، و ةچهار رکعت بوده، در تمام رکعات آن سور

  والإله إالسبحان هللا واحلمد هللح )ين نماز سه صد مرتبه تسبيگردد. در امي
ح فوق گفته يمر تبه تسب 75شود. و در هر رکعت ي( گفته مهللا وهللا أكرب

 شود.يم
بار،  10از قرائت  بار، بعد 15از ثناء  نگونه است، بعديح ايتسب يت ادايفيک

بار، در  10بار، در هر سجده  10بار، در حال برخاستن از رکوع  10در رکوع 
ن يحات رکوع وسجده. ايتسب بار بعداز 10ن( ين سجدتياستراحت ب)جلسه 

از عبد اهلل بن مبارک نقل نموده  ياست که امام ترمذ يتيت مطابق روايفيک

 50 (2) است.
                                                 

 .481سسن الرتمذي، حديث:  –( 1)
 اين روايت متار در مذه  حنفي ميباشد. -( 2)
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 نماز حاجت:  _12

ث يشود. نظر به حديچهار رکعت نماز است که بعداز نماز عشاء خوانده م

 گردد:يل ادا ميت ذيفين رابطه نقل شده. به کيمرفوع که در ا

خواند، و در ميرا سه بار  يه الکرسيو آ کباريفاتحه را  ةورکعت اول، سدر ر

ك بار يك ين را در هر رکعت ي، سوره فاتحه و معوذتيسه رکعت متباق

 خواند.يم

 ت:يل مشروعيدل

من كانت له إَل : »عبد هللا بن أيب أوَف رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا عن
وضأ ولُيحسن الوضوء، وليصل  ركعتني، مث آدم، فليت هللا حاجة، أو إَل أحد من بين
، مث ليقل: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، سبحان ليُثن على هللا، ولُيصلِ  على النيب

هللا رو العرش العظيم، احلمد هلل رو العاملني، أسألك ُموِجبات رمحتك، وعزائَم 
، والسالمة من كل إمث، ال باً إال غفرته، وال مهًَّا تدع يل ذن مغفرتك، والغنيمة من كل بر 

 51 (1) .«إال فرَّجته
 نماز جنازه: _13

از  ي. که در آن جمعشگاه خدايت در پيم يست که براينماز جنازه دعا 

 ت گردد.يشامل حال م يکنند، تا رحمت الهميمسلمانان به اتفاق هم دعا 

د، بهتر نيتراک نمااش يشترياران بزگندازه نمازن رو در نماز جنازه هر اياز ا

 باشد.يم

                                                 

 .479، حديث: الرتمذي سنن -( 1)
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 حکم نماز جنازه:

ت آن در کتاب و سنت ثابت شده و يبوده که فرض يينماز جنازه فرض کفا

 گردد.يمنکر آن کافر م

 ض نماز جنازه:يفرا

 ر گفتن.يچهار مرتبه تکب _1

 ست.يز نيسته خواندن جاشام، بدون عذر نماز جنازه را نيق _2

 نماز جنازه: يسنتها

 سبحانك اللهم... يعنيندن. ثنا را خواحمد و  _1

 فرستادن. امبريدرود بر پ _2

 .تيدعا در حق م _ 3

 نماز جنازه: يت ادايفيک

 يخود طور يشرويت را در پيستاد شوند، ميان در سه صف ايمقتد ةهم

ت نماز يستاده شود، آنگاه همه نيت ايم ةنيبگذارند که امام در مقابل س

خود را تا برابر  يهمه دستها ،گفته اهلل اکبر جنازه را نموده، سپس امام

 بسته نموده و هار نمازيگوشها بلند نموده دو باره دستها را مانند سا ينرم

 ثنا را بخوانند:

 (.جدک وال اله غيک یتعال اللهم وحبمدک و سبحانک)

گردد، بعد درود مياما دستها بلند ن ،شودير گفته مياز خواندن ثنا تکببعد

 شود.يآل محمد...( خوانده م يعل محمد و يلاللهم صل ع، فيشر

 يت دعايحق م ر گفته و دريك تکبيش بسته است يکه دستهايبعد در حال

 د.يمسنون را نما
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دو ه د و بير گويش بسته است، و تکبيکه دستهاياز خواندن دعا در حال بعد

 52 (1) طرف سالم بگرداند.

  :واحکام آن نماز جمعه

َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإََل اَيَأي ُّ ﴿ :يقال اهلل تعال
 53 (2) ﴾ِذْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْير َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ 

به  ،که روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شدمياي مؤمنان ! هنگا"

چيزي که )اين  .ادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيدي ذکر و عبسو

براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه  (شويدميبدان دستور داده 

 ."باشيد

ن يم فرض عيمق نا ويب ،تندرست ،آزاد ،مذکر ،بالغ ،عاقل ينماز جمعه باال

  :ديآمير يالزم است که در ز يطياقامه اش شرا يبرا است و

ز ياش( جاها )اقامههيدر قر ،دگاه شهر باشديا در عي بزرگ و در شهر -1

 .ستين

 .گردد اقامه ،که سلطان او را مأمور ساخته باشديا کسي توسط سلطان و -2

او را به صفت  شود که مسلمانان اجتماع نموده ومي اقامه يلة کسيا بوسي

 تا به آنها جماعت کند. ،ن کرده اندييامام تع

ح يبعد از آن صح ن ويشيقبل از پ .ن استيشيوقت پ از جمعه دراقامة نم -3

 .شودمين

                                                 

 . اب اختصار.353 -349فقه آسان:  -( 1)
 .9مجعه: وره س –( 2)
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اگر خطبه را  .گر اقامه نماز جمعه استيط دياز شرا ،خطبة قبل از نماز -4

 .ز استيجا فهيدر نزد امام ابوحن ،متعال مختصر سازد يتنها بذکر خدا

 ياينذکر طوال :نديگومي يامام محمد رحمهما اهلل تعال وسف ويامام ابو 

 .ده شوديد باشد تا خطبه ناميبا

امام محمد  فه ويدر نزد امام ابوحن .ط اقامة آن استيز از شرايجماعت ن -5

 ،گر استيسه نفر د ،بدون امام ،ن تعداد جماعتيکمتر يرحمهما اهلل تعال

 54 (1).بدون امام است ،ن تعداد آن دو نفريکمتر :ديگومي وسفيامام ابو

 از جمعه:نم هاي حکمت د ويفوا

ر افراد جامعه. تا همه ير در ضميجامع و فراگ ةديه عقيت و تقويالف: تثب 

ند، وحدت فکر و يگانه گردآيناب، واحد،  يادهيافراد جامعه در محور عق

تحقق تکافل  ةنيجاد شود تا زميا ين آسمانيروان ديان پيشه در مياند

است مساعد متمدن  ةجامع هاييژگين ويتراز بارز يکيکه،  ياجتماع

مَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َوادِ ِهْم »د: يفرمامي اسالمميگردد. چنانچه رسول گرا
ِهْم وتَعاطُِفِهم، َمَثُل اْلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضور َتداَعى لُه سائُِر اْْلسِد ابلسَهِر  وتَ َرامحُِ

  55(2) «واحْلُمَّى
و مهرباني شان به بت و رحمت فرمود: مثل مسلمانها در مح رسول اهلل

همديگر مانند يك جسد است، که هرگاه عضوي از آن بدرد آيد، ديگر 

 کنند.مياعضاي جسد در تب و بيدار خوابي با آن همراهي 
                                                 

وري فارسي التسهيل الضروري ملسائل القد ۀدوري ترجمجهت معلومات مزيد به  شرح ق -( 1)
 مراجعه شود .

 .2586صحيح مسلم، حديث:  –( 2)
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ل از وحدت و هم ي، تمثيبرابر از مساوات و ينماز جماعت مظهر ب:

 يايضال و قيمسا ان امور درين اطاعت از متوليمسلمانها، و تمر يبستگ

ر به ينباشد. حرکت و س يدر موارد که خالف ارشادات اله يک و ملمشتر

 اهلل باشد. يجه کسب خشنوديمشترک که نت هدف واحد و يسو

جاد يان افراد جامعه، و ايان آمدن الفت و مودت در ميتعارف و به م ج:

ه احساس اهتمام در رابطه با ي، تقويو تعاون در بر و تقو يهمکار ةنيزم

 مسلمانها... يجارع و احوال اوضا

 صالح و برومند و يجامعه مدن ينماز مرکز و مقر سازمانده د: مسجد و

کند. انحرافات يم مينجا در جامعه تقديمنظم است که، رهبران صالح را از ا

ن، نقد يو دلنش کوين ةله سخنان ناصحانه و موعظيجامعه را بوس يو خطاها

رسول  ةنظر به فرمودلوده. چون د به دور از اغراض آيو مف هدفمند

 : يگرام

 56(1) «.ِإنَّ املُْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكالُبْنَياِن َيُشدُّ بَ ْعُضُه بَ ْعًضا َوَشبََّك َأَصابَِعهُ »

هستند که يکديگر را تقويت  اديواره هايهيبن مسلمان براى مسلمان مانند

در هم  اى دو دستش را محکمانگشته -نمايند، پيغمبرتحکيم مى و

 تا چگونگى استحکام و همکارى آنان را نشان دهد.د، کشي

                                                 

 .481: ، مشاره حديثبخاريصحيح ال –( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسايل مربوط به ماه شعبان فضايل و                   هاي جمعه                    خطبه

 

241 

 

 

11 

 

 مسائل مربوط به ماه شعبان ل ويفضا

 نيواملرسل اءيأشرف األنب ی والصالة والسالم علني والعاقبة للمتقنياحلمدهلل رب العلم
 .نيصحابه امجعأآله و  یوعل
                                                  مابعد!أ

 م.يبسم هللا الرمحن الرح، ميطان الرجيفأعوذابهلل من الش

 1 (1) ﴾َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ ﴿
 "رديروزه بگ دکه آنرايبا ابديدر دن آن ماه رايفرارس شما ک ازيپس هر"

 نمازگزاران مؤمن و متدين! حضار محترم،

         السالم عليکم ورمحة هللا وبرکاته!

هم  بازتا  فرصت داد شما که به ما وم ييگومي ثنا و حمد را خداوند

ت يق عنايتوف م ويين مکان مقدس گردهم آيا دري، اله ،ضۀيفر يغرض ادا

لت يفض ،ل ماه شعبانيفضا رامون موضوعات مربوط به مسائل ويپ تا فرمود

همچنان  شک و ت روزه گرفتن در روزيممنوع ن ماه ويروزه گرفتن درا

 و يت هالل ماه مبارک رمضان چگونگيرؤ تالش جهت مشاهده و و جستجو

 م.يبده بحث قرار مورد آن را ةنحو

                                                 

.185بقره:  –( 1)
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 ماه مبارک رمضان: شد آمد و ماه شعبان و

سرشت  در، ماده خلق نموده است ب روح ويترک از متعال انسان را خداوند

 ريسا که در يعيطب و يماد هايزهيتمام آن خواستها و غر عت اويطب و

 آن جوهرفطرت او  در، همراه با آن و، موجود است ،دوانات وجود داريح

ن است که يت انسان دريموفق سعادت و، وجود دارد زيت نيروحان ينوران

 تابع و آنرا مسلط بوده و غالب و يوانيح بر عنصر او يملکوت و يروحان جزء

)عن  ن است.يهم زيفلسفۀ روزه ن و ،دهد قرار ين خاصيقوان و ع حدوديمط
سلم يل آخر يوم من شعبان سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول  هللا صلي هللا عليه و 

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 

عني فريضة فيما سواه و هو فريضة فيما لواه و من أدي فيه فريضة كان كمن ادي سب
وابه اجلنة وشهر املواساة و شهر يزاد فيه رزق املؤمن من فطر ثالصرب صرب و شهر ال

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 

واب من فطر صائما علي مذلقة لنب أومترة أو ثالصلي هللا عليه وسلم: يعطي هللا هذا 
ی يدخل اجلنة و ال يظمأ حتشربة من ماء و من أشع صائما سقاه هللا من حوضي شربة

هو شهر أوله رمحة وأوسطة مغفرة و آخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر هللا 
 2(1)له وأعتقه من النار( 

                                                 

.1887( صحيح ابن خزميه حملمد بن امساق النيسابوري، حديث: 1)
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که رسول  آمده است: دکنميت يروايفارس که سلمان يثيحد در 

ماه  شما بر !مردم يا» ماه شعبان خطاب به ما فرمودند: اواخر در ميکر

 هزار از ک شب آن ماه )شب قدر(ي ،ه افگنده استيسا يبرکت با عظمت و با

ام به يآن ق يشبها در فرض کرده و آن ماه را ةروز خداوند ،است ماه بهتر

 يشخص هر ،نموده است مقرر يت نفلعباد ح را(يتراو نماز يعني) بارگاه خود

 يرضا حاصل نمودن قرب و قصد او انجام دهد و ين ماه عبادت نفليدر

 يادا شود ويثواب داده م به او ماهها گريد يعبادات فرض باشدبه اندازة ياله

                        است. گريد يماهها فرض در ن ماه به اندازة ثواب هفتاديفرض در

مواسات  و يماه همدرد، بهشت است بدل صبر در است و صبر ماه ،ن ماهيا

بندگان مؤمن عبادت گزاري و توجه  است که ين همان ماهيا و، است

)به قصد حصول  ين ماه به شخص روزه داريکس در هر، شودميافزوده 

آتش  گرفته واز مغفرت قرار مورد گناهان او افطاردهد، (ياله يرضا ثواب و

بدون  رسدميثواب  به او به اندازة ثواب آن روزه دار و شودمي دوزخ آزاد

 رسول اهلل! هر اي عرض شد:، کاسته شود ثواب آن شخص روزه دار نکه ازيا

ن ثواب يا ن ازيمساک و غربا اي)پس آ ندارد دادن را افطار ييتوانا ما ک ازي

   شوند؟(ميبزرگ محروم 

 يکه اندک دهديهم م به آن کس ن ثواب رايا خداوند آن حضرت فرمودند:

 رشتۀ کالم را رسول اکرم، بدهد افطار يفقط آب به روزه دار اي و ريش

 خداوند را او ،طعام بدهد را يکس روزه دار هر و فرمودند: ادامه داده و

 را يتشنگ که هرگز کرد راب خواهديچنان س )کوثر( حوض من متعال را از

قسمت اول  آن فرمودند(: از عد)ب، رودميکند تا آنکه به بهشت ياحساس نم
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 آزاد ،قسمت آخرآن آن مغفرت است و يانيقسمت م ن ماه رحمت است ويا

غالم  يکارها ن ماه دريکس در هر و )سپس فرمودند( آتش دوزخ است. از

 از و کندميرا مغفرت  متعال او خداوند ،آورد ميک ف ويتخف خود خادم و

 3 (1) «دهديآتش دوزخ نجات م

 متدين! مؤمن و نمازگذارن

، شودميروشن  ت ماه مبارک رمضان کامالا ياهم الذکرث فوقيحد از
 شما فرصت داد و ما يبرا ،گريد کباريم که يهست گزار سپاس را خداوند

 از يماه خالص مغفرت و، ماه رحمت، انشاءاهلل شاهد ماه مبارک رمضان تا
 ياري عاون وماه تي، همکار ماه کمک و يبرادر، ماه اخوت، آتش جهنم

که از  يماه، زيمسالمت آم يزندگ و يبرادر، ماه صلح، انينوايدن به بيرسان
نه  ها يبساماننا ها و يهمه بد د نموده بايتجد خود را تعهد تا، طلبدميما 
ق يتوف شما را و م که مايينماميمسئلت ، عاجزانه خداوند از، مييبگو
قبل  يول م.يگرد ديمؤ موفق و يضۀ الهين فريا يادا در د تايت فرمايعنا

مقدمات ماه مبارک  ماه شعبان و لتيفض در يدانم تا اندکيازآن الزم م
 م:يمکث داشته باش يرمضان اندک

 ماه شعبان: در رسول اکرم هروز

 یحت فطريو  فطرينقول ال یصوم حتي کان رسول هللا» قالت: (عن عائشة)
 ته يفيرمضان ومارأ قط إال شهر اميت رسول هللا استکمل صيصوم ومارأينقول ال
  4 (2) «شعبان يف امايأکثرمنه ص شهر

                                                 

    ( 328ص3هروي، عبدالرحيم، فيض الباري :ج -( 1)

.1156صحيح مسلم، حديث:  –( 2)
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دربارة  روش معمول رسول اکرم ت است که عادت ويرواعائشه از

 نکه ما فکريگرفتند تا اميمرتب روزه ن ين بود که گاهيچن يروزة مستحب

گرفتن تا ميمرتب روزه ن يگاه و کنندميترک ن روزه را م حااليکرديم

 ند:يگويحضرت عائشه م، رنديگميروزه ن گريد م حااليکردمي ما فکره نکيا

 کامالا يماه گريد، ماه رمضان عالوه بر دم که رسول اکرميچگاه نديه

روزه ، گرفتندميشعبان روزه  که در آن قدر يچ ماهيه در و رنديروزه بگ

 مل أن النيب» ت شده است:ين شرح روايبد أم سلمۀ از  "گرفتندمين
 5 (1) «.يکن يصوم من السنة شهرا اتما إال شعبان..

ازسال رابه جزشعبان بصورت مکمل روزه  يچ ماهيه، امبريپ ناايقي

 .گرفتمين

 :شعبان ةحکمت مشروعيت روز

 يحکمتهررا اسررباب و، مرراه شررعبان در روزه گرررفتن آن حضرررت يبرررا

 د:يرگومي است کره اسرامه يثيجمله حد از شده است. ذکر يمتعدد

غفل يذال   ش هر » فرمودنرد:، سروال کررده شرد رسول اکررم ن باره ازيدر
 فأح   أن نيرب العلم  ه االعم ال إيلي وهوش هرترفع ف،  رج   ورمض اننيالناس عنه ب 

                                                                                                           6(2) «وأانصائم... يرفع عملي

                                                 

.2338سنن أبي داود، حديث:  –( 1)

    .2678يث: حدسنن النسائي،  –( 2)
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، آن غافل اند که مردم از رمضان )شعبان( ان رجب ويم است در ين ماهيا

من دوست  و شوندميعرضه  ين ماه اعمال بندگان به بارگاه الهيهم در

                          .حال روزه باشم در، شوندمياعمال من عرضه  يدارم که وقت
 زه ويانگ، برکات مخصوص آن و انوار ک بودن رمضان وينزد، نيعالوه برا

 با يروزه شعبان همان نسبت و، کنديم دايماه شعبان پ در ۀ روزه رايداع

 ها دارند. فرض با فرض ها نفل قبل از يکه نمازها رمضان دارد

 :نفلي هايفضيلت روزه
ت يحصول رضا و ۀ معنوييتزک ت ويعت مقدس اسالم غرض تربيشر 

ل يفضا، م داده استيتعل زيرا ن يروزة نفلي، لعبادات نف ريمانند سا، پروردگار
ق نموده يبه روزه گرفتن آن تشو ان داشته ويروز ها را ب از يبرکات بعض و

                             شود:ميل به آن پرداخته يذ که در، است

                                    :شش روز شوال بعد از رمضان ةروز -1 

من صام » فرمودند: ت است که رسول اکرميروايانصار وبيابوا از
  7(1) «رمضان مث أتبعه ستا من شوال کان کصيام الدهر

ماه شوال روزة  در آن شش روز بعد از، رديوزه گرهرکس رمضان را " 

حساب  وسته روزه گرفتن اوين عمل او به منزلۀ پيا، رديگ يمستحب

                                 "شودمي
روز روزه  يش ثواب سيکرم خو خداوند متعال با لطف و، باشد روز29اگرماه 

مانۀ يپس طبق قانون کر، شودميروز  36شوال  با شش روز، دهديم را

                                                 

.1164صحيح مسلم، حديث:  –( 1)
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، شودميآن داده  ده برابر يکيک نيثواب  «مثاهلااحلسنة بعشر أ» خداوند
                   شود که مکمل سال روزه گرفته است.مين يجه ايپس نت

                                       :يروزة نفل، ماه سه روز هر در -2
  آمده است که ، دينماميت يروابن عاص که عبد اهلل بن عمرو يثيحد در  

 8 (1)«.م من کل شهرصوم الدهر کله..صوم ثالثة أاي» ش فرمود:يبرا فرستادة خدا
 "شه روزه گرفتن استيبه منزلۀ هم يروزه گرفتن نفل، ماه سه روز هر در"  

 والعشر  صيا م عاشوراء، اربع مل تکن يدعهن النيب»قالت:  فصۀح عن و
ز است يت است که چهار چيرواحفصه از" 1 «وثالثة أايم من کل شهر....

 -2 روزة روز عاشوراء -1 کردند.ميترک ن آنها را چگاه رسول اکرميکه ه
  "ماه... هر از روزة سه روز -3 الحجه. ياول ذ روزة نه روز

                                              ض:يام بيروزة ا -3   
                  ت شده است:ين شرح روايبد امبريپ از يثيرابطه احاد اين در   
اي أابذر! إذا صمت من الشهرثالثة » (:قال رسول اهلل) قال: ذر يعن اب 

 9 (2) «ة واربع عشرة ومخس عشرةأايم فثم ثالث عشر 
 ابوذر! يا به من فرمودند: ت است که رسول اکرميروايغفار ابوذر از"

پانزدهم  چهاردهم و، زدهميپس سي، ريسه روز درماه را روزه بگ يچون بخواه
کان رسول   قال: عن قتادة بن ملحان همچنان آمده است: و "ريرا روزه بگ

ن  ه :وقال قال ثالث عشرة واربع عشرة ومخس عشرةأيمران أن نصوم البيض  هللا
 10 (3) «کهيئة الدهر

                                                 

.1979صحيح البخاري، حديث:  –( 1)

                                                 .761سنن الترمذي، حديث:   -( 2)

                .2451، حديث: سنن أيب داود  -( 3)
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داد يبه ما دستور م ت است که رسول اکرميرواقتادة بن ملحان از"

 م ويريپانزدهم هرماه را روزه بگ چهاردهم و، زدهميس :يعنيض يام بيتا در ا

                    "است يشگيبا روزة هم ن سه روز برابريپاداش ا و اجر فرمودند:مي

                                           آن: يخيت تاريواهم روز عاشوراء روزة لتيفض – 4

 ق  دم املدين  ة فوج  د اليه  ود ص  ياما   أن رس  ول هللا ع  ن اب  ن عباس)رض  ي هللا عنهم  ا(
ه ذا ي وم  فق الوا: م ا ه ذا الي وم ال ذي تص ومونه : يوم عاشوراء فقال هلم رس ول هللا

ش   کرا ف   نحن  یوقوم   ه وغ   رق فرع   ون وقوم   ه، فص   ام موس    یهللا في   ه موس    یعظ   يم ا    
 م  نکم، فص  امه رس  ول هللا یف  نحن أح  ق وأويل  وس   نص  ومه فق  ال رس  ول هللا

 11( 1) بصيامه. وأمر

مکه  از رسول اهلل يوقت، ت استيروا اهلل عنهما( يابن عباس)رض از"

روز  هوديمشاهده نمودند که ، وردندف آينۀ منوره تشريهجرت کرده به مد

 است؟ ين چه روزيا دنديشان پرسيآنحضرت از ا، عاشوراء را روزه گرفته اند

  د؟يآنرا روزه گرفته ا که شما
 ين روز خداوند متعال موسيهم در، است يبزرگ ن روزينظر ما ا از :دگفتن  
پس  .ودنملشکر او را غرق  فرعون و و ل را نجات دادياسرائ يبن قوم او و

 يرويلذا ما هم به پ آن روز را روزه گرفتند.ي، بعنوان سپاسگزار يموس
، خدا غمبريما با پ فرمودند: رسول اکرم، ميريگميروزه  او آن روز را از

، ميشتر مستحق آن هستيما ب م ويشتر ارتباط دارياز شما ب يموس
رفتن روزه زبه گيامت را ن و آن روز روزه گرفتند در سپس رسول اکرم

                                "دستور دادند

                                                 

.2004: يثو  عناه يف البخاري، حد 1130صحيح مسلم، حديث:  –( 1)
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تصومه قريش  کان يوم عاشوراء» قالت:عن عائشة :همچنان آمده است و
مر بصيامه .فلما أيصومه .فلما قدم املدينة صام و  يف اجلاهلية وکان رسول هللا

 12 (1) «فرض رمضان ترک يوم عاشوراء، فمن شاءصامه ومن شاءترکه

                                     عرفه:ت روزة ليفض -5 
صيام » فرمودند: ت است که رسول اهلليروا قتادة يحضرت اب از

هللا أن يکفر ألسنة اليت قبله والسنة اليت بعده، وصيام يوم  یيوم عرفة أحتس  عل
ه آرزومندم ک خداوند از": (2) «هللا أن يکفرالسنة اليت قبله یأحتس  عل عاشوراء

 و از، کسال بعد آن گرددي کسال قبل ويروزة روز عرفه کفارة گناهان 
کسال قبل آن يکفاره گناهان  عاشوراء آرزومندم که روزة روز خداوند

 "گردد
                                      پنجشنبه: و دوشنبه لت روزةيفض -136

  لنيبإن ا» آمده است: کندميت يرواديکه أسامه بن ز يثيحد در
إن أعمال الناس تعرض  کان يصوم يوم االثنني واخلميس، فسئل عن ذال  فقال:

 14 (3) وأح  أن يعرض عملي وأانصائم(»ويف لفظ: «يوم االثنني ويوم اخلميس
پس ، داشتنديپنج شنبه را روزه م دوشنبه و يروزها امبراکرميپ"

پنجشنبه  ه ودوشنب روز اعمال بندگان در فرمود:، ده شديپرس ن مورديدر

دوست دارم اعمالم عرضه »يلفظ در و، شودميپروردگار عرضه  حضور به

                      "که روزه دار باشميحال شود در

                                                 

                                  .2002صحيح خباري، حديث:  –( 1)
.1162( صحيح مسلم، حديث: 2)
و ج     امع األص     ول يف أحادي     ث الرس     ول       د ال     دين  21744مس     ند امح     د، ح     ديث: ( 3)

            .4466ابوالسعادات اجزري، حديث رقم: 
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سئل عن يوم اثنني فقال فيه ولدت وفيه أنزل  أن رسول هللا وعن ايب قتادة
  15(1) علي

دوشنبه  در مورد روز ت است که از رسول اکرميروا از ابوقتادة"

در روز  و، امدر روز دوشنبه متولد شده شان فرمودند:يا، سوال کرده شد

                                            ."من آغاز شد دوشنبه نزول قرآن بر

اکثرا در روز  شود که رسول اکرمميث مبارک فوق معلوم يحد از

عمال بندگان به حضور ن روز اينکه در ايگر ايد و، داشتنديدوشنبه روزه م

ن دو نعمت ياز ا يگر هم سپاسگزاريزة ديانگ و ،شودميپروردگار عرضه 

بود که آن حضرت را در روز دوشنبه  (و نبوت يوح )تولد و يبزرگ اله

                                     رحمت مبعوث شدند. ان بعنوان نعمت ويتمام جهان يبرا عطا شد و

 تن در روزشک:ت روزه گرفيممنوع

شک  روز رماه شعبان وياخ يروزها ا دريآ، ميکه بدان است يضرور الزم و

مردم بدون توجه  از يبعض، ده شدهير؟ چون دياخي و دارد روزه گرفتن جواز

عت اسالم روزه ماه رمضان يشر در، ورزندين عمل مبادرت ميبه حکم آن به ا

 حدود فاظت ازح که معلوم است به منظوريطور ده است ويفرض گرد

رمضان روزه گرفته  قبل از روز دو يکيداده شده است که  عت دستوريشر

ن خطر وجود دارد که يا، ندين نمايعالقمندان به عبادت چن اگر و نشود

آن  لذا از، پندارند يمسئلۀ شرع حکم و آنرا يعدم آگاه اثر عامۀ مردم در

                                                 

.1162صحيح مسلم، حديث:  –( 1)
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أحدکم رمضان بصوم  تقد منيال» فرموده اند: منع شده است. فرستادة خدا
   16(1) «وميصم ذال  اليصوم صومافليکون رجل کان ي إالأن نيوميوم أو ي

نکه يا مگر رديرمضان روزه نگ ش ازيپ روز دو يک، يشما ک ازيچ يه :يعني

پس مطابق ، گرفتهميشه روزه يکه هم باشند ييروزها و جز آن روزها اتفاقاا

            .    رديروزه گ خود معمول با

 يعص ه فقديش  في يوم الذيمن صام ال قال: سرايبن  عمار }عن
 (2)17أابالقاسم

 روز کس در هر» گفت: يت است که ويروااسريبن  عمار از :يعني

            نموده است. را أباالقاسم امبريپ ينافرمان ،شک روزه گرفت

رمضان است  اياست که مشکوک باشدکه آ يشک آن روز روز هدف از

ماه  و باشد غبار و گرد اي و نهم شعبان برافق ابر ست ويب روز :مثالا ؟رياخي

واقع طلوع  ممکن است ماه در رايز، بعد مشکوک است پس روز، ده نشوديد

 قت ازيحق در آن روز ت نبوده ويره قابل رويوغ به علت ابر يکرده است ول

ورت ن صيدر، ندارد يوهم اعتبار شک و  نيعت ايشر در و، رمضان باشد

 آمده است: يگريث ديحد شود. درميحساب  روز يماه شعبان س

 18 (3) «هنصف من شعبان فالتصومو  يإذابق»

 .ديريپس روزه نگ شعبان بماند از مييچون ن :يعني

                                                 

     .1914اري، حديث: بخصحيح ال -(1)
                                                 .2187سنن النسائي، حديث:  –(2)
     .738سنن الرتمذي، حديث:   -( 3)
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 شيوه هاي اثبات رؤيت هالل رمضان

 يرسد که بطور آتميق به اثبات يدن ماه مبارک رمضان به دو طريفرا رس

 شود.ميتذکر داده 

 .اه مبارک رمضانهالل م ةمشاهد

لرؤيته فإن غم  لرؤيته وأفطروا صوموا» :فرموده اند ه رسول اکرمچنانچ  
  19(1) «عدة شعبان ثالثني عليکم فأکملوا

 يشعبان را س، بود يهوا ابر اگر، ديينما د افطاريديهرگاه هالل ماه را د»

   «.ديروز کامل کن

نهررم مرراه شررعبان در  سررت ويز برو مررردم الزم اسررت تررا در يپررس برراال  

، هرالل ةدر صورت مشاهد، دن هالل ماه مبارک رمضان باشنديد يجستجو

دن يرغبار کره مرانع د ا گرد وي بودن آسمان و يدر صورت ابر و رنديروزه گ

 يآوراديررنرد . قابرل يبعرد روزه بگ ل نموده ويروز شعبان راتکم يس، گردد

ت هالل ماه مبارک يبر رؤ ينمب ،که شخص مسلمان و عادلياست در صورت

 ،ا عبرديرآزاد باشرد ، ا مرديبرابر است که زن باشد و ، رمضان شهادت بدهد

اگر آسمان صراف برود و  يرمضان است. ول ةقابل قبول بوده و همان روز روز

ا دو مرد يک مرد و يشهادت  ،دن هالل گردد وجود نداشتيکه مانع د يعلل

ت هالل ماه يبر رؤ ياز مردم مبن يريثتا جمع ک رش نبودهيمورد قبول و پذ

ن يقريشان علم ين صورت از اخبار ايرا در ايز ،مبارک رمضان شهادت ندهند

د نوشرت کره: اگرر يرد فطرر بايد سعيو در رابطه به هالل ع شود.ميحاصل 

                                                 

   .3457صحيح ابن حبان، حديث:   -(1)
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نزد امرام و  بر، دن همگان ممکن نبوديکه د يبر علتبنا ايبود و  يآسمان ابر

رش يزن مورد قبرول و پرذ ک مرد و دويا يمرد و  شهادت کمتر از دو يقاض

 تد جماعرير موانع در آسمان بايساغبار و و در صورت عدم گرد يول، ستين

شران علرم يدهند ترا از اخبرار ا يگواه، ت هالليبر رؤ ياز مردم مبن يبزرگ

هرالل مراه مبرارک  يد کرد که اگرر شخصرين حاصل گردد فراموش نبايقي

قررار  يمرورد قبرول و يشهادت داد ولر يزد قاضد را نيا هالل عيرمضان و 

د گفت که: اگر هالل ماه مبرارک رمضران يدر جواب با د؟د کنينگرفت چه با

د که مرورد قبرول يت هالل عيدر صورت رؤ يول، رديخودش روزه بگ ،ديد را

ت خرود عمرل يررد و بره رؤيرمردم روزه بگ ۀيده همراه بقيواقع نگرد يقاض

 20 (1) نکند.

 چه برنامه اي داشته باشيم: در ماه رمضان

ن ماه مبارک يا نمودن هرچه بهتر يغرض سپر، ديما بعنوان مسلمان با

  م:ياده نمائيپ ل راياهداف ذ

 طول ماه. ختم آن در و گرياوقات د ش ازيم بيتالوت قرآنکر -

                           مساجد. ح با جماعت دريتراو ست رکعت نمازيب يادا –
 .يهمۀ امت اسالم يوبرا کشور، خود يبرا وقت افطار نمودن در ادع اديز –
     نماز. و ذکر، دعا با دن اوقات سحريرانذگ و يسحر يشدن برا داريب –
  به صائمين خصوصاا فقراء و مستحقان.دادن  يافطار –
فراهم  مستمندان و و کمک به فقراء، صدقات رات ويخ آوردن در اديازد –

  بضاعت. يجوانان ب اطفال و يم برايتعل و لينۀ تحصيساختن هز

                                                 

 .1114ص  ل،بلند شهري، حممد عاشق، التسهيل الضروري ملسائل القدوري، ج او ( 1)
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 .اهلل ينمودن اسما ذکر ادکردن وياد يز –
، بتيغ چون: يگناهان جستن از يمان با دورنساختن روزة لکه دار –

مت هرچه خد گران ويد يبرا يرخواهيخ –.ينکعه پرايشا دروغ وي، بدگمان

نرم  ست آمده وفرصت بد ن نجات بخش اسالم با استفاده ازيد يبرا شتريب

    شدن دل ها.

ت يترب يدر راستا نو يانجام کارها ير براياهل خ يراهنمائ ق ويتشو –

   جامعه سازان کشور. نسل جوان و

عادات بد  و يفاصله گرفتن با خو جهت ترک و شتريبچه تالش هر تپ و –

   رحمت. برکت و ن ماه پريناپسند در و

که يچه کسان، متعهد مؤمن وک گفتن رمضان به همۀ برادران يتبر -

         م.يشناسميا ني م ويشناسمي

ر رمضان يبخصوص دهۀ اخ، رمضان يهمه شبها از استفاده هرچه بهتر –

، شب ن مالحظه که ممکن است هريذکر با ا دعا و، جهت انجام عبادت در

  شب قدر باشد.

 روزيپ د ويمؤ، امتحان بزرگ موفق ن ابتال ويرا در همۀ ما خداوند

     بگرداند.

 السالم عليکم ورمحة هللا وبرکاته!
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 لت روزۀ ماه مبارک رمضانيفض احکام و

ه يوفتح ف  سائر الشهورنيام من بيلة الصيرمضان بفض اختص شهر ياحلمدهلل الذ
أها لکل موحد يوکملها أبنواع الکرامات وه ،واحلبور ها من السروريبواب اجلنان مبا فأ

 یوعلحممد ءايخامت األنب یوالصالة و السالم عل اني ه أبواب النيوأغلق ف ،شکور
            مابعد!أ. نيمجعأآله وصحبه 

  .ميبسم هللا الرمحن الرح ،ميطن الرجيابهلل من الش فأعوذ

 1 (1) ﴾ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ تَُّقونَ ﴿
  ميصدق هللا العظ

 دوستان وروزه دارن مؤمن! 

استقبال ماه مبارک  در و شاهد گريد کباريم تا يهست شکرگزار را دخداون

آتش دوزخ است  از يماه آزاد مغفرت و، رمضان که بدون شک ماه رحمت

 خانواده ها را در زمان است که دلها و از يم! رمضان نام مقطعيبوده باش

 و سازدميغروب زمان آگاه  طلوع و از را کطرف ماي ن ازيا .کشدميآغوش 

آسمان  هاين نشانهيمهتاب که بزرگتر آفتاب و با را گر رابطۀ مايد يسو از

 .گريغروب لذت د و دارد يگريلذت د ن ماه سحريدر .سازدياند مستحکم م

راه  را اصالً يديناام .بعد ت کردن به طلوع روزين يست برايغروب آغاز هر
                                                 

 .183بقره: سوره –( 1)
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اعمال مان  ومان يآفتاب راگواه ا است که هالل و يرمضان ماه. دهدنمي

 .اسالم است يصدا انگرينما ،هنگام افطار در جاده ها يخاموش. دهديقرار م

به  يامتيق ايگو ،نديآميگردهم  مان به سفرۀ افطاريلحظۀ که همه اهل ا در

ن يبه بلند تر نوع لذت را صرف رمضان است که هر. شودميده يکش ريصوت

دست  يريروح به س ،تشنه شدن جسم گرسنه و با. رساندمينقطۀ آن 

کوچک  با و. شودميراب يس يدل باذوق معنو، خشک شدن لبها با. ابديمي

 .ابديميش يات افزايشدن معده معنو

   ن!يمتد اران مؤمن وزگ نماز برادران مسلمان و

م ييبحث نمامي ضۀ اسالين فريد ايفوا احکام و لت ويفض ينکه رويقبل از ا

 بهتر ،داشته باشم يمکث زيآن ن يخينۀ تاريشيپ ف ويدانم تا به تعريالزم م

   .رميبگ يرا به معرف )صوم( روزه که اوالً  خواهد بود

  :ف صوميتعر

: نديند چنانچه عرب ها گويرا گو يدارخود صوم در لغت مطلق امساک و

 و. ستديهنگام ظهر در وسط آسمان از حرکت باز ا يوقت: صامت الشمس

در  و ،سخن گفتن کرد از يدارخود ينع، يصام عن الکالم: شوديگفته م

از  يدارمخصوص که همانا خود يخوددار اصطالح شرع عبارت از امساک و

ت ين به قصد وي، روابط زنا شوهر دن وينوش، خوردن، مفطرات سه گانه

به صفت ، شخص مسلمان شخص مخصوص که عبارت از عبادت از تقرب و
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ان مخصوص که در زم، نفاس است ض ويمخصوص که پاک بودن از ح

 2 (1) .باشدميتا غروب آفتاب است  (ي)فجر ثان صادق عبارت از طلوع فجر

                                      :ت روزهيل فرضيدال 

ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ﴿: ديفرمامي خداوند  
 3 (2) ﴾ِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ الَِّذيَن ِمْن قَ بْ 

مؤمنان فرض کرده شده است بر شما روزه چنانچه فرض کرده شده  يا»

و  .«ديشو گارزيتا با شد که پره، که قبل از شما بودند يبود بر کسان

َن اْْلَُدى َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَ يِ َناٍت مِ ﴿: ديفرمامي
 4 (3) ﴾َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمهُ 

 و، کند ييتا مردم را راهنما، ده استيکه قرآن در آن نازل گرد يماه رمضان

 .از هم جدا سازد را باطل( حق و )و ارشاد باشد از يات آشکاريآ نشانه ها و

  .رديروزه بگ د که آنرايبا، ابدي دن آن ماه را دريک از شما فرارسيپس هر 

از  آمد و ينيبصورت مرد صحرا نش ليجبرئ: ميدارف يث شريحد در 

ن خود را يل دئمسا ن مجلس بشنوند ويسوال نمود تا حاضر رسول اهلل

وتصوم رمضان .. .االسالم أن تشهد أن ال اله االهللا»: آمده است، اموزنديب
 5(4).«..و

                                                 

 (                  125،ص1جل املختار:  يار لتعلي، عبدهللا بن مودود. االختياملوصل -( 1)
 (183بقره، سوره –( 2)
 (  185قره ب سوره –( 3)
 .50: ، حديثصحيح البخاري –( 4)
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 .جز اهلل وجود ندارد يچ معبود بر حقيکه ه يهاسالم آنست که شهادت بد

 ...و ماه رمضان را يريروزه بگ و

 ت ويوجود دارد که دال بر فرض يمشهور اد ويث زيب احادين ترتيبه هم

ن ماه مبارک اجماع يت روزه ايمسلمانان بر فرض همۀ و باشدميلت آن يفض

         .شودميآن کفر پنداشته  از که انکار، دارند

 : ت روزهيخچه فرضيتار

وجود  يان آسمانياد ۀهم در، ت فکر روزهيسورۀ بقره موجود183ۀ يطبق آ

 امبريبا بعثت پ و ف شديتحر و ريدچار تغ، گذشت زمانر أث در يول، داشته

که امام  يثيد در حدين گرديمسائل آن تع احکام و اسالم بزرگوار

 وم عاشوراء يفيتصوم شا کانت يأن قر »: د آمده استينماميت يروا يبخار
من شاء فرض رمضان وقال رسول هللا یامه حتيبص ة مث أمر رسول هللاياجلاهل

 6 (1) «.أفطر صمه ومن شاءيفل

 پس رسول اهلل، داشتندميرا روزه  ت روز عاشورايش در جاهلينکه قريا 
، ديتا آنکه روزه رمضان فرض گرد، فرمودند أمر ن روزيبه روزه گرفتن ا

کس  هر رد ويرا روزه بگ ن روزيخواهد ا يکس هر :فرمودند رسول اهلل
 . دينما خواهد افطار

 ده است وياز هجرت فرض گرد سال دوم بعد نصورت دريبه ا، رمضان ۀروز

 مثبت در ياثرگذار و يسودمنديي، واقعگرا بوده که در يض الهياز فرا يکي

 7 (2). ميينماميانسان مشاهده  يعمل و ياخالق، ياجتماع يزندگ
                                                 

            .1893صحيح البخاري، حديث:  -(1)
 (  38:صيع االسالميخ التشر يبک، اتر  يخضر ) -(2)
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  :هاي ماه مبارک رمضانويژگي

احاطه نموده  يبه شکل متفاوت ما را ياست که همۀ هست يروزه لذت معنو

 روز را و برکت عمر، کندمين يتأم ن لذت رايع ،ن راهيدر يريس و يگرسنگ

، زکات، فطر، انسان با دادن صدقه. کنديم يزيطلوع آفتاب برنامه ر قبل از

ازاسارت ماده ، بخشش دستمزدش است انعام و تحفه دادن که و افطار

، عمل او هرنگاه و. باشدمي يقيمکافات حق يانتظار روزها در افته وي ييرها

  .باشدمي جمال خداوند يبرا

ص آن يخصا و ل روزهيفضا ينکه رويا قبل ازمتدين!  اران مؤمن وزگ نماز

روزه گرفتن  از فهد م ويگريروزه م م چرايالزم است که بدان، ميبحث نمائ

صرف بجا آوردن  د خدمت عرض شود که روزه گرفتن مايست؟ پس بايچ

حضرت ي، ويباشد نه کسب منفعت دنمي او يکسب رضا و امر خداوند

، شودميکه به هدف کسب منفعت انجام  يعبادت» :فرموده است يعل

 عبادت، ابديميترس انجام  يرو که از يعبادت. شه هاستيعبادت تجارت پ

انجام  خداوند هاينعمت يکه به پاس شکرگزاريعبادت غالمان است و

 8 (1) «آزاده است هايعبادت انسان، رديگيم

ماه  ،که دارد يهايتيروزه رکن سوم از ارکان اسالم بوده که با خصوص

م ين ماه قرآن کريچون در ا، سازدميز يسال متما هاير ماهيرمضان را از سا

ز ين يديتوح و ميدعوت اسال افته ويف نزول رش حضرت محمد يباال

 ده استين ماه آغاز گر ديدر ا

                                                 

 (                                                       4ص5ث: يمعارف احلد -( 1)
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 :ط وجوب روزهيراش

  :ط وجوب روزه عبارت است ازيشرا
         ؛مسلمان بودن  -1

                                ؛بالغ بودن -2

  ؛عاقل بودن -3
 ؛تن روزهگرف يبراميجس ييداشتن توانا -4

نتوانسات روزه ، قابال درماان رياغ يمااريبا ي يريبه سبب پ يچنانچه کس
که معمول  يغذائ )مواد يبدل هر روز روزه نصف صاع خوراک د دريبا ،رديبگ

َوَعلَ ى الَّ ِذيَن يُِطيُقونَ ُه ﴿ :ديافرمامي را خداونادياز، ه بدهديبعنوان فد است(
اسات )مانناد  دشاوار شان سخت و يبراکه روزه گرفتن يبر کسان9(1) ﴾ِفْديَ ة  

 برابار در رود(نمايآنان  به بهبود يديکه ام يمارانيب و ،زنان ريپ ،دانرمريپ

 10 (2) ه واجب استيفد، هر روز روزه خوردن
 : درست بودن روزه ط صحت ويشرا 

   :ط صحت روزه عبارت اندازيشرا

                                               ؛مسلمان بودن -1
  ؛نفاس( ض ويزمان ح در)نبودن  زنان در يپاک الت طهر وح -2

  ؛ت کند(يرعا ص داده ويکه احکام را بتواند تشخ ه اي)بگون زيقدرت تم -3

  ؛عاقل بودن -4

 11 (3) ؛ت کردنين -5

                                                 

                                                                   .184ه يه بقره:آسور  -( 1)
        .130دة و عبادة و اخالقا. حممد بن عبد السالم.صياالسالم عق  -( 2)
                .326ص ات اسالم:ي، کلير ياجلزا  -( 3)
(  
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 ن! يمتد نمازگزاران مسلمان و روزه دارن مؤمن و
ن مااه ياکه در ن استيا ان پروردگاريپا يجملۀ الطاف ب از يکيد يدانيچنانچه م

 برابر است با اجر و معادل و يعمل نفل پادش هر و اجر ماه رمضان يعنيمبارک 

روزۀ  هايسنت از يخواهد بود به بعض پس بهتر .ام ساليا ريسا ض دريپاداش فرا

                                                                                    :مين ماه اشارۀ داشته باشيا

  :روزه هايسنت

  :يافطار شتاب کردن در ن وآخر وقت آ در يخوردن سحر -1

 (1) «الفط ر وعجل وا ما أخروا الس حوري خب ال تزال أميت» :ديفرمامي رسول اهلل رايز 
کاه ميخواهناد باود مادا يکين و ريخ روال بر (يهمواره امت من )امت محمد12

   "نديشتاب نما (ي)افطار ۀدن روزگشو در انداخته و ريبه تأخ را يسحر

 13 (2)«اليزال الناس خبيماعجلواالفطر»: ديفرمامي يگريث ديحد درهمچنان 

 يخاوردن افطاار کاه درميخواهند باود مادا يکين و ريروال خ م برهمواره مرد"

 . "نديشتاب نما

  .کين کردار اعمال و -2

: ديبگو پاسخ به او در، داهانت کن دشنام داده و به شخص روزه دار يکس اگر -3

        .مهست من روزه دار

                                                                                                                         

       .21507:ثيحد،مسند امحد -( 1)
      .1098صحيح مسلم، حديث:  –( 2)
                        .8391ديث: حوسنن النسائي، 2359سنن أيب داود ، حديث:  - ( 3)
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 : دعا نمودن به هنگام افطار -4

 : ث آمده استيحد را دريز

 14 (3) «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا »
 و افتند(يقرار  بدن تروتازه گشتند )آرام و هايورگ، افتيان يپا يتشنگ"

 . "افتيتحقق  ده ويواجب گرد دمز بخواهد پاداش و خداوند اگر

 : تازه يخرما نمودن با يافطار -5
چکدام يه اگر و، رتازهيغ اي)خشک  يمعمول يافت نشود با خرماي اگر و
ت يروارا حضرت أنس بن مالکيز. ديبا آب روزه را بگشا، ديافت نگردي

يفطرعلی رطبات قبل أن يصلي، فإن مل يکن فعلی  کان رسول هللا: کند کهمي
 15 (1) اء، فإن مل يکن مترات حسا حسوات من املمترات

 يتازه افطار يشام را بخواند با چند خرما آنکه نماز قبل از رسول اهلل"
، کردمي يافطار يمعمول يخرما چند با، بودنميتازه  ياگر خرما و، کردمي

  "دينوشمي جرعه آب چند ،چنانچه خرماهم نبود و

 : دارثواب افطاري دادن به روزه

 ،من فطرصائما کان له مثل أجره»: لقا عن النيب دبن خالداجلهينيعن ز 
 16 (2) «ء ينقص من أجرالصائم شيأنه ال يغ

                                                 

 .2358حديث: سنن أيب داود، -(  1)
 .807سنن الرتمذي، حديث:  –( 2)
    .785سنن الرتمذي، حديث:  –( 3)
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که يکس: فرمود امبريده که پيت گرديروايد بن خالد جهنيز از
نکه ياوست بدون ا مثل اجر او يد برايبگشا )وقت افطار( را يدارروزۀ روزه

أن   عنهاهللا يرض ةيعن أم عمارة األنصار و .کم شود يزيچ مزد روزه دار از
فقال  ؛صائمة إين: فقالت. يکل  :فقال، ه طعامايفقدمت إل، هايدخل عل النيب

: ورمبا قال« فرغواي تیه املالئکة إذا أکل عنده حيعل يإن الصائم تصل»: رسول هللا
 17 (3) .«شبعواي حيت»
 و داخل شد يبرو خدات است که رسول يروا يأم عمارۀ انصار از

رسول  .من روزه دارم: گفت. بخور: فرمود. م نموديتقد ميشان طعا ياو برا

نزدش  هرگاه در، فرستندميدرود  فرشتگان بر روزه دار :فرمود اهلل

  :نکه فارغ گردنديخورده شود تا ا

، فأکل، تيوز  ،فجاء خببز، سعدبن عبادة یجاءال أن النيب عن أنس
کم يوصلت عل ،براروأکل طعامکم اال، أفطرعندکم الصائمون»: مث قال النيب

  18(1) «املالئکة 
او  آمد ونزد سعد بن عباده ت شده که رسول خدايرواانس از

نزد  در: آن نوش جان نموده فرمود از آنحضرت .روغن آورد ش نان ويبرا

رشتگان ف خوردند و کوکاران طعام شما راين شما روزه داران افطار نموده و

 .شما درود فرستادند بر

 : حيتراو نماز

                                                 

 
 .3856سنن أيب داود حديث:  –( 1)
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 ح بعد از نمازيتراو، مخصوص ماه مبارک رمضان است شب و ح نمازيتراو

 در. مسلمان سنت است مرد زن و هر يباال ن نمازيا. گردديم تن اداءفخ

 ييجماعت سنت کفا نمودن آن با اداء. ندارد يقضائ، نگردد که اداءيصورت

ت ياهم با توجه به امبريپ. شودميخوانده  زين ياما بطور انفراد .است

                 .نموده است جماعت اداء را با ن نمازيا ،جماعت نماز

 اش درميبا اصحاب گرا رسول اکرم، نخست بار يح را برايتراو نماز 

 تعداد شوندميمردم آگاه  يوقت، بعد روز .خوانده است ها شب از يکي

شب . شودمي ح با جماعت اداءيتراو بازهم نماز، ابدييمش ياران افزازنمازگ

 از هم رسول اهلل باز، شودميتر ادياران ززسوم همچنان تعداد نمازگ

 ح را همراه با اصحابش با جماعت اداءيتراو و شودميرون يخانه اش ب

شود مياد يز ياران به حدزنمازگ شب چهارم تعداد چون در يد ولينمامي

خفتن  ازصرف نم امبريپ، باشندنميش يقابل گنجا دمسج در يکه حت

اران تا نماز زنمازگ. گرددميبه منزلش بر کند وميشان اداءيرا با امامت ا

نماز  يبعد از ادا رسول اهلل. کشندميح انتظارينماز تراو يادا يصبح برا

ل يکم صالة الليت أن تفرض عليخش ولکين» :نديفرمامين يشان چنيصبح به ا
 19 (1) «رمضان ة ذالک يفيروا ويف .«جزواعنهافتع

خواندن آن  شما از و شودبرشما فرض ، دم که مبادا نمازشبيمن ترس اما

. خواندندميشان  هايخانه ح را دريتراو، آن مسلمانان پس از. «ديبمان عاجز

که  مينظ يب از يريبه هدف جلوگ، زمان خالفتش درحضرت عمر

                                                 

 .761صيح مسلم حديث: و  2012صحيح البخاري، حديث   -( 1)
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 رآغازگ ،ابن کعب ين نمودن حضرت ابيامام تعبا ، ن مورد وجود داشتيدر

زمان  در زينيآن حضرت عل پس از ،ح با جماعت شديتراو نماز

 ش رايامتنان خو استقبال کرده و ران عمل حضرت عمريخالفتش ا

 ض نمازيف با را ما مساجد همانگونه که عمر»: داشته است ن ابرازيچن

 20 (1) ..«شن بسازدرا رو قبر او خداوند ،ديبخش يح روشنيتراو

حتسااب غفر له إاان و ميإمن قام رمضان »: قال هللا أن رسول رةيهر  عن ايب
 21(2) «ما تقدم من ذنبه

ام رمضان يکه ق يکس: فرمود ت است که رسول اهلليروارهيابوهر از

 .شودميده يگناهان گذشته اش آمرز ،آورد ياخالص بجا مان ويا يرو از را

 ب يفرغي کان رسول هللا: ت است که گفتيروارهيابوهر همچنان از و
حتسااب إاان و ميإمن قام رمضان »: قوليف ،ةميه بعز يمرهم فأيأن ي ام رمضان من غيق

 22 (3) «غفرله ما تقدم من ذنبه

مت ين مورد به عزينکه آنان را دريام رمضان بدون ايبه ق رسول اکرم

ام رمضان يآنکه ق: فرمودمي ب نموده ويترغ امرکند وجوب( بودن و مي)حت

 . شودميده يگناهان گذشته اش بخش ،آورد يو اخالص بجامان يا يرو از را

   دوستان عزيز!

                                                 

                     .278 ص 2:جيئسنن النسا -( 1)
 .175و صحيح مسلم، حديث:  38صحيح البخاري، حديث: - ( 2)
        .759صحيح مسلم، حديث:  - ( 3)
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فرستادۀ  و اهلل صلي اهلل عليه وسلم ت رسولسن از يرويپ د باييايپس ب

ست يناممکن هم ن که مشکل و يمصطف محمدمعظم اسالم حضرت 

   .ميخود سازب يرا نص يبزرگ م ويپاداش عظ و اجر
   زه دار!عزيزان رو برادران مسلمان و

ا حداقل ي اند که روزه را باطل و ياعمال يبعض: مياد نبري ز ازين ن مطلب رايا

به  که توجه تان را شودميثواب برکات آن حد اقل کاسته  مکروه نموده از

                         :دارميآن معطوف م

 ا مکروه ميسازد؟ي باطل و چه چيزها روزه را 

 ماه رمضان هنگام روزه با يروزها در يکس اگر :زشيآم ،جماع _1

گردد ميکفاره واجب  او بر ده ويروزه اش باطل گرد ،کند يکيهمسرش نزد

   .باشدميواجب  زيکفاره ن يادا ب دريت ترتيهم رعا و

 : يدن عمدينوش خوردن و -2

روزه را باطل  گريد زيا چيذا کردن غ اما بو ،گرداندميروزه را باطل  زين

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يَ َتَبنيََّ َلُكُم اْْلَْيُط ﴿: ديفرماميمتعال  اوندخد ،کندنمي
 23 (1) ﴾اأْلَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مثَّ َأمتُّوا الصِ َياَم ِإََل اللَّْيلِ 

است  )صادق( فجر در يدي)رشتۀ( سف تا آنگاه که خط دياشاميب د ويبخور"

ن زمان روزه را يبعد از ا ،مشخص گردد و زياه شب متمايس رشتۀ(از خط )

   "ديان برسانيبه پا ل نموده وين شب تکميآغاز يتا ابتدا

 : يتيتقو هايتزريق پيچکاري -3

                                                 

   .187 يه:بقره:آ ۀسور  -( 1)
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ر يغ و يتيرتقويغ هايمپولآق يتزر يول ،گرددميسبب باطل شدن روزه 

ضله روزه را باطل ا عي رگ و روند درمي بکار يماريدرمان ب که جهت ييغذا

  .کنندنمي

 : حجامت کردن -4

 يماريکه در اثر ب يهايزيخون ر يول ،کندميهم روزه را باطل حجامت 

روزه را  ،ديآميش يزخم پ جاديا اي ،شدن دندان دهيا کشي ،ينيب رعاف از

  .کندنميباطل 

 دي()قي عم: کردن ازروي قصد قئ -5

 ير اراديغ و ير عمديچه استفراغ غاما چنان ،کندميروزه را باطل  زين  

من ذرعه القي »: ديفرمامي رسول خدا رايکند زنميروزه را باطل  ،باشد
 24 (1) «ومن استقاء عمدا فليقض ،فليس عليه القضاء

روزه بر  يقضا ،خواسته استفراغ بر او غلبه کندنا و ير اراديهرکس که غ"

 عمد و يهر کس از رو اما شود(نمي)روزه اش باطل  گرددنمياجب و يو

    ."ه اش را بجا آوردروز يد قضايبا ،اراده استفراغ کند

 : يسهو و فراموش يخوردن غذا از رو
بنوشد  يدنيا نوشي خورده و ييغذا يسهو و يفراموش يرو از يگرکسا 

من نسي وهو صائم }: ديفرمامي را رسول اهلليشود زنميروزه اش باطل 
  25(2) {فإمنا اطعمه هللا وسقاه ،فأکل او شرب فليتم صومه

                                                 

          .720سنن الرتمذي، حديث:   -( 1)
    .1155 :ثيحد ،مسلمصحيح   -( 2)
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روزه اش  ،ديا نوشي خورد و ،که روزه داشتيحال در ،هرکس فراموش کرد"

کتا بوده است که به ين خداوند يواقع ا را دريز ،ديل نمايتکم را ادامه داده و

   ."ده استينوشان ده وياو خوران

 دادن کفاره چگونه واجب است؟ ب يدترتيدانيا ميآ

آنرا نداشت  ييتوانا قدرت و اگر ک غالم است وينمودن  ل آزادمرحلۀ او در

دا نکرد يتوان آنرا هم پ اگر و رديروزه بگ يپ در يماه پ مرحلۀ دوم دو در

 از يتيرا در روايز. ن را غذا بدهديمسک (60ن صورت الزم است )يدر

بينما حنن جلوس عند رسول »: آمده است که گفت رهيحضرت ابوهر
ی وقعت عل: قال ما لک؟: قال ،َي رسول هللا هلکت: ه رجل فقالإذ جاء هللا

فهل : قال ،ال: قال هل جتد رقبة تعتقها؟: فقال رسول هللا ،امرأيت وأان صائم
 فهل جتد اطعام ستني مسکينا؟: قال ،ال: قال ؟متتابعني تستطيع أن تصوم شهرين

بعرق فيها  نيبذلک أيت ال یفبينا حنن عل مکث عند النيبف: قال ،ال: قال
 ،هذا فتصدق به خذ: قال ،أان: فقال اين السائل؟: قال ،-والعرق املکتل- ،متر

أهل  -يريد احلرتني –فوهللا مابني البتيها  ؟رسول هللاأفقرمين َي یعل: فقال له الرجل
 «أطعمه أهلک: مث قال ،حيت بدت أنيابه فضحک النيب ،من أهل بييت بيت أفقر

 26 (1) .()لفظ مسلم يف رمضان

: گفت شان آمد وينزد ا يم که مردينشسته بود نزد رسول اهلل يزمان" 

افتاده  يتو چه اتفاق يبرا: ديپرس امبريپ ،رسول خدا! هالک شدم يا

که روزه بودم ميبه هنگا ماه رمضان( در -ت مسلميروا )در جواب داد است؟

                                                 

        .1111و صحيح مسلم، حديث:  1936صحيح البخاري، حديث:  - ( 1)
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 را آزاد ميغال يتوانيا ميآ: فرمود رسول اهلل .ر شدمبا همسرم همبست

: گفت ؟يريروزه بگ يپ در يماه پ دو يتوانيا ميآ: فرمود ،رينخ: گفت ؟يکن

 ؟ين خوراک بدهيبه شصت مسک يتوانيا ميآ: ديشان مجددا پرسيا ،رينخ

 يمدت آن مرد نزد رسول اهلل: دهديادامه م رهيابو هر ،رينخ: گفت

 ياز خرما برا يل بزرگيزنب ،مين حال که نشسته بوديهم در و ،درنگ نمود

 ،کرديکه سؤال م يآن شخص: دنديشان پرسيا .آورده شد رسول خدا

ر ين را بگيا: فرمود رسول خدا. نجا هستميمن ا: گفت آن مرد کجاست؟

خودم  از ر تريا آنرا به شخص فقيآ: شان گفتيآن مرد به ا ،صدقه بده و

 -شهر ميتما در -نهيسوگند بخدا در دو طرف مد ا؟رسول خد يا ،بدهم

 امبريپ دن سخنان آن مرد(يشن )با .ستيخانوادۀ من ن از رتريخانوادۀ فق

: او فرمود سپس به ،ديان گردياب شان نمايان يد که دندانهايآنچنان خند

    ."بدهآنها را به خانواده ات 

 وده استشخص ب ن حکم مخصوص همانيم که ايفراموش نکنالبته 
     ين!روزه داران متد برادران مسلمان و

د يحال با ،دمياحکام روزه که خدمت تان به عرض رسان از يمختصر ن بوديا

 که آنرا از دارد دارد يهايژگيو ت ها وين ماه مبارک چه خصوصيم که ايبدان

                                                                               سازد؟مي زيسال متما يهاماه ريسا

 ين ماه پر فيض و با برکت چه بايد کرد؟در

 و تايمنه از واجبات روزه التزام داشته و واجب است که بر روزه دار بر -

 . رديگ قرار رش خداونديپذ محرمات اجتناب ورزد تا مورد
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 ،نماز: نک چويانجام دادن اعمال ن ن ماه باياوقات خود را در روزه دار  

 يقدرت مال صورت توان و در و استغفار و دعا ،ذکر ،ميتالوت قرآنکر ،صدقه

 شانهايدل يصفا يبندۀ مخلص مزرعۀ است برا يعمره که برا يادا

   .بگذرانند

قدم  ،سخنان حرام: گناهان چون از بدن خود را يد تمام اعضايبا روزه دار -

کردن به  نظر ،ان حرامگوش دادن به سخن ،حرام يکارها يگزاردن بسو

 رش خداونديپذ ن روزه مورديا تا ،حرام نگهداردنوش  خورد و حرام و

 از آتش دوزخ قرار يخالص مستحق مغفرت و شخص روزه دار گرفته و قرار

ن يا شما را در دارم که همۀ ما وياستدعا م يبارگاه ذات اقدس اله از .رديگ

 در طاعات و م ويببر بهره را نيشتريد تا بيت فرمايق عنايماه مبارک توف

   .رديگ قرار رش اهلليپذ مورد قبول و و ديمؤ و عبادات موفق

 کم ورمحة هللا وبرکاتهيالسالم عل
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  13 

 

 افت آنيدر يآرزو و لت شب قدريفض 

ئات يوس ،أنفسنا  من شرورونعوذ ابهلل ،نه ونستغفرهيحنمده ونستع ،إن احلمد هلل
شهدأن ال إله إال هللا نو ، له يضلل فالهاديومن  ،هده هللا فال مضل لهيمن  ،أعمالنا

ِإَّنا َأنْ َزْلَناُه ِف  ﴿ :قال هللا تعايل .مدا عبده ورسولهشهد أن حمنو  ،ک لهيوحده ال شر 
َلِة اْلَقْدرِ  َلُة اْلَقْدرِ  ،لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخْْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهر   ،َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ تَ نَ زاُل اْلَماَلِئَكُة  ،لَي ْ

صدق هللا 1(1)﴾َساَلٌم ِهَي َحَّتا َمْطَلِع اْلَفْجرِ ، َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِْذِن َرّبِِِْم ِمْن ُكلِِ َأْمر  
توچه . ميفروفرستاده ا (القدر لةيلارزش ) شب با در ما قرآن را» ميالعظ
است  يشب قدر شب. (م است؟يشب قدرکدام است)وچه اندازه عظ يدانمي

درآن شب با اجازۀ  ليجبرئ فرشتگان و، است هزارماه بهتر که از
ند يآيم (شب زنده دار گانعبادت کنند ن وي)به کرۀ زمي اپيپروردگارشان پ

شب ، آن شب. (دستور داده باشد  )که به آن خداوندي هرگونه کار يبرا
طلوع  است تا (مؤمنان شب زنده دار درود فرشتگان بر )و رحمت سالمت و

 . صبح

 اهلل وبرکاته! ورمحةکم يالسالم عل ن!ين متديحاضر اران مسلمان وزنمازگ

 ريسا تکاف واع، مينزول قرآنکر، مربوط به شب قدرما  بحث امروز 

 ن کرام دريمفسر، آتش دوزخ است از يموضوعات مربوط به دهم آزاد

م ياست که نزول قرآنکر يشب القدر لةيل سند:ينوميفۀ فوق يۀ شريآ ريتفس

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                      . 5 -1قدر: ۀسور_ ( 1)
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ت ابن اسحاق يروا در .آنرا به مردم برساند ده تايگرد آغاز غمبريقلب پ بر
آن  در. بوده استماه رمضان  در «علق» سورۀ يوح آمده است که: سرآغاز

عبادت مشغول بوده  و يريحراء به گوشه گ غار در حال که رسول اهلل
                             .است

شب  آنرا يبرخ. ده است ين شب نقل گردين ايدربارۀ تع ياديز هايتيروا
در  کم وعدۀ هم آنراي ست ويها شب ب يبرخ، داننديهفتم رمضان م ست ويب

 يکل رمضان بطور گر آنرا دريد يتعداد رمضان و خردهگانۀ آ يهاشب

 .رمضان است  يشبها از يشب القدر لةيل ،حال به قول ارجح به هر. داننديم
به سعادت  قت آشنا ويحق مانۀ )که انسان را بايحک ن شب هرگونه کاريدر

 مقرر ان ويب ازجانب خداوند، گرداند باطل و شقاوت دور را از او و برساند

وضع  ياصول ارکان و ها واسيمق ارها ويعـن شب ميدر. استده يگرد
  .ده استيگرد

آن غافل  از م ويفراموش نکن ادمان راين يم ايمؤمنان مؤظف هست ما

زنده  يبرا. داده است راه ماقرار سادۀ را فرا راه سهل ورسول اهلل. مينگرد

ادمان تماس ين يروان مابا ا تا روح و، روح وروان مان ادمان درين ينمودن ا

 د تاينماميگوشزد  ن رابطه ما رايدر رسول خدا. وند داشته باشديپ و

، ستو مسلم آمده ا يح بخاريصح در. ميبجوئ آنرا م ويبمان دارين شب بيدر

 (1)«من رمضان واخرالعشراأل لة القدرِفيحتروا ل» فرموده اند: که رسول اکرم
2 

                                                 

.1169( صحيح مسلم، حديث: 1)
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 3 (1) «دييان بجورمض ي اخيرشبها در را القدر لةيل :يعني»

آمده است که  کنديت ميرواقهيکه عائشۀ صد يگريث ديحد در  

من  االواخر من العشر الوتر ِف لة القدريلا احترو » فرمودند: رسول اهلل
 4 (2) (7/2021) «رمضان

  "دييرمضان تالش نما طاق ده شب آخر يشبها را در شب قدر

 يشبها به گمان اغلب در، شب قدر، شودمينگونه برداشت يث فوق ايحد از

ست يب، کمي ست ويب يشبها از يکي :يعن. ياست ماه رمضان طاق دهۀ آخر

شب  اگر و. با شدمينهم  ست ويب هفتم و ست ويب، پنجم ست ويب، سوم و

، نمودندميعبادت  شتريک شب بيهمان  مردم فقط در، بودمين يمع قدر

م در يفرموده اندکه قرآنکر ميقرآنکر در مبهم گذاشته و آنرا اما خداوند

ماه  م آمده است که دريقرآن کر از يگريد يجا در ده ويشب قدر نازل گرد

رسول  شتريح بيتوض يآنگاه برا، افته استيمبارک رمضان شرف نزول 

ماه  طاق دهۀ آخر يشبها در شتريب امکان شب قدر فرمودند: اکرم

                 .م ييبادت نماهمت بسته خوب ع آن شبها کمر لذا در. رمضان است 

 ن!يمتد اران مسلمان وزگ نماز 

د با ارادۀ ييايپس ب م؟يدرک نموده ا ن فرصت بدست آمده رايت اياهم ايآ

بخصوص شب قدر استفادۀ ، ن ماه مبارکيا م ازيکوشب ريخلل ناپذ و يقو

     .ميينمامياعظ

                                                 

         .914ص6ج ظالل القرآن: ِف - (1)
 .2020، 2017صحيح البخاري، حديث:  –( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضيلت شب قدر و آرزوي دريافت آن                                 هاي جمعه      خطبه

 

274 

 

                        :مينزول قرآنکر و شب قدر

ماه مبارک  م دريم که قرآن کريابييدرم يبخوب ات متبرکۀ سورۀ قدريآ از 

  5(1) ﴾َشْهُر َرَمَضاَن الاِذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآنُ ﴿ :ده استيرمضان نازل گرد

، امده استيان نيبم يم ذکريقرآنکر ح ازيبصورت صر قدر گرچه در سورۀ

آن  يابهام ظاهر و گردديمبه قرآن باز «إَّنأنزلناه» ريمسلم است که ضم يول

همان  شب قدر در، مينزول قرآنکر. ت آن استياهم ان عظمت ويب يبرا

 بر يگريل ديدل، شودمين يسرنوشت انسانها تع که مقدرات و يشب

 . است ين کتاب بزرگ آسمانيبودن ا سرنوشت ساز

جه يۀ سورۀ بقره نتيۀ فوق با آيمه کردن آيضم از سند:ينومين کرام يمفسر

                                         .ماه مبارک رمضان است در شود که شب قدرمي يريگ

ده ين ماه نازل گرديم چگونه دريکه قرآن کر شودين سوال مطرح ميا  

 از ياريبس. سال بوده است 23 رسالت است؟ حال آنکه مدت دعوت و

   .نزول بوده است دو يم دارايقرآنکر محققان گفته اند:

 :يکبارگينزول  الف:

لوح  از اي ت المعموريا بي قلب پاک رسول اکرم بر، ک شب تمامي که در

 . ديا نازل گرديبه آسمان دن، محفوظ

 :يجيب: نزول تدر

 است که: يادآوريقابل . سال دوران نبوت انجام گرفت23ظرف  که در

 يبعض در به انزال و ريتعب، اتياز آ يبعض م دريدربارۀ نازل شدن قرآنکر
 ديآميمتون عرب استفاده بعمل  يبرخ از و، ل شده استيتنز به ريتعب

                                                 

     .185 ه:يبقره:آسوره  -( 1)
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 يول ،نازل گردد اًجيتدر يزيشود که چميگفته  ييجا در معموالً «ليتنز»
شامل  زين را يکبارگيکه نزول ، دارد يعتريمفهوم وس معموال «نزالإ»

اشاره  تواندمي، م آمده استيات قرآنکريآ که در رين تفاوت تعبيا، گرددمي
 6 (1) .به دو نزول فوق باشد

ن ماه رمضان شرف نزول يم درهميم که قرآنکريينماميمالحظه  يوقت

 وسائر باشدمين ماه يهم ماه است در هزار از که بهتر القدر لةيل و ،افتهي

 شما را که از و پس چه شده است ما ،دارند برابر پاداش چند و عبادات اجر

، ميدقت کن يبخوب اگر م؟ييماه مبارک استفاده ننمان يوضات ايف برکات و

مسلمان دست  فرد ياست که برا ين فرصت بزرگيافت که ايم يدرخواه

 الزم و بطور و ق شونديدق که اگر يدرست مانند فروشندگان، دهديم

 ياديد زمفا سود و، ندينما ديک به عيام نزديا در شتريسته تالش بيشا

آنگاه . د شان خواهد شديعا يخسارۀ هنگفت آن ريغ آورد در بدست خواهند

                         .آورد شان به ارمغان نخواهديبرا را يسود يمانيپش

                                     دـيدر ا راـــهيدانش يت بـظلم         ديچون سرکش راـح قرآن از نور

 چون آفتاب ردـپخش ک ييروشنا         ن کتابيتابناک ا ايـــــــههيآ

 ديان دمـتن انس در رـــگيروح د         ديپد ايـن دنــيآورد در يجنبش

 ساخت عرصۀ پرواز شش جهت را         اختس ازـارت بــاس ها را ازـروح

                                                 

        .205ص27ج  منونه:ْيتفس -( 1)
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 مخصوص شب قدر: يدعا

ت إن يأرأ رسول هللا!اي» :گفتم  ت است که گفت:يرواحضرت عائشه از
 حتب مياللهم إنک عفوکر  قويل قال: ها؟يأقول ف ما قدرلة اليلة ليل يعلمت أ

 7 (1)« العفوفاعف عين

آن  من در، است شب قدر يم معلوم شودکه چه شبيبرا اگر رسول خدا! يا

 آن حضرت ؟کنم ييچه دعا م وين چه بگويشگاه رب العلميشب به پ

 ا!يبار خدا « فاعف عينمياللهم إنک عفوکر » ن دعا را بخوان:يا فرمودند:

پس  يپسندميرا  عفو و يهست يبزرگ م ويکر نده ويکه تو بخشا يبدرست

ن يا ک پروردگاريبندگان ن از ياريعادت بس نروياز. مرا عفو کن هايخطا

ماه مبارک رمضان  هايدر شب و خوانندمين دعا را ياست که هر شب ا

 .نندکمياهتمام  توجه و شترين دعا بيطاق دهۀ آخر به ا يشبها ژه دريبو

 . مينبر ادي را از ن دعايشما هم ا د ما وييايپس ب

 رمضان: رياخ ةده در ريانجام اعمال خ سخاوت و

وکان أجود ما ، أجود الناس کان رسول هللا(  هللا عنهما يعن ابن عباس )رض
دارسه يلة من رمضان فيکل ل  ل ِفيلقاه جب يوکان ، ليلقاه جب ي نيرمضان ح کون ِفي

 8 (2) ح املرسلةيمن ر ْي ل أجود ابخليلقاه جب ي نيح القرآن فلرسول هللا

                                                 

                  .3513سنن الرتمذي، حديث:   -( 1)
          .292اآلدب املفرد للبخاري، حديث:  –( 2)
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 دست و رسول اهلل ت شده که گفت:يروا( اهلل عنهما يابن عباس)رض از

، بود تربخشنده گريوقت د هر رمضان از در و ن مردم بوديدل بازتر

 يشب با و هر ل دريو جبرئ، نمودمي داريد با او ليکه جبرئيهنگام

 ميهنگا همانا رسول اهلل و کردمي تکرار يو ن را باقرآ نموده و داريد

ع مال يتوز در، وزد ميکه  يادـاز ب کرديـم داريد با او ليکه جبرئ

   .بود تر جواد

 :اصحاب از يکي ثاريا سخاوت و از ياقصه
نس  ائه فقل  ن م  ا معن  ا إال امل  اُ   یفبع  ث إل   الن  ي یت  أن رج  ال أ ع  ن أه هري  ر 
 إل ی من يضم أويضف هذا فق ال رج ل م ن األن  ار أَّن ف انطل  ب ه هللا فقال رسول

ت  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 أمر إ
طعام     ص و أص     بحي س     راجص ون      ومي ص     بيانص إذا أرادوا عش     ا   فهي      ت طعامه      ا 

راين ه يال ع ت ه فج ا ت  لح س راجها ف طفهَن قامت ك  وأصبحت سراجها نومت صبياهنا مث
رس ول هللا فق ال ض  حص هللا  یا إل غ دم ا( كك الن فب اا ط اويني فلم  ا أص بح هنأهنم ا )ك 

َوي ُ    ْروُِروَن َعلَ    ُ َأنْ ُفِس    ِهْم َولَ    ْو َك    اَن ِّبِ    ْم ﴿الليل    ة أو عج    ب م    ن فعالكم    ا ف     نزل هللا. 
 9 (1) ﴾...َخَ اَصةٌ 

رسـول  بـه محضـر يشخصـي، روز» کنـد:مينقـل  رهيحضرت ابو هر

چنـد روز  از !رسـول خـدا يا گفـت: ک شد ويشان نزديبه ا و آمد اکرم

وسـته بـا شـکم گرسـنه روزه يپ افتـه ام ويخـوردن ن يبـرا يزيـنسو چيبد

                                                 

.3798( صحيح البخاري، حديث: 1)
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مشـاهده  را يامـا کسـ، به اطرافش انداخت ينگاه رسول خدا «رميگمي

بعـد ابوطلحـه  يانـدک. کنـد  مهمان نکرد که آن مرد را به خانه اش ببرد و

. را به خانـه اش بـرد او و !«مهمان کنم  را ام اوادهآم من» :گفت برخاست و

، ده بودنـديدر راه اسالم بـه مصـرف رسـان بود خود را نها که همۀ هست ويا

. ديجوشـميخانـۀ شـان  در يگـيد يگاه از هر نداشتند و اريدر اخت يزيچ

 يبـرا ييشـوربا خانم ابوطلحه توانسته بـود «ميأم سل» ممکن است آن روز

مهمان به  يوقت، به فرزندانش بخوراند خواست آنرامي ه کند ويش تهنکودکا

امشب شـوربا را بـه » گفتند: ن هم صحبت نموده ويب شوهر زن و، خانه آمد

شکم گرسـنه  را هم با م امروزيتوانمي خود م ويدهمي مهمان رسول اهلل

 ا راه غذکصله نمودند يف  .«ميبخوابان يبه شکل زيکودکان را ن م ويريروزه بگ

هـم صـاحب  و خانم به اشتباه شمع را خـاموش کنـد بر سرسفره بگذارند و

 يبه قـدر را شوربايز …اورديب به دهانش ببرد و يخال خانه دستش را بطور

توانست شکمش را مين صورت مهمان يبه ا، ديت نماينفر را کفا نبود که دو

 ح بـهازصـبمن، ندپوشـاندم خود جامـۀ عمـل يبه تصم شوهر زن و، رکنديس

 يبـرا رسـول اکـرمنمـاز  يادا بعـد از، اقامه شـد امامت رسول خدا

 از ابوطلحـه و، دنمـوبـه جانـب اصـحاب  خـود را يابوطلحه رو يجستجو

ه نـازل يـن آيکه دربارۀ شما ا د؟يامشب چه کار کرد :پرسيدمهمانش سؤال 

 .ديگرد
ح يجرخود ت گران را بريهم د باز شان دچار مشکل باشندچند خود هر»

 .«دهنديم
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                         !يروزه داران گرام اران مسلمان وزگ نماز

 اصحاب کرام يزندگ چقدر با ما يحالت اقتصاد، ديخوب دقت کن

 ايآ، ميسازميآماده  ن نوع غذا رايک وقت چندي در يکه حت، متفاوت است

به  تخود را نسب ازمندين ن شده است که برادران مسلمان ويچن يگاه

 م که ازيرا داشته باش نقدر انصافيکم ا کم از م؟يح داده باشيش ترجيخو

را  شيخو مستمند نموده همنوعان محتاج و يخوددار ياده رويز اصراف و

احوال  از يخبر با ،فلسفۀ روزه هم از يکيم که ياد نبري ام مبارک ازين ايدر

  :ته اسدبا سرويز فرزانۀ چه خوب و شاعر. چاره گان خواهد بوديب

 کردن همت است اديدستان را به احسان  دور

 گندـافمي مرـث ودـخ ياـبه پ ينخل رـه هـورن

 ن!يمتد و اران روزه دارزنمازگ دوستا ن محترم و

ا يآ :نکهيمهم است ا اريبس است و يآوراديکه الزم به  يگريموضوع د

ر يشعا از مسلمانان و يمنشور زندگ و م که کتاب منزل پروردگاريقرآنکر

حقوق  ايد؟ آينماميما حکومت  يزندگ در، ن مقدس اسالم استيمسلم د

 ريدسات عمل نمودن به ارشادات و تعلم آن و م ويکه هما نا تعل م رايقرآنکر

؟ پس ميينماميم را تالوت يا قرآنکريآ م؟يبخش آن است اداء نموده ا نجات

م يمفاه، مييوت نماتال م رايم تا قرآنکريريم بگين حاال تصميهم د ازييايب

الزم  نرويزا. مييات آن عمل نمايبه هدا و مياموزانيب گرانيبه د، مياموزيآنرا ب

                        م:يباش داشته يبحث زين، ن مطالبيرامون اياست تاپ يضرور و
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 م:يتالوت قرآن کر

گربه تالوت يد يش از ماههايماه مبارک رمضان ب در رسول اهلل

 نزد ،قرآن مرور مدارسه و يبرا ليحضرت جبرئ و ،پرداختمي ميقرآنکر

انسان  يبه شفاعت برا ،امتيق روز م دريقرآنکر روزه و .آمدميشان يا

دن او يآشام من مانع خوردن و ،روزها پروردگارا! د:يگوميروزه  .زنديخميبر

، دميگردمي خواب او مانع از من هم شبها را د:يگويم ميقرآنکر و .شدم مي

ن شرح آمده يث به ايحد چنانچه در ريمورد او بپذ در پس شفاعت ما را

 يام ايقول ال يشفعان للعبد يام والقرآن يال » فرمودند: است که رسول اهلل
ل يقول القرآن منعته النوم ابلليه و يف منعته الطعام والشهوات ابلنهارفشفعين رب !إ 
 10 (1) .«شفعانيه فيف فشفعين

ا ي م ويتالوت قرآنکر که سفارش روزه ها و يمند اند بندگانسعادت چقدر

 و يشاد درآن وقت چقدر، شودميحق آنها مورد قبول واقع  دن آن دريشن

ان يعالم پس به بارگاه پروردگار ،گرددين بندگان مؤمن ميب اينص، سرور

 کرم خود فضل و با ش رايخو م تا مابندگان گناهکاريکنميدست دعا بلند 

 . بگرداند سعادتمند ۀ همان بندگانزمر از

 نمازگزاران مسلمان!  دوستان و

آن چه  در و داشته است؟ يرا مخف شب قدر خداوند چرا ديدانيم ايآ

           حکمتها نهفته است؟

                                                 

 .6626مسند أمحد، حديث:  –( 1)
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 :شمارندمي ل را بريجمله موارد ذ از علما از يبرخ 

ماه  يان شبهايم ا دري و، سال يان شبهايم در بودن شب قدر يمخف  -1

، ن شبها ارج گزارنديمردم به همۀ ا ن است که:يا يبرا، مبارک رمضان

                     .آورند يخود را در انواع طاعات رو يرضامند همانطور که خداوند

  .زنديپنهان داشته است تا از همه بپره يان معاصيم غضبش را در -2

تا به همه ارج ، کرده يدر جامعه مخف ان مردم ويم در ادوستانش ر -3

            .ندياحترام نما ارند وزگ

                                       .آورند تا به همۀ دعاها رو، ان نموده استهان دعا ها پنيم اجابت را در -4

بزرگ  ش رايتا همۀ اسما، نموده يش مخفيان اسماياسم اعظم را در م -5

 .دارند

 تا در همۀ احوال آمادۀ استقبال و، است داشته يوقت مرگ را مخف و -6

  11(1) .آن باشند ييرايپذ

 ن! يمتد روزه داران مؤمن و

 پس در، دارد يهم رابطۀ تنگاتنگ م باينزول قرآنکر و آنجا که شب قدر از

 اقت ها ويطبق ل ،کسالي ين شب سرنوشت انسان ها برايهم

 توبه کرد و، بود رداين شب را بيد ايبا، شودمين يتع، آنها هاييستگيشا

 يبرا بهتر شتر ويب ياقتيل رفت و به درگاه خداوند، نمود يسازخود

  .دا کرديرحمت او پ

 نمازگزاران مسلمان!  يپس ا

                                                 

                                                           215ص27 منونه:جْيتفس -( 1)
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خواب غفلت  د انسان درينبا، شودمين يکه سرنوشت ما تع يدرلحظات

 يزيسرنوشت غم انگ، ن صورتيکه در ا، خبر يب زيهمه چ از و، باشد

  خواهد داشت!

 و يخوشبخت، خط سعادت و، ک کتاب سرنوشت ساز استيچون  ،قرآن

ن يشب تع -د در شب قدريبا، آن مشخص شده است ت انسانها دريهدا

چه  ان قرآن وشب قدر؟ ويبا است رابطۀ ميوچه ز، نازل گردد -سرنوشتها

 گر؟يکدي ن دو بايا ونديا ست پ يمعن پر

ُوا َما نا إِ ﴿ با فرموده است:يمتعال چه ز خداوند و  ُ َما بَِقْوم  َحَّتا يُ َغْيِِ َ اَل يُ َغْيِِ  اَّللا
 12 (1) ﴾ِِبَنْ ُفِسِهمْ 

آنکه آنان آنچه را  مگر، دهدير نميرا تغي( ملت )و چ قوميسرنوشت ه خداوند
ن است پس الزم ين چنيموضوع ا حال اگر  «ر دهنديخود شان است تغ در

روزمره  يزندگ در لهام گرفته واآن  يآهنگها امها ويپ م ويقرآنکر است تا از
 که به آن دست و يبيمصا مشاکل و ياريبس از، ميده مشعل راه خود قرار

ماه  بخصوص در، همه اوقات در، م کرديخواه داينجات پ، ميبان هستيگر
 و تمسخر، تجسس، دروغ از اگر. بارک رمضان که ماه نزول قرآن استم
م به شدت يقرآن کر ست وا ياجتماع هايبت که که منبع همه جنجاليغ

ن ماه مبارک که ماه يدر گريجانب د از م ويينما زيکند پرهمي ياز آنها نه
اسباب مؤدت  ،مستمندان است و کمک به فقرا و ماه صبر، مواسات ييدلجو

   .سازدميان مسلمانان فراهم يم را در ميباه يزندگ محبت و و
 مسلمان!  نمازگزاران مؤمن و

                                                 

 .11رعد: سوره  –( 1)
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بحث  رآن مورديبخصوص در دهۀ اخ، ن ماه مبارکيرکه د يگريد زيچ
ل مربوط به يفضا دانم احکام وياعتکاف است که الزم م عبارت از خواهد بود

   .ميآنرابدان

  اعتکاف:

کان رسول » هللا عنها قالت: يعن عائشة رض :ن آمده استيچن يثيدرحد 
 13 (1) «رز ئشد املاليل و  أحياله و اه أيقظ إذا دخل العشر هللا

پس الزم است قبل اعتکاف است ، ژه دهۀ آخر آنياز اعمال رمضان بو يکي 

شروط صحت آن چه  چه حکم دارد و، ستيم که اعتکاف چياز همه بدان

                  باشد؟ميزها يچ

 ف اعتکاف:يتعر 

عت ياصطالح شر در و نديگو احتباس را م شدن ويلغت مق اعتکاف در 

اوصاف  مسجد است با که همانا مخصوص يجا م شدن دريمق عبارت از

ک ي از اقل کمترحد مسجد بودن و در، روزه، تين مخصوص که عبارت از

ممکن  ک روزي از که کمتر اس نموده انديآنرا به روزه ق که علما. نباشد روز

 . ستين

 حکم اعتکاف:

                     .برآن مواظبت نموده است را رسول اکرمياست ز هاعتکاف سنت مؤکد

                                                 

  وط.و نر ي  شيخ األبه حتق 321ث ، حديح ابن حبانيصح  -( 1)
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 شروط اعتکاف:

 کمتر، باشد مسجد در، د روزه داشته باشديبا، ندينشميکه به اعتکاف يکس

 يرفـتن بـرا و يانسـان عـذر وجود از شخص معتکف بجز، نباشد ک روزي از
 ،ک سـاعت خـارج شـوديـ يبرا بدون عذر اگر. رون نروديب نماز جمعه يادا

 يا فراموشـيـ و يعمـد شب بصورت در يکس اگر و شودمياعتکافش فاسد 
(1) .گرددمياعتکافش باطل  ،مجامعت نمود

 
14 

 یالسنة عل» فرمود: ت است کهيرواقهيعائشۀ صد از يثيحد رايز 
رج حلاجة خيباشرها واليس املرأ  والميشهد جناز  وال يوال  ضايعود مر ياملعتکف أن ال

 15 (2)«جامع مسجد إال ملا البد منه وال إعتکاف إال ب وم والإعتکاف إال ِف

 يضابطۀ شرع و دستور» ت است که فرمودند:يرواقهيعائشۀ صد از
جنازه شرکت  نماز در، ض نروديادت مريع ين است که برايمعتکف ا يبرا

 مسجد ز ازيخود ن يازهاين يبرا و، مالعبه نکند و يبا زن همخواب، نکند

وزه بدون ر اعتکاف و ندارد ه ايآنها چار که از ييازهايآن ن جز، خارج نشود
  .«د باشديمسجد جامع با در و شودمين

 گسسته و ش رايخو هرسو از ز ويهمه چ ن است که ازيقت اعتکاف ايحق

گوشۀ  در به بارگاه خداوند و کرد ارتباط برقرار تماس و فقط با اهلل
 ،باشد ذکراهلل و فکر در مشغول عبادت و ييهمه در تنها جدا از و مسجد

ن دهۀ يبخصوص آخر، ماه مبارک رمضان ،ادتن عبيا ين فرصت برايبهتر
قبل از نزول قرآن . دين دهه انتخاب گردين عبادت هميا يآن است لذا برا

مشغول  همه و از ييزۀ جدايانگ عت مبارک رسول اکرميطب م دريکر

                                                 

           .2024صحيح البخاري، حديث:  –( 1)
 .2475، حديث: داود سنن أه  -( 2)
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 حرا غار در يپ در يجۀ آن چند ماه پينت دا شد دريپ شدن به عبادت اهلل

 بودکه بر اثر ن اعتکاف رسول اکرمياول نيا ايوگ د وين گرديخلوت گز

د که نزول قرآن يرس ييشان به جايت ايروحان ت ويرتبۀ مقام معنو، آن
غارحرا فرشتۀ حامل  ن اعتکاف دريا ين روزهايآخر در و ديگرد م آغازيکر
عرضه  امبريپ يرا برا«علق» سورۀ يات ابتدائيآ ليجبرئي، اله يوح

 از. دهۀ آخرآن ودرشب قدربوده است  ان وماه رمض ن واقعه دريا، کرد و

 16(1) .دياعتکاف انتخاب گرد يماه مبارک رمضان برا دهۀ آخر رو نيهم
  د:يفرزانۀ گو شاعر

 رددـــگ تر زيوق تــآتش ش  ک يوعدۀ وصل چون شود نزد

                            اران مسلمان!زگ نماز دوستان و

                  د:ييل توجه فرمايث ذياحاد وضوع بهم شتريغرض وضاحت هرچه ب 

من  واخرعتکف العشر األي کان رسول هللا(قال:( هللا عنهما يعن ابن عمر)رض 
 17 (2) .)رمضان

 در رسول اهلل ت شده است که گفت:يروا( اهلل عنهما يابن عمر)رض از» 

عتکف ي کان  أن الني وعن عائشة» «نمودميرمضان اعتکاف   دهۀ آخر
 (3) .«مث اعتکف ازواجه بعده، یتوفاه هللا تعال یحت، لعشر األواخرمن رمضانا

ر يدهۀ اخ در امبريت شده است که پيروا( اهلل عنها يعائشه )رض از»

 يو سپس همسرانش پس از افت وينکه وفات يتا ا نمودمياعتکاف  رمضان

                                                 

.459ص  4تفسْي منونه: ج  -( 1)
                               .2025صحيح البخاري، حديث:   -( 2)
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ضان کل رم  عتکف ِفي قال:کان الني ر يهر  عن اه»« اعتکاف کردند
 18 (1)« وماين يه اعتکف عشر يقبض ف يفلما کان العام الذ، مايعشر  ا

رمضان  هر در رسول اکرم ت شده است که گفت:يروا رهيابوهر از»

اعتکاف  روز ستيب، آن وفات کرد که در يسال در و نمودمياعتکاف  ده روز

             «نمود

 :()صدقة فطر زکات فطر 

 ت:يعل مشرويحکم و دل 

  .همۀ مسلمانان توانمند واجب است بر کات فطرز 

 امر صدقۀ فطر يبه ادا نماز يرون شدن غرض ادايب قبل از رسول اکرم 

 رسول خدا» د:يگوميت يروا همچنان عبد اهلل ابن عمر و« نموده اند

جوان مسلمان واجب  ر ويپ ،مرد ،زن ،آزادگان بردگان و بر زکات فطر را

کل   ی ِ عل الناس یفرض زکا  الفطرمن رمضان عل هللا أن رسول «ده استيگردان
 19 (2). نيمن املسلم یذکرأوأنث، حر أوعبد

 صدقة فطر: مقدار

ک يا ي ک چارک گندم ويل يفام يک از اعضاي هر يصدقۀ فطر برا مقدار

غالب محل  يخوراک مواد صد گرام از دو و لويک شود به دومي صاع که برابر

                                             .اداءگردد باشدميره يوغ جو، کشمش، گندم، خرما ،برنج مانند:

                                                 

   .2044صحيح البخاري، حديث:  –( 1)
 .987اإلمام مالص، حديث:  موط  –( 2)
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 که در يآن جنس هر، ، دقت شود اءيمت اشيق در ،است يادآوريالزم به   

 و. شود مت آن پرداختهيق اي همان جنس و از، متصور باشد آن نفع فقراء

 و تا فقرا گردد اداء رفط ديع نماز روز تا قبل از، همچنان کوشش گردد

 ادي از يول. ک گردنديشر مسلمانان بتوانند ريسا يخوش چارگان هم دريب

وه يب، چارگانيد بينبا، طول ماه مبارک رمضان آن در عالوه از م کهينبر

ست ما يمحل ز و بر و دور چار گان که دريب ب ويمردم غر ريتام وسايا، زنان

ن ماه مبارک همانا يا هايفلسفه زا يکيا ريز، ميفراموش کن قرار دارند

   .د به آن پرداخته شوديان است که باينوايت بيوضع حاصل نمودن از يآگاه

 صدقه فطر: يوقت ادا 

خـروج  بـل ازق تواننـدمي و مسلمانان مکلف به پرداخت آن مکلف هسـتند

 يرضـعبد اهلل ابن عمر) چنانچه از .نديآنرا اداء نما د فطريع نماز يغرض ادا

أم ر ابخ راج زک ا  الفط رأن  أن رس ول هللا» ت است:ين شرح روايبد(  عنهمااهلل
  20 (1) «ال ال  قبل خروج الناس ايل يترد

 
 

 

 

 

 

                                                 

 .66سنن الدارقطين لعلي بن عمر البغدادي، حديث:   -( 1)
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 د فطريد سعيل عياحکام و فضا
هم بعد اکمال يعود عليدا ي، وجعل هلم عق العبادةيسهل لعباده طر  ياحلمد هلل الذ

دهم من فضله يز يجورهم و أهم يوفيات لي تکرر، وواصل هلم مواسم اخليامهم و يص
 ته املطهر.يب یلإشهراحلج ام إال وأعقبه أبيشهر الص یصر، فما انقضحيال  يالذ

ک له، يال هللا وحده ال شر شهد أن ال إله إأشکر، و يمد و حين وهو أحق أ همحدأ
عبده  ن حممدا  وم الفزع األکرب، وأشهد أيمن  من قاهلا وعمل مبقتضاها أتشهادة 

صحابه آله وأ یه وسلم وعليهللا عل يورسوله صاحب املقام احملمود والکوثر، صل
 وم البعث واحملشر.ي یلإا  ي ما کثيوسلم تسل

د يد سعيم و همه به گونۀ از عيد فطر قرار داريد سعيع ،ام آمد آمديا در ام

 م.يکنميفطر استقبال 

 م؟يکنيم يو شادمان يد خوشيما چرا در ع

 م؟يد انجام دهيو اعمال را با هان روز چه کاريدر ا

 م؟يدار ييهاتيد فطر چه مسوليد سعيدر ع

 د:يف عيتعر

به طرف  د وينماياند که هر سال عودت م هدين ناميد به خاطر ايد را، عيع

ج يرا هان امتيگذشته در ب يهااز زمانه هاديع گردد، ويمسلمانان بر م
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 يمهم از و يهااز مناسبت يدن زمان مناسبتيبوده و هر امت با فرا رس

ا مناسبت را در ي ان وياد آن جري يشادمان با اظهار سرور و ل نموده ويتجل

دها يجاد آن عينکه ايبا توجه به ا و ،داشتنديم گهنش تازه ياذهان خو

ل از يوۀ تجليدها و شيگرفت لذا مظهر آن عيتوسط خود مردم صورت م

 بود.ميمحض  يز ماديآنها ن

 د در اسالم:يع

را  يد اضحيع د فطر ويع يعنيد، يمسلمانان دو ع ياما خداوند متعال برا

با  ند، ويتر نماشياحات استفادۀ ببد از مين دو عيت فرموده که آنها در ايعنا

ش اظهار تقرب نموده، يعبادات به پروردگار خو طاعات و انجام دادن انواع

 اورند.يدعا، بجا ب ام، قبول شدن روزه ويق ام ويسر شدن ماه صيم شکر

ن از يديوجود ندارد که نماز ع يچ اختالفين هيد: در ايگويد ميق العيابن دق

مطلوب  که انجام دادن آن شرعاً رودير مابه شم يريجملۀ همان شعا

ده است يات متواتر به ثبوت رسيره توسط روايا شعي ن رسم ويا باشد، ويم

ز از اخبار يگذارد و نينم يده گرفتن آن باقيناد يچ عذر و بهانۀ را برايکه ه

د، ين عي، نخستياسالم يهاديخ عيدر تار سازد، وياز مين يآحاد ما را ب

نۀ يدر مد يدر سال دوم هجر امبريباشد که پيفطر م ديدسعيهمانا ع

 پا نمودند.منوره بر

ک يد، جمع شدن در ين دو عيمسلمانان در ا يهم چنان اهلل متعال برا

 يد، مشروع قرار داد تا در ضمن اداينماز ع ياجتماع بزرگ را به غرض ادا

ت يتهن وک يگر تبريکديد را  به يخجستۀ ع يهادن روزيد، فرا رسينماز ع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضايل عيد سعيد فطر احكام و                                        هاي جمعه      خطبه

 

290 

 

ند و يدا نمايشتر پيب ييآشنا گر تعارف ويکدي لۀ آن بايعرض نموده و بوس

 شتر بخشند.يگر را استحکام بيکديو محبت با  ميوند اخوت اساليپ

ن اجتماعات، يموجود در ا يويدن و ينيست که مصالح دين ين شکيدر ا

 بوده و ياله گک برنامۀ بزري ن اسالم واقعاًينکه دياست بر ا يل روشنيدل

 يعرفـم رضه وـت عيانسان به بشر يختـب کيـنبه خاطر سـعادت و 

 ده است.يگرد

 د فطر:يد سعيام عيا يهاسنت

رون از يدگاه که بيد را با مردم در عيع يهان است که نمازيمسنون ا – 1

 يا نبودن جايالبته به علت ضرورت باران و  ،د ادا کرديه باشد بايشهر و قر

 در مسجد جامع ادا کرد. توانيعتر ميوس

 د غسل کرد.يرون شدن به نماز بايقبل از ب – 2

ن و يباتريد انسان زيد، باينماز ع يرون شدن به غرض ادايهنگام ب -3

 د.ين لباسش را بر تن نمايپاکتر

د با چند عدد يد فطر بايد سعينماز ع يرون شدن غرض ادايقبل از ب - 4

 خرما که طاق باشد افطار نمود.

 يپا با ،دباشک يکه نزد يدگاه در صورتين است که به طرف عيبهتر ا – 5 

 اده راه رفت.يپ

 راه رفت و برگشت باهم متفاوت باشد. - 6

آن احکام صدقۀ  ارائه نمودن دو خطبه بعد از نماز توسط امام که در – 7

 ح داده شود.يد را به مردم توضيفطر و نماز ع

 د.يراد نماياده استيب خطبه را ايمستحب است که خط – 8
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 شروع گردد. د با حمد و ثناء خداونديخطبه با -9

 گردد.ميد بدون آذان و اقامت اداء ينماز ع -10

 د:ينماز ع يمشارکت زنان در ادا

 م.يريگيبه بحث م امبريث پيحد يين موضوع را در روشنايا

: َأَمَرََن ـ تـَْعِِنْ النَِّبَّ صلى هللا عليه عنها قَاَلتْ  رِيَِّة ـ رضى هللاَعْن ُأمِّ َعِطيََّة ـ ُنَسْيَبَة األَْنَصا
زِْلَن ُمَصلَّى , َوَأَمَر احْلُيََّض َأْن يـَْعتَ َعَواِتَق َوَذَواِت اخْلُُدورِ ـ َأْن ُُنْرَِج ِف اْلِعيَدْيِن الْ  و سلم

 1(1) .اْلُمْسِلِميَ 
اْلِبْكَر ِمْن ِخْدرَِها, َوَحَّتَّ ُُنْرَِج , َحَّتَّ ُُنْرَِج ِعيدِ  َأْن َُنُْرَج يـَْوَم الْ : ُكنَّا نـُْؤَمرُ َوِف َلْفظ  

 2 (2) , يـَْرُجوَن بـَرََكَة َذِلَك اْلَيْوِم َوطُْهَرتَهُ ِهْم َويَْدُعوَن ِبُدَعائِِهمْ , فـَُيَكربَِّْن بَِتْكِبيِ احْلُيَّضَ 

 ما به پيامبر: فرمايدمياألنصاريه نسيبه عطيه ام :حديث ترجمۀ

 به را نشين پرده دختران و هادوشيزه، فطر و قربان عيد روز تا ميداد وردست

 عادت که زناني به و، بياوريم بيرون ازخانه عيد مراسم در حضور منظور

 .بگيرند فاصله مسلمين مصالي از تا ميداد دستورداشتند مي انهماه

 عيد روز در همه تا شدمي داده دستور ما به: است آمده ديگري روايت در و

 و باکره دختر جاييکه تا، بياييم بيرون خانه از (نماز خواندن منظور به)

 با زنان، آورديممي بيرون خانه از نيزبودند ميدر عادت ماهانه  که زناني

 مردان تکبير با داشتند روز درآن ازگناهان کشدن پا و برکت به که اميدي

 .کردندمي دعا شان دعاي به و ،گفتندمي تکبير

                                                 

.890صحيح مسلم، حديث:  - (1)
 .971صحيح البخاري، حديث:  –( 2)
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 ث:يد حدياحکام و فوا

ث، البته به شرط يظاهر حد أساسبر زنان بر  يد حتيوجوب نماز ع –1

 ت ستر و حجاب کامل و بدون استفاده از هر نوع عطر وينکه با رعايا

ن حالت منع شده يرون شدن با چنيرا زنان از بيرون شوند؛ زيب ييخوشبو

ارد شده تنها از باب شان مستحب باشد و امر ويد خروج در حق ايشا اند، و

 ر بوده باشد.يد بر خيتاک

 .نمودن زن معذور از حضور در مسجد وجوب اجتناب – 2

 دگاه حکم مسجد را دارد.يوع يمصل – 3

 شود.يدعا باز داشته نم زنان معذور را از ذکر و – 4

 احتمال قبول شدن دعا در آن.  د ويلت روز عيفض – 5

 :ديام عيبه امربوط  يل اجتماعيمسا

د رفتار و کردار يع يهاد در روزي! مسلمان باينماز گزاران محترم و گرام

 قرار دهد.  يابيشرا مورد ارزيخو

مستمندان احوال  د، از فقراييش را فراموش نمايهاو عداوت هانهيک الف:

 د.يينما يريگ

شاوندان و يد مبارک خويو ع يريد، به خبر گييصله رحم را قطع ننما ب:

 .ديشتابگانش ببسته

مردم،  يشتيو مع يد: با توجه به حالت اقتصاديينما يرياز اسراف جلوگ ج:

 د.ييز نماير مصارف پرهيسا از اسراف در خوراک، پوشاک و
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 يهامورد، خرافات يب يهايکاراي، ريمنف يها، رقابتيياز تجمل گرا د:

 د.ييگناه آلود جداً اجتناب نما يهاو بدعت ياجتماع

 ت مردم:ياطفال به عدم آزار و اذ يه برايتوص  هـ:

زار و آن روز مبارک از يه شود، تا در اياطفال، جوانان و نوجوانان توص يبرا

ن روز يند. تا در اينما يخوددار ي، انفجار پتاقييهوا يهاريت مردم با فياذ

م، بلکه با لبخند و يرا به غم و اندوه مبدل نساز يچ کسيو مسرت ه يخوش

جاد يو لبخند ا يز شاديگران نيد يم و در زندگيمردم برو تبسم به استقبال

 م.ينما
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15  

 زکات

 ل آنياحکام و فضا
ه و نعوذ ابهلل من شرور يبه و نتوکل علنه و نستغفره و نؤمن ياحلمد هلل حنمده و نستع

له و  يفال هاد ضلليمضل له و من  ه هللا فالهديئات أعمالنا من يأنفسنا و من س
 ان و موالان حممد عبده و رسوله.ديله إال هللا و نشهد أن سإنشهد أن ال 

 :زکات فيتعر

اد شتد    يتنمت    ز ياست در لغتت هته م  ت «ئ  الش َّ زََکا»زكات كه مصدر 

 1 (1)   طهارت آمده است يگزهيهمچ ا  پاك

ي تد  گ مين يزمت محص التش يكِشت   زراعت   افزا چ انچه ه گام رُشد

كشت   زراعت، مال   ثر ت رُشد   نمت  كترد    ي  ي «َوزََكااْلَمَّا    ،زََكاالز رْع  »

 يمسلم است كه كِشت   زراعتت زمتان ک امر ثاهت  ين يا افت.  يش يفزاا

شتل  متال    كه از علف   گياها  هرزه پاك گتردد، هته عتين ك دنم  مي

كه از آل دگيهتا  گردندزه مييپاك   پاك نفس انسا    ساير اعمالش، زماني

از لته ا  مع تال ي  دارنتد پتاك گردنتد، ط رآ ر دريكه افراد فق ي  حق ق

                                                 

 (.398 /1)املعجم الوسيط: ( 1)
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 آ ر شتده فرمت ده استت اديتحق ق حقۀ آنها در مال   ثتر ت ثر مم تدا  
 2(1) ﴾َوال ِذيَن ِف َأْمَواِلِِْم َحقٌّ م ْعل وٌم ل ِلس اِئِل َواْلَمْحر ومِ ﴿

 مقاضا است هراى صيم ل م   سهم مشخ حق ام الشا  در كه آنها"

 ."محر ما    ك  دگا 

ۀ يآ اين گرددهركت در مال مي ايشاي له پرداخعن زكات سبب افز   دلي 

ق ْل ِإن  َرّبِ  يَّْبس ط  الرِ ْزَق ِلَمن ﴿ مباركه است كه خدا ند مع ال فرم ده است 
 3 (2) ﴾َيَشاء  ِمْن ِعَباِدِه َويَّْقِدر  َله  َوَما َأنَفْقت م مِ ن َشْيٍء فَّه َو ُي ِْلف ه  َوه َو َخْْي  الر ازِِقيَ 

 ين ر زيك د   ا  ههعرميآ  را پر  يد ]خدا ند[ جايرا انفاق ك  يزيهر چ"

 ."ده ده است

ت م ﴿ از پاداش مضاعَف آ  خبر داده فرم ده است  يگريۀ ديآ در   َوَما آتَّيَّْ
ت م مِ ن زََكاٍة ت رِيد وَن َوْجَه اَّلل ِ   مِ ن رِ ابا لِ َْيْبَّ َو ِف َأْمَواِ  الن اِس َفاَل يَّْرب و ِعنَد اَّللِ  َوَما آتَّيَّْ

 4 (3). ﴾فَأ ْولَِئَك ه م  اْلم ْضِعف ونَ 

 طلبيد مى را خدا رضاى م ها   پردازيدمى زكات ع  ا  هه را آنچه  "

 ."مضاعف د پاداش داراى ك  د مى چ ين لهيكسان

زكات كه پرداخت آ  سبب نمت   يز مفه م لغ يها م جه هه نص ص ف ق   ن

 يم   يد، امام راغب اصفهانگرديش در مال   ثر ت زكات ده ده مي  افزا

                                                 

 25 -24عارج: م هسور ( 1)
 .39: أسب هسور ( 2)
 .39 روم: ه( سور 3)
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 (1)«تعَّاى هللا بركَّ  عن   النمواحلاصلهو »: ا  نم ده استين هيزكات را چ  يلغ 
5 

الهي در مال  زكات عبارت از هما  نم    افزايشي است كه در اثر هركت"

 ."ميش د پيدا

 مفهوم اصطالحي زکات:

ل   از متا يزكات در اصطالح شرع  عبارت است از پرداخت قسمت مشخص

افراد مخصت ص، محت   يمخص ص، در  قت   زما  مخص ص، هرا ييدارا

ن استت  يآ  چ ت يكه مفه م عرهت خدا ند يكسب رضا   خش  د يهرا

حصََََََّّّّّّ  مقََََََّّّّّّدرة، مََََََّّّّّّن مََََََّّّّّّا   صََََََّّّّّّو ، ِف وقََََََّّّّّّ   صََََََّّّّّّو ، يصََََََّّّّّّر  ِف جهََََََّّّّّّات »
 6 (2)« صوص 

 ىتعا هلل مايل حق من اإلنسان ملاُيرجه اسم» :ف نم ده اندين م ريها چ  يهرخ  
  7(3) « صو  وجه یلع لطائف   صو  زمن ِف

ي  ي زكات نام هما  حق مالي مره ط هه خدا ند است كه انسا  آ  را در 

 پردازد.ميزما  مخص ص هراي افراد مخص ص   هه شي ة مخص ص 

 وجه تسمية زکات: 

ز يآ  ن يه   نام گذاريزكات،  جه مسم ي  اصطالح يها م جه هه مفه م لغ 

 له عبادت زكات را هخاطر اين زكات ناميده شده يردد،   آ  اگيمشخص م

                                                 

 .(436 /1مفردات الفاظ القرآن )( 1)
 (.5 /2صحيح فقه السنه )( 2)
 (.3/3( مالعلي القاري شرح  تصر صحيح البخاري )3)
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است كه زكات ده ده ها پرداخعن آ  م قع پاك شد  نفسش را از حرص   

افزايش خير    هخ ،   مالش را از حق ق ديگرا  نم ده،   در عين حال اميد

 نمايد.هركت را در مالش مي
 حکمت مشروعيت زکات:

اش كه دهين هرگزيم ه ده   ديع ال ذات حل له خدا ند ميها م جه هه ا
از  يهاشد؛ لذا ممام طاعات   عبادات الهمياسالم است هر حلمت اسع ار 

اسع ار ه ده است كه  يمع دد يز هر حلمعهايجمله زكات   صدقات ن
ک درس مسعق  هه ي يت زكات   صدقات طيمشر ع ياز حلمعها ايهپار
 ش د.يگرفعه م يح   هررسيم ض
 
 :يپاک کسب طهارت و –1

نفس  يت زكات   صدقات همانا كسب طهارت   پاكيگر مشر عيحلمت د
همانا  يفالح   رسعگار يعمده   اساس ياز شرطها يليرا ي  مال است ز
،   آزاد شد  نفس انساني از هخ  يهايديفرد ثر مم د از پل يطهارت در ن

آفت  ا  چ دة ش م حرص   هخ ي  هد   شک پداسارت حرص   آز است، 
، ش دميكه گرفعار آ  هاشد رسعگار ن ياا جام هيكه هر فرد  است يهزرگ
از شر ط فالح    يليز از هخ    حرص را يله خدا ند مع ال پرهيط ر

ميَاَن ِمن قَّْبلِ ﴿: نم ده فرم ده است يم رف يرسعگار اَر َواإْلِ ِهْم َوال ِذيَن تََّبو ؤ وا الد 
بُّوَن َمْن َهاَجَر إِ  د ورِِهْم َحاَج ا ّمِ  ا أ وت وا َويَّ ْؤثِر وَن َعَلى َأنف ِسِهْم لَْيِهْم َواَل َيَِد وَن ِف ص  ُيِ 

 8 (1) ﴾َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌ  َوَمن ي وَق ش ح  نَّْفِسِه فَأ ْولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح ونَ 

                                                 

 .9شر: ح( 1)
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  ]مهاجرا [ در ]مدي ه[ جاى گرفعه   ]نيز[ كسانى كه قب  از مرجمه  
ه س ى آنا  ك چ كرده د ست دارند   نسبت اند هر كس را كه هايما  آ رده

ياه د   هر چ د هه آنچه هه ايشا  داده شده است در دلهايشا  حسدى نمى
دارند   هر در خ دشا  احعياجى ]مبرم[ هاشد آنها را هر خ دشا  مقدم مى

 ماندكس از خست نفس خ د مص   
 ."فرازان دمحف ظ ش ند آنا  سراكه از هخ  نفس خ د  يكسان" 

دار از حرص   هخت  كي نفس افراد مالزكات سبب طهارت   پا اي له دلي 

ايتن آيتۀ مباركته  گتردد  پاك شد  افراد فقير از مرض حسد   كي ته مي

يِهم خ ْذ ِمَّْن َأْمََّواِلِِْم َصََّدَق ا ت طَ ﴿ :است كه خدا ند مع ال فرم ده است َّر ه ْم َوتَّ َّزَكِ  هِ 
يٌع َعِليمٌ َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإن  َصالَتَ ِِبَا   9 (1) ﴾َك َسَكٌن ِل  ْم َواَّلل   َسَِ

شا  سازى   اى هگير ما هه  سيله آ  پاك   پاكيزهاز ام ال آنا  صدقه

هرايشا  دعا كن زيرا دعاى م  هراى آنا  آرامشى است   خدا ش  اى 

 داناست

 بخل: زۀ حبّ مال، حرص ويتسلّط نفس بر غر –2

ره شد  نفس يت زكات   صدقات همانا مسّلط   چيگر مشر عيحلمت د

انساني هر غريزة حب مال، حرص هخ  است كه در سرشت ممام افراد هط ر 

اهميت مسلط نفس هر غريزة  ايصدقههاشد.   هخاطرمييلسا  م ج د 

ه انسا  ۀ را ههعر خ اندند كهما  صدق حّب مال، حرص   هخ ، پيامبر

غريزه در هاالمرين سطح   ا ج اش كه اين صحت   سالمعي در زما 

 أي» :پرسيده شد هاشد، صدقه دهد. چ انچه از پيامبرميسلط عش 
                                                 

 .103توبه: ( سورة 1)
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ي  ي اجر   ث اب كدام صدقه ههعر   هزرگعر است؟  «أجراا؟ الصدق أعظم

 رَ اْلَفقْ ي ََتْشَ  َشِحيٌح، َصِحيحٌ   َ َوَأنْ  َتَصد قَ  َأنْ »در ج اب فرم دند   پيامبر
 َذا،کَ   َوِلف النٍ  َكَذا،  ِلف النٍ : قَّ ْل َ  احْل ْلق وَم، ِإَذابََّلَغ ِ  َحّت   َوالُت ِْهل   اْلِغََن، َوَتَْم ل  
 10 (1) «ِلف النٍ  َوَقْدَكانَ 

 كهميه گا   م درسعي زما  در آنرا كهاست  يه اصدقههعرين صدقه، "

 شد  ثر مم د هه اميد   مرسيمي فقر از   داريرا مال آ ري جمع حرص

 آنگاه، ،فرارسد مرگتكه  يلحظام ما هماني م عظر اي له نه ،هدهي، داري

 در. هدهيد اي قدر فالني هه   هدهيد اي قدر فالني هه  هگ يي(   دهي صدقه)

 م  آ ِ از  ) ،دارد ديگرا  هه م لق مال، هخ د خ د لحظه، آ  در حاليله

 . "(نيست

سيلۀ آ  ها غريزة كه انسا  هه  اي است پس ههعرين صدقه هما  صدقه

 مال مبارزه ك د. هخ    محبتِ

 :ياجتماع يگتکافل و همبست  -3
 ن استت كته زكتاتير صدقات ايبۀ زكات   سايجت  يگر مشر عيحلمت د

 اياعي هه شمار مير د؛ زيترا هتر جام تهاجعم  ة محقق ملاف يش هزرگعرين

   د سعي دد، پي ندام ال هه ص رت صحيح   درست ادا گر زكات  آ در كه

كه در نعيجته افتراد آ   گرددمي محبت در ماهين افراد آ  ق ي مر   هيشعر

گردنتد.   هته مي هيشتعر مستعحق رحمتت الهتي جام ه از هر ج امع ديگر

همين علت خدا ند مع ال پرداخعن زكات را يلي از اسباب ني  هه رحمتت 

                                                 

 .1032و صحيح مسلم حديث:  1419البخاري، حديث: صحيح ( 1)
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ٍٍ أَْم َّر وَن َواْلم ْؤِمن وَن َوالْ ﴿ :رم ده استخ د قرار داده ف م ْؤِمَنات  بَّْعض ه ْم َأْولَِياء بَّْعَّ
َ َوَرس َّوَله   َهَّْوَن َعَِّن اْلم نَكَِّر َوي ِقيم َّوَن الص َّاَلَة َويَّ ْؤت َّوَن الز َكَّاَة َوي ِطيع َّوَن اَّلل  اِبْلَمْعر وِ  َويَّنَّْ

 11 (1) ﴾َعزِيٌز َحِكيمٌ  ِإن  اَّلل َ أ ْولَِئَك َسَْيََْح ه م  اَّلل   

گرند، امر هه م ر ف   يلديا ر( يمؤمن    زنا  مؤمن د سعا  )    مردا  " 

پردازند،   خدا ميدارند،   زكات را ميك  د،   نماز را هر پا مياز م لر  ينه

آنها را م رد  ي ان د كه خدا ند هه ز ديك  د، اميامبرش را اطاعت ي  پ

 ."دهدميرحمت قرار 

كه   ديست نمايز يامت كسانا  جام ه   يرد كه ميپذمياسالم ن دين

خ د نداشعه  يهرا را يكاف مسلن  لباس  ،شت م اسبيم ن ياملا  مأم

ات   ين ضر ريد ايهاميهاش د كه فرد مسلما  مي يامي ها ضر ريهاش د، ا

در  ي  مالش خ د هدست آ رد. اما اگر فرد يق س يها را از طريازم دير نيسا

 ۀ افرادلي سه ه هايم دازين نيد ايها پس ن كار نباشديقادر هه امياسال ۀام ج

گانه ير صدقات ي  سازكات  بۀيپس   ج ،ن گرددين   مضميجام ه مأم

مشر ع   مقرر اسالم  طرف كه از  است ين كفالت اجعماعيا ياساس ۀهرنام

 .ده استيگرد

 ن:يمساک و ءبا فقرا يهمدرد مواسات و -4

ن است كه يا ر صدقاتيبۀ زكات   سايت   جيمشر ع گريحلمت د

م اسات   همدردي ها فقرا هه شمار رفعه  هاييلي از زمي ه پرداخعن زكات

 گردد.مي كي ه   هدهي ي م دت   د سعي   ناه د شد  هرن ع   سبب كسب

                                                 

 .71توبه: سورة ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زكات احكام و فضايل آن                                               جمعه      هاي خطبه

 

301 

 

 :ينادار ش فقر وهکا يمبارزه برا  -5

ن است كه زكات ير صدقات ايبۀ زكات   سايجگر مشر ع شد   يحلمت د

ک ي يدارد كه ط يينقش هه سزا ييزداه فقر   فقريعل  صدقات در مبارزه 

 ح داده خ اهد شد. يم ض ع  ا  مسعق 

 ت زکات:يحکمت مشروع فشردۀ فلسفه و

 يمع دد هايبۀ زكات فلسفهيجت  يد گفت كه در مشر عيهط ر خالصه ها

   اند ين آنها قرار ذي ج د دارد كه عمده مر

  يسبب پاك شد  از رذاله پرداخعن زكات ي، ط ريلسفۀ اخالقف – 1

 گردد كه در رأس آ  هخ    امساك قرار دارد.يم ياخالق

م د از ، شخص معم ل   ثر مله ها پرداخعن زكاتي، ط ريفلسفۀ ر ان – 2

 اهد.يميا نجات يپرسعش دن

  سخا ت   م جه هه  يكه م سط آ  نهال ن ع د سع يفلسفۀ اجعماع – 3

 اهد.يميگرا  پر رش يحق ق د

كه در جام ه هه خاطر فقر   فاصلۀ  ييهايد  مفاسد   آل دگيچهر – 4

 د.يآمياز جام ه هه  ج د  يت گر هي  محر م يطبقام

 .ي  ملاف  اجعماع يمحقق همبسعگ – 5

 .يشرفت اقعصادين نم    پيمأم – 6

 هايهذرة ده دنم   اي فرد   اجعماع است،اي كه پاك ك  دهات فريضهزك

اين رسامرين م بيري است كه در  پيشرفت جام ه،   فضيلت در افراد   هم

ها را از هين هرده   از س ي ديگر م ا  گفت  از يلس  آل دگيميزكات ة هار

 ملام  آفرين است.   
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 يالمال و اموال وقف تيب ،اموال عامه تيرعا
و جعدد   مهميددو نن نهميددَخددل ع ادددمن  ألددا امألددلاع ألددم اددد   ددل  أل ددم  ن يالدد  احلمددله
و هدددلاهم و دشدددهل ده إ  لدددد  إ    نهدددميشددد اهم ودددم وا ط قدددم   فهميو   ددد   لهميلتح ددد

ل  ورسللد دکد   اللد  اد و أللإهم و دشهل ده حمملا   نيلد رب العممل کيوحل  إ ش  
 .مميهبلاهم وسلم  سل یآلد و دصحماد و ألا اهتل یوال دي  ال یو دزکمهم صل

اعددددل داددددل   ه ألددددا  نيصددددلق ال ددددم لدحمکددددم کتماددددد و هل  يف ی   دددددمرت و  عددددمل قددددمع
َددم  ط ﴿ ميالدد ج طمهيالشدد ْلَدمططدد ط َو ُددْلُللا هبط ددَنُ ْم  ط ددم ط لطتَددْلُكُللا َوَإ َتَُْكلُددلا َدأْلددَلاَلُ ْم اَديدْ ََل احْلُ  

ْثْط َوَدنْدُتْم  َدْعَلُملهَ  ْْلط  1 (1) ﴾َف طي  م ألطْا َدأْلَلاعط الن مسط  ط
د يَکْدَشَة اْمَََنْمرط   ديب وَااْ  ُ  َدَعدملَ  يَرضط ََ َرُسدلَع اَّلل ط َصدل   َاْندُد َدن ددُ  یاَّلل  د ُ َالَ  یَسَط َوَسدل َم  دط يداَّلل 

دد»: ُ ددلعُ ي ددْا  ث ميَوُدَحددلثطثُُکْم َحددلط  هطا  يُم َالَددَثََلثَددةأ دُْقسط فَددمْحَفوُلُ  قَددمَع: أَلددم نَدَ ددَ  أَلددمُع َاْدددل  ألط
ُ اطدًّاا، َوَإ فَددَتَ  َاْددلأ َ َب أَلْسدلََلة   َهدميَصَلَقة ، َوَإ ظُلطدَم َاْددلأ أَلْوَلَمدة  َفَ دَعَ َالَ   طإ  زَاَنُ  اَّلل 

ُ َالَ   2 (2)«    َ َب فَد ْ  دط ي طإ  فَدَتَ  اَّلل 
کجا  ازمياسال ينظام حکومتدار المال در تياصطالح ب د،يدانمي ايآ :مقدمه

فرارو  کره  حضرت عمرر نيمنؤرالميزمان خالفت ام در دآمد؟يچگونه پد و

                                                 

.۱۸۸ ديسلر  ا    آ( 1)
.2325( سنا الرتأل ي، حليث: 2)
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سرابقه ادار   از ينياسالم و ور  زر خيتار درخشان در و ييطال ادوار از يکي
 هبره جام رر داًيرجد ياديرز يهانيدولرت اسرت، سرررزم امرور يمنردنظام و

 ،چون خرما يادياموال ز ،افتيتوس ه  ميقلمرو اسال افزود  گشت ومياسال
 از برالد متتوحره و يفراوانر ياياار غله برا،، پواراو و ،جات خشک و يم

 اير ترهيخلۀآنها در خانۀهمر ارد و ريسرراز  منور نهيبه مد گريد يکشورها
امروال  يپراگنرد  گرسبب امر  نيا ،ادمياز بزرگان خالفت گذااته  يبرخ

از  يکريدستور داد که  تهيدولت است. خل ي نيمردم ۀاد که مت لق به عام
همه اموال موجود بره آنجرا  داد  اود و صيمنظور تخص نيا يبرا هايليحو

 الزم گرفتره ارد و ريتلف نشدن آنها ترداب حتاظت و يانتقال داد  اود برا
از  يليحرو نيرگمااته ارد. ا نآۀادار يبرا يمورد اعتماد و نيام نيولئمس

 ارد و د يردولرت نام يهاييداراۀخانر ايرالمرال  تيبه ب د به ب خيهمان تار
سکه زد  اد ميدرهم اسال نيبزرگوار نخستۀتيخل نيکه در زمان هم هاب د

بود  يليحو خانه و نيمرکزش هم ،اد ليوارد اد  به نقد تبد يهاجنس و
 يامروال و ارونديم المرال تيرد بوا که ياموال يابر ميستيآن س يکه در پ
و در واقرع  دياد، وضع گردمي رونيخانه ب نيمصرف از ا و عيتوز  يکه برا

 اد. يالمال تهدا، گذار تيب سيسٔ  با تا يو بانک دولت يدولتۀخزان اديبن

 :المال تيب ياصطالحمفهوم 

 از يلرت برود  ولردو يريمصررف دارا و ديرمرکز عا ،يالمال از نگا  ادار تيب

است  لذا دقت  منيمسلۀحق هم يبه م نا يخيتار و يعن نو ،ياظ ارعلح

 زمامرداران و تيرمکلت ،آن عيرمصرف و توز ،کمال درحتظ تمام و اطياحت و

فررد فررد  تيولئاما نگهداارت آن مسرو عادالنه آن است  عيدر توز انيمتول
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 ينابخشرودن يتخطر ودر برابر آن گنرا  برزر   ييپروا يب بااد ومي ام هج

 اود.ميپندااته 

 و ازمنرديمحرروم و ن رفع مشرکالت اقشرار يالمال برا تياموال ب از استتاد 

عمروم مرردم مشرروو برود  کره برا حرل  يبررا التيتسه توس ه امکانات و

 يبررا يو ت راون جم ر شتريب يجام ه را به سمت سازندگ ،يمشکالت فرد

 .ددهيسو  مميجام ه اسال يو ترق شرفتيپ

 ال:الم تيب فيتعر

مرال  ۀنيو خز ييخانه و دارا يو مال به م ن تيالمال از دو لتظ ب تيب ۀکلم

و  ميامروال عمرو يبه م ن ي: گاهديآمي يبااد و در اصطالح به دو م نمي

ارود مياست مال  ،در آن حق دارند يو هر آنچه که مردم به نحو يحکومت

لترظ  نياود. امي يدر آن نگهدارميکه اموال عمو يمکان يبه م ن يو گاه

اطرال   يو خصوصر مياعرم از عمرو ،در لغت بره مکران حتاظرت از امروال

 يدر صردر اسرالم بررا نيالمال المسرلم تيب رياما در اصطالح ت ب ،اودمي

 ،رفرتميبره کرار  ميو منقرول دولرت اسرال ميکه در آن اموال عمو يمکان

 برهکررد و را افراد   ين م نرآن اد و هما نيالمال جانش تيب ريسپس ت ب

لتظ اطال  اد که مشتمل بود  نيهم زيمسلمانان ن ميبر اموال عمو جيتدر

و مرراد از مرال  هانيا  ريو غ يمنقول اراض ريمنقول و غ ياياا ،بر وجه نقد

ملرک همره مسرلمانان  مياسرال نيزمر رراست کره در سر يهر مال ميعمو

 امرد  اود.

 صيتخصر ميفع و مصالح عمونام ياست که برا يلعامه عبارت از اموا اموال

مردم ت لرق ۀبره همر به حکم قانون اموال عامه ارناخته ارد   و ايو  افتهي
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 يهامردم آماد  اد  مانند: را ۀعام و نيمصالح مسلم يالمال برا تيدارد، ب

 ل ويو وسرا يترهرا، ادارات دولپوهنتون ،، مکاتربهراپارو ،مساجد ،يعموم

، م ادن و مطلقهو بر ، موقوفات ت، آ، جنگال ،ياهر يهابس ،امکانات آن

امرام  ايرحاکم  يحت يکس چياست و ه نيتمام مسلم ياموال برا نيا ،ر يغ

گونه اموال را نردارد . امرا  نيوقف و رهن ا ايو هبه  يواگذار ايحق فروش و 

را  هراتوانرد آنميعامه  ياراض زمنافع و تجارت ا اديازد يحاکم برا ايامام و 

کنرد. امرا در  نرهيهزميرا در مصرالح عمو هرا  داد  و منافع آنبه افراد اجار

گونره م رابر در  نيراز ا يکه انتتاو اختصاص هاو جاد  هاو کوچه هامورد را 

نبود  و نشستن در م رابر کرم عرر   زياود جا نيمانع عبور عابر کهيصورت

ل از امروا حيصح يبردار نظارت از بهر  ،ستين زيجاو فروش هم  ديخر يبرا

 .باادميدولت  تهيوظ ميعمو

از ارروط  يالمرال اررط تيراز ب ي: امانرت دارديرگومي تهيامام ابوحن

 تيربه گونه نرا مشرروو در ب ميحاک ايو  تهيحاکم است. اگر خل اي و تهيخل

 ديرزور تصررف نما هافرراد را بر يامروال اخصر ايالمال دخل و تصرف کند 

 ايرو حرق خالفرت و  ،د دادخود را از دسرت خواهر يگ ستهيو اا تيصالح

المال مت لق به مسرلمانان  تيب يسلب خواهد اد. از نظر و ياز و تيحاکم

توانرد بره نراحق در آن دخرل و ميو حراکم ن ترهيخل يحت يکس چيبود  ه

 تصرف کند.
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  انهمددم، اددا  ياددا ادددل  ااددا امدد و رضددآمررد  اسررت:  ثيدر حررد چنانچرره
و املهدمج  ألدا ه د  ألدم  ل ،يدمله ألدا لسدمند و املسلم ألا سلم املسدل»قمع:  النثيب
 3 (1) .«  اند يهن

است که مسلمانان از زبان و دست او در امران  يکس ي: مسلمان واق ترجمه

آن  مهاجر کامل آن است که آنچه را خداوند ممنوو قررار داد  و از بااند، و

 منع کرد ، ترو کند.

 : زيعبرت انگۀواقع چند

م راش  امرار يفروا پارچهبا  قيکرصدابوب حضرت نياول مسلمۀتيخل

انتخا، اد، طبق م مرول هنگرام صربح  تهيکه به عنوان خل يزمان کرد،يم

در را  حضررت  رفت،يفروش به بازار م يبه دست گرفته برا پارچهچند متر 

ر ا:  بره برازودفرمر  ؟يرويکجا مر دياو پرس با او مالقات کرد و از عمر

کرار خالفرت  ،يمشرغول ارو اگر تو به تجرارتحضرت عمر گتت:  روم،يم

را ازکجرا غرذا  اليرحضرت ابوبکر فرمود:  پس اهل ع رد؟يگيچگونه انجام م

 نياو را لقب  امر که آن حضرت د يدهم ؟ حضرت عمر گتت: نزد ابو عب

زد . هر دو نرکنديم نيت  يزيچ الالم تيتو از ب ي. او براميرويداد  است م

مهراجر  کيرحضرت ابوبکر به انداز  آنچره کره بره  يارب او .رفتند د يابو عب

 يهمسررش گترت: آرزو يمرود. روزن المال مقررر تيب از د،يرسميمتوسط 

نردارم کره بخررم  يزير: مرن چحضرت ابوبکر فرمرود .دارد ينيريخوردن ا

ب رد از  ،ميکنيانرداز مر پسمري: ما از خوراو روزانه خود کتتهمسرش گ

                                                 

.6484( صحي  الدخمري، حليث: 1)
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.حضررت ابروبکر  ميبخرر ينيريار ميوانبتر کره شوديد روز آنقدر جمع مچن

پرول جمرع ارد .حضررت  يپس از چند روز مقردار ،به او اجاز  داد قيصد

المرال  تياز ب هانيقدر پول که جمع اد  ا نيا اوديابوبکر گتت: م لوم م

المرال  تيبه ب ،کرد  بود معلذا آنچه را که همسرش ج ،رسدياضافه به ما م

داز کرد  برود از ر که روزانه همسرش پس انن قدهما ند يآ يبرا رگرداند وب

 .حقو  خود کم کرد

 تيراو از ب يارد، بررا تهيخل کهيوقت کرد،يتجارت م زين عمر حضرت

 شيمنوّر  مردم را جمع کرد  فرمود: من پ نهياد. درمد مقرّر يالمال حقوق

بره چره  ديرمشرغول کرد ارک نيحاالکه اما مرا به ا کردم،يتجارت م نيازا

 المرال تيررا از ب يمختلتر م اش کنم؟ مردم هر کردام مقردار امرار يتصور

کرم اهلل وجهه خراموش نشسرته برود.  يکردند، حضرت عل شنهادياو پ يبرا

متوسط آن چه  او فرمود: به طور ست؟ياما چ نظر ديحضرت عمر از او پرس

مقردار  و ديرا پسرند نهادشيپ نيکند. حضرت عمرا تيتو را و اهل تو را کتا

 اد.  نييت  شيبرا يتوسطم

براهم نشسرته  يگرريو افراد دطلحه ر،يعثمان، زب ،يحضرات عل يروز

اضرافه  ديرکردند که حقو  حضررت عمرر با شنهاديبودند و ضمن گتتگو، پ

کرس  چيهر يآمد . ول شيپ ياان تنگدست يگاود، چون در م اش و زند 

 دنرز نيرا ابربگرذارد. بنر انيرت عمر درممسئله را با حض نيجرأت نداات ا

موافقرت ۀاجاز اوۀليرفتنرد ترا بره وسر نيمنؤدخترش حضرت حتصه امّ المر

آنها  يهامورد به دست آورند. و از او خواستند که نام نيحضرت عمر را در ا

 .ديرا به حضرت عمر نگو
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برر  ،گذاات انيدر م مسأله را با حضرت عمر نيا حتصه حضرت

 نيرا يو فرمود : چره کسران رت عمر آثار خشم و غضب ظاهر ادحض ۀچهر

ارما م لروم ارود  يرأ ديرا کرد  اند؟ حضرت حتصه گتت: اول با شنهاديپ

کره  دادميمر ناا ياناختم چنان سزاميرا  هانيحضرت عمر فرمود: اگر ا

 نيحتصره بهترر يا ،اد. تو به من بگرومياان ظاهر  يهاآثار آن بر چهر 

: دو قط ه پارچه برود کره در خانه تو چه بود؟ او گتت رتلباس آن حض

هنگررام آمرردن مهمانرران برره نررزد ارران  ايرررا روز جم رره  هرراحضرررت آن آن

 .دنديپوامي

فرمودنرد مي ليردر نزد تو م که آن حضرت ييغذا نيفرمود بهتر سپس

تره  ،نران گررم يبار برر رو کيما  ،ما نان جو بود يچه بود؟ عر  کرد: غذا

برا اارتها  آن حضرت ،ميکردميکرد  چر،  يروغن را خال يطوماند  ق

 ني: بهتررديحضررت عمرر پرسر .دادندمي زين گرانيفرمودند و به دمي ليم

برود؟ حضررت  يچر ،اردميپهن  آن حضرت يتو برا ۀبستر که در خان

سخت بود که در تابستان آن را چهار قبطه کرد   ياپارچه کيحتصه گتت: 

خرود  يرا رو گرشيدر زمستان نصف آن را پهن و نصف و د ميکردميپهن 

حتصره  بره  يحضرت عمر به حضرت حتصه فرمود: ا گا . آن ميدادميقرار 

 نيريرا ت  يبا عمرل خرو، خرود نمونره و روار بگو که رسول اهلل هاآن

کنم. مريرا  شرانيا يرويرپ زيرآخرت اکتتا نمودند. من ن ديفرمودند و به ام

 رکبو حضرررت ابررو وسررت مررن رسررول اهللمثررال مررن و مثررال دو د

 ايوارهرفتند نترر اول ت يراه کيمانند آن سه نتر است که به قيصد

اتباو او را کرد و طبق روش او  زينتر دوم ن ديبرداات و رفت و به مقصد رس
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 ،سپس نتر سوم اروو بره حرکرت کررد ،ديبه نتر اول رس زيرفتار نمود او ن

و اگرر  ديخواهرد رسر هاپس به آن ،برود ياگر بر همان روش آن دو نتر قبل

 . دينخواهد رس هاهرگز به آن ،برود هاخالف روش آن

 به مال و ثروت: يو آزمون اله امتحان

کنرد ميرا با مال و ثروت امتحران  هااست که انسان ياله يهااز سنت يکي

  أُلن َهمْ ددين ددةط  طْ  َدْقَسددُملْا لَ لَْ اَدْصددَحَ    طَّن  اَدلَددْلََّنُهْم َکَمددم اَدلَددْلَّنَ ﴿: ديررفرماميخداونررد 
 4 (1) ﴾نيَ أُلْ دطحط 

آنگا   ،ميگونه که دارند  گان باغ را آزمودهمان م،يرا آزمود شانيما ا :ترجمه

 .ننديآن را بچ يهاو يکردند که صبحگاهان م اديکه سوگند 

 ،اسرت يالهر يهراآزمون يبررا يثروت و قدرت عرصره و مجرال قتيحق در

تا دانسته اود تا چره انرداز   ديماآزميبه آن  زيرا ن مانياهل ا يخداوند حت

از  ايردن يهرانتيدلبسرته بره ز ايو اهداف آن هستند و آ نشيآفر ريدر مس

َدأْلدَلُلُکْم َو  آ طَن ثد﴿ :ديرفرمامي مينه؟ خداونرد کرر ايبااد ميجمله مال و فرزند 
ُ اطنلَ  َنةأ َوآَّلل   5 (2) ﴾مأ يوط َدْج أ اَ ۀَدْوَإنُُکْم فطتدْ

خداسرت کره  ،و فرزندان ارما آزمرون هسرتند هاييارام دقدر مسل :ترجمه

 نزد او است. يپاداش بزرگ

                                                 

.17قلم: ( سلر  1)
.۱۵: اا غمسلر  ( 2)
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 ديتند و اد يهالذا خداوند هشدار ،سخت و داوار است اريبا آن بس مبارز 

سرخت و  يدهد و آن را آزمرونميبه آن  يو دلبستگ  ينسبت به مال دوست

مبارز   يبرارهد خداوند مياز آن به سالمت  يند که کم تر کسداميداوار 

توجره بره  هخواهرد ترا برميمنران ٔ  به آن از مو يگو دلبست يبه مال دوست

 :ديرترماي. و منرديو آخرت خرود را آمراد  نما ايدن يگزند  قتيو حق امتيق
ُد ثط آْلَدَو  طن دُد ʘ لأ يَ لطدَک َلَشدهط  يَو  طن دُد َالَدʘ  طه  آْْلنَسدَا لطَ اطثددط َلَکنُدلن﴿  لأ يَلَشدلط  يط حلط
ʘآلُ دُددددلرط   طَ ا اُدْعثطددددَ  أَلددددميفط  ْعلَددددمُ ي َلَ َدفَددددʘ  ددددَ  أَلددددميفط  ْلأَلئطدددد   ي طَه َرهَبُددددم هبططددددْم  ʘ ُّددددُلورط آل َوُح ثط
َدط   6(1)﴾يأ ل 

و  ،نرا سرپاس اسرت اريبس شيانسان نسبت به پروردگار خو گماني: بترجمه

 اديرز اريحرب مرال در او بسر ديرگوا  است، و بدون ترد نيقط اً او خود بر ا

اروند؟ و آنچره در ميآورد   رونيب هاداند آن زمان که از گورمين ايآ ،است

اران بره  دگاردر آن روز پرور گمانياوند؟ بميآنان است آاکار  يهانهيس

 احوال آنان آگا  است.

دااررتن و  تيهمرره را برره مسررئول حضرررت رسررول اهلل زيررهمچنرران ن و

 تيلاس مسرئودرو احسر نمود  در برابر آزمرون و مکلف يريپذ تيمسئول

 يحضرت عبداهلل ابن عمر رض که از ثي. چنانچه در حددهنديکردن قرار م

 :نديفرمامياد   تياهلل عنهما روا

 

                                                 

.۱۱-۶ تايامنسلر  ( 1)
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و کلکدم  ،: کلکدم را    دلعي : َسعد  رسدلع    انهمدم قدمع ياادا امد  رضد اا
وع ؤ ، وألسداهلدد وال جد  را   يف ،دتديوع ادا رأ  ، اْلألم  را   و ألسلتديوع اا راؤ ألس
ألددمع  والددمن  را   يف، تهددميولة اددا راؤ زوجهددم و ألسدد  يددا يف ةيدد، واملدد در رااتددديرااددا 
 7 (1) .تديوع اا راؤ وکلکم را   و ألس ،تديوع اا راؤ و ألس ل يس

 اد  که گتت : از رسرول اهلل تياهلل عنهما روا ي: از بن عمر رض ترجمه

خرود  تيرعو هرر کردام ارما از ر ،دياما اربان ۀهم فرمود :ميکه  دميان

و زن در  ،خود اسرت تيل از رعمسئوو  ،رهبر ابان است ،دياويم د يپرس

 يو خدمتگار در مال آقا ،خود است تيل رعئواوهر  خود ابان و مس ۀخان

و  ديارما اربان ۀو هم ،اودميخود بازخواست  تيخود ابان است و از رع

 .دياويم د يپرس شيخو تيار رع

 المال: تيب تياهم

ٍ   َاداْ  لطَمدْا إ َدأَلمنَدَة  مهَ يَدَإ  » طإ  قَدمَع:   قَدمَع أَلدم َخطَدَدنَدم نَديبط  لطدکاداط أَلمدنَد
 8 (2). «لطَمْا َإ َاْهَل َلدُ  اَ يَوَإنط  ،َلدُ 

نبود  ايهخطب چيه است که گتت: در تيروا : از انس ابن مالکترجمه

 در کهيکامرل نردارد کسر مرانيکره: ا گتتنرديممگر  که حضرت محمد

 .دينما يعهد اکن کهيکامل ندارد کس نيکند، و د انتيانت خام

امرا متأسرتانه مرا کمترر بره  ،حساس و مهرم ارياست بس يالمال امانت تيب 

المرال محسرو،  تيرکره از ب ي. مرا در مروتر دولترميرآن توجه دار تياهم

                                                 

.1829ليث: ح و صحي  ألسلم، 2554، 893حليث: ( صحي  الدخمري،1)
.13637حليث: امحل ( ألسنل 2)
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ر مروتر مربروط بره خرود مران کره د ينسبت بره زمران مينينشيم ،اودمي

از  يامروال دولتر ۀهمر .مينمرايکمتر توجه و مراعات م مينينشيبااد ممي

 ،ينرييتز يهراچراغ ،يچروک ،زيرم ،برر  ،گرفته تا آ، ياهر يهاسيسرو

المرال  تيرعامره همره جرز  ب يهاو کترا، خانره يکريتراف ميسرکها و عال

اگر مرا در دوران  ،کرد يکوتاه هادر استتاد  از آن دياوند و نباميمحسو، 

کره  يمحصرل ،ميرکررد  ا انتيالمال خ تيبه ب ميدرس نخوان، خوميمت ل

طالررب ال لررم کرره  ش،ينخوانررد و کواررش نکنررد در درسررها رسخررو، د

 ،کره خرو، و درسرت کرار نکنرد يرا درسرت نخوانرد، کارمنرد شيهاسبق

اش ترهيکره در وظ يکند و سررباز يکه در آموزش ااگردانش کوتاهميم ل

 کرد  اند. انتيالمال خ تيهمه به ب قتيبند نبااد در حقيپا

 المال:  تياسراف در ب استفاده و وءس حرمت

در  ديبا ميسخاوت کن مياگر بخواه ميالمال ممسک باا تيدر مصرف ب ديبا

: ديرفرمايچنانچره اهلل مت رال م م،يخود سخاوت دااته باار ياموال اخص

 9 (1) ﴾ ال  طي َآََتُكمْ َوَآ ُلُهْم ألطْا أَلمعط اَّلل ط ﴿

آنران را  ي نري .ديردااته به آنان بده يکه خدا به اما ارزان يمال از :ترجمه

 .دييمساعدت نما

تختره کاغرذ برزر  نشران سرخاوت و  کيرکوچرک در  ۀراما کي نواتن

المرال  تيبه ب انتيو خ يريتدب ياسراف و ب نيع قتيدر حق ستيبخشش ن

 مشروو بره يهادر را  ديبا د،يآميرا  حالل به دست که از  يبااد. و مالمي

                                                 

.۳۳هينور آسوره ( 1)
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حرام اسرت. چنانچره رسرول  ريو اسراف و تبذ يمصرف برسد. و اضافه خرچ

 ع ي  ا ضددد قدددمع: رسدددلع   ،قدددمع ريددده   ادددا ايب»: نرررديفرمايم اهلل
 یرسددلع  ق قددمع:   ا اسددنل امألدد   لدد اياضددماتهم  فيددامألمنددة فددمنتو  السثددماة قددمع: ک

 10 (1) «هلد فمنتو  السثماةد يغ

: اگر فرمودند است که گتت : رسول اهلل تيروار يبو هر: از ا ترجمه

رسرول اهلل  ايرگتتره ارد کره  ،ديباار امتيامانت تلف اود منتظر آمدن ق

اهلش سرپرد   ريبغ تيلئو؟ فرمودند: اگر مساوديتلف م يدارچگونه امانت

 .ديته باارا داا امتياود در آن وقت انتظار آمدن ق

خرود  ۀتوانند تمام وجو  در دست دااتمين اهدولتمينظام اقتصاد اسال در

هرگونره  يبلکره بررا ،دند به مصرف برسراننکه خواسته باا يرا در هر بخش

در  گرريد تبره عبرار ايرآن مشرخص ارد  اسرت.  يداتيرمنابع عا ،مصارف

 ه باارد دراز هرر مردرو کر هرادولت ديامروز  تمام عوا ياقتصاد يهانظام

ارد  پرالن مصرارف  يجمرع آور يغ مجموعاز مبال کجا جمع اد  و ب داًي

ترا از  ميتروانياما طبق ارارادات اسرالم مرثالً نم .ندينمامي هيرا ته شيخو

فقرا و  ،نيچونکه حق مساک مييمسجد اعمار نما ،مبالغ به دست آمد  زکات

 دوجو يگرينابع دمساجد م مياعمار و ترم يبرا رايز اوديتلف م نيمحتاج

توان جز به همان جهات مشرخص مين ياوقاف ديعوادارد و هم چنان از پول 

 موارد مصرف نمود. گريو م لوم در د

                                                 

.6496( صحي  الدخمري، حليث: 1)
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مصررف  از يمورد اجتنا، و خود دار در ييتهايمحدود مياقتصاد اسال نظام

 متاو حرام گذااته است که عبارتند از:  اموال و

امروال. مثرل: قبرول  خص استتاد  ازاوقات مش ي ني: يزمان تيمحدود -1

 مال حرام. اد  از هياز با لباس تهنشدن نم

مکران  و يجرا ممنوو اد  در ا ياستتاد  از اا ي ني: يمکان تيمحدود -2

و حررام برودن لبراس  يغصب نيمثل : حرام بودن اعمار مسجد در زم نيم 

 مردان. يبرا ميشيابر

 يامروال خرارج يب ضر   از: حرام ادن استتاد: مثلياسيس تيمحدود -3

 ياوضراو اقتصراد آنها بررۀکننرد ديرتول يکشورهاتسلط سبب  نکهيبخاطر ا

 .اوديم مياسال يکشورها
 تيرکه موجرب ضررر و ا  يياي: حرمت استتاد  از اايضرر تيمحدود -4
. يپتراق ايرممنوعه و ۀاسرلح دنيخر ايمسکرات و  . مثل: استتاد  ازگردديم

دددد ار يف إ َضدددد ر و »: نررررديفرمامي هللچنانچرررره حضرررررت رسررررول ا إ ضط
 ي ني: هيچگا  ضرر پذيري و ضرر رساني در اسالم جايز نيست. 11(1)«سَل اإ
 ياز نظرر عقلر ،ارد  ديرگان عاقل و با درو و هروش تمجمصرف کنند  از
مصرف آن است که مصرف کنند  را بهتر به هردفش برسراند و واجرد  ۀويا

مسرلمان ۀمثال مصررف کنند يته اد  و برارفتار مصرف اناخ نيتريعقالن
داارته  يمسرلمان مصررف کمترر ريرکره دارد نسربت بره غ يمد ثابتبا درآ

 بااد.مي

                                                 

519۳( المعجم األوسط للطبراني، حديث: 1)
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 المال: تيدر ب انتياجتناب از خ يهاراه

 ليرو متمدن مروارد   يمت المياسال ۀجام  کي آگا  در صالح و ،سالم افراد

 ند:ريگمينظر  را در

 د.ندانمي يگذر را فانزود يهالذت •

 .ستيکند نمي نيأمو هوس را ت يکه هو يدنبال مصارف •

 د.نکنمين طيرو در مصرف است و افراط و تتر انهيم •

 ند.نکمي زيدور و دراز پره يهااز دل بستن به آرزو •

 .ندا زانياز آن گر يد و حتنطلبان را ندار ايدن يمصرف يالگو •

 .دنريگمي شهيپ يتقو و زهد و دنزيپرهمياز مصرف محرمات  •

 د.نبااميصابر  يگدستقانع بود  بر فقر و تن •

 د.ناومين گرانيمصرف خود موجب آزار د يبرا •

 د.نباامين ييايدنبال مصرف ر •

 د.ندار ييبايدر مصرف اک يدر هنگام تندگست •

 نيکرس در زمر چيهر اجيفقر و احت يبرا ييجا چيهمينظام اقتصاد اسال در

و  جام ه است و نه حق يادن عينظام نه حقو  فرد ضا نير ا. دستين يباق

 يبلکه توازن و عدالت اقتصراد تواند.ميافراد اد   ينتس ياههخواست يفدا

 جهان امول در آن مطرح است.

 ،يانحصرار طلبر ،يفروارغردر و گران ،يدزد ،تقلرب ،يسود خور ،استثمار

 ريمصرف و سرا ،عيتوز ،ديدر تول انتيمظاهر ظلم و خ ريغصب و سا ،احتکار

 ندارد. ياسالم اصالً جا يم امالت در نظام اقتصاد
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نسبت به همره  ،اسالم است ينظام اقتصاد ۀبرازند يهايژگياز و يکيو اين 

 لئچنانچه خداوند مت ال در رابطه به همچو مسرا ،جهان ياقتصاد يهانظام

 يدارد. از جملرره در مررورد کررم فروارر مينکرررآاراررادات مشررخص در قر

  :ديفرمامي
و وزندلهم ٔ  ا َو طَ اَکدمُللُهمْ ، ْسدتَدْلُفلهَ ي مسط دلن د يدطَ ادْکتَدمُللْا َالَد اَ يدل د ط ، نيَ لثطْلُمطَفثطفطد  أ يدوَ ﴿
ُ وهَ يْ  ُعلثُلهَ  کَ يُدْولَ  ُواُّ يَآَإ ، سط ُم أل ددْ د ُ ل ُ ي ْل َ ي، م  يَاوط  ْل   يلط ، َدهن   (1)﴾نيَ دلن مُس لطَ بثط دلَعَلمط
12 

 و ليرککره چرون  يکسران ،کرم فرواران به حال کاهندگان و يوا :ترجمه

بره  مانرهيپ و ليرآنگا  کره ک و ،کمال ستانند تمام و ،از مردم ستانند مانهيپ

 براور نيآنران بررا ايرآ ،و وزن خود بکاهنرد ليک از وزن کنند، ايآنان دهند 

 يروز ،(امرتي)ق بزر  اريبس يکه دوبار  زند  خواهند اد؟ در روز ستندين

 .ندستيا يبه پا انيجهان پروردگار شگا يمردم در پ که

َ ْطغَدْل يفط ﴿ :ديرفرماميدر سرور  الررحمن  ميخداونرد کرر نيهمچن ، ًَّاهط يددمل َدإ 
ُ وْا آْلمط  ُملاْ يَوَدقط  ْل طْسطط َوَإُُتْسط  13 (2) ﴾ًَّاهَ يآْلَلْزَه ِبط

 و دنيسرنج در و ،ديرنکن يت د اد  تجاوز و يزير يپ نيقوان تا در :ترجمه

روا  يسرنجش کاسرت و تررازو در و د،يرکن تيرداد را رعا وزن کردن عدل و

 .ديندار

                                                 

.5-1 تايآ نيطففألسلر  ا( 1)
.۹-۸ ( سلر  ال محا:2)
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آن  يجرا ،ندارد تيحاکم ينيو د ياخالق ،يانسان يهاکه ارزش يجوام  در

و  هايحرب ارهوات و اضرافه سرتان ،يتجمل پرست ،يماد يهارا تنها ارزش

 اود.ميتمام  گرانيجان و مال د متيبقفته رگ هايثروت اندوز

را  يو اخررو يم نرو يهراارزش ،يماد يهاخداوند مت ال عالو  بر لذت ماا

  :ديفرماميرساند چنانچه مي هابه توجه انسان زين
دَا الطلن مسط ُحد ُّ  اَ يزُ ﴿ ِط وَ الَشدَهَلتط ألط دَا  ُمَ نطَ رط لْ اي ْلَ نَدمطاوَ  نيَ ْلَدنطدالنثطسدآ فطض دةط اْ ل دَ َه ط وَ األط
َُ اْمَنْدَعدمط وَ اوَ  أَلةط ْلُمَسل  ا  ط يلَْ اوَ  ِط َ لطدَک أَلتَد نْ ا لرط يدحلَْ ا حلْثد  ُ اطنَلُ ,ُحْسدُا اوَ  ميلدلُّ  ﴾ْلَمئَدمبط اَّلل 
(1) 14 

انسران آراسرته  يبررا ،يويردن يهاخواسته حب آرزوها و و يدوست :ترجمه

 نقرر  و طرال و از ييهاپشرته هنگتت و يهااد  است: زنان، فرزندان، ثروت

 يزنردگ يکشت و زرو، همه کاالها و انيچهارپا و ابينشان دار و ز يهااسپ

محل بازگشرت، نرزد  نيکوترين و نيحال آنکه بهتر اوند وميمحسو،  ايدن

 .استخداوند 

 المال: تيب تيو راه تقو  منابع

زکات غلره  ،جات و يزکات م ،يالمال عبارت از: زکات مواا تيمهم ب منابع

 يهرانيزم اتيرمال ،يوال تجارتزکات ام ،زکات طال و نقر  و پول نقد ،جات

 نيکه به دست مسرلم يضاار اموال و ،گمرکات اتيمال ،فيو  ميغنا ،يزراعت

 .بااديم ر يو غ ياموال وقت بااد و د يافت

                                                 

.۱۴: سلر  آع ام اه( 1)
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مطرابق  ديرارود بامي يآورعشر و زکرات جمرع قيکه از طر ياموال ۀبار در

و  ايرآن را از اغن ،رديرآن صرورت گ مياخرذ و تقسر دستور رسول اکررم

رسد گرفته اد  و به فقررا مي، که اموال اان به نصا نيصاحبان مال و زم

ادا اددل  اادا اددمس ) کرر ارد   م ا  ثيچنانچه در حد ،گردد عيتوز
:  -مايالدد اعثددد اي نيحدد –ملعددم  اددا جددد   : قددمع رسددلع    انهمددم قددمع يرضدد

ده إ الدد اإ   و  واشدهليده  یفدم ا جئدتهم فدمناهم الد ،قلألم اه  کتدمب انک ستليت
 هميقددل فدد   الدد ه  . فدد ه هددم َدطددمالا لددک ادد لک فددلخعهم دده حممددلا رسددلع  

ف ه هم اطمالا لک ا لک فلخعهم ده   قدل فد    لةيو ل ل يک    مخٍ صللات يف
 تايف  ا هم ف ه هم اطمالا لک ا لک فد  یفرتن ال م هميصلقد  ؤخ  ألا دغن هميال

 15 (1)  ح مب(  نيو ا نهميا ٍيو ک ا م األلاوم. وا   نالر املولل  ف ند ل

و گررفتن  يآورارود کره جمرعميمبارو به صراحت م لروم  ثيحد نيا از

عشرر و زکرات را از صراحبان مرال بااد که ميحکومت ۀتيزکات و عشر وظ

کره  حکومت موظف اسرت دينما عيتوز نيکرد  و به فقرا و مساک يآورجمع

 کيرترا از  ديراآنهرا مقررر نم يآوردار و امانت دار را در جمع نيااخاص د

 يمقررر ارد  اضرافه سرتان ۀ: از انردازصاحبان مال ظلم نشد  مثالً بهطرف 

از اموال صدقه  يب ض گريو از طرف د رنديرا نگ يمال خو، و عال اي نکنند و

 مرتکب آن  ريو بخشش به خود اختصاص ندهند در غ هيرا به نام هد

 

                                                 

.1496( صحي  الدخمري، حليث: 1)
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اموال  نيا عير توزگردند و همچنان ااخاص صاد  و با تقوا را دمي تيم ص

 گردد. ميآنها تقس نيمندان بگمارند تا به صورت درست و عادالنه بازيبه ن

در برابر  يامانت دار ،آوردميبه امار  نيمؤمن يکه برا ياز صتات خوب يکي

َأَلد اَ يدل د ط وَ ﴿ :ديرفرمامي ميبااد چنانچه خداوند کرميالمال  تيب ِتططْم َو َّنَ مُهدْم مط
 16(1) ﴾ُالهَ َاْهلطهطْم رَا

خرود مراقرب و  مرانيپ و هراامانت هسرتند کره برر يآنران کسران و :ترجمه

 نگهبانند.

 المال: تيب يحفظ و نگهدار ضرورت

 رديصورت گ يدقت جد ديالمال با تيب اي اموال عامه و يحتظ و نگهدار در

عشرر  ،باارد مثرل زکراتميافراد جام ره  ۀبه هماموال مت لق  نيچرا که ا

اموال و امکانات  ،عام المنت ه يهاو دکان هاخانه هيو کرا يمحصوالت گمرک

نگهداارت  وحترظ  يبرا  ،گردندميدر اموال عامه اامل  هانيا ۀهم يدولت

کره  ايگتت که بودجه ديبا .دار و امانت دار گمااته اوند نيآن ااخاص د

باارد کره ميامروال عامره  ۀاود از جملميداد   صيتخص هابه وزارت خانه

مصررف ارود و از مصرارف  شيدر مصرفش دقت صورت گرفته و به جا دياب

  طه  ﴿: ديررفرماميچنانچرره خداونررد مت ررال  رديررصررورت گ يريجررا جلرروگيب
 17 (2) ﴾لطَ اثطدط َکُفلر َطاُ يلش  اوََکمَه  نيط طط يلش  اَکمنُلْا  طْخَلَه   اَ يْلُمَد ثطرَ ا

                                                 

 .۸ألنله: ؤ ألسلر  ( 1)
.۲۷ :اس اِ  سلر ( 2)
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همروار   طانيو ار انرد نياطيگان بررادران اراسراف کننرد  همانا: ترجمه

 ناسپاس بود  است. ارينسبت به پروردگار خود بس

أَلنُددلا َإ َتَُْکلُددلْا ا اَ يال دد ط  َهددميدَ اي﴿: ديررفرماميخداونررد مت ررال  يگررريد تيرردر آ و
... َنُکميَدأْلَلَلُکم اَ  ْلَدطط ط  18 (1) ﴾ ط

 .ديرا به باطل مخور گريکدياموال  ،ديآورد  ا مانيه اک يکسان ي: اترجمه

 اير و بيرمکر و فر قيبه طر ايغصب و غلبه و  قيچه از طر ريمال غ ردنخو

راروت و اخرتالس باارد خروردنش و  قيربره طر اي سود و قمار و قيبه طر

 .ديانسان از آن اجتنا، نما دياستتاد  از آن ممنوو و حرام بود  که با

 آن: يمنف لمال و آثارا تيدر ب انتيخ

در  يانتيرهر گونه خ ،ست مؤمنان استدر د يالمال امانت تيدر ب تيلئومس

خداوند مت رال  ،اودميبزر  امرد   يالمال گناه تياز جمله ب تيلئومس

و  انرهيمخت ياکن مانيپ قياز طر ،مخالتت در برابر حق يرا به م نا انتيخ

مطررح  يخشرم و غضرب الهر دجرايعامل در ا نيرا به عنوان مهمتر انتيخ

 است. رد ک

َم َغ    تط يْ  ْغُل ْ يَوأَلا  ُغ   يَده  َکمَه لطَنيبط   َوأَلم﴿ ٍ  أل دم َکَسدَدْ    ْثُ   ُددَليف   َمةط يْل ط ا ْل َ يِبط ُکدُ  نَدْفد
ََ رطْضددَلَه ا  َدَفَمدداط  ،ْوَلُمددلهَ يَو ُهددْم إَ  ددَا َّلل ط َکَمددا  َ ااَدد  ُد َجَهددن ُم َويبط يددَّلل ط َو أَلْلوَ اَِ اطَسددَخط  ألثط

 19 (2) ﴾يُ آْلَم ط  سَ 

                                                 

.۲۹ :نسمِسلر  ( 1)
.۱۶۲-۱۶۱ :سلر  آع ام اه( 2)
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کره  يکسر هرر پنهران کنرد و را يزيکه چ ستين نيا امبريپ کار و :ترجمه

سپس  ،امتيخود را در روز ق ۀپنهان کرد زيآورد چمي ،را پنهان کند يزيچ

آنچه کسب کرد  است و بر آنان ظلم نخواهد  ياود به هرکسميکامل داد  

که کسرب  يتواند برابر بااد با کسميخداست  يرضا که تابع يکس اياد. آ

 . ديرس يبد ياو دوزخ است و به چه جا يخدا را و جا يتيضارنا  نمود

امکران نردارد.  ينبر چيهر اسرت  کره از يگنا  بزرگ متيدر مال غن يدزد 

آمد  است  که در ضرمن  يخاص ۀ( نسبت به واق  غليأن  ي)وما کان لنبۀيآ

 انرت،يهرم آمرد  اسرت، خ متيسرقت در مال غن ي نيآن مسئله )غلول ( 

و سرارت او  يسزد و از خوميبه او ن اصالً انتي. خستين يغمبريپ چيکاره

منافقان تهمت کررد  بودنرد  يم صوم اند. چنانکه ب ض امبرانياست، پ ربدو

 بدر.  ۀغزو ميغنا يآوردر جمع
در مرال  رايرز د،يآميدر حکم غلول  زين ياموال دولت و ياز مال اوقاف يدزد
 ياند و اگرر کسر کيو ار مي( در آن کل مردم کشور سهالمال تي)ب يدولت

 نيرا امرا چرون عمومراً .کرد  اسرت ياز اموال همه دزد بکند، يآنها دزد از
 نيهستند که مالک مشرخص ندارنرد، نگهبانران و مسرئول ياموال به گونه ا

 در لذا امروز .ديآمي شيآنها به کثرت پ در يکنند، موارد دزدمي يتوجهيب
 انرتيامروال سررقت و خ نيرا شرتردريهمره ب جهان بخصوص کشرور مرا از

 يباارند و سرزاميسرانجام بد و عواقب بزر  آن غافرل  اود و مردم ازمي
از ارتاعت  تيرحشرر و محروم دانيرم ييعذا، جهرنم، رسروا آن عالو  بر
 به دنبال دارد.  زيرا ن رسول خدا

المرال  تيرب تيريمرد تيلسرئوم ژ يربره و يتيلمسرئوحترظ  کره در يکس
ورزد و مري انتيدر آن خ يبر خالف امانت دار اي کندمي يکوتاه ،نيمسلم
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 ،برردمي نيرا از بميحقو  عمو ،گريو سرقت و ااکال د يبا اختالس و دزد
کنرد.  يعراد ريو غ يعاد قيو آخرت از طر ايمجازات دن يايخود را مه ديبا
 ييارامل رسروا يمجازات اله نيکاران است ا انتيخ نيخداوند در کم رايز

َوَإ ُُتَدمنطْع َاداط ال د طيَا ﴿ :ديرفرمامي يچنانچره خداونرد ت رال و آخررت ايدر دن
ددددم َ َإ نُطدددد ُّ أَلددددْا َكددددمَه َخددددل اَّن  َدثطيم  ددددَا الن ددددمسط َوَإ  ،َيْتَددددمنُلَه َدنْدُفَسددددُهْم  طه  اَّلل  َيْسددددَتْخُفلَه ألط

َدم يَدْعَملُددلَه اَّلل ط َوُهدَل أَلَعُهددْم  طْ  يُددَديثطتُدلَه أَلدم َإ يَدْ َضد َيْسدَتْخُفلَه ألطداَ  ُ ِبط ددَا اْلَ دْلعط وََكدمَه اَّلل  ى ألط
 20 (1) ﴾حمُطيط م

 ديرکننرد، دفراو مکرن، بردون تردمي انرتيکه به خود خ يکسان از :ترجمه

 قيحقرا ،داردميبااد، دوست ن شهيگنا  پ کار و انتيرا که خ يخداوند کس

ارند، چرا کره آن را از خدا پنهان د توانندينم يدارند، ولميمردم پنهان  زرا ا

آنران کره پنهران  گتترار قط راً از آنان اسرت، و )خداوند( همرا  و مراقب او

 دهند، کرامالًميگمان خداوند به آنچه انجام  ياود. بميدارند، خشنود نمي

 آگا  است.

کراران چنانچره خداونرد انتيدر مقاصد و اهداف اروم خميو ناکا اکست و

دافَدَ دْل َخدمنُلْا  نَدتَدکَ ميخط  ُلواْ يد ط يَو  طه ﴿ :ديفرمامي ُهْم وَ َّلل َ ألط دندْ ُ َالطداا قَدْددُ  فَدَلأْلَکَا ألط  مأ يَّلل 
 21 (2) ﴾مأ يَحکط 

بره خداونرد  زيرن نياز ا شيکنند، آنان پ انتيبخواهند به توخ اگر : وترجمه

و خداوند  د،يگردان ر ينان مسلط و چکرد  اند. پس خداوند تو را بر آ انتيخ

 ت.کاردان اس و ميآگا  و حک

                                                 

.۱۰۸-۱۰۷: نسمِسلر  ( 1)
.۷۱ :نفمعاسلر  ( 2)
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 22(1) ﴾نيَ ْلَآ طنط ا لَ يکَ   يْهلط يَو َده  آَّلل َ َإ   ط يْلغَ ََلْ َدُخْنَد  ط  َدنثط  ْعَلمَ يَ لطَک لط ﴿

نکرد  ام،  انتيخ است تا بداند که من در نهان به او بدان خاطر ني: اترجمه

 اود.ميرا رهنمون ن نانيخائ رنگيو ن خداوند مکر نکهيو ا

َ ﴿ارود مينسربت بره خرود  يمحبت الهرمحروم از هرگونه توجه و  و  طه  اَّلل 
َ َإ نُط ُّ ُك   َخل اه  َكُفلر   َُ َااط ال  طيَا َآأَلُنلا  طه  اَّلل   23 (2) ﴾يَُلافط

 کرارانتيخ چيخداوند هر رايکند، زميمنان دفاو ٔ  مو : قط اً خداوند ازترجمه

 دارد.ميرا دوست ن يناسپاس

 ايرنسربت بره خردا ح يکررد  ولر ايمردم حکه از  ينسبت به کسان خداوند

 نيرا رايز ،داردميرا روا  يشتريکنند، خشم بمي انتيخ انهيورزد و مختمين

ارد  و  ليرارزش و اعتبار قا ،ندارند يگاهيکه قدرت و جا يکسان يافراد برا

ورزنرد و برا مين اياز خداوند قادر و دانا ح يولکنند مي ايح ارم و شانياز ا

نسبت به جام ه و  يکار انتيخ نياکنند، اميرا  ياله ميحر ،يکار انتيخ

به فرمود  خداوند مت رال برد ترر اسرت  ،مردم به سبب آثار و تب ات بدترآن

َ َوال  ُسددلَع َوَُتُلنُددلا﴿  24 (3)﴾َدأَلددمََّن طُ ْم َوَدنْدددُتْم  َدْعَلُمددلهَ  اَي َديدَُّهددم ال دد طيَا َآأَلنُددلا َإ َُتُلنُددلا اَّلل 

 و در د،يرمکن انتيبه خدا و رسول خ د،ياآورد  مانيکه ا يانکس يا :ترجمه

 .ديدانيحال آنکه اما م و د،يمورز انتيخ زين گريکدي يهاامانت

                                                 

.۵۲ :لسفيسلر  ( 1)
.۳۸: جحسلر  ( 2)
.۲۷ :نفمعاسلر  ( 3)
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ِ   طه  ﴿ َيمنَة  فَمنْدطْ   طلَْيهطْم َاَلى َسَلا  25 (1) ﴾اَّلل َ َإ نُط ُّ اْلَم طنطنيَ  َو طأل م َُتَمَفا  ألطْا قَدْل   خط

پس عهد آنان را همسو با رفتاراان  ،يديترس ميقو انتيخ از اگر : وترجمه

 دارد.ميکاران را دوست ن انتيگمان خداوند خ ي. بتگنيآنان ب يبه سو

 المال: تيب ايمنان در مقابل أموال عامه ؤم امتحان

 ياقتصراد تيريتوانا خواسته است تا مردو  فهم زيمنّان از مؤمنان چ خداوند

افرراد مرؤمن  نير. ارنرديخود گ ۀالمال را به عهد تياموال عامه و ب جام ه و

در  ،باارند ياقتصراد تيريکه دانا بر علم اقتصاد و توانا به مرد نيافزون بر ا

 بکواند. زيالمال ن تيو حتظ ب يامانت دار

 26 (2) ﴾ى َخًَّا طاط اْمَْر ط  طنثط َحفطيظأ َالطيمأ قَمَع اْجَعْلِنط َالَ ﴿: ديفرماميمت ال  اهلل

گمران  يقرار بد . ب نيمحصوالت زم گتت: من را سرپرست خزائن و :هترجم

 آگاهم. يمن نگه دارند  ا

مهرم و  اريالمرال بسر تيرو ب يدر مربوطات اقتصراد دولتر يدارامانت اصل

مره گنرا  و جررم اموال عا ايالمال و  تيدر ب انتياست. و هرگونه خ ياساس

 گردد.ميمحسو،  ينابخشودن
 ايرگردش ناسرالم ۀارائب چيالمال ت امل اود که هر تيب به ايبه گونه ديبا

برا آن  يبه ادت قو ديو با ،و مانند آن داد  اود انتيو خ ياختالس و دزد
از نظرام و  ييزداتيموجرب مشرروع يرفترار نيدر چنر رايرمبارز  نمرود. ز

 آورد. ميسالم را فراهم  يا عزت و رهبرب ۀسالمت نظام و جام 

                                                 

.۵۸ :نفمعاسلر  ( 1)
.۵۵ :لسفيسلر  ( 2)
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به آتش دوزخ قرار گرفته  يموجب گرفتار ،گرانيد تصرف ناحق در اموال در

ْلَدمططدد ط  طإ  َدْه ﴿برره فرمررود  خداونررد:  َديدَُّهددم ال دد طيَا َآأَلنُددلا َإ َتَُْكلُددلا َدأْلددَلاَلُ ْم اَدْيددَنُ ْم  ط
دْنُ ْم  َدمرَر  َادْا  َددَ ا   ألط َ َكدمَه اطُ دْم رَ َ ُ لَه ُتط دمحط َوَإ  َدْ تُدلُدلا َدنْدُفَسدُ ْم  طه  اَّلل  َوأَلدْا يَدْفَعدْ   ،يم 

ي ا م َفَسْلَف ُنْ لطيدط ََّنر ا وََكمَه َ لطَك َاَلى اَّلل ط َيسط  27(1) ﴾َ لطَك ُاْلَواَّن  َوظُْلم 

 ،ديررا به باطل مخور گريد کياموال  ،دياآورد  مانيکه ا يکسان يا :ترجمه

و  ،و توافرق باارد تيبره رضرا نيقرر ،که داد و ستد و تجارت ارما مگر آن

خداوند هموار  نسبت به ارما مهربران اسرت. و  گماني. بديتان را مکشدخو

او را بره  يبره زود ،را از سر تجاوز و ستم انجام دهرد يکار نيکه چن يکس

 کار نزد خداوند آسان است. نيو ا ،افگند ميآتش خواه

 ۀجام ر تيريکه بر نظام مد يمال به سبب آثار مخربال تيتصرف در ب طب اً

بررد و نظرام ميسروال  ريرالن را زئوو مسر يو رهبر گذارديمبه جا مياسال

 يرا مخدوش و از اعتبار انداخته و سبب خشم و عذا، دردناو الهر ياسيس

 .گردندميقرار گرفته و از رحمت او محروم 

و مطالرب جوامرع  هاخواسرتهاست که تمرام  يکامل و جامع اله نيد اسالم

را مهمرل و  يبلمط چينمود  و ه ميظتن يو ماد يرا اعم از امور م نو يبشر

هرم  يکري هانگذااته است که از جمله آن مطالب و خواسرته تيبدون هدا

 ممررد يبااد کره در رونرد زنردگميالمال  تيب اياموال عامه و  ميامور تنظ

نمرود  و  يبه آن توجه و اهتمام جد زيلذا اسالم ن ،نقش مؤثر و ارزند  دارد

دااته کره  هيرا ارا يمندو سود ديمت ييهايياهنماو ر اتيدر آن قسمت هدا

توانرد بره مي اتيآن هردا ليرو ت م قيردر اثر ت رادل و تطب تيجهان انسان
                                                 

.30 -29 :نسمِسلر  ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعايت اموال عامه، بيت المال...                                        هاي جمعه      خطبه

 

326 

 

المرال و  تيرب ايرچون هدف بحث از اموال عامه و  ،اود لينا نيس ادت دار

 يله اهتمام و توجه خاصرأمس نياسالم به ابرآن بنا ،حصول مصرف آن است

 کرد  است. انيو مصرف آن را ب  يآورجمع مچوکات منظ کينمود  در 

 وقف:  فيتعر

 .نديرا گو يهدف خاص يبرا يزيدر لغت اختصاص دادن چ وقف

گرفتره ارد  و  د يرباارد و از آن فا زياش جرا عيکه ب يزيدر اصطالح چ و

 نرود.  نينتع گرفتن، اصلش از ب به واسطه ي ني ،بماند ياصلش باق

: به ف ل واقف )وقرف کننرد ( مرثالً يکي :گرددميدر دو صورت من قد  وقف

 حيمسجد را بنا کند و به نماز خواندن در آن مسجد اجاز  دهد وقتش صرح

 :بااردميو دو نروو  ،اد  و به حکم حاکم ضرورت ندارد. دوم به قول واقف

 .مال خود را وقف کرد  ام نيه من اک ديبگو صراحتاً ي ني ،يحيصر -1

وقرف را  تيرن و مال خود را صدقه کررد  ام نيکه ا ديبگو ي ني ،ييکنا -2

 اود.مي حيدااته بااد. در هر دو صورت وقتش درست و صح

  کرر ارد  اسرت کره رسرول اکررم ياديرز ثيوقف در احاد تيمشروع

 ادا آن  ان طدَ املدد  قدمع:   ا ألدمت ده رسدلع    ريده   ادا ديب»فرمود  انرد: 
 28(1) «لد. لالياد دو ولل صم   نتفَيدو الم  ةي إ ألا ثَلثة ألا صلقة جمر 

: چون انسان فرمود اد  که: رسول اهلل تيروا ر ي:از  ابو هر ترجمه
 اير ،باارد يکه جرار ايقه: صدزيجز در سه چ ،اودميعمل او قطع  ،رديبم

 او دعا کند. يکه برا يفرزند صالح اي ،که در آن سود برند يعمل

                                                 

.1631ْلألم  ألسلم، حليث: ( صحي  ا1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعايت اموال عامه، بيت المال...                                        هاي جمعه      خطبه

 

327 

 

َف دددمَع:  یصدددلث  النثددديب یفدددل َ  ، درضدددمعقدددمع دصدددمب امددد   يددد، ادددا اادددا امددد »
 ٍَ د»اطددطق قَدمَع:  أل ندیَت ففيک ألطندُ  دَصدُ  درضم  ََل دصط  أَلمإ  َقطُّ دنَف َحَدسدَ   ئ َ  ه شط

َددم ،يدَو َإ  لَهدد ُ ي َو َإ  دَدم ُ يفَدَتَ دل َق ُاَمددُ  َدن دُد َإ « َدصدَلَهم َو َ َ دل قَ  هبط ُِ ِط  لَر يفط الُفَ دد ا
،يَواادداط الس دددط  فيوالضددع  ط   ط يقَددمبط َو يفط َسدددط  ثط َويفط ال َو يفط  الُ دد يَب  أَلددا  یَإ ُجنَددمَ  َالَدد  ط

ملَعُ وفط َو  ُک َ يده  َهميَولط   29 (1) «فيد أُلَتَملثطع يَ غَ  صلي م طعطَم،يُ ألطنَهم  ط

 برريخ ينهايزم از ينيگتته است: قط ه زماهلل عنهما  ي: ابن عمر رضترجمه

 غمبرريپ شيعمر پر د،يرسطا،بن خبه عمر متيبه عنوان سهم غن

 برريرسول خدا  در فتح خ ي: اآن خواست، گتتۀرا در بار غمبريآمد و نظر پ

ام يد  است کره هرگرز در زنردگيبه عنوان سهم به من رس نيقط ه زم کي

 يآنررا در چره راهر و د،ييرفرمايستور مام، چه دمال با ارزش ندااته نيچن

درآمد  را وقف کن و نتيزم نيع ل واص ،يخواهيصرف کنم؟ فرمود : اگر م

عمرر آن را وقرف کررد،  :صدقه قرار بد . عبداهلل گتت و ريآن را به عنوان خ

بره ار   قابل فروش، بخشش و نين زميدرآمد آن را صدقه قرار داد، گتت: ا

آزاد ساختن  و ريفق کينزد شانيخو و قراآن را بر فدرآمد  بااد،يگرفتن نم

در  کهي)کسران ليدر را  خردا باارد وابرن السرب کره يهرر مسرائل بردگان و

 و دهم،يمهمانران بره عنروان احسران قررار مر ( وماننديپول م يمسافرت ب

کره خرودش  ستين يمان   رد،يگميوقف را به عهد   نيا يسرپرست کهيکس

 ريراز درآمد آن به ااخاص فق ايود مت ارف از آن بخورد، در حد ازينۀبه انداز

 .کند کمک ازمندين و

                                                 

.2772 صحي  اْلألم  الدخمري حليث: (1)
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 :ياموال وقف تياهم

 يتجلميفرهنرگ و تمردن اسرال يياز عوامل مهرم ارگوفا يکياک  بدون

، در قالب سرنت وقرف برود  اسرت يکارکويو ن يفداکار ،ثاريا ،انتا  ۀيروح

ود آمردن مراکرز برزر  بره وجر ،گان علرمنرد ياز دانشمندان و جو تيحما

و  هرراالحکمت تيررو ب هاو دارالخزانرره هاکتابخانرره و هررااز دارال لوممرريعل

مهمه را  نيبزر  وقف اسبا، ا يهادر پواش نهاد هاو پوهنتون هاتاخانها

 يبراميمراکرز عمرو جراديبرا ا يخردا جرو انيرفراهم کرد  و واقتان و متول

بتواننرد  شانيلمان را بر آورند تا امحققان مس يهاازين دنديمندان کوادانش

گمارنرد و  همتو ترجمه  فيو تال قيتدقو   قيم اش به تحق شهيفارغ از اند

برا فرزانره گران روزگرار مينقاط عالم بره داد و سرتد عل نيبا ستر به دور تر

هموار  پشرتوانه ميمراکز عل يمنبع دوامدار مال کيبپردازند. وقف به عنوان 

از آغاز ترا کنرون  هيموقوفات و صدقات جار خيت اگر تاردااته اسميمرد يا

ثمررات  يخواهد اد کره چر  لومم ،گردد يبررس قيدق و يليبه صورت تحل

داارته اسرت و ميدر جوامرع اسال ينريمٔ  و تا يو درمان يو طبابت يفرهنگ

بلنرد  يهراموقوفات بره مقام نيهم يرذاز رهگ يعالمان و دانشمندان بزرگ

فرهنگ و تمدن بشر انجام  شرفتيدر پ يد و خدمات بزرگآمد  ان ليناميعل

وقرف امروال وجرود دارد کره از آن  يفراوان بررا يهاهنيزمامروز   .داد  اند

و  يآموزار يفضرا نيمرٔ  ترا ،يو درمران يامرور بهداارت يجمله وقف بررا

 زيرتجه ،طالب ال لمان و نيو محصل نيمت لم يهاگا خوا، نيمٔ  تامييت ل

 وبرانيبره م لروالن و م  يگد يرسر ،مسراجد ريخت و ت مسا هاکتا، خانه

مندان برترر و دانش قيتشو ،يلمو ع يقياکز تحقمر سيتأس ،يو  هن ميجس
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کرار در  کرويو ن ريکه اگر افراد خ يبه طور ،امور عام المنت ه ريکمک به سا

از  ياريقدم اروند در زمران کوترا  و بره نحرو مطلرو، بسر شيموارد پ نيا

 ه مرتتع خواهد اد.جام  يهاازين

الرغم يعل ،ستان او خدمت به همنوع هيجار ۀق بارز صدقيکه از مصاد وقف

 ،خياز ترار يدر مقراط  ،و برارز و متنروو آن در جام ره ريچشم گ يهانمونه

اکنرون  ،سنت متروو در آمد  برود کيمورد غتلت قرار گرفته و به صورت 

مردم  ينوو دوست يهاز ينگو ا ينيکه بر اعتقادات دميمرد ميثروت عظ نيا

وز برره نسرل امررر يغريتبلو مررييدرسرت ت ل يهررابرا روش ديرردارد، با هيرتک

 ،گانو خردمات گذارته يکاراز فردا يداناناساند  اود ترا همررا  برا قردر

 يخبرر يب ،اوند بيو ترغ قيتشو ريخ يهابه انجام دادن کار زيگان نند يآ

 ياحسراس بر کهاست  ييفاج ه اان اکانين يو فدا کار ثارينسل حاضر از ا

آگرا  د داارت و ناخودخواهررا بره دنبرال  يفرهنگ يگو خود باخته يتيهو

 نيرسازد. از اميرا فراهم  يو تهاجم فرهنگ يگوابسته ،يريپذ بيآس ۀنيزم

چرون وقرف و  ييهراارزش نيرياست که با تب نيمسلم ۀرو بر آگاهان جام 

خرود را ادا  نيرد ،يهنيو م ميتمدن اسال انيبن يزيرينقش آن در پ ميترس

و  يتيآثار ترب وقف و ۀگسترد انيبکار و  کويوقف کنندگان ن يم رف ،ندينما

و  يريغتلرت زدا يبررا د يو پسند کوين ۀويآن ا يو رفاه ياقتصاد ،يميت ل

 بااد.ميجلب افکار و عواطف مردم 

 يهامکترب و خصررلت يهاشررهياز اند يو جوامررع کنرون هرااز ملت ياريبسر

ازخود  ،مروت ،يجوانمرد ،يخواه ريخ ،يدوست يما چون نوع  ۀجام يانسان

و  ميمرد کيصتات ن هاو د  يدگر دوست ،گذات ،احسان ،ثاريا ،يگذاتهگ
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 يزننرد برميمرز و بوم مروج  نيخود در مردم ا ييکه در حد اعال ياجتماع

منرد  زايرن ديربردون ترد يانسران يهااميپ نيا قيگسترش و ت م ،اطالو اند

 است. يغاتيتبل يهاو ابزار غيدر نوو نگرش ما به امر تبل يتحول اساس

 ،يوقررف بررا قطررع نظررر از ثرروا، و اجررر اخرررو غيررتبل يبرررا يگذارهيسرررما

 يمردم بررا يو اقدام عمل قياست که موجب تشو يسود آور يگذارهيسرما

ات و موقوفر هيرريمراکرز خ جراديگردد و در اندو زمان با امي ديو قف تجد

 زانيررا بره م يفراوانر يو اقتصراد يصح ،يخدمات ،يفرهنگ داتيعا ،ديجد

 باز خواهد گرداند. نيانجام اد  به جام ه مسلم يهانهيبرابر هز نيچند

 :امدهايپ

اقشرار محرروم جام ره و  يهايازمنرديرفع ن يالمال برا تيستتاد  از با -1

 بااد.ميعموم مردم مشروو  يبرا التيامکانات و تسهۀتوس 

 جام ه وامرت ارد  و باعرث فقرر المال سبب دفع بال از تيحتاظت از ب -2

 .گردديم ييزدا

در  انرتيبرخوردار برود ، و خ ياژ يو تيالمال از اهم تيدر ب يدارامانت -3

 گردد.ميمحسو،  يآن جرم نابخشودن

 بااد.ميو خدمت به همنوعان  هيجار ۀوقف از مصاد  بارز صدق -4

 است. حرام ريتبذ اسراف و ،ياضافه خرچ ،المال تياد  از بسو  استت -5

المرال  تيردر امرور ب ايسرتهيو اا نيامر ،ارگرذارخو،ک ،ااگر کار فرمر -6

 خواهد اد. يريدر آن جلوگ انتيگمااته اود از هر گونه خ

در آن گنرا   انرتيالمال مشرروو برود  و خ تيبجا و م قول از بۀاستتاد -7

 .اوديبزر  محسو، م
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 :يريگ جهينت

از  ،است يمال اجيفقر و احت ،اسبا، ض ف نيترياود قومي د يکه د يطور

برردن اسربا، آن  نيفقر توسط از ب ۀم الج يسبب است که اسالم در پ نيا

بردن فقر، کار و تالش اسرت بنرا برر آن  نياز ب  لياز وسا يکياست و چون 

 قيارغل مشرروو تشرو اسالم مسلمانان را به انجام دادن تمام انرواو کرار و

طرراف و در احالل  يکه به خاطر طلب رز  و به دست آوردن روز دينمامي

َجَعدَ  َلُکدُم اْمَْرَ   يُهَلال د ط ﴿: ديرفرماميچنانچه خداونرد  ،بگردند نياکناف زم
 30(1) ﴾النُُّشلرُ  دط يأَلَنمکطدطَهم َو ُکُللا ألطا رثطْزقطدط َو  طلَ  َ ُللْإ فَمأْلُشلا يفط 

 ،پسرت ،کشرت و کرار ارما يرا بررا نياست که زمر يداوند آن  اتخ ي ني

 يو از رزقر ديو بگرد ديآن برو يپس در اطراف و نواح د يرهموار و منقاد آف

کره ارما را  يآن  اتر ديررا بدان نيرو ا ديراستتاد  کن د ياما آفر يکه برا

 ،تاو اسر ياما هم به سو نيباز گشت و مرجع آخر دهديم يو روز د يفرآ

 .رديگمياما حسا،  يکار و روزاز 

ارمار يبطرور ب نيدر زمر انيرماز جانب پروردگرار عال يمنابع اقتصاد واق اً

 نيرا در زمر ند يآ يهاهم نسل امروز و همه نسل توانديموجود است که م

 کند.  تيکتا

دالن  داريواقتان و ب يشياند رياسالم با وقف و خ نيمب نيو فرهنگ د خيتار

و  يرذگرو خود يو راد مرد ثاريا ۀرا بر صتح شيکه نام خواست  ختهيآمدر

  سخاوت رقم زد  اند.

                                                 

.۱۵: أللکسلر  ( 1)
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 يهراازيحرل اکثرر مسرائل و مشرکالت و ن يرهگشرا توانرديوقرف م والًاص

امررا امررر برره  ،جام رره بااررد يهبذو مرر  يفرهنگرر ،ياقتصرراد ،ياجتمرراع

 دنيبه منظرور رسر يوقت يهااديوقف و بن قيرطاز  يقاتيو تحقميعلۀتوس 

فرهنگ و تمردن  يياز عوامل اکوفا يکياست . بدون اک  داريپا ۀبه توس 

در قالب سنت وقرف   يکوکاريو ن يفداکار ،ثاريا ،انتا  ۀيروح يتجلمياسال

 بود  است .

 ريّالمال و انتخا، ااخاص خ تيب اياموال عامه  يآورو جمع ميتنظ امور در

 وسرفيزبران حضررت  از يقرآن گريد ياتيو صاد  چنانچه خداوند توانا در آ

 31 (1) ﴾مأ يَالط  ظأ يَحفط  نثط  ط  ط َمر ا طاط دَخًَّ  يَالَ  ْجَعْلِنط دقَمَع ﴿ :ديفرمايم

گمران يقرار بد ، ب نيمحصوالت زم گتت: من را سرپرست خزائن و :ترجمه

 آگاهم. يادارند من نگه

ا، ضرمن انتخر ميخواهميجام ه  يرهبر ژ يم زز به و مؤمن و هموطنان از

و مردبر و  ريو سرالم و مرد نيافراد ام انيدرست کارمندان و کارگذاران از م

و تخلف به  يتخط ۀگرفته و اجاز قينظارت دق ريموار  کارمندان را زه م،عال

جام ره  لمو اقدام رهبران سا ياري کر اد  بر لزوم هوا تيدر آ ،آنان ندهد

ارد  و از آنران  ديرتأک انرتيبه مجررد احتمرال و قروو خ انتکارانيخ هيعل

و  ريأخاقدام کرد  و بردون تر انتيخواسته اد  تا به مجرد احتمال وقوو خ

 .رديصورت گ يبرخورد جد انتکارانيتساهل و تسامح به ادت با خ

 

                                                 

.۵۵ :لسفيسلر  ( 1)
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17 
 

 حـج

 فضيلت و فلسفه آن
املستطيع منهم حج  یأکمل هلذه األمة شرائع اإلسالم  و فرض علاحلمد هلل الذي 

 بيته احلرام و رتب عليه  جزيل الفضل و األنعام فمن حج البيت و مل يرفث و مل
ده و أشکره و أشهد أن ال أمح ،من الذنوب واآلاثم يفسق خرج کيوم ولدته أمه نقيا  

 یعبده و رسوله أفضل من صل هو امللک القدوس السالم و أشهد أن حممدا   إال إله
 سلم تسليما.ی آله و أصحابه و صلي هللا عليه وعل ،و حج وصام یو زک

إّن َأّوَل بيت ُوِضَع ﴿: یبعد اعوذ ابهلل من الشيطان رجيم قال هللا تبارک و تعالأما
بَيَنٌت مََّقاُم ِأبْ َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َکاَن م ِفيِه َءايتُ  لِّْلَعلِميَ  یلِلّناس لَلَِّذي بَِبکََّة ُمَبارک ا َوُهد  

 َغِِن َعِن هللاَ َکَفَر فَإنَّ َمن  لنِّاِس ِحجُّ اَْلَبيِت َمِن َاْسَتطَاَع ِإلَيِه َسِبيال  َو ی اَءاِمن ا َوّلِِلَِّ َعلَ 
 1 (1) ﴾اَْلَعَلِميَ 

الُعمرُة إيل الُعمرِة کفَّارة ِلماَبَيَنُهما،  » ل:قا أنَّ رسول هللاوعن ايب هريرة
 2 (2) «واحَلجُّ املَْْبُوُر لَيَس َلٌه َجزاٌء إالَّ اجلنَّةُ 

                                                 

.۹۷-۹۶آل عمران: ه ور س( 1)
 .1349: ، حديثو صحيح مسلم 1773( صحيح البخاري، حديث 2)
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آنان اساس  يکيتعاون و نزد ،هان اسالم که اجتماع انسانين مبيد در    

اد در يو اع هاجمعه روزانه، ةپنجگان يات است، از نمازهايتمام احکام و هدا

حج  اين احکام اداي فريضةاز  يکياست که  يشماريب يهام حکمتهر کدا

مسلمانان از تمام نژادها و زبان ها با هم مالقات نموده و بسياري از  است.

 شود.امور جهاني در نظر گرفته مي

افراد  يو روان يه روحيعبادت و هم تغذ يکيو فز يجسماني، هاو هم جنبه

 ت اهلل الحرام است. يحج ب ةمتبرک ةضيهما نا فر، ابدييمسلمان تحقق م

 تعريف لغوي و اصطالحي حج:

حج در لغت به معني قصد کردن و عزم داشتن را گويند و در اصطالح فقها 

ي مخصوص و اوقات هاعبارت از انجام دادن اعمال مخصوص در مکان

مانند: نيت و اراده،  احرام،  طواف،   يمخصوص است که انسان با انجام اعمال

ماز،  سعي بين صفا و مروه،  وقوف عرفات،  مبيت در مزدلفه،  ايام تشريق، ن

جمره،  قرباني کردن،  حلق ويا کوتاه کردن موي سر و غيره به گنج 

 رسد.عبوديت الهي مي

آشکار عبوديت و استعانت به درگاه خداوند  ةو به عبارت کلي حج ترجم

ت. حج تمرين اعتصام و متعال بوده که او نعم المولي و نعم النصير اس

گي و اصالح موضع موالي حقيقي است. حج تمرين بنده تمسک جستن به

 است. هاگيري

 انواع حج:

عبارت از آن حج است که حاجي نيت عمره و حج را يکجاي  ن:احج قر -۱

 نمايد.
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حج مفرد عبارت از آن حج است که حاجي تنها نيت حج  حج افراد: -۲

 نمايد.مي

 بارت از آن حج است که حاجي اول نيت عمره نموده و بعداًحج تمتع: ع -۳

 نمايد .مينيت حج را 

 :مناسک حج

فه، لدر مزد مبيت ،صفا و مروه، وقوف عرفاتطواف کعبهء معظمه، سعي 

 منيي در ذارگشبجمره، تراشيدن يا کوتاه نمودن موي سر، قرباني و مير

عين، ترتيب معين و مقدار اين امور از خود زماني معين و مکاني م ةکه  هم

 معين دارند.

 ل حرمين شريفين:يآداب و فضا

 فضيلت مکه مکرمه 

و اماکن زيادتر  هانسبت به ديگر شهر ة مکرمهثواب اعمال و عبادات در مک

است و ثواب و اجر يک رکعت نماز در اين شهرمقدس معادل يکصد هزار 

 باشد . رکعت نماز در غير آن مي

قال: صالة يف مسجدي هذا خري من الف  ان النيب»حديت ايب هريرة
 3 (1) «صالة فيما سواه اال املسجد احلرام

 ةارتکاب گناه و معصيت در اين شهر مبارک و محوط عقاب همچنان جزاء

زيادتر و بيشتر است کسي و مناطق  هاحرم مبارک آن نسبت به ديگر شهر

 ند برابر خواهد ديد.چذاب و يا مدينه به بدعت يا الحاد بگرايد ع که در مکه

                                                 

.1394و صحيح مسلم، حديث  1190( صحيح البخاري، حديث: 1)
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ِإنَّ الَِّذيَن َکَفُروا َويُصدُّوَن َعن َسِبيِل اّلِلَِّ َواْلَمْسِجِد ﴿ :فرمايدچنانچه خداوند مي  
ِمْن احْلََراِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواء  اْلَعاِکُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن يرِْد ِفيِه ِبِِحْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه 

 4 (۱) ﴾َذاٍب َألِيمٍ عَ 

ورزند و از راه خدا و از مسجدالحرام باز ميگمان کساني که کفر بي ترجمه:

مردمان اعم از کساني که در آنجا زندگي  دارند که آن را براي همةمي

ايم همچنين شوند يکسان نمودهميکنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد مي

عذاب  د،نگردمين مرتکب خالف ميکساني که با توصل به ظلم در آن سر ز

 چشانيم.ميدرد ناکي بديشان 

 کند که رسول اهللميروايت  حضرت عبداهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما

إن هذا البلدحرمه امور يوم خلق السموات واألرض ) :در روز فتح مکه گفته است
 5 (۲)( فهوحرام حبرمة امور إيل يوم القيامة

و زمين اين شهر را کرامت و حرمت بخشيده  هاانخداوند در روز خلق آسم 
 است و تا روز قيامت به حرمت خداوند حرام شده است.

حرمت و کرامت مکه را بيان و اعالن کرده است و کعبه را  ابراهيم خليل
 بنا کرد و آن را پاک نمود و در ميان مردم اعالن حج نمود.

مكة ودعا هلا و حرمت املدينة   أن ابراهيم حرم عن النيب عن عبدهللا بن زيد
 ملكة(. براهيم مكة و دعوت هلا يف مدها و صاعها مثل ما دعا ابراهيمإكما حرم 

(۳)6 

                                                 

.۲۵حج: ( سوره 1)
.3139( صحيح البخاري، حديث: 2)
.2129( صحيح البخاري، حديث: 3)
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فرموده  روايت کرده که پيامبربن عاصمبخاري از عبداهلل ابن زيد 

اند : ابراهيم مکه را حرمت نهاد و براي آن دعا کرده،  و من نيز همچنان که 

حرمت و کرامت بخشيده بود مدينه را حرمت نهادم و  مکه را ابراهيم

 براي افزايش محصول آن دعا کردم چنانچه ابراهيم براي مکه دعا کرد. 

 لت طواف:يفض

چنانچه که اهلل متعال  ، دارد ياديپادش ز وف اجر يشر ةطواف نمودن کعب

 7( ۱) ﴾َوْلَيطَّوَُّفوا اِبْلَبْيِت اْلَعِتيقِ ُثَّ ْلَيْقُضوا تَ َفَثُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم ﴿ د:يفرما يم

 ، خود وفا کنند يند و به نذرهايرا از خود بزدا هايد آلودگيترجمه: سپس با

 ند.يکعبه را طواف نماميو گرا مييقد ياو خانه

هللا  يصل هللا عنهما أن النيب يعن ابن عباس رض ند:يفرمايم و رسول اهلل
 ، ن ومائة رمحةيعشر  ، ته احلراميحجاج ب يوم علي کل نزل هللاي»ه وسلم قال: يعل
 8 (2)« .نين للناظر يوعشر  ، ي للمصلي و أربعي للطائفيست

 ت است که رسول اهلليترجمه: از حضرت عبداهلل ابن عباس روا 

گان ارت کنندهيز يآورد برايفرمودند: خداوند متعال همه روزه فرود م

طواف  يست رحمت را. شصت رحمت برايبکصد و ياهلل الحرام، تيب

گان نندهيب يست رحمت برايب نمازگزان، و يگان، و چهل رحمت براکننده

 باشد.يم

                                                 

.۲۹ :حجسوره ( 1)

( رواه البيهقي باسناد حسن.2)
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 منوره: همدين ايلفض

منوره فضايل زيادي دارد و شهري است که در نزد خدا و رسول او از  ةمدين

براي  بلندي برخوردار است. دعاي حضرت رسول اکرم ةمکانت و درج

سازد که اين شهر خير و نيکويي دنيا و مينه و اهل آن اين  را ثابت مدي

روايت است که رسول آخرت را در بر دارد از ام المومنين عايشه

ا فرمودند : خداوندا مدينه را مانند مکه و يا بيشتر از آن به م اهلل

 هامان برکت انداز و آنرا از امراض و بيماريمحبوب گردان و در پيمانه و ُمد

 9(1) .در امان داشته و تب آن را به جحفه انتقال فرما
روايت شده که همچنان در صحيح البخاري و مسلم از حضرت انس

ال مکة و ليس نقب ليس من بلد إال سيطوه الدجال إ» فرمودند: رسول اهلل
فينزل ابلسبخة فرتجف املدينة ثالث   عليه املالئکة صافي حترسها،من انقاهبا إاّل 

 ۱0 (۲) «فات خيرج إليه کل کافر و منافقرج

 هاشود،  و بر راهميترجمه: در هر شهر به جز از مکه و مدينه دجال داخل 

ي مدينه فرشته گان صف بسته استاده استند و از مدينه حراست هاو دروازه

جنبد ميآيد و مدينه سه مرتبه مينمايند،  دجال در شوره خاکي فرود مي

 روند.ميق از آن بيرون شده به طرف دجال و هر کافر و مناف

 منوره: هفضايل مدين بعضي از

 با مدينه منوره و تحريم قرار دادن آن. محبت رسول اهلل -۱

                                                 

.1376و  مسلم مشاره حديث:  1889( رواه البخاري مشاره حديث 1)
.2949و صحيح مسلم، حديث:  1881البخاري، حديث:  يح( صح2)
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 در آنجا. موجوديت مرقد مطهر رسول اهلل -۲

 موجوديت مسجد نبوي در آنجا. -۳

 سرزمين هجرت و منبع سنت بوده. -4

 نت در آنجا.ي جهاقرار داشتن باغي از باغ -5

 رود.ميهر کسي که اهل مدينه خدعه و فريب نمايد آب شده از بين  -6

کسي که اهل مدينه را در خوف بياندازد خداوند لعنتش کرده و فرض و  -7

 پذيرد.مينفل آن را ن

 چندين برابر نمودن پاداش نماز در مسجد نبوي. -8

 منوره. ةتحريم و منع دخول کفار و مشرکين به مدين -9

 ي معنوي و اجتماعي حج:هاآثار و فراز

 گاه رحمت الهي:   تجلي – 1 

از ارتباط عميق و  ايهم مناسک و افعال خود نمونبلي حج با تما   

خداوند متعال قسمتي از کرهء  .تکلفي در ميان بنده و مواليش استبي

ش از کره خاکي خاکي را مورد رحمات خاص خود قرار داده است، اين بخ

ي يکتا احاطه شده و جالليت و عظمت ذات قادر و با رحمات خدا چنان

مقتدر آنرا پوشانيده است که مظهري از مظاهر بارز الهي قرار گرفته و 

به طوري که انسانهاي مؤمن با  ارتباطي بسيار نزديک با خالق اليزال دارد.

به افتند و در عين حال مي ديدن آن بالفاصله به ياد اهلل رحيم و مهربان

هايشان به لرزه افتاده و جالليت خداوند تمام وجود محض رويت آن بدن

 گيرد.ميشانرا فرا 

 چرا چنين مکاني به اين مقام و عظمت نرسد.براستي 
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 : اريخ يکي از پيامبران اولو العزميادي از ت -2

به همراه  حضرت ابراهيم موحدين ةروزگاري امام المخلصين و اسو

؛ ايثار اخالص؛ وفا رکش که آنها نماد کاملي ازخانواده کوچک و مبا

اي کرده و نمونه هاوجانفدايي بودند در اين مکان اليزرع و خشک جانفشاني

از خود به بارزي از محبت و دوستي خالصانه و اخالص شگفت انگيز را 

محبان و جان پيامبران موحد و مخلص نيز انبيا و  نمايش گذاشتند و

بر  کرده دقيقاً فدايان در هر عصر و زماني همان اعمال و افعال را تکرار

  .نقش قدم آنان قدم گذاشتند

 تسليم شدن مطلق در مقابل دستورات  اهلل متعال:   مظهر  اطاعت و -3

بارزي است از  ةبا تمام مناسک، ارکان و اعمال مربوطه به خود، نمونحج 

بدون چون و چرا از فرامين خداوند متعال، در  اطاعت مطلق و امتثال

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 

گيرد بدون اينکه زماني که در مني قرار مي کند،کند و جايي حرکت ميمي

افتد و در شته باشد بال فاصله به طرف عرفات به راه ميدر مزدلفه توقف دا

شود و به همين ترتيب تمام ميدان عرفات به دعا و تضرع مشغول مي

 دهد.مناسک را يکي بعد از ديگري انجام مي

باشد ترک نمودن نماز مغرب در ميبارزترين نکته که بيانگر بندگي محض 

اء در مزدلفه است زيرا خداوند آن همراه با نماز عش ةمميدان عرفات و اقا

و مطيع خداي  ةحاکم و مقتدر اين دستور را داده است و حاجي بند

 خودش است نه مطيع نماز خودش.
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 ميدان عرفات يادي از صحراي محشر:  - 4
هر کس  ،ميدان عرفات و کيفيت دعا و تجمع در اين روز و در اين مکان

دن به دعا و ياد آوري مشغول دعا و گريه و زاري است و يا مشغول ش
و اکناف نبوده و در  خشش از بارگاه ايزد، متوجه اطرافعفو و  ب گناهان و

برد، تصوير بسيار زنده و گويا از ميدان محشر و دنياي خودش به سر مي
شر( نيز عدل الهي است، در آن روز )ميدان مح ةايستادن در مقابل محکم

 يتفکر و پريشاني به جز کيف سر داده و هيچ (هر کسي فرياد )نفسي نفسي
را در سر چيزي که در انتظارش هست  ايحساب و کتاب و خاتمه

بدون لباس و بدون  ز رستاخيز قيامت نيز همه انسانهاپروراند، در رومين
حاضر  هيچگونه دارايي و در اختيار داشتن اشياي دنيوي در مقابل پروردگار

اعث برتري و فضيلت محسوب و در آن روز نيز تنها چيزي که ب .شوندمي
قال اهلل  .ونه شرک و گناه است و بسگشود، قلب پاک و سالم از هر مي

 از کس هر۱۱(۱) ﴾ِإالَّ َمْن َأَتى اّلِلََّ بَِقْلٍب َسِليمٍ  ،يَ ْوَم اَل يَ ْنَفُع َماٌل َواَل بَ ُنونَ ﴿تعالي 
 وردگارپر تکريم مورد اندازه همان به باشد خوردار بر سالمتري و پاکتر قلب
 .گرددمي نايل برين بهشت باالتر درجات به و گرفته قرار

 بهينه از فرصت زندگي: ةتنظيم امور به منظور استفاد - 5
مسلمانان در پي دارد، درس زندگي حج براي که  ييکي ديگري از درسهاي

حج به طور خالصه عبارت است  و استفاده از اوقات و لحظات  زندگي است.

در ايام مخصوص که هر عملي بايد در وقت و محل از اعمال مخصوص 

خودش انجام يافته و تا قبل از پايان يافتن ايام حج بايد تمام اعمال و 

                                                 

.88شعراء: ( سوره 1)
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زندگي انسانها نيز به همين ترتيب است، خداوند  مناسک آن انجام گيرد،

متعال وقت محدود و مختصري را به انسانها ارزاني داشته و اين وقت 

ن به نحو  مطلوب و در جهت آبايد هر انسان از است که  يمختصر فرصت

دست يافتن به خوشبختي و کاميابي زنده گي جاوداني اخروي خويش بهره 

 برداري نمايد.

 نمادي از اخالص: – 6

آاليش در کمال سادگي و بدور از حج در واقعيت سفري است بي

ن در آن وجدان و ضمير و احساسات انسا ،هاو منت گذاري هاخودخواهي

ي هابرق و زينت گرفته و از تمام خواهشات و زرق و رو زنده شده و رنگ و

و نداي  شتابدفکر بسوي پروردگار مي دنيا خود را دور ساخته و با ذکر و

مد والنعمة لک وامللک ال ال شريک لک لبيک ان احل لبيك لبيک اللهم لبيک»
و مقصد خدا  يدنماميداده سفر مقدس خود را آغاز  را سر۱۲(1) .«شريک لک

از شناسي به يک زير بناي محکم و استوار و نيت پاک و صادقانه به دور 

زيمت راستين در توبه و بازگشت به سوي همه ريا کاري  و خود نمايي و ع

ي مقطعي و زود گذر در هامنصرف شدن از همه شهوات و لذت ،پروردگار

 با صورت گيرد.ياز پاکي و تواضع و بي آاليشي و طهارت و سرشت ز يفضاي

                                                 

.1549( صحيح البخاري، حديث: 1)
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َجَعَل اّلِّلُ اْلَکْعَبَة اْلَبيَت احْلَراَم ِقياما  ِللّناِس َو الشَّْهَر احْلَراَم ﴿: فرميايداهلل متعال مي
َو اهْلَْدي َو اْلَقالِئَد ذِلَک لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اّلِّلَ يْعَلُم ما يف السَّماواِت َو ما يف اأَلْرِض َو َأنَّ 

 ۱۳ (۱) ﴾َعليمٌ  ءاّلِّلَ ِبُکلِّ َشي

نشان و ي بيهاي حرام، و قربانيهاخداوند کعبه، بيت الحرام و ماه :ترجمه

اين بدان  .سامان بخشيدن مردم قرار داده استدار را وسيله براي نشان

خاطر است که بدانيد که خداوند مطلع از هر آنچيزي است که در آسمانها و 

 داند .مي زمين است و بدانيد که خداوند همه چيز را

 مظهر   وحدت و اخوت امت اسالمي:  -7

سياحت نيست بلکه عبادت و زيارت است، حج تجلي وحدت امت  جح

که به امر پروردگار روشن در قالب يک عبادت  با مفهوم واضح ومياسال

گان مخلص اش از هر گوشه و کنار جهان لبيک گفته و فقط عالميان بنده

باشند. فو و بخشش گناهان شان ميعهدف بدست آوردن رضاي او طلب 

ربط  فرهنگي و اجتماعي است که به سياحت اصالً يک عمل عبادي، حج

 ندارد.

 مدرسه اخالق و تهذيب نفس:    -8

حج مکتب و محل اخالق و ميدان تربيت نفس بر اخالق واال و دوري از 

ود شسفانه گاهي ديده مياست. در آنجا متأ هاو کاستي هاو پليدي هازشتي

از حاجيان ممکن به علت خستگي و يا عدم فهم و آگاهي به  يکه تعداد

                                                 

. ۹۷ائده: م( سوره 1)
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حق بدون اينکه مراعات حرمت آن مکان مقدس مورد و ناي بيهاسرو صدا

 .زيبدميزنند که هيچ در شأن يک حاجي نرا نمايند دست به خشونت مي

اجي ني پر بار هااما وقتي که چشمان حاجي به مناره تابان اخالق و فرموده

قدرش بانوي دانشمند اسالم که همسر گران بشريت حضرت محمد

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 

ٍان من خيارکم » :فرمايداو را به ياد بياورد که ميبار و احاديث مبارک 
و  .از بهترين شما هستند هاوش اخالقخ :يعني۱4(1) «خالقاأ مأحسنک

يعني در ۱5(۲) «امليزان من حسن اخللق فی ثقلأما من شئ » همچنان ميفرمايد

 کند.ترازوي حساب روز قيامت هيچ چيزي چون اخالق نيکو سنگيني نمي
ي صبر، هانهالميآنجا است که دستان پر مهر آموزگار حج به آرا   

و از خود گذري، همکاري و کمک  ايثار دلسوزي،  شفقت، رحمت، بردباري،
خود خواهي و کبر  ي هرزةهاکارد و در عين حال علفرا در نهان حاجي مي

گويي  حرمتي، دشنام و ناسزاگرايي، بيو غرور،  مليت و نژاد پرستي و قوم
 .کندميفسق و فجور را از گلستان نوين ايمان او بر 

حلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَْجَّ ا﴿: فرمايدعال ميتچنانچه که اهلل م
َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احلَْجِّ َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اّلِلَُّ َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ 

 ۱6 (۳) ﴾ْلَبابِ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َُّقوِن ََي ُأويل اأْلَ 

                                                 

.3559( صحيح البخاري، حديث: 1)
.4801( سنن أيب داود، حديث: 2)
.۱۹۷بقره: ( سوره 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفه آنلحج فضيلت و ف                                                جمعه      هاي خطبه

 

345 

 

يد، پس کسي که حج را بر خود پذيري معين انجام ميهاحج در ماه ترجمه:

فرض کرد و احرام بست، نبايد در زماني که براي حج احرام بسته است، 

 ي شود که حج او را باطل سازد،يجماع کند و مرتکب معاصي و خطا

دقه انجام صهمچنين نبايد به ديگري خصومت ورزد، هر آنچه از خير و 

دهيد خداوند بر آن آگاه است، چون قصد حج کرديد با خود توشه و زاد راه 

که بهترين زاد راه انسان تقوي و « آنچه براي سفر الزم است»برداريد 

 .اي خردمندان از خشم من بپرهيزيد پرهيزگاري است، پس

 تمثيل از مساوات و برابري: – 9

ندان با فقرا فرمان روايان با فرمان ماند ثروتدر عرفات همه حاجيان يکسان

همه از  ،برداران،  رؤساء با زير دستان در يک مکان جمع گشته اند

را دارند. در اين مکان ثروت،  شان پروردگار شان طلب آموزش گناهان

 شود.رياست هيچ معنايي نداشته و فضيلت محسوب نمي شهرت، قدرت،

و توانا پروردگار جهان قرار گرفته  افراد در برابر مالک اصلي قادر ةزيرا هم

زيرا اکنون از آنها جدا شده  ،اند و آنچه آنان داشته و دارند مانند عدم است

بلکه اينجا تنها تقوي و پرهيزگاري است که براي افراد فضيلت و برتري  اند.

 بخشد.مي
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18  

 

 ياضح ديسع ديع ليفضا احکام و
حسددد ن  إفضدددل  و  یل   شدددنلون يو   ،يدددف  کلونددد ي  ايدددشدددلع لدهددد      يهلل الددد  احلمددد 

 الندد ،  إسددل الدهدد  و   ندد    دد  ي يسدد   يلدد   کيالهللا  وحدد   ال شددل إلدد  إن ال أشدد   أو
 یو لدد  يدد لهللا  یوصددل  ندد ،ياحلددو و ه غيددوسددل  هللا ل هلأ هدد   ووسدد ل   ن حممدد ا  أشدد   أو 

 .اي کث  م   يآووا ونصلوا. وسلم  سل نيوال   ه واه جلوا و ج نيصح ب  ال أآل  و 
 ديسه  ديهاز ع ايو همه به گونهه ميقربان قرار دار ديعفرارسيدن  اميدر ا ما

 .ميکنميقربان استقبال 

  م؟يکنيم يو شادمان يخوش ديچرا در ع ما

 م؟يم دهانجا ديروز چه کارها و اعمال را با نيا در

 م؟يدار يهايتيقربان چه مسئول ديع در

 :هيتسم وجه

بهه  و ديهنمايشده است که ههر سهال عهود  م دهينام ديع يبه خاطر ديع

امهت هها  نيگذشته در ب هاياز زمانه  دهايع و گردد،يطرف مسلمانان بر م

 ديمهم از ع ياز مناسبتها ،يزمان مناسبت دنيهر امت با فرا رس ج بوده ويرا

 کردند.مي ليتجل شان
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 در اسالم: ديع
 تيهرا عنا ياضه  ديهع فطهر و ديع  د؛يمسلمانان دو ع يخداوند مت ال برا

عبهادا   طاعا  و يعباد  قرار داد که با انجام دادن برخ يفرمود و آنرا نوع

 ام،يهق و اميشدن ماه صه سريم اظهار تقرب نموده، شکر شيخو به پروردگار

 نانجهام داد ماه حهج و دنيچنان شکر فرا رسهم  دعا، و قبول شدن روزه و

 .آورنديرا بجا م يقربان و ذبح ۀنيمناسک آن، فراهم شدن زم

 نيديهوجود ندارد که نمهاز ع ياختالف چيه ني: در اديگويم ديال  قيابن دق

مطلهوب  انجهام دادن آن شهرعاً کهه روديهبه شمار م يريهمان ش ا ۀاز جمل

اسهت  دهيمتواتر به ثبو  رسه ا يوسط روات رهيش  اي رسم و نيا و باشد،يم

ز از اخبار يو ن گذاردينم يگرفتن آن باق دهيناد يرا برا ۀبهان عذر و چيکه ه

 نيفطهر نسسهت ديسه  ديعمياسهال خيدر تهار سهازد،يم ازين يآحاد ما را ب

 منوره بر پا نمود. ۀنيدر مد يدر سال دوم هجر امبريبود که پ ،يديع

 کيهجمه  شهدن در  ديهدو ع نيهمسلمانان در ا يبراهم چنان اهلل مت ال 

 يمشروع قرار داد تها در ضهمن ادا د،ينماز ع ياجتماع بزرگ را به غرض ادا

  تيهو تهن کيهتبر گريکديرا  به  ديع ۀخجست هايروز دنيفرا رس د،ينماز ع

  يشههتريرا اسهت کام ب گريکهديم بهت بها  و مياخهو  اسهال ونهديگفتهه، پ

 بسشند.

 يروشهن ليهدل اجتماعا ، نيموجود در ا يويدن و ينيلح دشک، مصا بدون

بهه خهاطر  بهوده و يبهزر  الهه ۀبرنامه کيه اسالم واق اً نيد نکهياست بر ا

 است. دهيگرد يم رف عرضه و تيبشر يانسان، برا يکبستين س اد  و
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 :ياضح ديسع ديع اميا هايسنت

از  رونيکه ب يدگاهيرا با مردم در ع ديع هاياست که نماز نيمسنون ا – 1

 يجها انبودنيهباشد،  ادا کرد. البته به علهت ضهرور  بهاران و  هيشهر و قر

 در مسجد جام  ادا کرد. توانيم تر يوس

 غسل کرد. ديبا ،شدن به نماز رونيقبل از ب – 2

و  نيبهاتريانسهان ز ديهبا د،يهنمهاز ع يشدن به غهرض ادا رونيهنگام ب -3

 .ديلباسش را بر تن نما نيپاکتر

ب د  نکهيتا ا ديرا تناول ننما يزيانسان چ ديبا ياض  ديس  ديقبل از ع - 4

 .دينما إفطار ،يگوشت قربان از برگشت از نماز  با

 يباشد بها پها کيکه نزد يدر صورت دگاهياست که به طرف ع نيبهتر ا – 5

 برود. ادهيپ

 راه رفت و برگشت باهم متفاو  باشد. – 6

 شود.ميرا بدون اذان و اقامت خوانده  ياض  ديفطر و ع دينماز ع – 7

 يدو خطبه ب د از نماز توسط امام که دران احکام مربوط به قربهان راديا – 8

 داده شود. حيامور به مردم توض ريو سا

 .دينما راديا ستادهيخطبه را ا بيمست ب است که خط – 10

 خداوند شروع شود. يثنا با حمد و ديخطبه با –11

 .باشديب د از نماز م يانوقت ذبح قرب – 12
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 :ياضح ديسع ديو ع يقربان رامونيپ هوارد ثياحاد يبرخ حيتوض

َ  ب دددن  َ ددد ض  هللا وندددَ هللا  نددد   َددد  َ ال دددَاَا    َ دددن   هللا صدددلو هللا  ليددد  وسدددلم يَدددد   : َخطََهنَددد  النُّدددى 
فَدَق   َأَصد َ  النهللاُسدَك  ، ، َوَنَسَك ُنُسَكنَ َ ن  َصلُّو َصال َدَن  :اأَلن َحو بَدد َ  الصُّالة  , فَدَق  َ 

 , َوَ ن  َنَسَك  َده َل الصُّالة  َفال ُنُسَك َلُ  . 
ُ  َشد ق   َده دَل  -َخ ُ  ال َاَا   ب دن  َ د ض  هللا  -َأبُ  بُدل َ َة ب ُن ن َي وهللا  فَدَق  َ  ِي  َنَسدك  ََي َوُسد َ  اهُّ , إ

لهللا َوُشدل   ،الصُّالة   ُ  َأك  َ  يَد   َبُ  ي   ، هللا َوَ َلف ُ  َأنُّ ال َي   َهه دُ  َأن  َ ُكد َن َشد ق  َأوَُّ  َ د  يُد   َوَأح 
َ الصُّدالَة .  َد  َ  ََب  ُ َف َ  ،بَدي ت   ي ُ   َده دَل َأن  آق  ََي  :َشد ُ َك َشد ُة حلَ دمهللا .  َد  َ  :َش ق  , َو َدغَد ي

ََ َأَحبهللا إََلُّ   ن  َش َ ْي    ز ي َ ّني  ؟  َد  َ َوُس َ  اهُّ  , فَإ نُّ   ن َ ََن   َن     ه  نَدَددم  , َولَدن   :َأفَدُ ج 
 1 (1). ََت ز َي َ ن  َأَح هللا بَدد َ كَ 

روز عيد  پيامبر :فرمايدبراء بن عازب رضي اهلل عنهما مي :ثيحده ترجم

کسهيکه  :خطبه خواند، ايشهان فرمودنهد نماز عيد براي ما ياداقربان ب د از 

عباد  عيد قربهان را بهه جها  ،ندمثل ما قرباني ک مثل ما نماز عيد بسواند و

نيسهت،  تههکس قبل از نماز عيد، قرباني کنهد از او پذيرف هر آورده است، و

رسهول اهلل مهن  يها :آنوقت ابو برده بن نيارهه دايهي بهراء بهن عهازب گفهت 

قرباني کرده ام، و دانسهتم کهه امهروز  ،گوسفندم را قبل از خواندن نماز عيد

وست داشتم گوسفندم اولين چيهزي باشهد آشاميدن است، ود روز خوردن و

قبل از اينکه  شود، پس گوسفندم را قرباني کردم وخانه ام قرباني مي که در

ذبهح  :فرمهود شوم صب انه خوردم، پيامبر براي خواندن نماز عيد حاضر

قرباني به حسهاب  گوشت آن است و کردن گوسفند  فقط براي استفاده از

                                                 

.955( صحي  الهخ وي، ح يث: 1)
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گوسهفند نيهز  اي داريم که نزدما از دو تااهلل، بزغاله آيد، گفت: يا رسولنمي

 :ايشان فرمودند کند؟است، آيا اگر آنرا قرباني کنم براي من کفايت مي بهتر

 .کندبله، و براي هيچکس غير از تو کفايت نمي

 :شودبرداشت مي دياحکام و فوا نيمذکور چن ثياحاد از

 يشههگيند، سههنت همشههوميقبههل از خطبههه خوانههده  ديههع هههاينماز – 1

 بوده است. نيهم زين امبريپ

ب هد از  و ابديحضور  ياله گوش دادن به ذکر نماز و يجهت ادا کهيکس– 2

 يرويهاز آن پ بهه سهنت عمهل نمهوده و د،ياش را ذبح نما ينماز قربان يادا

 نموده است.

قبل از نماز  کهياست پس کس يقربان تيقبول ۀعالم ديحضور در نماز ع – 3

بهه شهمار  يقربهان شرعاً قرار نگرفته و ياش مورد قبول الهيقربان د،يذبح نما

 .رودينم

 شود.ميبا ختم نماز شروع  يوقت ذبح قربان – 4

اسهت  دنيخهوردن و آشهام ،يشه الخو روز اظهار مسهر  و د،يروز ع – 5

ابهراز  نهوش اظههار و مسر ، خورد و و يخوش ال نيهرگاه هدف انسان از ا

 .گردنديهمه عباد  م سوب م نيس اباشد پ ديمفهوم ع

 . ستين حيرا تمام نکرده باشد، ص  کسالشيکه  ۀبز و بزغال يقربان – 6

اسهت  يداستان اعراب ديال  قيابن دق ۀبر ص ت گفت لي: دلديگويم يصن ان

نمهاز  ۀبه جهلش اعتراف نمهود بهه اعهاد نکهيرا با وصف ا يو امبريکه پ
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کهرده  يقربهان ديهرا که قبل از نماز ع يکسچنان هم اش امر نمود، وخوانده

 بود به اعاده امر نمود.  

 :ياضح ديسع دينماز ع يمشارکت زنان در ادا 

ْْ  (رضى هللا عنها) َعْن أُمِّ َعِطيََّة ُنَسْيَبَة األَْنَصارِيَِّة  ُّ  َدد ّن    ،َأَ َلَنَ  قَالَت ََ ي   النُّدى  َأن  ُُن دل 
ُيَُّض َأن  يَدد َ ز ل َن ُ َصلُّو ال مُ ال د يَ ي ن  ال َدَ ا  َو وَ  ُُ وو  , َوَأَ َل احل  ل م ْيَ َذَوات  اْل   2 (1). س 

ََ  َوي   و َه  , َوَحددبُّ ُُن ددل  دد   ددن  خ  ددَل    ََ ال ه ك  َ  ال د يدد   , َحددبُّ ُُن ددل  ََ يَددد   َ ُل َأن  َُن ددُل : ُكنُّدد  ندُدد   دد:هللا َلف 
ه ي ه م   ُيَُّض , فَدُيَكا ي َن ب َ ك  ُ  َن ب ُ َ  ئ   م  , يَدل ُج َن بَدلََكَة  احل  َل َ ُ َويَ    3(2)َذل َك ال َي     َوطُ  

 پيامبر :فرمايدام عطيه نسيبه األنصاريه رضى اهلل عنها مي :حديثۀترجم

فطهر، دوشهيزه هها و دختهران پهرده  داد تا روز عيد قربان ومي به ما دستور

بهه زنهاني  انه بيرون بياوريم، وخ نشين را به منظور حضور در مراسم عيد از

 فاصهلهداشتند دستور ميهداد تها از مصهالي مسهلمين ميکه عاد  ماهيانه 

 بگيرند.

شد تا همه در روز عيهد به ما دستور داده مي در روايت ديگري آمده است و

 جاييکهه دختهران بهاکره و خانه بيرون بياييم، تا ( از)به منظور خواندن نماز

آورديم، زنهان بها بودند نيز از خانه بيهرون مهيمياهانه زناني که در عاد  م

تکبيهر مهردان  اگناهان درآن روز داشتند ب پاکشدن از اميدي که به برکت و

 .کردندبه دعاي شان دعا مي و گفتند،تکبير مي

                                                 

.890( صحي   سلم، ح يث: 1)
.971( صحي  الهخ وي، ح يث: 2)
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 که: ديآميبدست  دياحکام و فوا نيگذشته ا ثياحاد از

حجهاب  سهتر و تيهبا رعا نکهيبر زنان به شرط ا يحت ديوجوب نماز ع – 1

زنهان از  رايشوند؛ ز رونيب ييخوشبو کامل و بدون استفاده از هر نوع عطر و

 شانيشدن در حق ا رونيب ديشا حالت من  شده اند، و نيشدن باچن رونيب

 مست ب باشد .

 .نمودن زن م ذور از حضور در مسجد وجوب اجتناب – 2

 حکم مسجد را دارد. دگاهيو ع يمصل – 3
 .شوديدعا باز داشته نم ان م ذور را از ذکر وزن – 4
 ن. آاحتمال قبول شدن دعا در  و ديروز ع لتيفض – 5

 :ياجتماع ليمسا
رفتهار و کهردار  ديهع ههايدر روز ديه! مسلمان بايگزاران م ترم و گرامنماز
 قرار دهد.  يابيمورد ارز را شيخو
مسهتمندان احهوال  از فقهرا د،يهرا فراموش نما شهايها و عداو  نهي: کالف
 .دينما يريگ
و  شهاوندانيمبهار  خو ديهو ع يريهگبه خبر د،يرحم را قط  ننمائ ۀ: صلب

 .بسته گانش بشتابد
مردم،  يشتيو م  ي:  با توجه به حالت اقتصادديينما يري: از اسراف جلوگج

 .دينما زيمصارف پره رياز اسراف در خورا ، پوشا  وسا
 ههايمهورد، خرافا  يب يها يکار اير ،يمنف هايرقابت ،ييگرا:  از تجملد

 .ديگناه آلود جداً اجتناب نما هايو بدعت ياجتماع
 مردم: تياطفال به عدم آزار و اذ يبرا هي: توصهه
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زار و آروز مبهار  از  نيهه شود تها در اصياطفال، جوانان و نوجوانان تو يبرا
 . ندينما يخوددار يانفجار پتاق ،ييهوا هايريمردم با ف تياذ
قربهان در کوچهه و پهس  ديه:  چهون در روز عيزگهينظافت و پا ک تي: رعاو

از  يتالش شود م ال  ذبح قربان ديشود، باميذبح  يها قربان رانهيکوچه و و
مها را آلهوده  طيم  يگردد تا قربان فيپا  و نظ يقربان ياياش ريسا خون و
غهم  هرا ب يسک چيو مسر  ه يروز خوش نيتا در ا ميهمه تالش کن ،نسازد

و در  ميبلکه با لبسند و تبسم به اسهتقبال مهردم بهرو م،يو اندوه مبدل نساز
 .مينما جاديو لبسند ا يشاد زين گرانيد يزندگ
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  19 

 

 

 با سعادت منجي بشريت الديم
وأکملهن  انا و و  و حانبا   شنف  الننان نانبا  أمن   بياحلب نايخلق نب يهلل الذ احلمد

 یعلننن ظهنننفالياحلننق ل  ينننو د یرسنننل    نندألنن   کي  هللا وحنندال  شنننف إلننن  إأشننهد أال   
  صنن  عبنندال ورسننهل و اللهنن حممنندا   دانيکلّنن  ولننه کننفال ال،نناأفوالو و أشننهد أال سنن   يالنند

 .  يالد همي یإل  يهبد یم  اهتد ک ّ آل  وصحب  و  یوعل  يوسّل  و رک عل
 بعد: اّما

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَنَعَث ِأيِهْ  َرُسنه   ِمنْ  َأنْنُسِانِهْ  يَنْتلُنه  هللا عزوج : يقهل ﴿َلَقْد َم َّ اَّللَّ
ََنَللم ُمبِننيم َعَلْيِهْ  َآََيتِِ  َويُنزَكِّيِهْ  َويُنَعلُِّمُهُ  اْلِكتَ   اَب َواحلِْْكَمَة َوِإاْل َكانُها ِمْ  قَنْبُ  َلِسن  

 و بيدي لهاء احلمند يهم القيامة آدمولد أو د  ديأان س» الفسهل ع  نسا : قهليو 1(1)
 2 (2)«.و  أخف
 ةفرخنبد الدي! خطبه امروز را به مناسبب  مبزيجوانان عز ،يگرام دانيموسف

رحمب   امبريبسبوو    و ايسجا رت،يس  ،يدر مورد شخص  ،يبشر يمنج

و حفاظب  وي را از   ،يبترب  ،يبرعا کبه اه يامبرياختصاص داده ام،  

                                                 

 .164: سهرال آل عمفاال (1)
 .3615سن  الرتمذيو حديث: ( 2)
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کفالب   ،يتمام مراحل زندگ و در يعنفوان جوان بدو خوق ، ايام طفولي ، و

رد ستايش زيباي خداونبد يتتبا و که در قرآن درخشيد و مو يامبري.  دنمو

نبور، هبداي  و "با تمام معنبي و مفوبوم خصيتي که همتا قرار گرف ، شبي

 عبرب طوبوک کبرد و ةريبجز نيگآآسمان دود  بود، مانند آفتاب در "رحم 

را از عببادت  يرا با شعاک تابناکش منبور سباخ ، عبرب جباهو  يعالم بشر

)ال  ةديبغافل را به عق هايقوب و د،ينجات بخش يروز اهيو س يبردگ م،اصنا

 و يسبتيمبارزه کرد، فرهنگ همز انيطغ با ظوم و يداد. و وندياله اال اه(  

 يحقوق بشر را قانون گذار و ساخ  جيصوح وسالم را يفضا را در يهمدرد

 کرد. سيعدال  تأس حق و هايهيبر  ا يو جامعه انسان

رحمب ،  امبري  ةخجست الديکه با م ديدانمي ايخواهران محترم! آ برادران و

 يذات رتيس ميتوانميچه گونه  د؟يگرد رونما  يبشر خيدر تار يچه تحوالت

سرمشبق قبرار  و الگبو ش،يخبو يآنجناب را کبه در زنبدگ ةدياخالق حم و

 و اطفبا   يببه نفب  اسبالم، ترب ميمناسب  عظ نيا از ميتوانمي ايآ م؟يده

سبااالت،  ني اسخ به ا قبل از م؟يياستفاده نما نيجوانان و کمک به محتاج

 :ميريگميآنجناب به خوانش  معطر ةامنيرا از زندگ يهايدهيبرگز

 انسبانوا در نيتر فينسب از شر از نگاه حسب و يمحمد مصطف حضرت

هاشبم،  يهبا، از خبانواده بنب وهيقب نيتر فيشر ش،يقر ةويقب از ن،يزم يرو

به نسب  انتساب به جدش، هاشبم  يو" بود. عرب هايخانواده نيتر بينج

 و س ينسب مبار  شان به ب ةسوسو "شد.مي دهينام ميبن عبد مناف هاش

 از نسبب شبان اشراف و اجداد شان همه که رسديم ليماعنفربه اس کي
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: «أو د آدم و  أخنف ديأان سن»فرموده انبد:  امبرخودي 3 (1) اشراف انساب اس .
 م،ي. خداوند از فرزندان اببراهس يدرکارن يفخر اوالد آدم هستم و ديمن س

 شيقبر وهيکنانه، قب يکنانه را واز بن يبن ل،يسماعرا و از فرزندان ا لياسماع

 4 (2) .ديهاشم، مرا برگز يبن انيم خاندان هاشم را و از ش،يو از قر ار

 از والدت تا بعثت:

 يتبيببه روا االو  و  يبرب 12دم روز دوشنبه  دهياسالم در سپميگرا امبري 

 ،يصبور  بورمن مانيمحمد سبو "عالم بزرگوار قيتحق االو  بنا بر  ينوم رب

 ليبحادثبه ف سبا  بعبد از کي ،يالديم 571 ل،يآور 22 اي( و 20موافق با )

کبرد،  اهمبار  نوزاد نگب ة در کالنش به چور ميبه جوان گشود. هنگا دهيد

خوشحا  شد، اسمش را محمبد گذاشب ، سبپس او را در آغبوش   ينوايب

را در  يببا يز اتيشتر اه را بجا آورده، اب برد، حمد و فهيشر ةگرفته به کعب

از  و امام طببري مسندش اش سرود. امام احمد درگوگون چوره ةوصف نواس

روز دوشنبه تولد، » فرمودند: نموده اس  که رسو  اه  يابن عباس روا

و روز دوشنبه حجراألسبود را بجبا نوباد و مبعوث،  يامبريدو شنبه به   وزر

                                                 

اسنننننننلمو  اتينننننننکل  و ميزسنننننننليمنهنننننننا، ارانننننننل و تفاننننننن  عبدالعز  ويابنننننننهب،ف ا زا نننننننف  خيشننننننن( 1)
 .222وص2ط االوميفواي* مفحهم حممد حن 57 –59و ص 1و ط1381نشفاحااال

. سننننن  1782و ص4و ، ماننننل و کتنننناب الس ننننا  و  ب أ ننن  ناننننب الننننني حيصنننح( 2)
.اصن  3606و 3605 ثيحند 544و ص   ،5کتناب ارناقنبو  ب أ ن  النني  ويتفمنذ
  کنانة و اصطس   ويم  ولد امساع  و اصطس  ويامساع  يم  ولد ابفاه   اصطسإال هللا» : ثيحد
 «هاش   م  بين هاش  و اصطساين بين شيم  قف   و اصطس شايکنان  قف   بينم  
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روز دوشبنبه از  نمبوده ومنبوره هجبرت  ةنيمد يمته به سو روز دوشنبه از

 5 (1) «.اس  دهيچشم  وش ايدن

روز ببه وقبوک  نيدر ا زين يسيحضرت ع الديم نياز مارخ يقو  برخ به

 اس . وستهي 

زهرة، ابن عبد مناف بن زهرة بن کبالب  يساالر بن ،آمنه بن  وهب مادرش

 شش سا  بود که مادرش هنگام باز اسالم امبريبود،   شيزنان قر نيبوتر از

متبه و  نيب "ابواء "سخ  در منطقه  يماريمنوره به عو  ب ةنيگش  از مد

 . اف يوفات  نهيمد
ببن کبالب  يعبداه بن عبدالمطوب، بن هاشم بن عبد مناف بن قص  درش
به دسبتور  بدرش  يمترمه با آمنه ازدواج کرد،  س از مدت ةدر مت يو. بود

و  بنج  س يو به عمر ب شد ماريآنجا ب در د،يگرد نهيعبدالمطوب رهسپار مد

انبغة  "و در خانبه  ودوفبات نمب از والدت فرزندش محمبد شي  ،يسالگ
گفته اند که عبداه دو ماه  بس از  يبرخ يبه خا  سپرده شد. ول "ياجلعة 

 6(2) درگذش  امبريوالدت  

 :يرخوارگيدوران ش
 7(3)داد  ريهفتبه  بس از مبادر، ببه آن حضبرت شب کيبکبه  يزن نينخست

 شي  بنام )مسروح( داش ، و يرخواريابولوب بود، که  سر ش زيکن "هبيثو"

                                                 

 .927 -926و ص 3( اتريخ الطربيو ، 1)
  الننفم  ارختننهم ( مننه ان صننس قينن)الفح الننني ةي سنن امربويننسنن   ننش اب ناننب  ک    يتسصنن( 2)

 .60وص 2ط ويعبدهللا هفو  تفا  ويمبارکسهر 
.69 -68( الفحيق ارختهمو ص 3)
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ببه )اببو  زيب بس از آن ن بود و داده ريش زي( نامبري  يبه حمزه )عمو نياز ا

 نبر حسب عادات عرب ها در آ "8(1)داد. ري( شيسومة بن عبداالسد مخزوم

ب يب بنب  ابوذو هيسبعد همبيببه نبام حو ياهيرا با دا يالمطوب، وعبد زمان

موقبب  ،يحارث بن عبدالعزّ"سعد، شوهرش  يبن وهيعبداه بن حارث از قب

نمبو  کردند تا در صحراء رشد و ميبود، تسو وهيهمان قب از زين "به أبو کبشه

 9 (2)."کند

( مبهيآن حضرت عبارت اند از: ) سر و دختبر حو يخواهران رضاع برادران و

جذامة بن  " اي "حذافهّ"و  "بن  حارث سهيان"و  "عبداه بن حارث" يعني

( از افب ياسب  کبه لقببش ببر اسبمش غوببه  "ماءيشب")او همبان "حارث

 ي رسبتار امبر،ي سرعم   "بن حارث بن عبدالمطّوب انيسفابو"و امبري 

 ردهيش ينزد زن زين امبري  يعمو "حمزه بن عبدالمطّوب"کرد. ميو مراقب  

آن  ياش روز ير رضباعببرد و مبادميبسبر  "سبعد ببن بتبر يبن" وهياز قب

سبو ببا  دو از "حمبزه"رو  نيبا از داد؛ ريبود، ش "مهيحو"حضرت را که نزد 

جانبب  از گبريو د "ببهيثو"از جانب يتياس ،  يبرادر رضاع رسو  خدا

 10 (3)خودش  ياعمادر رض

                                                 

و 1، و ابنننن  أهنننند ارل،نننن ويوإخبننننارالقه يبنننن  نقنننن  ابا ننننا  الهر  70ارختننننهمو ص قيننننالفح( 1)
 .157ص
و 5101و 5100و 2645ثيبنن  نقنن  اب صننحيح  نناريو حنند 71-70مأخننذو ص نيهنن( 2)

 و158و ص2، ويطرب  خياتر  -5372و 5107و 5106
 و1389سننيدامد اشننفسو جاننتار هننام  در دينن  شناسنن  تطبيقنن و مطبعنن  ماننلك  اأ نناال ( 3)
 .327و ص 1ط
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 برادران و خواهران مسومان!

، يمحمبد مصبطف  يبو رعا  يبترب نش،يآفبر در حتم  اه اراده و

کبه در مييعظ  يولئمسب و بينش  ر از فراز و يبود که او را، به زندگ نيبرا

آماده سبازد؛  و يبه عوده آن گذاسته خواهد شد، مانند فوالد آب بند ندهيآ

را تحب   او گرفب  و ياز و د،يبه جوبان گشبا دهيد نتهيا از شي درش را  

و متبه  ينبيد انيشبواياز   يتي يجدش عبدالمطوب قرار داد، و يسر رست

 ي( ببرايدنيآب نوش هي)تو  يطعام( و سقا هي)تو بود، رفادت شيبزرگان قر

سبا  و دو مباه و ده روز  هش  امبريحجاج را از  درانش به ارث برده بود.  

 يسر رسبت فباتشقببل از و يعببدالمطوب وفبات کبرد، و جدشداش  که 

نمبوده ببود. ابوطالبب نسبب  ببه گبذار وا ابوطالبب شياش را به کاکبانواده

داشبب ، او را بببر  سببرانش مقببدم  يخاصبب  يببعنا اش احتببرام وزادهبببرادر

از رسو  اکرم در برابر دشمنانش با کما  11(1)چول سا   از شيدانس . بمي

 ينتوبراه م يدر همان آغاز زندگ» اه کرد.  يحما ،يشجاع  و مردانگ

 يمبدت يگشود. درس  اس  که برا شيرا، به رو  يسرّ احد و ديبه نور توح

عظم   عزت و ةجز  رد يزيچ نيعبدالمطوب به سر برد، امّا ا  يتح  حما

 ياسبباب، ارزش چنبدان ةيبکننده نبود؛ و از ناح  يحما يبرا يشرف و يالو

عمبو از   يبببود از بباب حما يتيطالب وصباابو  يحما راينداش ، ز شيبرا

 12(2) «.اشبرادر زاده

                                                 

 .71ارختهم صو قي. الفح19ص 1بادارعادو ،( 1)
انتشارات  راالو كاب و  نهر جاويداالو حممد أتح هللا گهل و تفا  استاد أيض حممد عثماين( 2)

 .47و ص 1و ط 1388
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 :تيعصر جاهل جهان در يبحران تيوضع

زمبان، اوضباک حباکم در  که در آن ديدانمي اي! آ يبشر يمنج داراندوس 

شبعاک  عرب چگونه بود؟ قببل از طوبوک آفتباب نببوت و درخشبيدن رهيجز

جباهوي ماننبد  ةدور يعبرب، انسبانوا رهيبگين جزآتابنا  آن بر فضاي دود

 ند،دانستميرا ن يزيچ ياز حقوق بشر و کرام  انسان ستند،يزمي انيچوار ا

 يمردانگب را شبجاع  و يسبنگدل ومبيرح يرده ببود، ظوبم، ببها موجدان

 کشتند، تولد دختر را عارمي يتنگدست دانستند.  سران را از ترس فقر ومي

گرفتند و ميزاد را به فا  بدچشم نو يهم کبود يدانستند و برخميو ننگ 

 نزنبداکردند هبر وقب  تعبداد فرميهم نذر  يبعض» کردند.ميزنده به گور 

هبم دختبران را ببه خبدا  ي. برخبکننبد يرا قربان يتي د؛يه ده تا رسشان ب

بباه(.  اذيبمال تبه دختبران خبدا هسبتند )الع گفتند:مي دادند ومينسب  

کردند، آخر خدا به دختران سزاوارتر اس !. ميدختران را هم به خدا موحق 

 حقبشسبتم قبرار داشب ،  در معرض هرگونه ظوبم و يجامعه جاهو زن در

 ايبطبالق و  بعد از شد، از ارث محروم بود ومي ما ااموالش   و ليم و فيح

ببه ارث  وانباتيهماننبد سبا رکاالها و ح فوت شوهر، حق ازدواج نداشب  و

مبردان ببود و ببر زنبان حبرام  ژهيبغبذا هبا و از يآمد.. بعضبمي در گرانيد

 عبارت مردم را برآن بود که ظوم کنند تا ظوم نشوند. کيدر 13(1)«بود

 رهيبسراسبر جز يو شقاوت، شر  و ب   رست ميرح يجوال ، ب و ياهگمر

و  هيبشبور و ناح هبر وبهيقب هر گرفته بود.نقاط جوان را فرا ريعرب بوته سا
                                                 

انتشنارات  راالو کابن و  وحممند عثمناين ضيمد أتح هللا گهل و تفا  استاد أحم داالوينهر جاو ( 1)
 .  78وص 1و ط1388
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ب  وجود داشب   360 فياه شر  يهرخانه ب  بخصوصي داش ، تنوا در ب

 . تردنديم يازمنديکه بدور آنوا طواف و حج و طوب استعان  و رف  ن

کار ساده يي نيس ؛ ببه   يدوره جاهو هاييدي و همه انحرافات و نيا انيب

 يوايديب و بعنوان نمونبه از  يجا به دو حتا نيا دارد. در ازين يکتاب نيتدو

 :مينماميدوره سياه اکتفاء  نيا

 :يطالب، در حضور نجاش يسخنان جعفربن اب
صبدر  نيجرموا سير  و اسالمميگرا امبري  ريسف نيطالب، اول يجعفربن اب

و   يبجاهو اهيسب ةاحبوا  دور حبشبه، شباه ينجاشب محضبر او  اسالم در
 ادشباها! مبا خبون »نمودنبد:  انيبب نياسالم را ببه آن، چنب امبريبرخورد  

 م،يکبردمي يدزد م،يشبدميمرتتبب زنبا  م،يخوردميالشه  م،يديآشاممي
 فيضع يوق م،ي رداختمي گرانيتاراج اموا  د و به غارت و ميکشتمي سانان
کبه مرتتبب  يگبريآور دشبرم يچه کارها کرد، وميکوب سر خورد وميرا 
کند که گفب : مي  يروا يداز ابورجاء عطار يامام بخار14(1) .«ميشدمي

بوتر از سنگ دس  داشبته  ميافتيمي يچون سنگ ميدي رستميماسنگ را 
 آن سبنگ و ميانبداختميسبو  کيبرا ببه  شد، سنگ معبود خودمي وممعو

 ميگبرفتمي از خا  ببر يمشت ،ميافتيمين ياگر سنگ م؛يگرفتميمرغوب را 
 ميدوختمبيآن مش  خا   بر آن رياز ش ميآوردمي را ياز آن گوسفند بعد
     .ميکردميهمان گل، طواف  از آن به دور ( بعدميدي)دوش

                                                 

 وعثماين  يتو عبداحل، ويالندو  احلاين  ابهاحلا  عل ونيماذا خاف العامل  حنطاط ارالم( 1)
 .«107 -106و ص 8و ط 1384نشف احااال 
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 ،يجنبگ افبروز ينفباق افگنب و ينبيتوطئه چ ! افراد جامعه جاهوي دريآر

 انيبدر م ياوبهيقب و ميقو هايجنگ و يياصي داشتند. انتقام جوموارت خ

 منصبفان را ببه تمسبخر، مظوومبان و . خوببان وديکشميمردم سالوا طو  

قورمانبان جامعبه  رحبم يگرفتند. سالح بدستان بمي يرا به بردگ فانيضع

کردند، ببه همبان انبدازه ميهتک حرم   کشتند، ومي شتريب رچهبودند؛ ه

 .افتنديميشورت 

 داستان جانگداز زنده به گور كردن دختران: 

گناهش، ياز سنگدالن جاهوي  را با دختر ب ي در ةبرخورد وحشيان نجايدرا

گور کردن دختران در عصر زنده به زيغم انگ ياز داستانوا يابه عنوان نمونه

 نمايم:مي انيرا ب  يجاهو
ر کبردن دختبرش را گوداستان زنده به از اصحاب رسو  اکرم يشخص"

 يداشتم، و بعضب يکرد: دخترمي فيتعر نيچن امبريبه    يدر دوران جاهو
ن م ،رساندندميرا به قتل  از عرب ها عادت و رسم داشتند که دختران خود

 رد ختميرمبيگور کردم، من ببه او خبا  زنده به ياهم دخترم را در حفره
جمبالت دردنبا  و  نيبا دنيشبنگف . با ميبا جان! باباجان! او مرا با يحال
 نيبشبد و فرمبود: ا رياسالم سبراز امبرياشک از چشمان مبار    ز،يانگغم

 امبريبکبرد.   انيبرا دوبباره ب مباجرا يآن صحاب د؟يکن انيماجرا را دوباره ب
اشبک  بباکردند کبه محاسبن مبارکشبان  هيآنچنان گر اريرحم  بدون اخت

 15 (1)آغشته شد.!! 

                                                 

تفان  خاشنی دارالنشنف  ویاخنل  نبنه و و مشاين  یعلم  شلبی نعمنانی و سنيد سنليماال نندو ( 1)
 .21ص  ،1و ط 1383اأ اناتاالو 
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 :يجوان و يدر كودك اسالم امبريپ هاييگژهيو
 محمبد  يشخصب مورد اصال  خانواده و وجوه در اه کرم يعو حضرت

 همگبان مببار  اسب . يو والدتبش ببرا مشوور شهاييژگيو»فرموده اند: 
 و نيببکببرد، آنوببا اسبباس د سببهيمقا امبريبببببا خانببدان   تببوانيرا نم يکسبب
را از  محمبد کبه يهمان لحظه ا از و «.باشنديم نيقي استوار هايستون

  يب( را مبأمور تربليبفرشته خود )جبر  نيبزرگتر گرفتند، خداوند ريش
 تبوياخبالق ن و يراست و يبزرگوار هايکرد؛ تا شب و روز او را به راه امبري 

 16 (1) «کند. ييرهنما
بحث اسب ، دريبن  نيتمام ويژگيواي سرورکا نات، خارج از حوصوه ا انيب  

 شخصبي  هايياز برازنبدگ يخبروار ببه تعبداد ةه عنوان مش  نمونب مقام
 :مينمامياشاره   يامبر اسالم واالي

 يو :نداشبت شبباهت گريبا كودكان د آنحضرت ينمو رشد و -1

سرشبار از  چباال  ببود و ببود چسب  و سا  را تمبام نتبرده دو تهيحال در

 17 (2). بود  يدرا ذکاوت و ،يزهوشيت

کبه  دانسبتنديم انيشبيقر شبد:ميآن بباران خواسبته  يبه آبرو -2

جوومة ببن عوطفبة  )ابن عساکر( از زاس ؛يعز در نزد خداوند محمد

 يخشبک سبال و يوارد متبه شبدند، قحطب يحال نموده که گف : در  يروا

دچار اس   يمته به قحط يابو طالب! واد يگفتند: ا انيشيقر ترد،يم داديب

بباران بطوبب!  شتاب وبرند، هوه بميعسرت به سر  و يسخت خانواده ها در و

                                                 

 .256 -255و ص 1و ط 1386اع  اب انديشمنداالو ويژگ  هاي سيال  يامرب اعظ و ( 1)
بن   69ص  1 2صس  الفم و مبناركوهريو الفحينق ارختنهمو تفان  عبندهللا خنامه، هنفویو ( 2)

 .9و ص 1سن  الدارم و ،  185 و 128 -127و ص 4نق  اب سند امام امدو ، 
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با  کان با خود گرفته  ش  به کعبه داد وجم  کود را از ابو طالب محمد

در آسبمان نببود، او  يکبه  باره اببر يحبال انگش  به نوجوان اشاره کرد در

بباهم  وسبو وآن سب نياز ا ابر ييهاشد؛ ناگاه کتوه خواهان رحم   روردگار

 يشبد، واد زيبآب لبر جبا ازهمه  گرف  و دنيسخ  بار يباران جم  شده و

 منطقه رخ  بس .  از يخشک سال مته شگف ، و

 سروده است: ييوصف آنجناب چه شعر زيبا در ابوطالب

 (1)لألرام  مةنعص و اليتام المث   ال مام بهجه  یياتاق وابيض
 يتيمان، فرياد رس شود به رويش باران *مي خواسته ابر که از يسفيد ا آن

 18 زنان.  ناهگاه بيوه

و سخنان بيوبوده  کردمين اشترا  مجالس سفوا، و در نوشيدميباده ن -3

شد ميذبح  آستان بتان بر از گوشتي که نيآورد. همچنمين را هرگز بر زبان

 خورد.مين

 يبنجبواني ازنو آغباز يافب  و ازمين بتان حضبور هايجشن و اعياد در -4

و  نبزدش متبروه آنوباببيش از  چيزي بيزار بود که معبودان باطل به حدي

 .را نداش  (وعزي به )الت سوگند نشنيد تحمل و حتي مبغوض تر نبود

                                                 

بن   75ص  و2ط    عبندهللا خنامه، هنفويوانتنهمو تف صس  الفم  مباركسهريو الفحيق ارخ( 1)
و هيثمن  ممنا الزوا ند بن  نقن  اب  16 -15شيخ عبدهللا جنديو خمتصف سية الفسنهلو ص نق  

 .1222و ص 8طرباينو علمات النبهةو ، 
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کعبه بنبا  ةکه خانميجز هنگا :نشده حضرتش ديدهآنهرگز شرمگاه  -5

آوردند، امّبا ناگوبان ببر ميبا عباس براي ساختن کعبه سنگ  شد همراهمي

 برخبود محتبم زمين افتاد دامنش بوند شد و چون به خبود آمبده لبباس را

 کرد.

قبرار داشب  و اگبر ببه  عناي ، رعاي  و حمايب  خداونبد مورد هميشه

کبرد در آن هنگبام عنايب  ميميبل  عادات نا  سند  يروي از برخي سنن و

 شد. مي و او را مان  کرده حق دخال 

 :گفتار، عمل، صورت و سيرت ممتاز بود پيامبر در ميان قومش در-6

از همبه ارجمنبد تبر،  وش خوق تر و در همنشينيخ از همه جوانمردتر،وي 

 تر بود.  موربان و صبور

ب را انبنب  داري معبروف ببود و آنجاما و گوييدرميان مردم به راسب  يو

ابوسبفيان  رسبيد:  از ) ادشباه روم( ناميدند. هراکويوسمي االمين( الصادق)

وم بگويببد، بببه دروغگببويي مببت آنتببه ايببن سببخنان را را قبببل از آيببا  يببامبر

که ببر مبردم درور را  يميترديد؟ در جواب گف : نه خير. هرقل گف : کس

 19 (1)ديگويدرور م اه برکند، ميتر  

در روايات متعدد  :پذيرفتميرا ن كار را دوست داشت و منت كسي-7

 مترمبه مته ( براي اهاليقبيوهْ )بني سعد در جواني که ايشان در آغاز آمده

 شبغلهمچنبين ببه  ( کبرده اسب  وني )چو بانيشببا قيراط، چند در برابر

                                                 

 .136س اخلطب ارنربت و ص ة حممد حلم و الفَيض الندي( 1)
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 مشبترکا  تجبارت «السا ب مخزومبي سا ب بن ابي»و با  آورد بازرگاني روي

 کرد. مي

ميسبره( ( همبراه ببا )خديجه) تجارت اموا  سالگي براي بيس  و  نج و در 

اخبالق حميبده  شبام شبد، ميسبره از رهسبپار بنب  خويوبد خديجبه غالم

 در فوايبد امبوا  و برکب  داري آنحضبرت گويي، صداق  و امانب راست

کبرد؛ همبان ببود کبه  براي خديجبه توصبيف تجارتي حين برگش  از سفر

را  ازدواج مببار  گرديد. و  يمان اخالق و فضايل آنحضرت ةرويدخديجه گ

 ازدواج کبرد و تبا ببا وي  يامبر زني اس  که ي نخستينبا وي بس . و

 نگرف . يکه زنده بود،  يامبر همسر ديگر زماني

راستگويي، امان  داري  به آمدند:ميوي  ري نزدوبراي دا انيهودي  -8

وي  ري نبزدودا يو برا اسالم دوس  و دشمن معتقد بود امبريو  اکدامني  

 هايصوهيبه ف ،دشمن آن حضرت بودند نيترکه سرسخ  انيووديميآمدند، 

ببه  حبل اختالفبات خبود يشبدند و ببرامي ميتسو نحضرتآ زيصوح آم

 کردند. ميمراجعه  شانيبارگاه عدال  ا

بخش در وصبف  يتسو و بايبا الفاظ ز :يكبر ةجيشهادت همسرش خد -9

 و ببايبعث ، بوترين دليبل ببراخالق ز قبل از و سوو  رسو  اکرم رهيس

که از غبار حبراء بعبد از نبزو  ميهنگا يباشد؛ ومي يامبر اسالم  ةگونقرآن

جبواب  در برخبويش بيمنباکم() گفب : برگش  به همسرش خديجبه يوح

گاه شما  چيسوگند به خدا ! خداوند متعا  ه س ،ين نينهرگز چ" فرمودند:

دوش  ببار درمانبدگان را ببر د،يبتنيرحم م ةکند؛ شما صومين نيرا اندوهگ

 يزببانيو م ييرايمومانبان  بذ و از د،يبتنيبه مستمندان کمک م د،يکشمي
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 ياريبها مبردم را  ب يمشتالت مص در و ديکنمي  يحق حما از د،يکنمي

 20 (1) ".ديرسانمي

 واقعات خارق العاده و بشارتها: 

 يکرامبات منجب کمباالت و ا،يتمبام سبجا اني! بيگرام دانيموسف جوانان و

سوسبوه  کيبمقبام ببه  نيبا شبود. درميکتابوا هبم ادا ن نيبه تدو  ،يبشر

متعبدد  اتيبروا کبه حسبب ميکنمبياشاره  يحوادث خارق العاده و کرامات

تحو   شيداي  رخ داد که بر هنگام والدت فرخنده رسو  اکرم ،يخيتار

شبگوفا و  ةو ببه آينبد تبرد،يانسان دالل  م اتيح و انياد خيتار درمييعظ

 داد:ميدرخشاني بشارت 

حقانيبت  ببر محمدقبل از پيدايش  انجيل تورات و شهادت -1

گواهي  ت اوو، رسال  و نببعث  انجيل از تورات و صدق نبوتش: و رسالت
شان بشبارت داده  روانيآمدن او را به   عويوما السالم عيسي داده، موسي و

بيببان  چنببين ايببن مببورد انببد. خداونببد متعببا  قببو  حضببرت عيسببي را در

ق ا  ﴿َوِإْذ قَنناَل ِعيَاننى ابْننُ  َمننْفَََ ََي بَننيِن ِإْسننَفا ِيَ  ِإيّنِ َرُسننهُل اَّللَِّ ِإلَننْيُك ْ  فرمايببد:مي ُمَصنندِّ
ننف ا ِبَفُسننهلم َعِِْ ِمننْ  بَنْعننِدي امْسُنن ُ  خبباطر  و21(2)  أمنند ِلَمننا بَنننْيَ يَننَديَّ ِمننَ  التنَّننْهرَاِة َوُمَبشِّ

من فرستاده  اي بني اسرا يل! مريم گف : که عيسي  سر نشان ساز زماني را
من آمده اسب ،  خدا به ميان شما هستم، تصديق کننده توراتي که  يش از

و در  اسب . احمبد او آيد و نامميمن   يغمبري که بعد از به هده دهندمژ و
 شان ببه ميبان آنوبا خبواهم از برادران خود را  يامبري»آمده اس :  تورات

                                                 

 ب  اختصار. 90 -82و ص 2سية النبیو الفحيق ارختهمو ط( 1)
 .6: فسهرال ص( 2)
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مورد هر چيبزي کبه  نمود، و در بر زبان او جاري خواهم المم راک فرستاد، و
 مکه به ناميکس از کال هر و داده ام، با آنان سخن خواهد گف  به او فرمان

 22(1). انتقام خواهم گرف  ننمايد، من خود از او  يروي گويدميمن 

 مبورد مبعبوث گرديدنبد، در ببه  يبامبري اينتبه از بعد محمد حضرت 
 من  يروي ميترد. موسي زنده ميبود، از فرمودند: اگر يموس

اببن هنگبام والدت:  آمنه در يب يدرخشان از وجود ب برآمدن نور-2
 کبه او راميهنگا»  :فبرسو  خدا گ ميگرا که مادر تنديم  يارو سعد

امبام « برابر آن روشبن شبد شام در هايبرآمد که کاخ ينور زادم، از وجودم
مضمون را ذکر نموده  نيبه ا کينزد گران،يو د ميو دار احمد بن حنبل

 23 (2)اند

 :ختيمدائن فرو ر وانيا چهارده كنگره از -3

هبزار سباله  معببد با تولبد محمبد ه فارس:خاموش شدن آتشکد -4
 زردشتان خاموش شد.

اطراف  يساهاياسالم کن امبريفرخنده   الديبا م :ساهايشدن كن رانيو -5

 24 (3)ديگرد راني)ساوه( همزمان با خشک شدن آب آن و اچهيدر

                                                 

 ت عنننننننهاال كلينننننننات شننننننيخ ابننننننهبكفا زا في و منهنننننننا، اراننننننل  و تفانننننن  عبدالعزيزسنننننننليم ( 1)
 .224و ص 2و حممد حنيف بلخیو طهچنني ب  كتاب امياال 62 -61وص 1اسلموط

 .256 -255وص  1و ط1386اعظ و  امربي  ةي س یهای ژگيو  شمنداالويداناب   اع( 2)
 -Editjeccqueو بنننننن  نقنننننن  اب:138 -139اعظنننننن و ص امربينننننن  یهننننننای ژگننننننيو ( 3)

Mohammad Etque pensent les Occidentaux p.202 Lapume 

universell Edition 
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موقب به  دانان معروف فرانسهحقوقاز  يتي( 1755 -168) منتسستو شار 

 نيچنب حضبرت محمبد  ،يساالر بشر و ديدرمورد س ساني در قانون نو

 گفته اس : 

خود  ئ يکه به حتم مش خدا س ،يآورتر از تولد محمد نشگف  زيچ چيه»

ها مبعبوث انسبان يرا ببه سبو يبزرگب امبريب  نيخواس  که چنميآغاز  از

 ديآدم آفر از شيرا هزار سا    ينور ،طانيش دنيکش ريبه زنج يبرا د،ينما

ماثق که از  يشاهد همچون د؛ياجداد محمد به او منتقل گرد و کاناين از و

از صبورتش ببه هنگبام والدت  ياسب ... شبادمان دهيبناز  گرد يعال قيحقا

 ديهمچون روز نخس  خوق  در زمان والدت او سه بار لرز نيبود، زم دايهو

ببه عمبق  طانيتخ   ادشاهان واژگون شد، شب و ديب  ها فرو غوطميتما و

 25 (1) «افتاد رد ايدر

ببار کبه  نياولب يببرا يو :مبهيحل يبب يشدن پستان ب ريپر از ش  -6

 رياز شب  ستانش  ر د؛يآغوش کش دادن در ريرا غرض ش ت محمدحضر

 شد. ري ر از ش زيکه داش ، ن يفي ستان ناقه سالمند وضع نيهمچن . وشد

 يرضباع مبادر فندانسبگو: مبهيحل يب يشدن گوسفندان ب ريس -7

 ريزده، باشببتمان سبب يخشببک و قحطبب هبباينياز زم  مببدحضببرت مح

 گشتند.ميبر  ري ر از ش هايو ستان

                                                 

 .139 -138هني مفجا ويژگی های  يامرب اعظ و ص ( 1)
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نمودنبد  چنانهبه مي اديب نييبحيرا بنام اببن بب رسول اهلل -8

 هسبتم(: حي)مبن فرزنبد دو ذبب «نييحيابن  النذب أان»حضرتش فرموده اند: 

 26 (1) يعني: اسماعيل و  در  آن عبداه.

طببرف  از ميبودنببد؛ کببه  ببدرش ابببراه ليسببماعا اوالد از نتببهي: ااو 

 نتببهيرا ذبببح کنببد... دوم: ا ليامرشببده بببود کببه اسببماع خداونببد

حفرکردن چاه زمزم نذر کرده بود کبه اگبر  نيح عبدالمطوب جد محمد

تبا  کنم،مبيکعبه ذببح  ي ا را در شانيا از يتيخداوند به من ده  سر داد؛ 

 خواسب  ببه نبذرميکمبا  اخبالص  اب شد و عبدالمطوب  در ده  سر نتهيا

قرعبه  شي سبران خبو انيبم شيخود وفاء نمايد؛ لذا با حضبور بزرگبان قبر

قرعه بنام عببداه  د،يآنرا ذبح نما  قرعه اصاب  کند يتي انداخ ؛ تا بنام هر

. او ببود ي سبر دوسب  داشبتن گانبهيشد کبه  ظاهر  در حضرت محمد

 بباز قرعبه انبدازد، او کنبد و ينببا: عوض او ده شتر قرگفتند شيبزرگان قر

ده شبتر  شيباز به اصرار قبر قرعه باز بنام عبداه برآمد و يهمچنان کرد ول

 شبدي( مرتبه بنام عبداه قرعه ظاهر م9تا ) بيترت نينمود، به هم يرا قربان

 مرتبببه دهببم قرعببه انببداخ ، و در نتببهيکببرد؛ تببا ا ي( شببتر قربببان90کببه )

( 100گفتند: عوض عببداه ) شيقر يند. رؤساک عبداه را ذبح اس خومي

                                                 

ربيعنن  و ابنن  ح ننف و بفخنن  اب مساننفي  اب نظننف سننند َننعيف اسننتو امننا  نننزد ثاينن  حنندي (1)
احت ا،   اينگهن  احاديث در نق  رواَيت اترخي  در صهِر ك    نصهص ديين و بداهت عقل  

عارض نداشت   شدو اشكايل ندارد. اي  روايت اترخي  در بانياري اب كتنب سنيت آمندال اسنت: ت
سننية النبننی  66 -56و ص 2رمننة للعننارنيو ،  155 -151و ص 1بنن  سننيال ابنن  هشننامو ، 

 .67و ص 2)الفحيق ارختهم( ط
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 بيبترت نيبببه ا نمبوده اسب . تبانرا قببو  خداوند نذر .دينمود يشتر قربان

بنام اببن  امبريعزم ذبح عبد اه منصرف ساختند؛ لذا   عبدالمطوب را از

 27 (1) شوديم ادي نيذبح

 اتيببنبابر رواصدر مبارک آنجناب چهار بار شگافته شبده اسبت: -9

توسب   به امبر خداونبد28(2) چوار بار اسالم امبريصدر مبار    -يخيرتا

ببه حادثبه شبق صبدر مببار   نجبايفرشتگان شگافته شده اسب  کبه در ا

 : مينما مياشاره  يسن چوار سالگ در جنابآن

که آن حضبرت  يزمان لينموده که جبر   يروا انس از امام مسوم 

اش  نهيخواباند، سب نياو را بر زم و مدآ يبود نزد و يبا کودکان مشغو  باز

 نيبگفب : ا خون بسته از آن درآورد و قوبش را خارج ساخ  و اف  وترا ش

را با آب زمبزم در  در وجود توس ، سپس قوب آن حضرت طانيبوره ش

 اش را بس . نهيس باز گرداند و شيبه جا داد و شو ن شس  ويزر يطشت

 اديبفر دهيباش دو يزد مادر رضاعن به مهيمنظره، سراس نيا دنيباد کودکان

. افتنبديرنبگ  دهيبزدند: محمد کشته شد. چون به نزدش رفتند او را  رمي

                                                 

بننن  نقننن  اب و النبنننهة  224ط و ص « اميننناال واركننناال شنننش گانننن  آال .. » یحممننندحنيف بلخننن( 1)
 .67ص  2ط « الفحيق ارختهم » هچنني كتاب سيت 280واألنبياء ووص 

. اتريخ اب  عاكفو 159 -158، اول ص و ارهاهب اللدينة 549ص  1( أتح الباريو ، 2)
 و حاب تفتيب مكتب  شامل .389 -370، اولو ص  وقا  الاية
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آنحضبرت  نهيسب اثبر دوخب  را در زيبمبن ن» : ديبگويم حضرت انس

 29 (1) «دميدمي

 طفوليبت ودوران  در محمد جمادات و نباتات به حضرت سجده -10

ده روز را تتميببل کببرد،  و دوازده سببا  چببون رسببو  اهجببواني اش: 

( رسبيدند ي به شام برد؛ تا اينته به )بصبرهکارواني تجارت ابوطالب وي را در

امش چنانچبه گفتبه بحيرا( معبروف ببود و نب  به اين شور راهبي بود که در

.. خبود را ببه آمد فرودکاروان ابوطالب  بوده اس ، چون"اجرجيس "شودمي

ايبن سبرور جوانيبان اسب ، ايبن  ":گف  را گرف  و و دستش  يامبر رساند

 او را ببراي رحمب  کبه خداونبد اين کسبي اسب  اس ، سفير  روردگار

دانبي؟ ميکجبا  شبيوخ قبريش گفتنبد: از ابوطالب و "انگيزد.ميبر جوانيان

سبنگ و درختبي نببود کبه  که بر گردنه نزديک شديد، هبيچميگف : هنگا

من او را از موبر  ، هماناندکنمين نتند و اينوا جز براي  يامبر سجده سجده

غضبروف شبانه  ني با  دانبه سبيب در م که ببه گبردي يبکشناسمينبوت 

خوانده ايم. سبپس ببراي کباروان هبا  کتب خويش در راستش قرار دارد که

 به متبه بباز شام نبرد و به ابوطالب خواس  که او را ضيافتي ترتيب داد و از

يب رسانند؛ عبم آنحضبرت وي آسرا  گرداند؛ مبادا روميان و يووديان شام او

 30 (2) خادمانش به مته مترمه فرستاد يتي از را با
                                                 

و حنننننديث 1411و ص 1صنننننحيح مانننننل  و كتننننناب ا ميننننناالو  ب األسنننننفاء وارعنننننفا، و جنننننن ( 1)
،261. 
و ص 2و و اترينننخ طنننربيو ، 55و ص 5بننن  نقننن  سنننن  تفمنننذيو ،  74هنننني مصننندرو ص ( 2)

 .279ايل  278
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ساله ببود کبه  س يب اکرم رسو  فجّار: نياشتراک در نبرد خون -11

که ببين قبيوبه )بنبي کنانبه( و قبيوبه  )عتاظ( نبرد خونين فجار در بازار در

تبن  سهجنگ به سبب کشته شدن  نينمودند. ا )عيالن( درگرف ، اشترا 

در  ي کنانبه(نببنام )براض( از قبيوبه )ب يشخص مردان قبيوه قيس توس  از

 دريبن جنبگ اسبالم امبري  معروف گرديد. "حرب فجار"لذا به  ؛گرف 

سباخ . تبا ميآمباده  تيرانبدازي ياف  و تيرهاي عموهايش را ببراي حضور

 مناسب  ذيرفتند.  قبيوه  يشنواد صوح قريش را با شروط دو اينته هر

جنگ خونين به دنبال ) ول(حلف الفض) اسالم در ميگرا پيامبر -12

القعده در سراي )عبداه بن در ماه ذو شياز قر يقبايو فجار( شركت نمود:

بيايبد  ميمته مظوبو در گرد آمده و  يمان بستند که هر گاه ان تيمي(عجد

 تانند.بس داناز زورمن و حقش را کنند او  يشتباني از جايي که باشد هر از

 ايبن  يمبان همبواره افتخبار اشبتراکش در از حضبور و محمبد حضرت

)سبراي   س از اينته به مقام رسال  مشرف شدند فرمبود: در يحت کرد،مي

نبدارم ببه جباي آن  که دوسب   يماني حضور يافتم عبداه بن جدعان( در

، آنرا وماسالم نيز به آن فراخوانده ش در و اگر دارا باشم را، موي سرخ شتران

 31 (1)  ذيرممي

)حجراالسبود(:  گباهيجا تيتثب يبرا شيسران قر ةحل منازع -13

معضبوه  مانبه،يحت ةويکه داش ، ببا شب يتيدرا با فراس  و رسو  اکرم

 )حجراالسود( را حل نمود. گاهيجا  يتثب

                                                 

 .78ة النيو الفحيق ارختهمو ص سي ( 1)
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مشبرفه  ةآنحضرت سي و  نج ساله بود که قريش به بناي مجبدد کعبب -14

تخريب شده بود اقدام نمودند؛ بناي هر بخش آنبرا  بالجريان سي اثر که در

سبپردند. چبون  مبيقوم رو ةقبيوه تقسيم نموده، معماري آنرا به عود به هر

کسب افتخبار نوبادن  )حجراالسود( رسيد؛ بخاطر به جايگاه ساختمان کعبه

( شب ببه طبو  5 -4) ل نزاک درگرف  کهيبين سران قبا جايگاهش، رآن د

آدم کشبي منجبر شبود.  و يزيرخون بزرگ ةبود به فاجع يکنزد انجاميد، و

زومي(  يشنواد کرد که نخستين کسبي خمغيره مهنگام )أبوأميه بن  نيا در

وارد مسجد شود، به داوري آن راضي هستيم.  يشنواد وي مورد قبو  همبه 

اسبالم  مبيتين شبخ   يبامبر گراخداوند خواس  که اين نخسب ،واق  شد

زدنبد کبه اينسب  محمبد )امبين( اينسب   ديدند، فريادا .. و چون او رباشد

 ردايبي )چبادري( را ماجرا آگاه سباختند؛ رسبو  اکبرم محمد و او را از

 کبدام از رهبران قبا ل خواس  که هبر نواد و ميانش در سنگ را خواس  و

سنگ را بوند نموده به جايگاهش برسانند، همان  بگيرد و راوشه يي از ردا گ

داد. با ايبن  جايش قرار گ را بدس  خويش گرفته و درسنبود که حضرتش 

 بخشيدند. قبيووي خاتمه ةمنازع حتيمانه، معضوه را حل نموده و به ريتدب

 بحث: جيسخن و نتا صهخال  

 زريبن  يبامبر هاينامبهکار کمباالت فطبري و ذاتبي، و حسن آفرينش، -1

گي اش، در نبدنوجواني تا آخرين لحظبات ز اسالم در دوران کودکي وميگرا

مسبالي   تبا او را ببراي عناي ، رعاي  و تبدابير الوبي ببود؛ واق  بخشي از

 دجوان آماده سازد، تبا بتوانب ةچور رييتغ يبرا  ذيري و تحمل امان  عظيم
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ببه رشبد و کمبا   ليبخوقب  و ن ةمسير تاريخ را به راه آورد، و اهداف چور

 بشري  را تحقق بخشد.

 امبريبمثبا    يبب  يشخصب و فيشبرن ببا خانبدا توانيرا نم يکس -2

آري! . باشبنديم نيقبي اسبتوار هايسبتون و نيبد کرد؛ آنوا اسباس سهيمقا

 نيتر فيخاندان او شر محل  رورش و قرارگاه و نيتربو امبريقرارگاه  »

عفب ( رشبد کبرده، ) يواره سبالمتوو گ يبزرگوار ياس . در کانونوا گاهي ا

او  ةاوسب . خبانواد يها بسو دهيوجه دت و او گشته ةفتيش توکارانين يدلوا

 هايدرختان اس  که شاخه نيدرخ  وجودش از بوتر خانواده، و نيتوترين

و در دسترس همگبان اسب . زادگباه او  ريآن سر به ز هايوهيم آن راس  و

 يمشبوور و والدتبش ببرا شهباييژگي.. او کبه ونبهيهجرت او به مد مته و

 ةسرچشبم از امبران،يبدرخ  تنومند   ازخداوند او را  همگان مبار  اس .

 يچراغوبا بطحباء، از نيسبرزم همتبا، ازيب بونبد و گباهيجا و  يهبدا نور و

همان لحظه  از و «..ديحتم  برگز هايسرچشمه زا و ،يتيبرافروخته در تار

( را ليب)جبر  فرشته خبود نيبزرگتر گرفتند، خداوند ريکه او را از ش يا

 و يبزرگبوار هبايتبا شبب و روز او را ببه راه؛ کبرد امبري   يمأمور ترب

 32(1) کند. يرهنما  توياخالق ن و يراست

را الگبو  ياخالق و صبفات و م،ينما  ليتجو اسالم امبري  الديچگونه از م -3

 :م؟يقرار ده

 اقشار مختوف جامعه. يبرا فيشر يسن  نبو و رتيس سيتدر و غيتبو -أ

                                                 

.256 -255و ص 1و ط 1386( اع  اب انديشمنداالو ويژگی های سية  يامرب اعظ  1)
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 يو جبوان يت سووکي دوران کودکفاو ص ذاتي کماالت سيتدر و غيتبو -ب
غبرض  ،نوجوانان؛ به عنبوان الگبو و سرمشبق اطفا  و يبرا رسو  اکرم

 . يکما  انسان و يآنوا به رشد فتر دنيرس
عام المنفعه، مانند: مسجد، مدرسه،  هايافتتاح  روژه مبادرت به اعمار و -ج

آب ة يببتوو حفرچبباه  ،يشببانسببر ، نوا  تببام،يشببفاخانه، کتابخانببه، داراأل
 . نيمستحق يبرا يمعنوو  يو کمک مال ضانيمر يتداو ،يدنينوش
ناتوان، کمک به دعوتگران و  نيو محصو نيمتعوم يماهوار برا سي رداخ  ف -د
راه  گانبهي ر،يبخ اعمبا  ريو انجام سا ديمف آثار نشر کتب و چاپ و سندگان،ينو

  .اساسالم  ميگرا امبريبه محب    ليو ن اه يکسب رضا
مبادر، اوالد، مبا  و  از  بدر و شتريب -ها بعد از -يدوس  داشتن و -هب
 روح و روان مطوبر نثار درود فروان بر نيهمچن ن،يريش جان از شتريب يحت
 در بوش ، نوفته اس . دارشيعالقه به لذت د و عشق آنجناب و معطر و
 هيبترب و ميرحمب  در تعوب امبريب  ةاخالق قبرآن گونب و رتياقتداء به س وب

 ،يخصبا   آنحضبرت در دوران کبودک دادن الگو قبرار اطفا  و نوجوانان و
 ليبراه رشد و کمبا  و ن گانهي بعث  تا رحو . به عنوان و از ،يعنفوان جوان

: ديبفرماميآخبرت. اه جوّب  عظمتبه  سبعادت در و يدر زندگ شرف يبه  
 يگزنبد شبما در يببرا مسبوما 33(1) َنة  َان﴿َلَقْد َكنااَل َلُكنْ  ِس َرُسنهِل اَّللَِّ ُأْسنَهة  حَ 

 اس . ييتويرسو  خدا سرمشق ن
 ايالنننندن ! وثّبتنننننا  لقننننهل الثابننننت سمننننناالَي بننننکياربقنننننا حبننننک و حننننب حب اللهنننن 

 واآلخفة. 
 نيدعهاان اال احلمد هلل رب العار وآخف

                                                 

 .21: حزاب سهرال ا( 1)
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  20     

 رحمت امبريبعثت پ
 جرت(ه)از بعثت تا 

َْ وَىْ لُىِ ﴿ احلمد هلل القائل: ِْن ِمىْن َُِْىُمِ ىِ  َْ َوُاى ُ َعلَى  اْلُمىْمِمنِيَ  ِذْ  ََىَثىَف ِهىِْ  َلَقْد َمنَّ اَّللَّ
ِا ُِ َُ اْلِكَ اَب َواحلِْْكَمَة َوِذْن َكا َْ َووُىَثلِ ُمُ   ِْ َْ َآََيتِِه َووُىزَكِ  ََىَل م ُمبِى م  َعَلِْْ   ﴾ِمْن قَىْبُل َلِمى  

(1)1 

َىه هحح ىن  دُله؛  کون هللا وحده نشر ذله ذو ُش د ُن ن    ِله وهذ  و  بىه ود ب  وا
شى د ُن  اى حت   به؛وکمل هتذُ و قىد ُلى ان  ب ْىحممىدا احلب دانْصىاو للقىه القىرآن  ُو

ِلىىىه:  ىىىا َثألىىى  کا ىىىَ مقىىىاو  اکلىىىل »َق آلىىىه  یوعلىىى هْىىىعل الل ىىىَ صىىىل واىىىل 2َ(2) «ذّن 
 . نوالد ِ و یذل هوهبدی وصحبه وکل  من اه د

ِله:  َثد: لقد وصمه هللا تثايل ام ا َم ﴿َق َوَمىا ﴿: ضاوُوقا  3(3) ﴾َوِذََّك َلَثل  ُلُلقم َعِظْ
 4 (4) ﴾َُْوَاْلنَياَك ِذنَّ َوْْحَْة لِْلَثاَلِم َ 

 ! زيجوانان عز ،يگرام دانيموسف
 يحضرت محمد مصططف ت،يبشر يعثت منجب رامونيرا پ يخطبه امروز

در کجطا بطه  چگونطه و اسطمم امبريطکطه پ مياختصاص داده ام؛ تطا بطدان

                                                 

ِوه آ  عمران1)  .164 :( ا
.8952( م نيد اما  ُْحد  حدوف: 2)
ِوه 3) .4قلَ: ال( ا
ِوه انِبْاء: 4) .107( ا
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چگونه بطود؟ بطا بعثطت  هاانسان تيآنزمان وضع در د؟يمبعوث گرد يامبريپ
عوامط  انحططاو و ع ط   د؟يطدر جهطان رونمطا گرد يجناب چه تحوالت آن

  . ست؟يچ در عصر حاضرميامت اسم يافتادگ
را بطه م طام مطامس رسطالت  محمد دنايس نکهيقب  از ا انيپروردگار عالم

فرمود؛ تا او را  ريت د امبرشيپ يخلوت را برا مشرف سازد؛ سه سال عزلت و

 تيمسؤول نيا انتظار اوست آماده سازد، که در يسترگ تيمسئول يادا يبرا

اه آوردن جهطان و بطه ر ةچهطر رييطتغ و ميبزرگ  همانا تحم  بار امانت عظ

 است.  سيتار ريمس

مشطرف گردنطد؛ همطه  يامبريطبه م ام مامس پ نکهيا قب  از اکرم رسول

مکرمطه بطه  ةغار حراء واقع )جب  النور( در مک ساله ماه مبارک رمضان را در

مخلوقطات  ةخلوت کرده، دربطار يهست کرانيکرد، با روح بمي يسپر ييتنها

 نکطهيا اکرد، تمي شهياند ست تدبر ونهان ا يهست يو آنچه در ورا دگاريآفر

 يخواست که رحمطت بط اهلل د،يرسفرا تفکر و ينيخلوت گز سال نيسوم

را بطه  سطازد؛ کطه حضطرت محمطد انيرا، مام  حال جهان شيخو انيپا

 دامت.ميالشأن گرا ميقرآن عظ ةرسالت و معجز

بطر   يطزمان فرود جبرئ توانيم يخيتار  يدال قرائن و در قيتدق و قيتح  با

به روز دومنبه، مط   مشخص کرد: حضرت محمد ر،يز  يبه ترت امبريپ

دهطم اوت سطال  م  ماه مبطارک رمضطان، نيکمي و ستيمبارک )ال در(، ب

 در سال خلطوت گزينطي و تفکطر در غطارحراء، واقطع ( ميمدي، سومين610)

به پيطامبري مبعطوث  جبرئي  امين ةبواسط  يجب  نور با نزول وحي اله

گام عمر مبارک مان، چه  سطال و مطش مطاه و دوازده نه نيا . درندديگرد
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ممسي  يسالها از روز، 20ماه و  3سال و  39حس  سال قمري، معادل روز

 5 (1). بود

 :ينزول وح يماجرا

 رحمت! امبريبرادران مؤمن، دوستداران پ

بطر  ينزول وح نيدلنش تيچگونه بود؟ حکا ينزول وح يماجرا د،يدانمي ايآ

 کنم.ميتان ن    يبرا  هيصدّ شهيعا ن،يالمؤمنرا از زبان أم محمد

 يمرحلطه از وحط نينخسطت» :ديطگومي رسطول اهلل ميهمسر گرا ،شهيعا

 صطب  در ةديچون سطپ ديدميخواب بود که هرچه  رؤياي صادقه در امبريپ

غطار حطراء  در و افطتيرغبطت  ينطيداد، آنگاه به خلوت گزميرخ  عالم واقع،

 کرد.ميآنجا عبادت  برگرفته در يکرد؛ م دار تومه ا اريرا اخت ينيزعزلت گ

گفطت:  فرود آمطد و يفرمته ا مد و دارياو پد همان جا حق بر که در نيا ات

اما فرمته مرا چنان فشرد که تطاب  ستمي: من خواننده نگفت امبريبخوان! پ

 سطتميه نگفت: بخوان! گفطتم: مطن خواننطد کرد و ميآنگاه رها ،توانم رفت و

گفطت:  سطاخت و ميتوانم رفت آنگاه رهطا بار مرا چنان فشرد که تاب و گريد

 کطرد و ميبار مرا فشرد و رها نيسوم يبرا ستمي! گفتم: من خواننده نخوانب

َِ َوَ ِىىَك الَّىىِذ  َللَىىقَ گفططت:  َِْ ىىاَن ِمىىْن َعلَىىقم   ﴿اقْىىىَرُْ ِسْاىى ِِْ    اقْىىىَرُْ َووَََىىَك اْکَْكىىَر ُ    َللَىىَق ا
َِ الَّ  ََ ِسْلَقَل َْ﴾  ِذ  َعلَّ َِْ اَن َما ََلْ وَىْثَل ِِْ ََ ا  بخطوان بنطام پروردگطارت، آنکطه6(2) .َعلَّ

 نيتطر مي(، بخطوان و پرودگطارت کطرزندهيانسان را از خون بسته )آو ديافريب
                                                 

ِنان صىىىم قْىىى)الرح النيىىىىي ةي اق بىىىاز ا  اىىى( 1) ِ  ( مىىى ِو   املخ ىىىى عبىىىىدهللا   ترمجىىىه الىىىىرْحن مباوکم
 .88  ص 2 ط هرو 
ِوه ( 2)  .5 -1:ثلقالا
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دانست ميرا آنچه نميآد که آموخت انسان را بواسطه قلم، يدگاريآفر است،

بنطت  جطهيتطن لطرزان نطزد خد و دهيتپ يبا دل اتيآ نيبا ا امبريپ .اموختيب

 نکطهي! او را پوماندند تطا ادي! مرا بپومانديبازگشت و گفت: مرا بپومان لديخو

او را  مود ومي يگفت مرا چ جهياش برطرف مد آنگاه به خد يمگفت و ميب

گفطت: نطه، بطه  جطهينطاکم. خد ميبط شيفرمود: برخو از ماجرا آگاه ساخت و

 ونطديپ رايطپروردگارت تو را هرگطز خطوار نخواهطد سطاخت؛ زخداسوگند که 

 گان را بطه دوش گرفتطه وبار درمانطد و يدارميرا همواره پاس  يشاونديخو

و مهمطان را  يبخشطيدسطتان م يمالت را بطه تهط و يکنيم ياريرا  انينوايب

را بطا  امبريط. سپس پيرسانمي ياريو در راه حق مردمان را  يداريم ميگرا

 يريطپ يبطرد. و يورقه بن نوف  بن اسد بن عبطدالعز شيعموپسر  خود نزد

 تيحيبطه مسط تيطمده و در دوران جاهل ناياواخر عمر ناب کهن سال بود در

 ييهطابخش به خواست خدا دامت و ييآمنا يبا خط عبر بود و دهيگرو

از بطرادر  عمطو يگفت: ا يبه و جهينومت. خدمي يرابه زبان عبران  ياز انج

 او را از امبريطپ ؟ينطيبمي يعمطو چط بشنو. ورقه گفت: پسر يسخن زاده ات

است  يهمان راز دان اسرار اله نيبود با خبر ساخت ورقه گفت: ا دهيآنچه د

 يبطودم. امير تطوان پط کاش نوجطوان و يفرستاد. ا يموس بر که خداوند

 ايآ: ديپرس امبريبودم. پميکنند؛ زنده ميرا اخراج و که قومت ت يکاش زمان

تطو  اميطهمچون پ ميايکس پ ! هريکنند ورقه گفت: آرميمرا اخراج  شانيا

من زنده بامم  و ديآورده قومش با او به عدوات برخواستند؛ اگر آنروز فرا رس

نگذمت کطه ورقطه درگذمطت و  يريخواهم کرد. امّا د ياري تيرا به جدو ت
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امداد پنج منبه، اول و پس از ده روز ان طاع، در ب7(1) «افتيادامه ن زين يوح

 موال، سال اول بعثت، مروع به نزول کرد. 

 :اهلل يمراحل دعوت به سو

 پروردگار در دو مرحله آغاز کرد: يدعوتش را به سو اکرم رسول

را بطه  شيدعطوت خطو اکطرم امبريط: پانهي: مرحله دعوت به طور مخفاول

آوردنطد  مطانيا يکطه بطه و يکسان نيآغاز نمود. اول انهيمدت سه سال مخف

 ديز ش،يطال  پسر کاکا يبن اب يهمسرش، ورقه بن نوف ، عل جهيخد

کطه از بزرگطان  يکسط نيغمم آزاد کرده اش بودند. و نخست بن حارثه

 بود.  قيگفت: ابوبکر صد کيخانواده به دعوتش لب

سطه  را پطس از شيدعطوت خطو  دعوت آمکارا: رسول اکطرم ة: مرحلدوم

را و با کمال مجاعت و متانت، آغاز نمود. مردم مکطه و آمکا يعلن سال بطور

قت   آزار و و تيسپس به اذ استهزا گرفتند و به تمسخر و را يابتدا دعوت و

بطر  ماند و جهينت يارعاب، ب و  يتره ةويم دنديد يوقت پرداختند. روانشيپ

آوردند  يرو عيتطم و  يبه ترغ شينگذامت، کفار قر ريثأت يو نيآهن ةادار

 شيچنانچطه از دعطوت خطو کردند که اگر شنهاديپ يبه و شيسط کاکاتو و

 قطرار ارشيطاخت خواهد از قطدرت و ثطروت وزن، درميچه  منصرف مود؛ هر

 را در دست راستم و ديخورم اگر» جواب فرمود:  در امبريخواهند داد. اما پ

                                                 

ِ   طامل قْىىحمهىىان مر،ىىل  الر ( 1) . ۳ فوحىىد  البخىىاو  حْ َىىه ِقىىل ا صىىح90 -89  ص2خ ىى
دوالمىىاد دو دو ک ىىاب   س الىى لا اِىىدک  . امىىا  رىىاو 252صىىمحه  انيىى ىىلَ ک ىىاب ام حْصىىح

 .6982  4957  4955  4953  3392 فوآووده اا : حد َيالرؤ  يوتثب ي م ال
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ا که آنر نيتا ا د،يکار دست نخواهم کش نيدست چپم بگذارند؛ از ا رماه را د

 8(1) .«راه جان بسپارم نيدر ا نکهيا ايبرساند،  يروزيپروردگار به پ

 : ارانشيو  امبريصبر و نثار پ ش،يقر نياهانت و آزار مشرک

عطداوت  مدن دعوت؛ کينطه تطوزي و آمکار از چهارمين سال بعثت، بعد در

 ه از انطواع آزار وکطپيطروانش مطدت گرفطت؛ چنان قريش عليه پيامبر و کفار

 کردند. ميحق مان دريغ ن عداوت در اهانت ومکنجه، 

 رسول اکرم و ةمکنج و  يتعذ ت،ياذ غم، آزار و جانگداز رنج و يهاداستان

بطت  نجات مردم از ظلمات جهط  و و ميراه دعوت اسم در شيبا صفا اراني

بطه  نيطبا خطط زر تيبشر سيصفحات درخشان تار عداوت در ظلم و يپرست

 آرامش، ثبت است. آوران صل   و امياسمم و پ سيعنوان راست قامتان تار

اثرآن بطه  خودش در که اسريخاندان  عمار و پسرش ياسر و ةمکنج داستان

 ،ي، بطمل حبشط"خبطاب"و  " يطخب" زيطداستان غطم انگ و د،يمهادت رس

ابوحذيفطه بطن  کنيز او،يبنت خ هيفراموش نامدني است. سم ميرو  يصه

ن زن مسطلماني کطه در راه اسطمم توسطط سطالخورده، اولطي يرزنطيمغيره، پ

 نيا ةحوصل از ز،يانگآن حوادث غم  يمهادت رسيد. تفص بهابوجه  با نيزه 

( به عنوان مثال، رةي) زنّ داستان م طع به ذکر نيا بحث خارج است. تنها در

 کنم:مياکتفاء 

                                                 

  1389اهغىىان     ىىلقم همطبثىى   قىىْتطب  شنيااىى نوىىدو د و ، ىى اوها  اْحىىد اشىىري دْاىى( 1)
 .329  ص 1ط
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مطد، درحطالي کطه از  نايکه در اثر مکنجه چشمانش نابميرو يزيکن ،رهيزنّ

 تو را بدين مصبيت دچطار "عزي الت و"ناليد، ظالمان گفتند: ميو رنج  درد

اند، بلکه گفت: سوگند به خدا آنان چينين نکردهميساخته اند. وي درپاسس 

کطه  دبخشطد، همطان بطوميچنين کرده، اگر بخواهد مطرا مطفاء  خداوند

اين هطم را به او بازگرداند. قريش گفتند:  اشييبينا فرداي آنروز خداوند

 ي محمد است!!هايکي از جادوگري

اسود بن عبدي غوث،  کنيز بن زهره توسط مشرکين و مواليش "امّ عبيس"

 بود مکنجه مد. دممنان پيامبر ترينکه از سر سخت

اينکه اسمم آورد؛  قبيله بني عدي بعد از از "عمر بن موسّ " کنيز همچنان

مکنجه مد  ورده بود؛ آن درآن وقت ايمان نه آ بن خطاب که در توسط عمر

کطرد، نهديطه و دختطرش از بنطي ميمد رهطايش نميکه تا خودش خسته ن

عبدالدار از جمله کنيزاني بودند که انواع مکنجه را متحمط  مطدند. همطين 

 يانذرفت و هطمي مد، که از هوشميعامر بن فهيره تا حدي مکنجه  هگون

 ظلوم را خريد و آزاد کرد.اين کنيزان م گفت، تا اينکه ابوبکر صديقمي

بطه  توسط نوف  بن خويلد عطدوي و طلحه بن عبيداهلل و صديق ابوبکر

 طلحه( به ريسمان بسته مدند تا از روايتي توسط عثمان بن عبيداهلل )برادر

يطا  پوست مطتر را در اصحاب پيغمبر مانند!! مشرکين برخي از اداي نماز باز

تعطدادي را  انداختنطد وميي داغ هاريگرا روي  هاآن پوست گاو پيچانده، و

 افگندند!!.ميداغ  روي سنگ تفتيده و زرهي آهنين پومانده و مه

 ارانيطر يو ابوفکيهطه و سطا شيمکنجه عثمان بن عفان بدست عمو يماجرا

دارد کطه  روانطيياسطمم، پ نيطاسطت کطه د ياسطتوار  ياسمم از دال امبريپ
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پيامبر اسطمم را  خداوند سبحان و موند، محبتميهيجگاه به ظالم تسليم ن

 عيال خويش ترجي  ميدهند. از مال و جان، فرزند و

آن جملطه  از کردند وميتعذي   را مکنجه و که اصحاب پيامبر ظالماني

( سطوره الليط  بطه 16-14آيطه ) اميه بن خلف از جان  اهلل جلّت عظمته در

سطاير  ابوبکرصطديق وکشد وعيد مده اند، امّطا ميآتشي که زبانه  تعذي  در

 ةآيط خشطنودي خطود  در به رضامندي و رنج ديده گان اسمم را خداوند

 ( همين سوره مژده داده است.17-21)

به خاطر دعطوت  تعذيبي را که رسول اکرم د و رنج وجانگداز در داستان

جاهليطت  ةي دورهاپليطدي از بطت پرسطتي و هانجات انسطان به دين خدا و

 اين بحث خارج است. ةطمتحم  مده، از حي

در م ابط  اقطوال و  پايطداري مکيبايي، ثبات و به صبر و پيامبرش را اهلل

يطد ايمورد نطوازش قطرار داده، نصطرت و ت فراخوانده و او را افتراءات دممنان

 29مطففطين ال. 51. ال لطم 4آيطه سوره ص، -.6حجر آيه ال)سوره  خود را در

مواضطع  ساير، و8فرقان آيه السوره  ، و7أسبال. 31. زخرف 5نبياء ال. ا33الي 

 9 (1) وعده سپرده است.به او  قرآن کريم

 :دآمديپد يکه با بعثت محمد مصطف يتحوالت

 اسمم امبريکه با بعثت پ ديدانمي اي! آتيبشر يمنج روانيدرک، پ با جوانان

 د؟يرو نما گرد بشر يدر زندگ يچه تحوالت

                                                 

ِ   ص )( 1) ِمات  ايت النيي  الرحْق املخ   (.124-110تمصْل مثل
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بطار در  نياولط يبود که برا يريو فراگ ميان مب عظ  تيدر ح  ينبو بعثت

و  يرا سطر از نطو رقطم زد، بطه گمراهط تيانسطان سيتار وست،يجهان بوقوع  پ

 . ديو عداوت خاتمه بخش يروز اهيجهالت، س

 يوحط ةامطع نيو بطا تطابش نخسطت اسمم، محمد ميگرا امبريبعثت پ با

. ديطنمطا گردبشر رو ياخمق و يعمل و ميعل اتيح درمييالهي، تحوالت عظ

مط اوت انسطان  خرافطات و به جهط  و نشيسعادت آفر و بخش اتيح اميپ

داد. مطردم را  وندي)ال اله اال اهلل( پ ةديغاف  را به ع  يقلبها و ديخاتمه بخش

 يدرخشان ،يپرستکتاي و ديتوح يعداوت بسو ظلم و ،يبت پرست و کاز مر

را  يانسطان يهطا نمطود، ح طوو و ارزش تيآرامش هطدا صل  و ،ييمگوفا و

 نمود.  اءياح

در درون  را کطه رسطول اهلل يان مب» : ديگومي ياستاد ندو ،اسمم مفکر

 ان مب در نيتر يآورد، عج ديپد يبشرة جامع آنان در قيمسلمان، و از طر

 سطرعتش، در بطود؛ در  يطتمام جطوانبش عج ان مب در نيبشر بود. ا سيتار

مطفاف  بودن و ريطور در درک پذ نيماش؛ ه يريفراگ وسعت و عم ش، در

جو، خطون سنگ دل، بت پرسطت، مطاجرا يهاعرب -بود.  يجع زين ودنشب

ثبطات  و ييبايعطزم راسطس، مطک ،دهيطاخمو حم فتهيمهوت ران، م آمام و

 ييبطه خطدا -دندياسمم گرو نييآ و نيدسته دسته به د خدا مدند و امبريپ

 مطانيا ياسطت. بطه ذاتط ال برتطرمث و يحسن ياسما يآوردند که دارا مانيا

قطدوس،  اسطت ملطک اسطت و ميرح رحمان و انيجهان ردگارآوردند که پرو

 و يبطار متکبطر، خطالق اسطت و جبطار و است و زيعز من،يمه مؤمن است و
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 خلطق و م،ياست و ودود، رؤوف است و رحط غفور م،يحک و است زيمصور، عز

ت. بطا بهشطت پطاداش اوس ارياخت در زيملکوت همه چ به دست اوست و امر

بطه  گسطتراند وميرزقش را  دکس بخواه هر يبا جهنم عذاب. برا دهد ومي

نهطان اسطت  نيزمط آسطمان و را در يچ آورد. هرمي يکس بخواهد تنگ هر

باب  که در يصفات گريچشمان و راز دلها، آگاه است، و د انتياز خ داند ومي

 ر،يفراگ مانيا نياست. با ا قرآن آمده علم خداوند سبحان در قدامت رفتار و

 10 (1) .«آمد ديمگرف پد يوجود مان تحول مفاف در و قيعم

نو رقم زد، فرهنطگ  از را سر تيس بشريبار تار نياول ياسمم برا امبري! پيآر

حطق و  يساخت و قانون ح وو بشر را بر مبنا جيرا را يهمدرد و يستيهمز

 بشيرا نصط يبزرگط يروزيپ فت  و اهلل جهيکرد. در نت يگذار هيعدالت پا

در  ياتازه فص  اسمم داخ  مدند  و نيمب نيکرد، مردم دسته  دسته به د

 يالططاف الهط نياز بزرگتطر يکطينوع بشر مشمول  آغاز مد، و تيبشر سيتار

بطود،  عيو مرا انيو ختم اد انيکه ن طه پا ياله يهانيآئ نيگشت، کام  تر

َ  َُْكَمْلىىُ  ﴿ :ديططنططازل گرد ِْ َُ اْلَْىى ىىُْ  َلُكىى َِ َْ ِِْثَمىىِت َوَو ُْْك َْ َوَُْاَْمىىُ  َعلَىى َْ ِدوىىنَيُك َلُكىى
ْاَلَ  ِدونْيا ِِْ تمطام نمطودم  و تطان را نيطد ،تطانيبرا ،کام  کردم امروز11(2) :﴾ا

قطانون  برنامطه و )بطا نيطد ثيطبح اسطمم را تطانيبرا را و نعمت خود تانيبرا

                                                 

ِاحل ن عل دْاا اد ا( 1) ترمجىه عبىد     ا ل ىر الثىاَل طاطىاط امل ىلمامى   النيىدو  احل ين  اَ
 .140و  139  ص 1  ط 1384ِشر اح ان     عألماين َْاحلق

ِوه مائده  آ( 2)  .3 هوا
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 (1)دانطدميهدف آن  قيرا، تح  يکمال م يراغ  اصفهان .دمي( پسنديزندگ
َْ ﴿ متبرکه ةيآ12 َْ ِدوىنَيُك َ  َُْكَمْلىُ  َلُكى ِْ  ، پطس ازالحجطه ينهم ماه ذ در ﴾...اْلَْ

ِدا » ةخطبط راديطا از رحمت امبريفراغت پ عرفطات نطازل  يواد در« حجىة الى

 13 (1)مد

بطا صطمحيت،  به صطفت يطک نظطام کامط  و يريکمال مموليت و فراگ نيا

را  يزنطدگ ياجزا معاممت،  تمام بخشها و اخمو و عبادات، د،يع ا عموه بر

احکطام  را وضع نمطوده اسطت، از نيقوان و اتيتمام امور، هدا در دربرگرفته و

 عطه،جام اطفال و وراثت تا ساختار تيترب، خانواده نيتکووالدت،  ،يموهرزنا

و  يالملل نيب و ياجتماع ،يح وو فرد اقتصاد، روابط و ،ينظام حکومت دار

 .يانسان يهاارزش ريسا تا اصول معاممت و يجزائ و ياحکام ح وق از

 :ريو دلپذ بايز هنکت

 امبريطص پيمطورد خصطا ، درحسطان بطن ثابطتال طدر،   يطجل يصحاب

 سروده است: بايچه ز رحمت

 بمحمد يمدحت م ال ولکن   يداً بم الطمدحت محم وما

 بطا محمطد را نسطتوده ام   بلکطه سطخنانم را با سخنانم، محمد من

 ستوده ام.

                                                 

 . 80و 79  ص 3  ط    عبدهللا ِصر نوشر ا دظاو َِ ا( 1)
ِو  قْىالرح» ترمجىىه  اىية  النيىىي( 2) ِنان مبىاوک  ِ   مىى   2عبىىدهللا لىىامِط   ط رمجىىهت   املخ ىى

 .657ص 
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امطاره  امبريپ تيمخص ياسيو س ميبه بعد نظا "دانينور جاو"کتاب  مؤلف

حال آنکطه  د،يو توران رس رانيدر دوران خود تا ا امبري: پديگومينموده 

بود، و ترک  يگريفرهنگ د ريفرهنگ، توران تحت تاث کي ريتحت تاث رانيا

امطا رسطالت  ست؛يزميداگانه ج يفرهنگ خود را دامت، و روم هم با فرهنگ

قامطت هطر کطدام از  که مناس  قد و يراهنيهمانند پ حضرت رسول اهلل

معجطزه بطزرگ  کيط نيط! ايبود. آر دوخته مده بامد، با همه سازگار هانيا

هر  را در امشيرا در دست گرفت و رسالت و پ نيزم ةاست که او سراسر کر

 14مطدن  يسطپر م،يقرار دار 21در آستانه قرن  نکيما ا جا نافذ ساخت. و

در  رسطول اکطرم يهطاامينداده است، چون پ ريرا تغ يزيقرن، باز هم چ

 يهطازيکنطد و چمياش را حفط   يطراوت و تطازگ همان زيدور و زمان ما ن

 نياو ا رايکند، زميما زمزمه  يهاع   ، روح، وجدان و بر قل يديجد کاممً

دل ما را  يهااکرده است که نجو غيه ما تبلگرفته است و ب يرا از ذات هااميپ

محسطوس  مطا رياش را در ضطماتيطفهمد و پاسدار ارواح ماست و موجودمي

 کيطرا امباع کرده است. ورنه محال است  ما يهاسازد، و با آثارش ع  مي

عصطرها و قرنهطا را  يازهطايپرتطو آن ن وضطع کنطد و در ميانسان بتواند نظا

، هطر چنطد او زادميطاست فراتطر از طاقطت و تطوان آد يکار نيمرفوع سازد. ا

 14 (1) «و نابغه هم بامد! لسوفيف

                                                 

ِو ،او ( 1) ِلن  ترمجه اا اد ه دان وِ اِ شىاوات سوان  کاَىل    حممىد عألمىاين ضْحممد ه ح هللا گ
 81-80  ص 1  ط1388
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 انسانها: يالگو برا نيخانواده، بهتر سيرحمت به عنوان رئ امبريپ

و قطرآن گونطه دامطت،  ميبزرگوار اسمم همان گونه کطه اخطمو عظط امبريپ

بود کطه  نموده درخشان ةينبوت چنان ترب نور مکت  پر در زياش را نهخانواد

 مانند بودند. مث  و يب ،يزگاريپره عم ، ت وا و عبادت،علم و و دهيع  در

در  رسطول اکطرم ةکه خطانواد ستين يمک": ديگومي دانينور جاو مؤلف

بود؛ در  هاخانواده نيو مبارک تر نيتربختمو خو نيبهتر ن،يکره زم سيتار

هرچند  .ديرسميشام به م يسعادت و خومبخت يبو شهيهم شانيا ةانوادخ

 ايطدن يهاهخانط نيتطررياز ف  يکطي ينظر امکانات ماد مبارک از ةخانواد نيا

 15 (1) ديجوممين يگيخانه د نيا در مد ومي يسپر هابود چون ماه

نيىا هىل  وهىل  »: کنطد کطه گفطتمي تيروا شهيعا بن الزبير از عروة كىان يَر
ا   یهقلىى : َي لالىىة  علىى « مىىن انو وهىىل  ماومقىىد ي َْىى  مىىن َْىىِت واىىِ  هللا

ِدون: ال مر واملاء یعل»ش ء كني َ تثْشِن؟ قال :   16 (2) «اکا

ذن  ُِ ىه قىد كىان لراىِ  »مسلم به آن افزوده مده است که:  و يبخار تيروا در
ِن واىِ  هللا هللا ِا ينيحى ائ َ مىن البى ،يان من اکِصىاو كاِى   ىَ منيىائح وكىاِ

 يدامطت، دارا انصطار از ييهاهيهسطا رسول اهلل هنکيا مگر17 (3)« نياْهْ ىق

 يو دند،يبخشطميرا  اهلل ولرس واناتيآن ح ريو آنها از م ،يريم يبزها

 .دينومانميما را 

                                                 

ِولذمح  مه( 1)  .16ص  دان و،او    ِ
 .24561و م نيد اْحد  حدوف:  9939شثب اِيان للبْ ق   حدوف: ( 2)
 .2567صحْح راو   حدوف: ( 3)
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را دامت که مسائ  مربوو به  يحالت مدرسه ا بزرگوار امبريخانه مبارک پ»

چهطار  در شطانيا ياحوال خصوصط مد. اوضاع وميداده  ميزنان در آنجا تعل

سطپس بطه امطت منت ط   مطد وميگرفتطه  اديط يره مخصطيدا نيچوب هم

 دهياحکام مربوو به خانواده توسط ازواج مطهرات به ما رسط %90. ديگردمي

بطه  ياديطز يزهطايبطه عطرب برسطانم کطه  عطالم زنطان چ تياست.. با قاطع

 ريخطود را در مسط زنان سطر ةهم بدهکار است؛ اگر همسران رسول اکرم

 توانند حق آنطان را اداء کننطد.. درميج مطهرات فرش کنند؛ باز هم نراه ازوا

رسطول  د؛يرسميبه مشام  يبختخوم سعادت و يبو شهيهم شانيا ةخانواد

 در گرفطت ومينظر ح طوو مطانرا مطد و کطردميبا عدالت رفتار  انخدا با آن

اج ازو ةهطم همط بزند. باز توانست به هر کدام آنان سرمي بار کيهفته ف ط 

انسانها بطود  نيگفتند: رسول خدا متبسم ترمي شانيا هنگام سخن گفتن از

 18 (1) «با همسرانش لطافت دامت گريد ياز هر کس شيب و

 يزندگ مان به اهللاسمم با وجود ت رب امبريپ نتي! همسران پاک طيآر

 با رسول اکطرم را بطر يستيساعت همز کينموده بودند،  اريرا اخت يارانهيف 

 دادند.مي  يترج ايدن يهاام امتعه و لذتتم

 اش بود:وادهخان يبرا يو زندگ اتيح ةسرچشم منبع و رسول اکرم

م دمطه  شيو بطرا ميچطرخميکه در محطور آن  يامسأله گانهيم ام  نيدر ا

 ةجطياسطت کطه ازواج مطهطرات در نت ييهمان منزلطت بطاال م،يکنمي ينيچ

 يمطوف  يچطه مربط ند. آن حضرتا افتهيرسول خدا به آن دست  تيترب

                                                 

 .  131ص  ياجلامل الصغ   ِطْ. ا365  ص1ج   اَن اثد  الطبقات الق  ( 1)
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با همسرانش دردل و روح  يکردن مدت زمان کوتاه ياست که به رغم سپر

و فکطر  شطندياندمين يزيطچ چياو، بطه هط گرجزبطهيمطد کطه د اخط آنان د

 نيوجود دامت و او با ا شانيدر ا يخاص ةکه جاذب داستي. پس پردندکمين

 از يگطريبعطد د زيطن امطر نيطلذا ا ساخت؛يم را مسحور اطرافش ايبه گوذجا

 کند.مي را بازگو امبريرسالت پ

 وي يغمبطريکطه در روح پ يبطه رغطم مهابطت و وقطار خطدا امبري! پيآر

گرفت، همطدم ميکرد، با آنان گرم مي ييگوفهيموجود بود، با همسرانش لط

مطاهد  که ما پس از وفات رسطول اهلل نستيا تيمد.. واقعميمييو صم

بکر که حضرت ابو ي. هر بارميحزن بود هجران و حسرت وسراسر  يامنظره

کطه او زار  دنطديدميرفتنطد؛ مياز ازواج مطهرات  يکي دنيبه د عمر و

 سطتنيگر نيطا و سطتند،يگرمي يو بطا نشستند وميو آنها هم  ديگرميزار 

اسطت  يا يمدناثر پاک ناهمان  نيمان ادامه دامت. ا يزندگ انيتا پا ايگو

بطا ازواج اش يته بود. با آنکه همراهمگذا يدل آنان بر جا در اکه رسول خد

آنطان  يامّا باز هم سرور دو جهطان بطرا د؛يچندان به طول نه انجام راتمطه

 يزيطهمان چ نيمد. و اميمحسوب  يو زندگ اتيح ةسرچشم منبع و کي

 سيرئط م،ياش سطازو برجسطته ميطورز ديطآن تأک بر ميخواهمياست که ما 

رسطا  يرسول خدا بودنش را با صطدا  تيح  زين آنحضرتن دوخانواده ب

 19 (1.)ندکمياعمم 

                                                 

ِو ،او   مه( 1)  .33و  20  23  18-16ص  دان ومحلذ  ِ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيامبر رحمتبعثت                                                 هاي جمعه      خطبه

 

392 

 

 :امبرانيحکمت ارسال پ

الزم اسطت  يم طع زمطان نيا ! درديداران مکت  توحدوست ،يبرادران گرام

 م؛يصطحبت نمطا ياندک از جان  اهلل امبرانيکه در مورد حکمت ارسال پ

 کنم:ميخمصه  ريز کاتوقت آنرا در ن ميامّا به علت ک

مطود کطه انسطان را مياست. پس چگونه  دهيافرين هودهيعالم را ب نيا هللا

 و فطراز  ياز نش پر دانيدر م تيهدا مخلوقات است؛ بدون نور و نيکه برتر

 رها کند؟ ييبه تنها يزندگ

قامطت  نيصورت و بهتر نيتربايمخلوقات، در ز نيانسان را برتر اهلل ابتدا،

مسطخر نمطوده  شيرا برا نيزم يرو يهاو تمام دامته است؛ دهيرآف هو انداز

ْْثىا﴿است:  ِِ مجَِ َْ َمىا ِي اْکَْو َِ الَِّذ  َلَلَق َلُك ذاتطي اسطت کطه خطدا آن 20(1) ﴾ُه

 هطودهينطه تنهطا انسطان را ب». اهلل ريطدهمه موجودات زمين را براي مطما آف

 صطر، نظطم وعنا وء اجطزا همطه نيطرا بطا ا يبلکه تمام جهان هسطت ده؛يافرين

 هطودهيب د،يفوا عظمت، اسرار و مکوه و نهمهيو ا ييبايز و يهماهنگ ن،يقوان

 21(2) «﴾وََىَّنَيا َما َلَلْقَ  َهَذا َسِطْل ﴿است.  دهيافريعبث ن و

جهطت مطردم  نيا از امبرانيپ :نشيهدف آفر يمردم بسو يرهسپار -1

هطدف  يسطورا ب هطاتطا آن کردنطديم قرب به او دعطوت را به پرستش خدا و

 22 (3) رهسپار سازند. نشيآفر
                                                 

ِوه ( 1)  .29 :َقرها
ِو  (2)  .191 :  عمرانه آا
شرا د( 3)  .53  -36  ص    دکرتعبدهللا ِصر نواِ ظاَو
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را مبعطوث کنطد تطا  يامبرانيطپ کنطد تطا خداونطدمي جابيا ياله حکمت
: مطردم را گطريد تمردم نشان دهند. بطه عبطار يکمال را برا رمد و يهاراه
 کننطد، و يي( رهنماتيکمال انسان که همانا )عبادت و نشيهدف آفر يبسو

و اجتنطاب از ططاغوت اسطت،  تيطدن عبوجط انس و نشيآفر در يهدف اصل
 رسطاندن کمطالبطه و  ديطدعوت بطه توحرا  امبرانيهدف پ نيمهم تر اهلل

 است. هاطاغوت يو کمال، نف ديالزمه توح است وقرار داده انسان 
ََ ِذنَّ ِلَْْثبُىُدونِ ﴿: ديفرمامي اهلل ِْى ِِْ  جطن و ميديطافر23(1) ﴾َوَما َلَلْقُ  اجلِْنَّ َوا

ِْن ﴿: ديفرمامي عبادت کنند. اينکه ير برامگانس را  َوَلَقىْد ََىَثأْلنيَىا ِي ُكىلِ  ُُمَّىةم َوُاى
ِا الطَّىاُتِتَ  تطا  ميختيرا برانگ يامبريما در هرامت پ24(2) ﴾َُِن اُْعبُىُدوا اَّللََّ َواْ،َ نِيبُى

سطتمگر و..(  ،يبت پرست ،کاهن ،طانيمطاغوت ) از بپرستند و را مردم خدا
 .ندينما يدور

خطدا  امبرانيطبعثطت پ کطه در يگريحکمت دم حجت بربندگان: اتما -2
موقطع حسطاب  بنطدگان در بطر متعال نهفته است، اتمام حجت بالغه خداوند

 و انيطبطه پروردگطار عالم مطانيا نماند که از يباق شانيبرا ياست؛ تا بهانه ا
وش امطرا فر« ألست بطربکم »  ياول ثاويم ابا ورزند. و ياله نيفرام از يرويپ
دهنطده.  شدارهم ه سمم هم بشارت دهنده بودند وال هميعل امبرانيند. پکن

 :ديفرمامي انيعالم پروردگار
ُ َعزِوىزْ  ىَة ََىْثىَد الَرُاىِل وََكىاَن اَّللَّ َِن لِلنيَّىاِز َعلَى  اَّللَِّ ُحجَّ ا ﴿ُوُاْل ُمَبشِ رِوَن َوُمنْيِذوِوَن لَِئلَّ َوُكى

 دهنده ) فرستاده مده انطد( تطا از ميب نده ودهمژده  يامبرانيپ25(3) َحِكْْمىا﴾
 ميحکط منطد وروزيپ خداونطد نبامطد و يحجت آن پس، مردم را به اهلل

                                                 

ِوه ( 1)  .56 : اوَيتا
ِوه ( 2)  .  36 :الا
ِوه ( 3)  .165: ِ اءا
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيامبر رحمتبعثت                                                 هاي جمعه      خطبه

 

394 

 

ِْن ﴿: ديفرمامي است. و ََِ  َحتَّ َِىْبَثَف َوُاى ما آنها را عذاب  و26: (1) ﴾َوَما ُكنيَّا ُمَثذِ 
 .ميبفرست -مان تيهدا يبرا -را يامبريکه پ يتا زمان م؛يدادمين
که انسان محکوم به ن طص اسطت؛  ييفطرت از انحرافات: از آنجا يممتس -3

فططرت  يکنطد، سطممت هيطتزک و هيتواند نفسش را تصفميبا ع   قاصرش ن

  يتکام  خود را در جهت ن رمد و ريمس ييو به تنها ديرا حف  نما شيخو

م السط يطةترب و ميو تعلط تيهطدا ،يبناء بطه رهبطر د؛يمايبپ يبه سعادت ابد

خداونطد  ةمعلمطش فرسطتاد و يالهط يکه منبعش وح يتيزمند است. هدااين

آمطده، در پرتطو  قينفطس خطود فطا ةيطبامد. تا انسان بطه تزک ميو حک ميعل

علطم،  کطاربرد نعمطت ع ط  و و يدرونط ياستعدادها با استفاده از ماتشيتعل

 و ديطنما درسطت ادا ايرا که متحم  مده است، و بگونه يامانت و تيمسئول

 مراحط  رمطد و ،يارمطادات نبطو ةيسطا در و يالهط نيم و فراميتعال رتوپ در

 . ديآ  ينا يسعادت ابد به اوج کمال و نموده و يط تکام  را

 ياز حکمتهطاديگطر  يکطيعددالت:  نيکتاب و حکمت و تأم ميتعل -4

 يعدالت در رو نيکتاب و حکمت و تأم مياهداف آنها، تعل و امبرانيارسال پ

 زيطرا ن ميعظ تيمسؤول نياند تا ا دهيخدا همواره کوم رانامبيپ. است نيزم

حطق  انيطم زيتم ةقو افتنيجستجو،  نيانجام دهند. همچن يدر جوامع بشر

 يآزاد سطاز ت طوا، و هي(، دعوت به تزکياخرو اتيباط ، دعوت به معاد )حو 

 ت.از اهداف بعثت آنها اسط زين يعدالت اجتماع نيتأم ر،يغ  و زنج از انسان

 :ديفرمايند متعال مخداو

                                                 

ِوه 1) .15ااراء: ( ا
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َِ  النيَّىىىاُز ِسْلِقْ ىىىِ  ﴿ َُ اْلِك َىىىاَب َواْلِمْىىىَزاَن ِلَُْقىىى َلَقىىىْد َُْوَاىىىْلنَيا ُوُاىىىَلنَيا ِسْلَبِْ نيَىىىاِت َوَُِْىَزْلنيَىىىا َمَثُ ىىى
خطود را  امبرانيما پ قيبه تح   :(1) ﴾َوَُِْىَزْلنَيا احْلَِدوَد ِهِْه َبََْز َشِدوَد َوَمنَياِهُل لِلنيَّازِ 

 زانيطط( و منيو بططه همططراه مططان کتططاب )قططوان ميآمططکار فرسططتاد  يططدالا بطط

گرانطه رفتطار تا مردم داد ميفرستادعدالت( را فرو حق و ييمناسا يارهاي)مع

آهطن را کطه در آن تطوان  ميکطرد ديو پد زنديبه عدل و انصاف بر خ کنند و

  27(2)مردم وجود دارد.  يبرا ياريبس فعفراوان و منا

 :رسول اکرم يهالتيضاز ف ياگلدسته
خداونطد منطان را   يطحب يهالتيص و فضياز خصا ياست که برخ بايچه ز

 :مييسخن نما آغاز مبارک خودش، ثيبا حد اءيانب رينسبت به سا

ِامىل الكلىَ   ْى: ُعطَ ى  اءْىاکِب یهضىل  على» :ديفرماميآنجناب  صىرت  ، ِو
حلىى  يل ِ وط کِو م ىىجداْ ا و،ثلىى  يل  َئالغنيىىا سلر عىىب ُو واىىل   واْ  ىى اخللىىق   یلىىذُو

داده  لتيفضط غبطران،يپ گطريبه مش خصلت به د28(3) .«ِنْىالني ب كاهىة ولى َ ي
 مدم:

 .آسا( معجزه و بايز ،يپر معن ،داده مدم )سخنان کوتاه جوامع الکلم را -1

 مدم.  يدل دممنان، نص در ديترس مد يال ا نصرت را با فت  و -2

 .متينغ اموال م،يمد برا دهيحمل گردان -3

 پاک کننده. گاه و سجده ن،يزم يتمام رو ميبرا مد دهيگردان -4

                                                 

او   ص 1)    .41و  33 -25( هقه اْاا   شْخ وِاف قَر
)وح(. *  ل َ ِبىِت    ِدو دمجه : مواَن ما،ه  تر   ترمذ  523حدوف: صحْح م لَ ( 2)

ِهاِد ش راين   13ص   ترمجه پ
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قطوم  يکطه بطرا گطريد امبرانيطپ کافه مردم. نه مانند يفرستاده مدم برا -5

 مدند.ميفرستاده  يخاص

بعثت  رسالت با : سلسله نبوت ويعني به من خاتمه داده مدند. امبرانيپ -6

 .افتيمن خاتمه 

ن النيىي :استآمده  هيمتفق عل يثيحد در و مخ ىاْ   ْىاعط»قىا :  وعن ،ىاَُر
اکِو  شىى ر  و،ثلىىى  يل ةي ِصىىىرت سلرعىىب م ىىى   قبلىى اءْىىىمىىن اکِب حىىىدُ ثط ىىنوَل 

ِواْ   م ىىجداْ  حل ىى  صىىل ْو،ىىل ُدوك ىىه الص ىىلة؛ هل ايىىُو وط ىى  وكىىان الني ىىي َئالغنيىىا يل ُو
ثأل  ال یال بثفو ِمه لاصه َو عط  اشماعة كاهه  الني از یق  29 (1) .«ُو

آنهطا  ةنامبرده مده که همط اسمم امبريپنج گانه پ زاتياز مم ثيحد نيا در

 ميمطفاعت بطرا «:الشىماعة  ْىاعط» يبطه اسطتثنا مام  اند، يقبل ثيدر حد

 يقبلط ثيحطد مطده در ذکطر  يفضطا با لتيفض نيچون ا داده مده است و

 .رسديم لتيآنها به هفت فض جمع گردد؛ تعداد

 عطاء فرموده بود: امبرشيبه پ را« مکلجوامع ال» يگژهيو اهلل

 :ميکنميبه طور نمونه اماره « جوامع الکلم» لتيتنها به فض م ام، نيدر

جذاب، دلربطا  با،ياسمم  زميامبرگرايمعناست که کمم پ نيالکلم به ا جوامع

فضطمء و  ادبطاء و انيم ام را در م نيترياعل و نيترممتاز يو بود، نيو دلنش

 ميمفطاه و يجهطان معطان کيطجنطاب،  ت کوتاه آنعبار کي رد بلغاء دامت.

 هنطيمز در آنجنطاب را يالهط يوحط الحکطم بطود، نهفته است؛ جامع العلوم و

 بود. گاردمد

                                                 

 .438صحْح راو   حدوف: ( 1)
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َُىمن  هْىو،ل  و مىاَ هْْىحل  مىاَ يل ضىمنومىن » آمده اسطت: يالبخار  يصح در
 را، شياپط دو فطک و دو نيبه من، مطاب کندميکه ضمانت  هر30(1) .«لىه اجلني ىة

 .کنمميضمانت  جنت را او يمن برا

 تياعضطا سطرا ريسطا بر و زديخمي فرج بر فساد از زبان  و ! تمام فتنه ويآر

و جامعه به مخاطره انداخته،  روح را در سط  افراد جسم و يکند، سممتمي

آفطات و امطراب در  وعيباعطث مط سازد وميمخت   صل  و آرامش را يفضا

 ود.مميخانواده و جامعه 

 دو جانبه بوده است: يبعثت عثت رسول اهللب

 نهيمد مي)جامعه( اسم دانشگاه در يکنفرانس در يندو استاد ،ياسمم مفکر

چه بجا فرمطوده اسطت: بعثطت  ميامت اسم صياز خصا يکيمنوره در مورد، 

 يجانبه بوده است؛ امّا بعثت رسول خطدا بعثتط کي يگذمته، بعثت امبرانيپ

 بوده است:  رون م دو جانبه و

 امت.  يبه سو امبريبعثت پ -1

 . گريد يهاامت يبعثت امت به سو -2

َْ َلىْيَ ُُمَّىةم ُُْلرَِ،ىْ  لِلنيَّىاِز ﴿ :ديطفرمامياماره نموده   تيح  نيبه ا اهلل ُكنْيىُ 
َِن ِسَّللَِّ  َن َعىىىِن اْلُمنْيَكىىىِر َوتُىْمِمنيُىىى ِْ َ ىىى  روانيطططپ يما امططط  : (2) ﴾ َُْمىىىُروَن ِسْلَمْثىىىُروِا َوتَىنيىْ

مادام که امر  د،يمده ا دهيآفر هاانسان يکه برا ديهست يامت نيمحمد! بهتر

ََي ﴿ :ديطفرمامي و .ديدار مانيو به خدا ا ديينمامياز منکر  يبه معروف و نه

                                                 

   .6474صحْح راوی  حدوف: ( 1)
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َِّاِمَ  ِسْلِقْ ى ِ  ِا قَىى ِا ُكُِِ ! ديطآورده ا مطانيکطه ا يکسان يا31(1) :﴾َُوَىَ ا الَِّذوَن َآَمنُي

 .ديداد بکوم عدل و ةو در اقام ،ديساز شهيپرا  يگرداد

 يبطه سطو ايطفرسطتاد  مطنيکه آنان را بطه  يخطاب به افراد خدا رسول

ِا مث  ر  نو  ر َْثأل َ م»فرمودند:   ؛ياز قبا يالهيقب : مطما يعنطي32(2) «نووَل تبثأل

 .ريگنه سخت ديفرستاده مده ا ريآسان گ

ودنطد و بطدون تکلطف بطر رده بکط را درک  طتيح  نيطا  اًيکرام عم اصحاب

 ةبن عامر خطاب بطه رسطتم، فرمانطد يبود. چنانچه ربع يمان جار يهازبان

خداوند ما را مبعوث نموده است و نه گفطت  :«هللا اَ ثألنيىا»قشون فارس گفت: 

 یالثبىاد ذلى بىادةهللا اَ ثألنيا لنيخرج من شاء من ع» !ريخ م،يکرد اميق اي م،يما درآمد
 33 (3)« ...عبادة هللا وحده

 در مياسم امت ،يشتازيو پ يابيرمز کام شرفت،يپ عوام  نجاح و ن،يا برابن

بخش و سطعادت نجات نياحکام و قوان از يرويو پ مياسم ةديتمسک به ع 

 امبريطاخطمو قطرآن گونطه پ و رتيسط ياسمم، الگو و سرمشطق سطاز نيآفر

ول ا صطدر رنهفتطه اسطت؛ چنانچطه د ياجتمطاع و ،يفرد يرحمت، در زندگ

  .رفتيپذ قتح  نيرامد يخلفا ييطم رعص و مياسم

 در گطودال ذلطت و در عصطر حاضطر ميست که چرا امت اسمنجايا سؤال در

 يزننطد؟ اسطباب انحططاو و فروپامطميپا  همکت دست و و ينابود ،يخوار
                                                 

ِوه 1) .135ِ اء: ( ا
.6128و  220( صحْح راو   حدوف: 2)
ِاحل ن عل دْاا اد ا( 3) بىد ترمجىه ع    ا ل ىر الثىاَل طاطىاط امل ىلمامى   النيىدو  احل ين  اَ

 .65 -66  ص 1  ط 1384ِشر اح ان  اا    ينعألما َْاحلق
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 تيوضطع نيطهمطه، علطت ا الشطأن قبط  از ميقرآن عظ ست؟يمسلمانان، چ

َِ  :ديطفرمامينمطوده  انيطعبارت موجز ب کي رد امت را، فمکتبار ﴿َوَمىْن َُْعىَر
ََنْيْكا﴾ برتابطد؛  يمطن رو ادي از ذکر و هرکس: و 34(1) َعْن ِ ْكِر  هَِإنَّ َلُه َمِثَْشْة 

  دامت.  دخواه يانباريپر مش ت و ز يزندگ
 يگع ط  افتطاده و يفروپامط ،ينزولط ريعوامط  سط ياسمم استاد ندو مفکر

 ،ياجتماع و يفرد ،يگوناگون زندگ يهاعرصه در آنرا ياهامديپمسلمانان و 
 يابيطبطه ارز(  م)مىا ا ل ىرالثاَل طاطىاط امل ىلگارش تحت عنوان ندهما اثر در

ع ط   سطپسجهطان و  يمسلمانان در رهبرميانزوا و ناکا»: ديگوميگرفته 
، امتهاو از نوع انحطاو ملتها  يا دهيپد ،يمان از صحنه کار و زند گ ينينش

مطدن  دهيطو دولتهطا، مکسطت مطاهان و فاتحطان، برچ هاو ان راب حکومت
گونطه  نيطا يهطر امتط سي. در تطارسطتين ياسيس يهاو فراز و فرود هاتمدن

 ي( علطسطلمانان)انحططاو م ةحادث نيافتد.. اما اميتحوالت به کثرت اتفاو 
 زينگاگفتمط و رينظ يب ينوع حوادث، حادثه ا نياز ا ياديز يهارغم نمونه

 ةجامعط يبطود کطه بطرا يانحططاو رسطالت يبود.. انحطاو مسلمانان به معنا
 ايطو دن نيکه نظام د داديرا نشان م ياهيپا يروح بود و نابود ةبه مثاب يبشر

بود کطه تطا اکنطون نطاگوارتر،  يشرب ةفاجع کيحادثه  نيبر آن استوار بود. ا
حادثه در  ني. البته ااستنشده ر تکرا سياز آن هرگز در تار رتريتلختر و فراگ

 افتطهيدهطه تح طق  نيدر مطدت چنطد جاًيبلکطه تطدر فتطاد،يروز اتفاو ن کي
 35 (2).«است

                                                 

ِوه طه( 1)  .124 :ا
 67-66و  71-69َه صمحات     ا ل ر الثاَل طاطاط امل لمامهان مصدو  م( 2)

ِد.  مرا،ثه ش
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 :يروز اهيس شقاوت و نيراه نجات از ا

کطه عممطه ابوالحسطن  سطتا يالودو س از کجا مروع نمود؟ کرد؟ و ديچه با

 به آن پاسس داده است: قبمً يندو

جوانطان عطرب در  نيبهتطر کطهيحال دررسطد، يمهرگطز بطه سطعادت ن جهان

مطاده و مطکم  محطور مطان بطريمهوات غرو اند و زندگ در يعرب يکشورها

جهطان هرگطز  ي. بطراشندياندمين گريد يزيبه آن دو، به چ چرخد و جزمي

کطه  ييهايپ  جهاد، فطداکار از به سعادت برسد؛ مگر با عبور ستيممکن ن

کطود اسطت و کطود  ازمنطديسخت ن نيزم د.کنن ميت د ديجوانان مسلمان با

که با آن اصمح  مود و کشت با عظمت اسطمم در آن جوانطه  تيبشر نيزم

جوانان عطرب آنهطا را در راه سطر  دياست. با يفرد متيتما و هازند، خواسته

 ريو صل  در جهان و انت طال مردمطان از مسط تياسمم، گسترش امن يبلند

 36 (1) شت فدا کنندبه به يمنته ريبه مس ،به جهنم يمنته

بطار، همانطا برگشطت  فمکت تيوضع نيا راه ح  و نجات مسلمانان از گانهي

اسمم، عودت بطه آنچطه امطت  نينجات بخش و سعادت آفر نيمخلصانه به د

احسططاس  نيهمچنطط بودند.ميو فتوحططات اسططم ييازدهططار، مططگوفا عصططر در

و اقتطداء  نيزم ير رود دهيامت برگز ثيمنح ،يامانت اله يادا در تيمسئول

سطنت  الشطأن و ميتمسک به قرآن عظط و، اسمم امبريپ سلوک و رتيبه س

بامد؛ تطا مي نيزم يعدالت در رو نيو تأم يت و يريگشهييو پ فيمر ينبو

َْ َن  :ابطديدر حق امت تح ق  اهلل ةفرمود نکهيا ا ِفََمىاَ هِتِ ِْ ُ الَّىِذوَن اتىََّقى ى  اَّللَّ ﴿َووُىنَيجِ 

                                                 

 .347-346ص    ا ل ر الثاَل طاطاط امل لمامهان مصدو  م( 1)
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َِن﴾ الَ ىَُ َيََ  ُ  َْ َحَْزُِى  انطد؛کرده  شهيپ يرا که ت و يخداوند کسان و (1)ُِء َوَن ُهى

بمء به آنهطا  و يبد چگونهيه رساند، وميبخشد و به م اصد مان ييي مرها

 37گردندمين نياندوهگ و نيرسد و غمگمين

بشطر و  تيمطده جهطت ارمطاد هطدا دهيطگزامت بر گانهي مي! امت اسميآر

کطه  ينطيد  يبه منابع اصط رايز ،و سعادت است ريخ يوبه س انجه يرهبر

امانطت  نيطکه از حم  اميهنگا اند، و دهياست مشرف گرد ياله يهمانا وح

قبال همنوعطان مطان فرامطوش  را در شيخو تيلئومس نمودند و يمانه خال

علطم و دانطش، بطه  يريطگافر يبجااسمم فاصله گرفتند،  ميتعال ازنمودند و 

 يمشغول مدند؛ همان بود که خوار ؛ينفسان ياز هوا يوريو پ يامور مخص

تمططام  ةجططيمططان مططد. در نت ينص يگع طط  افتططاده و يروز اهيو ذلططت، سطط

 را متحم  مدند. يريپذبس جبران نا يخسارت نيزم يرو يانسانها

 بحث: جيخالصه سخن و نتا

ول نطز و تيبشطر يمنجط گانطهيبعثت  مهربان با ارسال و خداوند منّان و -1

 د،ياکمال و مکارم اخمو را به اتمام رسطان ةياسمم را به پا نيمب نيد ،يوح

 زنطده و د،يطجاو بطزرگ، ةاش را به عنوان معجز شنيدلن و بايز کمم پاک، و

 و رمنبطع نطو ،يآنطرا دسطتورالعم  زنطدگ نمطود و اهدا امبرشيپ يارزنده برا

نطوان بطه ع نشگابنطده يسطعادت بطرا و يابطواب خومطبخت ديطکل و تيهدا

َْ ﴿ داد. نعمت قاب  امتنان قرار نيبزرگتر ُ َعَل  اْلُمىْمِمنِيَ  ِذْ  ََىَثىَف ِهىِْ  َلَقْد َمنَّ اَّللَّ

                                                 

ِوه ( 1)  .61 : مرا
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 ُِِ َُ اْلِك َىىاَب َواحلِْْكَمىىَة َوِذْن َكىىا َْ َووُىَثلِ ُمُ ىى  ِْ َْ َآََيتِىىِه َووىُىىزَكِ   ِْْ لُىىِ َعلَىى َْ وَى ىْ ِْن ِمىىْن َُِْىُمِ ىىِ  ا َوُاىى
 38 (1) ﴾ُمِب م  َل م ََ ِمْن قَىْبُل َلِم  

 انيطم کطه فرسطتاد  درميهنگا مسلمانان منت گذامطته، گمان بريب اهلل

 خواند، وميخدا را  يهاهيمان آ يمان،که برا از جنس خود يامبريپ شانيا

 کطهيالحدر  آمطوزد،ميرا کتاب و حکمت  شانيا گرداند وميرا پاک  شانيا

ِْ الْ ﴿ بودنطد. يآمطکار يدر گمراهط نيطاز شيپ َْ َوَُْاَْمىُ  َْى َْ ِدوىنَيُك َ  َُْكَمْلىُ  َلُكى
ْاىَلَ  ِدونيْىا ِِْ َُ ا ُْ  َلُك َِ َْ ِِْثَمِت َوَو  نيمما، د يامروز کام  کردم برا39(2) ﴾َعَلُْْك

مطما اسطمم را بطه  يبرا  دميپسند مما نعمت خود را و تانرا و تمام کردم بر

 نيبطه مطؤمن رشامبيطپه کط ينيد يبرنامه و قانون زندگ ن،ييو آ نيد ثيح

َْ ﴿مان است،  يهانفس سزاوارتر از  40 (3) ﴾النيَِّيَ َُْوََل ِسْلُمْمِمنِيَ  ِمْن َُِْىُمِ ِ 
 انيطم او را در م،يقطرار دهط يرا مورد بررس امبريپ قيال ةرياگر ما س -2

گفتطارش، بطا  عمط  و کامط  او را در ريتصو و م،ينيبميزنده  همواره ارانشي

 اءيطر ه،يراياست به دور از پ ياخمق ياو دارا م،يينمامياهده مشتمام وضوح 

پنهطان و  و مطکارآ م  و روز، تواند آن را پنهان سازد، او را درميو تظاهر ن

 ،يريو پ يجوان خانه و بازار و در ضعف وقوت و در در و شيو آسا يسخت در

 دهيندو پسط بطاي! چ طدر زي. آرينيبميسان  کي ،يبرتخت نبوت و پادماه

 يهزاران مخالف و معاند نسبت به داعط انيالشان در م ميست که قرآن عظا

                                                 

ِوه آ  عمران  آ( 1)  164 هوا
ِوه ( 2)  .  3 هوائده  آما
ِوه ( 3)  .6 هوحزاب  آاا
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َّىَك َلَثلى  ُللُىقم َعِظىَْم ﴿ دارد:مطي اعطمم نيحق چنط  يا قيطبطه تح 41(1) .﴾َوِذ

 مي: نه تنها صاح  اخطمو عظطيعني. يهست اخمو از ييم ام واال محمد! بر

 .يبلکه برآن تفوو دار يهست

کطه او و پطدرش  با رسول خدا يگ طوالنجن ازد جه  بع يبن أب عکرمة

دهم کطه مطي يگطواه»: ديگوميمسلمان مدن  ةلحظ در دند،يبه انجام رسان

دهم مي يو گواه ست؛يندارند، ن کيکه مر گانهي يخدا بر حق جز يمعبود

و راسطت  نيکوکطارتريدهم: تطو نمطي ي. گطواهييکه: تو بنده و رسطول خطدا

سطخنان را  نيطا»کند: ميعکرمه عموه  «.يسته انسان نيترکام  ن ويگوتر

 42 (2)« انداخته بودم. ريبر زبان آوردم که از مرم سرم را به ز يدرحال

 ،ييبايمطک سطال بطا کمطال صطبر و زدهياسمم در مدت س ميگرا امبريپ -3

 شيقطر نيمشرک انياسمم را، در مکه مکرمه، م نيد ،يامانت دار صداقت و

منوره هجرت فرمود، همطان  نهيبه مد ر اهللتوگسترش داد، سپس به دس

 622سپتامبر  27مطابق  يهجر کمياالول سال  عيرب 12بود که روز جمعه 

فرود آمد،  يانصار وبيم اب  خانه أبو ا نيزم نجار، در يبن انيدر م يمديم

 ةگام، سطنگ تهطداب جامعط نياول در يمد. و نيآنجا مسکن گز در مؤقتاً و

مبنطاي توحيطد،  بطر شيبدست توانا و مبارک خوبار  ينمتمدني براي نخست

 يو ت.مطتعصط  گذا نوع تبعيض و از هر بدور ميت وا، عدالت و اخوت اسم

جامع، مام ، کام  و  نيم دس اسم م را به عنوان د نيد ال،مدت ده س در
                                                 

ِوه 1) .4قلَ: ( ا
  1389مشى د وااىل    اوسي  هراى اده لىدا  ترمجىه مصىطم نوالراىِ  آلر    حِ  دْاث( 2)
 .181-180  ص1ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيامبر رحمتبعثت                                                 هاي جمعه      خطبه

 

404 

 

ر ن طاو يالعرب وسا رهيدر نزد خداوند در سراسر جز دهيپسند م بول و نيد

 د.داجهان انتشار 

ِکه  تهي اىى ي  ميالقىىر  لإلق ىىداء سلنيىىي ِه ىىىقنياوهللا )عىىز  و،ىىل( ُن  اخل ىىا  ُو،ىىِ وي و اىىل
ِن وهثىىل وعمىىل و   شىىرهنياوحرمىىه و  و املىىِت ي بىىهححبىىه وحىىب مىىن  ر قنيىىاوواللقىىه  قىى

ح ىىاب و ن اىىاَق  ياجلني ىىة َغىى دللنياوىىن ُُاىىح  اىىبحاِه سألىىه اکعظىىَ  َشىىماع ه  کمىىا
 .ِاتالدع بْجم یعقاب. ُِه تثال
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  21   
 

 و بناي جامعه انساني دعوت ،هجرت
 )از هجرت تا رحلت(

 ینصرجعلمواأل نيونصرراهاجرر  نيشرع اهلجرر  لممتضعرع  ياّلذ مياحلک زيهلل العز  احلمد
وأشرراد 1(1) ﴾َوَرَعررَ  َلَمَمرَا اليرَذيَن َلَ رررسوا الت ر كَمِ وََلَمَمراس ا َي َعررَي الكعسمكيَرج﴿ ن،يألردا  الرد
حممردا  دانيوأشاد أّن س ،نيله، بّشر عسوله ابل ضح اهب کيال هللا وحده الشر إله إأن ال 
شرر  لبرج ه وألمر  أ. المارم لرّ  وسرّمم وابعل لمرِ نيأعسمه هللا عمحرا لمعرجه ب،ياحلب

  یهللا ولمر یإل ناميرروا فراعا بدعجنيلحجبه الذأآله و  یحممد ولم بنجيخمقه سيدان وحب
 اّمج بعد: .نيالد مو ي إيل هيهبد یکّ  من اعضد

رررمس ﴿: یهللا تعرررجل قرررج  ِس ُس َل ِسمك نَعكَمرررَ  َوَعَ ررري ُس َلمَررريك ررر َمك ِسمك َوَأيك رررمك َ يرررَن ِس ُس َل َممكررر َم َألك الكيَررروك
ََلَم َ يًنج  2 (2)﴾ اْلكَسك

هجرت  رامونيجمعه مبارک را پ نيا ة! خطبزيجوانان عز ،يگرام دانيموسف

اختصفا   تيبشفر خيتفار نقطه عطف  نيا دمحم بناياسالم، حب امبريپ

 يچه اسفرار ثربيبه حبشه و  روانشيو پ امبريهجرت پ : درميام تا بدانداده

 ونمفادر جهفان ر يتحفوتت و نهفته است؟  با هجرت آنجنفاب چفه وااعفات

                                                 

 .40 :توبهسوعه ( 1)
 .3: جئدهمسوعه ( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...، دعوت وهجرت                                                        هاي جمعه      خطبه

 

406 

 

 عصففر حا ففر درميامففت اسففال يانحطففاو و عقففت اگتففادگ عوامفف  د؟يففگرد

 سيتأسف يبفرا شيهفاپالن قيفتطب در اسالم امبريپ تي. رمز موگقست؟يچ

و حقفو  بشفر،  ياسفون اسففاان نيتفخسفن يبادفم نيو تدو يانسان ةجامع

 ؟چه بود

 هجرت مسلمانان به حبشه: نياول

َوَأنكرررَذعك َلَشررر ََتَ  ﴿نمفففوده گرمفففود:  امفففر امبرشيفففبفففه پ کفففهيهنگام اهلل
رَرَبنيَ  َقرك . و پفس از را از عفااب اهلل کفتينزد نشفاوندايبترسان! خو و3(1)﴾األك

ررََلنيَ ﴿ داد: دستور هنکيا َمرس َوَألكَرضك َلرَن الكمسشك پس آشکارا ساز 4(2) ﴾فَجلكدَعك ِبَج ترسؤك

و اصحابش  امبريپبر تاب!  يو از مشرکان رو يشوميدان امر آن چه را که ب

آغاز نمفوده ميبه طور آشکار به دعوت اسال ثاريو ا مانيسر شار از ا هيبا روح

 يرومنفدياز ن شيانان روز اگزون شد، کفار افراند. همان بود که تعداد مسلم

مسلمانان آنچنفان  هيخود را عل تيآزار و اذ دند،يمتداوم اسالم در هراس اگت

عاجز تصفور  روانشيپ تيخود را از حما کرمکه رسول ا دند،يشدت بخش

لرو »و گرمفود:  نفديحبشه هجفرت نما يکرد، لاا آنها را امر گرمود که به سو
هللا لکررم  عرر جيی لنررده أحررد، حض ظمررميممکررج ال  اررجيبشررا، فررفّن فأعض احل یخررررضم إلرر

 د؛يحبشفه رهسفرار شفد نيسر زمف ياگر به سو 5(1) :«هيفررج وخمررج ممج أنضم ف

                                                 

   .214 :شعرا سوعه ( 1)
 .94جر: حسوع  ( 2)
 . 321عوايُ ابن اسحجق  ع س ه ابن عشجم، ج او ، ص ( 1)
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شفود؛ تفا ميکس ظلفم کفرده ن چياست که در المروش ه يدشاهدرآنجا پا

 ريفآنچفه درآن گ رگفت را از رونيفو راه ب شيشما گشفا يخداوند برا نکهيا

 بگرداند. ديامانده
که تعفداد شفان  امبرياب پحگروه از اص نيماه رجت سال پنجم بعثت اول در

عثمفان بفن عفنفان کفه  يبه رهبفر د،يگردميبه دوازده مرد و چهار زن بالغ 

را  ايفشفت، راه در يکيبود، در تار يو همراه زين امبريدختر پ ةيهمسرش ران

بن عنبسه بن  فةيد. ابوحا( روانه حبشه شدنبهي)شع گرگته؛ از بندر شيدر پ

موکفت  نيفبفن عفوام در جمف  ا زيفهمسرش سهلة بنت سه  و زب و عهيرب

 مبارک شام  بودند.

هللا بعررد   يسرب ررا يفعرجُيإّّنمرج أّو  ب»در بفاره شفان گرمفود:  اکفرم رسفول
و  ميخانواده اند که پس از ابفراه نيآن دو نخست« الترَلم امرجيولوط لم ميابراع

 6(2)هجرت نمودند.  الم در راه اهللالس همايلوو عل

 عاتينمودن دو ماه )شعبان و رمضفان، در مفاه شفوال، شفا ياما بعد از سرر

 شيو اسفالم آوردن افر نيو مشفرک امبريفپ نيمصالحه و سازش بف نيدروغ

 ياعفده اگتنفد،يرا در تيفوااع نکهيبرآنها اثر کرده؛ به مکه بر گشتند. بعد از

از  يمفرد تيفحما تفن در جفوار و نيچنفد د وحبشه بر گشفتن به گريبار د

بفر مسفلمانان  شيشکنجه و خشونت افر اميا نيوارد مکه شدند. در ا شيار

 ايف 82بار به تعفداد ) نيشدت گرگت؛ بار دوم به حبشه هجرت نموده اند.  ا

                                                 

 .138اهخضوم: ص قيالرح ،يمبجعکپوع ( 2)
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( زن 19 ايف 18) گفروه باشفد و نيفجفزو ا زيفن عمنار کهي( مرد، در صورت83

 7 (1)هجرت کرده اند. 

ند بفا خبفر شفد ينجاش ييکويو ن ياز حسن هم جوار نکهيبعد از ا نيمشرک

روح  نيفآنها ااب  تحم  نبود؛ از ا يبرا نيمهاجر يحصول پناه گاه و در امان

 يعبفداهلل بفن ابف»و « عمرو بن العا  بن وائف »دو مرد چابک و کاردان را 

و  ينجاش يراب گرانبها ياياند همراه با هدا اوردهيرا که هنوز اسالم ن «عهيرب

متقاعفد  نيرا به اخفرا  مهفاجر يگرستادند تا نجاش شيها (کي)بطر قيبطر

شود،  دهيشن نيطرگ  يو دت يبر آن شد که مو وع بررس يسازند اما نجاش

خوانفد.  شيرا به نزد مسلمانان گرستاد و آنان را به دربار خو يرو کس نياز ا

هففر چففه  جففهينت و .نففديت نگوفز راسفففرگتند جفففگفف ميصمفسلمانان تفففمفف

 واهد بشود.فخمي

را، وا  شياسفت کفه در راه آن، افوم خفو يشفيچفه ک نيگفت: ا «ينجاش»

!  د؟يفا رگتفهياز ملف  جهفان را پا کيف چيهف نييمرا و نه آ نيو نه د دينهاد

 نيمهفاجر سيرئف اسفالم  وميگرا امبريفپ ريسف نيطالت ، اول يجعفر بن اب

و  تيفجاهل اهياحوال دوره سف ه،شاه حبش يصدر اول اسالم در محضر نجاش

 ميبودميپادشاه ! ما مرد» نمودند: انيب نيرا به آن، چن اسالم امبريبرخورد پ

بفه اعمفال  ،ميخفورديمرده را مدوخف م،يديپرستميرا  که بتها تياه  جاهل

 يبفد رگتفار هيبفا همسفا م،يکردميرحم را اط   ةصل م،يآغشته بود ءگحشا

                                                 

برن هعرج ، ا* زا  ا 364، ص1ابرن عشرجم، ج ه  ،  به نق  از سر 141اهخضوم: ص  قيالرح( 1)
  اند.مي حي( عا لح82لد  خنتُ ) ي* لَلمه منصوع پر 44، ص2ج و24، ص1ج ميالق
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 م؛يکفرديم يزندگ تيفيک نيخورد، ما به همميرا   ي ع ما ياو م،يداشت

کفه نسفت او،  ديفخود ما برگز انياز م يامبريپ ما، يبه سو يتا که حق تعال

را بفه  . مفاميشناسفميرا  او يو پاکفدامن ياو، امانتفدار يو راستکار ييکوين

و از  م،يو او را بررست ميبشناس ييکتايرا به  گرا خواند تا او کتاي يخدا يسو

 . مفاميکن ييجو نارهک دند،يپرستميما  اکانيکه ن ييگها و بتهاپرستش سن

 ک،يفن يگيساختن رحفم، همسفا وستيو پ يو امانت دار ييرا به راست گو

را از اعمفال گحشفاء،  گراخوانفد. و مفا يزيحرام و خفونر يهامال از يخودار

و نسبت دادن گحشفاء بفه زنفان پاکفدامن بفاز  ميتيخوردن مال  ،ييدروغگو

 را يزيفچ چيبه او ه و ميبررست ييکتايرا به  به ما امر کرد که اهللداشت. 

 8 (1) «کرد را به نماز، زکات و روزه امر . مامياورين کيشر

گو باز يدر حق آنها روا داشتند به نجاش نيرا که مشرک ميستو ظلم  سرس

شفما را  گفرانيد انيفو از م ميشفما آمفد بفه کشفور» نموده، عفالوه کفرد: 

کفه  ميفدارد مي. پادشاها! اميياسايکه در جوار شما ب ميبود  يو ما ميديبرگز

 «.  شما بر ما ستم نشود شگاهيدر پ

آورده اسفت،  يخفدا دتان از نفزامبرياز آنچه پ يزيچ ايآبه او گفت:  ينجاش

بخففوان.  ميگفففت: بفرا "ينجاشف". يپاسفخ داد: آر "فففرعج" د؟يفهمفراه دار

تفالوت  شود،يآغاز م "عصيکه"ه با را ک ميمر ةسور نينخست تايآ "فرعج"

 که محاسنش مرطفوب شفد و ستيچنان گر "ينجاش"کرد به خدا سوگند 

                                                 

 ،«قررآن يعجهيسرج  ع» يسرمجوق ن،يترمجره لرَلا الرد ظَل  القررآن، ، يفقطب ديس ديشا( 1)
 230ص  1طر 
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تالوت شده بفود، بفه  شانيآنچه برا دنيشن از زين يو شانيکش يهامصح 

 اشک، تر شد.

اسفت کفه از  يآورده، نفور يسفيآنچفه ع کفالم و نيفگفت: همانفا ا ينجاش

دوسفتش را مخاطفت  رو بفن عفا  وتابد سرس عمميمشکات )کانون نور( 

و "9(1)کنم.مفين ميشما تسل گفت: نه، سوگند به خدا که آنان را بر ساخت و

از طالء   يدوست ندارم که کوه د،يدر امان هست ديگفت: برو نيمهاجر يبرا

را مسفترد نمفوده  شيافر ةيو هد "کنم. تياز شما را اذ يکي داشته باشم و

 10(2) «آخذعج منکم یحضّ  ّن مج أخذ هللا الّرشو  م»گرمود: 

رشوت نگرگت که من  د؛يبه من بخش که يايدر مقاب  پادشاه : اهلليعني

بفه  شيرفاف ندگانيمافنف يساعفمف تيرتفتف نيدفبف "رميفشما رشوت گفز ا

 . ديانجام ميناکا

 منوره نهيهجرت به حبشه و مد يامدهايواقعات و پ

هجرت مسلمانان به حبشفه،  يهاامديوااعات وپ زا يمقام به ذکر برخ نيدرا

 نيمشفرک سيدرمکه و پالنهفا و دسفا ارانشيو  امبراسالميپ يبحران تيو ع

سفرس در مفورد  م،ينمفاميرا اکتففاء  ارانشيف و امبريپ ينابود يبرا شيار

 کنم.ميصحبت  امبريهجرت پ

                                                 

   142- 143اهخضوم: ص  قيالرح( 1)
 اي بيررر)إّن عرررذا احلب النررري    سررر ف،يشرررر  يوالرررس مترررجد نبرررو  ،يابررروبکر ررررجبرا زائر  خيشررر( 2)

 .125، ص2م، ط1989عر = 1409حمب(،  اعالشروق، رد  
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 !تيبشر يداران منجدوست ز،يبرداران عز
بشه نقفش بفر آب شفد نفه از ح نيدر استرداد مهاجر نيمشرک رنگين چون

اسالم  امبريات  پ يمسلمانان اگزودند بلکه درپ ةشکنج آزار و ت،يتنها به اذ
و  يبه طور علن شيبه دعوت خو ييبايشک با کمال شجاعت و يشدند؛ امنا و
گرگفت. ميافرار  نيمشرک تياذ همه روزه مورد آزار و داد وميآشکارا ادامه 

کننفد مي تيفروال عمرو بن العفا از او رير اصحاب سيو سا ريابن أث

 ده،يرن ر  حممرد ب ي! والّرذشيمعشرر قرر  ايتترمعون أ»: گففت ول اکرمکه: رس
کفه نففس  ي! اسم بفه ذاتفشيگروه ار يا ديشنومي ايآ«: لقد رئضکم ابلرذبح

از جانفت اهلل آمفده  تفانشما به هالکت  يمحمد به دست اوست؛ من به سو
عمر و بن »نمود که گفت: از پسر  تيروا «ريعروه بن زب» از  يبخار11(1)« ام

مرتکفت  امبريفنسبت به پ نيکه مشرک يکار نيترديشد دميپرس« عا 
کعبفه نمفاز  کيفنزد امبريکه پميگفت: هنگامي يگو، وباز ميشدند، برا

را به گفردن مبفارک  راهنشيآمد و پ شيپ «طيمع يبن أب بهعق»گزارد، مي
 شيپ« ابوبکر»به شدت گشار داد. آن حضرت انداخت و به اصد خفه کردن، 

را  يمرد ايآ»دور ساخت و گفت:  امبريگت و از پراو را گ يهاآمد و شانه
 12 (2) «: پروردگارم اهلل استديگوميکه  ديکشمي

                                                 

 .122 -119، ص 2مصدع، ط نيمه( 1)
 .544ص  1ِبکه ج  نيلحجبه من اهشرکأو   الّني يابب ذکر مجلق ،يخبجع  حيلح( 2)
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 اسالم: نيبه دمشرف شدن حمزه و عمر
 يمزه بن عبد المطلت، عمفوحالحجه، سال ششم بعثت أبو عمار  يذ ماه در

 نيگفآدر آسفمان دود وز بعد، حضرت عمر بن الخطفابسه ر و امبريپ

 مفانيپهنفاور را بفا نفور ا يآن ظلمت سفرا يو گضا دنديعرب درخش رهيجز

 امبريفپ ةنفيريد يآرزو ت،يدو شخصف نيفدرخشان نمودند. با مشرف شدن ا

: بعمرر کيرإل نيب الرررمحرالمارّم ألرز اْلسرَلم أ»ده بفود: رکه دعاء ک رحمت
دو  نيفبفرآورده شفد. بفا مسفلمان شفدن ا «  برن عشرجمرار و أيبأبن اخلطجب 

را بفا  برخفورد شفان ةويش نيو مشرک اگتي شيشخص تعداد مسلمانان اگزا

 کفه در ميتوانستميگفت: ما نميابن مسعود  دادند. رييو أصحابش تغ امبريپ

 13(1) که عمر مسلمان شد. نيتا ا ميکنار کعبه نماز گاار

 14 (2)«. ميبود رومنديعمر همواره ن پس از اسالم آوردن»گفت: مي و 

 :اسالم امبريپ يبرا شيقر ةندينما زيآمصلح پشنهادات

عتبه بفن  شيار ةنديعمر( نما حمزه ودو اهرمان ) نياز اسالم آوردن ا پس

 ييمفا برادر زاده تو از يگفت: ا کنارش نشست و در آمد و امبرينزد پ عهيرب

اما اومفت  ،يبلند دار يگاهيت جاسن ن وبه لحاظ خاندا يدانيچنان که م و

تا  و.. از من بشنيو وحدت شان را شکست ياجه ساختوبزرگ م يرا با مشکل

گرمفود:   امبريفپ يريرا برفا يکه برخ ديبنگر شا ،را بر تو عر ه بدارم يامور

با آنچفه آورده  يخواهمياگر  !زادهگفت: برادر يشنوم. وميبگو  ديالولابأ يا

                                                 

 .154 قيالرح 103ص  يلبدهللا النجد خيالرسو ، ش    خمضصر س( 1)
 544ص  1اسَلم لمر بن اخلطجب ج ابب ،يجع البخ حيلح( 2)
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  کفه از ميفگفرد آورد شيثروت خفو مال و آنقدر از تيابر ،يثروت اندوز ،يا

تفرا سفاتر و سفرور  ،يشراگت خواسفتار اگر شوکت و و يشو تردارا ما ةهم

اگفر  و ،ميريترا پادشاه خود بگ يخواهمي ياگر پادشاه .. و ميسازيم شيخو

را  بفانيطب يخفود برانف او را از يتفوانمياست که ن يجنن ديآمينزدت  کهآن

 .ي.. تا مدوا شو ميگرد آور

! ديأبا الول يا»به او گوش سررد. آنگاه گرمود:  گفتار عتبه انيتا پا امبريپ

 ني. گرمود: پس ازمفن بشفنو. گففت: چنفيگفت: آر اگت؟ي انيسخنت پا ايآ

﴾ تَرنكزَير   َمرَن الرريمحكََن الرريَحيَم 1حرم ﴿﴿. مين الفرحکنم. گرمود: بسفم اهلل الفرحم
ُك 2﴿ رررَم من يَرعكَممسررروَن ﴿﴾ َلضَرررجب  فسصَّ ﴾ َبَشررر ًا َونَرررَذيًرا فَرررَ لكَرَض 3َآاَيتسرررهس قرسرررركَآاًن َلَربَيَرررج َلَقررروك

َمعسونَ  ثَررسعسمك فَراسمك اَل َيتك لسواَن َإلَيكرهَ  ﴾4﴿ َألك  نيفتفا ا15(1) ﴾َوقَجلسوا قرسمسوبرسَنج يف َأَلنيران مميرج تَردك

! سفخن ديلولسرس گرمود: أبا ا ،سجده کرد و ديسجده رس ةيبه آ امبريکه پ

بازگشفت.  شيدوستان خو يبا آن .. عتبه به سو يدانميتو خود  ،يديرا شن

سفوگند  داکفه بفه خف نيفگففت: خبفر ا د؟يفچفه خبفر ابفا الول !نهاگفتند:

نه شعر است نفه  نيام. به خدا ا دهيکه هرگز همانندش را نشن دميشنميکال

ا بفه مفن وا کفار ر نيفا و دي! سخنم بشفنوانيشيار يسحر است نه کهانت ا

 دميکه از او شفن يبه خدا سخن ،دييکناره بجو و دي. از او دست بردارديگاار

شفود شفما کفارش را بفا خودتفان  رهيفدارد، اگر عرب بفر او چ ميعظ يخبر

شفوکت  شود، سلطنت او سلطنت شماست و رهياگر او بر عرب چ ،دياساخته

تنفد: بفه خفدا بفا . گفديمردمان ا نيتربا او از برخوردار او شوکت شماست و

                                                 

.5-1( سوعه فصمُ: 1)
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 ديفخواهيمفن اسفت شفما هرچفه م يأر نيفزبانش ترا جادو کرده. گففت: ا

 16 (1)«. ديبکن

رگتفه، همفان  امبريفنفزد پ ،عتبه اکتففا ننمودنفد ةبا مااکر شيار سران

پاسفخ داد:  نيچن اما رسول اهلل ند،عر ه نمود شيبرا گريمطالت را بار د

ام نه از آنروست که اموال شما را هرآنچه آورده ستيدر من ن دييگوميآنچه 

 رزوشفما را آ بفر ينفه پادشفاه و ميتان بجو انيم در يشوکت اي طم  دارم و

مفن  بر يکتاب و ختهيبرانگ شيخو ةمرا به عنوان گرستاد دارم، اما خداوند

باشم .. اگر  گو اريهوش مرا امر گرموده که شما را مژده بخش و نازل نموده و

اگفر مفرا  و عقبا خواهد بود و ايشما از دن ةهمان بهر ،ديريآنچه آورده ام برا

شفما حکفم  و مفن انيفورزم تفا خفدا خفود م ييبايحق شک به امر د،يرينرا

 . ديگرما

 :امبراسالميمعجزه و نزول عذاب از پ درخواست

را  هاکوه شيبن کالب از آنجناب خواستند که خدا ياص آنان خصوصاً آنگاه

مفرده  بشفگاگد و نيزمف را در هارگتر سازد و رودرا بز هاشهر حرکت دهد و

 بفار از نيفگففت. ا را بفاز نيشيهمان پاسخ پ امبريگان را زنده سازد .. اما پ

بفرسفتد کفه او را  يبخواهفد کفه ملکف شيخفدا خواستند کفه از امبريپ

 و هفاگنج و هفاباغ گفتگفو کننفد و امبريفپ ةآنان با او دربفار کرده و قيتصد

همفان پاسفخ  امبريفکنفد. امفا پ جفاديا امبريفپ ينقره برا  وطال از ييهاکاخ

عفااب  امبريفپ از گفت. آنگاه مطلت چهارم را عر فه کردنفد و را باز نيشيپ
                                                 

ج  ،طرباين ، خرب  عاهعجم الصغ نياز ا ي* رزئ 294 – 293ص  1بن عشجم، ج  ه  س( 1)
 آمده اسُ. 265ص  1
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 امبريفسر شفان گفرود آورد. پ از آسمان را بر اي.. که خداوند اطعه دنديطلب

کنفد .. آنفان  نيبخواهفد چنف منوو به خواست خداست، اگفر نيا» گرمود: 

خاتمفه  بفا مفا چفه خواهفد کفرد؟ در ميريرا نرا نتيما د نمودند: اگرعالوه 

 يگفتند: اما ترا با آنچفه بفر سفرمان آورد کرده و ديتهد داًيآنحضرت را شد

شفان تفو مفا را! . رسفول خفدا از نزد ايف م،يما ترا هفالک کنف اي م،يرها نساز

 17 (1)« .. به خانه برگشت نياندوهگ برخاست و

 :امبريابوجهل در پالن قتل پ متيهز و يداستان شرمسار
تعهد سفررد  انيشيبه خانه اش؛ ابوجه  با تکبر به ار امبريبرگشت پ از پس

ه سفجده نماز سر بف چون در و نميبنش امبريانتظار پ سترگ در يکه با سنگ
را که گرگته بفود  ي. چون صبح شد ابوجه  سنگبا آن بشگاگم نهاد سرش را
  شست.. چون رسول خدا به سجده رگت ابوجهن امبريدر انتظار پ برگرگت و

شفد، امفا ناگفاه  کينزد يبه و آنحضرت رگت و يبه سو سنگ را برداشته و
رنفگ بفر چهفره اش  اگتگفاني متيکه همچون هزيحال و در دهيسخت ترس

که سفنگ را گرگتفه بفود خشفک  شيهانداشت عقت نشست چنانکه دست
 شيبفه سفو شيمفردان افر شدند تا آنکه سنگ از دستش اگتاد. چند تن از

بفه او  شود؟ گفت: چون برخاستم وميتو را چه  الحکمابا  يگفتند: ا آمده و
نفر  يناگفاه شفتر ،گفته بودم انجام دهفم شتيشدم تا آنچه را که د کينزد
. به خدا سفوگند کفه هرگفز رديمرا بگ خواستيمن و او ظاهر شد که م انيم

 ام.!  دهيند يشتر چيه در ييهادندان چنان سر و گردن و

                                                 

 . 158 -155اهخضوم: ص  قيالرح( 1)
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گرمففود: آن  گفتففه انففد کففه رسففول خففدا مي: بففراديففگوميسففحا   بففنا

 18(1)گرگت. مياو را  شد؛يم کيبود، اگر نزد  يجبرئ

 مصالحه: طرح سازش و

پفالن ابفو جهف  را در کشفتن  اهلل نکهي! بعد از اوريبرادران و خواهران غ

اسفالم  امبريفبفا پسازش و مصالحه را  رنگياسالم نقش بر آب کرد، ن امبريپ

 گرگتند.  شيدر پ

اسفودبن عبفدالمطلت بفن "آورده اسفت کفه  شياسفحا  در سفند خفو ابن

و  "خلف بفن  هيفأم"و "رةيفبفن المغ ديفول"و  "يعبدالمطلت بن عبد العفز

 ميبودنففد، هنگففا شينفففوس اففوم خففو کففه از اگففراد بففا "عففا  بففن وائفف "

تفا مفا  ايمحمد! ب ياطواف کعبه بود؛ راهش را گرگته؛ گفتند:  امبرمشغوليپ

عبفادت  م؛يپرسفتميآنچه را ما  زيتو ن و ميعبادت کن ؛يپرستميآنچه را تو 

بهفره  ؛يپرستمي.. ما از آنچه تو مييمشارکت نما گريکديکار با  نيدر ا کن و

سفوره  !! اهلليشفوميبهره مند  م؛يپرستميآنچه ما  و تو از ميشوميمند 

 19 (2))الکاگرون( را نازل گرمود. 

گفتنفد: اگفر  شياز ابن عباس نق  کرده اند که افر نيو سائر ديبن حم عبد

وخداونفد  ميپرستميمعبودت را  ؛يلمس کن دييتأ ةرا به نشان مانيهامعبود

 20 (3). الکاگرون( را نازل گرمودسوره )

                                                 

 299 –298، ص 1بن عشجم، ج ه  س( 1)
 .362، ص 1ابن عشجم، ج ه  نق  از س ، به160 اهخضوم،   ص قيالرح ،يوع پ مبجعل( 2)
 .692، ص 6الدعاهنثوع، ج ،يوطيمصدع، به نق  از امجم س نيمه( 3)
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ل خفدا وبفه رسف شياز او نق  کرده انفد کفه افر نيريو سا يطبر ريجر ابن

مففا معبففودت را  يسففال را عبففادت کففن؛ و مففانيهاتففو معبود يگفتنففد: سففال

َْكمسررسويّنَ َألكبسردس َأير َارج ﴿را نازل گرمفود:  تيآ ني. خداوند اميپرستمي قسر ك َأفَرغَر كَ ا َي 
َجَعمسونَ   21 (1) ﴾ا ك

 را بررستم.؟  که جز اهلل ديدهميمرا گرمان  ايجاهالن! آ يا

 شفترينشده، نرمش ب ديال نا امجواب ااط ، کام نيا دنيبعد از شن انيشيار

 نيفاز ا ريفغ يارآنف22 (2) :﴾ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴿: داده  گفتند نشان

را نازل نموده و  ونسيسوره  15 ةيپاسخ آ در دگرگونش کن. اهلل اي اور،يب

اسفراء( از  رهسفو 75-73) ةيفرا با نزول آ برشمايراه را بر آنها بست و پ نيا

 يکفار نيعواافت چنف ته و ازفار داشففح رفه آنها بفب  يمافت نيرفت ييزفج

 آگاه ساخت.

 :يديو نا ام أسيپس از  هوديبا احبار  نيمشرک تماس

 ميبه ناکا زيصلح آم شنهاداتيو پ ياز بخشيامت رنگيدر ن شيپالن ار چون

م صفتان مکه، موسو طانياز ش يکي دند؛ياگت يديجد ريتدب در گکر د؛يانجام

! به انيشيار يگفت: ا گرصت برخواست و نيبه نضربن حارث با استفاده از ا

نفه  شيبفرا يابر شما نازل شده کفه تفا کنفون چفاره ييخدا سوگند که بال

 و نيگففت:  محمفد نرمخفوتر امبريف. سفرس در وصف  پديفا دهيشياند

وع ن شما بود .. و آنجناب را از هر انينوجوان در م نيتر نيام و نيراستگوتر

                                                 

 .64 :سوعه زمر( 1)
.15( سوعه يون : 2)
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ن را  بفه چفاره  ايشيجنون تبرئه کرده، ار و ييسحر، شعر سرا ،ييدروغ گو

بفر شفما گفرود  يبرزگف ييفکرد که به خدا بال ديخوانده اش تأکدربرا ييجو

که  دندياگت ديترد شک و در ات؛ينظر نيا دنيبا شن شياست. سران ار آمده

دو تفن  ايف کيفباشد؛ نضربن حفارث را همفراه  مبادا محمد گرستاده اهلل

 کرد. نيچن بروند. او نهيمد اني هوديمأمور ساختند که به نزد 

اگر پاسخ گفت؛ کفه او  د؛ياز او پرسش کن زيسه چ ةبارگفتند: در هودي احبار

 است. گوو دروغ ياست، ورنه او مدنع مرس  امبريپ

 ديبررسف ستند،يزمي نيشيکه در روزگاران پ ديبررس يجوانان ةاز او دربار -1

 داشته اند.  زياشتشان چگونه بوده است؟ آنان داستان شگفت انگسرگ که

 نيرا گردش کرد و خاور و باختر زم نيکه زم ديبررس يمرد ةاز او دربار  -2

 او چه بوده است؟  يماجرا د،يرا درنورد

 ست؟يکه چ ديبررس« روح»از او در باره  -3

شما و محمفد را  ام که نزاعآورده يزيبه مکه باز آمد، گفت: چ« نضر» چون 

 يپرسشفها زيفن شيآگاه ساخت. ار هودي ةبخشد و آنان را از گفتميخاتمه 

که ، سفوره هجفدهم  ةپس از چند روز سور دند،يپرس امبريسه گانه را از پ

« کهف  اباصح»جوانان ماکور موسوم به  يآن ماجرا ارآن نازل شد که در

شفده اسفت.  انيفاسفت، ب «نيذوالقفرن»مرد جهان گرد که همان  يو ماجرا

 23(1) .هفدهم ارآن آمده است ةاسراء، سور ةروح، در سور ةبارپاسخ در

                                                 

*  ع  98 -83 تايآ ،ني. ذوالقرررن25-9تايالررحجب کاررف  ع سرروعه کاررف، آ يمررجررا( 1)
 .85هيموع  عوا، سوعه اسرا ، آ
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 گوراسفت يبفر حفقن و گفرد امبريفآشکار شد که پ شيار براي تيترت نيبد

 24 (1)« جز انکار حق نخواستنداما ستمگران سرباز زدند و »ست ا

 ةيارند؛ آاش را داصد کشتن برادر زاده نيباور شد که مشرک نيابوطالت به ا

ررًرا فَررَفاني : ديففگرماميکففرده  هتوطئففه اشففار نيففبففه ا زيففاففرآن ن ﴿َأمك َأبركَرمسرروا َأمك
َمسوَن﴾ جفازم  عفزم زيا ما ننعزم جازم کرده اند؟ هما شيدر کار خو ايآ25(2):مسربك

آورد و را گفرد لفتالمط يبنف شم وهايابوطالت خاندان، بن ". ميکننده هست

مسفلمان  .. اعم اززيآنان ن گراخواند؛ و امبريپ محاگظت از را به دگاع و شانيا

شدند، بفه جفز  مانيکعبه با او همر کينزد و رگتندياش را پاکاگر خواسته و

 26(3.)ماند يباا شيهمراه ار و ديگز يکه از آنان دور« أبولهت»از برادرش 

 و عام الحزن: و اجتماعي ياقتصاد ميتحر ،مقاطعه

 اسالم! ميگرا امبريدوستداران پ ز،يبرادران عز

مکفه از  يرا به ات  رسانند، واد دانستند که اگر محمد شيار نيمشرک

دشفوارتر از  و تفرتلخ ات  و وکمتر از ميخواهد شد؛ به ست نيشان رنگخون

کنانه در درنه محصفت  يبن و  ،يشته متوس  شدند؛ آنان در خاگ يهاستم

 مفانيهمر يو انيفو حامالمطلت  يشم، بنهايمسلمانان، بن هيگرد آمده، عل

 و ديفسفتد، خر داد و ،يشفاوندياطف  رابطفه نمفوده، خو شانيکه با ا دندش

                                                 

ابرن  ه  ، بره نقر  از سر163 -161اهخضوم، ص قيالرح ،پوعیبجعکرمحن مالل ی  ص،يتمخ( 1)
 ،301-299، ص 1عشجم، ج

.79زخر : ( سوعه 2)
لبرردهللا  خيشرر  ،  الترر و خمضصررر 269، ص 1م، ججابررن عشرر ه  مصرردع، برره نقرر  از سرر نيمهرر( 3)

 .106ص  ،يالّنجد
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تفا »نگاشفتند کفه  ةفيرا بفر صفح يمانيرو پ نينکنند. از ا ينيگروش همنش

مصفالحه  شفانيگفز بفا انکفرده انفد، هر ميات  تسل يرا برا امبريشم پهايبن

 ةلفيهمراه بفا اب امبريپ« دنسبت به آنان نشان ندهن يگتوعط نکرده و مهر و

بفه نفام  ياکاگر به شهر مکه ترک گفتفه در درهشم اعم از مسلمان و هايبن

حادثه در آغاز محفرم  نيشود که امي. گفته دنديطالت مسکن گز يشعت اب

 ميتحفر مقاطعفه و مفانيپ نيفا سفندهي. نووستيسال هفتم بعثت به واوع پ

 و ودگرم نيرا نفر او ول اهللبوده است که رس "شمها بن ربن عام ضيبغ"

 ييطاات گرسفا يهارنج و مسلمانان امبريپ"27(1) دستش گلج شد. جهيدر نت

پوسفت  بفرگ و يشم از شدت گرسفنگهايمدت تحم  کردند. بن نيرا در ا

شفعت  يکودکان گرسنه از سفو و گغان زنان و اديخوردند، گرميدرختان را 

 ده،آمف رونيفتوانسفتند از شفعت بميحفرام  يهفاشد. آنها در ماهمي دهيشن

 کنند. يداريخود را خر يزندگ اتي رور

شفد و مفردم را بفه اسفالم مياز آنجا خفار   جح اميتنها در ا اهلل رسول

کفه در  نيفکرد، تفا ا دايمقاطعه ظالمانه سه سال ادامه پ نيکرد. اميدعوت 

 ش،يافر شفانياند ريفخ پنج تن از يماه محرم سال دهم بعثت در اثر مساع

 و «يمطعم بن عد»عبدالمطلت، و  يدختر ةنواس «يمخزوم هميأ بن ريزه»

هشام » يبه رهبر« زمعة بن األسود بن المطلت» و« بن هشام يأبو البختر»

شفده و بفر  کجفايبا هم  "حجون"منطقه  در شانيشکسته شد. ا«  بن عمرو

                                                 

، 1518) ثيحردی و لرحيح خبرجع ، 529، ص 3ج ،يالبخرجع  حيشررا لرح ،يفضح البرجع ( 1)
 .46، ص2( * زا اهعج ، ج7479، 4285، 4284، 3882، 1590
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ان رگتند. هم شيظالمانه تعهد نمودند. سرس به مجلس ار مانيپ نينقض ا

مفان و يکعبه، رو به مردم کرد و به مفامت پ ةبعد از طواف خان ريبود که زه

 نيفکفه ا يبه خدا سفوگند، تفا زمفان»پرداخته عالوه کرد:  نيمشرک يمالمت

گففت: دروغ  شيابو جه  بفرا «نمينه نش ينامه ظالمانه پاره نشود؛ از پاعهد

 ابف  آن چهفارنامه پاره نخواهفد شفد. در مقهدع نيبه خدا اسم که ا .يگفت

نمودنفد. ابفو طالفت  تيو تقو قيرا تصد ريزه يهاگفته ش،ياند ريشخص خ

تمفام  نکفهيبفر ا يمبتنف امبريپ ةدر آنجا حضور داشت و آنها را از گرمود زين

خفورده اسفت، بفا خبفر  انفهيمور نام اهلل ينامه را با استثناعهد اتيمحتو

صفورت  گفرانيهف  و دابو ج انيکه م ييگفتگوها جهيخره در نتآلاساخت. ب

بفه  انهيکه مور ديد امناپاره کردن عهد نامه به پا خاست؛  يگرگت، مطعم برا

داونفد متعفال مفاکور بفوده، همفه که نام خ ييو هر جا« باسمک اللهم»جز 

 نامه را خورده است.عهد

ماه رجت سال دهم بعثت، شفش مفاه  ماه  پس از شکست مقاطعه، در شش

طالت وگات کفرد. ابو شيکاکا امبر،يپميحا نيپس از خرو  از شعت، بزرگتر

 د،يطالت گفرا رسفشده که چون مرگ ابو تيروا تيمس از حيصح يثيدر حد

و  اگفتيحضفور  نشيدر بال امبريپ مهنگا نيجه  در کنارش بود، در اابو

 ي: ايعنفيحفا  لفک بهفا عنفد اهلل( أ هعم! ا  ت إله إلنا اهلل کلمف يگرمود: )ا

 نفزد اهلل تيفآن برا لهيکه بدان بفه وسفميإلنا اهلل، کالجان! بگوت إله عمو

 يگفتنفد: ا هيفأم يکنم. ابوجه  و عبداهلل بفن ابفميحجت آورده، شفاعت 

اين سخن را وسته ي! و پ؟يگردانميبر  يعبدالمطلت رو نيياز آ ايأبوطالت! آ

 بربه زبان آورد:  نيشان چنکالم را در برابر نيآخر يو نکهيتا اتکرار کردند 
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از خداوند  تيکه من  نشوم برا يگفت: البته تا زمان امبريعبدالمطلت. پ نييآ

اصص نازل شفد:  53 ةيتوبه و آ ةسور113 ةيآنگاه آ آمرزش خواهم خواست.

﴾ َُ بَربكر را کفه  يکس يتوانميکرده ن تيهدا توهمانا 28(1) ﴿َإنيَ  اَل ََتكَدي َمنك َأحك

 29 (2)يدوست داشت

هنوز نرگته بود کفه حفدود دو  امبريه از روح و روان پجانکا بتيمص نيا آثار

 يطالت، همسفر وگفادار و گفداکارش، بفانوبوسه روز پس از وگات ا ايسه ماه 

از دوران  يناشفف يهادر اثففر کسففالت جففهينامففدار اسففالم، حضففرت خد

در  امبريفگففت. پ اتيدرود حب ي( سالگ65) شد و به عمر ماريمقاطعه، ب

النّررجو و  کررّذبن  نيحرر ینالنّررجو ولررّدقض ک ررر يب  نيحرر ،آمنررُ يب»گرمففود:  صفففشو
 نيبفد30(3)«.عرج  هللا ولردعج وحرّرم ولرد   النّرجو و عزقرن حّرمن نيمجهلج ح يف أشرکضن

دلسوز خود را هم در خانه و هفم در  انيحام نيبهتر اکرم امبريپ ت،يترت

 محفزون و نيغمگف چنفاندو گاجعفه،  نيفدر اثفر ا ياز دست داد. و رون،يب

 که آن سال را عام الحزن نام نهاد. ديگرد

 طائف:  يبه سو امبريپ

مکفه از دسفت  را در شيخوميحفا نيکه بزرگتر نيپس از ا رسول اکرم

اش م همراه با گرزند خوانده 619سال شوال سال دهم بعثت = ژوئن داد؛ در

آنجفا  مفدت ده روز در د،يفعازم  طائ ، جنفوب مکفه گرد "حارثه بن ديز"
                                                 

56قصص: ( سوعه 1)
 -173به ص  ني. مهچن548، ص1طجلب، ج ابب قصا ايب ،يخبجع  حيقصه، لح  يت ص( 2)

 اهخضوم مرارعه شو . قيالرح ه  ، س172
شجممه.. مِضبه 89ص  2( االسضيعجب يف معرفا األلحجب البن لبدالرب، ج 3)
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مفردم  يگفرا خوانفد، ولف شياز خفو تيو حما مانيمردم را به ا کرد و ااامت

 يخود، و يباشان و سفهابلکه توسط او رگتند،يانه تنها دعوت او را نر ئ طا

مبفارکش را  يو  رب شتم افرار داده  و بفا زدن سفنگها پفا ريرا مورد تحق

 زا يريجلفوگ يبن حارثه که جانش را در سنگها برا ديخون آلود ساختند. ز

 رشسف يرر سفاخته بفود؛ چنفد جفاسرحمت،  امبريپ نينازن رکياصابت به پ

شود کفه  يطائ  وارد باغ يلايو درسه م شد ريناگز امبريپ نکهيشکست.. تا ا

بفه بفاغ  امبريفبفود. بفا ورود پ عفهيگرزنفدان رب "بهيش"و  "عتبة"متعلق به 

پشت به  نشست و نيزم يرو يکيتار هيدر سا امبريپ مهاجمان باز گشتند و

بفود دعفاء  هشد زيغم لبر که دلش از کثرت اندوه و يباغ نهاد.. در حال واريد

دلشان نرم شد  دند؛يرا د امبريپ عهيرا خواند.. چون پسران رب شيمشهور خو

شفد، خواندنفد و گفتنفد: مي دهيفنام« عفدناس»را که  شيخو يو غالم نصران

انگفور را در «  اسعفدن»ون مرد ببر. چ نيا يو برا ريانگور بگ نياز ا ياخوشه

گففت و « بسم اهلل»آورد و  شينهاد، آن حضرت دست پ برابر رسول خدا

اگسرده  يخاطر شکسته و يبعد از آن با دل” آنگاه به خوردن انگور آغاز کرد.

 گرگت. شيراه مکه را در پ

 از مردم طائف:  امبريپ يديام نا زيانگغم داستان

 شفهيآورده کفه عا ريفبفن زب هرا از عروداستان  نيا  يتفص يامام بخار

تر از روز دشفوار يروز اي: آدياز رسول خدا پرس ينمود که روز تيروا شيبرا

ام، دهيد اريبس يهازيغزوه احد برشما گاشته است؟ گرمود: )من از اومت چ

بفن   ياليابن عبفد زدروز عقبه بود که ن دم،يد شانيآنچه از ا نياما دشوارتر

 نيانفدوهگ زيفکه انتظارش را داشتم، نداد، من ن يجواب يلعبد کالل رگتم و
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 اديفکفه بفه افرن المنفازل -« ارن الثعالفت» به راه خود رگتم تا آن که در 

 هيبفر مفن سفا يابفر دميفبه خود آمدم، آنگاه سر بلنفد کفردم و د -شودمي

دم، مفرا صفدا زد و گففت: يفرا د  يو جبر ستمياگکنده است. در آن نگر

اند، که به تو داده يرا که اومت به تو گفته اند و پاسخ ينسخهمانا خداوند 

تفو گرسفتاده، تفا هفر آنچفه  يملک موکن  بر کوهها را به سفو نکيو ا ديشن

. ملک کوهها مرا صفدا زد و بفر مفن سفالم کفرد و يبه او گرمان ده يبخواه

شفود. ميهمان  ي{ و هرچه بخواهيديمحمند چنان است }که شن يگفت: ا

نام دو کوه مکفه  نيرا بر مردم مکه گرو کوبم. اخشب «نيأخشب» ياگر بخواه

» جنفوب( کفه  )در کفوه مقابف  آن )در شفمال( و «شيأبفواب»است: کفوه 

شان  کنم که خداوند از نس ميگفت: آرزو  امبريشود. پمي دهينام «قعانياع

او  کيرا شفر يو موجفود ندتبررسرا  کتايرا بر آورد که گقط خداوند  يکسان

 31 (1) «.ر ندهندارا

معفرا ،  اسفراء و ةو خار  العاد زياسالم پس از سفر شگفت انگميگرا امبريپ

بفا جسفم و روح، و عرو  به آسمانها در شت  ياز مکه مکرمه به مسجد ااص

 استوار تر از گاشته ادامه داد. نان خاطر ويرا به اطم راه دعوت به اهلل

 ثفربياز مفردم  يشفش نففرگفروه  کيبعثت با  ازدهميحج سال  موسم در

و  رگتنديدعوت شان را پا شانيمالاات نمود و آنان را به اسالم دعوت کرد، ا

 .دندياسالم مشرف گرد نيبه د

                                                 

 ثي. کضررجب بررد  اخلمررق، حررديخبررجع  حي،  برره نقرر  از لررح191 -189اهخضرروم: ص قيررلرحا( 1)
)ص( مررن  النرري يمتررمم، ابب مررن لقرر حيلررح -360ص  6ج  يفررضح البررجع  -3231،7389

 .109ص  2ج  نيو اهنجفق نياهشرک يأذ
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شان کفه از مسفلمانان تن 5که  هايثربيتن از  12 يموسم حج سال بعد در
اطاعت رسفول  و عتيدست ب يبودند، در تنگه عقبه واا  در منطقه من يابل
 دادند. را اکرم
اسفالم و  ريسفف نير ا بفه عنفوان نخسفت ريفمصعت بفن عم اکرم رسول
را  يارآنف اتيفاسالم و آ ميگرستاد تا تعال ثربيبه  شانيبا ا  شيخو ةندينما
 زدهميتفن از مسفلمانان آنجفا در سفال سف 73 جفهيدر نت اموزد؛يب شانيبه ا

 سولر اد و بند، به همان تنگه عقبه آمدنبود شانيا ةبعثت که دو زن در زمر
و دگفاع از  شفانياز ا تيفحما خفود را در  يگنمودند و آماده عتيب اکرم

 32 (1.)اسالم اعالم نمودند

 منوره( نهيمد) ثربيبه  هجرت

 ،ييبايشفک سال با کمال صبر و زدهياسالم مردم را در مدت سميگرا امبريپ

مکرمه،  ةمک اسالم دعوت نمود و اسالم را، در نيد به ،يامانت دار صداات و

منفوره  ةنيبه مد گسترش داد، سرس به دستور اهلل شيار نيمشرک انيم

 يرهجف کفمياتول سفال   يفرب 12هجرت گرمود، همان بود که روز جمعه 

 نجفار، در يبنف انيفو در م شد نهيوارد مد يالديم 622سرتامبر  27مطابق 

ا بخواهفد اگر خفد» گرود آمده، گرمود:  يانصار وبياأبو ةمقاب  در خان نيزم

 در يشفد. و نيآن خانه مسفکن گفز و مواتاً در« است گاهيمنزل و جا نجايا

و  انفاگام، سنگ تهداب جامعه متمدني براي نخسفتين بفار بدسفت تو نياول

 هفر از بفدور ميمبناي توحيد، تقوا، عدالت و اخفوت اسفال بر شيمبارک خو

                                                 

عشررررجم  ابررررن    برررره نقرررر  از سرررر ،يقرررريتطب يشنجسرررر نيرررر ع   يعجرتررررضجع امحررررد: ديسرررر ،اشررررريف( 1)
 .94-86ص/2ج
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قفدس م نيفمدت ده سال زعامتش، د در يو ت.شتعصت گاا نوع تبعيض و

در نزد  دهيپسند مقبول و نيجام ، شام ، کام  و د نيم را به عنوان داسال

 ر نقاو جهان انتشار داد.يالعرب، وسا رهيسراسر جز خداوند در

جهفاد در راه  ةبر اجفاز يحج مبتن ةسور 39 هيبعد از نزول آ اکرم رسول

بفه اسالم در مقابف  ظالمفان و متجفاوزان،  تام انيدر دگاع از ک خداوند

 جهاد مسلحانه آغازنموده.

بفه و  شانيا يو گرمانده ي( جنگ بزرگ و کوچک تحت رهبر66) حدود در

گفاارد. مي شيبه نما مينظا را در امور شانيکه نبوغ و مهارت ا وستياوع پ

حضور داشته و  ، شخصاًرا که درآن خود رسول اکرم ييجنگها ن،يمورخ

اشفتراک  را کفه در آن شخصفاً ييهفاکرده انفد؛ بنفام غفزوه و جنگ يرهبر

 38بفه  رسفول اکفرم يهاهيکنند.. تعداد سرمي ادي هي، بنام سر دهيرزنو

 گردد.ميغزوه بالغ  28شان به يهاهو غزو هيسر

ابواء نام دارد که در ماه صفر سفال  ايودان  ةغزو اکرم  امبريپ ةغزو نياول

کفه در مفاه تبفوک اسفت  ةغفزو شفانيا ةغفزو نيآخر رخ داد و يدوم هجر

 سفتيغفزوات ب انيفم . ازوسفتيبه وافوع پ يسال نهم هجر ياألول يدجما

رخ داد،  يفيرو ايدشمنانش رو و غمبريپ انيوهشت گانه، تنها در نه غزوه، م

 داد؛ و حيگفرار را بفر افرار تفرج نکفهيا اي شد و ميدشمن تسل اي هيبق در ماا

اسفت از:  ترکه درآن جنگ واا  شفد عبفا يغزوات .رگتيصورت نرا يجنگ

 يهفاغزوه ،يسفال سفوم هجفر احد در ةغزو ،يسال دوم هجر غزوه بدر در

 ةغفزو ،يسال پفنجم هجفر ، درظهيار يبن ( واحزاب )خند  مصطلق و يبن
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سفال  طفائ ، در و نيگتح مکفه، حنف يهاغزوه ،يهجر تمسال هف در بريخ

 33 (1) بود. امبرياز آن پ يروزيپ هاجنگ نيا ة. در هميهشتم هجر

 بحث: جيانت

به حبشفه مهفاجر شفدند و  کهيچه آنان اکرم امبريگطانت پ هيسا در -1

نفوع  چيکردند بدون مواجه شدن بفا هف منوره مهاجرت ةنيبه مد کهيچه آنان

پشفت سفر گااشفتند و  يهجرت را به راحتف يويمشکالت دن ،يمشک  ماد

در  تقفيرا بفه بفار نشفاندند. در حق يديجد جياگزون بر آن، انکشاگات و نتا

با دسفتان رسفول  اگتهيانجام  يهاهجرت ةبه انداز يهجرت چيخ جهان هيتار

 "خدا موگق و پربار نبوده است.

مفزه بفن عبفد المطلفت، حأبو عمار  الحجه، سال ششم بعثت يماه ذ در -2

در آسفمان  سه روز بعفد، حضفرت عمفر بفن الخطفاب و امبريپ يعمو

پهناور را با نفور  يمت سراآن ظل يو گضا دنديعرب درخش رهيجز نيگآدود

 درخشان نمودند. مانيا

 سففال، بففا کمففال صففبر و زدهياسففالم مففردم را، در مففدت سففميامبرگرايپ -3

اسفالم  نکهياسالم دعوت نمود، تا ا نيد به ،يامانت دار صداات و ،ييبايشک

 گسترش داد.  شيار نيمشرک انيمکرمه، م ةمک را در

منفوره هجفرت گرمفود، روز  ةنفيبفه مد به دستور اهلل رسول اکرم -4

 يالديمف 622سفرتامبر  27مطفابق  يهجر کمياتول سال   يرب 12جمعه 

 شد.  نهيوارد مد

                                                 

 (331-330.ص يقيتطب يشنجس ني ع   يعج: رتضجعاشريف( 1)
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براي  را يگام، سنگ تهداب جامعه متمدن انسان نيرحمت، در اول امبريپ -5

مبناي توحيفد، تقفوا، عفدالت و  بر شينخستين بار بدست توانا و مبارک خو

مفدت ده سفال  و در ت.شفرنوع تبعيض وتعصت گااه از بدورمياخوت اسال

جفام ،  نيفمقفدس اسفال م را بفه عنفوان د نيمنوره ، د ةنيزعامتش در مد

 رهيفدر نفزد خداونفد در سراسفر جز دهيپسفند مقبول و نيو د کام شام ، 

 ر نقاو جهان انتشار داد.يالعرب، وسا

 بنررررررجيحب األمررررررا،  خ ينررررررابللإلقضرررررردا   وفّرررررررقنجيهللا )لررررررّز وررررررر ( أن  أعرررررررو اخلضررررررجم، ويف
خَلقررره، قررروال وفعرررَل ولمرررَل و أن أموکه و و سررر ته  سررر يف وسرررّمم( هيرررهللا لم يحممد)لرررم

ن أو األنصرررجع کمرررج أسررر له اب ررره األلظرررم  نيمرررن اهارررجرر  برررهحيحبررره و حرررب مرررن  رزقنرررجي
 الدلوات. بيلقجب. إنه جم بقحتجب و ال سج  ا ّنا بغ دخمنجي

 .نيعجهوآخر  لواان أّن احلمد هلل عب ال
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 22 

 

 يانسان هجامع يبنا

 يدولت اسالم سيتأس و

هللمد هلل هللندديهللیحد ا هللمحد هوهللماذصددالهللماذ عدا هللد ددنصددعهللدهد ههللم دد  هللاأهللياحلمد هلل هللاذد 
مهللهللنيهديآذد هللمهللحدهه هللاذ هللیاأمانةهللمهللب عغهللاذععسداذةهللمهللنصداهللاأمدةهللمهللد دهللیأدهلليبع هوهللاذ 

هلل.هلل ياذ هللو يهللیح انهللاذم هللتهعهمهللإب
هللاماهللبع !

 رحمت! امبريداران پتبرادران مؤمن، دوس

 ميدر سياست رز هرمانان بود وقترين در ميدان نبرد، شجاع اكرم رسول

 مختلف نظامي، اجتمااعي، اقتااادي، و هايو طرح پالنهاي موفق در عرصه

را ميكه دولت اساال ياسالم در دوران مدنميگرا امبريهمتا بود. پتربيوي بي

 انياارا م يو باارادر يدوساات نمااايعقااد پ ،كاارد سيمنااورت ت ساا نااهيدر مد

ر اقوام سااكن يسا انيگسترش صلح، سالم و آرامش را م و اناار و نيمهاجر

د. همان باود بخش خود قرار دا اتيح هايبرنامه اهداف و صدر در نهيدر مد

مديناه " كه شهر يثرت با قدوم پيامبر رحمت، نامهااي زيباا و پار ماتاواي

 تمدن گرديد. مركز فراگيري علم و ، وكمايي كردرا  "ةطيب ةمدين"و  "منورت
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 هاايپالن يبارادر صالح و يدر فضامياسال ةجامع جاديا يبرا امبراسالميپ

 مراحل ذيل عملي فرمود: خويش را در يريبتد و يكار

 شريف: ياول: بناي مسجد نبو ةمرحل

 اسالم برداشت،ميگرا امبريبود كه پميگا نينخستبناي مسجد نبوي شريف 

آنجاا باه  كه شاترش در د،يبرگز ييجامسجد را همان نين ااکآن حضرت م

 ماماهااي پياامبر ايي كاه قبيلاه بناي نجاار،ج شدت بود، در زانو زدن م مور

كه مالا  آن بودناد  ميتيمسجد را از دو پسر  نيزم امبريسکونت داشتند. پ

 خشات و کاهيدرحال شاد، ميآن ساه ساختن در زيفرمود و خود ن يداريخر

اآلخددعلهلل هللهللشيإ دددهللشياذ عهددمعهلل هللددد»فرمااود: ميد؛ زمزمااه ركااميساانح حماال 
*  ستيآخرت ن يزندگ جز ن،يراست يزندگ ايخدا1(1).«فاغفعذألنصدا هللماههداةعل

 .. خداوناد مديناه را ازبركات دعااي سارورزامرياپس اناار و مهااجران را ب

 مکرمه گردانيد. ةمک تر ازبمابو و ركائنات منو

بلکه دانشگاهي بود كه  ؛نبود ي نمازادصرفا مکان انبوي شريف مسجد 

 ،را فرا مي گرفتندعقايد وعلوم اسالمي، سياست و مديريت  ،مسلمانان درآن

 وتعابات قومي، اثر دركه  قبائل مختلف افرادو انجمني بود كه درآن، 

پيوند  ت واالف ،نداتااومت داشاخ يگريکد ااب، اهليتاج جنگهاي دوران

 مي يافتند. 

                                                 

هلل.428(هللحهياهللخبا یوهللح يثهلل1)
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پايگاهي بود ود براي تدريب و فرماندهي سپاهيان اسالم و مركزي ب ،مسجد

بود براي جلسات مشورتي  يمجلس و ،كارها وگسترش فعاليتها رتبراي ادا

مهمان سرايي بود براي مسافران و سالکين علم و عالوت بر ،يئواجرا

بي خانه و  گانت پناهند بسياري از فقراي مهاجرين و برايسرپناهي بود 

مسجد نبوي  مقام منزلت به سرمي بردند. سر زمين درآن خانوادت اي كه

اسالم آنقدر صعود كرد كه اهلل )جلّ شريف با اقامتگات و منبر پيامبر گرامي 

 نيد. ، باغچه اي از باغچه هاي جنت گرداجالله( بخشي از آنرا

 و انصار: نيمهاجر انيم يبرادر مانيدوم: پ ةمرحل 

 "ميقا ابان"بسات.  يبارادر ماانيار پو اناا نيمهاجر انيگام م نيدوم در

نود تان كاه  انيم "انس بن مال "ي سرا در : آنگات رسول خداديگومي

را  گريکاديبسات تاا  يبرادر مانياز اناار بودند، پ ميين و نياز مهاجرميين

 نيابردناد. ا راثيم گريکدياز  ياقارب نسب يپس از مرگ بجا كردت و ياري

هللبَدَعُهدُهَمهلل﴿ :فهيشر هيكه آميا هنگات افتيبدر ادامه  ةتا غزو حکم َمُأمذُدوهللاَأََ َحدا ب
 1تر اند.سزاوار گريکديبه  شاوندانيخو :يعني. دينازل گرد (1)﴾َأَمََلهللببهَدَعض هلل

 "بودناد:  يو همادرد يبارادر ثار،يا ،يمانداريا ياسالم الگو امبريپ اصااب

بارادر  گريدکاياناار و مهااجر را باا  نه،يبه مد دنيرسول خدا به ماض رس

را از  يبارادر نياكه آنهاا ا ديدم يبرادر مانيساخت و در روح آنان چنان پ

                                                 

هلل.هلل75هلل:سو ههللانفال(هلل1)
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 زياوراثت ن يمدت يبرا يحت دند،يدميتر و مقدمتر  يشان قوينسب يبرادر

 .افتي انيآنان جر نيدر ب

مهاجرش عبددالرحنن بدن  به برادر عيسعد بن رب ثاريا داستان

 : عوف

برادر سااخته « الرحمن بن عوفعبد»را با  «عيسعد بن رب»، اكرم امبريپ

برادرم، »دست برادرش را گرفت و به او گفت:  يروزعيسعد بن رب بود.

در حاال  دياآمد يو باا دسات خاال دياتان را در مکه رها كرد زيشما هر چ

تو باه  م،يگوميهمسر دارم. به خاطر خدا  واما من د ،يحاضر تو مجرد هست

دهم و پس از ميخوشت آمد، من او را طالق  كدام رهاز انم نگات كن! رهمس

با چشامان عبدالرحمن بن عوف« شدن عدّتش با او ازدواج كن! يسپر

همسارانت را باه تاو  برادرم! اهلل» دهد: ميپاسخ  نيپر از اش ، به او چن

پس از « است! يكاف مين برايمبارک كند! تو رات بازار را به من نشان دت، هم

 کهيكار نيو اول افتيرا  لشيفام ةتوان ادار وفحمن بن عردالعب يمدت

 1 (1) ".كرد، ازدواج بود

چنان غار  كارد  روانشيرا در قلوب پ مانيا هايشهياسالم رميگرا امبريپ

به  ينبود، پابند امبرشيو پر نزد شان گرانتر از مابت اهلل د يزيچ چيكه ه

مال و اوالد خاود  بر جان، يتو ح يوياسالم را بر ماالح دن نيفرام احکام و

 دادند.مي حيترج
                                                 

هلل125-124وهللصهلل2جهللوحمم هللدثماينهللضيعمج هللاستادهللفت.هلل انيگوذ وهللنو هللةامهلل(هللهلل1)
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 هنبستگي:  سوم: عقد ميثاق هنگاني، اخوت و ةمرحل

بااود؛ تااا اياان  نيتمااام مساالم انياااسااالم در م امبريااپ يشاااهکار نيسااوم

را از  يالاهيقب ةظالمان قيعال و هازتيانگ و تيموروث از جاهل هاييتوزنهيك

 كند. جاديرا ا يريفراگ ميوحدت اسال برداشت، و انيم

اسات از ماماد  يعهدناماه مکتاوب نيامعاهادت: ا نياز مواد ا يخبرة فشرد

شاان  نيو هار كاه باد ثاربي و شيو مسلمانان از قر نيمؤمن انيم امبر،يپ

 همرات شان جهاد كند: و وندديبپ

 روند. مياز مردم نامسلمان به شمار  ريامت مستقل غ  ينان آ -1

را  گريکاادي( هااايون)خ يااهد ن،يشاايهمچااون دوران پ شيقاار نيمهاااجر -2

 دتيپسند يرا به ناو شيخو رياس ييرها هيمنان، فدؤم انيدر م پردازد ومي

باه  نيمؤمن انيرا در م شيخو رينان، اسآائفه از ط هر منافانه پرداحت و و

 بخشد.مي ييرها هيدفمنافانه با پرداخت  و دتيپسند يناو

ناد، بلکاه در كنميرا رهاا ن ازمناديماؤمن ن ش،يخاو انيادر م نيمؤمن -3

 كنند.مي يهمکار دتيپسند ياو به گونه ا ةيد ايو  هيپرداخت فد

 اياتجااوز كاردت و  شاانيكه باه ا يبر ضد كس يهمگ زگاريپره نيمؤمن -4

شاان انيدر م يفسااد گناات و تجااوز و ايابطلبد و  شانياز ا يزيظالمانه چ

 آورد، همدست و متاد اند. ديپد

 يکايو متاد اند، گرچه فرد ستمگر فرزند مدست او ه هيعل يآنان همگ  -5

 از خودشان باشد.
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 1 (1) بازگشت آن به خداست و به مامد. د،يهر چه اختالف كن در -6

 :هوديصلح با قبايل  نانيچهارم: بستن پ ةمرحل

 ماانيعقاد پ و مياساال نيناو هاز سااختار جامعا نکهيبعد از ا اسالم امبريپ

باا  هاناماهو عهد ماانيصادد انعقااد پ، در .. فارغ شادند يهمبستگ اخوت و

 بست..  مانيپ انيهودي. نخست با گرشدنديد ليقبا

 :هوديبا  نانيپ  

 يبارا ريسعادت و خ و صلح و ثبات و تيامن جاديبه منظور ا رسول خدا

واحد و ماورد قباول همگاان گارد  يمردم را بر ماور ديكوش ،تيتمام بشر

از اقوام مختلاف عارب  نه،يرز بامدهم م گانيهمسا را با شيآورد. روابط خو

 انعقااد و هاامانيباا بساتن پ ناه،يمد سااكن در انياهودير اقوام، و باا يوسا

هردو جانب )مسلمانان  يحقوق اساس نيت م يبرا .قرار ساخت بر هانامههدع

ابن هشام  ةرياالً در سفآن م انيكه جر ديمادت به امضاء رس 12( در هوديو 

 2 (2) آمدت است.

عنوان كردت  يقانون اساس نينامه را، اول مانيپ نيا دانيتاب نور جاوك لفؤم

 يناماه ا مانيپ نه،يآوردن به مد فيبه ماض تشر اكرم برماي: پديگومي

                                                 

هللس(اقتهاهلل)ت خيصهللمهلل274-268تو :هللصهللخاههللقياذعح(هلل1)
هللاهختددو وهلل هللدهدد مهللخددامو وهللقيدداذعحهللوياذددع  هللمهددا  فو هللهلليمع ومددا وهللمددو  هللحددفهللليتفصدد(هلل2)

وهلل1ابد هلل شدا وهللجهللهيهللوهللب هللنقلهللازهللسد279هلل-278وهللص2وهللط1382هتعانوهللهللا وةانتشا ا هللا  
هلل.هلل5هلل-3ص
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آماادت  ينامه را كه در وقت كوتااه مانيپ نيرا به نشر رساند. حقوق دانان ا

 ماانيپ نياار كاه د مينيبمايدانند. مي« رسول خدا يقانون اساس»  ديگرد

در  يدر منشاور حقاوق بشار و حتا هاكاه بعاد ياز مفااد ياريمعاهدت، بس

 خود ما ذكر شدت است، وجود دارد. «ماتيفرمان تنظ»

شاد، در  ليقا انيهوديو  انيايمس يبرا اكرم امبريكه پ يبا حقوق ،يآر

كه آناان را  ديگرد جاديا يگپارچه  يو  يگچنان هم بسته نهياهل مد نيب

و  انيو ساساان انيروم لياش از قب يو از دشمنان ابد ديد كشانخو يوبه س

 1 (1) دور ساخت. انيشيقر

 :ليقبا ر اقوام ويبا سا نانيپنجم: عقد پ ةمرحل

ن يل مختلاف غارت تا ميامعاهداتي را باا اقاوام و قبا رحمت عالوتاً پيامبر

قارار  رين آنهااتانعقد نمود كاه مهمادني، مام ةامعادالت در جاامنيت و ع

 :ذيل است

در ماات صفرساال دوم  "بناي ضامرة"و  "نهيجه" لهيعقد معاهدت با قب -1 

 ميالدي. 623يهجر

منتهي به مکه  يپيرامون مدينه منورت و مسيرها ي كهبا قبايلپيامبر اسالم 

تا مبادا هايي را عقد نمود؛ قرار داد ها و پيمان ؛ مکرمه زندگي ميکردند

.  دآنها را ياري دهن ،يه مسلمانانو عل فريب دشمنان اسالم را خوردت

درغزوت ابواء و ودّان )موضعي ميان مکه ومدينه( درمات صفرسال دوم 
                                                 

هلل.129وهللصهلل2جهلل انويمهانهللمأخ وهللنو هللةامهلل(هلل1)
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با هفتاد تن از خواص مهاجرين  )صلي اهلل عليه وسلّم(م پيامبر 623هجري

تا اينکه به منطقه ابواء و  ،براي هجوم بر كاروان قريش از مدينه خارج شد

ا امّ ؛ميل است رسيد 29به سمت مدينه  «رابع»ودّان كه فاصله آن از 

عمرو بن مخشي »با بزرگ قبيله بني ضمرة،  اسالم برجنگي در نگرفت. پيام

اين عهد » پيمان صلح بست. كه متن اين عهد نامه چنين بود:  «ضمري

با قبيله بني ضمرت. آنان براي هميشه  ،نامه ايست از مامد فرستادت خدا

كم  و  ؛هر گات كسي بر آنان تجاوز كندست و مال و جانشان درامان ا

مگر آنکه با دين خدا به جنح و ستيزت بر  ؛نارتشان بر مسلمين الزم است

دريا به اندازت اي آب داشته باشد كه بتواند جامة  خيزند، تا زماني كه 

ي را مرطوب گرداند! همچنين هرگات پيامبر كم  بخواهد، بايد به ه يپشمين

 «تابندبشوي كم  و پشتيباني 

رسول اكرم )صلي اهلل عليه غيبت كه در آن بود اي اين نخستين غزوت  

پرچم سفيد رنح  ،اميد. دراين عزوت نجاز مدينه پانزدت روز به طول ا وسلّم(

  (1)بود.بر افراشته شدت « حمزت بن عبدالمطلب »و به دست حضرت

اواخر  در دلالجن مة در غزوت دو "بن حان نهييع"صلح با  مانيبستن پ -2

 .دوم بدر ؤغزو بعد از ،ياالول سال پنجم هجر عيمات رب

                                                 
هللبعگ ي ههللش ههللاست.هللاخمتصعهللهللاذعحيقهللاهختو وسي هللاذنهیوهللهلل828هلل-278هللفها ازحهلل(1)1
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در اواخار ماات ربياع االول ساال پانجم  ه وسالّم(ي)صلي اهلل عل رسول اكرم

سدرووبي  فپياروانش باه هاد هزار تان از هجري، بعد ازغزوت بدر دوم  با

شب و تا  كه تا دمشق پان  ساحه ايدر  «دومة الجندل»راهزناني وه در

 «دوماة»آنها به شنول اهدالي  .روانه شد ،شب فاصله دارد 15ه مدين

درايان غازوت  .فرار نمودند و چارپايان شان را سپات اسالم به غنيمت گرفات

پيمان صلح بست  «صنعيينه بن ح»با )صلي اهلل عله وسلّم(  پيامبر اسالم

اي را باا يهودياان و قبايال عارب اه هااعهد نامااازگشت. و تادينه باو به م

  .نمود نعقادا

در  طاارح هاااي حکيمانااه و دور انديشااانه پيامبر)صاالي اهلل عليااه وساالّم(   

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.

 شيقار نياطياز ش يبن وهب جما ريبا عم رحمت امبريالاه پما -3

 ريآزاد ساختن پسرش وهب كه در بادر اسا ةصفوان و به بهان  يكه به تار

 1 (1) را به قتل برساند. امبريپ خواستيم نيآگزهر ريشدت بود، با شمش

 ي آمادت باود: دركه به قاد كشتن و مصالحه پيامبر با باديه نشيني -4

درختاي  ةدر زير سااي رسول اكرمهفتم هجري  سال"الرقاع تذا" غزوت

                                                 

هلل.663هلل-661وهللص1ب هلل شا وهللجهللهيهلل.هللب هللنقلهللازهللس343هلل-341اذعحيقهللاهختو وهللصهلل(هلل1)
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رسول خدا اصاابش را  .درخت آويخته بود ةشمشيرش را به شاخ خوابيدت و

كه در خواب بودم اين مارد شمشايرم ميبدور خود طلب نمودت فرمود: هنگا

بيدار شدم، ديدم كه شمشيري به دست دارد، وي گفات:  بركشيد،از نيام  را

بينياد كاه در ميتو در برابرم دفاع كند؟ گفاتم: خادا. اينا  ه از كيست ك

زنش نفرمود. در روايت شين را سرنكنارم نشسته است. اما پيامبر، مرد باديه 

رساول خادا آن را  آمدت است: كه شمشير از دست مرد افتااد و "ابو عوانه"

وي گفات:  "كيسات كاه از تاو در برابارم دفااع كناد؟ »فرمود:  و رداشتب

دهي كاه ميآيا گواهي »و از من درگذر. پيامبر فرمود:  گيرندت باش هترينب

بادياه نشاين « خادايم؟ ةمان فرساتاد ، حق نيست واهللمعبودي به جز 

جنگند، و با كساني كه با تو ميبندم كه با تو نجنگيم، ميگفت: با تو پيمان 

ت: گفا و گذشت و او به نزد قومش بازگشت از او در همرات نشوم. پيامبر

 ام. نزد بهترين مردان آمدت من از

مدورد  بدن سدلول در يدرخواست منافق عبداهلل بن اب رشيپذ -5

 :انيهودي

 يحرمتايب نقااعيق ياز عارب در باازار بنا يباه زنا نکهيبعد از نقاعيق يبن

او اعاالن جناح نمودناد،  هيعل رفتند،ينپذ را به اسالم امبريدعوت پ ،نمودند

برخاورد  نياولا نياا و وسات،يبه وقاوع پ يهجر ل دوممات شوا مهيكه در ن

مناافق  نياشفاعت ا بدر بود،. رسول اكرم ةپس از غزو هودي نان بالمامس
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بودناد،  انياجخزر مانانيكه هم پ نقاعيق يبن انيهودي مسلمانان در مورد ار

 1 (1)قبول فرمود.

 :رينض يبن لهياز قب يطلب هنکار مصالحه و شنهاديپ -6

 ماالاه و شنهاديپ -يقبل ةحسب تعهدنام -رينض يبن ةليقبم به اسال امبريپ

كاار گرفتاه، پاالن قاتلش را  اناتيخ نها از غدر وآامّا  نمود؛ يطلب همکار

ماذاكرت نشساته  يبارا ياخاناه واريد ريدر ز ارانشي و امبرينمود. پ يطراح

دادناد مينشان  يًً آمادگاًحل مشکل ظاهر يبرا رينض يبن انيهوديبودند، 

سالم بان مشاکم را  كهيحال انتظار نگهدارند؛ در هبنجا آ ول خدا را درتا رس

را بار سار رساول خادا  ابيخانه سانح آسا يدادت بودند كه از باال فهيوظ

ا خبار سااخت، آنهاا با ةسيدس و از مکر را امبريپ نيام ليامّا جبرئ د،اندازيب

 آنجا را با اصاابش ترک نمود. امبريپو

 ي فتح خيبر: اثنا مذاورات صلح در -7

مات مارم سال هفتم هجري بدست سپات اسالم فتح  شهرک بزرگ خيبر، در

پاس از  -شد.. شبي كه فردايش نيروهاي اسالم توانستند وارد خيبار شاوند

فردا پرچم را البتّه به ماردي »پيامبر اسالم فرمود:  -نافرجام نبرد چندين بار

خدا و پيامبر نياز دوساتش و  ردداميرا دوست  رخواهم داد كه خدا و پيامب

هماان باود « فرمايدمياو پيروزي را نايب ما  هايدارند و خدا به دستمي

                                                 

صهللهلل2.هللنقاهللازهللسيههللاب هلل شا وهللجهلل347.هللص349مهللهلل545مهللهلل544اهختو :هللصهللهللقياذعح(هلل1)
هلل.هللهللهللهلل48مهللهلل47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناي جامعه انساني و...                                                   هاي جمعه      خطبه

 

440 

 

درد چشامان  از كه فرداي آن روز، علي بن ابي طالب را طلاب كارد ولاي او

 برد؛ پيامبر آب دهان بر چشمش كشيد دعاا كارد، چشامش كاامالًميرن  

انفد هلل»هللش چناين توصايه كارد:براي شفاء يافت سپس پرچم را به او سپرد.. و
هللاهللی س كوهللحتهللید  جيبهللد ديهمهللمد هللا سا هللمهللأخرب مهللمباهللهللیددهمهللاذتن لهللب احتهمهللّثع

حدقهللمهللفيد وهللفدوموهلل نهلليهدد يهللمهللبدكهلل ةداهللماحدد انهللخديهللذدكهللمدد هللأنهللي دونهللذدكهلل ددعهلل
آنان  تشان وارد شوي آنگا پيش گير تا آنکه بر حريم رات خويش در1(1)«اذدنعم

ايشان است آگاهشان ساز.  ةخوان و از حقوق الهي كه بر عهدفراسالم را به ا

تنها ي  فرد را به دست تو هادايت كناد بارا  به خدا سوگند اگر خداوند

 يت بهتر از آن است كه شتران سرخ موي فراوان داشته باشي. 

بعاد از چنادين باار  ميحركات نظاسياسي و  هايمركز مستاکم پالن اين

اسالم و فداكاري حضرت علاي كارم اهلل  ميگرا ي پيامبربرهبرنبرد خونين، 

 وجهه بدست سپاهيان اسالم فتح شد. 

 (:)الفتح النبين هيبيصلح حد - 8

 ميو دعوت اسال نيمسلم اتيدر ح ينينو و ميآغاز تاول عظ هيبيحد صلح

مذاكرات صلح با مسالمانان كاه  دانيدر م شيشود. با آمدن قرميماسوب 

ضلع  نيشد، مهمترميدشمنان اسالم ماسوب  نيتر يقو و نيسرسخت تر

طفاان غ ش،يگانه )قراحزاب سه يبازو نيرومندترين مثلث عداوت با اسالم و

                                                 

هلل.هلل606مهلل605صهللهلل2حهياهللاذهخا ي)هللاب هللد مُههللخيرب(هللجهلل(هلل1)
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كنار  گوشه و روش دوگانه پرستان درخ وش وج از ( درهم شکست وهوديو 

 عرب كاسته شد. رتيجز

باود  انيادهوي هياسالم عل امبريسرنوشت ساز پاقدام  نينخست هيبيحد صلح

 ينايو توطئاه چ ساهيرا مركز تجماع و دس بريخ نه،ياز مد ديكه بعد از تبع

 و امبرياپ هياعل ناهياطاراف مد نانينشا هياباد  يو تار يزيفتنه انگ يبرا

 ارانش قرار دادت بودند.ي

 تياو تقومينشار دعاوت اساال را باه پخاش و يفرصت بزرگ هيبيحد صلح

مغاان آورد. تعاداد مسالمانان باه ار يمعناو و ياسالم، از نگات ماد يروهاين

سال، هنگام  دو پس از يكرد ولمياز سه هزار تجاوز ن هيبياز صلح حد شيپ

 . ديمکه شمارشان به دت هزار تن بالغ گرد فتح

باا  يريناپاذ انيپا يخوشاال و يبزرگ يروزيپ شته بود كه فتح وذنگ يريد

 مسلمانان شد.  بيمسجدالارام، نا دخول شان در

در مسالمانان مم سالمه بار ماا ةاسالم به مشورميگرا امبريا پر هيبيحد صلح

بار باه عناوان  نياول يانسان برا بيپر از فراز و نش خيقرار ساخت كه در تار

 1 (1)شدت است.  ريتعب يصلح و آشت

 تاريخي تبوك: ةوزغ - 9

درمات رجب سال نهام  تبوک بود كه ة( پيامبر اسالم، غزوويژت ة)غزو آخرين

از  بعادشان به وقوع پيوسات، پيمانانهم روميان توسعه طلب وعليه هجري 
                                                 

هلل492-491اهختو .هللصوهللقياذعح(هلل1)
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غزوت سرنوشت ساز فتح مکه در جزيرت عرب صلح و آرامش برقرار گردياد و 

فراغت يافتناد. ميمسلمين براي آموزش قاوانين الهاي و نشار دعاوت اساال

د ه منافقين كه هماوارت در صادئپيامبر اكرم كه از پيش روي روميان و توط

دارند  ارتباطات روم دشبا پا "ابو عامر فاسق"اند و به واسطه ين سلمودي مناب

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 

 آنان را به جهاد تشاويق پيامبر هاشواريدود اين دوست نداشتند، با وج

انگيازد ميكه مسلمين به جهاد بر  "توبه"يا  "سورت برائت"و بخشي از كرد 

 نازل شد.

تن از منافقين كوشيدند كه پياامبر  12رات بازگشت سپات اسالم از تبوک  در

از وادي مورد هدف قارار دهناد اماا موفاق نگرديادت فارار  را در اثناي عبور

حذيفاه بان  ت داشات وبه دسنمودند درين هنگام عمّار زمام ناقه پيامبر را 

باه حذيفاه  انام يکا يا  آنهاا ر راند.. رسول خدا قاد آنها ومييمان آن را 

 ( پياامبر ياادذيفه به عنوان راز دار )صاحب سراز همين رو ح شکار نمود وآ

َدداهللَ هللفرمايااد: ميشااود. خداونااد سااباان دربااارت اياان ماااجرا مي ﴿َممَهُّددواهللمبب
 ه بدان دست نيافتند.دند ككاري كر قاد1(1)يَدَناُذوا﴾

 ايان طاباه اسات و»مدينه از دور پديدار شد پيامبر فرمود:  هايچون نشانه

چاون ماردم از « دوساتش داريام اين احد است كوهي كه دوستمان دارد و
                                                 

هلل.74هلل:توب سو ههلل(هلل1)
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فراوان باه اساتقبال  ميكودكان به گر آگات شدند زنان و بازگشت پيامبر

 اين سرود بر لب داشتند:  سپات آمدند و

هلل1هلل(1)هللناهللماهللدداهلل هللداعمةبهللاذش عهللد يهللهللهللهللهللهللم هللثنيعا هللاذوداعهللهللنايه  هللد عهللاذ ط
ار شد. شکر وسپا  حق تا ابد برما واجاب تمام از ثنية الوداع بر ما پديد مات

 كند به اين ترتياب پياامبرميدعا  ، تا وقتي كه بندت به درگات اهللشد

 مات رجب به مدينه بازگشت. 

 الوداع:  حجة

 من!ؤخواهران م وران براد

 يهادف ادا باه تالاجه سال دهم هجارت ذوادر م اسالم ميگرا غمبريپ

حا  كاه  نيادر ا د،يامکرماه گرد ةمک رهسپار ف،ياهلل شر تيح  ب ةضيفر

كرد؛ كه  راديبه مسلمانان ا يجامع يبود، سخنران شانيح  ا نيآخر و نياول

 و ،يکاام ضارورد. احاساالم، اشاارت نماو نيادر آن به تمام اصول و فروع د

و  يفارد يمختلاف زنادگ هايرا در عرصاه يمسائل مهم و سرنوشت سااز

خاود باا بارادران  يدر ساخنران رساول اكارم»فرماود.  انياب ،ياجتماع

 نياجهات ا نينمود، از يخدا حافظ ااًيتلو شيخو يبا وفا ارانيمسلمان و 

 2 (2) كرد. دايالوداع شهرت پ حج ح  به 

                                                 

.6445ذ  يوطيوهللح يث:هللهلللوهلل(هللةامعهللاأحولهلليفهللأحاديثهللاذعس1)
هللنيوهللمهللمهجندد1655مشددا ههللهللثيحدد هللومدديهلل ايأ تددا هللاحلددبوهللاب هللاحل هددةوهللهللهللوياذهخددا هللهللايحدده(هلل2)

هلل.6666مهللهلل6474مهللهلل6403مهلل5814مهللهلل5696مهللهلل4141 هللهللثيح 
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( 120000) يتاي( و در روا124000در حدود ) يانسخنر نيا راديا ياثنا در

خطبه  نيا يو اناار، حضور داشتند، كه بعد از القا نيمسلمان اعم از مهاجر

و اتمام نازول قارآن را  نيد ليمائدت نازل شد و تکم ةسوم سور ةيآ ،يخيتار

َسدَاَ هللَمهللنبهللاَذَيَوَ هللَأَكَمَ ُتهللَذُ َمهللدبيَنُ َمهللَمَأَْتََمُتهللَدَ َي هلل﴿هللاعالم نمود: يُتهللَذُ دُمهللاَإب هللَمَ ضب َعَمِتب
 تاانيتمام نمودم برا و تان رانيد تان،ييعني: امروزكامل كردم ، برا1(1)هلل﴾دبينندا

قاانون  برناماه و ) با نيد ثياسالم را، با تانيبرا دميپسند را، و نعمت خود

 وآغااز شاد  تيبشر خيدر تار يامتبركه، فال تازت ةيآ ني(. با نزول ايزندگ

 هااينييآ نيترگشت، كامل يالطاف اله نياز بزرگتر يکيبشر مشمول  نوع

 كماال نيا. ادياباود، ناازل گرد عيو شارا انياوختم اد انيپا ةكه نقط ياله

 د،يعقا با صالحيت، عالوت بر به صفت ي  نظام كامل و يريشموليت و فراگ

 در وه رفتابرگ را در يزندگ ياجزا تمام بخشها و معامالت، عبادات، اخالق و

 ،ياحکاام زناا شاوهر اسات، از ماودترا وضاع ن نيقوان و اتيتمام امور، هدا

نظاام  جامعاه، وراثات تاا سااختارو  اطفاال تياترب خانوادت، نيتکووالدت، 

 و از يالمللا نيبا و ياجتمااع ،يحقوق فارد اقتااد، روابط و ،يدارحکومت

 . يانسان هايارزش ريسا تا اصول معامالت و ييجزا و ياحکام حقوق

                                                 

.3مائ ه:هلل(هللسو ههلل1)
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 :ياعل قيبه رف وستنيپ و ايرحلت از دن

ت در مکاه مکرماه ممناس  ح  و دت روز اقا يادا پس از يگرام امبريپ

 نهم صافر و ستيب اي هشتم و ستيگشت، روز دوشنبه ب منورت باز نهيمد به

 يمااريهفته، ب  يپس از  و ديتب گرد درد ودچار سر ،يهجر مازدهيسال 

ه اجازت همسرانش در خانه همسار ماباوبش ب د وكر دايپ شترياش شدت ب

 قهيصاد شاهيعا تيابناا بار روا د؛يگرد يبستر قهيصد شهيعاحضرت 

 باريخ كاه در ميگوشت مسمو از ،يضيمر نيهنگام هم در اكرم امبريپ

 باريرا كاه در خ ييدرد همان غذا»: گفت يم كرد ومي تيخوردت بود، شکا

كه رگ قلبم از  كنميم اليخ اكنون كنم وميخوردت بودم تا هنوز احسا  

 1 (1) «شداثر آن زهر، قطع شدت با

( روز، 13األول( مدت ) عيرب 12 يال صفر 29) اسالم ازميگرا امبريپ يماريب

 ادامه داشت.

باود، امار  دتيكه حرارت بدنش به اوج رسا يدر حال يماريروز قبل از ب پن 

. زنديسر و بدنش بر بر و اورنديب نهيمد هايفرمود كه هفت مش  آب از چات

سارش  آب را بار هاينشااندند و مشا  يچاوب اي يظرف سنگ  ياو را در 

مبااركش را  كه سريكرد و در حال يبعد از آن احسا  سبک امبريپ ختند؛ير

بر منبر نشست و خطاب به  د،يبسته بود، وارد مسجد گرد مييبا پارچه ضخ

                                                 

هلل340:هللصهلليقيهت هلليشناسهلل ي ايهللد هللدة تا هلل(1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناي جامعه انساني و...                                                   هاي جمعه      خطبه

 

446 

 

ددهلل؛یمهللاذنصددا هللهللهددودياذهللیذعنددةهللمهللد دد»مااردم گفاات:   (1)هلل«م دداة هللائهميدد ماهللقهو أنهإتع
 و را عبادتگات گرفتناد. شيخو يايكه قبور انب ؛يناار و هوديخدا بر  نينفر1

كاه  يهمچاون بتا قبارم را دياريشاما نگ :«عه يمثناهللهللي هللتتخ ماهللقربهلل» فرمود:

و  ليبخشش نمود و در بارت فضا همگان طلب عفو و پرستش شود. سپس از

 هيوصت شانيو احسان با ا يداندم را به قدرو مر سخن گفت اناار هاييخوب

 نيبهتار انيرا در م شياز بندگان خو يخداوند بندت ا» كرد، سپس فرمود: 

 ي. اماا ودياگردان ريا( دارد، مخگريو آنچه نزد خود )در جهان د اينعمات دن

باه  غمباريپ نکاهيباود باه ا يااشاارت نياا« .ديگزآنچه را كه نزد خدا بود بر

كاه  ين، تنهاا كسايحاضار انياخواهد رفت. اما از م ين فانجهاز ا يکينزد

افتاد و گفت: پدران  هيبه گر يو اكرم را درک كرد، ابوبکر بود غمبريمنظور پ

 رسول خدا!. يباد ا تيو مادران مان فدا

را آزاد فرماود و هفات  شيتمام غالمان خاو امبرياز رحلت، پ شيروز پ  ي

و شابانگات  ديبه مسلمانان بخشا را شيكه داشت صدقه و سالح خو يناريد

ما  در چراغ شيفرستاد و گفت: از روغندان خو يچراغ خود را نزد زن شهيعا

در گارو  يهودي يفردصاع جو نزد  يس يبه ازا امبريزرت پ زيروغن بر ياندك

مهللهللقاذدتهللتدويفهلل سدولهللمهلل)د هللدائشد چنانچه در حديث وارد است:  بود.
 2 (2) ي(.حاعهللم هللشعهللاثنيد د هللمع ونةهللدن هلليهوديهللبث

                                                 

هلل.436هلل/435ح يث:هللحهياهللخبا يوهلل–(هلل1)
هلل.2916:هلليخبا هللهللايحه(هلل2)
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 ادخترش حضرت فاطمه را فرا خواند و به نجو اتيروز ح نيآخر دراز اينجا 

كارد  يبا او نجو امبريپ گريسپس بار د ستيگفت كه گر سخن يسخن با و

 .ديبار خند نيو ا

فرماود:  دم،يآن روز از حضارت فاطماه پرسا ةها درباار: بعدديگومي شهيعا

. ستميمن گر افت؛يوفات خواهد  يماريب نيمرا با خبر ساخت كه از ا امبريپ

ام باه كه ازخانوادت يخاش نيسپس مرا طلب كرد و در گوشم گفت: نخست

باه حضارت  امبرياپ نيناهمچ دميامن خند ؛يتو هست وست،يمن خواهد پ

مژدت داد كه او سرور زنان جهاان اسات و چاون فاطماه درد و رنا   مهفاط

 يوا يإ «وا كارب اباات!»ود: آزرد احسا  كرد، فرمميرا  براميكه پ يديشد

اكارم فرماود: بعاد از اماروز درد و غام و  غمبرياز درد و غم و اندوت پدرم! پ

را طلاب  نيو حس نپدرت نخواهد بود. سپس حس يبرا ياندوه

 شينمود. سپس همسران خاو ريخ ةيتوص شانيا ةبارو در ديسبوو هر دو را 

باه آن  كاه مکارراً يه اماوراز جملا ه را پند و موعظه كرد.را فرا خواندت هم

 گانه و احسان در برابر بردگان بود. پن  هاينماز ينمود التزام به ادا هيتوص

 يخدا، سردار هر دوجهان، غمخوار امت، منجا بيحب يماريب بيترت نيا به

 13كرد، و پاس از ) دايپ شتريروز به روز شدت ب رحمت امبريپ ت،يبشر

االول، درخانااه مم  عيااه دوازدهاام ربدر روز دو شاانب ،يضااي( روز مر14 اياا

 . وستيپ ياعل قيبه رف يگسال 63به عمر قهيصد شهيعا ن،يالمؤمن
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هللاذع هدمعهللاغفدعي»كلمات بود:  نيشد ا يكه بر زبان مباركش جار يكلمات نيآخر
 1 (1)هلل«ياأد هللقيابذععفهللمأحلقيهللما  ي

 ملاق بساز. ياعل قيو بر من رحم كن و به رف امرزي: پروردگارا! مرا بيعني

 آورد:  ديپد يعهد مدن در را وه رسول اورم يتحوالت

با شاعاع  و ديجهان درخش نيگآآسمان دود بود كه در يرحمت آفتاب امبريپ

 گونه، تارف عالمانه ورا منور ساخت، و با اخالق قرآن تيتابناكش عالم بشر

 يبردگا عارب را از عباادت اصانام و ياش، جامعاه جااهلماناهيبرخورد حک

 و نا ستم، جهل و خرافات و ر مردم را از انواع ظلم و آزاد كرد، و هاتطاغو

داد.  ونادي)ال اله اال اهلل( پ ةديغافل را به عق هايقلب و د،يعذاب نجات بخش

 تيخ بشاريكرد. تاار سياخوت و عدالت ت س هايهيرا بر پا مياسال ةو جامع

  يارا را يهمادرد و يساتينو رقام زد، فرهناح همز از ارسرب نياول يرا برا

 كرد. يگذارساخت حقوق بشر را قانون

 يرا كاه باه دسات تواناا ييوسف قرضاوي خاوصيات جامعه انساان دكتور

   زيبايي بيان نمودت است: ةبه گون دياكمال رس ةياسالم به پا امبريپ

دينه به وجود آمد. در پس از هجرت در شهر معقيدت،  ةساي در اين جامعه،"

پايي آن آتش دشمني ميان او  و خزرج فروكش كرد؛ موانع باين رب ةنتيج

همانگوناه كاه در بارادري  عربهاي قاطاني و عدناني از ميان برداشته شاد،

شاکافهاي  ت؛عرب و عجم از بين رف نميا هايكينه مهاجرين و اناار ديدم؛
                                                 

هلل.4439حهياهللخبا يوهللح يث:هلل(هلل1)
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 لزوايشرفته و صارانشينان بدوي ميان توانگران و نيازمندان، شهرنشينان پ

 در آمد كه در فضااي گساتردت اش، ايبه گونه و مسجد پيامبر پذيرفت،

مانند صاهيب را ميفردي حبشي همچون بالل، فارسي همچون سلمان و رو

آورد، ماي همگارد در كنار برادران عربشان از صاابه پاكنهاد و خوش قلاب،

ر بن عوف و عثماان بان عفاان را د همچنانکه ثروتمنداني چون عبدالرحمن

 دي،اهااي ناژنشااند و ناهمگونيميكنار تهيدستاني چون ابوذر و اباوهريرت 

رنح پوست، اختالف قبيله اي يا طبقاتي يا هر ماالک بشاري ديگاري كاه 

ثر، سسات و  متا ابارادري آنهاا ر كند،ميرا دسته دسته و از هم جدا  مردم

 1 (1) مخدوش نساخت.

 در يدر مادت كوتااه كاه رساول اهلل يدر وصاف انقالبا يوعالمه ند   

 بود، در زيانگانقالب در تمام ابعادش شگفت ني: اديگوميآورد،  ديجامعه پد

اش.  يدر وضاوح و روشان نطوريو وسعتش، هم يريگسرعتش، عمقش، فرا

مناورت  ناهيدر مد اسالم امبريجامعه الگو كه بدست پ نيدر وصف نخست يو

 ،يباه بنادگ يخاود خاواهجامعه  نيكند كه: در اميهار اظ ديگرد سيت س

زن  باود. دتيامتااول گرد يمنشابزرگ به عفات و ينفسان اليام شهوات و

كاه مرتکاب شادت بودناد، اعتاراف  يهر دو به گنااه ،يو ماعز اسلم ةيغامد

                                                 

هلل.مهللمفات هللاب هللمعضهللاذنيهللوي:هلل تا هللاهغازهللياذهخا هللهللايحه(هلل1)
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 يحاد الها يجهت پاک شدن از لوث گنات خواستار اجارا يکيهر  داشتند و

 1 (1) بود.

را  شاانهايروح امبريدند. چون پفراهم آم کجاي ربثيمسلمانان  مکه با مردم

 نيكردت بود، جز د تيترب مانيرا با ا شانينمودت بود و جانها هيبا قرآن تغذ

از  خيباود كاه تاار ياصاانه نيزتريانگنداشتند. شگفت يگريد ونديپ ديجد

ناح و غباار ج درگ امشاهدت كردت بود. او  و خازرج  ن،يد ييقدرت و توانا

خاون  شاانهايريخاود نتکانادت بودناد و از شمش هايبعاث را هنوز از جامه

تماام  يداد. اگر كسا ونديپ گريکديرا با  شانهاياسالم ناگهان دل د،يچکمي

 نيچنا نياتوانسات اميكارد، نمي ناهيقاد هز نيرا به ا نيزم هايهيسرما

خاوت را در و ا يبرادر كند. رسول خدا جاديآنان ا هايقلب نيب يونديپ

اخوت چنان باود كاه اخاوت بارادران  نيبرقرار نمود؛ ا آنان و مهاجران نيب

دوساتان، كاه در طاول  هايينمود و تمام دوستميدر برابرش كم بها  يتن

 شد.ميآشفته  و ختيرميآن درهم  نقل شدت است، در برابر خيتار

نخسات  تههسا نه،ياناار مد مکه و مهاجران ر و متشکل ازوگروت نو ظه نيا

 ، خلاق شادت ومردمان يكه برا يامت داند؛يم ليشکرا تميامت بزرگ اسال

 اسالم است: يجوهر و دور نما

و در رات خدا ساب   ردندكياطاعت م امبرياز پ يو اضطرار يعاد طياشر در

 .رفتنديم رونيبدوش و گران بار، 

                                                 

هلل.هلل672-671اهختو :هللصهللهللقي ح(هلل1)
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 ،هاصاانه تمام از آن در شد. بعد روزيپ تيجاهل اسالم بر نبرد، نينخست در

 بود.آن اسالم  از يروزيپ

با دل جان و ظاهر و باطن به اسالم در آمدت بودند. در طول پان  ساال  آنان

رفتناد  رونيب جنح با دشمن يبرا رسول خدا ركاب هفت بار در ستيب

از صدبار به قاد جناح باا دشامن، اعازام شادند.  شيب امبريو به دستور پ

گفت شا ياقير، اشاتينظيب يان، شجاعتنبه روز آخرت در قلوب مسلما مانيا

نماود. آخارت جلاو  جاديا يسابقه نسبت به زندگ يب يياعتنايبهشت و ب به

شاد و  انياشاان نما يبرا شهايمجسم و بهشت با تمام نعمت شاندگانيد

 آن پار ينگارد، باه ساومينامه بار، كاه اطارافش را ن يآنان همانند كبوتر

 1 (1) گشودند.

 :يالرسا ستهيودرها و شا تيبه ترب ماسال امبرياهتنام پ

نگرفات.  دتيادرا نا ياش عنار انساانهيسن اتيگات در حچيه رسول اهلل

 يفرساتاد، در راساتامياز آناان را باه جبهاه جناح  يشمار کهيزمان يحت

داد و مايتالش فراوان به خرج  زين يو فرهنگ يفکر ،ياز فقرعلم يريجلوگ

متوازن  يونه انسان، علم و فرهنح را به گ يبلند و واال گاتيتا جا ديكوشمي

كاه توانساته  ساتيمدرساه ا گاناهي حضرت ماماد ةحفظ كند.. مدرس

 نيابخشاد. هرآنکاه رات ا يحدش بااال ببارد و تعاال نياستعدادها را تا آخر

 ،يعقلا هايو ملکاه هايساتگيشا ةگرفت، توانسات هما شيمدرسه را در پ
                                                 

هلل.342هلل-340:هللصيشناسهلل ي ايهللد هللدة تا (هلل1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناي جامعه انساني و...                                                   هاي جمعه      خطبه

 

452 

 

 داد، رشاد دهاد و باهماياجازت  شتعيطب كه ياش را در حديو روح يقلب

اسات. و ميو عل يادار ،ينظام ةنابغ  يبرساند. حضرت ابوبکر يپختگ

و  يابا يساعد با»، «خالد»يعل اند: حضرت عمر، عثمان و نيچن نيا

و صادها  «عمارو يقعقاع ب» و  «يعالء الاضرم» ،«دتيابو عب»، «قاص

به عار نواباغ  ،يار نورانعكه آن  يبودند؛ به ناومينظا هاينابغه گريتن د

از  يااسات كاه ذرت يايعاار طال  يااند. به عباارت بهتار، آن عاار ممي

موجود در انسان به هدر نرفت، بلکاه رشاد و نماو دادت  تياستعدادها و قابل

اسا   يعقبه بن نافع در پانزدت سالگ شد و با صدها نابغه آباد و معمور بود..

هادت را بر ع يبزرگ هايتيف مسئووللمخت يدر زمان خلفا بود و يسوارخوب

اطلس تارف كرد و مشهور است  انو يرا تا ساحل اق قايگرفت و سراسر افر

 ييايادر»هاا آن را كاه عرب يانوساياق هاايباا اساپش باه كنارت يكه وقت

قارار  ميفارارو ايادر نياپروردگارا! ا»نامند، داخل شد، گفت: مي« هايکيتار

 ايادر يساوآن  تاو را باه فيو اسم شار دادم يورنه به راهم ادامه م ،گرفت

 «رساندممي

 مينيبماياركان حرب باود.   ياست كه  يغالم بربر نيا ،«اديطارق بن ز»

شاود مي رتيچ اياسپان ينفر 90000اش بر لشکر ينفر 12000كه با لشکر 

ناوردد و باه قاار ميآن را در  ياز روزها، سار تاا پاا يکيو پس از چاشت 

 رسد.مي «دويتول»پادشات در 
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و درست، به جاا و  قيدق اريرا به شکل بس ارانشيو  اصااب اكرم رسول

را كاه باه هار  يبه كار گماشته و اساتخدام كاردت اسات، هار كاار بمناس

شاخ   نيترافراد موجود مناساب نيگمان او در بيسپردت است، ب يشخا

 .است هگذاشت هبر آن صا شيبه انجام آن كار بودت و اجراءات و عملکردها

عار و زمان ظهاور كردناد مانناد: ساعد بان   يدر  هاهمه نابغه ني! ايآر

 ريو ساا انيبن سف ديزيبن حسنه و  ليحببن جراح، شر دتيوقاص ابو عبياب

آن پشت سار گذاشاتند  ريپس از رسول خدا صف بستند؛ در غ"كه  ينوابغ

طاارق  لو جبا نيچا يوارهاايآمو، ساند، د يايبه در دنديو رسرا  هاابانيب

 ةباه اناداز يداشت كه در مدت زماانميوجود نامکان هم  نينبود و ا کنمم

بر  شيگردد، ادارت و آسا سيدر آن مناطق ت س يهايتيربع قرن، حاكم  ي

باا اغفاال،  ژتياكند. و باه و دايقرار شود در صورت بر قرار شدن هم ادامه پ

له شود و بر رغام بمقا ينيد التيسابقه و تشک انيو تجاوز اد ريتاق ل،يتضل

نظام باه مادت دوازدت قارن ذروت  نيا هام آن همه مقاومتو به رغ ايكل دن

و  هااتيو موفق هاايروزيهماه پ نياباه ا شانيا افتنيدست 1(1)"بماند يباق

فقط  زيرا ن هاتيقابل و هاهمه استعداد نيا هيو توج يت دهجهها در اصابت

از  يگاريد لياكارد و دل ريفساتتاوان مي شاانيا يامبريپ نبوت و ةيدر سا

 دتياد ياشاتباه اخطاء و چيه شانيدر اجراءات ا راينبوتش دانست؛ ز ليدال

 . دشومين

                                                 

هلل.21صهللونيابحن اطهللاه  مابواحل  :هللماذاهللخ عهللاذعا هللهللوين مهلل(هلل1)
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 باشدميهزار انسان را دارا  يستگيانسان شا کي يگاه

تاوان مي تيانساان يمربا هاايرا در زمرت دسات پروردت يمرد نيچن ةنمون

روايت نماودت،  خثعمى لَّهلعائذ در المغازى از مال  بن عبدا ابن .افتي

تر از مردى كاه باراى مباارزت بيارون رفات فت: در روز يرموک، شريفكه گ

فّاار( باه طارف وى بيارون )ديگر كسى را( نديدم، مرد تنومند و قويى )از ك

كشت. بااز ديگارى )برآماد(، او را هام كشات. بعاد كفّاار  وى را رفت، و او

به خيمه بزرگش برگشات، و  شان نمود. سپسخوردند، و او تعقيب شکست

هاى بزرگ را خواست، و كسانى را كه در اطارافش پايين آمد، و كاسهدر آن 

 بن معديکرب.  بودند طلب نمود، پرسيدم: اين كيست؟ پاسخ داد: عمرو

 اش: حنله وى در روز قادسيه به تنهايىو  جنگيدن

ه با -يشاناسيف بن عمر، طبرانى و غير  ابى شيبه، ابن عائذ ابن سکن ، ابن

كاه گفات: در اناد روايات نماودت ابى حاازماز قيس بن  -سند صايح

معاديکرب در و عمارو بان  )امير( مردم بود، سيه حاضر بودم، سعددقا

اى گروت مهاجرين! شايرهاى دليار باشايد، چاون  :گفتها دور زدت مىصف

گاردد، در ايان هنگاام كاه نيازت خاود را انادازد، ناامياد ماى وقتاىفارسى 

ا باه تيار زد، و تيار در ناوک كماانش از فرماندهان )فار ( وى ر ندهىافرم

ساتون  اصابت نمود، آن گات عمرو بر وى حملاه نماود، و او را باا نيازت زد و

 فقراتش را شکست، و بعد نزدش پايين گرديد، و تجهيزاتش را گرفت.
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ن آو ابن عساكر اين را از طريق ديگر طويلتر از آن روايت نمودت، و در آخار 

مد، و در كوهه زينش اصاابت نماود، وى بار آمدت: ناگهان تيرى به سويش آ

شاود گرفات، و صاحب آن تير حمله نمود، و او را چنان كه كنيز گرفته ماى

 نطاوردر ميان دو صف گذاشتش، بعد از آن سرش را قطاع نماودت گفات: اي

بان  ت نماودت، كاه گفات: عماروبکنيد. واقدى از طريق عيساى خياط رواي

اش حملاه نماود، و در مياان آنهاا در روز قادسيه به تنهايى يکربدمع

اش رتشمشير زد، بعد مسلمانان در حالى به وى پيوستند، كاه كفّاار مااصا

زد، و مسالمانان آنهاا را از وى شاان شمشاير ماىنمودت بودند، و او در ميان

روايت نمودت، كه گفت: عمار  طبرانى از مامدبن سلّام جماى .دراندن

 ت: من تو را با دو هزارتن امداد نمودم: عمروعنهما( نوشاللَّه)رضى اى سعدرب

 بن معديکرب و طلياه بن خويلد.

روايت نمودت، كه گفت: در ساال بيسات و  از ابوصالح بن وجيه دوالبى

نهاوند اتّفاق افتاد، و نعمان بن مقرّن كشته شد، و بعاد از  ةيکم بود كه واقع

ز آن قادر در آن رو دند، عمروبن معاديکربرنان شکست خوآن مسلما

و  اخت،جنگيد، تا جايى كه فتح نايب گرديد، و جراحت او را )به زمين( اند

 1 (1) روذت وفات نمود. ةدر قري

                                                 

هلل144مهللهلل137هلل-136مأخ وهللماذاهللخ عهللاذعا هللوهللصهللنيمه(هلل1)
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 عقب ماندگي انحطاط و آغاز

علوم تجربي دچار اشتبات شدند  پس از آنکه مسلمانان در فهم علوم شرعي و

ريباانگير گراياي گواپس ومايند اناطااط علددو فرق قايل گردي ميان هر و

دو دساته ماردم ظهاور كارد يکاي باه ميآموزش اسال ةدر عرص شان شد و

منفي تاا كناون دنبالاه  تخريب ديگري دست ميازيد واين دوگانگي نابرابر و

از قرن هشتم كه بگذريم شايد قرن نهام " فرمايد:ميندوي  ابوالاسن. رددا

حکمات  شعر و ادب و بالندگي در دين، و کار وتخرين قرن نشاط، توليد، ابآ

 تقلياد و قارن دهام نخساتين قارن اناطااط، عقاب گراياي و بودت است و

همه جانبه كاه هام  مودي فراگير وج اط وطشود، اناميات خواندت ممااك

تعلايم. از هماين  ةبرناما هام در هنار... و اسات و رکعلوم ديني قابل د در

 قارون اخيار شارح احاوال كاه در م وجهيچ ي  از كتب تارا جاست كه در

از آن  ق رايا الاقال ماقا ت ليف شدت اسم شخايتي كه لقب نابغه، عبقري و

 رهگاذر از يالديهفدت م ت ودخورد... قرن شانزميخود كردت باشد به چشم ن

 هاايمهمتارين دورت گرفات از شاکل هاتاوالتي كه بعاد پيشرفت مادي و

ين از خوابي طاوالني باه درازي چناد اگردد، اروپميتاريخ انساني ماسوب 

آوان غفلت، جهل و افسردگي را پشت سر گذاشت و با تمام  و قرن بيدار شد

روي بيشاترين  از نيروهاي طبيعات را تساخير و ،قوت بسوي هدف شتافت

كاه هناوز  جديادي را اراااب هساتي پاردت برداشات، كارهاا و اسرار كون و

ي از ادر هر ناحيه فن و علم و باب جديدي در هر مجهول بود كشف نمود و
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 علام وة در مدتي كوتات مردان مبتکار در سااح نواحي حيات گشودت شد، و

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

كه با فسخ  انشورانيكوپرنيکس، برواگ، گاليله، كبلر، نيوتن انشتين وساير د

 ةي باه انادازسااعت از هاابن  نهادند... غربي مترقي جديد ومينظام كهن، نظا

اساتفادت  چناد ساال، يا  ساال و ةاز روزي به پيمان چند روز، و ي  روز و

 كردند.مي

چنان حالتي كه ضياع ساعت مساوي باضاياع يا  زماان طاوالني باودت  در

بدون اساتفادت ساپري  و ضايع روزهاي را نان نه فقط ساعات واست، مسلما

كوشاش ضاايع نماودت  ر وقرنهاي متمادي را بدون كا ها ولكردت اند؛ كه سا

دقيقه آستين همات بااال زدت  ثانيه و اند. در حاليکه اروپائيان بااغتنام از هر

وج اباه  در سالهاي مادود طاي كاردت اناد و عاور را و هاقرن ةمساف و اند

 1 (1) ترقي رسيدند.

 ورد؟  ديپس چه با

 هايگي در عرصاهعقاب مانادت اط وطاكاه باراي اناتمام عوامال و موانعي

هماه و  شامرديم علم و تکنالوژي جديد بار ةعرص گوناگون زندگي بويژت در

آن عباارت از اناطااط  باشاند وميهمه معلول ي  علت بازرگ و اساساي 

 .ايدئولوژيکي است تي وعقيد

                                                 

هلل88وهللص2جهللانوميشعبهللا هللويهقي.هللب380وهللص8اهعجمهللا مسطوهللجهللوطرباين(هلل1)
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 ن بيمااري،يگاناه رات نجاات از وضاعيت دردنااک كناوني و درماان ايا پس

شاگوفايي، جهاد و  بازگشت باه گاوهر پيشارفت و است. مبازگشت به اسال

تين فرهنگي است، رهگشاي تمام موانع جتهاد و چنح زدن به حبل اهلل الما

 و حالل جميع مشکالت بشريت. 

هار  قاوي بايش از مبتکار و عار حاضر به پيروان ذكي، مجتهد و در اسالم

گيري علوم مجتهد اذكي در فر تقوا، زماني نياز دارد، قوي در ايمان و عار و

زراعت، طبابت، تجاارت، سياسات و... تاا بتونناد افاراد اعت، صن مبتکر در و

اقتاادي رهباري  و ميسياسي، نظا آزادي فکري، جهت عزت و جامعه را در

كفايي در اماور زنادگي خود زماني به نعمت استقالل و ميامت اسال .يندنما

تااريخي اساالف خاود در  تافتخاارا مشرف ميشود كه براي احياي امجاد و

است همات ميكه همانا جامعه اسال "متمدن"ايجاد جامعه  لوم وپيشرفت ع

 جهد نمايند. جد و گماشته،

بهباود اماور زنادگي  عملي كاه باراي پيشارفت و فرمايد: هرميغزالي  امام

ضرورت دارد؛ فرت كفايه است مانند: علم پزشکي كه باراي ساالمت جاان 

م ارث و... بادون تقساي تجارت و ساب كه معامالت وحعلم  يا ،ضرورت دارد

به تعداد كافي ازيان علمااء وجاود  ميممال  اسال آن ممکن نيست. اگر در

 اگر عدت اي توانستند نيااز مملکات را بار همه گنات كارند، و شند؛نداشته با

 1 (1) گردد.ميطرف نمايند، تکليف از بقيه ساقط 

                                                 

فتاهللمهللهللهلل انوي.هللنو هللةامهلل170مهلل109مهلل66-هلل65م169هلل-168مهلل104ازهللحفها هلل(هلل1)
هلل.هللابهللاختصا .2.هللج هللدثماينحممهللضيگوذ وهللتعمج وهللاستادهللف
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 بحث: جينتا سخن و هخالص

صلح و سالم را هنتا بود،  يب ميرز استياسالم در س ميگرا رباميپ -1

 شاد،ميتاميال  اكارم بر پيامبر هاجنح داد. اغلبمي حيبر جنح ترج

هموارت كوشش داشت كه خوني ريختاه  جنح نبودند و گرازهيچگات آغ وي

ثابات  مانيعقد پ بود و در بايو شک ريمذاكرات با دشمن تامل پذ نشود. در

شاد، ميگر جنگي بار وي تاميال پيامبر رحمت بود ولي ا . اووارتاسقدم و 

دعاوت خاود دفااع  آفريد و با تمام تاوان و قادرت، ازميحماسه  پيامبر

شاود كاه ميديادت  پياامبر اكارم هايک ت ملي در نبردكرد.. و با اندمي

 رود.ميهر دو طرف، از هزار جنگجو فراتر ن هايشمار كشته

مااالاه جهدان، شاهان و زمامداران  يبرا امبريپ يوتب هاياميپ -2

است كه  قتيحق نيا انگريب گريموارد د عمرو بن العاص با اهل مار و صدها

رفاات و ساعادت و  ةكنناد نيآراماش و تا م تياصلح، سالم، امن نياسالم د

 يانساانها در رو يخشاونت بارا از جناح و يعاار ينندت زندگاك نيضمات

 است. نيزم

 يوحد شيرا بدا قدر قتال هاجاز وه اهلل يتا زمان ماسال امبريپ -3

 ةنخساتين آيا كرد. رات راست اكتفاء رسالت و دعوت به غيتنها به تبلنکرد 

 و هااكه به مسلمانان اجازت جناح )جهااد( را باراي دفااع از نفاس و ارزش

ُدددَمهللوُ بُمدددواهللَمإبنَّهللا﴿ مقدساااات شاااان، داد: ظَّ هللَد َدددَهللَنَصدددعب بَمهللّللَّهلَلُأذبَنهللذب َّددد بيَ هلليُدَقددداتَدُ وَنهللمَب
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 ةشود، اجازميبه كساني كه بر آنها جنح تاميل  باشد، يعني:مي1(1)﴾يع هللَذَقد بهلل

گمان خداوند بر نارت و ياري آنهاا بي جهاد دادت شد؛ زيرا ستم ديدت اند، و

 توانا است.

ماققاان  سعي داشت نه طفلي و نه بيماري را نشانه گيارد، اكرم پيامبر

، تشريع و وضع شدت اسات، جهاد تنها براي دفاع از مقدسات امت برآنند كه

اين مدعاست: قارآن كاريم  كه آيات قرآني و احاديث نبوي، بهترين دليل بر

هللَذُ دَمهلل.هلل..﴿: ديفرمامي هللاَدَتَ ُذوُكَمهللفَد َدَمهلليُدَقداتبُ وُكَمهللَمَأَذَقدَواهللإبذَدَيُ ُمهللاذ َّدَ َمهللَفَمداهللَةَعدَلهللاّللَّ فَإبنب
 2(1)هلل﴾انهللهبيَدَ َيهبَمهللسهلل

، رحندت امبريپميرز هاياستيس از يبه تأس حضرت على -4

دادت  ناهيزم نيدستور جامعى در ا نيقبل از شروع جنح صفّ انش،يبه لشکر

هلل»باث ما است:  اىيكه شاهد گو ََمد بهللاّللعبهللَد دَهللهللَهدَ  هلُلي هللتُقاتبُ وُ َمهللَحّتع مُ دَمهللفَدإبنَُّمَمهللَب
هللحهللهللُ مهلَلايُحجَّةوهللَمهللتَدعَُ ُمَمهللإبهلل َ هللهللهبَمويعىهللَذُمدَمهللَد َدُحجَّة هللُأَخدهللَهَ ُ مُ مهلَليّتع ََ هللا هللهللةهلُلميَدفَدإبذاهلل انَدتب إبببَذنب

د دُ ماهللَد دَهللَةدعبهللهللُهواياّللعبهللَفاتَدَقُتُ واهللُمدَ ببعانهللَمهلل ُتصب ذنىهللهللُجدوايَمهلل هتَبهللهللايُمَعدو انهللَمهلل ُجَهب اذنعب داَ هللمَب
جنح را آغااز تا آنها  ديبا آنها نجنگ3(3) :«َمهللإبَنهللَشَتَمَ هللَأَدعاَضُمَمهللَمهللَسدَهَنَهللأَُمدعا َُ م

 لياخود( داراى حجت و دل تيكه شما بامد اللّه )براى حقان نيكنند، چه ا
                                                 

.39:حبهلللسو هللهلل(هلل1)
هلل.90سو ههللن ا وهللآي هلل(هلل2)
بدد هللنقددلهللازهللاذ ددايفوهللجهللهللwww.islameu.comسددايتهللانيتنددِتهللمعكدد هللا شددعاعهللاإسدداميهلل(هلل3)
.39وهللصهلل5

http://www.islameu.com/
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 گارىيحجات د كنناد؛ آنها نبرد را آغاز و واگذاشتن شما آنها را، تا د،يهست

 د،ياشکست داد آنانرا آنگات كه به اذن خدا آنان، انيبر ز و شما است به سود

 و د،يبه قتل نرساان را مجروحان و دينزن ضربه هاناتوان بر د،ينکش را انيفرار

به  دشنام دهند، و چند به شما هر د،ياورين جانيو آزار، زنان را به ه تياذ با

 .نديسران تان ناسزا گو

زياد بان  اميران سپاه اسالم هر يک: در غزوه مؤته رسول اهلل -5

اگر زيد كشاته شاد، جعفار »مود: رحارثه را با عنوان فرماندت تعيين كرد و ف

ت ن رواحاه اميار ساپااهلل بادمير سپاسه باشد؛ اگر جعفر به قتل رسيد، عباا

براي تعيين اين سه فرماندت، پرچم سفيدي بست و آن را  پيامبر«. است

داد و به آنان سافارش كارد باه ماال كشاته شادن  به زيد بن حارثه

م دعوت دهند، اگر پذيرفتناد حارث بن عمير بروند و نخست آنان را به اسال

در امان هستند، در غير اين صورت با استعانت از خداوند با آنها بجنگند. كه 

به نام خدا در رات خدا باا كسااني كاه كفار »همچنين خطاب به آنها فرمود: 

ورزيدند؛ بجنگيد؛ خيانت نکنيد؛ پيمان شکني نکنيد و هيچ بچاه و زناي را 

باراي عباادت ردت تعرت نکنيد و به كساني كه ونکشيد، به افراد پير و سالخ
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در صومعه )هستند، كاري نداشته باشيد و درختان خرما و ديگر درختاان را 

 1 (1)«. قطع نکنيد و هيچ ساختماني را خراب نکنيد

هللمةددل(هللأنهللهللاخلتددا هللأ ةددوهللميف مهللسدد و  هللهللت يهللسددهلليفهللومياذمددعهللهللذإلقتدد ا هللابذندديهللوفعدددقنايمهلل)ددد ع
حعمددد وهلل مددداهللأسدددأذ هللاب ددد هللهلليفهللحهددد هللمهللاهدددو هللعزقندددايمدمددداهللمأنهللهللماخاقددد وهللقدددو هللمفعدددا

هللاذ دوا .هللبيجمهللیح ا هللمهلل هللسابقهللدقا وأن هللتعاذهللياجلنعةهللبغهلل خ ناياأدظمهللأنهلل

                                                 

مهللسيلهللهلل321صهللوهللخمتصعهللسيلهللاذعسولوهلل114هلل/2اكع هلل)اذعحيقهللاهختو (وهللهللسي هلل سول(هلل1)
.271وهللصهلل2  ةهللذ عاهنيوهللج
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 ياخالق اسالم
حمم د  ن اينب ،نيم ام املق  إو  ،نياملرس ل ديس  یوالصالة والسالم عل  نيهلل رب العامل احلمد
 . وبعد:  نيمجعأصحابه أآله و  یوعل

در زمان  گريبود و بار د از آغاز خلقت، شامل حال اوالد آدم ياله رحمت

انباار ههال و  ريز ياخالق و يانسان يارهاينمود که همه مع ديمکاني تجد و

 قليصا کاه در واقاج هاوهر و يخرافات فرو رفته بود. باالخص اخالق بشار

متعاال  ونادگشته بود. در چنين زماني حساس، خدا ابينا است گوهرميآد

ّمم ممکمارِمم اِلمخ الم ِ »: ديفرماميرا فرستاد که  يامبريپ يعني: مبعاو   «بُِعثُت ِِلَتم

 1 (1). مينما ليتکم اخالق را يهايام تا خوب دهيگرد
اسات. هممماان باا بع ات   تيبشار که نمونه اخالق و رحمت بار يامبريپ
شاامل را کاه  يانحرافاات اخالقا .ههل را به ناور مبادل نماود يهايکيتار
طاوا  باه  ،ينايکهانات و فاال ب دهياشراب، عمال قماار، رباا، عق دنينوش
گور کردن ه بزنده  ،يقوم و يلويقب تيعصب ،يهعل خود ساخته و هايکعبه

                                                 

 .21301سنن الكربي از امام بيه ي، حديث: ( ال1)
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 يکاهو ده ها عمل زشات ديگر يگريروسپ و يودفروشخ دختران بخاطر عار،
 زدود و از بين برد.شد. ميهمء اخالق اهتماع آن زمان محسوب 

معلام اخاالق را فرساتاد کاه باه مقاام  متعاال خداوناد ياهتماع همچو در

را  امبرياپ نياکاه د ي. پس کساانديرس ادتيق و ادتيبه س ل وينا يشامخ

 ليدرهات فضا نيتر يبه عال رفتنديرا پذ او ياخالق ماتيبول کردند، و تعلق

که عبارت است از: صداقت و امانات، عادالت و محبات، شاجاعت و  ياخالق

شاان از کاه در مورد دنديرس عتيمتابعت شر و کرم، اخالص و فاسخاوت، و

اسات قراتات  يبااق نيفرساتاده شاد کاه تاا زما مياياپ نيالعالمهانب رب

 اصحاب فرموده است: و امبريراهج به مدح اخالق پ گردد:مي

 2( 1) ﴾الُکفَّاِر ُرَحممآُء بمينمُهم يحُمممَُّد رَُّسوُل هللِا وماّلِذينم ممعمُه امِشدَّآُء عملم ﴿
هستند در برابر کاافران  که با او يکسان ترهمه: )محمد فرستاده خداست، و

 لسوزند.( د مهربان و گريکدينسبت به  سرسخت و تند و

                         شااان فرمااود. يساالوا اهتماااع اخااالق و  ااار،يا راهااج بااه محباات و و

 3( 2) ﴾ِهميممن هماجمرم ِالم  بُّونم يِ ِمن قمبِلِهم  انم يم ت مبمّوُء الدَّارم وماِلِ  نم يوماّلذِ ﴿
از آمادن   ي( پاناهيمد ني)سارزم ماانيا يدر سارا يکساان يعني: ترهمه

شاان هجارت کردناد يرا کاه باه سو يکه کساان ،دنديگممهاهران مسکن 

به آنچه به مهاهران داده شد احساس  يازيو در دل خود ن دارند،يدوست م

 ازمنادين اريشان بسادارند، هر چند خودميآنها را به خود مقدم  کنند ومين

 اند رستگارند.باز داشته شده  يحرص نفس خو از بخل و کهيکسانباشند 
                                                 

 .29فقح: ( سوره 1)
 .9حشر: ( سوره 2)
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کاه از هاناب  ديرسا يصحابه به حد ياهتماع و يصالحات اخالقباالخره ا 

هللاُ  يلم م د رمِ  ﴿: ديافرماميشان فرستاده شد کاه  ينامه براريتقد خداوند
 يمنااان را ااؤيعنااي خداونااد از م4(1) ﴾َتم  تم الشَّ  ةمرمةِ  ُعونم   م يبمايِاذ  نيم عم ِن املُ  نِمنِ 

 کردند. عتيدرخت با تو ب ريهمان دم که در ز ديگرد

باا آن  د،يدمين ياران را هم خدا کسککه گنه ديرس يصحابه به حد اخالق

 رسول خادا زناا کاردم مارا پااا کان و يشدند که اميهم با اصرار حا ر 

کردم. همايم چيست؟  يرسول خدا دزد يگويد: اميکند و مياقرار  گرييد

صاحابه  ميباه اخاالق اساال يناديبپا و يالها نيبه خااطر التامام باه قاوان

بامر  را کاه  يهاايامپراتور رهبري ههان را به دست گرفتند ورامک

را کاه اعاراب از  اصارهيمعلومات نداشتند فتح نمودند. ق يميراهج به آنها چ

کاه  يظلم و هور شان هميشه در خو  و رعاب بودناد مهاار نمودناد وقتا

در امات  ياهتمااع و يرا وداع گفتند انحرا  اخالق ينيها اخالق دمسلمان

 مخاادرات و فسااد و تبار ، رباا و جيداخال شاد. تاارو ارياتوسا  اغمياسال

 و سبب  عف در امت مسالمه شاد و ديگرد جيمنکرات شا گريد مسکرات و

اساتعمار  ميخ باعث هست و مال شان هسور ساخت و را به هان و گريهمد

 و ليخالفت شان را به کشورهاي کوچا  تباد دولت و تيکه در نها ديگرد

ترا فضاايل اخالقاي و اماورات  يامدهايصفر نمود. پ رباقتصاد شان را  

 يقوت عساکر ،ياقتصاد ،ينيبه فرد محصور نبوده بلکه اساسات د اهتماعي

                                                 

 .18فقح: ( سوره 1)
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وار باه بااد انهيرا مور يو ذهن ينفس و يقوت صح ،يرواب  اهتماع ،ينظام و

 دهد. ميفنا 

 :با اخالق آشنايي

وهود دارد؟ اگار وهاود  اخالق خوب و اخالق بد ايآ ند؟يگوميچه را  اخالق

مقدس اساالم راهاج باه  نيتوان به تفاوت هر دو پي برد؟ دميدارد چگونه 

 ند؟يبمياخالق چگونه 

 اند از:ه قسم رهنمود وهود دارد که عبارتمقدس اسالم س نيد در

 . ديعقا -1

 احکام. -2

 اخالق. -3

 ميرا تنظاانسان  يسازد، احکام کردارهاميانسان را درست  يباورها ديعقا 

 کند.ميبد انسان بحث  سلوا خوب و و عتياخالق از طب کند ومي

 اخالق: فيتعر

شود، مفرد آن ميانسان اطالق  عتيطب و يبر خو است و يکلمه عرب اخالق

ساکون الم( باه  خَلق )باه فاتح خااء و کهيطور باشد.مي)خُلق(  اي )خَلق( و

ور خُلاق )باه  ام طا نيانسان داللت دارد، هما يدرست بودن شکل ظاهر

 سازد.ميرا بر مال  يو يخاء( حالت باطن

که رسوخ داشاته  ندي)خُلق( همان حالت نفس را گو اصطالح علم اخالق در

 و بدون وارد کردن فشار بر خود، صادر گردد.  يبه آسان باشد و
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صاادر  يخاوب از و يمهاايباشد کاه چ نيچن يکس عتيطب و يخو هرگاه

اگر اعمال و رفتارهاي باد  و ند،يگوميخالق خوب ها را ا مينوع چ نيشود، ا

 شود.ميمشاهده گردد، اخالق بد گفته  يدر کس

 بد: خوب و اخالق

پخا  کاردن  ،يخوب، مهمان ناواز يگيهمسا گران،يبا د يهمکار و يکين

حا ر شدن به هنازه مسالمان، احتارام باه بمرگاان،  ماران،يب ادتيسالم، ع

 نياا بخشا  و سخاوت، عفاو و ،يياستگوشفقت با خورد ساالن، ر ترحم و

بخل  ،ييدر مقابل آن: دروغگو باشند. ومي  ياز همله اخالق ن مهايچ ليقب

 ،ينايساخن چ رنا،،ين و بيفر گران،يد حقوق و حي يت تجاوز به دن،يورز

ام اال آن از هملاه  تکبر نماودن و دن،يحسد ورز ،يقطج صله رحم، بد زبان

 رود.مياخالق بد بشمار 

انساان  ورياز  ياکه اخالق ن ميريگمي جهينت نيآنچه گذشت چن يبالال از

آورد. در مقابال آن، مايباار  يابيادر آخارت کام و يخوشحال اياست، در دن

 دهاد وميعاذاب  و فيصاحب خود را تکل شهياست که هم ياخالق بد رنج

 گردد.مي مين گرانيد يسبب مشکالت برا

 :اخالق ةو فايد فلسفه

دارد کاه مي انيکند، و بميبحث  يو بد يکيو شر، ن ريره خاخالق دربا علم

و هاد  و برخاورد آناان را  دهيو فا ند،يبا هم رفتار نما ديها چگونه باانسان

بااه سااعادت و  ياوهيدهااد کااه بااه چااه شااميسااازد و نشااان ميمشااخص 

 رسند.مي يخوشبخت
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 هار ملات اسات، باه يو اساس هسات هيپا نياول ،که اخالق ستين يديترد

 خوب خاطر است که دانشمندان و فالسفه اتفاق نظر دارند که اخالق نيهم

خاود و  ياسات تاا بتواناد بارا يهر فرد از افراد هامعه واهب و  رور يبرا

 تيبه شخص ايگونه که دروغ و حسادت و رهمان رايباشد، ز دياش مفهامعه

کاه  ياهساازد، هامعاميآورد و آن را فاساد و ناابود ميلطمه وارد  رنف  ي

 يداشاته باشاد، هامعاه ا وعيافراد آن شا نيدر ب دهيصفات ناپسند نگونهيا

 .ديآميفاسد و ناتوان به حساب 

گاذاران، و تماام کاه توهاه فالسافه و قانون يمياچ نيههت اولا نيهم به

باه حرکات  يخوشبخت يرا به سو يبشر هايخواهند هامعهميکه  يکسان

از  مياو پره ياخالقا ليت مردم به فضااکند، دعوميدر آورند، به خود هلب 

و اسااس  هياپا دهيباشد، چرا که اخالق فا له و پساندمي دهياخالق ناپسند

نکارده کاه  يامبالغاه چي( هاانيشاتو بر. )ديآميبه شمار  ميهر هامعه سال

   «اساس هر هامعه است و هياخالق پا»:  ديگومي

بار اخاالق  بيو ترغ قيوبر تش غمبرانياست که رسالت همه پ نيخاطر ا به

منان ؤاخالق حسنه و اتصا  م تيفراوان دارد و قرآن بر رعا ديتاک دهيپسند

باه  يابياخالق حسنه است که باعاث دسات رايز دينمامي ديتأک اريبه آن بس

 گردد.  ميخداوند در آخرت  يهانعمت

 :اخالق ارکان

 يو اع يهاتيندما و انيااخالق در اد با آداب و ميآداب اسال اخالق و ايآ

ارکاان  هاا و هيافارق دارد؟ پا ايا است و کسانيخود انسان(  )يعني ساخت
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 ميارکان اخالق اسال درس اساسات و نياخالق در اسالم چگونه است؟ در ا

 .ميدهميرا مورد مطالعه قرار 

 اخالق در اسالم: هايهيپا

باشد مي راساس استوا اي و هياخالق بر چهار پا مقدس اسالم آداب و نيد در

فارد  و رديگميچهار اصل سر چشمه  نيمسلمان از ا  يآداب  که اخالق و

 سازد:مي اريمسلمان رفتارهاي خود را بر اساس آن ع

 :يمانيا و ي. اساس اعتقاداول

داناد مي ماانيا و دهيااساس اخالق را عق تهداب و نيمقدس اسالم اول نيد

مسالمان از آن  و فارد ماؤمن  يا يو ظااهر يکه هماه رفتارهااي معناو

 ماانيو ا دهياکه اخالق مسالمان هامء عق يمعن نيگيرد. به اميسرچشمه 

 دهيعق اخالق و انياسالم رابطه م ياز علما يکيمورد  نيمسلمان است. در ا

است که  يبدون اخالق مانند درخت دهيعق"نموده است:  ريتعب بايز نيرا چن

ثباات يموهاود ب  يمانند  دهياخالق بدون عق نداشته باشد، و وهيم و هيسا

 . "است

 . اساس علمي:دوم

دهد، زيرا علم ميرا تشکيل  ميآداب و اخالق اسال ميرکن و تهداب دو علم

هاي اخالقي صحيح تناقض نادارد. رديف ايمان است و هيچ وقت با ارزشهم

توس  ارزشهاي اخالقي توهيه نگردد بسا اوقات  يتکنالوژ بلکه هرگاه علم و

آورد. اگر ما به علوم مختلف از قبيال علام طاب، ميت تباهي بار يربراي بش

بينيم که هر يکي از ايان علاوم باه مي يمينظر نما انجينيري، اقتصاد و غيره
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علاوم  يهااي اخالقاهاي اخالقي  رورت دارند و بدون مراعات ارزشارزش

 توانند براي انسان خدمت واقعي نمايند.نمي

 :تااساس مکافات و مجاز .سوم

هااي اخالقاي را يا  کاار باي فاتاده و اختيااري مقدس اسالم ارزش دين

داند، بلکه براي انسان داراي اخالق نيکاو در دنياا پااداش، و در آخارت نمي

هااي اخالقاي شود. و در مقابل براي انسان فاقاد ارزشاهر و ثواب قايل مي

خاوبي و  هم در دنيا و هم در آخرت مجازات مقرر نموده است. زيارا اساالم

 فرماياد:ميداند. چنانچه خداوند متعاال بدي، پاکي و پليدي را يکسان نمي
 5 (1) ﴾ومِلم تمْسقمِوي احلْمسمنمُة ومِلم السَّيِّئمةُ ﴿
همچنااان خداونااد متعااال  . وسااتين کساااني يبااد و يکااي: هرگاام نيعنااي

 6 (2) ﴾ِلم يمْسقمِوي اْْلمِبيُث ومالطَّيِّبُ  ُقل﴿: ديفرمامي
همچنان پياامبر اساالم  نيستند. يپاا مساو گاه( نا پاا وچي)ه وگيعني: ب 

  فرمايد: )من غشنا فليس منا( کسي که فريبکاري نمايد از امت ما نيست.مي

 . اساس نفسي و انساني:چهارم

اخالقي مانند دگر غرايم انساني در هر شاخص نهفتاه اسات. اماا  هايارزش

ت و معقول توهياه و راهنماايي ب دين مقدس اسالم اين غرايم را به طر  م

عمل آيد. م ال: خوردن و نوشايدن ه کند تا از افراط و تفري  هلوگيري بمي

براي هر انسان ي  غريمه حياتي ولي در عين حال ي  ارزش اخالقي است. 
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معقاول بارآورده نشاود  حاال اگر غريمه خوردن و نوشيدن بصورت معتدل و

رساند. بناء نظام اخالقاي اساالم مي ررهم به خود انسان و هم به ديگران  

آداب و مقررات زيادي را در قسمت اشباع و توهيه غريمة خوردن و نوشيدن 

ايان  درکاريم قرآن تا از اثرات منفي آن هلاوگيري شاود. ما الً و ج نموده

ومُكلُ وا وماْش رمبُوا ومِلم ﴿ کناد:ميچناين راهنماايي  و نماوده مورد از اسرا  منج
( بخوريااد و يالهاا ي)از نعمتهااا يعنااي:7(1) ﴾ُه ِلم يُِ  بُّ اْلُمْس  رِِفنيم نَّ  ُتْس  رُِفوا إِ 

 دارد.ميبياشاميد، ولي اسرا  نکنيد که خداوند مسرفان را دوست ن

 التيتماا عتاًيطب د،يگرد فيدر انسان  ع يو روح يمعنو هايمهيانگ هرگاه

 ييباه هاا ارانسان  ،در خوردن يرو ادهي. زابديمياو شدت  يو نفسان يماد

داناد و مي يمااد ذيارا فقا  اساتفاده از لذا يکشاند که هد  از زنادگمي

کااه  يسااازد بااه حاادمي فياو را  ااع يو صاافات روحاا يمعنااو يروهاااين

 کنااد ومينفااس را فرامااوش  ياز هااوا يو دور يو فااداکار يکوکااارين

باعاث  هاانيسازد و همه اميخود  شهيرا پ ياشيو ع يو سنگدل يخواهخود

 يبارا يادهيافا چيکه ها ديانسان به صورت عضو فاسد هامعه درآ دنشومي

 خانواده و مملکت نخواهد داشت. خود و شرفتيپ و يترق
هاي اخالقي را مورد مطالعاه قارار بادهيم، ارزش ريهمين قسم هرگاه سا به
هاا توهيهاات و براي هر يکي از اين ارزش مييابيم که تعليمات اسالميدر 

نموده تا در ههات معقاول و مفياد رهنماايي و از آن  ج مقررات معيني و
آن بخاود و ديگاران  و  اررهاي از افاراط و تفاري  عمل آياد وه استفاده ب
 شود. اهتناب
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  :اخالق نيکو هاينشانه

خويشاتن  تواناديني  از همله کماالت انساني است، چگونه انسان م اخالق

م محبوبيت کسب نماياد؟ دررا با زيور اخالق عالي ممين بسازد و در ميان م

 اوصا  و مشخصات اخالق ني  کدام است؟ 

 تفصيلي اخالق پسنديده: معيارهاي

نفااق و  اعف ايماان  ني  نشانه ايماان اسات و اخاالق باد عالماه اخالق

تمااام آيااات، احاديااث و آثاااري کااه بااه مکااارم اخااالق  محسااوب ميشااود.

  و پسانديده ينعالمات اخالق  کند صفات وميهاي اخالق( دعوت )ارزش

شود. مسلمان با اخالق نمد ديگران محبوبيات کساب نماوده در شمرده مي

باشاد و در آخارت نيام ميخوشاحال و نيکبخات  تماعيزندگي فردي و اه

 گيرد. ميمورد آمرزش و محبوبيت پروردگار قرار 

شود. زندگي انسان را شامل مي هايگفتار، کردار و همه هنبهمياسال اخالق

تحمال، خادمت باه ديگاران و کما  باه  ز، سخن خوب، صابر وابپيشاني 

 اخالق پسنديده است.  هايبيچارگان از نشانه

باا ماردم  کند و يکين گرانيگرداند به دمتعال مسلمان را مکلف مي خداوند

ْيِن ِإْحسم ا و ومِذي اْلُ  ْروم وماْليمقم امم  ﴿ فرمايد:ميسخن نيکو بگويد، چنانچه  ومِِبْلومالِ دم
 مانيتي و کانينمد مادر و : و به پدر ويعني8(1) ﴾ ومُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْس نواْلممسماِكنيِ اوم 

 بگوييد.  يبه مردم به ن و د؛يکن يکين انينوايب و
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کند در عمل و معاملاه باا خداوند متعال شخص مؤمن را امر مي همچنان و

بدهاد،  هاواب يکايهاا را باه ن يباد ديگران با روش ني  برخورد نمايد، و

َْفم ْا ِِبلَّ ِي ِه يم أمْحسم نُ ﴿فرماياد: ميچنانچه   9(1) ﴾ومِلم تمْس قمِوي احلْمسم نمُة ومِلم السَّ يِّئمُة ا
دفاج کان، آنگااه  يکايرا باا ن يباد ؛: هرگم نيکي و بدي برابر نيساتيعني

 گرم و يدوست يياست، گو ياو دشمن تو و انيهمان کس که م ديد يخواه

 است. مييصم

را به اخالق ني  توصايه  ابو هريره م در ي  حديث شريفالسا پيامبر

اخاالق نيا  چاه اسات؟  نمود، حضرت ابو هريره پرسيد: اي رساول خادا 

که با تو قطج رابطه نمود با او رابطه بار قارار کسي"فرمود:  پيامبر اسالم

کما  نکارد  توکه به او را عفو کن، و کسي که بر تو ظلم نمودکن، و کسي

 ."کن  مبه وي ک

 اخالق پسنديده را چنين خالصه نموده است:  هاينشانه غمالي صفات و امام

 انسان با حيا، کم آزار، صالح، راستگو، کم سخن، پرعمال و ،با اخالق شخص

کم لغمش است. انسان نيکوکار، با وقار، صابر، شاکر، را ي، با حکمات، نارم 

کناد، دشانام نمي خو و پاا طينت است. انسان داراي اخالق نيا  لعنات

کناد، کيناه ميگوياد، عجلاه نميکند، غيبات نميدهد، سخن چيني نمين

گير خوش خواست، آسان يورزد، حسد ندارد. او انسانميندارد، بخل ن زيتو

ورزد، باراي خادا ميکند، بخاطر خدا دشمني است، بخاطر خدا دوستي مي

 نيکو و پسنديده.  قگيرد. اين است اخالميورزد و در راه خدا خشم حلم مي
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 :اخالقي خصوصيات

 ياخالقا اتياوصا  اخالقي با ديگر اوصا  يکسان است؟ چگونه خصوص ايآ

  م؟ييآن فرق نما ريرا از غ

 شود.مياخالقي با سه خصوصيت از غير آن فرق  صفات

 اول: خصوصيت

باه عاادت  آن صفت و يا خوي با تکرار زياد در طبج انسان راسخ شده و بايد

اگر ي  شخص ي  يا دو بار به کسي کما   اين برگرديده باشد. بنا تبديل

شود تا آنکه ايان صافت در وي تکارار و ميمساعدت نمايد، سخي گفته ن و

 مبدل شود. يعيآزماي  گرديده و به عادت طب

 دوم: خصوصيت

به آساني و بادون تکلاف  يآن است که عمل اخالق ياخالق گريد تيخصوص

 فشاار ي  وقت باا تکلاف و ،ياگر انسان ظالم ناي براز انسان صادر شود. بنا

تاوان گفات کاه او ميوارد کردن بر نفس بر کسي رحم نمايد، در باره وي ن

داري نموده، و تاا است، زيرا وي با تکلف از ظلم خودانسان مهربان و دلسوز 

ه دلسوزي عادت نورزد، به وي انساان ب يعيبصورت طب زمانيکه با سهولت و

 شود.مين مهربان گفته

 سوم: خصوصيت

دخالت داشته باشاد. حااالت نفساي  يانسان بايد در انجام عمل اخالق اراده

باشد و انسان در ساختن آن دسات نداشاته باشاد،  که از اراده انسان خار 

گفتاه مانند ذکاوت، داشتن ذهن خوب و ام ال آن که در اين حالت اخاالق 
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نسان دخالت ندارد و با داشاتن آن شود. زيرا در اين قبيل حاالت اراده امين

 کار ناميد.يا بد کار وتوان انسان نيکوميکسي را ن

 :اخالق بارهدر علماء نظريات

و دانشمندان راهج به اخالق خوب و اخاالق باد نظريااتي دارناد کاه  علماء

ها برخي از اند. در ايننموده ررهاي اخالق بد را بيان فوايد اخالق خوب و 

گذشاته نيام  هااينماييم تا بدينوسيله مفاهيم درسميکر اين نظريات را ذ

 نشين گردد.ذهن

ايان  باره اخالق ني  سوال شاد، رساول خادادر از پيامبر خدا :الف

 ومأمْع   ِرْع عم   ِن ُخ   ِذ اْلعمْف   وم ومْأُم   ْر ِِبْلعُ   ْرفِ ﴿ قاااول خداوناااد را تاااالوت نماااود:
ها دعاوت نماا و از هااهالن : با آنها مدارا کن و به نيکييعني10(1).﴾ِلنيم اْلْم اهِ 

 و با آنها ستيمه مکن. انروي بگرد

أن تص  ل م  ن قطع    و تعط  ي م  ن حرم    و تعف  و ) فرمودنااد: پيااامبر سااپس
يعني: اخالق ني  اين است: کسي که با تو مقاطعه رابطاه 11(2) عمن ظلم  (

سي که تو را از چيمي محروم ساخت، تو به نمود، با وي رابطه بر قرار کن، ک

 کن. وي ببخ  و کسي که با تو ظلم نمود او را عفاو چيم

گفته است: اخالق ني  داراي سه خصلت است، از حرام خود  : عليب

انواده خااود وسااعت و اه خااامودن و باااگهداشتن، حااالل را طلااب نااارا ناا

 کشادگي کردن. 
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 کند.ميخود را عذاب  شهيگويد: شخص بدخوي هممي : حسن بصري 

دوستي و همنشيني با شاخص فااهر بهتار از  يد:گومي: فضيل بن عياض د

 دوستي با عابد بد اخالق است.

گوياد: اخاالق نيا  داشاتن پيشااني بااز، باا مي : عبداهلل بن مبارااه

 ديگران خوبي کردن و از بدي خود را نگاه داشتن است.

را همراه شد و او را خيلي تکلياف و شخص بد اخالق با عبداهلل بن مبا ي 

ا گرياه که آن شخص از وي هدا شد، عبداهلل بان مباارلي وقتيآزار داد، و

اش را پرسيد، هواب داد: من از وي هدا شادم، نمود. کسي از او سبب گريه

 ولي خوي بد او همراه من است.

فرموده است: سه خصلت اسات کاه بناده را باا عمال کام باه  : هنيدو

 ا کمال ايمانند.رساند: حلم، توا ج و اخالق ني  که اينهميالي درهات ع

 :نيک پاکي قلب است اخالق

 سازد؟ميقلب انسان را پاا   ياخالق ن ديدانمي آيا

گاردد، نفاس بااطني ميهسم ظاهري انسان دچار بيماري  کهطوري همان

ي که دسات در نتيجاه بيماارشود. م ال قساميميانسان نيم به درد گرفتار 

ماند، قلب نيم باه مييدن باز تواند کار نمايد، چشم به سبب مريضي از دمين

باطني از انجام وظاايفي کاه باراي  تعاين گردياده بصاورت  سبب بيماري

 تواند.ميمده نآبر تدرس

قلب شناخت خداوند متعال، با خداوند محبت ورزيدن، براي عباادت  وظايف

هاا و ر ااي او هماه خواه  بصورت درست آماده شدن و بخااطر ياو تعال

وممم ا ﴿ فرماياد:ميي  ساختن اسات. خداوناد متعاال ديگر را ن هايخواسته
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ْنسم ِإِلَّ لِيمْعُبُدونِ خملمْ ُت اْلِْنَّ وما ا براي عباادت و را تنه نسهن و ا :يعني12(1) ﴾ْْلِ

 ام.معرفت خود آفريده

مانند آن اسات کسي همه چيم را بشناسد، مگر خالق را نشناخته باشد،  اگر

او اصل و پيدا کننده همه چيمهاا را  که هيچ چيمي را نشناخته است، چون

يدن نشناخته است. فايده و ثمره شناخت خداوند عبارت است از: محبت ورز

هايچ  هگي او بصورت کامل. باه ايان ترتياب کابا او و آماده شدن براي بند

 را بر خداوند ترهيح ندهد و بهتر نداند. يامر
 هاياو، چيمدوستي خدا و خواستن ر اي  يکه در عين دعوا يکسهر  پس
 مريض اسات. يقلب و دهد،ميخداوند ترهيح  يرا بر محبت و ر ا يديگر

ايان ناوع  تار باشاد.دارکه نسبت به نان، خااا باراي  ممه يمانند معده ا
ها ها بيشتر به مريضي مبتال هستند، و بواسطه اخالق خوب شفاي قلبقلب
 يدن يا  بيمااريگردد. به طور م ال بخل ورزميآن از گناه حاصل پاکي  و

عاال  ايان  شاود.ميباطني قلب است که به سبب آن انسان از خداوند دور 
بيماري اين است که با کم کردن بخل، انسان نفاس خاود را بشناساد و باه 
 قمصر  نمودن مال همت گمارد، تا آنکه به سخاوت عادت کند و آنرا اخاال

 بخشد.ميب را صفا رداند. به همين ترتيب ساير انواع اخالق ني  قلخود بگ

 آيد؟مينيک چگونه بدست  اخالق
 يوکوش  انساان در چگاونگ يسع اياخالق قابل تغيير و تبديل است؟ آ آيا

تواناد در ايجااد ميآن نق  دارد؟ کدام راهکارها  رييتغ و ياخالق يهاارزش
 دهنده اخالق کدام است؟ رييتغاخالق انسان تأثير بگذارد؟ عوامل 
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انسانها هماراه باا آن تولاد  اند که اخالق ي  غريمه است ونظر نيبه ا يبرخ

پذيرد. مگار ساخن درسات آن اسات کاه در ميو اخالق تبديلي ن شونديم

تباديل  با تربيه قابل تغيار و اخالق اوصا  ارثي و غريمي هر دو اثر دارد، اما

 باشد.مي

ت مْنفم    ُا  ذِّْكرمىوذمّكرفم    ِ نَّ ال    ﴿فرمايااااد: ميکااااريم آنمتعااااال در قر خداونااااد
مؤمناان را ساود  تاذکر دادن رايتذکر بده، ز وستهييعني: و پ13(1).﴾اْلُم ْنِمِنني

ومن مْف س  وممم ا سم وَّاهما، فمهمْممممهم  ا ﴿فرماياد: ميديگار  يبخشاد. همچناان در هااامي
َمسَّ اهماممْن زمكَّ  لمحم ُفُةورمهما ومت مْ وماهما، قمْد أمف ْ  و قسم به  :يعني14(2) ﴾اهما، ومقم ْد خم ابم مم ْن 

تقوا )شار  منظم ساخته، سپس فجور و و دهيآنکس که آنرا آفر و ميهان آد

 هياتمک کس که نفس خود را پااا و ( را به او الهام کرده است، هررشيخ و

گنااه آلاوده  و تيرا با معص  يآن کس که نفس خو کرده، رستگار شده، و

 محروم گشته است  و ديمنو ت،ساخ

خالق ني  و پاا نماودن آن از اخاالق باد، باه ممين ساختن نفس با ا پس

باشاد. از هماين ههات خداوناد ميحکم آيه فوق داخل اراده انسان مکلف 

والساالم را  ةمتعال در هر زمان براي رهنماايي ماردم انبيااء علايهم الصاال

سات و اخاالق خاوب را ها عقاياد صاحيح، احکاام دررستاده تا به انسااناف

 .نمايندمعرفي 

                                                 

 .55ذارايت: ( سوره 1)
 .10 -7مشس: ( سوره 2)
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مبعاو  کارد کاه  يبه پيغمبر ميپيامبر اسالم را در ميان قو متعال خداوند

انواع عادات و اخالق بد و نادرست در ميان شان وهود داشت. با يکاديگر در 

نماود، بااالي مردماان ميهن، بودند، يکي مال ديگري را چاور و چپااول 

 ي. در نتيجاه تعلايم و تربياه اخالقاگرفاتميصاورت   عيف ظلم و ساتم

بار آمد که باه واساطه اخاالق نيا ، ديان  يمردمان ،ان قوماز هم آنحضرت

باراي  اسالم در سر تا سر ههان انتشار يافت و اصاحاب و يااران پياامبر

 معلمان اخالق نيکو شدند.  تيهمه بشر

از  بينيم کاه ماردممايشما در قريه و محله خود متوهه شويم،  ما و هرگاه

نيا   هااياني که باه خانوادهپذيرند، آن پسران و دخترميماحول خود اثر 

کنناد، ميتعلق دارند و با مردمان داراي اخاالق نيا  نشسات و برخاسات 

 وبي کاه تربياه و تعلايم خاهايشود، و اگر در خانوادهمياخالق آنها خوب 

د، بااالي نباشد و يا با دوستان و همنشينان نادرست سر و کار داشاته باشان

 شوند.مياخالقي کشانده به سوي بد گذارد ومي اخالق ايشان تأثير نادرست

پارورش،  شاوند و در نتيجاه تربياه وميحيوانات و پرندگان تربياه  طوريکه

ها نيم در نتيجاه به همين ترتيب انسان فوايد گوناگوني از آن گرفته ميشود،

 گردند.ميتعليم و تربيه اثر پذير 

 :اخالق رييتغ هايراه و عوامل

اخاالق کاار گرفتاه  ياز آن در تغيير و دگرگونها و اسبابي که از روش يکي

ساازد و ميشود تعليم و تربيه است، علم انسان را متوهه اهميت اخاالق مي

دهد، و اخاالق باا تمارين و عمال باه عاادت ميدر اين زمينه به او قناعت 

 .دييه نمامو وع توه نيا شتريشود. به شرح بتبديل مي
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سات آوردن اخاالق خاوب و اهتنااب از باره بدتعليم انسان را در تعليم: .1

تواند اخاالق نيا  و ميانسان  ،بخشد، به واسطه تعليممياخالق بد قناعت 

آن  هااياخاالق باد و زيان استفاده از آن را بشناسد، و همچنان باا هايراه

 رتياب. باه هماين تشود. قرآن کريم بمرگترين کتاب اخاالق اساتميآشنا 

اند، هايي که در اين زمينه نوشته شادهو کتاب سيرت رسول اهلل سنت و

و گوش دادن به سخنان عالمان و بمرگان در ماورد اخاالق از مناابج بسايار 

 باشند.ميمهم درا و شناخت اخالق 

تربيه همراه با تکرار عملي يکي از وسايل مهام تقويات و رساوخ  تربيه: .2

اسات باا صنفان، نشسات و برخاز طريق اعضاي خانواده، هم ست کهاخالق ا

 گردد.ميمردمان محل و شهر براي انسان تلقين 

عمم و اراده خود شخص غرض کسب اخالق خاوب در تربياه  پهلوي آن، در

م بار کار خوبي را انجا دارد. هرگاه کسي با تکلف چندين ياخالقي اثرات قو

 يي نماياد، اخاالق خاوب نصايب وداربدهد و از کارهااي ناشايساته خاود

 گردد.مي

 :الق نيکاخ فضايل

رهنمودهاي اسالم به بخشهاي مختلف زندگي تعلاق دارد. يکاي از  و تعاليم

باشاد، اخاالق اسات. ميهايگااه بلنادي  ها کاه داراي اهميات واين بخ 

 فضيلت اخالق به داليل متعددي ثابت گرديده است.  اهميت و

 فت:ان اين موارد را درنظر گرتومياين داليل  جمله از

بادان  او مقصاود باود و که در رسالت پياامبر اساالم اهدافي . يکي از1

به کمال رسااندن مکاارم اخاالق  خاطر به پيامبري مبعو  گرديد، تقويت و
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 «إمنا بعثت ألَتم مکارم األخ ال »خود فرموده است:  بوده است. آن حضرت
ام که اخالق ني  را برانگيخته شده ريبيعني: تنها به اين ههت به پيام15(1)

 اکمال برسانم.به پايه 

راساته باودن باه آ همسان با داشاتن اخاالق نيا  و دينداري متراد  و .2

 خادا پياامبر سجاياي شايسته اخالقي معرفي شده است. چنانکاه کساي از

          فرمود: چيست؟ پيامبر نيکيپرسيد : 

 .يعني داشتن اخالق ني  )حسن الخلق(

کامال را از ايماان  اساتين وتاوان ايماان رمي. ميمان و معياري که با آن 3

پرسايده شاد:  اکرم اخالق ني  است. زيرا از پيامبر ، عيف باز شناخت

 (2) ""احس  نهم اخالق  او او فرمااود:  "منااان ايمااان بهتاار دارد؟ؤم م ياا  ازکاادا"
 شان که اخالق بهتر داشته باشد.کدام يعني هر16

تن ندين هاي از قرآن مجياد پياامبرش را باه خااطر داشاچ در خداوند

ايان کاه  ايان دليلاي اسات بار اخالق ني  مورد ستاي  قرار داده است، و

ارزشاي عاالي دارد، چناان کاه فرماوده اسات:  اخالق ني  منملتي بمر  و

ِإنَّكم لمعملم  ُخُلق  عمِظيم  ﴿  .يدار ياو بر هسته ميتو اخالق عظ: يعني17(3) ﴾وم

داده اسات، گواهي  عظمت اخالق پيامبر به خوبي و خداوند آن که با

هم آن حضرت از خداوناد متعاال در دعااي  خواهاان بهتار گردانيادن  زبا

)الله  م ام  ا احس  نت خل   ي فاحس  ن فرمااود: ميشااد، چنااان کااه مياخالقاا  
                                                 

 .20782( السنن الكربي از امام البيه ي، حديث: 1)
 .2789( سنن الدارمي، حديث: 2)
 .4قلم: ( سوره 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مياخالق اسال                                                            هاي جمعه      خطبه

 

482 

 

اي، نيکاو گردانياده اخلقاتم ر که آفرين  وچنان اييعني: بار خدا18(1)خل ي(

 م نيکو بگردان.اخالقم را ني
ه بندگان برخورداري آنان از اخالق ني  بخش  الهي ب . بهترين موهبت و4

 نشاينان باه حضاور پياامبر اکارماست. روايت شده که شماري از صحرا
 "باه بناده چيسات؟ بهتارين داده خداوناد"از ايشان پرسيدند:  آمدند و
 يعني: اخالق ني .  "حسن االخالق"فرمود:  پيامبر
يم که ي  ماومن برميداشت نکاتي که در روايات گذشته آمد پي  ردرنظ با
خود را از اخالق  مسلمان خوب کسي است که اخالق خوب داشته باشد و و

 ناپسند دور گيرد.
 :اخالق نيک پيامدهاي
اي که براي اخالق ني  گفته شده و ثابت گرديده است، باه مرتبه و فضيلت

ثمارات  گاردد. پيامادها وميآن مرتب  دليل نتايج و پيامدهايي است که بر

 نجات و هم در دنياي آخرت سبب گردد ومير اين دنيا نمايان اخالق هم د

 ..شوديسعادت انسان م

 :کياخالق ن يويدن يامدهايپ-1

هاا راه پيادا عالي باشد به زودي باه دل که ممين به اخالق شايسته و کسي

هاي خاوش ياباد. انساانميدر نمد ديگاران افاماي   محبوبيت او کند ومي

ماردم آناان را  شوند وميگران خوب و زيبا معلوم اخالق هميشه در نظر دي

 دارند.ميدوست 

                                                 

، حديث: ( مسند أيب َاَو الطيال1)  .372سي از سليمان بن َاَو بن اْلارَو
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يابد اعتماد نيم باه ميکه اخالق ني  در ميان افراد هامعه گسترش ميهنگا

احتارام باه يکاديگر نگااه  مردم با خاوش بيناي و شود وميدنبال آن رايج 

 شود.ميصومت کم خ بدبيني و کنند ومي
بين ماد داشاته باشاند، باه يکاديگر خاوشتاي که اعضاي  به هم اعهامعه

مقابل هام  در حسن نظر داشته باشند، و گمان ني  و ،باشند، نسبت به هم
ترقاي  محبت رفتار کنند، آن هامعه راه  را بسوي پيشارفت و با احترام و

اقتدار خود را باه  ت وقو کند، وميعمت خود را حفظ  گشايد، استقالل ومي
همکااري وهاود  ن افراد آن اعتمااد، همبساتگي ورساند، زيرا مياميثبوت 
 دارد.
اين دنياا هام متوهاه فارد  شود که پيامدهاي اخالق ني  درميديده  پس
 شوند. ميمستفيد  برند وميهمه از آن بهره  هم متوهه هامعه، و گردد ومي

 :کياخالق ن ياخرو هايثمره-2
هاا دنياوي نيسات، ثمرات اخالق ني  تن و جيمقدس اسالم، نتا نير دنظ از

 نياشاوند. در اميمناد در آخرت نيم از پيامدهاي آن بهرهبلکه صاحبان آن 
 :ميينمامياشاره  اسالم امبريپ ماتياز تعل يهايمورد به نمونه

همانا بنده با "فرمود:  روايت کرده است که پيامبر حضرت انس -1

رساد، ميمناازل آن  نيبهتار ک  باه بااالترين درهاات آخارت واخالق ني

ترين با اخاالق ناشايساته باه پاايين عبادت  عيف بوده است، و در هرچند

 افتد. ميدرهه ههنم فرو 

 فرمود: ميشنيدم که  پيامبر گفته است که از حضرت عايشه -2
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 نه ار وي  وم اللي ل()إن الرجل ليدرك حبسن اْللق َرجة الص ائم ال ان ت ال ذي يص وم ال
درهاه کساي را باه دسات  ،اشتن اخالق نيا همانا انسان مؤمن با د"19(1)

 . "گذرانده باشد يداررا به عبادت و روزها را به روزه هاآورد که شبمي

)م ا م ن ش يِ أ  أ   ل ي املي نان م ن حس ن  فرموده است: هم چنين پيامبر -3
من در روز قياماات ؤماا ل انسااانتاارازوي اعمااا هاايچ چياامي در"20(2) اْل  ق(

 . "ستتر از اخالق نيکو نيسنگين

نمديکي باه  و اخالق ني  سبب محبوبيت انسان به نمد پيامبر اسالم -4

)أخ ربكم حح بكم إو وأق ربكم م    ت:فرموده اس گردد. آن حضرتميايشان 
نمديکتارين تاان  ترين تان به نمد مان وهمانا محبوب"21(3) جملس ا يومال يام ة(

اخالق را داشاته  ند که بهترينيامت به مجلس من کساني از شما هستروز ق

  "دباش

سعادت در زندگي دنياوي باشاد باياد اخاالق  کسي خواهان موفقيت و اگر

رساتگاري اخاروي  اگر آرزومند فوز و بدان پايبند باشد، وو ني  را بشناسد 

بااز هام  دو را يکجاا بخواهاد اگر هر هم باشد بايد به اخالق ني  بگرايد، و

 بايد صاحب اخالق شايسته باشد.

 

                                                 

 .7634 ي، حديث: ( شعب اْليان از بيه1)
، حديث: 2)  .4801( سنن أيب َاَو
 . 7619(  شعب اْليان، حديث: 3)
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 24 

 

 

 آن در اسالم گاهيجا صبر و
أعمالن ا   ئآتيس من ره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و فونستغ نهيهلل حنمده ونستع احلمد
  ونش هد أ    لل ه ل  هللا وه ده   ل ه يده افال ض لليومن  هللا فال مضل له هدهيمن 
ن ت دعه  آل ه وأح با ه وم  یوعل  اي کث   مايتس ل له وأ  حمم دا عد ده ورس وله کيشر 

 .نيالد ومي یابهسا  لل
 طا يأع  وذ ابهلل م  ن الش   الق  ايلنح  د  أوه  و  لي  حمک    التن   يف هللا تد  ارو وتع  اي ق  ا 
    س  هللا الرمحن الرهي . يالرج
َن أدولَئن    َ  الَّ     نيَن َح    َدقدوا﴿ َوأدولَئن    َ  هد     د  َوالصَّ    ا نرنيَن يفن اْلَدْاَس    اَّن َوالضَّ    رَّاَّن َوهن    َن اْلدَ    ْا
ْ َعَلْيَهاَوْأمدْر َأْهَلَ  ابن ﴿1(1) ﴾تَّقدو َ اْلمد   2 (2) ﴾لصَّاَلةن َواْحَطِبن

 . يهللا مو ان العظ حد 
رو اسالال  هالص رالار ارطاالار .ار.  از ايال  يو ايمان ياخالق يهاارزش تياکثر

 رار را ايمان خوانده است   ،.ر يک حديث پيامار اسال 

                                                 

 .177( سوره الدقره:: 1)
 .132( سوره طه: 2)
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رات آن چگونالص اسالت؟ انالوا  چيست؟ چص اهميتي .ار.؟ فضالاي  و ممال رار
 رار از چص قرار است؟ اجر و منزلت راهران .ر اسال  چگونص است؟

 صبر: و تعريف مفهوم
هص معناي منع کر.ن نفال  اسالت و از کامالات عمنالع، والدت و قالوت   رار

نف  خو. را جمالع نمالو.ه از  ،گرفتص وده است  هص اي  معنا کص انسان راهر
 کند فريا. و فغان منع مي

ارا.ه اسالت کالص انسالان را هالراي ط مال   ياخالقال ينيالرو رالار رار: طعريف
قالراري، آه و فريالا.، سالاز. و او را از هيمشقتها آمالا.ه مي و ، .ر.هاهاسختي

 .ار.  مي .يگر طمايالت نفسي و غريزي هاز وور و هيجان، طرس و طمع و
 دو شاخه اساسي دارد: صبر
 ها ومقاومت .ر هراهالر سالختي   رار هدني .ر مقاه  انجا  کارهاي .ووار و1

 ها  مشقت
 يغريزيال هالاي فرالري وو هوس ها.اري از خواسالتص   رار نفسي کص خالو.2

: اگالر .ر مقاهال  هاي متعد. .ار.  مالثالًميدان وسيع و نا  ،است  رار نفسي
گفتالص  "وجاعت"وو.، اگر .ر جنگ هاود يا. مي "رار"مصيات هاود هنا  

والو.، يا. مي "عفت"ي وهواني هاود هنا  هاوو.، اگر .ر مقاه  خواستصمي
 وو.  يا. مي "حام".ر مقاه  غضب هاود هنا   اگر
 کريم مجمو  ايال  انالوا  را هنالا  عرالار  يالا. نمالو.ه اسالت  آنجالا کالص قرآن
َن أدولَئن   َ  الَّ    نيَن َح   َدقدوا ﴿فرمايالالالد: مي َوالصَّ   ا نرنيَن يفن اْلَدْاَس   اَّن َوالضَّ   رَّاَّن َوهن   َن اْلدَ   ْا
 3 1ع ﴾أدولَئنَ  هد د اْلمدتَّقدو َ وَ 

                                                 

 .132( سوره الدقره: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و جايگاه آن در اسالمصبر                                               جمعه      هاي خطبه

 

487 

 

زار، طنگدستي و نا خووي و هنگامص کار طرجمص: و خووا وکياايان هص هنگا  

 و هم اينان پرهيزگارانند  نديگويهستند کص راست م يها کساناي 

 صبر: اهميت

کص خداوند متعال مرگ و زندگي را هراي امت ان آفريده است، هالر آنجايي از

 و هاينالا خووال دگي خو. ناگزير هص انالوا  مشالکالت، مصالايب وانسان .ر زن

کص سير حوا.ث ناگوار زندگي هالايي انسالان گر..  وقتيمواجص مي هايسخت

گر.يالده، مالنم  و  يپيشروي مسامان متجاال ،آور.، روونايي رارمي هجو 

ويري   هاي طاخ وپيشامد ها وواقعي ها سالح رار هص مقاهاص امت ان انمسام

 وتاهد  مي زندگي

آن، مسالامان را از  ياجالر اخالرو و ي.رست از رار و طوقع نصرت .نيالو فهم

فغان و هيقراري .ر هراهر مشکالت و مصايب هاز ميدار.  رالار جالوهر  فريا. و

و  دهديم ق يها را رها و مصياتپختگي و مر.انگي انسان .ر هراهر .وواري

ُد ْ َولَنَ ﴿فرمايالد: مي ها ميااود  خداوند متعالردق و کذب انسان ميزان  ْدلد َونَّ
ُدْ  َوالصَّا نرنينَ َهَّتَّ نَ ْعَلَ  اْلمدَجاهن  ْن  4  1ع ﴾دنيَن من

مجاهالدان و رالاهران را معاالو  طان آزماييم طا از ميان مي گونص: و همصطرجمص

 هداريم 

 صبر: فضائل

 نماييم:مي هص فضاي  آطي اواره هاي زيا. .ار.  هرور نمونص،فضيات رار

                                                 

 .30( سوره حممد: 1)
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السال  است  چنانچص خداوند متعال رار  هميرار از رفات پياماران عا -1

ْع  َ  اْلَعْد  دد لننَّ  هد لنانَّ َوَج  ْداَنهد َح  ا نر ا نن ﴿ فرمايالالد:مي  را سالالتاين نمالالو.ه ايالالوب
 5 1ع﴾َأوَّاب  
 اي کص طواب هو. و را وکياا يافتيم، چص نيکو هندهطرجمص: ما ا -2

رالاحاان عالز  راسالخ اسالت  قالرآن  اات وهاي ها مرار از اخالق انسان -3

 فرمايد:مي کريم

 6(2) ﴾لنَ  َلمنْن َعْ من اْْلدمدورن َوَلَمْن َحَِبَ َوَغَفَر لن َّ ذَ ﴿
گمان ايال  از کارهالاي ک  کص وکياايي و گذوت پيشص کند، هيطرجمص: هر

 سترگ است 

 هص اي  امر .يلت .ار.  "العصر"رار .لي  ردق ايمان است  سوره  -4

)واعل   فرمايد: مي رار کايد گشاين مشکالت انسان است  پيامار اسال  -5
 7  3ع أ  النصر مع الصِب(

 رار وسياص رسيدن هص قيا.ت و زعامت .ر .نيا و امامت .ر .ي  است  -6

رسد کص خداوند متعال اجر و مواب رالار مي منزلت رار طا آنجا و  يفضا -7

َ ا ﴿فرمايالد: مي کريمص قرآنکانرا هي حساب وعده .ا.ه است  چن کنندگان لنَّنَّ
َساب    8  4ع﴾ي دَوَّفَّ الصَّا نردوَ  َأْجَرهدْ   نَغْين هن

                                                 

 .44( سوره ص: 1)
 .43شوری: ( سوره 2)
 .1043( شعب اإلميا  از  يهقي  هديث: 3)
 .10زمر: ( سوره 4)
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هالص آنالان .ا.ه  ميحسالاب و هالص طمالاطرجمص: همانا پا.اش والکياايان هي  -8

 خواهد ود 

 :صبر اقسام

 صبر بر طاعات -1

  طاعالات طاعات و اوامر زيا.ي است کص ا.اي آن هص رار نياز .ار. ،اسال  .ر

گر.. کالص خداونالد آن را .ر ايال  هصورت عمو  هص فرايض و نواف  طقسيم مي

 : ديفرمامي جمع نمو.ه و هص اجراي آن امر کر.ه است اهلل متعال آيت ماارک

ْهَس ا ن َولنيتَ اَّن ذني اْلقد ْرَ  ﴿ ْلَعْد ن َواإْلن خداوند هص عدل »طرجمص: 9 1ع  ﴾لن َّ اَّللََّ َيَْمدرد ابن

الاتص همص اي  طاعات هص   «.هدمي و ا.اي حق خويشاوندان فرمانو احسان 

 رار ضروت .ار. 

 صبر در عبادات: -2

از جماص طاعات اسال  است و نماز .ر رأس اي  عاا.ات قرار .ار. کص  عاا.ات

 کيالاي اسالت کالص .ر خواهد  زيرا نماز فريضالصا.اي آن رار و استقامت مي

آن هص رالار و  يو خداوند منمنان را .ر ا.ا گر..يواانص روز پنج هار طکرار م

ْ ابن  لَ  َ َوْأمد ْر َأهْ ﴿ فرمايالد:مي امر نمو.ه است  چنانچالص يياايوک لصَّ اَلةن َواْح َطِبن
 10(2) ﴾َعَلْيَها

 ات را هص نماز فرمان .ه و .ر آن راورانص هکوش طرجمص: و خانوا.ه

                                                 

 .90حنل: وره ( س1)
 .132( سوره طه: 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و جايگاه آن در اسالمصبر                                               جمعه      هاي خطبه

 

490 

 

 ضالص،يفر  يالا.اي نماز موضو  سا.ه و آسان نيست  زيرا ا.اي .رسالت ا پ 

 يزنالدگ يهاخواهالد  طوقالف کالار و مشالغوليتکاري مياخالص و رار و فدا

روزانص پنج هار هراي ا.اي نماز عم  .ووار است، مگر هراي منم  راستي  کص 

ي پنجگانالص هالااخالص و خشو  و طجر. خويشت  را هراي ا.اي نماز ها رار و

 ت پرور.گالار خالوينساز. و کار و هار خو. را طوقف .ا.ه هالص مناجالافارغ مي

 وتاهد مي
هينيم کص ا.اي هر يکي هص مي نظر کنيم همي  طرطيب اگر هص ساير عاا.ات هص

انجالا  فريضالص حالج، ا.اي فريضالص  انوا  رار و فداکاري ضرورت .ارند  مالثالً
هص رار و استقامت معنالوي و  ميروزه، ا.اي فريضص زکات و .يگر وعاير اسال

 .ارند  اجيما.ي احت

 ر جهاد:صبر د -3
.ر راه خدا از مالوار. .يگالر طاعالات اسالت کالص مسالتاز  رالار قالوي و  جها.

کالريم هاوالد  هالص همالي  .ليال  قرآنمي مال .ر راه خالدا فداکاري هص جان و

ََي ﴿فرمايد: مي طري  مراطب رار را .ر جها. هيان نمو.ه است، آنجا کصسخت
دوا َوَح ا نردوا َورَ  ُد ْ  ت دْفلنبد  و َ  ات َّقد واا نطد  وا وَ َأي َُّه ا الَّ  نيَن َآَمند  وا اْح ِبن َ َلَعلَّ طرجمالالص: 11 1ع﴾اَّللَّ

اي منمنان وکياايي و پايداري ورزيد و آما.ه جها. عو ساير عاا.ات  هاويد، 
مراحال   و از خداوند پروا کنيد، هاود کص رستگار وويد  .ر اي  آيت مراطب و

ي و رار ها کامات عرالار، مصالاهره، مراهرالص  ه يالث والرر حصالول کاميالاه
 .هد  کريم را نشان ميگر.يده است کص خو. اعجاز قرآن طأکيدرستگاري 

                                                 

 .200( سوره آ  عمرا : 1)
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 علم: ليصبر در تحص -4

رار و استقامت .ر راه ط صي  عام، ط قيق و طفکالر .ر کاينالات و  همچني 

مخاوقات خداوند از موار. .يگر رار هر طاعات .ر اسال  ومر.ه ميشو. کالص 

ضالرورت .ار.  از همالي  جهالت  رار طويني، ارا.ه م کم و ط مال  فالراوان

.ر اسال  هنا  عاجتهالا.  کالص  ياست کص ط صي  عام و استناار احکا  ورع

هاود، نا  گذاري وده است  و ايال  .رجالص را طنهالا مي سعي و طالش معنايه

رار و استقامت قوي ههره مند هاوند   يروينمايند کص از نمي کساني حار 

ُدْ  َأََلْ ﴿ فرمايالد:مي چنانچص قرآنکريم ْ رني يفن اْلَدْب رن  نننْعَم هن اَّللَّن لن يدنَي َْ تَ  َر َأ َّ اْلفدْل َ  
ُدور  يفن َذلنَ  َلَ  لن َّ منْن َآََيتنهن  ُدل ن َحدَّار  َش  12  1ع ﴾ََيت  لن

اي کص کشتيها هص نعمت الهي .ر .ريا روانند، طا هص والما طرجمص: آيا ننگرستص 

 يهايالصما يواکر يهر وکياا ي  هرااز آيات خوين هنماياند  هيگمان .ر اي

 عارت هست 

انسالان  ،ي کاينالاتهاآيت .يلت هر آن .ار. کص ط قيق و طفکر .ر پديده اي 

کند  همچنان .يلت هر آن .ار. کالص مي يرهنماي را هص وحدانيت خداوند

و ايمان استوار  يو استفا.ه از نتايج آن طنها ها رار قو ميپژوهن و طفکر عا

 13 2عيد  آمي هدست

                                                 

 .31( سوره لقما : 1)
 .323 -321  ص 2( هدنُه عددالرمحن هسن  اْلخال  اإلسالميه و أسسها  ج 2)
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 :يصبر در برابر مشکالت خانوادگ -5

پيونالالد زناوالالوي  .و انسالالان  ۀمقالالدس اسالالت کالالص .ر سالالاي ييفضالالا خالالانوا.ه
ُد ْ  من ْن ﴿: ميقالرآن کالر ريالوو. و هص طعامي گالذارىپالايالص َومن ْن آََيتن هن َأْ  َخلَ َل َل

ُدْ  َمَودَّ  ُدندوا لنلَْيَها َوَجَعَل  َ ْيَن ا لنَتْس ْ  َأْزَواج  ُد  14( 1) ﴾ة  َوَرمْحَه  َأنْ فدسن
و رحمالت اسالت  امالا هنالاهر طفالاوت  يخانوا.ه کانون آرامن، م ات، .وسالت

ناخواستص اوالتااهات  ايممک  است کص خواستص  ي، گاههاقصيو سا هاعتيطا

و.  امکالان .ار. زن .ر مسالهاص و دهياز .و طرف عزن و ووهر  . ييو خراها

ممکال   زيرا گر.. و مر. نحق ووهر .چار خ تيپز و رعا پخت و ،ي.ارخانص

.چار اوتااه وو. کالص  يزندگ تيرياست .ر رفتار و کر.ار، اخالق و روش مد

 رالار و ط مال  ياوتااهات قاه  گذوت و اغماض است و ها انالدک  يهمص ا

 يريکالانون خالانوا.ه جاالوگ دنيهم پاو و از شتريطوان از هروز مشکالت همي

از مشالکالت  ياريهسال ي.رمالان هالرا  يکر.  طجرهص ماهت کر.ه است کص ههتر

 است   يمشترک، رار و هر.هار ي.ر زندگ ن  يو ي حا.ّ

  يف ر  م نمن م ن »نقال  والده:  از رسالول اکالر  يتاليمسام روا حير  .ر
 15 2ع «منمنه  ل  كره منها خدلقا   رضي منها آخر

اگالر از او  رايالعهمسرش  متنفر نااود، ز ياز زن مسامان يمر. مسامان چيه 

    «ديرا خواهد پسند ياز و يگريرا نپسند.، حتماً رفت . يرفت

 گسارت هو. .ر کنارالچو وب غم     غم مدار يورالاگر غم خ روزهمص 

 مک  يتالالالو زو ييوالالنگص .ر نک    خ الوش سالالپارسا هاود و خ اگر
                                                 

 .21روم: ( سوره 1)
 .1469هديث: ( حبيح مسل  2)
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 اوست يرا هص رحمت نظر سو خدا       ص .وستالخواهالخانص آها. و هم کرا  

  يعسعد

 :گناهان صبر از -6

هف    ن اابن    ن ابحک    اره و هف    ن الن    ار » فرمايالالالالد:مي اسالالالالال  پيالالالالامار
 16 1ع«شهواتلاب
ي والالهواني هاها و راه .وزخ هالالا خواسالالتصها ومشالالقتراه جنالالت هالالا سالالختي" 

  "پووانده وده است
متنالو   يو غرائز وهوان يهاي نفسانها خواهن انسان همراه از گناهان: رار

مااح و جائز است و يا ممنالو  و وهوات يا  اهآفريده وده است  اي  خواستص
ي مشرو  و حب مالال و هاجائز کص هر .و هص رار ضرورت .ارند  خواستصو نا

.ر اسالتفا.ه  مسامان ممنو  نيست ولي مسامان هازهم يمتا  حالل .نيا هرا
 گير.  کند و از رار و قناعت و زهد کار ميمي.نيا افرار ن يهااز لذت

مسالامان يالک  ينا مشرو  نف  هالرا يهاگناهان و خواستصرار .ر هراهر  اما
.ار هص رار .ار است  مسامان .ر اي  ماارزه .وا جها. و ماارزه پيگير و .وا 

هالاي و فريب هاضرورت .ار. طا هتواند .ر مقاهال  انالوا  خواسالتص يو ارا.ه قو
گونالاگون مالزي   يهاگير. و ها ويوهقرار مي وي يکص پيشرو يو ما. ينفس
وج  انوا  معاري و ها آن ماارزه نمايد  خداوند عزوو. رار کند اختص ميس

َويَ ْنَه   َع نن ﴿کنالد: را .ر اي  آيص ماارک جمع نمو.ه و از ارطکاب آن نهالي مي
رن َواْلَدْغين  َُ  17  2ع ﴾اْلَفْبَشاَّن َواْلمدْن

                                                 

 .2822( حبيح مسل   هديث: 1)
 .90حنل:( سوره 2)
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اجتناب از همص  .ار. مي کشي هازو کار ناپسند و سر يوايستگ: و از ناطرجمص

طري  رار .ر هراهر گناهالان و ري هازهم هص رار ضرورت .ار.  سختاي  معا

طادي  گر.يالده ميهص رسم و رواج عمو عا.ات ناپسند است کص .ر ميان مر. 

از  اسالت  .يالدهاست، خصورا گناهان زهاني کص هص نُقال  مجالال  طاالدي  گر

هولت سالو امثال آن کص ها  يچينستايي، سخ قاي : غيات، .روغ، رياء، خو.

مره مادل گر.يالده و از وو. و هص عا.ت روزو آساني .ر ميان مر.  طکرار مي

و مقاومالت  .ر هراهر آن هالص رالار ووند کصامراض مهاک جامعص م سوب مي

 ضرورت است  يجد

 :گانمقابله با فريب دهند يالگو وسفي

خدا و رال ي  پر از طجالارب و  يايار اب کرا ، اول ،يپياماران گرام يزندگ

 يها، خواسالتصهامانند رار و استقامت .ر مقاه  انوا  فريانالدهيه يهاونصمن

ص .رس رالار هال اهتالءات گوناگون است کص همص و ي ويرانهانف ، وسوسص

 آموزند  مي ما

طوجص نماييد کالص چگونالص .ر قصالر  نمونص هص .استان حضرت يوسف هرور

رالار و مقاومالت  ،وي.ر مقاه  اغراءات، فشالارها و طهديالدات زن  عزيز مصر

ود طا اينکص  رونيهاند هسر پيروزمندانص و ،نشان .ا. و .ر اي  امت ان سخت

 همين مات طاريخ انسانيت گر.يد   يهرا رار و استقامت يوسف

سالوره "نمو.ه است:  يگيراينچني  نتيجص از رار يوسف يقيم جوز اه 

 يهاتصسالطأم  نمو.  کالص رالار يوسالف .ر مقاهال  خوا يوسف را خواند    و

خالو. گفالتم: عجاالار هرگالاه ص مشرو  نف  عظمت او را جاو.ان گر.انيد  هالنا

هو.؟ر اما او .ر مقاه  مي کر. نتيجص چصخواستص نف  را قاول مي يوسف
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 صهميشال يهالرا نف  مقاومت کر. و هص ايال  طرطيالب رالار يوسالف يهوا

ر اها گر.يد کص همص اي  عظمت و افتخار نتيجالص رالافتخار انسان سرمشق و

 18  1ع  "چند ل ظص هو.

 :هاصبر در برابر مصيبت -7

کص عايد حالم گر.يد، ها سص چيز خدا را وکر نمو.   اول آنکص  يمصيات هر»

مصيات عايد وده .ر .نيايم هو. نص .ر .ينم  .و  آنکص اي  مصيات از آنچالص 

اجالر  طر ناو.  سو  آنکص ها رار کالر.ن .ر مقاهال  مصالياتهرايم رسيد هزرگ

  عاز اقوال عمر ه  خراب «نمو.  کمايي

 است: مانينشان صدق ا بت،يبر مص صبر

کامال  هالص قضالا و قالدر  يو رضالا ردق ايمالان يهاهر مصيات از نشانص رار

خداوند است  وقو  مصيات از جانب خداونالد يالا عقوهالت و مجالازات انسالان 

کمک خواسالتص  است و يا امت ان و آزماين کص .ر هر .و حالت هايد از رار

.ر. و  ،را .ر حايت ماتال ودن هص مصالايب  .ي  مقدس اسال  منمنان .وو

هرايشالان اجالر و  ،ها، هص رار طوريص نمالو.ه و .ر مقاهال ناوي از مصيات رنج

ُدْ   نَش ْيَّ  ﴿فرمايالد: مي پا.اش عظيم وعده .ا.ه است  خداوند متعالال َولََنْدلد َونَّ
ِن َوالثََّم َراتن َوَ ش ن رن الصَّ ا نرنيَن  الَّ منَن اْْلَْوفن َوااْبدوعن َونَ ْقص  منَن اْْلَمْ  لنَذا   نينَ َوا ن َواْْلَنْ فد 

عد وَ   أدولَئن  َ  َعلَ ْيهنْ  َح َلَوات  من ْن َر  نن ْ  وَ  َرمْحَ  ه  َأَح ا َ ْتهدْ  مدصن يَده  قَ الدوا لنانَّ َّللنَّن َولنانَّ لنلَْي هن رَاجن
از طالالرس و  يهمالالواره والالما را هالالص نالالوع طرجمالالص: و19(2) ﴾َوأدولَئن َ  هد  د اْلمدْهتَ ددو َ 

                                                 

 .143   ا خال  يف اإلسالم  ص عوش و آخرو ( دكتور كايدقر 1)
 .157 -155 قره: ( سوره 2)
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آزماييم و راهران را نويد مي صولو کماو. م  يو جان يو زيان مال يگرسنگ

هص آنان رسد گوينالد: ننالا هلل و ننالا نليالص  يکص چون مصيات يهده  همان کسان

گر.يم  هر اينالان .رو. پرورگاروالان و مي راجعون، ما از خداييم و هص خدا هاز

 اند يافتصنند کص رهارحمت او ها. و اين

فهميم کص خداوند متعال منمنان را هص مصاليات مي چني  ياي  آيت قرآن از

کنالد  و امت الان مي ،و گالرفت  جالان ييکماو. اموال و .ارا ،يطرس، گرسنگ

.يلت هر آن .ار. کص مسامان ها رار و رضالايت .ر  يهمچنان اي  نص قرآن

قالدر و منزلالت و مالواب و   طريوار. وده مسالت ق عالالي يهامقاه  مصيات

 گر.. مي .اشپا

 است: امتحان سنت خداوند و ابتالء

خداوند است و هسالا اوقالات هنالدگان  سنت ب،يو امت ان انسان هص مصا اهتالء

 ص پيالامار اسالال کالکنالد  چنانمي مخاص خو. را هص مصيات و مشقت گرفتار

ارا.ه  کص خداونالد ايعني: کسي ر20 1ع  من يرد هللا  ه خيا يصب منهفرمايد: عمي

چني   ي.يگر ثساز.  همچنان .ر حديخير کند، او را هص مصيات ماتال مي

هللا وم ا علي ه  ييلق  ما ي ا  الدالَّ ابحنمن و احنمنه يف ول ده و مال ه ه ي» آمده است:
يعني: همواره هر مر. منم  و هالر زن مالنم  .ر فرزنالد و مالال 21 2ع «خطيئ ه

 يکص هخداوند هپيوند. و گناهان وت طا وقتيسخوين .چار اهتالء و امت ان ا

 هخشيده وده هاود  

                                                 

 .5645( حبيح خباري  هديث: 1)
 .2399( سنن الرتم ي  هديث: 2)
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است کص قانون رار و قناعالت و   يمرحمت خداوند هص هندگانن ا فض  و از

آور. کص مي مسامان .و نتيجص هار يها هرارضايت .ر هراهر .ر. و رنج مصيات

 هر .و هص خير و منفعت مسامان است:

انسالان  يهالاره گناهالان و آمالرزش لغزشاپا.اش عاج  کص عاارت از کفال -1

 هاود مي

فض  و رحمالت خداونالد هالراي  مواب و ثيکص ه  اتيمص يپا.اش اخرو -2

  وو.يمنمنان .ا.ه م

 مؤمن در وقت مصيبت: ادب

نصاليب  را يمالواب اخالرو و اجالر و يپا.اش .نيو يهدانيم کص انسان وقت هايد

مصيات مراعات نمايد   صرا .ر هنگا  ماتال ودن ه ميوو. کص آ.اب اسالمي

يخال  پالاره  ،يو رو يکندن مو  يهرگونص .ا. و فريا. .ر وقت مصيات از قا

 نظالرطغيير عالا.ت .ر چهالره، لاالاس و امثالال آن از  ،يکر.ن، اظهار افسر.گ

مر.و. است  اسال  آ.اب استقاال مصيات را مشالخص سالاختص اسالت  اسال 

عدو َ  لنانَّ َّللنَّن َولنانَّ لنلَْيهن ﴿ کص گفت  کامص  هاود  مي22 1ع ﴾رَاجن

نمايد کالص هگويالد: مي اروا. پيامار اسال  منم  را .ر وقت مصيات همچنان

م  .ر مصياتم ص هار خدايا ر ه23 2)« مصيدي و اعقدين خيا منه افی جرين آالله  »

 م  ارزاني ک  ص اجر نصيب هگر.ان و ههتر از آن ه

                                                 

 .156 قره: ( سوره 1)
  . 810هديث: ( موطاامام مال  2)
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کالص هالص  ي.ر مقاه  مصالياتاي  طرطيب هرگاه يک منم  ها اينچني  ا.ب  هص

اسال   يوو. کص عاماوو. هرخور. نمايد، وام  رار جمي  ميعايد مي يو

 گفتالص يرار جمي  را چني  طعريف نمو.ه انالد: رالار جميال  هالص آن رالار

والکايت نکنالد  و يالا اينکالص  يفز  هاود و هالص کسال و وو. کص هدون جز مي

ت ندهد و هالدون خو. را از .س يعا. و يعيمصيات حالت طا وقتمنم  .ر 

 اش ها .يگران هرخور. نمايد لااس و روش قااي طغيير .ر چهره و
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 25 

 

 يدر زندگ ينيهمنش ريتأث
  ني امرسددددليس  ىعلدددد  والسدددد    والصدددد    نيللمتقدددد  والع قبدددد   نيهلل رب العدددد م احلمدددد 

 .نيم   امتقإو 
 ط ني. أعد   هللهلل مدا ال دنيصد   القد  لأوهد   ليدحمکد  التز   يف لیهللا تب رک وتعد  ق ل
  ، بس  هللا الرمحا الرحي  يالرج
ًنا خاليي ا َيا وايْدلاَتا لاْيتا ﴿  1(1). ﴾ِني َلاْ أاَّتخيْذ ُف ا

مدددا  ري اهددد  خدددآ ىعلددد صدددريامسدددل  إ ا  ددد ن   لطددد ا الزددد   و : )رسددد ل هللا وقددد ل
 2 (2) ( اه آ یعل صريالز   وال   لطخيال  يامسل  الذ

 مهان يا دييجو ـکين نيهمنش فغان يا ناجنس اريان از ـفغ يا

 «يمولو»

 يريپ گار کهولت وتا روز يو جوان يکودک امياز ا يادوار زندگ ةهم در انسان

توانـد رتـتا ارتطـا  نمياست و  گرانيبا د يرفاقت و دوست ازمنديهمواره ن

از  يبـا گوتـا و انـ وا پنـاه بطـرد  برخـ و ديـخود را با همنوعـان قعـن نما

 افتـاي تتقاقا "انس "دارند کا کلما انسان از ماده  دهيدانشمندان لغت عق

                                                 

 .28فرق ن: ( س ره 1)
 .2507( سزا الرتمذي، ح يث: 2)
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بـا انـس و  ازيـانسـان را ن يعيطط يهاازياز ن يکيمناسطت  نيماست، با ه

همـا از  يارهيـج  در ياگـر فـرد نيـا اند  بنـابردانسـتا گرانيبا د يهمدل

فاقـد  رايبرخودار باتد بازهم دچار رنج و ماللت خواهد بود، ز يامکانات رفاه

اس کرد کا براسـ دعابتوان ا ديباتد  تا خوراست کا او دم يدوست و همدل

 يخـانواده و زنـدگ ليبا ازدواج و تشک ها مجـطوربود کا انسان  هيغر نيهم

 را عطـوس و اتيـح ياچهرهييتنهـا يوحشت زا يکيتار رايتدند، ز يگروه

 يسـو از دهد ميمحاصره قرار  يروان را در تنگنا سازد و روح ومي  يانگغم

 رد،يگمي رويکند و نمي ايتغذ هايکنانکا بدن از انواع گوناگون خوراچ گريد

 ئاتيبـا انـواع سـ ايـ، لياز مصاحطت با دوستان با کسب فضائل نا  يروان ن

 يو معنو يدر امور ماد يرفاقت و دوست  انيبا م يدوست ،آلوده خواهد تد

اخـالق،  د،يـعقا يندانستا بررو ايدانستا  يکي کند و هرميخود نفوذ  قيرف

 (1)  گذار استريتأث يگريرفتار و گفتار د

 :و رفاقت جوان

 يادوار زندگ در ططقات مردم تمام ايکل يبرا ستايدوست خوب و تا گرچا

را  يدوران کـودک اتينسل جوان کـا خصوصـ يبرا يارزنده و مهم است، ول

 يهــاو ارتطا  هــاتيو فعال ديــجد اتيــپشــت سرگذاتــتا و در آســتانا ح

 است  يشتريب تياهم  يقرار دارد حا ياجتماع

 گـذر قطـل اززود يهـا هيحسـاب نشـده و انگ يامل عاطفعوساس برا جوان

و  ليـبا آنان را بـا م يدوست يها در گرانيد تيو صالح طرز تفکر از يآگاه

 يهابـا جنطـا يتـوجه يبـ نيو همـ ديگشامي خود يرو بر يديعالقا تد

 يبـاز دارد و بـا واد يراه زنـدگو مصلحت ممکن است جوان را از تاه عقل

 ليف حمم  رخ  نیأتتک مل اخ قی ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همنشيني در زندگي تأثير                                              هاي جمعه      خطبه

 

501 

 

تود، او مي  يگرفتار سوء محاسطا ن ياند  الطتا جوان گاهکشباد فس و يتطاه

تـان بـا هـاهر  ينخست دوسـت يهاکند و روزميدايپ يخود دوستان يبرا

کم انحراف آغـاز بعدها کم ياست، ول يا طاياز هر گونا تا يمخلصانا و عار

 گردد مي
زمـان  ورمرا ب يرسد ولميبا نظر   يناچ اريانحراف در بدو امر بس نيا گرچا
و  فيتکـال مون،ينـام ونـديپ نيـو در بحطوحـا ا افتـايسعا انحراف تو ايزاو

تـان از مووـوع درس و سـاارند  سخنانمي يرا با باد فراموت هاتيمسئول
و  عاتـقدو دوسـت بـا  نيـا و دهيمطدل گرد  يدل انگ يهابا خواب ميتعل

 امتمـ زسـوعشـق جان نيـسـان ا نيتـوند و بـدميتطدل  گريکديمعشوق 
برد  سرانجام آن دانش مي غمايرا با  ياجتماع يهاتيو مسئول ينيد ضيفرا

دعــوتگر پــرتالم و متحــر   ابـد،يمي ين ولــ ريدردورس، ســ آمـوز ممتــاز
مسلمان ملتـ م بـا  تود ومي ليتطد يبالو الا تيکفايب يبا عنصر يروزيد

 و تاليتمـا ديـلـذا نطا رديـگميقـرار  هـااحکام ترع در مظان انـواع تهمت
تطـا  و تعامـل بـا گـروه ار وهيجوان را در تـ يعيطط يهاو کشش هاجاذبا

 ،رسـا مستدل و يبا منعق ييراهنما و يرخواهياز خ گرفت و دهيهمسن ناد
 ناصـال  و و تطهکار عناصر مونيگونا نفوذ نام هر ون ازئتا مص ديورز يکوتاه
  ابديپرورم  ،يتينوع گ ند ترب هر از دور

 :بد قيرف خطر
 ييهـاتيباعـ  محروم مييو دوست صم ستايتا قيتک نداتتن رف ونبد

 انسان گرديده و موجب مصيطت عظيمي خواهد تد  يايدن يدر زندگگ اف 

و  يخـود را بـا گمراهـ قيـرف يعانيت يهانيدوستان با تلق ليقط نيا رايز

 يديپل و گناه انواع با کننده منحرفي هاوسوسا با و دهنديواللت سوق م
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بـا خـوب نـدارد تنهـا  قيـکا رف يکس گريد عطارت با و سازنديم امدهآلو

کا ممکن است بر اثر دوست صال   يرسد و از کماالتنمي هااز نعمت ياپاره

بد دارد نـا  قيکا رف يآن کس يماند، ولميتود محروم  طشيصن ستايو تا

 ودخ يعيطط ليو فضا يرسد بلکا کماالت فعرنمي يتر يتنها با کمال عال

 يهافريو ک يويو آالم دن هاتيبا محروم جايدر نت دهد ومياز دست   يرا ن

و  نيـبخت تـد و دروز و بـد ايکـا سـ يمـوقع دچار خواهد تـد و ياخرو

 نيچنـ کـام بـا يکند اميکند و آرزو ميگشت اههار ندامت  اهتط شيايدن

  تدمنميدوست  يعنصر فاسد

ًنا ﴿ کند:مينقل  نياز زبان اهل جهنم جن ميکر قرآن َيا وايْدلادَتا لاْيتادِني َلاْ أاَّتخيدْذ فُد ا
 3 (1) ﴾خاليي ا 

  "گرفتمنمي يرا با دوست ي! کام فالنبر من يوا"

تـب گـواراتر از مصـاحطت بـا بـا مرا ييتنها يهاکا تحمل مرارت يراست با

 سيجلد ماري وال ح   خ" :ديفرمامي اهل است  حضرت رسول اکرمدوست نا
  "بهتر است بد نيبا مراتب از همنش ييتنها"4(2) الس ء"

و  ييايـگـردد و پوميرفـتن لعافـت روح  نياهل باع  از بنا ني! همنشيآر

: مار بـد ديگومي يدر مثنو يرو مولو نيبرد  از هممي نيآن را از ب يگبالند

سـتاند امـا دوسـت ميرا  دهيبد جان مار گ  مار راياز دوست بد بهتر است ز

                                                 

 .28فرق ن: ( س ره 1)
 .4638شعب اإلمي ن، ح يث: ( 2)
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فرد را بـا  يومعن ايکشاند و ماميآتش جاودان جهنم  يا سوب ن راانسا، بد

  بردميتاراج 

 مينار مق يوـــد آرد ســب اري          ميستاند از سل يد جانـــب مار 

 را اياز تو ما اياـميدزدد آن ب          را ايکا او افکند بر تو سا چون     

 يموجـب تنـ ل و کاسـت لهـانا ساز تدن با افـرادو دم ينيهمنش نيا بربنا

 را با دنطال دارد  يسرگردان و يرانيعقل خواهد بود و ح يو تطاه اتيمعنو

 :ديفرمامي طايز  چاين يسعد

 م تدـــاندان نطوتش گخــــ    ـتدان بنشســــنوح با ب پسر

 دگرفت و مردم تـ گانين يپـ    چند ياصحاب کهف روز سگ

 :ستهيدوست شا انتخاب

هسـتند فرصـت و  يانانس و يحظات اخالقمال طنديکا پا ينکاپاا ب مصاحطت

افکـار  ايانسان است  فکرها در سا يروح يقوا ايتغذ يبرا يمناسط تيموقع

 مـيدر مغـ  آد يو پاک يکيو عالقا با ن ابديميسعت و گسترم بلند تان و

 شـتريب شيخـو يروح صي، تخص با نقاهااثر تماس با آن کند  برميرتد 

 نيسنجد از همـمي تيو با کفا قيخود را با مردان ال تيصالح و بردمي يپ

و صـفات  ئاتيسـ رينفـوذ و تـأث ريـممکن است رفتا رفتـا از ز سا،يراه مقا

 :ديفرماميجذاب و رسا  يانيبا ب   حضرت رسول اکرمديايب رونيناپسند ب

روم و  وهيانسـان عمـالا از تـ5(1) " لدلخيمدا  زظراح   يفل لهيخل ايد يامرء عل"

دقـت  ديـاز تما در انتخـاب دوسـت با کيکند  هر مي يرويدوست خود پ

                                                 

 .4835 داود، ح يث: يب( سزا أ1)
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قـطالا   ديـطرح رفاقت بر با او خواهديکا م يباره کسارد و درمطذول د يکاف

 "معالعا کند

کننـد ميو عفت خود اعتماد دارند کا گمان  انتياز مردم چنان با د ياعده

خـود را  تيد تد  تخصـاهنخو هامتوجا آن يورر چياز معاترت با بدان ه

ثـر کنـد، غافـل از بتوانـد در آن ا دهيپندارند کا اخالق نکوهميباالتر از آن 

 انيـم رد يتـود  اگـر گلـميکا پنطا در مجاورت آتـش ناچـار مشـتعل آن

 ي  براروديم انيتود و از مميکم پژمرده کم ديبرو ياديز يهاو خار هاعلف

سرسـط   کنند تا زراعتشـانمي نيجورا  خود نياست کا دهقانان زم نيهم

 او نانيهمنش است کا اگر دوستان و يتود و بهره بدهد انسان هم مانند گل

روز بـا روز  شـشتـود و دانميباتـند اخالقـش بهتـر  ختايفره يهاانسان

  ابديمي شياف ا

 با دسـتم ياز دست محطوب ديرس      يام روزــوتـطو در حمــخ يگل

 تو مـــــستم  يدالو يوـا از بـک      يريعط اي يکمشا ـــگفتم ک بدو

 با گل نشســـــتم يمدت کنيو ل       بودم  يچنا ـين گلــم بگفتــــا

 و گرنا من همان خاکم کا هستم      در من اثر کرد نيهمنش الــکم

 عدي()س                                                                            

 :دوستمياسال يهااريعم

بـا مـردم و  ييبا آتنا شياست و گرا يتجمن و الفت و همطستگ نيد اسالم

و  ينينشـع لت ايـپا دارد و بـر شايآن ر ميبا آنان در تعال  مياختال  و آم

و  يهمگـان ينينشـده است و فرزندان خود را با گوتابنا نهاد نش ييگرافرد

از  گسسـتاسالت مسلمان را با صـورت ر وند خوانمي يزندگ فياز تکال فرار
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نکـرده اسـت حضـرت رسـول  ميترسـ ينينشو عطادت صومعا ريمردم در د

 :نديفرمامي اکرم

  لطخيددال  يمددا امسددل  الددذ ري اهدد  خددآ ىعلدد صددري"امسددل  إ ا  دد ن   لطدد  الزدد   و 
 6(1) " اه آ ىعل صريالز   وال 

 شـايپ ييطايو تـکتان صطر  ارو آز تيو بر اذ  ديآمميکا با مردم  يمؤمن"

و آزارتـان  تيـو براذ  ديـآمنميکا بـا مـردم  است يبهتر از مؤمن رديگمي

 "کندنمي ييطايتک

 خـداي روـاي بـرا کا است آن صادقانا و داريپاي دوست تر  نينخست -1

و  نندينفر با خاطر خدا دوست توند، با هـم بنشـ دو کا طاستيز چا باتد،

کا از هـم  يرا جمن کرده است و روز هاداوند آنخ طاعتهم جدا توند ا از

را بـا اطاعـت خـدا  يگـريتوند کـا دمياز هم جدا  يحالتوند درميجدا 

 ؟ميتو دارينماز صط  ب يبرا چعورکنند، مي ييراهنما

: فرامـوم نکـن کـا ديـگومي گريبا د يکيکند؟  داريرا ب يگريد يکس چا

بـا  يدوسـت نيـ  اکـن يگنـاه دور نيا زا اي ،يدو رکعت را بخوان نيامروز ا

را  يدوسـت نيـا ينيرياوسـت  تـ تيعشق با خـاطر روـا نيخاطر خدا و ا

  ميتنوميرا  يقدس  يحد نيکا ا ميچشميميهنگا

 7 (2) "يف نيللمتح ب وجبت حمبيت"
  "را دوست دارند واجب کردم گريکديکا با خاطر من  يکسان را بر محطتم

                                                 

 .2507 يث: ح( سزا الرتمذي، 1)
 .575ح يث: ( صحيح ابا حب ن، 2)
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 يروابط هستند، آن هم در زمان نيطاترياز ز يلها  هيگبا ان هايو دوست روابط

 ي  فردرنديخدا بگ يکا دست ما را با سو ميازمندين يکا با تدت با افراد

اسـت و  يتـو راوـ زکـا خداونـد ا يدر حال يو صحطت کن ينيکا با او بنش

کـا بـا  مينيبمـيرا  ياديـدوسـتان ز ايـدر دن   مـاسـدينوميپادام  تيبرا

و  يدوسـت رايـکشـانند، زمي يرا با نـابود گريو همده نمود انتيخ گريهمد

آن را  يويـنداتتا و اهـداف دن ياله يتان از همان روز نخست مطنارفاقت

 :ديفرمامي تکل داده است  حضرت رسول اکرم

 8 (1) هللا" هللا والبغض يف أفضل اال عم ل احلب يف"
رت فقـط نفـو  تيميصـم ،عمل از اعمال بندگان ن د خداونـد نيترمحطوب

 اوست  يروا يبرا

مسـتل م آن اسـت کـا فـرد  نيـتقوا باتد و ا و مانيبراساس ا يدوست – 2

کـا  افراد قـرار دهـد چـرا يتقوا و مانيدوست مطنا را ا نشيگ  مسلمان در

و  يباتد سـرانجام بـر سـر مصـال  ذاتـ مانيجدا از ا يو رفاقت وقت يدوست

باتـد بـا  از تقـوا يعـار قتفار کاميخورد و هنگاميبا هم  يمنافن تخص

و  ميسـر غنـا مسـابقا بـر نيو اولـ يويـکشـمکش دن نياول شيدايمحض پ

خواهـد تـد  پـس  ي يـر ايـپا هاو کدورت در دل يدتمن ،يمصال  تخص

و تعهد او اعتماد نمـود و از  يتوان با دوستنمي ترسدنميکا از خدا  يانسان

  آمده است  يدر امان بود  در حد يو يهابيآس

 9 (2) «يطع مک إال تق  لَيتص حب إال مؤمز ا،و ال  ال»
                                                 

 .4601( سزا أيب داود، ح يث: 1)
 .4834( سزا أيب داود، ح يث: 2)
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 يج  انسان مؤمن رفاقت مکن و بکـوم کـا جـ  اهـل تقـوا کسـ يبا کس"

 "طعامت را نخورد

و حسن اخالق انسـان، رفاقـت  تياز عوامل ارزنده در ترب يکيکا  يراست با

 رکـا دهمـان گونـا  هااست، چرا کا انسان کوکاريو ن يمتق يهااو با انسان

اخـالق  ،کنندمي يرويو پ دياز هم تقل يلطاس و آداب و رسوم محل دنيپوت

 :اندقدما گفتا  کنندمي ديتقل  يرا ن گريهمد

 يقتديقارن ــبالم نيرـــفکل ق     نايتسأل وسل عن قرعن المرءال

دوسـتش سـوال کـن، هـر  پرسـش از خـودم از يبا جـا يباره هرکسدر"

 "ندکمي يرودنطالا قشياز رف يدوست
و کرامت و ترافت  ياخالق ليفضا ،مؤمن و خوب يهارفاقت با انسان مسلماا

و عـ ت و  يکماالت معنو يدهد و او را با سوميرا در نفس انسان پرورم 
ــ رو و يهاکشــاند  اکثــر انســانميتــرافت  ــنابغــا و پ ب ــدگ روزي  يدر زن
 يفـاواو ب دوستان صادق و پا  نو عظمت خود را مرهو يروزيپ ،ياجتماع
 ضيانـد و از فـدانند کا آنان را با راه حـق و درسـت ارتـاد نمودهمي ودخ

 اند امند گشتتان بهرهارتاد
را بـا  کوکـاريصـال  و ن يهاتا انسان دينماميمردم را دعوت   ين ميکرقرآن

ْلغاد او ي ﴿ و رفاقت انتخاب کننـد: يدوست ُد  هللي ْْساد ا ماداا الخدذيياا يادْ ُع نا راِبخ ْ ندا وااْصدري
ي ي يُرييُ ونا واْجهاهُ   10 (1) ﴾وااْلعا ي

پرسـتند و بـا ميخـود را  ين و تامگاهان خداهابام کا صطحگا يکسان با

 طلطند ميذات او را  يخوانند و تنها روامي اديفر

                                                 

 .28( س ره كهف: 1)
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و دوستان فاسد و ترور را با  کوکارينمونا دوستان صال  و ن خدا غمطريپ

 :ديفرمايمشخص نموده و م هامثال نيبهتر

امسددک إمدد  أن  ح مددلف ريالصدد و و السدد ء  ح مددل امسددک وًنفدد  الکدد سي)مثددل ا لدد
و   بدکيث ر حيد: امد  أن ريوًنفد  الکد بد يط  ا حيدمزه ر  تا جت أو إم  أن تبت ع مزه  کيذحي

 11 (1) (ث يخب  ا حير  کيإم  أن حتذ
 يبد مانند کسـ نيصال  مانند ععر فروم است و همنش نيهمنش و دوست

دهـد و ميبا تو  يمقدار اي، مشک فروم دمدميرا  ياست کا کوره آهنگر

 ايـ مـيرسـد و دوميخوم مشک بـا مشـامت  ياز بو ايو  يخرمياز او  اي

  رسدميبد آن با مشامت  يبو ايسوزاند و ميلطاست را 

 يامـر زمـان نيـاسـت و ا ياسالم تر  اساس يانالت ام با مط يدر دوست -3

 نيو قـوان نيبا خود خواهد گرفت کا دو نفر متعهد توند ترا يصورت عمل

 نينکتـا را چنـ نيا حضرت رسول اکرم  حاکم باتد تانانياسالم در م

 :ديفرماميبازگو 

 12 (2)( هيو تْرق  عل هيهللا اجتمع  عل )رج ن حت هلل يف
تان خدا را سر لوحا ييتوند کا در جمن تدن و جداميهر دو نفر متعهد  

 تان قرار دهند يزندگ

واجطـات و حفـح حقـوق و  يباتـند کـا بـر ادا يکسـان تـاندوسـتان  اگر

و  ريـخ نيکـا قـر ديـکننـد بدان ياريـو محرمات تما را  ياز بد يريجلوگ

                                                 

 .5534( صحيح خب ري، ح يث: 1)
 .8991شعب اإلمي ن، ح يث: ( 2)
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بـا آنـان  يو از دوسـت ديـبـا آنـان ارادت ورز ديـهسـتند با يدوستان خـوب

  را نس د يصورت دوست نيا ريو در غ ديباتخوتحال 

  يتا ططن تو با ترف تود ن   يرف در آمـــمردم با ت با

باتد بـا طـور مسـلم تحقـق  يخواهريو خ حتيتوأم با نص ديبا يدوست -4

 نـاييبا آن دارد کا انسان نسطت با دوستش همچو آ يامر بستگ نيا افتني

مشاهده کـرد او را  يکيام کار نمعنا کا هرگاه دوستش را در انج نيباتد بد

 حتشيصـن انـايمخف ديد يخلل ايو اگر از او نقص  دينما قيبا اداما آن تشو

کـار  نيـو ا ديـادار نماو تيکند و او را با توبا و بازگشت با راه حـق و هـدا

 ليـاز رزا هاتدن آن يو خال ليبا فضا هاآراستن دل نايدر زم يکمک ب رگ

  خواهد بود

هلل ولکت بده و لرسد له  :قد ل ؟( قلزد  مداح يالزصد اي)الد  :ديرمافيم آن حضرت
: مياست گفت يرخواهيو خ حتيهمان نص نيد: (1)( و عد مته  ني مد  امسدلموأل

 ،رسـول خـدا ،کتـاب او ،خدا ي؟ فرمودند: برايچا کس يرسول خدا برا يا

  و توده مردم نيائما مسلم

 تيود را با زبان نصحدوست خ وبيآن است کا ع يدوست واقع فايوه پس

را  تيـثير آبـرو و حـامـا در پشـت سـ ،دياو بگو يدر جلو رو يخواه ريو خ

  ديحفح نما

 ديرو گوــب رو ناييو آـــهمچ    مرا بيجملا ع دــيبا دوست

 ديپشت سر رفتا مو با مو گو  زبان  ارـو تانا با هـکا چ نا

 يتـيانـدرز اهم کا اگر طرف مقابل با پنـد و ديآمي شيپرسش پ نيا حال

با قصد بر حذر داتـتن  مانايکا اندرزها حکمي؟ هنگاستيما چ فاينداد وه
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کـرد مـوثر واقـن نشـد و ميکا مصرانا بر آن اقدام  ييتخص از اعمال ناروا

 ميکـا بـر انجـام آن تصـم يتياو از معصـ ييبا منظور رهـا مانايصم  ينصا

واجب اسـت کـا او را  در آن صورت بر مسلمان فتاديقاطعانا دارد سودمند ن

حق باز گـردد و بـا جانـب رتـد و  يتا آنگاه کا سرانجام با سو ديتر  نما

 کـا آن حضـرت کنـديم تيـعطداهلل بـن عطـاس روا  آورد يمعرفت رو

 هللا والددبغض يف هللا واحلدب يف يف دا هللا وامعد  امد اال  يف ، نميداال ىوثد  عددر أ) فرمـود:
 13 (1) (هللا ع  وجل

داتـتن  ي، دوست داتتن با خاطر خدا و دتـمنمانيا  يستاود نيتر يقو 

  با خاطر اوست نايمحطت با خاطر خدا و بغض و ک نيبا خاطر او و همچن

 هامعاتـرت نيتـربخش انياز ز يکيزيرا   باتد يانسان عاقل ديدوست با -5

 يو چا بسـا بـدبخت يخرد است کا با عقب افتادگيتماس با افراد نادان و ب

 ايـناح کـا از يبدفرجام و دردناک انيز خعر و يگاه  ديواهد انجامانسان خ

تـر اسـت از دتـمن اف ون کيـ از خعر توديمميآد ريدوست نادان دامنگ

 دنيـبرگ  يدر رابعـا دو جانطـا بـرا يو وفادار متيرو تنها عالقا و صمنيا

 ديـطـرف با يتناخت خردمند  انيبلکا م ستين يکاف ياتخاص با دوست

  ردياول مدنظر قرار گدر درجا 

 نادان دوست  نديم نتيبر زم   کنديدانا بلندت م منــــدت

 يسعد

                                                 

 .783  رود، ح يث: ( مسز  الطي لسي از سليم ن با داود با ا1)
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  دارد يمنافـات آتـکار ،تيو صـمم يکسب استثمار افراد با طرح دوست -6

هـدف  ،با افـراد يمعاترت و دوست نايدر زم قتيحق يپرستان بخود يگاه

هسـتند کـا از  يتاندوس افتني يآنان همواره در پ ،کننديرا دنطال م يخاص

 يکـا دارا يکسـان بـا يمثالا هرگ  طرح دوسـت  گردد تان ديعا يآنها سود

 يمـاد دهيـبـر دوسـت آنهـا فا يصادقانا باتـند ولـ اتياحساسات پا  و ن

تـان بـا  ونـديپ يتـا وقتـ هابرنامـا نيبر اساس هم   ديرنميمترتب نطاتد 

راه  نيما چنانچا از اا ،باتد يت باقعجلب منف ديدوستان استوار است کا ام

بـر  يکـا چـرد دوسـت ندو احساس کرد افتنديبا هدف دلخواه خود دست 

روابـط گـرم و پـر  يخـاص جـا ينوع سرد کيچرخد نميتان محور هدف

 نيـا  گسلندميخود را  کارانا ايو رتتا ارتطا  ر رديگيحرارت دوستانا را م

کننـد ارزم ينمفکـر  يگـريد  يـبا چ يکا ج  منافن تخص يافراد نيچن

  و رفاقت را ندارند يدوست

 : ديگومينوع دوستان  نيدر باره ا يسعد خيت

 ينيرــــــرد تـــگسانند گــم  ينيبميا ـک دغل دوستان نيا

 وتندــرد تو جـــهمچو زنطور گ    نوتند يـــــمهست ميطعا تا    

 ودون کاسا رباب تـــــچ سايک ا ده خراب تود ــــک يبا روز تا

 ديراز آــــز در ف يـــرانــــکام  ديت باز آــا بخـــک رــگيد بار

 ون مگس در ماستـافتند چ يدر و ا از چپ و راست ـبا  ک ييدوغطا

 تر دارندوستتو د وان ازــکاستخ گان بازارند ـــس ميگو تـــراس
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فروتـند و اسـرار ميدوسـت خـود را   ينـاچ يگونا افراد با سـود مـاد نيا

انسـان را رهـا  يمـاد ازيـدر موقن حاجـت و ن ايکنند و ميرا فام  يدوست

  روندميخود  يماد ييجوکنند و با دنطال سودمي

 :دوست يهاو اغماض از لغزش گذشت

 يسـتيزو نداتتن رتد الزم هم ياز افراد با علت فقدان بلوغ اجتماع يبعض

و  گذتــتکم يحســاس و زود رنــج هســتند و در عــالم دوســت يبــا قــدر

 کيـ دنيـبخشند و با دنميرا  يخالف انتظار نيترکا کوچک رنديگسخت

 شياحساسات خام و سوزان خـو ميتسل يبا آسان غفلت و اتتطاه از دوستان

و با کـدورت و رنجـش خـاطر  نديتومي هادست از تفاهم با آن وگردند مي

 ييتـنارو يبرند و حال آن کا در زندگميمهر و عالقا خود را  ونديپ ،قيعم

 ديـقرار دارنـد و با گريکديهمواره در کنار  طايزتت و ز ،خار و گل ،يکيو تار

اسـتوار اسـت کـا در برابـر  ايـپا نيـبـر ا ياجتماع اتيدانست کا نطض ح

را تـا  هـاو خـالف انتظار مـاتيورورت دارد نـا مال ،چند ياياستفاده از م ا

 يهـاايرو بيـجـا و تعقيحـال از توقعـات ب نيتحمل کند و در عـ يحدود

المقـدور  يحتـ مياسـت کـا بتـوان نيهم يو هنر زندگ دياحتراز جو هودهيب

 اسـاسرا بر   يهما چ  ميبا وجود آور شيحالت انععاف در برابر توقعات خو

کا با طـور  يکسان ارنديبس يول ،کردن اتتطاه است يابيارز شيخو التيتما

ان حــس تــو در نهاد کنــديم ريجانطــا ســ کيــتــان احساسات يديتــد

از  يرا با کلـ ينيباست کا واقن رومندين يبا قدر يپرستو خود يخواهخود

در   کننـدميتـکنجا و عـذاب   يـخود را ن گريد يدهند و از سوميدست 
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آرامـش  اياـو داتتن توقعـات معقـول و متناسـب مـ ينيب کا واقن يصورت

  دورن است

   :در دوست اطيو احت عزم

اند در کمال خلـوص و تده گريکديو محرم يميصم قيفرد پاکدل کا رف دو

نکتـا  نياز ا ديباتند با شيانداگر عاقل و مآل  کننديصفا با هم بر خورد م

 طيو در همـا تـرا شـايو رفاقـت هم يدوسـت ونديهرگ  غفلت نورزند کا پ

 فاقـترتـتا ر يو حوادث هاآمد شيماند و ممکن است پنمي داريمحکم و پا

 کي يرفقا نيا مطدل سازد  بنابر ين دو را با دتمنآ يرا قعن کند و دوست

جوانـان   نـديباره يروادهيـهمـواره از افـرا  و ز ديـبا يدوسـت اميدل در ا

خود هستند و  يعواطف و احساسات آن رويکا در انتخاب دوست پ يدلساده

ثابـت و  ونـديپ کيـو ارتطا  امروز را  کننديفکر نم يدوست يهرگ  با فردا

کـا  کننديافرا  م يرنگکيو  يدر دوست يپندارند و با قدرمي يناگسستن

 يو برزن يبر هر کو ،پوتندميمثل هم لطاس  ،روحند در دو بدن کي ييگو

را از  يراز چيو ه نديگوميسخن  يو سر يباهم از هر در ،اند ستادهيا کجاي

آتـکار  يمـوقع يتنـدرو نيـبدانند وـرر ا ديبا ،کنندنميخود پنهان  قيرف

آمـد نـامعلوب بـا رنجـش خـاطر از هـم قهـر  شيپـ کيتود کا بر اثر مي

موقن است کـا  نيدر ا  گردديمطدل م يآن دو با دتمن يو دوست کننديم

او را  لايوسـ نيکنـد تـا بـدميرا فام  يگريراز د کيهر  ييجوانتقام يبرا

 :ديفرماميعليمفتض  و رسوا سازد  حضرت 
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مدد   ًنا هدد   ضددکيمدد  وابغددض بغ  مدد ا ي ضددکيبغ  نکدديأن  ىمدد  عسدد ًنا هدد   بددکيحبددب حبأ»
 14 (1) «م   م ي بکيحب ک نيأن  ىعس
کنـد و  ريـووـن تغ يروز ديتـا رايـز ،دينکن يتندرو يو دتمن يدوست در

بـا  يدتمن مورد عالقا تو واقن گردد و باب دوست ايو  ،دتمن تود ،دوست

 او گشوده تود 

  :ارزش با ي، دوستکتاب

 نيـا  ديخود برگ  يبا ارزم برا يدوست توانيم  ين ييغت و تنهافرا هنگام

 يفکـر ياست کا سطب رتـد و تعـال يدر امور دنيشيدوست )کتاب( و اند

ست کا جهان هاکا هم اکنون سال يب رگان يهااز راه دقت در نوتتا  گردد

 يواقعـ تياند با افکار و دانش و تخصـو در آغوم خا  خفتارا وداع گفتا 

  ميريگميتان بهره  ميو از تعال ميتوميآگاه  آنها

 چون کتاب نيهمنش يکي يابين  خعا از صواب ييوـــباز ج رــاگ

 گسل مانيواه مردم نا پــنا بدخ  دل   هيت پاکــاس نيهمنش يکي

 يو بگذر يا بگذارـــــک دينشا  يگر بدست آور نيهمنش نيچن

متناسـب نا يهـااز تماس يتـاحتـراز از خعـر نا يگونا کا بـراهمان الطتا

دقـت  ديـبا  يکتاب ن دنيدر برگ  ،بود اريدر انتخاب دوست هوت ستيبامي

و ارزم صـرف وقـت را  سـتيقابل معالعا ن يهر کتاب  فراوان مطذول داتت

 رتـوان بـرد بلکـا افکـانمي يسـود يمعالعـات نينا تنهـا از چنـ رايز ،ندارد

                                                 

 .6168: ثشعب اإلمي ن، ح ي( 1)
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  را مسـموم پا يهاروان ،کتب نقش بستا يکا در صفحات برخ ينيزهرآگ

  ارزنده است يسودمند کار يهاپس معالعا کتاب  سازدمي

  :مخلصانه يدوست يمعنو ثمرات

  رنديگميقرار  يعرم اله ايسا ريگونا افراد در ز نيا

و  هيدددهللا اجتمعدد  عل .. رجدد ن حتدد هلل يف.ال ظددل إال ظلدده   يدد ظلدده هللا يف ظلهدد ي)سددبع  
 15 (1)( هيتْرق  عل
 ايجـ  سـا ياايکا سا يآن روز رديگميام ايسا ريا زهفت گروه ر ندخداو

 گريکـديکـا بـا خـاطر خداونـد بـا  ي   از آن هفت گروه دو مـرد ستياو ن

   کنندمي يدوست

 ،اسـت ديتـد دياند و حرارت خورتجمن تده امتيق يمردم در گرما هما

ا اند نـ ستادهيا ايسا رياما هفت گروه ز ،دراز انيو انتظار سال يخستگ ،عرق

انـد کـا بـا ياز آن جملـا دو نفر  عرم خداوند ايدرخت بلکا سا ايسا ريز

  خاطر خداوند با هم دوست تده اند

زمانا او را بر سـر راهـت قـرار  طيکا ترا ستين ي! دوست کسبرادر يا پس

چــرا کــا آن  ياســت کــا خــودت او را انتخــاب کنــ يبلکــا کســ ،دهــدمي

 16 (2)( حبأما ما )امرء :ديفرمامي حضرت

  داردمياست کا او را دوست  يانسان همراه کس 

                                                 

 .5844:( صحيح خب ري، ح يث1)
 .5129( سزا أيب داود، ح يث: 2)
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پس با نفست بگو   بود يهمراه او خواه امتيروز ق يرا دوست بدار کس هر

 ؟يبات يکس يهمراه چ يکا دوست دار

 قادـــاعت و نيبد يکآورد سست ل فساد ــبام از صحطت اه دور

 نارتد شي اـــج يديعاقطت د ر تد خا فيحر يگل سور چون

 (1) نيود از همنشـــکآب را نالا ب  ني ــگ کانيصحطت ن يانوت تا
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 26 

 

 تيخشم و عصبان

 هآلا یحممادو   نيوامفسا  لءياشاف  انب أ یوالصاة  والالاةع   ا نياحلمدهلل رب العالم
 . نيمجعأصحلبه أو 

و  دارانني از د يکه ممکن است برخ  ييهايماريو ب هابياز آس گريد يکي

و  هاياز  ابس اما  ياريبس  يرا ب را ن هيو زم، دعوتگران به آن مب ال  و و  

 (1).است تيخشم و عصبا   يت فراهم  مامشک 

درس ت و  يبه  گرو  انيمبال  يمبال   ش گان و م اوا تيمصو  جاديا يبرا

و ض  من ، مي دار اجي احال يم اريب ني ا يه ااز چه ارچو  و ع مت يواقع 

 :ميپردازميآن  يبه بررس ريموضوعات ز

 :فيتعر

 :ووديه مبردبه کار  ريز ي)غضب( در معا  يواژه يلغت و زبان عرب در

  ياليخشم و  ارضا -1

 . نيو سخت کش فتسُرا  يزيچ -2

 . نيو چهره در هم کش ييروترش -3

 . يآميبه وجود  يکه در اطراف عضوميروَ -4

 در روابط و خلق و خو. يرگيت جاديا -5

 .28: ف سيد حممد بوحؤ تفمجه   دالعزیز س يمی وتگفی، اتليینداری و دسيب شنلسی دآ( 1)
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محافظت سربازان  يو برا، و ه هيکه از پوست والر ته يراهنيا پي قهيجل -6

 .رديگميار رق ادهدر جنگ مورد اسالف

 يچن  ا  يف و  تض اد و  اهم اهنگ يمع ا  انيالزم به گفالن است که م -7

و دوم و س وم  يغضب و خشمناک قتيحق ا گرياول ب يمعن رايز، وجود   ارد

 ا گريبميآن و وش  ام  يپميغض ب و پنج يهاو چهارم از ع مت و  ش ا ه

 .از خشم و غضب است ييه ف و قص   ها

عب ارت  تيگران غض ب و عص با دا شمن ان و دعوت نايم جياصط ح را در

در درون که ا سان را به تع ر  و  يخاص يو دگرگو  يحالت ا فعال :است از

 اي ( ظيو باالتر از آن )غ ، کن ميو فرو شا  ن آتش دورن وادار  ييجوا القام

 است!  اکمو مالر اديغضب ز :ظيکه غ، آن گفاله و ه فيو در تعر، خشم است

  :تيخشم و عصبان يهانهانشو  ميعال

 ب ن و سرخ و ن چشم و چهره. يهاورم کردن رگ -1

 .يشا يو ن صورت و پ  هيعبوس و در هم کش -2

 را مورد تهاجم قرار دادن. گرانيد ،عم ً ايسخن  لهيبه وس -3

 ...و گرانيو هجوم د يدن در برابر دومنومقابله به مثل  م -4

از  يبلک ه برخ ، س تيرام و ممنوع  حب غض  ظر اس م همه  وع خشم و از

  ادر و  ارواست. گريد يآ ها درست و روا و برخ

و ميحقو  عم و، نيد، ثروت، تيثيح، دفاع از جان يکه براميخش هرگو ه

وج ود  آن  يي در تا يادي ز لي و دال، بودهمطلو  ، باو  ها هيسالم  ياري

 :دارد

 باو : نياو در زم ني شاج و نيتا ام،  هيخ او   مالعال ا سان را آفر -1
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 : يفرماميمالعال  اهلل

 1 (1) ﴾َجلِ ٌل ِف اأَلْرِض َخِ يَفة   َوِإْذ قَلَل رَبَُّك لِْ َمةَِئَكِة ِإّنِ ﴿

 نيم ن در زم  :کن( که پروردگارت به فرو الگان گف ت يآور ادي)را  يزما 

 .بگمارم ينيجا ش

که جسم در ،  هيآفر سمو جخ او   او را از روح  تيولئمس نيا يادا يبرا و

 يبه خوب توا  يکه م  هيآفر يبه صورت زيو جسم را  ، رديروح قرار گ ارياخال

 :است  هيدر او آفر زيرا   گريد يروي  وو د  يآروح بر ياز عه ه خ مالکار

آن ف  راهم آوردن  تيولئک  ه مس   يو خواس  الار يو  هوا  يروي  :   خس  ت

  .جسم است يهايازمن ي 

 ياوهيست ک ه ب ه و  ييزهاير آن مقابله با همه چاک که خشم يروي:  دوم

 . ده يقرار م  يجسم و وجود ا سان را مورد ته 

 يروي در خ  مت دو   کي  ت ا ه ر  هيرا آفر ييا سان اعضا يبرا نيچن هم

و  يقاض  و  يس فشيبه عن وان ر زيرا   و عقل، ر  يقرار گ يو غضب ي وهوا

از  شيب شيآوردن و گرا يرو بهوح است که هرگاه ر  هيروح آفر گرتي صح

 يکن   آن را راهنم ا   اي پ ليتما روياز آن دو   يکيح  وسط و اعال ال به 

اعال  ال  ج اديا يب را يدرس ال يري گ ميب ه تص م کن   و حتيده و  صو م

  .خوا  فرا

 يليعقل به دال يکه گاه، دا  يخود م ميخ او   مالعال و حک گريطرف د از

ب ر  يخ ود ب ه خ وب ييو راهنم ا ييگوزرا   فهيوظ ياز ادا يطيو تحت ورا

                                                 

 .30بقفه: ( سوره 1)
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و روش و  امبراني را توس ط پ ياس بب راهک ار و بر ام ه نيبه هم،  يآمي 

و  ازنو ت و اني ت ا راه را روو ن و ح ق را  ما س الادهفر ه اآن يعمل  رهيس

و ، ا سان را ف راهم س ازد تيگو اگون وخص يهابخش انيالزم م يهماهنگ

پس اساساً  .رفالن باز دارد راههيب و يرواز کج و ونئس مت و توازن او را مص

و من اف  و  هاو دفاع از ارزش يمقابله با خطرات احالمال يخشم در ا سان برا

 .و ه است  هيحرمت او آفر

را  ه اکفار آن هيخ او   مالعال به خاطر خشم و و ت عمل مسلما ان عل -2

 : يفرمايو م، ده يقرار م شيمورد سالا

 1 (1) ﴾ُسوُل اَّللِ  َوال ِذیَن َمَعُه َأِشد اء َ َ ى اْلُكف لِر ُرََحَلء بَاْيَنُهمْ ر  ٌد حمَُّم  ﴿

که با او هسالن  در برابر کافران تن  و  يو کسا ، خ ا است يفرسالاده محم 

 .مهربان و دلسوز   گريک يو  سبت به ، سرسخت

و  ني  دز ا تي  دف  اع و حما يس  الگيکه وايکس  ا  يه  ايگژياز و يک  ي -3

در مقابل کفار  يغرور و عزت منش، او را دار   عتيور تيحاکم يسازنهيزم

 : يفرماميخ او   مالعال ، است

ل اٍة َأیاَُّهل ال ِذیَن آَمُنوْا َمن یَاْفَتد  ِمنُكْم َ ن ِدیِنِه َفاَلْوَ  َيَِْت اَّلّلُ بَِقْوٍع ُيُِا ُُّهْم َوُيُِ ُّوبَاُه َأذِ  اي﴿
 2(2) ﴾ینَ ِ ز ٍ  َ َ ى اْلَكلِففِ أَ  نيَ َ َ ى اْلُمْؤِمنِ 

ب ه ، برگ ردد شيخو نياز وما که از د کي! هر  يآورد مانيکه ا يکسا  يا

و آ ان ، داردميرا دوست  هارا خواه  آورد که آن يخ او   گروه هاآن يجا

                                                 

 .29فتح: ( سوره 1)
 .54ملئده: ( سوره 2)
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توا  ا و  نيفروتن و در برابر کافر نيمنؤدر مقابل م، دار  مياو را دوست  زي 

 .الن هس رهيچ

 : يفرماميخ او   مالعال  -4

ََ اْلَمِصا ُ اَي َأیاَُّهل الن ِبُّ َجلِهِد اْلُكف لَر َواْلُمَنلِفِقنَي َواْغُ ْظ َ َ ْيِهْم َوَمْأَواُهمْ ﴿ ْْ  ﴾ َجَهن ُم َوبِا
(1)1 

 ري و ب ا آ  ان س خت بگجه اد و مقابل ه ک ن  ني! با کفار و منافق امبريپ يا

  .ستيگاهيجا ب و ، آ ان جهنم است گاهيجا

آن ، با آ ان خشم و غضب اس ت يريو سخت گ ياست که الزمه تن  معلوم

، با راه خ او   هاآن ييارويهم تنها به خاطر عناد و ا کار و مقابله با حق و رو

 .ستيسعادت و خووبخال هيکه ما يراه

ک ه ،  ب وده چگاهيه :گفاله و ه است رسول خ ا يهايژگيو انيدر ب -5

را ب ر  نيترمگ ر آن آس ان، ا الخا  داواله باو   ارياخال، کار دو انيم شانيا

ت ر از شياز همه ب شانيا، اگر گناه بود، بودميکه  اروا   يبه ورط،  يگزيم

ا القام  ب وده مگ ر  شهيدر ا   شيخو اطربه خ چگاهيو ه،  يگزيم يآن دور

 نآا که تنها به خاطر حک م خ  ، وکساله و ه باو  يحرمال ميآ گاه که حر

 .کردميا اجرا ر

اگر خش م  :فرموده يکه امام وافع،  وع خشم و غضب است نيمورد ا در

 . ادان است،  گردد نيو او خشمگ، ز  يرا برا گ يکس
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، باو  ييو ا القام جو يوخص ليمناف  و مسا يکه برا يهايخشم و تن  اامٌ

 .ن کنميآن را  کوهش  ياديز ثيو احاد اتيحرام و خ ف و  ارواست و آ

لاايَ الياادید علصااف ة إداال الياادید الااذ  »قاالل:  ،أن رسااول ه ،) اان أه هفیااف 
 1 (1) مي ك بفاله  ند الغضب(

 يو پهلوا  بودن ا سان وجاع : ي ماي قل م از رسول خ ا رةيابوهر 

س ت ک ه هنگ ام  يبلکه پهل وان کس ، ستي  يبه بر  ه و ن و پهلوان باز

 .خود را کنالرول کن  ،خشم

مااالذا ی ل ااادن مااان غضاااب ه  اااز   بااان  مااافِو: أباااه ساااأل رساااول ههد   ااا  ااان)
 2 (2) .قلل: "ن تْغَضب"( ،وجل؟

سوال  مود:  از رسول خ ا شانيکه ا، کنن ميو از عب اهلل بن عمرو  قل  

:    ؟ رس ول خ  ا فرمودبخش  مي ييمرا از خشم خ او    ره ا يزيچه چ

 ييراهنما يرسول اهلل مرا به کار اي :المگف ، يگوميابودرداء  .مشو نيخشمگ

و س عادتمن     روزيپ يان وما کسا يفرما که مرا به بهشت ببرد فرمود: از م

 مصون بما ن   ي اکو خشم يپرسالو هوا يکه از طمعکار

 ه امحفوظ آن يعل خيو و، خشم و غضب در  گرش اس م بوده قتيحق نيا

 :کن مي قل  ريح زوربه ساده تر  يبه روو يرا از امام غزال

                                                 

 .6114( صحيح خبلر ، حدیث: 1)
 .6635د، حدیث: َحاملع ا( مالند 2)
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 باشد:ميسه درجه  يدارا غضب

 ،صورت که ا سان به خ اطر دف اع از خ ود نيبه ا :حد وسط و اعتدال -1

و در  .گ ردد نيخش مگ ي رهغ و  هيس الم  ياري ،مردم حقو  ،مال ،تيثيح

 ج اديو الزم ه ا، رابط ه اس ت نيخشم در هم يروي  نشيواق  ه ف از آفر

ب ا  يياروي اس ت و رقاب ت و رو ي ا س ا يالم اعاجام و  ظ  يو آب ادا  نتيام

دف  اع از  يو ت   ش ب  را گ  رانيد تي  و امن يج  اوزان ب  ا حق  و  و آزادالم

 يک ارميحق و  عمو، تي ثيح، ي يدارا :همچون يو ا سا  ينيد يهاازرش

 ي ظ ام اجالم اع يهاهيلرزش پا، آوو ، فسادآن  ريدر غ رايز ؛يضرور است

 نيگدف اع از خ ود خش م يب را يگر کسا چون، خواه  داوت ي.. را در پ.و

او را ما ن     گ  رانيو د، ق  رار گرفال  ه يج    يهابيدر مع  ر  آص  ،  ش  ود

 يه اآور    و چنا چ ه در دف اع از ارزشميب ر  شيخ مت خوه ب انيچارپا

  ي دفاع و خشم   اواله باو  به  اچار از ق  رت م  اران تقل يزهيا گ يما يا

را  يگ ريد ني ال اد و ه ر روز دفن خواه  اواال د ب انينايو ما ن   اب، کرده

 ک ه از يت و وهامالغير شي سبت به  اموس خو يو اگر کس  يبرخواه  گز

 يج   بيدر معر  آص الشيثيح باو ،   اواله، رديگيم رويخشم   يروي 

بر  يوا يو روش ح افتيگسالرش خواه   يبن بار يو فساد و ب رديگيقرار م

 يياز دارا ي گه ار يبرا ي چه کسچناو   يفرهنگ ا سان حاکم خواه  گرد

م الش را زور با  يزگاري اپره ؛  ه  جو وهامت به خر رتياز خود غ شيخو

و  يب ردارهو اگ ر ک   ي خواه  گرد ياز او خواه  گرفت و دچار فقر و  ادار

و  يزر ظ ام ک ار و تج ارت و کش او، وود شالريب مال مردم در جامعه بصغ

 ب هک ار بيفر واه ل  ا افراداز  ياريو بس  و  اهخو يدچار  ا بساما ، صنعت
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م ال و خ روس م ردم  نيما ن  روبا در کم گرانيد بال ب ست آوردن مال د

 اي و د  تيو وخص مانيو خرمن ا هاگو ه ورارتنيهرچن  آتش ا ن ي شيم

 گ  ريور خواه    و    ام  ا از جه  ت دلهعک  ار و  دغل يهاا س  ان ام  تيو ق

  .خواه  داوتيبلن  م ت در پ در م ت و چه اهکوتدر  هرا چ هاي ابساما 

و  يو آزاد تي امن ميدفاع از حق و  م ردم و حف ظ ح ر يهم که برا يکس

و به دفاع دلس وزا ه ، ده يو وهامت  شان  م رتيخود غ از گرانيکرامت د

ک ه خ او    در وج ود او  عتيبا سروت و طب، زديخي م گان بر ياز سالم د

رابط ه اس ت  نيگفاله و  در هم که همچنان، و ه  واخ خوا هسر ب،  هاده

 نيگو او خش م، زا ن  يا گ خشم هرکس را که ب ر  يفرمايم يکه امام وافع

و  فيض ع سس ت و تيوخص  يدارا يعن ي"کمالر است  انياز چارپا،  شود

  : يفرماياست خ او   مالعال م رتيغيب

، ودم  ي م ييارويرو ي راگريگروه د از مردم يگروه لهيخ او   بوس چنا چه

صاحب فض ل  انيجها  ياما خ او   برا گرفتيرا فرا م نيهمه سرزم يباهت

  (و بخشش است

در ا س ان  روي   نيصورت که ا نيبه ا :کردن يو کوتاه طيدرجه تفر -2

ب ه تم ام  اي  تيضعازح  سست و شيب و، خارج وود يعيو طب ا هيالت مح

 ني بشر ا يخيتجار  تارو حق اس م  عتيدر ور .و  ابود گردد ستي  يمعن

ب ه  س بت  کهيکس ، و  اسالم است و هچنان که گفاله و   هيکوهي  ،حالت

ترسو و ، فيتفاوت باو  ا سان ضعيب ميو مصالح عمو تيثيجان و مال و ح

خ او    گ ام  يهادر رو    س نت توا   ي م يا سا  نيو چن، است رتيغيب
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ا سان را  ي گز  حي  صحرو و  نازيباو  که م يخطر توا  يم نيو ا، بردارد

 .قرار ده   يمورد ته 

از حال ت  يصورت که خشم و کن   نيبه ا :يرو ادهيحالت افراط و ز -3

و و رارت ، و عق ل نيپاه  هادن د ريو ن و ز رهيو به چ، خارج وود ييطبع

خ ود ا س ان را ه م  ي  ابود ن هيو زم، آورد يرو گ رانيو تجاوز به حقو  د

آل وده  ب هاو را وادار  يخاطر کار جز  ب ين  خوو ت شمخ يگاه .فراهم سازد

ه م ک ار م ردم را دچ ار مش کل  .کن  يم هاتيجرم و جنا نيو ن به ب تر

در  ظر اس  م و  يخشم و تن  نيچن . ه يدست خودش مو هم کار، کرده

و درجات  اروا و حرام بودن ،  اپسن  و حرام است ،مذموم اريبس ،يعقل بشر

 زاني م، باو   ش الريآن ب انيهرچن  ز، ن خشم داردآ جاتبه در يآن بسالگ

  .دارد يرا در پ يشالريو عقا  ب کوهشبوده و   شالريآن خشم ب

 :اسباب و عوامل خشم و غضب

  :اطراف انسان طيمح -1

 يز   گ  اس الم طيو مح طيورا، خشم بيافالادن در دام آس از اسبا  يکي

 .است يو اجالماع يگخا واد

و ، و و رارت را و جاعت طنتيو است که ييويوه ب هفرهنگ خا واد يگاه

 اس ت ي يطبع اريبس، دا ن يم يو مردا گ يرا زر گ گرانيتجاوز به حقو  د

 يآن س ر يهااز  ش ا ه يک يبار خواه  آم   و  نگو هيا زيکه فرز  ان آ ان  

اس ت اهلل  لي س و غالب اً ب  ون دل مه ک  ه  ا ب ييخوو ن و تن  يعصبا 

 : يفرمامي لمالعا
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ِذیَن َآَمُنوا َن َیاْلَخْف َقوٌع ِمْن قَاْوٍع َ اَلى َأْن َیُكوبُوا َخاْ  ا ِماْنُهْم َوَن ِباَلالٌء ِماْن یاَُّهل ال  أَ  ايَ ﴿
ََ اِنْساُم  ْْ ُهن  َوَن تَاْ ِمُزوا َأبْاُفاَلاُكْم َوَن تَانَالبَاُزوا ِعأْلَْلَقالِب بِا ِباَللٍء َ اَلى َأْن َیُكن  َخْ  ا ِمناْ

ميَالْعااباَ  اْلُفاُلاو ُ  ُ االِلُموَن ﴿َد اْْلِ ْ یَاتُاْب فَُأولَِْااَك ُهاُم ال َْ ﴾ اَي َأیاَُّهال ال ااِذیَن َآَمنُااوا 11ِن َوَمااْن 
ُ نِّ ِإْْثٌ َوَن ََتَال اُلاوا َوَن یَاْغتَاْب بَاْعُضاُكْم بَاْعض ال َأُيُِابُّ  ُ نِّ ِإن  بَاْعَض ال  اْجَتِنُ وا َكِث  ا ِمَن ال

َ تَااااو اٌب رَِحااايمٌ َم َأِخياااِه  حَلْااَأَحاادُُكْم َأْن َيَُْكااالَ  َ ِإن  اَّلل  ت اال َفَكفِْهُتُماااوُه َواتا ُقااوا اَّلل   يا: (1)﴾َمياْ
را م  ورد  گ ريد ياز و ما گروه  يگروه   ي  با  ي آورده ا م انيا کهيکس ا 

را مورد  گريد يز ا   يباو  و  با شانيآ ان بهالر از ا  يوا، قرار ده  شخن ير

را م ورد  گريو هم   .هال ر باو ن ب ن انين از ا اا آچه بس، تمسخر قرار دهن 

 کي و   ي باو گريک يو  قص  بيو به د بال ع،  يو سرز ش قرار   ه طعن

ه ر مس لمان  يب را راي ز  يو منام  يا ورا با القا  زوت و  اپسن  مخ گريد

آوردن سخنان زوت و گناه آل ود و   اروا ب ر  مانيب  است که بع  از ا اريبس

 يا، س الم گ ر ا    شانيا، ر   و توبه  کنن دست بردا کهي کسا اورديزبان  

 يبرخ  رايز،  يکن زيپره هايب گما  زا ياري! از بس  ياآورده مانيا کهيکسا 

 گريک  يو پشت سر از ،  ي کن يو پرده در يگناه است و جاسوس هااز گمان

 خ وداز وما دوست دارد که گووت برادر مرده  کي چيه ايآ . ي نما يب گو

از خ  ا پ روا  . آي يب  تان م يهمه وما از مرده خ وار نيقي ا بخورد ؟ بهر

 .و مهربان است رذيبس توبه پ  گمان خ او يب . يکن

 :مجادله و مناقشه -2

 ه ر رايز ميباو ه ف  يو ب هودهيمناقشه ب و عصبا يتمل خشم عا نيدوم

و  دوو  هري چ يگ ريب ر د م تيق به هر، خواهن ياز دو طرف مجادله م کي

شم او را روون خآتش ،  ياز آ ها به ثمر  رس يکي يبرا يت و نيهرگاه چن

 .11-12: حجفات( سوره 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشم و عصبانيت                                                              معه جهاي خطبه

 

527 

 

 تي ثيو ح تيطرف خرمن وخصه ش بيخو يسرکش يهاو با وعله، کن يم

 .کش يمقابل زبا ه م فطر

 ري حاصل و غياز مناقشه و مجادله ب زياس م به پره يفراخوا  لياز دال يکي

مناقش ه در م ورد آن ج  ال و ، بيس آ اني ب در شالريعالما ه همچنان که ب

 .است نيصحبت و  هم

 دهيسنجنا يمزاح و شوخ -3

  دور از  زاک ت يم زاح و و وخ و عص با يتخش م  يم اريسوم بروز ب عامل

و ، خارج و ودمياز ح  و ح ود اد  اس  يهرگاه ووخ راياست ز  هيسنج 

 آت ش  نو  هخالبرا گيا سان را مورد حمله قرار ده  باعث  تيآبرو و وخص

که  دگرديم يسبب حوادث  اگوار يبسا خشم  اگها  هو چ ووديم يدومن

 .وجه ممکن  باو  چيه بهآن  جبران

ما  ه و محالر اريبس  رسول خ  ا ياست که مزاح و ووخ ليدل نيهم به

دروغ  يهايبوده است و از و وخ يحق و راسال يمودبا ه و تنها در مح وده

س ت و ب رادرت مجادل ه و )با دو ن يمافريمت فرموده اس ي ه يو ساخاله گ

 (يده جامآ را ا  يم ه که  الوا  کسي را به يقول و قرار، مکن يووخ

 :گرانيد يمختلف دشمن يهاگونه-4

 ميب ه ح ر گ رانيتعر  و هجوم د و عصبا يتاز عوامل خشم  يگريد يکي

 ،اس الهزاء ،س رز ش، عن هط ري ه  ف ت يهرگاه ا س ا  رايز است گريافراد د

 م ودن ب ه  يف الن و ز   ا گ تهمت و  اس زا، ينيچو سخن بتيغ ،سستج

به گو ه که امروزه ، گردديسبب خشم او م، رديقرار گ ار احق و وکنجه و آز

که دچار مياس  ي اريآ را در حق جوا ان و کارگزاران ب هااز حکومت يبرخ
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،    راديم روا، ا  و اس الق ل و  ه يو آزاد نيدر دفاع از د يخطا و اوالباه

 لحاص و دف اع از م ين يد رتيو غ يآن تنها دلسوز زهيکه ا گ خطا و اوالباه

 تي اذ ياز دومن زيبه پره هش ار خ او   و رسول او ليدل .استميعمو

 گو  هنيا شي اي از پ يريگشيپ يبرا هاو کرامت ا سان تيلب حرسو آزار و 

 : يفرمايآم ه است خ او   مالعال م شيپ ي اهنجار

لن ااالَب بَاْعَضاااُهْم بِاااَ ْعٍض ل َفاَلاااَدِت اأَلْرُض َوَلِكااان  اَّلّلَ ُذو َفْضاااٍل َ  َاااى َّللِّ اَدفْاااُا ا ْونَ لَاااوَ ﴿
و اگر خ او   برخ ي از م ردم را بوس يله برخ ي ديگ ر دف    :1 (1) ﴾اْلَعلَلِمنيَ 

 کن ؛ فساد زمين را فرا مي گيرد، ولي خ او    سبت ب ه جها ي ان لط ف و 

 احسان دارد.

، ياز جاسوس ،  ي کن يج  اً دور ياز ب  گما  ": يفرمايم يمراگ لوسر

پشت کردن به هم و قط  ارتب ا  ب ا ، يدومن، حسادت، يچشم و همچشم

مسلمان برادر مسلمان ،  يگان خ ا و برادر هم باوبن  . يي ما زيپره گريک ي

  " ...گردا   يرا خوار  م و او،  يما مي  يو به او سالم  کن  و ب  گو، است

  :گرانيناروا برد يلبط يتکبر و برتر -5

خش م و غض ب و ت راکم و ا فج ار آن   هي پ  شي اي از عوامل پ گريد يکي

آدم مالکب ر و  راي را ه و  اروا ب ر م ردم اس ت ز ُلقُ يو تکبر ورز يسلطه گر

و  ش وديمالوس ل م يب ه هرک ار شيمقام و ق ر خ و يبقا يسلطه طلب برا

را از او بخواه  چهره اش را دره م  شيخو تيحق کرامت و حر يهرگاه کس

  نيو گس الرا  ي رو چنا چه او از س الم و قل ، شوديم نيو خشم گ، کش يم

                                                 

 .251بقفه: ( سوره 1)
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دست ب ه قن  ا  و  يريذپ حق يبجا، بر حذر دار   يو اجالماع يفساد فکر

 گو  هنيکن   ا يب ه او ام ر و  ه ، ده  يکس اجازه  م چيبه ه، هچما  برد

ب ا  خواهن  يو م، هسالن  کمبودضعف و  يار  داقدر وا هاو ا سان هاشهيا  

اهلل مالع ال  .ن  يو خشم و خشو ت کمبود خ ود را جب ران  ما ي رزور و قل

 :  يفرمامي

ِخااااَفُ  َلَْعُ َهاااال لِ  اااِذیَن َن یُفِیااااُدوَن ُ  ُااااو ا ِف اأْلَْرِض َوَن َفاَلاااالد  ﴿ ُْ اُر ا ا َواْلَعلِق َااااُة تِْ اااَك الااااد 
 1 (1) ﴾لِْ ُمت ِقنيَ 

 يم ردم در پ  انيکه در م، ميدر بر گرفاله ا يکسا  يبرارا  منزل آخرت نآ

 است. نياز آن مالق (کيو عاقبت )  سالن ي  يزيو فساد ا گ يطلبيبرتر

  :فراموش کردن نفس -6

ل و ب ه کنال ر يهتوجياعمال و ب، زا  يا گيکه خشم افراد را بر م يعامل نيا

 يارم يهرگو  ه ب راي س ت زا ي فسا  يها ظارت و محاسبه  فس و خواساله

و   ي چنا چه آ را به حال خود رها  ما .شوديکه ا سان به آن مبال  م ياخ ق

و خص لت  حال تبص ورت ،  ي  نما يياروي خود رو معالجه آن با  فس يبرا

مش کل  اريآن بس  يکه در آن ص ورت معالج ه ،  ياياو در م يدار براشهير

 يهارا ب ه مقابل ه ب ا کش ش ام ال ع خ او    مال ليدل نيخواه  و  به هم

  : يفرمايم خوا  يفرام ي فسا 

 2 (2) ﴾َوال ِذیَن َجلَهُدوا ِفيَنل لََنْهِدیَان ُهْم ُسُ َ َنل َوِإن  اَّلل َ َلَمَا اْلُمْحاِلِننيَ ﴿

                                                 

 .83قصص: ( سوره 1)
 .69( سوره  نك وت: 2)
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 شيخ ود را پ  تيه  ا يه ادر راه ما ت ش و کووش  مود   ما راه کهيآ ا 

 .کاران است کوي  هو همرا اري اخ  ي هاد و به راسال ميآ ان خواه

  :انيدوستان و اطراف يتوجهيب -7

 ک انيدوس الان و  زد يتوجهيب، يخشم و تن  شي اياز اسبا  پ گريد يکي

 يخود آگ اه يماريو ب بيا سان هر چن  به ع يآگاه رايز، ستوخص مبال 

 يهاب ا کش ش يياروي در رو يريگمياراده و تص م ياما بخاطر سس ال، دارد

از دام  يياز ره ا اي د  يهايگبن يو پنهان و فر  ايپ نياطيخود و و يسا ف 

و ه م  اري ب ه   اًيم وارد و   نيو در ا، ما  يو خشم  اتوان م يخوتن  ويد

به مرور زم ان خش م ، اگر زودتر معالجه  شود رايدارد ز ازي  انياطراف يفکر

  وودياو م تيوخص ريذ اپ ييج ا ءجز

  :نام بردن دنپس ارا با صفت ن يکس -8

را با اخ     يآن است که کس يخشم و تن  نهيعلت فراهم و ن زم يگاه

را داو اله باو   خط ا   الشيو کسر وأن و وخص نيکه حالت توهيو صفال

مالهم کنن   و  ييمث  او را به جبن و ترسو ن يذکر  ما گراني زد د اي، کنن 

اس ت ک ه جر  ت  مومعل  و يداآفاليدر م يبا ف   ياگر تو مرد بود :ن يبگو

ک ه اف راد خ ام و ، ووديباعث م يسخنان گاه نگو هيا يبا او را   ار مقابله

 ميرفالار و تص م ياو رو يوو   و حالت درو  کيالنفس از درون تحرفيضع

تنه ا ب ر اس اس  ،اش افروخال ه و  هحالت و چه رهگزارد و  رياش تاثيريگ

 .رديبگ ربا بتيمص يهگا وعاق  ه  ريغ يبه کار ميتصم يا فعال زهيا گ
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  :آوردن اديگذشته را با  يهايدشمن -9

 نياطيو  يافراد به وسوس ه برخ  انيخشم و برخورد م جاديعامل ا ني هم

را  نيري د يهاها و خصومتکه جنگ، گردديو پنهان از جن و ا سان م  ايپ

ب ر  هايآت ش دو من يرا از رو يآور و ه و خاکسالر فراموو ادي نيبه طرف

 از ين يو گذو ت د يم ا يا زهي بر اساس ا گميقو اي يا سا  يگاه .  داريم

و  رتيس  ب  يهاام  ا ا س  ان کن   يگذو  ت م يح  ق ا الق  ام و خودخ  واه

آورد و ه اديرا به آ ها  هابه اه اف خاص گذواله  نيرس يصفت براطانيو

 شت   در رابطه با شالرياز آ را پ ياا  از   که  مو هميجان هم ه و آ ان را ب

اوس و  ف هيدو طا انيگذواله م يهاو کشالار هاز  ه کردن جنگ يبرا هودي

  ميذکر  مود نهيم  (خزرج

 خشم و غضب: يامدهايغفلت از پ -10

غفل ت از  ،از اسبا  برافروخاله و ن آتش خش م ا س ان گريد يکيا جام سر

همچن ان  راي آن اس ت ز يو اخرو يويد  ،ياجالماع، ي اگوار فرد يهاام يپ

زود  اي  ري  اآگاه باو   د يزيچ يهاام يهرگاه ا سان از پ ميگفالتر شيپ هک

 ياخ  وا و فر  ي  تاک لي  دل و  ود.مي شيام   هايآن را ا ج  ام داده و دچ  ار پ

 رابطه است. نيدر هم يخ او   و رسول او به کسب دا ش و آگاه

 : يفرماميمالعال  اهلل

ال اِذ  َ   اَم ، اقْااَفْأ َورَبُّاَك اأْلَْكاَفعُ ، باَللَن ِماْن َ  َاقٍ اْْلِ  َخَ قَ ، اقْاَفْأ ِعْسِم رَبَِّك ال ِذ  َخَ قَ ﴿
ْ یَاْعَ مْ  َ   مَ ، ِعْلَقَ مِ  َْ باَللَن َمل   1 (1) ﴾اْْلِ

                                                 

 .5 -1  ق: ( سوره 1)
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ا سان را از خون بساله بخوان   يآفر . يآن که آفر، اتنن هي! به  ام آفربخوان

 چ ه را نآاد دقل م آم وزش  لهياست آ که ب ه وس ميو پروردگار تو بس گرا

 .دا ستميا سان  

او را   ي فرما ري : خ او    سبت به هر کس اراده خ يفرمامي خ ا رسول

 .سازدميآگاه  نيدر د

  :خشم يهاامديآثار و پ

ب ر  ياخطر  ا  و   ابود کنن  ه اريبس  يهاام  يو پ ق بو غضب عوا خشم

  :ارتن  ازبع هاآن نيکه مهم تر، داردمياس  ي اريو دعوتگران و ب ن ارانيد

 :و دعوتگران ندارانيبر د :الف

 :ميجس بيآس -1

  يسبب آن که خشم باعث جووش خون و تن  و ن ضربان قلب و و   به

پ اره و  ن  يباعث فش ار خ ون و گ اه، وودمي هاآن در رگ انيو ن جر

 يو مغ ز يموارد باعث سکاله قلب ياريمغز و به د بال آن در بس يهارگيمو

 .وودميب ن ا سان  ياعضا زا يخرو فلج و ن ب

  :يارگزيو پره نيد فيتضع -2

و  نيو ت وه ييو ب  گو ب تيا س ان را ب ه غ يخشمناک، از موارد ياريبس در

ج ان م ردم وادار   ي چپ اول م ال و ته  يگ اهو و آبرو  تيثيتعر  به ح

 م انيخ او   است و از توان ا عتيو ور نيخ ف د هانيا يو همه، کن مي

 .کاهن مين به و ت اسا  يو تقوا
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 :در کنترول نفس يناتوان -3

و از ک ار ، ردي گميقرار  کيتار ييخشم و غضب عقل در پشت پرده  هنگام

 يرو لش را بروا سان کنالر ،صورت نيدر  ما  يباز م يو راهنما  ييا  رزگو

 غل طو  ن ي اخوو ا يهاو به کار، از دست خواه  داد شيخو ي فس و اراده

 . يش به حال او  خواه   بخ يسود يما يکه پس از آن پش دزه  ادست خو

خش م  راي ! ز ي کن زيپره ارياز خشم بسفرموده است ) مانيحضرت سل

 (.کن ميقلب ا سان صبور و بردبار را سبک  ،از ح  شيب

ک ه چنانفرز   م! هم گف تو مي کرديم حتي فر فرز  ش را  ص کي يروز

از ب ن خ ارج خواه     يروحش سر،    ازنير بورا اگر در تنور وعله يا سا 

تر هرکس خشمش کم، عقل ا سان تا  ما  ن   ارد زيهنگام خشم    يگرد

و  يباو   زر  گ ب از اي خشم اگر ب ه خ اطر د ، تر است شيباو  عقلش ب

 :ست گفاله ا  يآخرت باو  دا ش و بردبار يو چنان چه برا، تسيبکاريفر

 .ز  مي نين را بر زمآ يولغخشم دومن عقل است و هم چون 

، س تي  شيغالباً مالوجه کردار و گفالار خو، ووديکه دچار خشم م يکس-4

س بب  نيبه هم ده يرا ا جام م يو چه کار  يگوميرا  زيدا   چه چميو  

رس ول  .و وديم يو ه و مجبور به معذرت خ واه يورمسار يدچار خوار

ب ه مع ذرت  چ ار ا نآاز  ک ه پ س ميرا ا جام ده  يکه کار نيا از خ ا

، ستيخواهمعذرت هيچه مااز هر آن :فرموده است يما را  ه ميبشو يخواه

 زيگفاله ا   )منب  ذکر و ه از خشم پره شمن يافراد ا   يبرخ . يکن زيپره

 . ياعالذار  شو و يتا دچار خوار،  يکن
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 يدچ ار او الباه و گن اه و پلش ال گرانياز د شيو برافروخاله ب يفرد عصب -5

او  يرا ب را يو عقب  اي ذا  د   درد و ع  نهي زم  يگناهک ار نيو ا ودومي

 : ي ماميفراهم 

 : يفرماميمالعال  اهلل

 1( 1) ﴾َوَمْن َأْ َفَض َ ن ِذْكِف  فَِإن  َلُه َمِعيَية  َضنك ل﴿

 يب ار س خت و رق ت يتاب  به ز   گبر ي( من رويبن گ )و ادياز  يکس هر

 .وودميمبال  

 :يدعوت اسالم و يرادي: بر بب

  :ريکند شدن روند جذب همکار و هم مس-1

عش ق و محب ت  ک ه دل در گ رو، ستاي اا سان به گو ه عتيو طب سروت

 يو همکار ياري گو هچيو از ه،  ه مي شمن يآرام و محالرم و ا   يهاا سان

اس ت  زاني گر يو تن   خ و و احساس ات يورزد و از افراد عصبمي  غياو در

 ک ارگزاراناساس چنا چه  نيبر ا .ستي  هابا آن يهمکار گو هچيه هحاضر ب

مرب و  ب ه خ ود  ليبه خاطر مسا ايکم ارزش  يهاکار يبرا ميدعوت اس 

ب ه عواق ب آن   او اله  يو ت وجه، ن  ي ما ييخوتن   وو   نيوان خشمگ

و ه م  يآور   و حاضر به همکارمي  يرو هاوجه مردم به آن چيبه ه باون 

از  ياريبس مياس  ي اري ب ،س بب نيبه هم  . ين  خواه  گردا آب يريمس

 .و هواداران خود را از دست خواه  داد  گانيگرو

                                                 

 .124( سوره طه: 1)
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 :يدگيتفرقه و از هم پاش -2

تفرق ه  يبرا نهيزم  نيفراهم گرد ييخوخشم و تن  يهاام ياز پ گريد يکي

 آن است ک ه ک ار ه يو ن  شا  نيخود خشمگ رايست زي گيو از هم پاو

 ني که ا يهر کار ستيخ او     تيست و ه ف رضايزش اخ ص خالرااز 

از  ياريبلک  ه بس  ، داو  ت يک  يو   ري  ا الظ  ار خ  ي  از آن  با گو   ه باو   

 .خواه  داوت يرا در پ ي گياز جمله تفرقه و از هم پاو هاي اهنجار

آم اده ب ه  يس ربازا  هااز روح ا س ان :و  ه اس ت تيروا رسول خ ا از

که  ييهاوو   و آنميبا هم جم   را بشناسن  گري کيکه ما ک ره، خ مالن 

 .ز  يگرميرا  شناسن  از هم  گري کي

  :هاتيولئمس دنيتر گردشيشدن راه و ب يطوالن -3

راه   ني تر گرديط وال ، يخشم و غضب بر عمل و کار اس  م ام يپ نيآخر

داران و اوو ه  و همک اران اراني کمب ود  رايز، ست معلوميزيچ نياست و ا

الر ش يتر و  ن راه و بيباع ث ط وال  يو وم چن   دس الگ  هيگسالرش پ 

 .وودميميک يبر دوش ع ه هاتيولئبار مس  نيگرد

  :تيخشم و عصبان يمداوا

که  ياس م در مورد آن و اسباب  گاهيخشم و د تيکه از ماه نيتوجه به ا با

و دع  وت  نگراتب  ر دع  و شيام   هايو آث  ار و پ، آور    مي  ي  آن را پ 

 يو حال   ييره  ا يب  را ييه  اراهکار ميترس   ميک  رد  اي  و  ناخت پمياس 

خ ص ه  ري راهک ار در م وارد ز ني تر خواه   ب ود ااز آن آس ان يريشگيپ

 :وو  مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشم و عصبانيت                                                              معه جهاي خطبه

 

536 

 

خش م و  يو اخ رو يويکنن ه د دو  ابو ا باريز يهاام يپ يتوجه و بررس -1

از آن  يو آگ اه هج تو اريز، يو دعوتگران و دعوت اس م ن ارانيغضب بر د

ت ش در جه ت م  اوا و  ج ات از آن  يبرا يدرو  يزهيا گ جاديعواقب در ا

 .واق  وود  يمف اريبس توا  يم

در ح  ممک ن و در  يماريب نيخا واده و اجالماع از ا طيمح يسالم ساز -2

 يرا ب راميس ال ياجالم اع تي و ترب ميتعل طيمح صورت الزم است نيا ريغ

 طيت ر از مح کم اريکه در آن امکان مب ال  و  ن بس  دو م  ا الخا يز  گ

 .باو  يقبل

دور از اد   يهاياز ووخ زيپره نيچنو هم يگرمناقشه يماريمعالجه ب -3

خش  م و  يهان  هيدر ک  اهش زم يرم  ايدو ب ني  از ا يابيو  فا راي  ز !و    اروا

 .و کارساز خواه  بود  يمف اريبس تيعصبا 

سالم و تجاوز ب ه  رايز، گرانيد ييت و داراماکر ،مياز تعر  به حر زيپره -4

ح ل  يو ب را دزي ا گميالعم ل آ  ان را ب ر زود عکس اي ريد گرانيحقو  د

 .ستيريبرخورد و درگ هاآن نيآخر ،راه وجود دارد کيمشک ت هزار و 

تف اهم و  جاديا يو ت ش برا گراني اروا بر د يطلبياز تکبر و برتر يدور -5

 از اخال ف ياريبس يبا عشق و محبت و برادر رايز :ض اوو ت و محبت حتسام

 ه اي اهنجار ياريو از بس ، توان حل و فصل  م ودمي ظرات و مشک ت را 

 . يپاو هخاکسالر خاموش کنن  گرانيو بر آتش خشم د، کرد يريشگيپ

 يگو اگون به کس ا  يهانهيدر زم يوالن  ظام اجالماعئتوجه مردم و مس -6

 شيخ و يهابه خواس اله  نيرس يبرا تيو عصبا  ييخو نز تا يکه به  حو

 زي   يو گاه ياليرضابا اظهار  ا يبا ا  رز و گاه هابا آن يگاه .ر  يگمي هبهر
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برخ ورد  ميتح ر وبا قط  ارتب ا   زي  يپاداش دادن و موارد اي  نيبا ترسا 

 .واق  وود  يمف اريتوا   بسمي هاتيولئسم نياهالمام به ا، ن ي ما

 م ورد احال رام ق رار داد و از  ي با شيخو گاهيکس را در منزلت و جا ره -7

 . مود زياو پره يو گفالن اوصاف  اپسن  برا نيتوه

و  ه ا مل ت اني کهن ه م ليو مس ا ه ا از ز  ه  م ودن خص ومت زيپره -8

 .هاخا واده

بهالر آن است که اق  ام ، وودمي تيکه دچار حالت خشم و عصبا  يکس -9

چ ه و چنان، ن ياس ت بنش  س الادهياگر ا،  يرفالن وضو بنماگ اي مبه اسالحما

و دست به دع ا و طل ب آم رزش ،  شساله است در صورت امکان دراز بکش 

 حالت رين تغيا رايز، راه برودميک،  بود يلياگر امکان  شسالن به دال، بردارد

 .خواه  بود  يارمفيفروکش کردن آتش خشم او بس در

گفاله  هابه آن رسول خ ا :کنن يبوذر  قل ما از داالسو يحر  بن اب ياب

  يش  ر آرام    اگ   ينينش ب   ي  شم و  ار خ دچ سالاده يرگاه ا ه :است

 ( يدارز بکش

، ميب ود ي  الس ع ب ن محم  هکنن : در حضور عروميابووا ل القاص  قل  از

و وض و ، بلن   و   رف ت،  ياو گرد تيکه باعث عصبا  گفت يزي فر چ کي

از  ياکنن   )خش م و رارهمي ق ل  از رسول خ ا :و گفت  آم و .گرفت

آ   لهيب ه وس  آت شو  ه و   هي از آت ش آفر طانيو  راي ز، است طانيو

 1 (1) ( يريوضو بگ،  يو  نيهرگاه خشمگ، ووديخاموش م

                                                 

 ، مكت ه شلم ه.109، ص 1( تفال  ابوار القفآن، ج 1)
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آ  ان ب ازگو  يب را تيرا هنگام عص با  يعصب يهاحالت و رفالار ا سان -10

و رفالارت ان ،  ي ج و واج و  ه بوده اانگ وايدکه هم چون ،  ييو بگو  يي ما

ک ه خ او    او را ب ه  يآن ه م ا س ا ، به رفالار ا سان   اوت يوباهال چيه

 ه است اهلل يبخش يبرتر شيها هياز آفر ياريو بر بس  هيصورت آفر نيبهالر

 : يفرماميمالعال 

اَن الي يِّ َالِت َوَفض اْ َنلُهْم َ  َاى حْ  َ لْ َوَلَقْد َكف ْمَنل َبِِن آَدَع َوََحَْ َنلُهْم ِف اْلَبِّ َوا﴿ ِف َوَرزَقْانَالُهم مِّ
رف ت  لهيو )وس ميداوالميگرا اريآدم را بسيبن ما :(1)﴾َكِثٍ  ّمِّ ْن َخَ ْقنَال تَاْفِضاية  

 ه اياو ف راهم و از پاک يب را ايدر در و يو حمل و  قلش را در خشک (و آم 

، ميا هي که آفر ييزهاياز چ ياريسب بر وفراهم  موده  ياو  عمت و روز يبرا

 (ميا هيبخش ياو را برتر

و  ياز خش م ورز زياز جمله پره ي فسا  يهااهالمام به مقابله با کشش -11
در  يو و هامت و پهل وا  رتي داو اله باو   ک ه غ نيقيو  خويش لوکنالر

 روزي : )پ يفرمامي رسول خ ا، و ن نيکنالرل خشم است  ه در خشمگ
، س تيبلک ه قهرم ان کس، ستيوجاعت   ي شا ه  نيردگ مانرو ن و قه

 (.وود روزيکه بر خشم خود پ

دار شالنيکه در ا الظار مسلمان خو ييهاو توجه به اجر و پاداش شهيا   -12
 : يفرمامياست اهلل مالعال 

                                                 
 .70( سوره اسفاء، آیه 1)1
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ااان ر بُِّكاااْم َوَجن اااٍة َ ْفُضاااَهل الال اااَملَواُت وَ ﴿ ، ُض ُأِ اااد ْت لِْ ُمت ِقااانيَ رْ ألَ اَوَسااالرُِ وْا ِإَم َمْغِفاااَفٍ  مِّ
َِِمنَي اْلغَاااْيَظ َواْلَعااالِفنَي َ اااِن الن ااالِب وَ  اَّلّلُ ُيُِااابُّ ال اااِذیَن یُنِفُقاااوَن ِف الال اااف اء َوالض اااف اء َواْلَكااال

 1 (1) ﴾اْلُمْحاِلِننيَ 
که  يبه بهشال  نيو رس شيبه مغفرت از طرف پروردگار خو يابيدست يبرا

 زک ارانيپره يب را ما  . ومي نيو زم هاآسمان يگدسالرگآن به  يهدگسالر

کنن  خشم ميکه در آوکار و  هان اتفا   ييهاآن،  يوالا  کن  هيگرد ايمه

را  کوکاراني  او خ  دهن ميو مردم را مورد عفو قرار ، بر  ميرا فرو  شيخو

 .دوست دارد

 يرع هجف رو ب ردن  يب ه ا   ازه يهجرع  چي)ه : يفرمامي خ ا رسول

: ه رکس  ي فرمامي( و .س تياج ر و پ اداش   يخشم به خ اطر خ  ا دارا

خ او   او را در حضور همه ، فرو برد ،آن را ا جام ده  توا  يرا که مميخش

را ه ر ا   ازه ک ه  يش الا الخ ا  همس ران به اري و اخال، خوا  ميمردم فرا 

، دري گ ن ي کس تاب  پاداش بر چشم ه ردر واق  بر (ده ميبخواه  به او 

 .آسان خواه  و  شيو ت ش برا يسخال

 س نت ق رآن راي گر قرآن و سنت زروون اتيم ام ت بر و مطالعه در آ -13

را در او  يزک اريا سان روو ن  م وده و خص لت پره يراه را برا يبسان  ور

از خش م و خش و ت  زي پره يب را لهيوس نيبهالر نانيبخش  که امي يفزو 

 .است

                                                 

 .133( سوره آل  مفان: 1)
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س اده ب ر  يليکه خ بايوک يهاو منش ا سان شوو ر ياز ز  گ يآگاه -14

ام ام ، زيعمر بن عب العز، سياحنف بن ق :ما ن ، ا  غالب و ه شيخشم خو

 .چه بسا سبب الگو گرفالن از آ ها بشود يآگاه نيا راي... ز.و يوافع

 يم اريک ه ب ه ب يدل  يم اوا يخ او   برا شگاهيخواست از پدعا و در -15

و رحمت و  تيآن باران رضا يکه به جا، است ه يدرخشم و غضب گرفالار گ

هس الن  ک ه ب ه خط ا  يه اريخالص ا ه ت يدعاها رايز،  يوفقالش را فرو بار

           .رو  ي م
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 27  

 

 آن ياجتماع هايامديو پ بتيغ
 دانيسة یوالصةة  والسةةع ع ة بة يوهناان عن التجسس والغ یمران بتقو أ يهلل الذ احلمد

 .نيمجعأصحابه أآله و  یحممد وع 
 طانيأعةةواب  هلل مةةن ال ةة نيصةةدا القةةا  أوهةةو  ليةةحمکةةا الت    يف یهللا تبةةا و وتعةةال قةةا 
 بسا هللا الرمحن الرحيا  .ايالرج
ّقَ ﴿ ًتا َفَكرِْهُتُمةوُُ َواتةقُقةوا ا  َوََل يَةْغَتْب بَةْعُضُكْا بَةْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْا َأْن َيَُْكَل حلََْا َأِخيِه َميةْ

ّقَ تَةوقاٌب  َِحيٌا﴾  1(1) ِإنق ا
 2 (2)املس ا حراع دمه و ماله وعرضه(  ىکل املس ا ع : ) سو  هللا قا 
" کةةُريخةةاو  ةةا أابکةةرو " :قةةا  ؟بةة ي سةةو  هللا مةةا الغ اي ليةةق أنةةهر يةةهر  يبأعةةن )

 کةنيمةا تقةو  فقةد اتتبتةه و إن    هيةقةو  قةا : "إن کةان فأما  هين کان فإ تي اأ :قا 
 ما تقو  فقد هبته(  هيف

 انيع بتيعشود برتو  يروز که ـــانيکس را ب ــبتـيغ مکـن

 يسعد          

                                                 

 .12حجرات: ( سوُ  1)
 .2564حديث: ( صحيح مس ا،2)
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انحرافات زبـان   نيتر عيال شاح نيو درع نيترو خطرناک نياز بزرگتر يکي

 رهيـو از گناهـان کبمـيمهلـ  زبـان آد هـاياز آفت يکـياست کـه  بتيغ

 شود.ميمحسوب 

 مفهوم غيبت:

کـه اگـر  گـرانيد يپنهـان بيـعبارت است از ذکر نقاط ضـع  و معا بتيغ

 يروحـ  ياخالق هايبه جنبه نقاط مربوط نيشوند خواه اميشنوند ناراحت 

بدن و  ياعضا ايو  افهياعم از ق  يمربوط به جهات جسم ايباشد  يو اجتماع

ا يـ مربوط به متعلقـات انسـان اعـم از زن و فرزنـد و ايطرز حرکات و رفتار 

 (1) لباس و خانه او و امثال آن.

خود ميسـ شيعاجز و درمانده اند که با فرو کردن ن يکنندگان افراد بتيغ

دار آنـان را لکـه تيو و شخصـآبـر اعتبار آنان  ميمردم به قصد بدنا کريبر پ

 هيشـود و سـرماميحرمـت اشـخاد درهـم شکسـته  بتيکنند بر اثر غمي

تـرور  يکـه گـاه يو بـه راسـت رديـگميمورد تاراج قرار  ي شانبزرگ آبرو

 يبه جـا يمخرب اريتر بوده و آثار بسنيفرد از ترور شخص او سنگ تيخصش

 گذارد.مي

 ميتجاوز به حـر ياروا و زشت نوععمل ن نيبه ا دنيش  مبادرت ورز بدون

و در  ديـرومي ينيود که با بـذر نمـودن آن بـدبريمردم به شمار م يشخص

 ونـديپ د آورمـيبه بـار مياجتمـا  آثـار شـو  يـخانواده و   يافراد  انيم

ه يـرود و پامـي نيبـ اعتمـاد از هيسرما جهيمتزلزل گشته و در نت ياجتماع

 .زديرميفرو  يتعاون و همکار

 .، اتليف حممد  خ انیخةقیا تکامل( 1)
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و بـدنام  يو دشمن نهيک  يي! تفرقه و اختالف  فتنه و آشوب  قهر و جدايآر

و آلوده  نيدر د يطرف و فساد و تباه  ياز  گرانيد يآبرو ختنيکردن و ر

 است. گرانيد بتيو گناه از آثار مخرب غ تيشدن به معص

کـه  ميابيـميدر يبه روشن ميفکنيب ينظر  مجالس و محافل روزمره در اگر

 بـتي  بـه غورشـ ياز مـردم وقتـ يرواج دارد. برخـ هـادر آن بتيغر قدچ

شـان اههـار نيعمـل ننگ نيـسرپوش گذاشتن بر ا يکنند و برامي گرانيد

منظـور  م يگـوميرا  نيهم ا شيرو شيکنم پميرا ن يفالن بتيدارند  غمي

 بتيکنم غميصحبت را هم  نيشان ا ياست که چون من در جلو نيا نشا

 يکه شما در جلـو ديرا به خاطر داشته باش نياست. ا زيجا مياآن شخص بر

عمل زشـت مبـادرت  نيبه ا ابشيدر غ ايو  ديکن انياو را ب يآن شخص بد

است که سخن و  يدر صورت نياست. البته ا رهيدر هر صورت گناه کب ديورز

را  يزيـکننـده چ بتيچنانچه غ يکننده صحت داشته باشد  ولبتيغ رگفتا

حـرف   يـنباشد در واقع با  قتيراست و حق ديگومي نگرايد که پشت سر

کرده هـم درو   بتيمعنا که هم غ نيشده است  بد رهيمرتکب سه گناه کب

 گفته و هم تهمت زده است.

" کةةُريخةةاو  ةةا أابکةةرو " :قةةا  ؟بةة ي سةةو  هللا مةةا الغ اي ليةةق أنةةهر يةةهر  يبأعةةن "
 کةنيتقةو  فقةد اتتبتةه و إن   مةا  هيةقةو  قةا : "إن کةان فأما  هين کان فإ تي اأ :قا 
 3 (1)"   فقد هبته.ما تقو  هيف

                                                 

 .4876( س ن أيب داود، حديث: 1)
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شد کـه  دهيپرس : از حضرت رسول اکرمديگومي رهيابو هر حضرت

 ست؟يچ بتيغ

گفتـه شـد  .پسنددميکه او ن يکن ادي يافرمودند: از برادرت به گونه شانيا

شـود؟ ميوب محسـ بتيهم غ واقعاً در او باشد باز ميگومياگر آنچه که من 

و  ياشـده بـتيدر او باشد تو مرتکب غ بيفرمود: اگر آن ع آن حضرت

 است. بتيتر از غنيکه جرمش سنگ ياگرنه تو بهتان بسته

 نيو همچن مينشو گرانيد بتيتوجه داشت که هرگز مرتکب غ ديبا نيابنابر

 نيرياز سـا بتيکه به سمت غ يو در مجالس ميگوش نده گرانيد بتيبه غ

و  نمـاييمرا آغاز  يگريرخ کالم را عوض کرد و موضو  د ديبا ندابيميسوق 

 بـتيغ رايـز  آن محفـل را تـرک گفـت ديشود بامياگر جهت کالم عوض ن

 دو حرام اند. هر دنيشن بتيغ و نکرد

 رامــح قانير رفـــاز او ب زيدو چ  نام  ين يشد ا بيه غاـک يقيرف

 برند يه نامش به زشتر آنکــــدگ  آن که مالش به باطل خورند يکي

 باب هفتم(  ي)بوستان سعد             

 گران:بتيو غ بتيغ ميعال

کـه گفتـه شـود:  نيـمانند ا گرانيدميو نقص جس بيسخن گفتن از ع -1

که بـه  يالقاب ليقب نيگنده است و از اکوژپشت و شکم افه يکور  بدق يفالن

 شود.ميمربوط  يجسمان هايبيع

 يافراد صحبت نمودن و برا يو اخالق ينيد هايکمبودضع  و در مورد  -2

 .. استفاده کردن..مانند: فاسق   فاجر  دزد  خائن  ستمگر و يراتيآنان از تعب
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سـخن گفـتن ماننـد:  گـرانيد ياجتماع يزندگ هايو نقص هااز کمبود -3

زند  پرخور و پرخـواب ميحرف  اديز رد يگميادب ندارد  مردم را دست کم 

  .ندينشميندارد  اقتيکه ل يير جااست  د

اشـخاد ماننـد:  يمربوط به امر خـانوادگ راداتيها و ابيپرداختن به ع -4

کنـد مي يچراند  حمال است  مادرش کلفتميفاسق است  گاو ميپدرش آد

 و...

مربوط به هاهر و لباس افراد ماننـد چـرک از  هايو نقص بيع ييبازگو -5

 ...پوشد وميکند  عمامه نميه بر سر نست  کالزده ا رونياش بقهي

ماننـد کـ   گرانيسخن گفتن د وهيو استهزاء به نو  راه رفتن و ش ديتقل -6

و خرامان حرکت کردن  لنگان لنگان رفتن  شـکم  سيو کوله راه رفتن  با ف

 .گرانيزدن و چشم را ک  کردن و نسبت دادن آنها به د رونيرا ب

 يبـدگمان رايـگمان شـود  زبـد گرانيبه د نسبت ننايو اطم ليبدون دل -7

 .است يقلب بتيغ

و تـرک کنندگان و تذکر ندادن بـه آنهـا  بتيگوش فرا دادن به سخن غ -8

 ...شان و نکردن مجلس

 سنت: کتاب و نهيئدر آ بتيغ

کردن  نيگزيگناهان است  به منظور جا نيتراز سخت بتيکه غييجاآن از

به خوردن گوشـت بـرادر خـود  ميآن کردر قر آن در اذهان يحقارت و زشت

 :ديفرماميداده شده است خداوند ارشاد  هيتشب
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ّقَ ﴿  َوََل يَةْغَتْب بَةْعُضُكْا بَةْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْا َأْن َيَُْكَل حلََْا َأِخيِه َمْيتًةا َفَكرِْهُتُمةوُُ َواتةقُقةوا ا
ّقَ تَةوقاٌب  َِحياٌ   4 (1) ﴾ِإنق ا

از شما دوسـت دارد کـه گوشـت   ي چيه ايآ د يننما بتيغ يگرياز د يکي

از  د يآميبدتان  يخوارهمه شما از مرده نيقيبه  برادر مرده خود را بخورد؟

 و مهربان است. ريپذمنان بس توبه زديگمان ايب ديخداوند پروا کن

بـرادر  يو آبـرو تيـثياز نظـر اسـالم ح رايـروشن اسـت  ز هيتشب نيا علت

گونه کـه خـوردن گوشـت باشد و همانميخون او محترم همچون مسلمان 

حـرام و  زيـن بـتيپست و زشت است  غ اريبس يبرادر مسلمان حرام و عمل

 رود.ميبه شمار ن يکننده شاهکار بتيغ يناپسند بوده و برا

 :نديفرمامي رسول اکرم حضرت

 5 (2) املس ا حراع دمه و ماله وعرضه." ىکل املس ا ع "
 حرام است. گريهر مسلمان بر مسلمان د يبروو آ الم خون 

 افراخته است بتيغ يه لواــک يآن کس

 ذا ساخته استــــردگان غـــاو از تن م

 خلق پرداخته است بيه به عـکس ک آن

 نشناخته است شتنيخو بيز آنست که ع

 (يي)سنا                    

                                                 

 .12رات: حج( سوُ  1)
 .2564( صحيح مس ا، حديث: 2)
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ظفةا  مةن أوع هلةا ت بقةر  مة "ملةا عةرب يب قا :  سو  هللا انس بن مالک عن
 نيهةوَل  الةةذ :قةةا  ؟ليةجب  ايمةةن هةوَل   :وجةةوه ا و صةدو ها فق ةت م ةونخيحنةا  

 6 (1) عراض ا."أ يف قعونيحلوع ال ا  و  ک ونَي
افتاد  يکه به سفر معراج رفتم  گذرم به افرادميفرمود: هنگا خدا رسول

را به  شيخو يهانهيو س هااز مس  پوست و گوشت صورت يهايکه با ناخن

افـراد چـه  نيـکـه ا دميپرسـ ليـ. از حضرت جبرئدنديخراشمي يسخت

 هستند؟ يکسان

 بـتيخوردند )غميگوشت مردم  اياند که در دنيکسان هانيگفت: ا ليجبرئ

 کردند.مي يمردم باز يو آبرو تيثيکردند( و با حميبندگان خدا را 

 انيع بتيعو شود برت يکه روز    انيکس را ب چيه بتيغ نــمک

 (ي)بوستان سعد           

  سةةو  هللا :قةةا  :هللا ع  مةةا قةةاَل ي ضةة ياخلةةد   ديسةةع عةةن جةةابربن عبةةدهللا وأيب) 
؟ أشد مةن الة ان ب يالغ في! وک سو  هللا اي :ليأشد من ال ان. ق ب يفان الغ ب يوالغ کاايإ

 غفرلةهي ىتلةه حة رغفةيَل  بة يوإن صةاحب الغ هيةهللا ع  تةوبيف تةوب،يف  ينيةالرجل  :قا 
 7 (2)" .صاحبه
تر است!؟ دياز زنا هم شد بت يغ فريفرمود: گناه و ک رسول اکرم حضرت

خـدا  امبريـتر است؟ پدياز زنا شد بتيرسول خدا  چگونه غ يشد: ا دهيپرس

و شـرمنده  مانيدر پاسخ فرمود: شخص زناکار چه بسا از کار زشت خود پش

                                                 

 .4880( س ن أيب داود، حديث: 1)
 .3541( اجملالسته وجواهر الع ا از ابوبكر امحد بن مروان الدي و ي املالكي، حديث: 2)
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را مورد  يو و رفتهياو را پذ هتوب خداوندخاطر  نيو به هم د يشده و توبه نما

 چيکند هـمي بتيکه از مردم غ يکس يآمرزش و مغفرت خود قرار دهد  ول

کـه از او  يمگـر آن کسـ رد يـگميقـرار ن يگاه مورد آمرزش و مغفرت الهـ

 ."ديرا حالل کرده و ببخشا يشده است و بتيغ

و  عيعمل شنجام نابر صدور جواز  ليدل تيروا نيا انيذکر است که ب انيشا

  يـدو عمل کار زشـت و کث نيا اسيگمان نکند با ق يکس ست يزنا ن حيقب

 يگردد  گنـاه کـوچکميانسان خانواده و جامعه  يزنا که باعث فساد و نابود

قـرآن  دراست که خداونـد  رهياز گناهان کب يکيزنا   يعمل کث ر ياست خ

 نيـهـم از ا و بـاد نيـا سهيبه سبب آن وعده آتش دوزخ داده است. اما مقا

بـا عـذاب  نـديبميخود را مورد مالمت و سرزنش  وستهيروست که زناکار پ

را  شيکننـده خـو بـتيورزد امـا غميوجدان مواجه است و از توبه غفلت ن

بـه  يازيـن جـهيکند و در نتميتصور ن يرا گناه بتشيپندارد و غميپاکباز 

بر اثـر توبـه صـادقانه  ديشا است آنکه زنا از حقوق اهلل گريو د نديبميتوبه ن

 يعالوه از نافرمـان بتيگذرد اما غداوند از جرم و گناه مرتکب آن درخ يروز

العباد است که بدون عفو و گذشت آنان معـاف نمودن حقوق ماليخداوند پا

 نخواهد شد.

 شـانيدارنـد  ا يجـالب هيـباره توج نيدر ا ياهلل مهاجر مکامداد حضرت

از  بـتياست که گنـاه غ نياز زنا ا بتيودن جرم غب ديشد: علت نديفرمامي

شـود  مي يو گناه زنا از حب باه )شهوت( ناشـ رديگميحب جاه سرچشمه 

چنـان عمـل  هخواهد که چرا بـ انينما يمانيپس از ارتکاب زنا ندامت و پش
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ندامت و  نياز ا بتيغ يپس از ابتال يدست زده است ول يزشت و شرم آور

 . ستين يخبر  يمانيپش

 جةةل مةةن  هيةةفقةةاع  جةةل، فوقةة  ف قةةا : ک ةةا ج وسةةا ع ةةد ال ةةي عةةن عبةةدهللا)
 سةةةو  هللا؟! مةةةا أک ةةةت حلمةةةا  اي: خت ةةةل فقةةةا : لةةةن أخت ةةةل بعةةةدُ، فقةةةا   سةةةو  هللا

 8 (1) نفا.آأک ت  کيمن حلا أخ ىب  :فأخت ل؟! قا 
 در محضر رسـول اکـرم ي: روزديگومي عبداهلل بن مسعود حضرت

 گـريد يکـيرفـت و  رونيـمجلس برخاست و ب انياز م يم  مردنشسته بود

کردنش پرداخت. آن حضـرت خطـاب بـه آن مـرد  بتيپس از رفتن او به غ

آور!( مـرد بـا  رونيبرا  هاآن انيکن )و گوشت م زيرا تم تهايفرمود: دندان

تنـاول  يمـن گوشـت مينمـا زيرا تم مهايدندان يزيچه چ : ازديتعجب پرس

 ."يحاال از گوشت برادرت خورد نيتو هم  يا گفت: آرخد برمغيام! پنکرده

 :ستيتنها محدود به زبان ن بتيغ

 بيـخاطر حرام شده اسـت کـه ع نيبا زبان به ا بتيتوجه داشت که غ ديبا

 ييهاو او را بـا اوصـاف و خصـلت ييگومي گرانيد يخود را برا ينيبرادر د

و  هيـرا بـا کنا اگـر اوو آزار اوسـت. پـس  تيـکه باعـث اذ يکنمي  يتوص

او بـا  تيـخواهد بـود. اذ حيکردن او با کالم صر تيمانند اذ يازاريب ضيتعر

دسـت  چشـم   يبـا اشـاره تيعمل  همچون آزار او با سخن است اذ هويش

                                                 

 ، لغيبن ايب ماحتاف اخلريي  ب تره WWW.alkhaleej.ae:الطباين، آنةين (  واُ 1)
 .5315حديث: 

http://www.alkhaleej.ae/
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 بتيغ ءخاطر گردد جز يشانيکه موجب پر يزيقلم  حرکت و خالصه هر چ

 محسوب گشته و حرام است.

بـا هـدف تمسـخر   يسخن گفتن کسـ اين اه رفتکردن از ر ديتقل نيهمچن

و نقـص طـرف را بـه  بيـآن اسـت  چـون ع دياو بوده و از انوا  شد بتيغ

 گذارد.مي شيو به نما دهيکش ريتصو

مسةدد  ريکذا و کةذا قةا  تة   يحسبک من صف قالت: ق ت ل  يعا    عن
لةه  تيةو حک :" قالةتتةه ت ک م  لو م جت  ةا  البحةر مل جفقا  " لقد ق  ري قص تعين

 9 (1) کذا و کذا.  إنساانً و أن يل تيحک ما أحب أين :نساانً فقا إ
 خـدا امبريـبـه پ يروز :ديـگومياست کـه  يمروشهيحضرت عا از

 ينقـدرکافيقـدر و ا نيـا تيـبرا –نياز امهات المـومن يکي –هيگفتم از صف

که اگـر  يزد يفرمود: حرف آنحضرت –شانيا ياز قد کوتاه هيکنا -است

 شـهي! حضـرت عاسـاختيم آلـودهآنـرا  شـديمخلـوط م ايـدربا آب 

فرمـود:  حضرت رسول اکـرم .را در آوردم يشخص يادا ي: روزديافزامي

 را در آورم. يکس يدوست ندارم ادا يمتيق چيمن به ه

باشـد چـون قلـم زبـان دوم اسـت. مينوشـتن هـم حـرام  لهيبه وسـ بتيغ

است   بتيغ ءالت تعجب جزبه ح نگرايد بتيگوش فرا دادن به غ نيهمچن

 شـتريشـود و او بميکننده بتيغ قيباعث تشو  بتياز غ ياههار شگفت رايز

کــه بــه او گفتــه شــود: عجــب! مــن  وهيشــ نيــرود  مــثالً امــيدر آن فــرو 

دانستم  من مي يطور است  من تا حاال او را آدم خوب نياو ا کهدانستم مين

                                                 

 .4877( س ن أيب داود، حديث: 1)
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نگـه دارد.  ظاو محفو يرا از بال خدا مااست   يگريکردم او طور دميگمان 

شـود و ميکننـده محسـوب بتيغ قيگونه جمـالت کـامالً تصـد نيگفتن ا

باشد و سکوت در برابـر آن شـرکت در مي بتيخود غ بت يغ قيمسلماً تصد

 10 (1) است. بتيجرم غ

 دو زن به هنگام روزه: بتيغ يماجرا

زه کـه رو دسـتور داد رسـول اکـرم ي: روزديـگومي انـس حضرت

 افطار نکند. ياجازه نداده است  کس که آن حضرت يو تا وقت رنديبگ

روزه گرفتند  تا آنکه موقع غروب آفتـاب وقـت افطـار  نيروز همه مسلم آن

آمدنـد و اجـازه افطـار مي اکـرم امبريـنـزد پ يکـي يکيمردم  ديفرا رس

ر آن بـه محضـ ياثنـا مـرد نيـداد. در امـياجازه  زيگرفتند و حضرت نمي

 يدو خانم جوان از خانواده دارسول خ يآمد و عرض کرد: ا ضرتح

و اجـازه افطـار  نديايکشند خدمت شما بميخجالت  ياند ولمن روزه گرفته

 افطار کرده و روزه خود را باز کنند؟ هاآن دييفرمامياجازه  ايآ رند يبگ

سـخن او  گـرينـداد  بـار د يبرتافت و پاسـخ ياز آن مرد رو خدا رسول

 .نـداد ينکرد و جـواب يبازهم آن حضرت به او توجه يخود را تکرار کرد  ول

در  خـدا غمبـريبـار پ نيبار سوم آن مرد گفته خود را تکرار کرد  ا يبرا

 جواب او فرمود:

                                                 

 .72ص  2(  ب تصرف از برگ يدُ إحيا  ع وع الدين، ب 1)
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حلةوع ال ةا ، اابهةب فمرإةا إن کانتةا  کةلَي وعيةصاع من ظةل هةذا ال فيو ک ا صامتام)
 11 (1) .(ايأن تستق نيصا مت
دار گفت که روزه خود را روزه يتوان کسميدار نبوده اند! چگونه دو روزه آن

حال نزد آنان برو و بگـو اگـر نموده است؟  يرا با خوردن گوشت مردم سپر

 اند استفرا  کنند.دار بودهروزه

 زيـن هـاکـرد و آن  يـآنـان تعر يمرد به خانه بازگشت و مـاجرا را بـرا آن

خـارج شـد!  يان از دهان هر کدام لخته خون بستهاستفرا  کردند که ناگها

 نمـود. آن حضـرت  يـخدا آمد و ماجرا را تعر امبرينزد پ مهيمرد سراس

 سخنان او فرمود: دنيپس از شن

 12 (2) ک ت ما ال ا .أل  مايلو ماتتا وإا ف
مانـد بـدون مي يمردند و لخته خون بسته در شکم آنـان بـاقمياگر آن دو 

 شدند.ميجهنم ش  گرفتار آتش 

 کننده: بتيبه غيحضرت حسن بصر هيهد 

تو را کرده اسـت او  بتيغ يخبر دادند که فالن يبه حضرت حسن بصر 

است  دهيداد که به من خبر رس غاميپ آن مرد فرستاد و شياز خرما پ يطبق

خواسـتم   يافرسـتاده هيـمـن هد يخود را بـرا هاييکيکه تو حسنات و ن

 نيـاز ا  يو مرا ببخشـ يريکه عذرم را بپذ دوارميرم و امبجا آورا آن  يتالف

 13(3)و محبت تو را جبران کنم!.  هيکه نتوانستم به نحو کامل هد
                                                 

 .6296حديث: شعب اإلميان،( 1)
 .2296شعب اإلميان، حديث: ( 2)
 .236( برگرفته از  ساله ق رييه 3)
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 :يبغداد ديحضرت جن يماجرا

نشسته بودم  يا( منتظر جنازههيزيدر مسجد )شون ي: روزديگومي ديجن

که  يشيدرو م يانجنازه بودند تا بر آن نماز بخو نيو اهل بغداد همه منتظر ا

خواست. با خود گفـتم اگـر مي يزيبود از مردم چ انينما يآثار عبادت بر و

بهتـر بـود.  مـودنمي انتيرا صـ شـتنيکـرد تـا خومي يکـار شيـدرو نيـا

مـن غلبـه کـرد و  که برگشتم مشغول اوراد شبانه بودم که خواب برميهنگا

مـن  شياو را پـ کـه دميرا در خواب د شينشسته بخواب فرو رفتم  آن درو

 بـتيکـه او را غ گذاشتند و گفتند از گوشت او بخور  تو ياآوردند و برسفره

گفـتم   يزيـچ شتنينکردم فقط با خو بتيپاسخ دادم که من او را غ يکرد

در حـق  يتصـور نيچن ستين ستهيکه شا يهست يتو از جمله کسان گفتند

جسـتجو کـردم و  اريبخـواه  بامـداد او را بسـ يحاللـ ياز و  يبکنـ گرانيد

که تره شسته  افتمي يآب يفراوان او را کنار جو يپس از جستجو افتمش ين

او سـالم کـردم گفـت:  رکرد. بميرا که افتاده بود جمع  هابرگ تره يبود. و

گفت: غفراهلل لنا  ر يدر ذهن شماست؟! پاسخ دادم خ يهنوز همان تصور قبل

 14 (1) و ل .

 مردم: بتيغ بهتر از مشغول شدن به دنيخواب

 يشـب تيـطفول اميـدارم که در ا ادي: سدينوميدر گلستان  يسعد خيش

بـرهم نبسـته و  دهيـدر خدمت پدرم رحمه اهلل نشسته بودم و همه شـب د

 گرد ما خفته. يا فهيبرکنار گرفته و طا زيمصح  عز

                                                 

 .237( ق رييه  تس يل 1)
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بگذارد  چنان خواب  يادارد که دوگانهميسر بر ن يکي نانيرا گفتم از ا پدر

اگـر  زيـاند  گفت جان پـدر: تـو ناند که مردهنخفته يياند که گوبرده غفلت

 15(1). يخلق افت نيبه از آن که در پوست يبخفت

 ادهم: ميابراه گفتار

فراخواندند چون نشست  مردم دسـت  يرا به دعوت ادهم ميابراه حضرت

بردند گفت: نزد ما گوشت از پس نان خورند و شما نخست گوشت  بتيبه غ

 16 (2) د؟يورخمي

 :بتيغ هايزهيانگ نيمهمتر

شــود کــه مي بــتيغ دهيــپد شيدايــباعــث پ يفراوانــ هــايزهيو انگ عوامــل

 عبارتند از: هاآن نيترعمده

و انتقـام  نـهيک هايخاموش کردن شعله يبرا رايز :و انتقام يتوزنهيک -1

ر از تآسان تـر و سـاده يکشد راهمياز افراد زبانه  يبعض نهيکه در درون س

 شود.مين افتيشخص مورد نظر  تيثيآبرو و ح عييو تض بتيغ

 نانيکه مورد محبت و عالقه و اطميانسان نسبت به کسان يگاه :حسد-2

طالب زوال  شهيشخص حسود چون هم نيورزد  اميمردم هستند حسادت 

کنـد مين دايـپ يدسترسـ شيکه به هدف خـومينعمت محسود است  هنگا

و ذکـر  بـتيغ لهيتا بـه وسـ دهديو تالش به خرج م يجبران آن سع يبرا

                                                 

 .57د وي ان  اخةا (  سايل ك يات سعدي  ب دوع د 1)
 .178(  ساله ق رييه 2)
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 نيـو اعتبار او بکاهد و آتش حسد خود را از ا تيثينقاط ضع  محسود از ح

 بخشد. نيراه تسک

از  يعنـي :که مرتکب شده استت يتبرئه خود از گناه يتالش برا -3

موجـه جلـوه  ايـخواهد عمل خود را سـاده و مي گرانيد بيذکر معا قيطر

 دهد.

و  ييخشم و از کـوره در رفـتن باعـث بـدگو يگاه :تيشم و عصبانخ -4

 يکسـ ايـ يزيـهرگـاه انسـان نسـبت بـه چ رايشود  زمي گرانياز د بتيغ

 ياو را مانع نشـود بـرا ياخالق اي ينيد يکه عامل يشود در صورت نيخشمگ

 .ديگشامي ييآرامش خود زبان به بدگو

شود که ميخود مغرور  انسان آن چنان به يگاه :يتکبر و خودپسند -5

تر و دوست دارد او را از هر نظـر بـاال داند ومي گرانيخود را برتر و بهتر از د

 گـرانيد ريـامر به طعن و تحق نيتحقق ا يبشناسند و برا گرانيتر از دمهم

 کند.مياقدام 

 يمواقـع شخصـ يدر برخـ :گترانيد ياز ستو نياحساس به تتوه -6

و در مـورد او  رديگميقرار  ريمورد تحق نگرايکند که از طرف دمياحساس 

کند  يدستشيخواهد پميگمان  نيبراساس ا جهيشود در نتمي ييجوبيع

 بپردازد. بتيو غ ييبه بدگو هاو در مورد آن

 هايزهياز انگ  ي چيه نکهيهستند بدون ا ياريبس :يو سرگرم حيتفر -7

گرم کردن مجـالس  اي حيرو تف ميباال را داشته باشند  صرفاً به منظور سرگر

 يکمتـر گنـاه رايپردازند زمي گرانيد وبيو محافل به ذکر نقاط ضع  و ع
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 بـتيکه عمل زشت غ نيباشد  غافل از امي بتيغ ينيريدر نظر مردم به ش

 در واقع همچون خوردن گوشت مردگان است.

 يامـدهاينسبت به پ يتوجهيب يگاه :ييعدم توجه به عواقب بدگو -8

اگر انسـان نسـبت بـه  رايگردد  زميسبب مبتال شدن به آن  بتيغاز  يناش

توجه و از آن نا آگاه باشد جرأت انجـام آن را يب يو ناگوار کار بد يامدهايپ

 داد.خواهددست را از شتنيخو ييموارد توان رها ياريبسميدهد ودربه خود 

 :بتيغ يامدهايو پ آثار

اسـت کـه بـه  ياو نابود کننـده رانبايآثار و تبعات ز يدارا ييو بدگو بتيغ

 گردد:مياشاره  هااز آن ياپاره

خـدا سـخن  اديـ ريکننده و بدگو در غ بتيانسان غ رايز :قساوت قلب -1

و اعتبار مردم است  هر روز  تيثيو کارش مدام تعرض به ح ديگوميفراوان 

کنـد قلـب را در ميمهـم جلـوه ن اديـکه به نظـرش ز بتيبا ارتکاب گناه غ

 يچندان قيصالح توف و ريخ يو گناه غرق نموده و در راستا تياب معصمرد

 ويـد رياو شود قلبش همچنان اس بيهم نص يقيو اگر به هاهر توف ابديمين

 قساوت است.

عمـل  نيـگر بـا ابـتيفرد بـدگو و غ :رديگميمورد خشم خدا قرار  -2

گرفته و  دهيرا شکسته و فرمان خداوند را ناد يو قانون اله ميزشت خود حر

در  يدهـد و عـذاب دردنـاکميخود را در معـرض خشـم او قـرار  جهيدر نت

 انتظار اوست.

 شـهيرا پ گـرانياز د ييکـه بـدگو يکس نيکي هايش به فنا مي رود: -3

آتش انداخته اسـت و  شهاييکيو ن هايسازد در واقع بر خرمن خوبميخود 
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د و سرانجام با عـذاب بـرزخ روميفرو  هايو زشت هايتالق بددر با  يبه تدر

 ميتقـد گرانيشان به د يمواجه شده و در زمره مفلسان آخرت که اعمال ن

 گرفت. هدشود قرار خوامي

 هايتيمسـوول يگـر در ادا بـتيفـرد غ واني در اداي مسئوليت:نات -4

خـود را در خـوردن گوشـت  ياو تمام توان و انـرژ رايناتوان است  ز شيخو

 جـهيدهـد و در نتميبه هـدر  هاآن يو آبرو تيثيدن حلکه دار نمو مردم و

 ماند.مين ياو باق يبرا يتوان گريد  ينيد  يو تکال  يانجام وها يبرا

 بـتياز عـوارض غ گـريد يکيتوان ميرا  يجبن و بزدل جبن و بزدلي: -5

 بيـداشـت عمي يجو اگر جرات و شهامتبيبرشمرد  چرا که آدم بدگو و ع

 حتيحکمت به نص و يشيکرد و با دور اندميشان مطرح يرو شيافراد را پ

 پرداخت.ميو اندرز آنان 

 :بتينجات از غ راه

 نيـا بـتياز غ ييراه نجات و رها گانهي: ديفرمامي يعالمه تهانو حضرت

نـه  م يکنـ يدر مجالس خـوددار گرانيد ياز تذکره از ياست که ما بدون ن

دشـمن  طانيهمواره شـ رايشان را  زيو نه بد ميافراد را ذکر کن هاييخوب

و محاسن  هايوبکه ما خميهنگا .اوست نيقسم خورده و مکار انسان در کم

 بـتيغ نيـشود کـه اميالقا  نيبه ذهن ما چن ميکنمي يآوراديرا  يشخص

حـال کـه مـا از  نيامـا در عـ ميکنمـيرا ذکر  شهاييچون ما خوب  ستين

در خـالل گفتـار  ياجمله يبا القا طانيش ميکنميمحاسن افراد گفت و گو 

 يدهـد  مـثالً: فالنـميسوق  راههيداده و انسان را به ب رييجهت کالم را تغ

 جـهيشـود و در نتميعـوض  زيـهمه چ "مگر" است مگر  با لفظ يآدم خوب
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کننـد: مي هيتوص شانيرو ا نيگردد. از اميمنتقل  بتيما به غ يگفت و گو

 طانيتا مبادا ترفند ش ميمجالس خود مطرح نکن را در گرانينام د ازيبدون ن

 فراهم شود. بتيبستر غ

 :بتيغ يباز دارنده عوامل

شـود  ياالمکـان سـعيحت ديـبا بـتيغ يماريتبعات ب و امدهايتوجه به پ با

ــه آن مصــون ب ــوده شــدن ب ــر اثــر غفلــت و انســان از آل ــد و چنانچــه ب مان

جــه و درمــان آن را کــه راه معال يســتيباميمرتکــب آن شــد  يانگارســهل

مهلـ  در  يماريب نيو تفکر در عواقب سوء ا يخودساز قيبشناسد و از طر

اشـاره  يمـاريب نيـدرمـان ا هـاياز راه يبه برخـ لي. در ذديبر آ وبهمقام ت

 گردد:مي

کـه از خداونـد  يمسـلماً آنـان :در ختود يالهت يتقوا هيروح تيتقو -1

ضـعيفاً  نـديآميبـاز  ياله ياز نواه گذارند وميترسند به اوامر او احترام مي

 و فرمــان اوســت کــه کــه از گزنــد بيمــاري غيبــت در امــان خواهنــد مانــد

 17 (1) .دينکن بتيرا غ گريکدي ﴿َوََل يَةْغَتْب بَةْعُضُكْا﴾ فرمايد:مي
اهلل   اشـاره شـده اسـت زيآن ن يبه دارو تبيغ ميتحر هيکه در آ نيا جالب

 :ديفرماميمتعال 

َ تَةوقاٌب  َِحياٌ َواتةقُقوا ا﴿ ّق َ ِإنق ا  18 (2) ﴾ّق

                                                 

 .12جرات: ح( سوُ  1)
 .12حجرات: ( سوُ  2)
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و  ريپـذ وبهـتـ اريخداونـد بسـ يبـه راسـت دياشـته بــراس داشـدا هـاز خ 

 مهربان است.

و بـه  مينيبميرا  گرانيد هاييچرا ما همواره بد :خود وبيتفکر در ع-2

 رايـ. زمييخود را مستحضر نمـا وبيع ديپس با م يکنميخود التفات ن يسو

 کنجکـاو يبـرا يفرصت گريد ميخود را مد نظر داشته باش هايبيما ع يتوق

 نخواهد ماند. يباق گرانيد وبيشدن در ع

 ميچه زن رانـــــگيد بيطعنه برع      ميشتنيخو ــبـيحمال ع هـــمه

 19(1)ميعظ ووه ن يع يقذ يخفيو  يصاحب  القذ نيع يف يتر  يک

 ن هو اعورـــالناس م بيعي  يفک       مسوله  يف يقوما بالذ بتيع فان

 20(2)برــالناس اک ـذل  عنداهلل وـف   هميف سيل يوما بالذـت قإن عب و

از  بـتيحضور در کنار آنان بسـتر غ رايز :بد يعدم مجالست با رفقا -3

 سازد.ميرا فراهم  گرانيد

همـه سـخنان مـا ثبـت و بايد دانست کـه  :بةتياستحضةا  عقوبةت گ ةاُ ت -4

چنانکـه  ميريـگميمورد بازخواست قرار  هاو در ارتباط با آن شوندميضبط 

 :ديفرماميخداوند متعال ارشاد 

 21(3) ﴾َما يَةْ ِفُظ ِمْن قَةْوٍ  ِإَلق َلَدْيِه  َِقيٌب َعِتيدٌ ﴿

                                                 

 .1983( عيوب  األخيا  1)
 .171( خمتصر م  اب القاصدين 2)
 .18( سوُ  ا: 3)
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مراقب و آمـاده   ياکه فرشته نيراند مگر اميرا بر زبان ن يسخن چيه انسان

 و نگارش[ آن سخن است. افتيدر ي]برا

 :تأمل قبل از سخن گفتن -5

: عن انس قا : قةا   سةو  هللا :بتيپس از صدور غ دنيطلب يمعاف -6
 22 (1) أن تستغفر ملن اتتبته تقو  ال  ا اتفر ل ا وله" ب يمن کفا   الغ إن"

 بـتيغ هاياز کفاره يکيفرمود:  : آن حضرتديگومي انس حضرت

از خداوند طلب آمرزش  يااو شده بتيکه مرتکب غ يکس يآن است که برا

 ."امرزي: بارالها! گناه ما و او را بييو بگو يينما

صـورت  نيگران  بـدبتيو غ انيجو بيدر رابطه با ع تياحساس مسوول -7

 يو روش ليگونه وسااز هر يريگنان آنان گوش فرا ندهد و با بهرهکه به سخ

و  بـتيدم غاز مـر ديـاسـت کـه بگو نيآن ا نيآشکارتر .مقابله کند هابا آن

 ياهلل مهاجر مکبه محضر حضرت امداد يشخص ي. روزدينکن ييجوبيع

فاصله بال نشايگفته است  ا نيو گفت: فالن شخص به شما چن افتيحضور 

از او  شيشـما بـ يسـخن را گفتـه اسـت ولـ نيفرمودند: او پشت سر من ا

 23(2). ديکنميبازگو  ميکه آن را جلو ديهست ايحيب

: ديـفرمامي يحضرت عالمه تهانو :يعباد اي ينقد مهيجر نييتع -8

 رديـبگ مياست. مـثالً تصـم مهيجر نييتع بتيموثر درمان غ هاياز راه يکي

 يمقـدار ايـ اورديـرا مرتکب شد دو رکعت نماز نفل بجـا ب يکس بتياگر غ

                                                 

 .8548( جام  األحاديث، حديث: 1)
 .18( نسايي ال فس 2)
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کـه  ميريـقاطع و راسخ بگ ميتصم مييايصدقه در راه خداوند بپردازد. پس ب

امروز به فکر درمان و معالجه  نيو از هم ميکنار بگذارو  ميرا ترک کن بتيغ

اگـر بـه  ميکنمـي يسپر گرانياز د ييجوبيرا که به ع يقي. دقامييخود برآ

مان خواهـد شـد کـه بينصـ دهيفا هاده ميصرف کن شيخو بيتأمل در معا

رکعت نماز حاجت و دعـا  واست. باخواندن د يشناسخود هاآن نيترکوچ 

 بخشد. ييگناه رها نيکه ما را از ا مياز او بخواه ثياحدبه درگاه 

 را  شيردم دهان خوـــم بتين از غــک پاک

 ديدندان سف يکنميکه از مسواک هردم  يا 

 [يزي]صائب تبر              
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 28 

 

 زبان

 از آفات آن يريشگيپ و 
وأمدددحبف  ادددا ال  ددد ن مدددل   نيدددو  منددد  ال  بنعمدددإل ام ددد   نددد يمدددل    يهلل الددد  احلمددد 

مکدددد     تميددددبعثددددع و   و دددد  ل یحممدددد  الدددد   في دددد یآالفدددد ل والودددد   وال دددد     دددد
مد  أ ليالد  و يد یهنجع إلد یوص      عيهب  یهت اآلع وصح ع وک  مل  یو   األخ ق

 :بع 
 ط نيأ ددواب  هلل مددل ال دد نيصدد ق الئدد   أوهددو   يددحمکددم التن   يف یو ت دد  و وتعدد ل قدد  
 ب م و الحبمحل الحبحيم: ميالحب 
 1(1) ﴾عم وني   هم مب  ک نوا أو  همي يل تنهم وأأ هميت ه     و ي﴿
 2 (2) ﴾َم  يَدْ ِاُا ِمْل قَدْوٍ  ِإالا َلَ ْيِع  َِقيٌب َ ِتي ٌ ﴿ :ق   و تع ىل ض يأو

 ىو ابدددددد    دددددد تدددددد يب  ددددددع يل دددددد ن  ول  يدددددد)أم دددددد       ددددددو  و قدددددد  
 3 (3)(ئت يخط
 کرد نهان يـتمصلح يدر هر عضو   جانکرد مرکب تن وميکه ه زديا

                                                 

 .24نو : (  و ه 1)
 .18(  و ه ق: 2)
 .2406(  نل الرتم ي، ح يث: 3)
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 به زندان دهان شيمحبوس نکـرد   به زبان يبود دهيند ايگر مفــده

 مسعود سعد سلمان        

 ياسـت دداونـد جهـت بررـرار يبزرگ الهـ اريبس هاياز موهبت يکي زبان

مجهـز و  يآنان چنان دستگاه يو ابراز احساسات درون هاانسان انيارتباط م

 تيـشان گذاشته است که هرگاه بخواهند شـرو  بـه فعالاريدر ادت شرفتهيپ

نکرده  نهيزه ياهيدستگاه سرما نايهيته ياما از آن رو که مردم برا .کندمي

 ليـش رايبرا ياند ازرش چنداندست آوردها بدون تالش و کوشش به و آن ر

از  ديـبا مييبـرآ ينعمـت دـداد نايـبـردن ازرش ياگر در صدد پـ ،ستندين

دواهنـد سـخن ميکـه  يآنـان ،انـدکـه از آن محـروم و    ميبپرس يکسان

اما از ابـراز  ديآمي ديدر دلشان هزاران احساس پد ،ندارند يياما توانا نديبگو

 يچـه اتفـار ديـآ ما بند ياياگر زبان گو يراست .تندسآن عاجز و در مانده ه

 ؟!رخ دواهد داد

 .نفس انسان است بيتهذ ديعقل و کل ندهي! زبان ترجمان د  و نمايآر

 :سدينومي (د  حجإل و ال  لغع) ياهلل محدث دهلو يشاه ول حضرت

 ( د ن اخد   ادا الو ي یالئ ب حت بيهت  تحئقيل   ن تحبمج ن الئ ب و مئ متع والا)
 تيـکه به حفاظت زبان اهمميزبان ترجمان د  و مقدمه آن است و تا هنگا

روح بشر نقش  يآنچه بر صفحه (نخواهد شد سريرلب م بيتهذ ،داده نشود

بـر  زيـربـل از هـر چ يو احساسـ يعاطف ،يفکر هايدهياعم از پد ،بنددمي

شـته اطبـا ذ. اگـر در گابـديمي يافراد تجل هايگفته يصفحه زبان در  بال

 صيزبــان تشــخ يعتــدا  و انحــراا مــزاز را از چگــونگاز امــيت مهمرســ
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افراد  هايدال  گفتگو را در يروان ليمسا شتريبکاوان دادند، امروزه روانمي

 کنند.ميجستجو 

داده اسـت  زبـان و مزـز رـرار انيم يو تنگاتنگ قيچه ارتباط در دداوند

تـوان آن کلمـه را بـا ميبالفاصـله  ديآاز زبان بر ياهرگاه مزز بخواهد کلمه

 .زبان تلفظ کرد

و واجـب و  ميبـزرگ و سـپاس آن ع ـ زيـحـق آن ن ،نعمت يبزرگ فرادور

مـورد  يالهـ عـهياهلل و ود يملک انحصار نايدينبا ،آن زشت است يناسپاس

  .رديسوء استفاده ررار گ

  :گناه ستيسرچشمه ب زبان

از مـيرسـمت مه ميد کـه بـداندگـرمياصالح زبان آنگـاه آشـکارتر  تياهم

 .رديگميزبان انجام  لهيبه وس کياز اعما  نميمانند بخش مه ،گناهان

حـت عنـوان نگناهـان ت يبحـ  مفصـل نيعلوم الد اءيدر اح يغزال امام

نو  انحراا و گناه زبـان را نقـل نمـوده  ستياز جمله ب ،اندزبان( ذکر کرده

 :عبارتند از هااز آن ياست که برد

 .ستيکه به انسان مربوط ن يفتگو در امورگ -1

 يي.گوهودهيو ب ادهيسخنان ز -2

 .و زنان آلوده ،گفتگو در امور باطل مانند وصف مجالس شراب، رمار -3

 .جدا  و مراء -4

 دصومت و نزا  و لجاجت در کالم. -5

 و دشنام. يبدزبان -6

 (1ن لعن کردن. -7

  خ  نی.ليف حمم   ض  أت،  قیختک م  ا (1)
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 .ها و اشعار مبتذ ترانه -8

 زاء.هو است مسخره -9

 . گرانياسرار د يافشا -10

 وعده دروغ. -11

 .بتيغ -12

 .ينيچسخن -13

 .زبان در گفتار ينفاق و دوگانگ -14

 .تهمت -15

 .نيشهادت باطل و دروغ -16

 .با گفتار گرانيد ذاءيا -17

 .نعمت يسپاسکفران و نا -18

 .ييدودستا -19

حـادث و  ايـ اندميکه رد يتعال يباره صفات بارتوده مردم در يگفتگو -20

از  يکـيبـه عنـوان  ديـکه مسئله اصالح زبان با ستين ديترد يجاآن امثا 

 .رديررار گ يمورد مطالعه و برس يادالر ليمسا نيتريو اساس نيترمهم

همـان  ،انسان اسـت ختهيسوز زبان لجام گساز آتش دانمان ،همه آفات نيا

مـردم  انيـدر م يروازم ضـرمقدمه و بدون اسباب و لويکه ب يجسم کوچک

 :ستيبخش ن اميالت يکه به زود يزدم زبان ،زندميافتد و زدم ميراه 

 

 ــانما جرح اللســـــ لتاميو    اميا ا تــالسنان له اتـــجراح

 دارو ستيرح زبان را نــج يول           ه داروبه گردد بِ زهين هايجرح
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ده يدارند تا به انحـراا کشـ زاينمياز اعضا و جوارح و مقدمات و لواز کي هر

اما تنها زبان است که بدون مقدمات بـه  ،شوند و مرتکب دالا و گناه شوند

 .دينماميراه دطا و گناه را هموار  ،يراحت

 نايـنحجم ط  تدع و  حبمدع( مي ظد ، حبمدع ريندع صدغإ)ف :ديفرمامي يحامد غزال ابو

  (ستابزرگ  اما طاعت و جرم گناه صادره از آن بس ،عضو کوچک
َمد  يَدْ ِادُا ِمدْل قَددْوٍ  ِإالا َلَ يْدِع  َِقيدٌب ﴿ :ديـفرمامي ميمتعا  در رـرآن کـر دداوند

 4 (1ن ﴾َ ِتي ٌ 
نمامور( آگاه و ضـب   کي نکهاي راند مگرميرا بر زبان ن ايکلمه چيه انسان

 ر است(ضکننده به نزد او حا

 5 (2) ﴾م ونعي نوا    هم مب  کأو  همي يل تنهم وأأ هميت ه     و ي﴿
بـه  بسـبب شـاناي يو پاها ها، دستهازبان شانايدهند بر يکه گواه يروز

 دادند. ميآنچه انجام 

  :انسان در حفظ زبان نجات

 به محضر مبارک رسو  دـدا يروز :ديگوميعقبه بن عامر حضرت

 ؟سـتيدر چرسـو  دـدا نجـات  اي:و به آن حضـرت عـرک کـردم دميرس

 اسخ فرمود:پدر  احضرت رسو  دد

 6 (3) (ئت يخط ىو اب     ت يب  ع يل  ن  ول  ي)أم     

                                                 

 .18(  و ه ق: 1)
 .24نو : (  و ه 2)
 .2406(  نل الرتم ي، ح يث: 3)
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گاه تـو باشـد و بـر گنـاه و ات ارامترا تحت کنتر  دود درآور و دانه زبانت

 کن( هيبه محضر پروردگار گر ايکه مرتکب شده ييدطا

 انسان افسار زبانش را به حا  دود رها کنـد و زبـانش را نکهاييبه جا ،يآر

.. .و ييجوبيـع ،ينيچسخن ،بتيغ لياز رب گرانيد ييو بدگو ييسراهوايبه 

و گناهـان  وبيـو بر ع نديبهتر است در گوشه دانه دود بنش ،مشزو  سازد

 .و در فکر عاربت کار دود باشد شدينديدود ب

ستون آن  يو راست نيسالمت در د حضرت رسو  اکرم گريد يثيحد در

آنجـا کـه  .داند و آن زبـان اسـتميعضو  کيبه  در جهاد را منوط قيو توف

  :ديفرماميدطاب به معاذ 

کددف ) :: فأخدد  ب  دد نع قدد  و قدد   نددي اي ىق ددب ب دد )أال أخدد و مبدد و ابلدد  ک ددع(
 ايمدد  أ)ثک تدد   :و و إف ملواخدد ون مبدد  نددتک م بددع فئدد   نددي ايفئ ددب  هدد ا(  يدد  

حودددد      خحبهم إالا نددددم ى  دددد وأو ددددوههم  ىالندددد     دددد يف الندددد   کددددبيمعدددد اب و هدددد  
 7 (1)ل نتهم( أ
معـاذ  ؟کـنم انيـب ،بر آن اسـت تو آنچه را که مدار تمام اعما  يمن برا ايآ

کـه زبـانش را يدر حال آنگاه آن حضـرت .ديي! بفرماي: گفتم آرديگومي

و  رتيـبـا ح :ديـگويم معـاذ .را نگهـدار نايگرفته بود دطاب به من فرمود:

و موادذه  يربا  سخنان دود هم بازپرس رد ااي!اهللو  رس ايدميتعجب پرس

  ؟ميشومي

                                                 

 .11330(  نل الن   ي، ح يث: 1)
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مـردم را بـه جـز درو  گـريد يزيـمگر چ ااي.نديبنش تي: مادرت به عزافرمود

بـر  ايـو  ينـيواژگـون بـر دهـان و ب نمحصـو  زبـان شـان( شانشده زبان

  ؟اندازدميدر دوزخ  شانيهاهچهر

ــه ــت ب ــربزرگ يراس ــدبخت نيت ــل ب ــان ل يعام ــزب ــام گس ــت و  ختهيج اس

  .دهديارزش ررار مياعتبار و بيهمه اعما  حسنه را ب ،آن هايييگوزههر

   ه دوزدت نبرند ـــان تا بـــزب نگهدار

 ستين يانير جهان زاندکه از زبان بتر

  يسعد        

  :اعضاء و جوارح از زبان اديفر

آن  کـهکنـد مينقـل  نيدـدا چنـ امبرياز پ يددر ديابو سع حضرت

إابا اص ح ابل آد  فإن اال ض ء ک ه  تکاحب ال  د ن فتئدو  اتدق ) :فرمود حضرت
هـر روز 8 (1) "ئمب ا تئمن  وإن ا و جدب ا و جند (فإن ا ت  بفإمن  حنل  ن يو ف

: در نديگوميتمام دطاب به زبان  يو فروتن  با تضرميآد يصبح تمام اعضا

اگـر تـو دـوب  ،ته اسـتوابسـتو  بهاصالح کار ما  رايحق ما از ددا بترس! ز

دار اما هم و ،يکرد يروبود و اگر تو اشتباه و کج ميهم دوب دواه ما يباش

 "شد ميبه اشتباه دواه

 ه ثعبانـــإن ـدغنکلـــــي  ــان ا نسـ هاايظ لسانکــاحف

 جعانـاب لقاء الشـــکانت ته      لسانه  ليالمقابر من رت يف کم    

 

                                                 

 .2407(  نل الرتم ي، ح يث: 1)
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در گورستان چقـدر  .نزند شياژدها تو را ن ناي،کن نتر را کت انسان زبان يا

 .دنديترسمي رانيآنان دل ييارويکه از رو ،کشته زبان وجود دارد

 فرمود: است که رسو  اکرم يحضرت سهل بن سعد مرو از

 9(1) أضمل لع اجلنإل( عي    نيوم  ب عييحل نيم  ب يل ضملي)مل 
 نيمـن تضـم يرا برا (عورتن رانشو و د ةدو لب نزبان نيحفاظت ب هرکس

 .کنممي نياو تضم يمن هم بهشت را برا ،کند

 :سقوط در جهنم ايدرجات  يسخن باعث ارتقا کي

کـه  کنـديم تيـاز جدش روا شاناياز پدرش و ميبن حک بهز حضرت

  :مکرم اسالم فرمود ينب

 10 (2) لع(  يلع و   يو  ،بع الن   ضح يل ،ک بيف  ثحي يل    ي)و 
حاضـر در نتـا مردمـان  ديـگوميمن ور  نيکه سخن دروغ بديسانر انب ياو

  .هالکت بر او باد ( سپس دو بار فرمود:نرا بخنداند  (مجلس

 :ديگومي شاعر

 املحبء مل  ثحب  الحب   ولمي سيول  ل  ثحب  ب   نع دم یالات ولدمي
 .رديمميکه با لززش پا نيحالدر ،رديمميبر اثر لززش زبان  انسان

 فرمودند: شانايکه کنديم تيروا ددا امبرياز پرهيابوهر نينچمه

وإن  ،هبدد  د  دد ل حبفدد ي ،هلدد   ال ي ئدديال  ، لک مددإل مددل  ضددوان و تک ميدد)إن الع دد  ل
 11 (1) ( هنم هب  يف يهو ي ،هل   ال ي ئيال  ،مإل مل  خط و  لک تک ميالع   ل

                                                 

 .6474صحيح خب  ي، ح يث:  (1)
 .4992(  نل أيب داود، ح يث: 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان و پيشگيري از آفات آن        هاي جمعه                                          خطبه

 

570 

 

رانـد کـه باعـ  مين زبـا بـررا  ايآگاه کلمـهانسان نادود يشک گاه بدون

و دداوند او را به سبب آن کلمـه  رديگيپروردگار ررار م تيو رضا يدشنود

 يمبـا ت يانسـان بـا بـ يبخشد و بـر عکـس گـاهميبه مقام بهشت ارتقاء 

آورد که موجب دشم و غضب دداست و بر اثـر آن در ميرا بر زبان  يسخن

  .کندميسقوط  دوزخ

 :در کالم بزرگان زبان
افضـل اسـت،  هاهمـه انسـان از ءايانب که پس از قيبکر صدبوا رتحض
 نيچرا چن دنديکه مردم پرسميهنگا د،يکشميرا گرفته بود و  زبانش يروز
 کند؟ در پاسخ آنان گفت:مي
  املوا د" إن ه ا أو دين"
: ديـگومي دهيـبـن براادته است( حضرت اند گزبان مرا در هالکت بزر نيان
را مشاهده کردم کـه زبـانش را گرفتـه  باسبن عهلل داحضرت عب يبار

 گفت:ميبود و 
 12 (1) تغنم، أو ا کب  ل  وء ت  م، وإال ف   م أن   تن  " ا  ري ق  خ  ،حي"و 
از گفتـار بـد سـکوت  ايـبـرد،  يبهـره دـواه ،يگـو کيبرتو! سخن ن يوان

 شد( يدواه مانيپش يو گرنه بدان که روز يابيب يتا سالمت ارکنيادت
 ءيالإلدع إال هدو مد   د يوو الد " :ديـگومي  بـن مسـعودداهللعبـ ترضح
 چيه ست،يکه جز او معبود ن يرسم به ذات :(2ن طو   دجل مدل ل د ن" ىلحوج إأ
 .ندارد يبه حبس طو ن ازيمانند زبان احت زيچ

                                                                                                                         

 .6478( صحيح خب  ي، ح يث: 1)
أخ    مكإل يف ق مي ال هحب و ح يثع از ابو    و حمم  بل ا ح ق املكي الا كهي، ح يث:  ( 2)

 .29و أيض    م  الع و  واحلكم البل   ب ح يث:  270
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زبانم درنده است هرگـاه : 13(1ن "أک دي أ  د تع د   إن  ل  ين" گفت:مي طاوس

 کند(ميدورد و نابود ميمرا م آن را رها کن

 :درست از زبان استفاده

شود، بخش مهم و رابل مياز گناهان با زبان انجام  ياريکه بس يطور همان

و تعلـم،  ميمانند ذکر ددا، ارشاد مردم، تعل کياز عبادات و اعما  ن يجهتو

 .رديگمي... با زبان انجام .و از منکر ينه امر به معروا و

بـا گفـتن کلمـه  يتحـو  درونـ نيتـراست که ژراان زب نيمه يلهيوس به

انسان رخ  يدر زندگ "و و أ ده  أن حممد ا    دو  وأ ه ان ال إلع أال "شهادت 

 دهد.مي

رـرار  ديـو تمج شيکـه دداونـد متعـا  مـورد سـتاميزبـان هنگا نيهم با

 شـود. همـان گونـهمي يکيعمل انسان مملو از حسنات و ن يترازو رديگمي

 آمده است: ينبو  يحد ه درک

ال دددموال و  نيمددد ب ن أو  دددأ. و  ددد ح ن و و احلمددد  هلل  دددآ انيدددامل احلمددد  هلل  دددأ)
 14 (2). ( ضاأل

کند و سـبحان اهلل و الحمـد هلل مي را پر (حسناتن ينگفتن الحمد هلل ترازو

 کند(مي را پر نيو زم هاآسمان انيفاصله م

 يصدره بـرا يآن زبان است نوعباز هم منبع که  يزبان نيريو ش کين گفتار

 :ديفرمامي ددا امبريگردد. پميصاحبش محسوب 

                                                 

 .5062(  عب اممي ن، ح يث: 1)
 .2230م  م، ح يث:  صحيح (2)
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 .نو  صدره است زين کيو گفتار ن نيريسخن ش :ص قإل"  إليالک مإل الط"
دهـان بـس  يو يـه نايـ گونه کـه گناهـان زبـان،همان نکهايسخن کوتاه

 زيـن ابـديميآن تحقـق  که بـا يکيدانمان برانداز است، اعما  ن دطرناک و

 است.مراتب پاداش را دار نيتريعال

 راه نجات از آفات زبان ،يداموش و سکوت

 بود ديباميرودته ــــد  افـگل ب ونــچ

 بود ديباميه لب دودته ـــه بـچون غنچ

 خن گفتن ماــهست و با  ما س ونـــچ

 بود ابديميودته ــون شمع زبان ســـچ

 شـود،ميانسـان  ريـگاز آزاد گذاشـتن زبـان دامن کـه يه به دطراتـجتو با

ندارد به عنوان  يکه سخن گفتن ضرورت يموارد بزرگان ادالق سکوت را در

تـوان مي، سـکوت را انداز دطرات بزرگ بر شـمرده يريشگياز طرق پ يکي

شـمرد. بر يو انسـان يو کما  ادالر يو روان ينفسان يبه سمت سالمت يراه

دهـد و  حيبرسخن گفتن ترج شمندانهياندسکوت را يدمعنا که اگر فر نيبد

 يدرون دود را از شهوات و آفات روان باطن و قتيگردد، در حق بنديبدان پا

 ياسـت کـه مشـمو  لطـف الهـ يآن کسان از يژگيو ناي دهد.ميشستشو 

و بنـد  ديـر يبـ يو آزاد تيبه حر يعيطب به طور ينفس انسان رايز ،هستند

به سکوت نخواهد داشـت، و فقـ  بـه دـاطر آنکـه  يليادارد، لذا تم شيارگ

 آورد.مي يسکوت شرعاً مطلوب است بدان رو
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دواهـان آن باشـد کـه بـاطن و  ي: اگـر کسـديگومي يعربابن  نيالد يمح

را که در کـامش رـرار گرفتـه بـه  يزبان ظاهر ديبا ،درونش سخن آغاز کند

 سکوت وا دارد.

 اءيـانب زا يبعضـ يان حکمـت بـراهم مسئله سکوت به عنـو ديررآن مج در

 شده است. يالسالم( معرف مهينعل

 15 (1) ﴾ُتَك َأالا ُتَك ِاَم النا َ  َثَ َث لََي ٍ  َ ِوايً يآ إل  قَ  َ يآ قَ َ  َ بِا اْ َع  يلِا ﴿
حصو  نبگذار. دداوند فرمود: نشانه  ميبرا اي( گفت: پروردگار! نشانهايذکرن"

 ،ييبا مردم سخن بگـو يتوانميشبانه روز تمام ن است که سه ناي( تويآرزو

 "بود( يتو سالم و تندرست دواه نکهايبا وجودن

 16 (2ن اوست. هاياز حکمت يکيددا و  هاينشانه از ايسکوت، نشانه پس

حضرت  است از آفات زبان نام برده شده زيبه عنوان راه گر ينبو  ياحاد در

 فرمودند: شانايکند کهمي تيروا بن عاص از رسو  اهلل عبداهلل بن عمرو

 (افتيکه داموش شد نجات  يکسن17(3ن "مل صمب جن "

 فرمود: ددا امريآمده است که پ رهيابوهر تيروا در

 18 (4)" ومبيأو ل ا  ري خ ئ ياالخحب ف  و ي هلل و ال ومليمل ک ن "
 ،داشته باشد بر او  زم اسـت مانايکه به دداوند متعا  و روز آدرت يکسن

 ساکت و داموش بماند( اي ديو صالح گو ريسخن د اي

                                                 

 .10(  و ه محبمي: 1)
 .353 3421(  وان ن  ي ا  مي، ص 2)
 .2501(  نل الرتم ي، ح يث: 3)
 .6019و  6018( صحيح خب  ي، ح يث: 4)
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دطـاب بـه ابـوذر  که رسو  اهلل اکرم ميدوانمي انس تيدر روا باز

 فرمود: يغفار

 ريمدل  د  انيدامل الظهدحب، و أثئد  يف ىمهد  أخدف   د نيخود ت ىأ اب ، أال أدل    د اي"
 يلودمب، و الد ا  دل ال دق، و طدو    يد    دو  و، قد  : " اي ىمه ؟" ق  : ب د
 19 (1) م  م  ال  ق مبث هم "  ه،يناس حمم  ب

اعمـا   يتـرازو در سبک و اريبسميتو را به دو دصلت که برآد اايابوذر! يان

آن دو دصـلت را حتمـاً  ،يآر :نکنم؟ ابوذر گفت ي، راهنمااندنيسنگ اريبس

 ! دييبگو

کـه  يآن ذات رسم به ن،يرا گز يطو ن ي: دوش ادالق باش و داموشفرمود

 (اندمثا يو ب ليبد يب دو ناي انياعما  آدم انياوست درم اريجانم در ادت

ــانعال ــه محمــد من ــور نعم ــارا الحــد"در  يم ــ، در ذ" يمع   يحــد لي

 20 (2ن :سندينومي

به سخن گفتن داشت،  ازيمردم ن رياز سا شيب جهان، رسو  اکرم نايدر

 انيـب يالعمل و رـانون زنـدگرودسـت امـتيتا ر ستيبامي تيبشر يبرا رايز

 نايپردادـت. امـا بـامي نهيزم نايدر يو کل يئجز يمبان نييبه تب کرد ومي

 :اندفرموده انيب نينرا چ شانياميحا ، صحابه کرام حالت عمو

 21 (3) الومب"  يطو  ک ن   و  و"
 ساکت و کم حرا بودند. اريبس اکرم  رسو

                                                 

 .7001( م ن  ال  ا  از ابوبكحب امح  بل  محبو ال  ا ، ح يث: 1)
 .477  ي، ص هي خز و  نعم ن، تحبمجع    اجملي  محباد( مع  ف احل يث، حمم  منظ2)
 .20810( م ن  ام   امح ، ح يث: 3)
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فق       :(ثوابع حب وي م يال فإ تک ميال و )بود که: امبرياز عادت حضرت پ 

 .ثواب داشت ديآورد که در آن امميسخن بر زبان  يدر امور

 ايـآ از دود بپرسـد: ديبا ديسخن بگو گرانياز آنکه انسان با د شيپ نيبرابنا

 يبـرا ايزهيآن هست؟ اگر موجب و انگ يبرا ايزهيمجا  سخن گفتن و انگ

 .تبهتر اس يآن صورت سکوت و داموش ريو غ ديشد آنگاه سخن گوآن با

 سينفـ اهيس هاياز اسب زي: پنج چديگومي عبداهلل ابن عباس حضرت

 بهترند.

 ،ييسـخن نگـو ستيشان نندارد و مقصود دهيفا تيکه برايزيچ درباره – 1

 ؛ستمين مناياوردين يبرتو گناه نکهاياست و از دهيفا يب رايز

نباشد، سخن  آن يجا و سخن مجا  تا تاس مقصودت که آنچه درباره – 2

که مقصودت اسـت سـخن نابجـا  يزيچ از افراد در باره ياريبس رايز ،ينگو

و  بيـدچـار ع شـود وميگرفتـه  دهيـشان ناددواسته جهيو در نت نديگومي

 ؛گردندمي يکاست

آنگـاه تـو را  ميحلـ رايـمجادله و منازعـه مکـن، ز هانيو سف مانيبا حل - 4

آزارد و دربـاره بـرادر و دوسـتت در ميو نادان تو را  هيو سف داردميدشمن 

 يزيو او را از چ دياو پشت سرت بگو يکه دوست دار يبگو زيچ يو  ابيغ

 ؛تو را عفو کند، عفو کن يکه دوست دار

اش دارد و گناهـان پاد کيعمل کن که معتقد است اعما  ن يمانند کس -5

 دواست دارد.و اعما  بد باز
 :ديفرمامي عطار نيالد ديفر
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       حق طلب يبرارد گرتو هســـــت يا
 لب يدا مگشاـــرمان دــه فــجز ب

          موتي   يــزح يــبر داردـ رـــگ
 ر ســکوتــان دود بنه مهـــده بر

        وش کنـگ حتيپسر پند و نصـــ يا
 دامــوش کن دتيبا ياتــر نجـــگ

          بود شرــاــيرا گفتار بس هـک رـــه
 ودــب ارشـمـيـب نهيــــد  درون س

         بود يداموش ـهشــــيرا پ النـــعار
 بود يرمواشــــل فـــجاه شــــهيپ

         واجب است بتيازکذب و غ يامشـد
 ه بگفتن راغب استـــابله اسـت آنک

        دنـــب در رديـــگفتن بمــ پر ز د 
 د در عدنوه گفـــتارش بشــــگرچ

       ـوس داران محبـــــزبانت در ده رو
 دار وسـيوش را مأــد قيوزدــــال
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 :کنترل زبان يسکوت برا قفل

بـه دسـت  يبـرا يدزد يشب :است آمده نياز آثار هندوستان چن يبرد در

شکار بـود.  يدر جستجو ياديآمد و همانند ص رونياش بآوردن ما  از دانه

 وارد شـد و دـود را ميشـيابر يبـه کارگـاه بافنـده شب يکيدر تار نکهايتا

 هبافـت، دطـاب بـميکـه  يباا هر تارشميرون کارگاه پنهان سادت ابراند

کـه  ميجـوميبرم و از تـو کمـک ميزبان به تو پناء  اي :گفتميزبان دود 

دواست در ناي هااو همه شب ،يسرمرا در تن نگهدار و يدست از من بردار

دزد  د،يرسـان انيرا به پا شميبافتن آن پارچه ابر نکهاي اشت، تادبانش زرا از 

 يبايباا.آن دشميابرنتواست در آن شب آن پارچه را از او بدزدد. صبح زود 

کـه نـزد  تيـن نايـ آمد، با رونيو دوش بافت را برداشت و از دانه ب فيظر

کـرد، مي تاو آرام حرک نيدزد در کم کند هيهند برود وآن را به او هد ريام

دـود را  يبـاياو پارچه ز ؟شودميآشکار  يزبان او چه گوهر غياز ت نديبب تا

 افـتي فيظر و بايز اريبس را آن د،يآن را د ريکه ام يرتکرد، و هيهد ريبه ام

 :سپس به او گفـت :نمود قيتشو اريگفت و او را بس نيبار به او آفرنيو چند

پارچه رشنگ  ناياکنون بگو ،ايبافته يو عال بايز ف،يظر اريپارچه را بس ناي

باا گفـت شـمياسـت؟ اسـتاد ابر کيکجا ن يو برا يچه کار يبرا ريو دلپذ

 ،يرفتـ ايکه از دنميکن هنگا تيصوبگذارند و  ييدر جا افرمان بده تا آن ر

 ازند.اندتابوت تو يآن را به رو

باا دسـت داطر شد و دستور داد آن پارچه دهيرنج اريسخن بس ناياز ريام

باا را به محل مجازات ببرند و پشت سـرش را سـوراخ شميرا بسوزانند و ابر

 بکشند. رونيکرده و زبانش را از پشت سرش ب
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متوجـه او شـد و او را بـه  ريـام ،ديبلند دند د،يرا شن ريدزد فرمان ام يورت

 ؟يديو گفت چرا دند ديحضور طلب

ام رصـد آن را داشـته يولـ مانـداده کـه انجـام يگفت: اگر مرا به گناه دزد

 تو شرح دواهم داد  يماجرا را برا ،يو به من امان بده يمجازات نکن

 به او امان داد. ريام

باا شـمياسـتاد ابر نايکرد و گفـت انيداستان دود را از آغاز تا انجام ب دزد

کـرد کـه او را بـه دطـر ميهر شب با زبانش گفت و گو داشت و اسـتمداد 

 حا  همان زبان او را به دطر افکند. نيدر ع ند،گفين

تماسـش از زبـان مـورد ربـو  نکـرده و ال ريتقص چارهيب نايگفت: پس ريام

 حتينصـ نيچنـ او را مورد بخشش ررار داد و بـه او .ارع شده استزبانش و

بر زبان دود رفـل سـکوت  ،يمحفوظ گرد از گزند زبان يدواهمياگر  :کرد

 (1ن .سـتين يبهتر از داموش ينتيز چيکه ه اعتماد نکن و بدان آن بزن و بر
        نشسته صم و بکم يبکنج دهيبر زبان22

 رحکماندکه نباشد زبانش يبه از کس

 يسعد

 :سکوت ديفوا

 دالصه کرد: ريتوان به طور فشرده در امور زميرا فوايد سکوت 

گونـه همان کنـد،يم مـهيازگناهان ب ياريمقابل بس سکوت انسان را در – 1

 گذشت. آنحضرت يمعن جمله کوتاه و پر بالً دررکه 

                                                 

 .221(  وام  احلك ايل،  ويف، ص 1)
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 23 (1) مل صمب جن ""
 (افتيسکوت کرد نجات  يهر کسن

سـت ا يمعنـو اتيح يکه سرچشمه شهياندسکوت انسان را به تفکر و – 2

، بر عکـس اندو اهل علم هيرو افراد ساکت نوعاً فکور و پرما ناي از دواند،يم

دهنـد. ميو کمتـر از دـود عمـل نشـان  انـدهيافراد پرحرا که غالباً کم ما

 تاحساسـات اسـ يهکننـد ليسکوت، آرام بخش روح و تعـد نايگذشته از

آرامـش  وهيـ: ناز دردـت سـکوت منديگومي يالمثل عربنان که در ضربچ

 گفت. شهياندتوان بوستان تفکر وميرا  يپس داموش (است زانيآو
 .آورديبه بارم يرا  ابالناانس که نقطه مقابل سکوت است، يپرحرف – 3

 چه غم ييگو رياکر د يگو نکو      تار دمل به گفــتأم يب مزن
 (يسعدن        

کـه سـخن  يسپرد کـه سـکوت در مـوارد يبه فراموش دينکته را نبا ناياما
گردد و نشانه ضعف و ميمحسوب  بيمعا نياز بزرگتر يکيگفتن  زم است 

اهلل اســت. ســخن گفــتن و  ريــاز غ و تــرس يو عــدم شــهامت روحــ يزبــون
 .ديسنج ديبا تيرا بر حسب مورع يداموش
 گناه است نم،ياگرداموش بنش          و چاه است نايبکه نا نميب وگر
وجه به حراست زبـان اسـت و چـه تگناهان م يارياز بس زيپره نکهايدالصه

 اريکه انسان با مشزو  سادتن زبـانش بـا ذکـر دـدا آن را از بسـ کوستين
گـام  دـويش يمعنـو يتقـاار يو در راسـتا ديحراست نما يادالر يلودگآ

 بردارد.
 

                                                 

 .2501(  نل الرتم ي، ح يث1)
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 29 

 

 

 ينيسخن چ
 نيواملرسةل اءيةاالنب ديسة یوالصةة  والالةةع  لة نيللمتقة والعاقبة  نيهلل رب العامل احلمد
 .نيمجعأصحابه أآله و  ىو ل
 اما بعد! 

  کس جنگ چون آتش اسـتدو انيم

 ـش استکـزميبدبخت ه نيچسخن

 و آن خوش دگر باره دل ــنايندکـنـ

 جلـخ خت وــور بک انيـر ماند يو 

 

 يبعــ  انيـبد که متأسفانه در م اريزبان و عادات بس هر هاياز شاخه يکي

 کيـرا از طـر   ياست. سخنان ينيچو سخن ميشود، نمامي دهيافراد د از

 لهيگـردد و بـه وسـ گريد يرابطه با کس عو قط يدگيشخص که باعـث رنج

 تـهگف ينيچاسـاا  بـازگو نمـودن سـخن ريبـا سـا اياره اشگفتن، نوشتن،

ارتااط سالم و حسن معاشـرت از ماادـد م ـم  جادايآن رو که شود و ازمي

 ـمانهيـارتاـاط دم نايـدـدد بـرهم زدن که در ياست کس يناو ماتيتعل

دوسـتان بکـارد و در ماابـل  انيـو عـداوت را م يدشـمن، نهيو بذر ک ديبرآ
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 دهد، قـدمي تفرقه دستور از يدور و يو هماستگ يبرادر دعوت خداوند که

                                    گناه شده است. نيمسلماً مرتکب بدتر علم کند،

 ينيچاثـر سـخن که بر يسخت هايو کشمکش ها، نزاعهاتي، جناهاقتل چه

سـاخته  يرا متالش هازشت چادر از خانواده يخو ناياست، وستهيبه وقوع پ

 است. افکنده ييو اوالد جدا نيشـوهر، والد زن و نيو ب

 شوند:مي ميسته تقس به دو نانچيسخن

مـردم ماننـد  انيم يتفرقه، اختال  و دشمن جاداييبه عمد برا يگروه – 1

را  يو تا خاـر نندينشميآن  و نايروند و نزدميخانه به آن خانه  نايکرم از

خـود،  ينـيافتنـد و بـا خارچميشنــوند، بالفادله به راه ميبه گوش خود 

 (1) کنند.مي  برپا واشفتنه و

 يدوست دارند بـرا ياند که بدون قـــصد و غرضيافراد گريد يادسته – 2

 نايکننـد، ينيچسـخن گـرانيو از د ننديو آن بنشـ نايپرکردن اوقات نـزد

شان به گوش يحر  و سخن کيهستـند که به قول معرو  تا  يگروه افراد

بروز تشنج  ثباع جهينتدر  کنند وميکالغ و چ ل کالغ  کيرسد، آن را مي

شـوند. از ميخانواده و افـراد جامعـه  کي يمردم و اعـــ ا انيو اختال  م

 و حرام اسـت کـه ياخالق لياز رذا يکي ينيچخنسمادس اسالم  نينظر د

شـود. ميانسان از ب ـشت و گرفتار آمدن بـه عـذا  دوز   تيباعث محروم

 :ديفرماميخداوند متعال ارشاد 

ٍف مَِّهنٍي،  ِطع  َواَل ت  ﴿  1 (2) ﴾ََهَّاٍز مَّشَّاء بَِنِميمٍ  ك لَّ َحةَّ
                                                 

 خشانیر ليف حممد خةقی أتتکامل ا (1)
 .11 -10قلم: سوره  (2)
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کـه  ييجوبيـمکـن، ع يرويـخـورد پميسـوگند  اريکه بس ياهياز فروما»

 «.کندمي ينيچهمواره سخن

 :نديفرماميدر ادامه  سپس

 2 (1) ﴾  ت لٍ  بَةع َد َذِلَك زَنِيمٍ ﴿
 «.انگشت نماست يکارو بد ييزشت خو و يدر سنگدل هانيعالوه برا »

اسـت  ياحرامزاده يبه منعا "ميزن": ديگومي عاداهلل بن ماارک ح رت

  دارد.ميرا نگه ن ياسرار چيو ه تيتربيکس و بنا

ََطبِ ﴿ :ديفرماميدر حق همسر ابول ب  خداوند  3 (2) ﴾َوام َرَأت ه  ََحَّاَلَ  احل 
 «است نيچمعرکه و سخن اريآتش ب و»

را مورد نکوهش قرار داده و نسـات  ينيچسخن زين رسول اکرم ح رت

 .اندآن هشدار داده يبه عواقب اخرو

  (3)« اجلن  قتات دخليال »: قولي قال: مسعت رسول هللا رضی هللا  نه فهيحذ  ن
ــروافــهيح ــرت حذ» ــ کننــد کــه آن ح ــرتمي تي ود: آدم فرم

 بـه« منما» ريمسلم تعا حيدح ثيدر حد«. شودميوارد ب شت ن نيچسخن

 است. نيسخن چ يفته که آن هم به معناکار ر

آن بـه  انيـن عادات زشت و ناپسـند اسـت کـه ماتالآاز  ينيچ! سخنيآر

شـان سـر راه ورود بـر ياخالقـ لـهيرذ نايـشـوند وميوارد ب شت ن يسادگ

 خواهد کرد. جادايمانع

                                                 

 .13قلم: ( سوره 1)
 .4د: المه ( سور 2)
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ذکةر  او أر  إذا ني بةا  هللا الةذ اريةخ» يبه الناـ الغيعادالرحمن بن غنم  عن
 4(1)«حب  الباغون الربآء العنتاأل نياملفرقون ب م يو شرار  با  هللا املشاءون ابلنمهللا 
شـده اسـت کـه ح ـرت رسـول  تيـعادالرحمن بـن غـنم روا ح رت از»

هستند که از مشـاهده  يبندگان خداوند کسان نيترستهيفرمود: شا اکرم

هسـتند کـه بـا  يانخدا کس ندگابن نيافتد و بدترمياهلل  اديبه  ميآد هاآن

خاص اشـ ان بهش نيدترب و به آنان ييدوسـتان باعث جدا انيم ينيچسخن

 «.دهندميرا نسات  يايپاکدامن، لکه ننگ و ع

 :نانيقبر در انتظار سخن چ عذاب

 عةذابنيومةا  عةذابنيإهنمةا » فقةال نيقةرب  ى ل قال مر رسول هللا ابن  باس  ن
 5 (2) «م يابلنم يشميفکان  بول وأما هذامن ال زهنةتالي أما هذا فکان ال ريکب  يف
از کنـار  امارخدايپ يشده است که روز تيروااز ح رت ابن عااس »

ن آکه  يزيدو در مورد چ نايو فرمود: ستادايکرد که ناگ انميقار عاور  دو

از نجاسـت  يکـيپنداشتند اکنون ماتال به عذا  قارانـد. ميرا گناه بزرگ ن

 «.بود نيچسخن يگريرد و دکمين يددارر خوادرا

                                                 

 .17998اع اَحد، حديث: ( مالند ام1)
 .218( صحيح خباري، حديث: 2)
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 :لياسرائ يدر بن يو خشکسال يقحط

قوم  يديشد يو خشکسال يکه قحط هااز سال يکي : درديگومياحاار  کعب

رفـع آن  ياز خداونـد بـرا يکرد ح رت موسمي ديرا ت د لياسرائ يبن

 طلب باران کرد. يخشکسال

تو  ي! من دعايموس يا» فرستاد و فرمود: يوح يموس يسوبه  خداوند

 يشما شخصـ انيم در رايکنم، زميرا که همراه تو هستند اجابت ن يو کسان

کند. مي يزشت خود ادرار و پافشار نايدارد که بر وجود نيچنمام و سخن

  عرض کرد: يح رت موس

 «م؟يجمع خود بران انيتا او را از م ستيپروردگار! آن شخص ک»

کنم، مي ين  ينيچسخن و مينما ا ازشما ر من! يموس اي» رمود:ف خداوند

 عمـاجرا اطـال نايـچـون از يباشم؟! قوم موسـ نيچحال چگونه خود سخن

برکـت و گاه خداوند توبه کردند، آنگاه خداوند به سـاب به در يفتند همگاي

و  يبـاران رحمـت فرسـتاد تـا از قحطـ انآنـ خـود، بـر يرحمت گسـترده

 6(1)فتند. ايات نج يخشکسال

 ينيچسخن واملع

 :تيو ترب ميبارآمدن و تعل طيمح –1

 گـرانياز د ييگواند که طعـن و بـدرشد کرده يطيدر مح هااز انسان يبع 

 ريثتأ تحت ناخواسته ايشان بوده است و او هم خواسته عادت و فرهنگ ءجز

                                                                                                   است. دهينوا گردقرار گرفته و با آنان هم

                                                 

 .155، ص 3( إحياء  لوع الدين، ج 1)
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 ي:حسادت و بد خواه –2 

فتنـه  شيدايـدر پمـيعامل م  گرانينسات به د يحسادت و بدخواه يگاه

 است. ينيچو سخن ييجو

اش را برده ي: شخصديگوميبن سلمه  به نال از حماد يمحمد غزال امام

 چيغـالم هـ نايگفت: داريمعامله به خردر موقع وش به بازار برد. به قصد فر

 ندارد. ينيچبه جز سخن يايع

و بـه  ديـشـد و او را خر يبـه معاملـه راضـ بيـع نيبا داشتن همـ يمشتر

غـالم بـه همسـر اربـا  خـود گفـت:  يشـد روز يسپر يبرد، مدت اشخانه

اج کنـد، اگـر ازدو گـريد يخواهـد بـا کسـميشوهرت تو را دوست ندارد و 

ن پشت سر گـرد ياز مو يمادار غيبا ت ديکار منصر  شود با ناياز يبخواه

 ليبخوانم تا قلاش به تو ما يتا در آن دعا و افسون ياوريمن ب يبرا دهياو بر

                                           شود و تو را دوست بدارد.

شـق اسـت و دل بـه ع نئاخـ يروز به اربا  خود گفت: همسر تو زنـ همان

امشب خـود  ،يحر  مرا باور ندار خواهد تو را بکشد، اگرميداده و  يگريد

 چه کند؟ نيآنگاه با ،يديرا بخوا  بزن تا او گمان کند که تو خواب

وانمود کرد کـه  نيخوا  رفت و چناستراحت به رخت يشب مرد برا هنگام

 خوابش برده است.

مــرد بــا  د،يــآمي او نيدارد و بربــالدســت  در يغــيکــه ت ديــرا د همســرش

فادـله زن قصـد کشـتن او را دارد، لـذا بالکرد که  نيايدــحنه  نايدنيد

اثنا غالم به سرعت نزد خانواده زن رفت  نيبلند شد و زنش را کشت در هم

 د،يهمسـر رسـ يادهخاـر بـه خـانو يقتآگاه ساخت و يرا از قتل و شانايو
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کشـت  لهيدو قا انيم جهيرا کشتند و در نت او و ختنديبه خانه مرد ر يهمگ

 7 (1). شد آغاز کشتار و

 :يتملق و چاپلوس –3

کسـب منفعـت از  ايـ تيجلـب رضـا يبرا يموارد تملق و چاپلوس يبرخ در

از  يبع ـ رايـشود زمي ينيچسخن يماريساب ب ،دـاحاان مال و حکومت

و هتـک  ينيچسخن لهيبرند که به وسميخود گمان  يمردم با نگرش مـنف

 کنندمسئوالن را جلب  تيرضا توانندمي گرانيد انيم يزيانگتنهحرمت و ف

 برسند. يينوانان و کانال به  نايو از

 :و گرم کردن مجلس حيتفر –4

 نـاروا و ،تيـاهميب يکنند که غرق شدن در امـورميمردم گمان  از ايعده

 يو بـرا يشـوخاست  يکار ينيآفر مردم و فساد انيم يچند دستـگ جاديا

 نکـهايرو بـه مح  ناياز د،يتوان بدان ماادرت ورزمي حيتفرو  ييآراسمجل

در مـورد  ايـرا و  يسـخن ياز جانـب کسـکند ميآن جمع  انينفر از م کي

خن نشــينند و ســميبــه دناــال هــم  نند،ينشــميرا ناــل  يخاــر يشخصــ

 نيکننـد. بـد ياحسـاس کسـالت و خسـتگ ايبدون آن کـه ذره ند،يگومي

 يروو آ  تيـثيو ح يحاوق ميبه حر غيات و ينيچسخن با ايعده بيترت

 رانيو راو آخرت خود  ايکنند و دنميو  بر پا شآ مردم تجاوز نموده، فتنه و

 سازند.مي

                                                 

 .158، ص 3( احياء  لوع الدين، ج 1)
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 :نانيچخنبرخورد با س در مردم تيعدم احساس مسئول –5

نمـودن،  بيتکـذ ليـقاخـود از  تيمردم نسات به مسئول يتوج يب يگاه

بـه  دنيـدبا سـکوت و خن يستن کار آنان و گاهزشت دانترساندن و  خ،يبتو

 شيدايـپ ياز عوامـل اساسـ يکـيخـود  نايورزند ومي يشان کوتاهسخنان

 شود.ميمردم  انيم در آن وعيو ش ينيچنسخ يماريب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهقضاوت عجو هاي جمعه                                                                خطبه

 

588 

 

 

 30 

 

 قضاوت عجوالنه
 یحممددهلل و  دد نيوامل سدد  اءيددشدد ا اب  أ یوالسدد ع   دد والصدد   ،نياحلمددهلل ر  ا الم مدد

 . نيمجمأصحابه أآله و 
 يدعهوگرر و ينهااريدر عرصهه د ريخط يهابياز آس يکيعجوالنه  قضاوت

همانها  بخشهامي ييرهها بيآسه نيهانسها  را از ا که يسبب رانهيباشا، مي

 متعال است. محکم با خااونا و يارگباط قو

بهه همهين  دار باشابرخور يکاف يشيو قضاوت درست آ  است که از دورانا

 : ايفرماميخاطر امر نموده 

َإٌصدد  حإ ا ﴿ الاددُ  بدا اها ددي إ ا َداٌ ودداص ب  ٍ  ب  ا اددُن بداَا اِي إدد ا أاك ْإص  دد دداءسإٌق بااس  يما آوا إدد ا ا ك ما  َ ددا الِدد َيا أايدُّها
د و نيا  ا اى واا بداما ٌ   1 (1) ﴾َإٌق َنا

! اگر شخص فاسقي خبري را به شهما رسهانيا اياکساني که ايما  آورده اي

شها  الاز حال و احو)باو  آگاهي  آ  گحقيق کنيا، مبادا به گروهي درباره

 . و از کرده خود پشيما  شويا ،آسيب برسانيا و شناخت راستين ايشا 

                                                 

 .6ج ات: ح( س  ه 1)
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ههم  هستنا، و يماريب نيگرفتار ا که يهايمعالجه انسا  و ييمنظور رها به

 قهييدق ياگاهيبه نررش و د. که به آ  مبتال نشاه انا يحفظ کسان نيچن

 :ميدار اجياحت بيآس نيا هاينشانه وبناي چوب راجع به چهار

 :زده قضاوت شتاب و اظهار نظر يا: معناول

 يليقضاوت راجع به همهه مسها و هار نظرظا يبررس و قيباو  گحق و عيسر 

 يرا ليهاز قب ،کنهايم اايگباط پمردم به صورت عموم ار ايمانا  به مسل که

 ا يهب نقهل و وهيدر شه و ايهعقا اظهار نظر نمود  در مورد احکام و داد  و

 (1) دوروبر آ  موضوع. طيو شرا تياز واقع قي، باو  شناخت دقهاآ 

موضهوع خااونها متعهال اشهاره  نيهافه  بهه ا ا يهحادثهه وجر ا يب ضمن

 :ايمارفمي

 2 (2) ﴾ا ٌذ ْدا اِقٌ  اهإ ِب اٌلس  اَ كإٌق واْداقإ لإ كا ِب ابٌد ااه كإٌق واا لاٌيسا لاكإٌق ب ه    ٌ ق  ﴿
 رريد يهو آ  را از زبها   ا،يرفتمي عهيشا نيآ  زما  که به استقبال ا در"

از آ   يکه علم و اطالع ا،يکردميرا پخش  يزيزبا  خود چ و با ا،يربودمي

  ."اينااشت

 ،اسهت ا يابتهاا بهه صهورت شهن ،يفهم موضهوع و افتيکه در ست،يهيبا

 ايهسرانجام بهه صهورت کهالم  و ،رديگميعقل قرار  قلب و اريسپس در اخت

آنهها  افهتيکهه در ايهفرمامي ا يقرآ  ب جانياما در ا ا،يآمي و... در نوشته

 قهلا  نه زبهآ  را زبها  به عيسهر و يهيپروايب ينوع و ،بوده يزبان يافتيدر

قضهاوت کهرد   حکم نمهود  و عجوالنه و يکنجکاو و قيکرد ، باو  گحق
                                                 

گ ی، أتليف آسيب ش( 1)  سيهللحممهلل   ح، ْ مجه   هللالمزيز س يمی اسی دي هللا ی و د ْ 
 .15   : ( س  ه 2)
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 ،نيسردسهته منهافق يشروع گهمهت از طهرع عبهاان بهن ابه با است. انرار

در الک  قلب و ،شاه اهيکش ياهيپرده س هاعقل يرو بر .ايکر گرد هاگوش

 قهتيقاز ح ي، بهاو  آگهاهههاگاز زبا  گاخت و يبرا اا يم خود فرورفتنا و

 بود. اهيگرد يخال ا يجر بر و دور ليمسا و طيباو  گوجه به شرا و ماجرا

افه  را بهه  يمهاجرا «ظهالل القهرآ  يفه» ريسناه گفسهينو قطب ايس

پخش ماجرا همراه  وهيش»: ايگومي و اينمامي ريگصو ييبايز و وايصورت ش

 اريبس يرا در بر داشت که موضوع يموضوع نيگرکمهت  حرمت  ،نيبا گوه

 يچشم پوش و يکارمالحظه نيآ  را باو  کم گر و ،خطرناک بود حساس و

آ  را از  يزبهان يعنهي اييهرباميرا  رهرآ يد  ياز زبا  » نمودنا:ميمطرح 

کنها، مي گامهل آ  را بهازگو و قيهگحق و شهيباو  انا و رد،يگميرريزبا  د

آ   بها يارکه زيهن ههاعقل و ،نهاارد ا يشن سمع و با يار سخن سروکارکان

 شها هايبها زبا » دهنهامين قهرار يبررسه را مورد گامل و هاقلب و ،ستين

گنها  يعنيدانستنا مين يزيکه در مورد آ  چ ،کردناميرا مطرح  يموضوع

 ا،يهآبرمي بيهرو  ههاکهه از دهن يشناخت کلمهاگ قلب و نه عقل و ،زبا  با

 آ  را  ايشههيانا لهب وق چيه و اه،يثبت نررد ياپروناه چيکه در ه يکلماگ

 3 (1) «بودنا نکرده رورم

 :زده قضاوت شتاب : اسباب حکم ودوم

داد  شهتابزده منجهر نظهر کهه بهه حکهم کهرد  و هستنا يعوامل و اسباب

 :ميينماميآنها اشاره  يشونا، که به برخمي

                                                 

 .80ص  6( ْفسري يف ظ ل الق آك، ج 1)
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  :يپرورش زمان خرد سال -1

کهه  ،ابهايميپرورش  يردام در داما  پار و خانواده و ا يانسا  در م يگاه

بوده انا،  قياز گحق شيپ و ليداد  حکم باو  دل و اظهار نظر يژگيو يرادا

 . آنا  شاه است عادت و ،ودهمن تياخالق آنا  به هم سرا نيا ،هساد اريبس و

  :ورفاقت ينيهم نش -2

 نيدر ا ميالتزا که گعها و يگروه ا يدر م يانسا  به سبب زناگ زين يگاه

کهه  يزمهان ژهيهبهه و ،رديهگمي الرهو و ،گرفته قرار ريا، گحت گاثننااررابطه 

اعتمهاد بهه نفهس  ماگشيگصهم و خهود مورد در و داشته، فيضع يتيشخص

ق اخال ه آداب وت ملتزم بسرشجا نقش دوستا  پاک نينااشته باشا، ودر ا

 و شهعور يااريهب گهردد، کهه سهبب آرامهش روا  وميگر معلوم شيب ينيد

 شود.مي حجوار احساس و

 ي:کارفراموش غفلت و -3

 و يرا اهيهسبب بروز پا  يفراموش نمود  انسا  گاه و يگوجه يب و غفلت

درين حالت ايجاب ميکنا گها شهخص درس،   ،شودميزده  شتاب اظهار نظر

اشهتباه  نيها دچار رريد بارگمرين و گکرار هميشري در زناگي داشته باشا 

 اخلدددا  ني ريو خددد نين آدع خطدددبدددسددد  ) :ايهههفرمامي نشهههود. رسهههول خهههاا
خطاکهارا  گوبهه  نيبهتر وگردنا، ميهمه فرزناا آدم دچار خطا 4(1)(الَ ابد ك

  گا  هستنا.کننا

                                                 

 .4251( س م ابم وامه، حهلليث: 1)
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 :يغرور و خود پسند -4

، دادهگوش انسا  را نوازش  ييبايجمالت ز و نيريسخنا  ش الفاظ و يگاه 

 قود حهصهورت بهه خه نيهدر ا شهونامي وي يپسهناخود و رباعث غهرو و

اظههار  رهرا يدر مهورد د قتيفهم حق و يبررس و قيکه باو  گحق ،دهامي

 و موضهوع گوجهه کهرد نيهبه ا اسالم ميگرا رسول ا،يقضاوت نما نظر و

)ا كق ختَصم ك ايل و لم  بمضكق أحلم حبجَه وم بمض بمدم َضديل لده  :ايفرمامي
شهما  از يبعضه»5(1)(خدَهاودم ال دا  بد  أ  طع لده َطمدحٍ أخيه شي اص بق له بإمنا أَ

از  يبعضه چه بسها کننا،ميخود را مطرح  نيب هاياختالع نزد من آماه، و

گوجهه بهه  باشها، چنها ن هه بها رهريد يتر از بعضهب شبيان استاالل و شما

 يبهه نهاحق بهه او دادم، به را رهريحق د قضاوت نمودم، و ه نفع اوسخنش ب

 ا)حهق( ر پهس آ  ام، گرفتهه در نظهر شياز آگش جهنم را بهرا يش  بخش

  ."ردينر

 :يبررس و قيتحق هايبه راهکار ينا آگاه -5

 بهه حکهم و نها يحصهول اطم و قيگحق يراهکارها و هااز روش يگاهآ عام

آ  را مطهرح  يمکان باو  مالحظه در هر و گردد،ميقضاوت عجوالنه منجر 

 دوجهو ياديهز هايگجربهه و هاروش يابيحقيقت و قيگحق يکنا، اما برامي

 :ميينماميا اشاره هکه به چنا مورد آن دارد

                                                 

 .2680( صحيح خبا ي، حهلليث1)
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 رهيس و به قرآ ، سنت بيموضوع به گرگ قتيروشن شا  حق فهم و يبرا 1

 ا،يههمراجعههه نما تيههدرا صههاحبا  عقههل و و ياهههل ر  و رسههول اکههرم

 :ايفرماميکه خااونا متعال چنا هم

َ   ٌو   والاٌ   ادُّوهإ ا َلا الِ سإ ل  واا َلا أإويل  اٌلا ﴿  6 (1) ﴾يما ياٌسَاٌ   طإ  اهإ و ٌ هإقٌ و ٌ هإٌق لاما  ماهإ اِل
کردنها، مياگر اظهار نظر در مورد آ  را به رسول و فرماناها  خود واگذار "

 يريگميشانا، که اهل حهل و عقها و گصهمميخبر آگاه  نياز ا يگنها کسان

 ."هستنا

بهر و فرمانهاها  خهود مغپي بهه بهارهاين گفتن درسخن ،اين گونه افراد اگر

 (ر گهزارش دهنهاوال  امئشنونا فقط به مسي را که مييبرهاو خ)واگذارنا 

کننا که اهل حهلّ و عقانها و گنها کساني از اين خبر ايشا  اطّالع پياا مي

 . نمايناآن ه بايست از آ  درک و فهم مي

 نيترهب .شودميکه موضوع به او مربوط  يدر مورد کس قيگحق پرسش و .2

 يحاطب ابن  به ةدر مورد نام انرسول يريگموضع نمونه در اين رابطه

  آنها از زما  هجوم مسلمانا  به دو خبردار نمو شيقر نيمشرک يبلتعه برا

 محما اطالع داده بود، و به حضرت يوح قيمکه بود،که آ  را خااونا از طر

 ياز داور شيپ دوه بتساخاو را از موضوع مطلع  که خااونانيبا ا رسول خاا

 نيهشاه؟ چرا ا يحاطب چ» :به او فرمود و ،اظهار نظر، حاطب را فراخوانا و

ان در مورد من شهتاب مکهن! مهن بها  رسول اي ؟ حاطب گفت:يکار را کرد

 خهود ،ناارم هاآ  با يرريد بطاوقرار داشتم، و ر قول و و ما يگنها پ شيقر

                                                 

 .83 ساء: ( س  ه 1)
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 ينونااشهايخو قهوم و يدارا نياجراز مهه رريد يکه بعض ا،ينادميهم  شما

ا، مهن کردنمي تيحما و يخانوده آنا  در مکه نرهاار و ييکه از دارا بودنا

 يعهها و مها ياز آنها  پ يبرخ ناارم، با يشيخو مکه قوم و آ  که در يبرا

برگشهتن از  يوقهت بهرا چيه راکار  نيا و نا،ينما تيمن حما داشتم، که از

 يبهه کفهر دلبسهتر  رهاهيشها  ه سهلما مز ا پس ام، وانجام نااده نميد

خطهاب بهه اصهحابش  بهانه او را قبول نمهود و و رسول خاا عذر .نااشته ام

بن خطاب از رسول خهاا اجهازه  ! عمرايگوميفرمود: حاطب به شما دروغ ن

 رسهول ايهگفهت  و کنها،مجازات  يخواست، که او را به خاطر جرم جاسوس

 شها يرسهول خهاا در جهواب ا .زنميمرا  گردنش اياجازه بفرمااگر  ان

  :فرمود

 ايخواهميهرچه را »شناسا، فرموده است: ميبار را خااونا خود بهتر  اهل

 7(1) ام.اهيمن شما را بخش ا،يانجام ده

آ  دوبههاره  ياگيهه يپ در صههورت لهزوم و يحته . دقهت در گههوش داد  و3

 يلهعدسهت رسهول ان پهرچم را بهه  بهرينمهود  روز خ قيهگحق پرسش و

کسهب  و بهريخ هايشا  در گا باز برو» :ايفرماميخطاب به او  سپارد، ومي

 ،تيولؤآن ه مسه يرفتن برا جلوميپس از ک يعل» برنررد بجنگ و يروزيپ

 و ست،يروشن ن يحاود سپرده شاه، اما گا به او يکارکنا، که مياحساس 

 :کناميل اسؤ ،گرددمي خامت رسول ان بر دارد، سپس حيگوض به اجياحت

 يوقت گا» ا:مايفرمي؟ رسول خاا  ميوگا کجا با آنا  جنگ کن يطيشرا يباچ

محمها  و سهت،يخهاا ن ريهغ يرساديفر فرمانروا و چيدهنا، که ه يکه گواه
                                                 

 .600 امحهلل، حهلليث: ( وس هلل اواع1)
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گرفتن اموال  خو  و ختنير ،شانا نيحاضر به ا اگر ست،فرستاده او بناه و

شها  بها حساب ، واباشه که حق يمرر در موارد ما ممنوع است، يشا  برا

 خااونا است:

 و يآگهاه رهرا يگوا  در مهورد دميتر شيب ،ينينشهم . در ضمن رفاقت و4

فهراوا  نمهود،  شيستا رريد ينفر در حضور عمر از کس  يکرد  اايگجربه پ

 شيعمر فرمود: په خيرن :؟ گفتيابا او به مسافرت رفته  راهيه :عمر فرمود

ام. عمهر هنکهرد يکهار نينهه چنه :گفهت ؟يارپو بسرا به ا يامانت اي گاآماه

 يشناسهميمکهن، چهو  او را ن شيستا و فياز او گعر فرمود: ساکت باش، و

 برد.مي نييپا که سرش را باال و يااهيکنم، او را در مسجا دميفکر 

بهه  مهيمه حسهاس و اريکه موضوع بس يکسان يآورگرد نمود  و روبرو .5

 يرا برا يکه علميهنرا رسول ان ،شودميمربوط  هابه آ  يصورگ

بهه او بنحوي گفاوت کرد  را به اين شهکل فرستاد، نخست  منيقضاوت به 

طهرع  گردانا! هرگهاه دو رو زبانت را استوا ييراهنما تيداد: خااونا قابل ادي

از  شيپه ،يايشهن يرا بهه خهوب يسهخنا  اوله نزد گو حاضر شهانا، و دعوا

تر به که ،شودميبا عث  نيقضاوت مکن، ا ها ريه ،دوم سخنا  نفر ا يشن

 8 (1) .يگر قضاوت کنقيدق و

 ايه يسهخنا  کسه نا يمختلف ش يزمان هايفاصلهدر  بار و ياز  شي. ب6

هر بار، با بهار  هايگفته ةسيمقا و ،شودميکه موضوع به آنها مربوط  يکسان

کهه  ،رسهايم بهرخ شههي: به عااييگوجه فرما تيروا نيمثال به ا يبرا رريد

بههه  شهههياز مصههر عههازم حهه  شههود، عا ،قصهها دارد عبههاان بههن عمههر
                                                 

 سَاا القضاء.داود،  م اب ( س1)
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آورده انا که عباان  ر شنياه ام که: خبايگومي رياش عروه بن زبدهزاخواهر

واز او هرچهه  ،يمالقات کنه کن با او يبه ح  برود، سع نهيبن عمر از راه ما

گرفته است. عروة افر از رسول ان يارياو علم بس رايممکن شا، بپرس ز

آ   هاز او در مهورد همه ان بن عمهر را مالقهات نمهودم، و: من عباايگومي

 يههايزيداشت سؤال کردم، از جملهه چ اديبه  که از رسول ان هايزيچ

مهردم بهه  ا يهرا از م خااونا علم»بود، که رسول خاا فرمود:  نيکه گفت ا

 ،رسامي فرا شمناا يانا ناا  ومدانشمرگ  کهيقتواما  دارد،مين بر ميگما

نادا   هايآدم و دممر ا يدر م دارنا، وميدانش آنها را همراه آنا  بر  علم و

خهود گمهراه  ،اناازنهامي يمردم را بر گرفتهار يباو  آگاه مانا، ومي يباق

 کننا،( ميگمراه  زينرا  ررا يد شنونا، ومي

 ام المههؤمنين يبههرا ،امين شهههمههه ان ههه را از عبههاا ن»: ايههگومي عههروه

 و ،داشت ايگرد يمقاار تيروا نيرا در مورد ا اما او ،نقل نمودم شهيعا

عهروه او بهه گهو  :گفت و ،نرا فرموده باشاآ سخت بود، که رسول خاا شيبرا

 يوقته يخواهمياگر  :؟ گفتماست اهيرا از رسول خاا شن نيگفت خودش ا

کهه ابهن عمهر  فرمهود: شههيعا حضهرتدوباره از او بپرسم،  ،برگشت  از ح

مربهوط بهه علهم دوبهاره  ثيبهه حها عو از او راجه ،برگشت با او مالقات کن

مربوط بهه علهم  ثيدر مورد حا با او مالقات نمودم، و :ايگومي! عروه بپرس

گو بهاز ميرا بهرا ثي  صورت اول حاامه ان بهعبا ،باز هم از او سوال کردم

کنم مهي فکر :نقل نمودم، فرمود شهيعا حضرت يراب قاًيکرد، من هم آنرا دق
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نسهبت بهه سهخن قبهل  ياديهز گونه کم وچيچو  ه نا،يدرست برو شا يا

 9(1) ناارد. شا يا

 ياريمتأسفانه بسه ليوجود دارنا، و رريد ياريسب هايراه و هاگونه روشنيا

 و قيهگحق ، بهاو هاکردار و هابا گفتار ناارنا، و ينها آگاهآاز مردم در مورد 

 کننا. مي دعادالنه برخورنا

  :ينيعاطفه د افراط در احساسات و -6
مهوارد بهه اظههار نظهر و  ياريسهدر ب ينيفه دطعا و رتيآگشفشا  غ فورا 

 و رتيهاسهب سهرکش غ رايهانجامها، زميمحققانه  ريغ و ميعل ريقضاوت غ
 ازا ر اريهآرام نرهردد، اخت و مرا يشهرع  زايهچناچهه بها لرهام م ،احساسات

 يانجام در صهحراسر ،بردمي يهموارراه ناهر ه و او را ب رد،يگميب آ  صاح
از  تيهدر پرگهو روا ،سهتر آ تبه سازد.مي  سرنرو او را سرگردا  و يزناگ
رسول خهاا » :ايفرمامي شا يا :ميشنا شوآ شتريعامل ب نيبا ا ايبن ز هاسام

شکسهت  و شهاه، ريهگصبح هنرام با آنها  در ،فرستاد «حرقه» يما را بسو
 و م،يکهرداز آنهها برخهورد  ينفهر  ينفر از انصار با   ي من و م،يشا  داد
دسهت از  يانصار يمرد ،(ال اله اال ان) :گفت ا،يرا در محاصره د چو  خود

آوردم، پهس از آنکهه خهامت در يپها را از ام او زهيهاو بر داشت، امامن بها ن
دنا فرمودنا: اسهامه او را بو هايانرس شا يا هبرا  ربخ و م،يايرسول خاا رس

خواسهت بها گفهتن آ  مي؟َ! گفهتم يکشهت (ال الهه االن)پس از آنکه گفهت 
د، مرا سرزنش کر و ،خودش را نجات باها، رسول خاا آنقار آنرا گکرار نمود

 از آ  روز مسلما  نشاه بودم. شيکه کاش من پ ،آروزو کردم

                                                 

 ( صحيح اواع وس ق، سَاا الم ق.1)
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زبها  بهه شههادت ، ردآ  مهکه  کنناه اسامه پس از آ  يعامل گحر ،يآر 

 جهز احساسهات و يزيهنمود چميشود، شهادت که خو  مالش را محترم گ

شههادت  نرهرش و اراده اسهامه و ا يهکش نبود، احساسات کهه مفه سرطعا

و  ا،يهمانع از درک درست اقرار آ  مرد گرد و ،اهيپرده کش ريگفتن مرد اس

موش کرد، که خااونا فرا اما نمود، يکارپنها  و بيفر به دروغ و ماو را مته

 :ايفرماميبا خبر است ان متعال  هاهنيو رموز س هارار دلسگنها خود از ا

 10 (1) ﴾ ْدإٌ هللإوهإ يداٌم اٌمهإ اّلِلإ َإٌ  ا ٌك ختإٌفإ ا واا يف  صإهللإو  سإٌق أاوٌ ﴿
آشهکار  ايه ا،يهکنمي يمخفه تا هاينهيس برو به آنا  که، اگر آ  چه را در"

 َال: ضاص يو ا "داناميکنا( و آ  را ميخاا فرق ن يرا)ب ايينمامي
 11(2) ﴾نيإ  واواا ختإٌف ي الصُّهللإو إ يداٌم اقإ خاآئ  ا ا اٌلا ٌ ﴿
ها در خهود پنهها  ها و از رازي که سينهخااونا از دزدانه نراه کرد  چشم"

  ."آگاه است ،دارنامي

  :ايدل بستن به متاع دن -7

سهبب  ايهدن زيذفناپه و بناهيبه مظاهر فر ينامقهعال و يدلبستر زين يگاه

 عشهق و رايشود، زميصادر نمود   حيحکم صر و يعارضه ر  و يماريبروز ب

کنا، مهانع از مي نيسنر را هاگوش و نايرا نابهاچشم ،از حا شيب يدلبستر

موضهوع  نيهمهبهه  يخااونا متعال ،شودمي يابي قتيحق و يبرس و قيگحق

 :ايافرممي اشاره

                                                 

 .29:( س  ه آل  م اك1)
 .19: ك  ؤو و( س  ه 2)
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دددٌم أاٌلقادددى ا لادددٌيكإقإ َيا ﴿ ددد  ي   اّللِ  بداَا اِي إددد ا وابا ْداقإ لإددد ا ل ما يما آوا إددد ا ا ذاا ماددد ابٌدَإٌق يف  سا  َ دددا الِددد  أايدُّها
َإددد كا  اددد ادا احلٌايادددا   الدددهللُّ ٌدياا بام ٌ ددد عا لاٌسدددلا وإٌؤو  صدددا ْداٌ َا َ دددريا   الِسددد ا َادددا  إ سا اي   :(1) ﴾هللا اّللِ  وا

در راه خاا بهه مسهافرت  (براي جهاد)که مي! هنراايارده  آوايماکساني که 

و به  (آيا مسلماننا يا کافر. جنرياکه با چه کساني مي)رفتيا گحقيق کنيا 

يها گهو يمرو (نمهود يخود را مسهلما  معرفه و)کسي که به شما سالم کرد 

و ريها بلکه سالم آنا  را بپذي. )باشيا (او)مؤمن نيستي و جوياي مال دنياي 

  ."وجود دارد ( که در پيش خاا غنائم فراوانييا و باانيايسخ گوپا

 :قضاوت عجوالنه اظهار نظر و هايامديبه پ يتوجه يغفلت وب -8

موجهب  تيلومسهؤ نيهالتزام بهه ا يآثار ب و هاامايبه پ يگوجه يانجام بسر

 قيهگحق آرامهش و  ننمهود تيهاعر قضهاوت نمهود  و عيسر و يزدگشتاب

 -گفته شا زين شتريپ هم نا  که زيچ هر هايامايغفلت از پ رايز ،ددگريم

مرهر  ،شهودميعواقهب آ   با  شا  ويدست به گر و ا يسبب گرفتار گرد

 .ايو  شا  فرمائخود بخواها مص ااوناخ کهيآنان

 :زدهاظهار نظر و قضاوت شتاب هاينشانه :سوم

باشها، بهه چنها ميآ   ودج و انرريداردکه ب هاينشانه يماريو ب اهيپا نيا

 :ميينماميمورد از آنها اشاره 

اسالم  يکه برا ييهاهاز افراد و گرو ارينمود  و فاصله گرفتن بس يدشمن .1

 غههاتي، هجههوم و قضههاوت و گبلهايدشههمن سههاز نهههيکننهها کههه زمميکههار 

و رفت و آما صهورت گرفتهه  يني  که با آنا  همنشآورزانه بوده باو  نهيک

 .شاآشنا با  يو اخالق آنا  از نزد شهيو وضع و اناحال از  باشا، و

 
 .94:  ساء( س  ه 1)
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 تيهنسبت بهه بهاطن و ماه يگوجهيقرار داد  و ب اريظاهر را مالک و مع .2

 شيکننها، بهميگالش  نيد يکه برا هاياز جماعت ياريسفانه بسأافراد، مت

مسهواک، لبهاس، کهاله و  ش،يه: رليبه شکل و ظاهر انسا  از قب زيچ از هر

 فهاوتگيب الًمآنهها کها تيهر مهورد عملکهرد و ماهده دارنها، و گوج ...مامهع

را نتواننها  گوشود، خوب و با و راسترو و دروغميکه باعث  يهستنا، وضع

 باهنا. صيگشخ رريد ياز 

 م،يفتهاده نشها  دههپها اارزش و پشت  يآ  موارد را ب ،ميقصا ناار ما البته

جها نياوت وجهود دارد، و در امتف سقمت و با صح ياگيواردر مورد آنا   رايز

امها آن هه را از انسها  مسهلما  انتظهار  ت،سيدر مورد آنها ن قيفرصت گحق

 و کهار شههيو انا تيهاز ماه رياحتهرام و گقها هاتياولو بيگرگ تيرعا م،يدار

ظهاهر  نيها رايز همه نباشا،قبول و ظاهر او مورد  افهيانسا  است، هرچنا ق

 .اينماميو نجه ارا متو يضرر چناان

 نيهبهه ا ،به استاالل آنهها يگوجهيو ب ،ررا يد عذر و بهانه رشيعام پذ .3

 مشکل معنا ناارد. انسا  مانع يبهانه که در زناگ

فاصهله لهب بهه سهخن بال يهرکهار ا يهو د يههر سهخن ا يپس از شن .4

 نقل نمود . ررا يد يگشود  و آ  را برا

 تير و محل نمود  مسئولوستد تافيرو شتاب زده پس از د حياقاام صر .5

آ  را آورده اسهت،  يو چه کس ست،يکه دستور دهناه ک نيباو  گوجه به ا

را  تيلو مسهئو فيهگکل نيکه حهق گعه يهمه جانبه از کسان يو باو  آگاه

 دارنا.
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 :حکم و قضاوت عجوالنه هايامدي: پچهارم

 چهه بهر را يارانبهيناروا و عواقب ز هايامايزده پنظر و قضاوت شتاب اظهار

از آ  اشهاره  يبه برخه ن يدارد، ا يدر پميدعوت اسال گرا  و چه بردعوت

 :ميکنمي

 :گرانو دعوت ندارانيد آن بر آثار

 :گناهانيمتهم نمودن ب .1

ههم  تيهدر جاهل قحه کهيبه ناحق مورد اگهام قرار گرفت، کس شهيعا

را  خااونها او نکههيا ، بهبود، گا چه رسا شيآال يو ب پاک ياز آلودگدامنش 

و  امبرا يپ نيبا مسلما  شا  سربلنا نمود، و همسر رهبر مسلمانا  و برگر

و  او يو نرران طرابگه سبب اض يشا، گهمت تيبشر يخااونا بسو ةفرستاد

آنههم  اهيهسهول خهاا و همهه مسهلمانا  گردهمسهرش ر ژهيخانواده و به و

خااونها  ياز سهو ا شيا ي،قرآن اتيآ ا يکه گا نازل گرد يو اضطراب ينرران

 .ايماه گمام به طول انجام  يمات  هانها  يدانا

و  قيهو عهام گحق نياز طرع منهافق ينکپراعهيشا شا ياگهام وارده به ا علت

ٌمَإمإد هإ ظادِم ﴿ :ايهفرماميبود، خااونا متعال  ررا ياز طرع د يبررس لادٌ با ا ٌذ ما 
دد ٌدفإ ِب ا اٌلمإٌؤو  إدد كا وااٌلمإٌؤو  ادداتإ  ددرٌيصاس  ِ  وإ  ددني   ه ٌق خا ا ا بٌدد َا دد َاددالإ ا ها دداءإوا  ا  ،وا ِب اٌ بدامادد     اٌيدده  لاددٌ با ما

ِا   ٌ هللا اّللِ  هإقإ اٌلكااذ بإ كا  اء  بانإولا   لشُّهاهللا ْإ ا ِب  اءا باإ ٌذ َلاٌ أٌا  12(1) ﴾شإهاهللا

زنها  مهومن  مهردا  و سهتيبامين ا،يايشهنميگهمهت را  کهيچرا هنرام"

گهمت  ني: انايرو( را نبرنا، و نيو پاکاامن) بود   يگما  نود خ هب بتنس

                                                 

 .13 -12:    ( س  ه 1)
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موظهف شهونا( چههار ) آنها  سهتيباميرا نچاست؟  يبزرگ آشکار و روشن

را  يگواههان نيدهنا؟ اگر چنه يسخن آنا  گواه شاها را حاضر کننا، گا بر

مسهتحق مجهازات  و) گهوکردنا، آنا  بر اساس حکهم خهاا دروغميحاضر ن

 ."اودن( بانهيگاز

سهبب  رايهباشا، ز يکنم کافميگرا  فکر و دعوت دارا نيد ينمونه برا نيا

 سههت، بههه همهها  صههورت کههه رسههول خههاايکارو گناه يزيههفتنههه انر

شها  انسها  را بهه  ااريکه د ،هستنا يبناگا  خاا آنان نيبرگر ":ايفرمامي

 ا يهمه که اانه نيچسخن هايبناگانش انسا  نيگراناازد، و باميخاا  ادي

 باشا. ميگناها  يلکه دار نمود  ب يپ کرده و در جاديا يدوستا ، دشمن

 :يو غارتگر يزيخونر .2

و  بهرده ريدست بهه شمشه قيباو  گامل و گحق رريد يو افراد ايزنباسامه

رابطه و امثهال آ ،  نيشا  را مصادره نمودنا، و در ارا کشتنا و مال يافراد

 :ايرمافيمه ک ا،ينازل گرد هيآ نيا

دددٌم أاٌلقادددى ا لادددٌيكإقإ ﴿ ددد  ي   اّللِ  بداَا اِي إددد ا وابا ْداقإ لإددد ا ل ما يما آوا إددد ا ا ذاا ماددد ابٌدَإٌق يف  سا  َ دددا الِددد َيا أايدُّها
ِا  ل  َا دد َ دريا   سا َادا  إ سا َإد كا  اد ادا احلٌاياددا   الدهللُّ ٌدياا بام ٌ ددهللا اّللِ  وا عا لاٌسدلا وإٌؤو  صددا ْداٌ َا ددٌم  قٌ ٌ دَإ  سإ الِسد ا و 

 13 (1) ﴾اكا ِب اا ْداٌمما إ كا خا  ريصاباماِم اّلِلإ  ا اٌيكإٌق بداَا اِي إ ا ا ِك اّلِلا سا  ٌ  إ َدا 
در راه خهاا بهه  (بهراي جههاد)کهه ميايها ! هنرااي کساني که ايما  آورده 

جنريا آيها مسهلماننا يها که با چه کساني مي)مسافرت رفتيا گحقيق کنيا 

 (نمهود يخهود را مسهلما  معرفه و)ه به شما سالم کهرد ي کو به کس (کافر

                                                 

 .94: ساء( س  ه 1)
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 آوردههاباست آورد  مال او باشيا دست  يپ يا گو مؤمن نيستي و دريمرو

  . "فراوا  نزد خااونا است هايو نعمت

 :يمانيحسرت و پش .3

 "افه " ا يهبهه جر ياز حها شيکه گوجه به رسول خاا ارا ياز  يبرخ

کردنهها، از جملههه: ميبههازگو  رههرا يد يآ  را بههرا قيههنمههوده و بههاو  گحق

که پس از اعالم مسهلما   يو آنان ررا ياثاثه و دبن ثابت و مسطح بنحسا 

از  هيپس از آما  آ ايزبناسامه او ماننا ييشا  آ  مرد و گرفتن دارا

جانب خااونا، و ناروا دانسهتن کهار آنها  و روشهن نمهود  موضهوع، دچهار 

خوفناک آنا  را  يچو  شبحشا  هممرگ  ايگا فرا رس يمانيحسرت و پش

و برخهورد  طيمعه ياببنايلونا متعال در ارگباط با داستا  وداد. خااميآزار 

 :ايفرماميسوره حجرات اشاره  ررد و دوم نيا مصطلق، در يبن فهياو با طا

َإٌص  حإ ا  ا ﴿ د و نيا بدا  14(1) ﴾ اى واا بداماٌ َإٌق َنا
 ".ايشومي ما يخود پش ...سپس از کرده"

 :نفرت آنان جاديمردم و ا نانيدست دادن اطم از .4

به چشم  را او مردم معروع شوددر حکم و قضاوت  يزدگکه به شتاب يکس

رد وگواننها مهمين هاانسها  نرونهيا کننا، طبعاًميانسا  نادا  و احمق نراه 

اههت و نفهرت بماننا و حتا نسبت به آنها  احسهاس کر يباقنا  مردم ياطم

 ،دريهرا بر نها يو اطم بهتمح يجها نهيکه نفرت و ک يخواهنا کرد، و زمان

                                                 

 .6حج ات: ( س  ه 1)
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و دوسهتا   را يمسههم شهتريجذب ب يمسلما  برا اريدر اخت لهيابزار و وس

 مانا.مين يباق ايجا

 :مورد خشم خداوند قرار گرفتن .5

دچهار اشهتباهات و  ا،يهمهال نماها يو بررسه قيهکه نسهبت بهه گحق يکس

شهود، و ميمورد خشم خااونها واقهع  جهينتگردد، دريم يفراوان يهالغزش

و ههم در آخهرت بهه  ايههم در دن رد،يرد خشم خااونا قرار گوهرکس که م

 :ايفرماميشود، خااونا ميدچار  يآشکار ا يضرر و ز

 15(1) ﴾  ا اٌيه  غاضاِب  بداقاهلٌل ها اىواواٌم َياٌ   ٌ ﴿
 "گردد.ميو هالک  شود، پرت رشيگو هرکس خشم من دامن"

 :يقضاوت عجوالنه بر دعوت اسالم آثار

 :يو دعوتگر ينداريصف د يختگيخلل و درهم ر.1

 يخترهياختالل و در ههم ر يرا برا نهيزده زمداد  و اظهار نظر شتاب حکم

 سهناهينو آوردميجود گرا  به وو دعوت دارا نيد ا يم يدرنظم و هماهنر

موضهوع را مهورد  وايش يريو گصورسا  ا يا برابطه ب نيظالل در ا يف ريگفس

در  زيانر راسه يمنف ينکپرا عهيشا نيچنهم ":ايفرماميگوجه قرار داده و 

انا، چه ستادهينا  دارنا، و استوار اياطم شيخو يرويکه به ن يمبارزان ا يم

را  يضرورريو غ اهينه سنج هايو حرکت شودمينظ يبسا سبب اختالل و ب

کرده انا، از خهود بهروز  اايکه از آ  هراس پ يزيچ اماياز پ يريجلوگ يبرا

 کنناه باشا.  نابود ،خطرناک يکه ممکن است، گاه يدهنا، حرکاگ

                                                 

 .81( س  ه  ه: 1)
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داد، به سبب  رخ نهيرج در مازاوس و خ فهيطا دو ا يکه م يانيجر هم و 
داده  يآنهها جها ا يهکه خود را در م يهوديمرد  زيانرگوجه به سخنا  فتنه

 اهيآنها  گسهتران سر اش را برهيسا تيميصفا و صم کهميايدر ا همبود، آ 
چپاول و کشهتار گذشهته "البعاث ومي"جنگ  اديرا به  آنها يهوديبود، مرد 

بها مسهلح  و ،نمهوده  يرا بسه خهود آنها مردا  و افهراد ،که انااخت، گا آنجا
به رسم  کردنا، رريکاياز  ييو انتقام جو ييروايرا آماده رو نمود  شا  خود

جنگ نمودنا، و اگر  رج مردا  خود را آمادهزاوس و خ فهيطا تيجاهل زما 
و  ا ينبود، هما  وضع و جر لطف و رحمت خااونا و دخالت رسول خاا

آنها  شا، رسول خااميدوباره زناه  تيو کشتار زما  جاهل يدسترچنا
 "و فرمهود: ايهآور گردادي يخااونا، پس از کفر و گمراه تيرا به نعمت هاا

را  يدوره جهاهل يو دعواهها ههاجنگ ا،يخواهميلمانا ! شما را به خاا مس
شهما هسهتم، و خااونها  ا يکه من هنوز در ميآنهم عزت و حال ا،يکن زناه
آ  عهزت و کرامهت  لهيفرمهوده اسهت، و بهه وسه ييرا به اسالم راهنما شما
ز خته اسهت، و اشما دور سارا از  تيو عادات و فرهنگ دوره جاهل ،اهيبخش

گا  بهه وجهود آورده اسهت، بها  ا يالفت و محبت را م نموده، و تا يکفر رها
 16 (1). ايبرگرد ،ايبه آن ه شما به خاطر آنها کافر بود ا،ياهخومي همهنيا

مصهر ميحرکهت اسال يبهرا يالديپنجاه م"که در دهه اي هم و  واقعه و 

و  ا يجوهبهه سهخنا  فتنهگعهااد از افهراد آ  آما، به آ  صورت کهه  شيپ

و گامهل گهوش  قيهاههل باطهل بهاو  گحق دال  و سخنا  پوچنهيک يافترا

 يدسههترگرا  چناجمههع دعههوت ا يههدر م يمههاگ يبههرا کهههيدادنهها، طور

                                                 

 .398، ص 1( ْفسري ابم سَري، ج 1)
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اختالفههات بههروز کههرد، و اگههر لطههف خااونهها و اراده و حکمههت و ثابههت 

 .اينورديمرا در ميدعوت اسال ،يوفانط نيقياز آنا  نبود، به  يجمعميقا

 :ينيکار د شدن روندکند .2

عهوت بر رونا کار د مايمستق ،در امور قتيو کشف حق قيالتزام به گحق عام

از  رهيهزنج جهاديگهردد، و پهس از امي يگذاشته و سبب رکود و سست ريگاث

سهازد  هم نها  ميرکود را فراهم  نهيزم ريگنفس هاييمشکالت و گرفتار

و عهام  تينام گرا يکه ب ياعهيپخش شا" :ايافرمميظالل يف سناهيکه نو

کهه انتظهار  اار،يو مجاهاا  آماده و ب ا يلشکر ا ياحساس خطر باشا، در م

در  ياريو هوشه يبه آمهادگ ايستور اکچنا د هر -کشناميحمله دشمن را 

و غفلهت را بهه  يسست ينوع -به آنها داده شاه باشا يمقابله با خطر احتمال

 نيآفرو مشهکل نهاکخطر اريگوانا بسميود خ اهيپا نيا آورد، کهميوجود 

 17(1) باشا.

 :انيدن به نا اهالن و سود جواد دانيم .3

از  ياريبسه ،يو بررسه قيهنسبت به قضاوت پهس از گحق يگوجهيو ب اهمال

و  ،قهرار داده تيهن اههل و بهارا در معرض نفوذ افراد نامياسال هايتيجمع

گذاشته است، و  ررا يد ا يشنو  ا يمعرض درا در  از مسائل آنها ياريبس

جهز  يههاف ا ينفوذ نيو ا ست،ين يو معمول يخطر عاد  ي يخطر نيچن

کننها، امها ميرا دنبهال ن هاتيو ضربه زد  به آ  جمع يکارو خراب طئهگو

                                                 

 .468و  467ص  2ل الق آك، ج ( ْفسري يف ظ 1)
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سر ه در خواب غفلت ب هاتيآ  جمع يو صاحبا  اصل گذارا ا يمتاسفانه بن

 نا.ناار يک گوجهخطرنا امر نيبرده، و به ا

 :ارانيفکران و از هم يدست دادن بعض از .4

فکهرا  از هم ياريبس، ميسبب اظهار نظر و قضاوت عجوالنه، دعوت اسال به

و  شههيخود را از دسهت خواهها داد، و چهه بسها آنها  اسهلحه انا روا يو پ

انتظهار  کههيکننا  درحال يريگنشانهميعمل اسال ياستعااد خود را به سو

 .رنايخااونا قرار گ نيگرا  به دصف و کنار دعوت دررفت، که مي ا 

 :اليو پرواز در آسمان خ تيواقع نيترک سرزم .5

و  ،دهنشا  دا گر، امور را وارونهو قضاوت زيگر قيزده و گحقشتاب يهاانسا 

اسهاس چنان هه  نيها دهنا، برمينشا  ن گونه که هسترا آ  تيواقع ةچهر

 يآ  مبنها يههم داشهته باشهنا، مبنها ياشهياو ان يزيرمهآنها طرح و برنا

جهز شکسهت و  مانجاکارها سر گونهنيو ا ت،يو به دور از واقع ياليسست، خ

 نبست ناارد.ببه  ا يرس

 :خداوند يارياز  تيمحروم .6

 هايامهاياضافه بر پ ،در مورد قضاوت درست و محققانه و عادالنه يگوجهيب

شهود، و ميشها  و زنرهار گهرفتن دل باعث آلوده  انا،يذکر گرد شتريکه پ

 رايهخااونا گهردد، ز اييو گا يارياز  تيساز محرومهنيگوانا زمميحالت  نيا

در راه  ياارياثبات و پ ما بناگانش، يخااونا متعال برا قيو گوف ياريشرط 

 :ايفرماميان متعال  .حق است
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يما آوا إ ا ا ٌك ْداٌ صإ ﴿  َ ا اِل اواكإقٌ يداٌ صإٌ    إوا اّلِلا َيا أايدُّها ٌَهللا  18(1) ﴾سإٌق وايدإَا   ٌل أا
 او هم شهمارا ا،يکن ياريرا  ( خااني)د اگر ،اياآورده ما يکه ا يکسان يا "

 فرمايا:و هم نين مي "گرداناميدها. و ثابت قامتا  مي ياري

َإ ادددد﴿ دددد اقاٌل سا  ما دددد  نيا والاقاددددهلٌل سا ا ِك مإٌ ددددهللاَنا َلاإدددددقإ ، ماٌ صإدددد  إوكا ٌق َلاإدددددقإ الٌ ا ِنإدددد، ا ل م  اددددداد َنا اٌلمإٌ سا وا
َاال  إ كا   19 (2) ﴾اٌل

 در لهوح المحفهوظ( ثبهت و) قهبالً  وعاه ما راجع به بناگا  فرستاده مها"

 روزيپ گردنا، و لشکر ما حتماًمي ياري که قطعاً نيبط گشته است، و آ  اض

 "شونا.مي

 :قضاوت عجوالنه بيمان آسدر

آشهنا  بيآسه نيا فيبا چهارچوب و گعر ،ايگرد ا يکه ب يمطالبگوجه به  با

 يالزم و ضهرور زياز آ  ن يريگشيدر ما  و پ هاياز راه يآگاه يول م،يشا

 گوا  به کار بست:مي رياز نکات ز يريگرهما  را با بهست، که روش درا

 و احساس حضور و نظارت خداوند:  يزگاريخصلت پره تيتقو -1

دقهت و گامهل و  يرا بهرا شهود، او تيهسا  گقودر ان يخصلت نياگر چن رايز

و چراغ دل  ا،ينمامي ياريکاست  باو  کم و قتينمود  حق انصاع و بازگو

خااونهها متعههال  کنهها،مي يو نرههرش را نههوران رتيافههروزد، و بصههمي را بههر

 :ايفرمامي

                                                 

 .7حممهلل:  ( س  ه1)
 .173 -171صابات: ( س  ه 2)
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يما آوا إ ا ا ٌك ْداَِقإ ا اّلِلا ﴿  َ ا اِل  20 (1) ﴾اَنص لاكإٌق بدإٌ َا  َياٌماٌ  َيا أايدُّها
 يزگهاريهو پر اگهر از خهاا ههراس داشهته ،ايهاآورده ما يکه ا يکسان يا"

ل طدها، که در پرگو آ  حق را از باميبه شما  ياژهيو نشيخااونا، ب ا،يکن

 ."ادهمي صيگشخ

اشههاره شههاه اسههت، کههه  رسههول خههاا مهها  در فرمههودهدر هههايراه بههه

از  يزدگ  از خهاا و شهتابکهرد اايهپ نيقهينمهود  و  قيگحق ":ايفرمامي

 است.  طا يش

 ايهو پهاداش  ييگوپاسهخ يدر محضهر خااونها بهرا يابيحضور يآورادي -2

 :ايفرماميخااونا  .مجازات

﴿  َ  21(2) ﴾فإ هإٌق ا ِنإٌق واٌس إ لإ كا وا
 فرمايا:و در جاي ديرر مي "رنايمورد سوال قرار گ ايبا ا،يآنها را نرهاار "

ِا بدا ا ﴿  22(3) ﴾ٌسنالاِ هإٌق أامٌجام نيا لا ا  اب  
مهورد آن هه انجهام دادنها، سهوال  رد ههاگو سهوگنا! از همهه آ  يبه خاا"

 فرمايا:هم نين مي ."کرد ميخواه

ِا ب ددده    ٌ دددق  ا ِك الِسدددٌمعا وااٌل اصاددد ا وااٌلفإدددؤاادا سإددد ُّ أإولا ﴿ ددداكا  اٌ دددهإ وابا ْداٌقدددفإ وادددا لادددٌيسا لاددد ِا سا   ددد
 23 (4) ﴾ إ بص واسٌ 

                                                 

 .29ا فال: ( س  ه 1)
 .24صابات: س  ه   (2)
 .92حج : ( س  ه 3)
 .36اس اء: ( س  ه 4)
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چيزى را که باا  علم ناارى دنبال مکن زيرا گوش و چشم و قلهب  :گرجمه

 همه مورد پرسش واقع خواهنا شا.

 و قيهاو را قطعها بهه گحق ،در دل انسها  جها بهاز کنها يآورادي نياگر ا رايز

 . کنامياظهار نظر وادار  سپس قضاوت و و يبررس

بههر اسههاس  رسههول ان سههنت بهها قههرآ  و ينينشهههم و يسههتيزهم -3

بعا از آ  اظهار نظهر نمهود   و نيقي آنها در مورد کسب علم و هايرهنمود

داءاهإٌق أاٌود   و دما اٌلاٌودم  أاو  ﴿: ايهفرماميسهوره نسها   اتيهم نا  که در آ ا ذاا ما وا
 24(1) ﴾اخٌلاٌ ا  أاذاا إ ا ب ه  

انتشهارش چو  خبرى ]حاکى[ از ايمنى يا وحشت بهه آنها  برسها  :گرجمه

 . دهنا

يما آوا إ ا ا ذاا ما ابٌدَإٌق يف  ﴿  َ ا اِل  25(2) ﴾سا  ي   اّللِ  بداَا اِي إ ا َيا أايدُّها
در راه خهاا  (براي جهاد)که ميايا ! هنرااي کساني که ايما  آورده: گرجمه

  .به مسافرت رفتيا گحقيق کنيا

  :داشتنا هم اختالع نفر که با دو مربوط به داود و (ص)سوره  اتيوآ

كا  دا انإ اخٌلاٌصق  ا ٌذ ْاساِ  إوا اٌلم  ﴿  26 (3) ﴾ٌح اااا واهاٌ  أاَتا
 خانه ]او[ باال رفتنها بهه گهو رسهيا.آيا خبر دادخواها  چو  از نماز :گرجمه

هها در سهوره )النمهل( کهه السالم ها هيعل ما يت سلمربوط به حضر اتيآ

  :خطاب به او فرمود
                                                 

 .83 ساء: ( س  ه 1)
 .94 ساء: س  ه ( 2)
 .21( س  ه ص: 3)
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ٌَلا أا َاالا سا اٌ ظإ إ أاصا ﴿  27 (1) ﴾ٌع سإٌ لا و ما اٌلكااذ ب نيا هللا
 .اىاى يا از دروغرويا  بودهخواهيم ديا آيا راست گفته گفت :گرجمه

مها را  قيگحق و يگرجستجو و يکنجکاو هيروح تيگقو يهمه برا اتيآ نيا

 .خوانامي فرا

 رنهاهيگگذشترا ، کهه در بر يروش زناگ مطالعه سرگذشت و و يبررس -4

اظههار نظهر شههتاب زده  از قضهاوت و زيهپره هيهاز روح ياريبسه ايهنمونهه

نمونهه  يبهرا ،سازدميدر برابر چشما  ما مجسم  يآ  را به خوب باشا، ومي

  :ميينماميبه چنا مورد اشاره 

 يواله يبن عامر جمع ايسع خطاب وبنبه حضرت عمر ،ستمربوط ا ستا دا

در مهورد  ،شهر داشهتنا نيکه به ا يدر مسافرگ در حمص، عمر شا يا

اسهتاناار شهما چرونهه اسهت؟  نيهخود از مردم حمص سوال کردنا: ا يوال

را  تيشهکا نيگهرشيبوبس از کوفهه  ،منا بودنالهگبن عامر  اياز سع شا يا

مهردم آ  جها را  ليهدل نيبهه همه ،خهود داشهتنا وال ؤص از مسمردم حم

 تيشکا گونهنيمر ابن عا ايدوم لقب داده بودنا. مردم حمص از سع ا يکوف

  .ميمنا هستلهگ شا يمورد چهار مطلب ا در :داشتنا

 

 

 

                                                 

 .27من : ( س  ه 1)
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عجهب  :. حضهرت عمهر فرمهودايهآميمها ن ا يهبه م ،گا آفتاب بلنا نشود .1

 کنا ؟ مي گونهنيچرا ا يبزرگ ياشتباه

 يهم جا نيحضرت عمر فرمود: ا .رديپزميرا به حضور ن کسچيه ها. شب2

 ؟ گونه باشانيا ايگعجب دارد، چرا با

 . ايآميما ن ا يروز اصالَ در م  يماه  در .3

بهه حالهت اغمها  و ،شهودمي يهوشهيبهار دچهار ب  يه يچنها گهاه هر .4

او  کههيگا وقتضاوت ننمود، ق مورد اظهار نظر و نيدر ا عمر .روديمفرو

 شها يبه اعامر آما عمر فرمود: پرودگار  بن ايسع کهيهنرام .را احضار کرد

 محاکمه و .باشم دهخواهم که اشتباه نکرمياز گو  ،امحسن ظن داشته اريبس

جا خود نيا ايسع کهنيعمر بن خطاب به مردم فرمود: ا آغاز شا و يبازپرس

مها  ا يهگا آفتاب بلنا نشود در م :ا؟ گفتنايدار از او تيحضور دارد چه شکا

سهوگنا  بهه خهاا :گفهت ايسع ست؟يگفت: جواب چ ايعمر به سع .ايآمين

 مهن خهادم و ،سهتين ياامها اکنهو  چهاره ،ميرا برهو نيدوست نااشتم ؟ ا

گا آماده شود،  ،منتظر بمانم و ،کنم ريناارم خود مجبورم آرد را خم يکارگر

 . ميآميآنها  ا يبعا به م و ،رميگميوضو بعا نا  بپزم سپس  و

ا ر يکسهه هاشههب :؟ گفتنههاايههاز او دار يتيچههه شههکا رههريد :فرمههود عمههر

سوگنا به خهاا  :گفت ايسع ؟يدار يچه جواب اي. عمر فرمود: سعرديذپمين

 اريهمهن روزم را در اخت ميگهويامها م ،موضوع نبهودم نيبه گفتن به ا يراض

 تيشهکا :عمهر فرمهود .امدادهاونها اختصهاص را به عبادت خا شبم و مردم

عمهر  .ايهآمين رو يهروز را اصهالَ ب  يهدر ماه  :؟ گفتناستيشما چ يبعا

لباسهم را  ،را نهاارم يکسه :گفهت ايسهع ؟يدار يچهه پاسهخ ايفرمود: سع
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 و ،ميشهوميلبهاس خهود را  ،گهر نهاارم شيدست لباس هم ب  ي و ا،يبشو

 ومرميآنها  ا يز در مپوشم وآخر روميسپس آنرا  ،گا خش  شود نمينشمي

ر به با  يهرچنا روز  :گفتنا ا؟يدار شا ياز ا يتيچه شکا رريعمر فرمود: د

 ايسهع ا؟يسع ستيعمر فرمود: جواب گو چ .افتاميو اغما  يهوشيحالت ب

گوشهت  ،مکهه بهودم نيبه دست مشرک يانصار بيت خبشاها شهاد :گفت

بهه او  سهتناب يدرختهة گنهپس او را بهه س ،انايبرميبا  او را قطعه قطعه 

گفهت: بهه خهاا  بي؟ خببودميگو  ياآل  محما به جا يدوست دار :گفتنا

رسول  يخار به پا و ،فرزناانم باشم ز  و ا يم دوست ناارم که من در مقس

من هرگهاه بهه  .بلنا به رسول خاا صلوات فرستاد يبعا با صاا خاا برود ! و

 مها يبهه خهاا ا ،....بهودم. بب آ که به سه ،فتماميآ  صحنه  آ  روز و ادي

ارم خاا مهن بخاطر آ  ک ،کنمميخود فکر  شيپ ،ننمودم يارينااشتم او را 

! پهس از آ  کهه مهردم مشهومي يهوشهيدچار ب ياز ناراحت و ،بخشاميرا ن

. ايسهع و ،شهانا يراضه و ،بهوده يبهه چهه صهورگ ا يکه جر ،متوجه شا 

بن عامر  ايکه در مورد سع ،ميوگميونا را سپاس خاا :عمر فرمود ،اي...گرد

 شياو فرستاد، و برا يبرا ناريهزار د نهياز بازگشت به ما ،اشتباه نکرده بودم

 اياستفاده کنا! اما سهع شيحل مشکالت شخص خو يانوشت، که از آ  بر

 28 (1)کرد.  عيمستمناا  گوز ا يآنرا در م

 ا يههودياز  يجمع عباس با يبن يوزرا از يکيابوالقاسم بن مسلمه  داستا 

سنا و  ا يهوديمناسب است، نقل شود:  زين يدر قر  پنجم هجر برياهل خ

سهت، يانوشتهبودنها، کهه  ينمودنها، و مهاع هئرارا به ابوالقاسم ا يانوشته
                                                 

 الولين ابم  ميق. ق  از ح ي به   164 -162( اخ ا   م ، ص 1)
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معهاع  اتيهو مال هيهکهه آنهها را از داد  جز مربوط به زما  رسول خاا

گرفهت، آنهرا در  ميگصهم سنا نکهرد، و در مورد ينموده است. او اظهار نظر

 ينوشته را خود به خامت حافظ بغهااد قرار دها، قياهل نظر و گحق ارياخت

پهس از آ  کهه سهنا را  شا يبغااد برد، ا ينو محاث ينرخؤم نيگراز بزرگ

 ليهدروغ، ابوالقاسم گفت: دل و يجعل ،ستيانوشته نيو خوانا گفت: ا ا،يد

 نيهکهه ا ياز شهاهاان يکهيگفت:  يبغااد بيخط ست؟يبود  آ  چ يجعل

 يوزههاراسهت، و او در  ا يسهف يبن ابه هي، معاوستاردهک ينوشته را گواه

 يرو يدر سهال هفهتم هجهر بهريخ يامسلما  نبوده، و غهزوه بريجنگ خ

 رهريد يکي نيهم ن است هنرام فتح مکه مسلما  شاه  به هيداده، اما معاو

 بهريخ ا ياز جر شيپ شا يذ است، که انوشته، سعا ابن معا نياز شاهاا  ا

در  بيخط يدقت و آگاه نيفوت کرده انا. همه از ا يو در سال پنجم هجر

 29(1)کرد.  يدارخود ا يهودي از قبول نوشته ريشرفت شانا، و وز

آ  به کارشهناس و  هئراقبل از ا يآ  سنا جعل رشيپذ ابوالقاسم در چنان ه

شها، قبهول و مي نيها جهيا؟ نتشميکرد، حاصلش چه ميمتخصص شتاب 

 رايکرد، زمي اايگضاد پ ليقرآ  باو  دل هيآ حيآ ، کارش با نص صر ياجرا

 :ايفرماميونا متعال خاا

دددِ عا اّلِلإ وا اسإددد لإهإ وا ﴿ ددد   وابا َيإا   وإددد كا وادددا حا ٌليادددٌ ع  اٌُيخ  ّللِ  وابا ِب  يما با يدإٌؤو  إددد كا ِب   َ با َاددداْ  إ ا الِددد
ٌَ ٌزياد ا  كا د يما اياهلل ي إ  ُِ يدإٌمطإد ا ا د يما أإوْإد ا اٌلك َادااا حا  َ ٍ   و دما الِد  ﴾صاداغ  إوكا    ادٌم يادهلُل واهإدقٌ حلٌا

(2) 30 
                                                 

 .111 -110، ص 12ي  وال هاي ، ج ( ال هللا1)
 .29 ْ به:( س  ه 2)
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چنها  کهه شهايا و )و نه به روز جهزا  ،با کساني از اهل کتاب که نه به خاا 

 در سهنّت)اش و فرستاده (در قرآ )و نه چيزي را که خاا  ،ايما  دارنا (بايا

پيکهار و  ،پذيرنهاين حهق را مييو نه آ ،دانناانا حرام ميکردهگحريم  (خود

بهه  هيهجز بهه داد  و يا اين کهه رنا،يپذالم را باس)کارزار کنيا گا زماني که 

 (شونا. ميخود گسل يياناازه گوانا
 انهاتيموضهوع و مطالعهه حهوادث و جر نيو خود را عادت داد  به ا پرورش
د و دو حادثهه افه ، قصهه داو ا،يهن زسهتا  اسهامه بهگونه کهه در داهما 
 فههيبهن عقبهه بها طا ايهو هاهها، داسهتا  ول ما يحضهرت سهل ،ينفرشاک

 نيهگوجه بهه ا رايز م،ياشاره نمود هاگر به آ شيآماه و پ شيمصطلق، پيبن
و با گوجهه  ا،ينماميو کسب گجربه وادار  يريپذ، انسا  را به انارزهاتيعواق

 سهتهيگوانها داشهته باشها، شامي رريد هايما ه آ  حوادث زک يبه ارگباط
 و گامل باشا. شهينااهل ا يبرا يمناسب اريکه سرمشق و انارز بس ،است
 آوراديهو آنها را بهه خهود  رد،يرا فراگ يبررس و قياصول گحق يراهکارها -5

مااوم اسهت  يآوراديفراموش کار است، و عالج آ   تاًيانسا  طبع رايشود، ز
 :ايفرمامي متعال ان

﴿   َ  31 (1) ﴾ٌس اى ْداٌ فاعإ اٌلمإٌؤو   نيا واذاس  ٌ  باإ ِك ال
 "رسانا.مينفع  نيمنؤبه م يآورادي رايز اور،يشا  باديو به "

و رابطهه بها  ايهدن يدر زناگ يگرو روشن قيغفلت از گحق هايامايپ يبررس

 ختنيرانربه يرا برا نهيگوانا زممي يبررس نرونهيا رايز امت،يق يپرس و جو

                                                 

 .55ذا َيت: ( س  ه 1)
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و آرامهش در اظههار نظهر و  يشهيانابهه ررع شهتريبه سبب گوجهه ب يدرون

 قضاوت فراهم کنا.

 يکهه از آرامهش و گامهل و جسهتحوگر يو رفاقهت بها کسهان ينيهمنش -6

را بهه  و او کارسهاز بهوده شيبرا هاينيهم نش گونهنيا رايمنا هستنا، زبهره

اشتباهاگش کم شهاه،  جهيا، در نتکنميوادار  از آنها يريو الرو پذ يرنرهم

 دارد.مي بر يترشيرا با آرامش ب شيهاو گام

فريهب  ا،يهبه جا و به موقع بها مهردم را مراعهات نما مانهيحکو گفتار  کردار

 مردم، يزناگ هايياز اسرار و پنهان يآگاه ينخورد، و برا ها راافهيظاهر و ق

و نهوع  يا برچرونرر تيو دست واقع اياز حا ننما شيب يو کنجکاو شيگفت

 باز برذارد. ررا يبرخورد با د

همرهها  در مههورد  اتيههو گجربو اسههتفاده از راهکههار  يآگههاه يبههرا گههالش

 مياسهال ههايبه شرط آنکه بها ارزش ،و شروط قضاوت عادالنه يابيقتيحق

 يو گجارب فراوان خيفرهنگ و گار يدارا ررا يد رايمخالفت نااشته باشنا، ز

 فتها،يمسهلمانا  جها ب يبهرا يه بهه درسهت ههستنا، و چنان نهيزم نيدر ا

 ت.خواها داش يرا در پ يايمف هايستاوردد

 بهتر آنسهت، ا،يقضاوت عجوالنه بنما يخواها در مورد کسميکه  يمسلمان

 نيهبنشهانا، اگهر ا شيخهو يجها او قرار دها، و او را بر يکه خود را در جا

گونه قضاوت و اظهار نظر به از هر شيکنا پ تيارع يگوجه و دقت را به خوب

 يآن هه بهرا رايهکنا زميپردازد، و بعا قضاوت ميموضوع  يو بررس قيگحق

 پسناد.ميهم ن ررا يد يپسناد، براميخود ن
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از  يخود را به داشتن حسن ظن به مسلمانا  عادت دها، مرر آنکه کار -7

 :ايفرماميمتعال  ان .کرد هيوجه نتوا  آ  را گوج چيبه ه آنها سربزنا، که

ٌمَإمإ هإ ظاِم اٌلمإٌؤو  إ كا وااٌلمإؤٌ  ﴿ ه ٌق خارٌيصاو  ااتإ ِب ا لاٌ با ا ٌذ ما   32 (1) ﴾ ٌدفإس 
سبت بهه من نؤحادثه اف  مردا  و زنا  م ا ينبود، پس از شن ستهيشا ايآ"

 داشتنا.ميشا  حسن ظن خود

 يدارنيهد يشناسبيآس)کتاب  خطبه بر گرفته شاه از نيا اتي: محتونوت

 .يميسل زي: دکتور محما نوح. مترجم: عباالعزگأليف( يگردعوت و

  

                                                 

 .12   : ( س  ه 1)
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 31 

 

 و تکبر یخودپسند
العزيز العلي املتكرب الذي  لذج ارذله لذي  لاذج  ل ذل  ت لذج جتكذرب   ا ذل   احلمدهلل

عزه جسكني جتوا ل  تأشهد أن ال إلي إال هللا تحده الشريك لي  الغين الي  لذا  لذي 
م شريك   امللك تال ج لزع  تأشهد أن حممداً عردهللا تهسذولي ععهذي هللا ل ذج ا ذد   ذ

 آلي تصحري تسلم جلسجد هلل سلاد أت هلل هلل هالل.  لىسلطل  صلى هللا علاي تع
 ﴾ُ ُلوَن َاَهذ ََّم َداِ ذرِينَ ِإنَّ الَِّييَن َيْسَتْكرِبُتَن َعْن ِعَرلَدِت َسَادْ ﴿هللا سرحلني تتعلىل:  قلل

(1) 1 
ورزند به زودى خوار در دوزخ مي)در حقيقت كسانى كه از پرستش من كبر 

 آيند(.مي در

 2 (2) ﴾ ُيُِبُّ اْلُمْسَتْكرِبِينَ ِإنَُّي الَ ﴿: ضلً ايت
 )او ]خداوند[ مستكبران را دوست ندارد(.

ال يذد ج ان ذم جذن لذلن   قلرذي »قذلل:  عن ال يب عن عرد هللا عن جسعود ت
جهقذذلل  هم جذذن لذذرب. قذذلل هاذذج: إن الراذذج ُيذذب أن يكذذون حوعذذي حسذذ ل تنعلذذي حسذذ م  

 3 (1) « مجاج ُيب انملل  الكرب عطر احلق تغمط ال لسقلل: إن هللا

                                                 

.60جؤجن: ( سوهه 1)
.23حنج: ( سوهه 2)
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است كه فرمود: كسىى  تيروا از رسول اكرم )از عبداهلل بن مسعود

رود. مردى عرض كىرد: انسىان ميتكبّر باشد، به بهشت ن ايكه در دلش ذرّه

اش زيبا و كفشش زيبا باشد. حضرت فرمىود: خداونىد، دوست دارد كه جامه

در برابىىر حىىح و حقيىىر  سركشىىىبىىايى را دوسىىت دارد. كبىىر، زيباسىىت و زي

 شمردن مردم است(.

َّّ  َحلهحَذذذَم عذذذِن تْ ذذذب   تعذذذن ْعذذذُو هُسذذذوَل ا َأالَ ُأْ ذذذرِبُُلْم هَِْ ذذذِج »يقذذذول:  قذذذلل: عَِ
 4 (2) «.ال َّله؟ ُلجُّ ُعُتج   َاوَّاظ  ُجْسَتْكرِب  

ا ايىكه فرمود:شنيدم  روايت كرده كه از رسول اهلل )حارثه بن وهب

هر انسان خشىن، آزمنىد و }اهل جهنم{ شما را از جهنميان با خبر نسازم؟ 

 متكبر است(.

از افىراد  يبرخى ريگبانيكه امروزه گر يبزرگ يهايماريو ب هابياز آس يكي

 يپى آنهىا در يرا در زندگ يخطرناك يامدهايپ جامعه شده است و متأسفانه

در مقابىل آن تى ش و  تيمصىون جىادايو يسىازپاک يدارد و الزم است برا

 و تكبر است. يخودپسند يماريهمت شود، ب

مشىخ   هايچهارچوب و نشىانه بيو آس يماريب نايآنكه سخن ما از يبرا

 :ميدهيمورد بحث قرار م ليذ ۀويداشته باشد. آن را به ش

 و تکبر: یخودپسند مفهوم

                                                                                                                         

.91( صحاح جسلم  حديث:1)
.2853  صحاح جسلم  حديث: 6071ت  4918( صحاح خبله   حديث: 2)
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كردن اسىت.  يو بزرگ ييبزرگ نما يتكبر به معن يتكبر: در زبان عرب يمعن

و  ميخىود را ع ى ي: تكبر و استكبار بىه معنىديگوميلسان العرب  سندهينو

 كىه اسىت.  يمعنى نيفرمىوده خداونىد بىد نايىبزرگ نشىان دادن اسىت، و

ُتنَ اايَسَأْصِرُف َعنْ ﴿: ديفرمايم  5 (1) ﴾ِ  اْلَْهِض عَِغْْيِ احْلَق ِ  ِتَ الَِّييَن يَذَتَكربَّ
ورزنىد(. دارم كه در زمين به نىاحح تكبّىر ميكساني را باز مي ات خوديآ )از

را كىه  يو حقىوق داننىديم گرانياز د تريتر و گرامآنان خود را بزرگ يعني

 .ستندين ليقا گرانيد يهستند برا ليخود قا يبرا

 مطلب است:  نيهم انگريب زيبحث آمد ن ناييكه ابتدا يتيروا

 ايكسى كه در دلش ذرّه6(2) «ي جهقذلل  هم جذن لذربيد ج ان م جن للن   قلرذ ال»

 رود.ميتكبّر باشد، به بهشت ن

 ست؟یچ یخودپسند

خىود را  ماتيبودن و گفتار و كردار و تصم يبه خود راض يعني يخودپسند

شمردن،  ارزشيرا كوچک و ب گرانيتر دانستن و گفتار و كردار دبرتر و مهم

 يمىىاريب افتىىهيحالىىتت تكامىىل  نايىىرا مىىورد تمسىىخر قىىرار دادن  هىىاو آن

 و تنها خود را بر صواب دانستن است. دنيو به خود بال يخودپسند

 :تکبر و عزت نفس فرق

                                                 

.146اعراف: ( سوهه 1)
.91( صحيح مسلم، حديث: 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودپسندي و تكبر       جمعه                                                     هاي خطبه

 

621 

 

تكبر و عزت نفس روشن است، عزت نفس برتر بودن به اسىا   انيم تفاوت

و  يتيشخصى يهايياطمينان داشتن به توانا ياست و به معن تيحح و واقع

 يد ارزش قائل شدن اسىت. امىا تكبىر بىه معنىخو تيخود و به شخص يذات

 برتر دانستن است. گرانيناروا و ناحح و خود را از د يطلب يبرتر

 :که در عالَم ثبت شد یتیمعص نیو تکبر اول یخودپسند

و  يگفت در برابىر انسىان سىجده كىن، خودپسىند طانيخداوند به ش يوقت

مرتكىب شىد. خداونىد گنىاه عىالم را  نيبه او اجازه نداد و اولى طانيتكبر ش

قَلَل َجل َجَ َعذَك َأالَّ َتْسذُجَد ِإْ  َأَجْرتُذَك قَذلَل ﴿: كنديم انيب نيواقعه را چن نايمتعال
. قَلَل فَلْ ِرْط ِجْ َهل َفَمل َيُكوُن لَذَك َأْن تَذَتَكذربََّ ََنه  َتَ َلْقَتُي ِجْن ِطني   نْ َأََن َ ْْيٌ ِجْ ُي َ َلْقَتيِن جِ 

 7 (1) ﴾ِإنََّك ِجَن الصَّلِغرِينَ  ِفاَهل فَلْ ُرجْ 
فرمان من به  يتو را از اجرا زيفرمود: چه چ سيبه ابل خيتوب ي)خداوند از رو

 نايدر پاسخ بىه پروردگىارش گفىت: سيبر آدم بازداشت؟ ابل هدسج يتو برا

و او را از گتل  ياهديمرا از آتش آفر رايامر مرا بازداشت كه از او برتر هستم، ز

: از بهشت فرو شو، كىه تىو ودو آتش از گل برتر است. اهلل به او فرم ،يديآفر

و پاكان اسىت، پىس  زگانيپاك يبهشت سرا رايز  يرا نسزد در آن تكبر ورز

و خوارشدگان  رشدگانيهمانا تو از تحق -سيابل اي- ،يدر آن باش يتوانينم

 (.يدانيهر چند خودت را برتر از آدم م ،يهست

چنىد هىزار  يهىاو تكبر، عبىادت يبه سبب خودپسند نطايش بيترت نايبه

 قرار گرفت. نيالعالما از دست داده و مطرود بارگاه ربر شيخو ۀسال

                                                 

.13 -12اعراف: ( سوره 1)
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 :و تکبر یخودپسند یهانشانه

وجىود تكبىر و خىود  انگريىاست، كه ب يهايخاص ع ئم و نشانهاشيبعض در

 ها عبارتند از:از آن يدر آنان است، برخ ينيبرترب

َتاَل ُتَصذعِ ْر َ ذدََّ  ﴿: ديىفرماميو متكبرانه راه رفتن، خداوند متعال  ى خرامان1
ْتَذذلل  َفُ ذوه   ٍُ َ اَل ُيُِذذبُّ ُلذجَّ  َّّ )بىىا تكبّىىر و  8(1) ﴾لِل َّذلِس َتاَل َمْذذِِف ِ  اْلَْهِض َجَرًحذل ِإنَّ ا

ي از مردم روي مگىردان، و مررورانىه بىر زمىين راه مىرو، چىرا كىه ياعتنابي

 دارد(.هيچ متكبّرت مرروري را دوست نمي دخداون

رز انىدفىراهم گىردد، و يهرگىاه مجىال يو نشر فسىاد و تبىاه ختنيى برانگ2

َتِجذَن ال َّذلِس َجذْن يُذْعِجرُذَك ﴿ :ديىفرمايخداوند متعىال مى :از حح زيو گر يريناپذ
ََّّ َعَلى َجل ِ  قَذلْ  نْذَال َتُيْشِهُد ا تَذذَوىلَّ َسذَعى ِ   اَتِإ َ   ِرِي َتُ َو َألَذدُّ اخَِْصذل ِ قَذْولُُي ِ  احْلََالِم الدُّ

ُ اَل ُيُِذبُّ اْلَفَسذلدَ  َّّ َ   اْلَْهِض لُِاْفِسَد ِفاَهل َتيُذْهِلَك احْلَْرَث َتال َّْسَج َتا َّّ َتِإَ ا ِقاذَج لَذُي اتَّذِق ا
ْثِْ َفَحْسُرُي اَ   9 (2) ﴾ اْلِمَهلدُ َه َُّم َتلَِرْئ َ َأَ َيْتُي اْلِعزَُّم ِِبْْلِ

ي امىور و اسىباب شود كه سىخن او در )بىاره)در ميان مردم كسي يافته مي

و خدا را بر آنچه در دل خىود  اندازد، تو را به شگفت ميمعاش( زندگي دنيا

 ترين دشمنان است. و سرسخت نيبدتر گيرد و حال آن كه اودارد گواه مي

رسىد(، مي ييا به رياست و حكىومترود )و كند و ميكه پشت ميميو هنگا

افتىد تىا در آن فسىاد و تبىاهي ورزد و زرن و نسىل در زمين بىه تى ش مي

و دارد. )اقتصاد و انسان( را نابود كند، و خداوند فساد و تباهي را دوست نمي

                                                 

.17( سوهه لقملن: 1)
.206 -204بقره: ( سوره 2)
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 غىرور گيرد وشود: از خدا بتر ، نخوّت او را فرا ميكه بدو گفته ميميهنگا

 .كند( ميوادار يهكاري و بدرفتارگناه )او را به بز

َجذْن َاذرَّ حَذْوعَذُي »فرمىود:  يرسىول گرامى : و تفاخر به لبىا يپوشکيى ش3
ُ ِإلَْاِي يَذْوَ  اْلِقَالَجمِ  َّّ  10(1)« ُ َااَلَء ََلْ يَذْ ظُِر ا

 امىتيبرتن كند، خداوند در روز ق يرافاشتكبر و غرور لبا  يهركس از رو 

 )سنن ابو داود، كتاب البا ( او نگاه نخواهدكرد. به

عْاَ َمذل هَُاذٌج َِْْشذي » نقل شده است كه فرمود: از رسول اهلل گريد يتيروا در
ُ عِذي  فهذو يَذَتَجْلَجذُج  َّّ ْتَذلُل   َجْشذَاِتي  ِإْ  َ َسذَه ا َْ ذٌج هأَسذي     ُحلَّم  تُذْعِجُري نْفُسي  جَراِ 

 11 (2) «  اَلْهِض إىل يْوِ  الِقالجمِ 

كه از خودش خوشىش حاليرفت، درزيبا راه مي ۀاثنائي كه مردي با جام در

نمود، خداوند ميآمد و موي سرش را شانه كرده بود و در رفتار خود كبر مي

 رود.ميناگهان او را به زمين فرو برد و او تا روز قيامت در زمين فرو 

رفىتن بىه  حال خىود از نيو درع :به آمدن مردم به حضور او يى ع قمند4

 يپىا شىيىمه پىوارد شد ه يجلسىرگاه به مىكند و ه يدار ودىنزد آنان خ

 . زندياو برخ

از آنىان  تىرشيپى گران،يى دوست داشته باشد كه به هنگىام راه رفىتن بىاد5

و در مراسىم و اجتماعىات  ند،يحركت كند  و در مجلس باالتر از همىه بنشى

  .ديسخن بگو گرانياز د شيپ

                                                 

.5791و  5784، 3665( صحيح بخاري، حديث: 1)

.5789( صحيح بخاري، حديث: 2)
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اسىت در  دنيو نق  دانستن  و خود را بىاال كشى بيعيو بى خود را پاک 6

سىررده:  يفرموده خداوند را بدست فراموش نايناخواسته ايخواسته  كهيحال

 12 (1) ﴾َفاَل تُذزَلُّوا َأنْذُفَسُكْم ُ َو َأْعَلُم ِبَِن اتذََّقى﴿

 زگارانيرهىه پىىاو بى راىيىز د،ييىبودن خىود سىخن مگو بيع ي)از پاک و ب

  است(.تر آگاه

 :و تکبر یخودپسند اسباب

دارد كىه اگىر مىورد  ياسىباب و عىوامل ينيببزرگ تكبر و خود ،يخودپسند

از  شيو درمان نشىوند، بىه مىرور زمىان بى رنديقرارگ ييپروايو ب يمباالتيب

 كنند. از جمله:ميرشد  شيپ

اوقات علت  يگاه :آن ينكردن آداب شرع تيو مدح روبرو و رعا شيى ستا1

قاعده و  تيو مدح رو در رو و بدون رعا شيستا ،يپسندجود آمدن خودبه و

از طىرف  كىهياز مىردم، هنگام يبعضى رايمربوط به آن است. ز يروش شرع

 رنىديگيقىرار مى فيو تعر شيمورد ستا يشرع نيمواز تيبدون رعا گرانيد

 گمان در نايو شوند،يم خودياز خود ب طان،يش يهاهيلبا ح يآشنائنا اطربخ

هىا شىده، بىه سىبب كه از آن يو مدح شيكه ستا د،يآيم ديپد شانايذهن

 نايبهره هسىتند،ياز آن ب گرانياست كه دارند و د ييو استعدادها هايژگيو

 يخودپسند يماريها را به برشد نموده و متاسفانه آن شانايكم درگمان كم

 . دينمايمبت  م

                                                 

.32نجم: ( سوره 1)
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بىا افىراد  ينيشىنو هم يدوسىت خاص خودپسند و متكبر اشبا ينيى همنش2

انسىان  رايىز گىردد،يمى گىرانيآن بىه د تيو سرا شيدايخودپسند سبب پ

مبىت  بىه  ياسىت و چنانچىه دوسىت ريپىذريتأث حيىو رف نياز همنش داًيشد

 تيسىرا زيدوستانش ن گريده آن ب رو يو تكبر باشد، و يخودپسند يماريب

 .كندمي

و  يدهنده اصىلفراموش نمودن نعمتها و به نعمت همه جانبه يى دلبستگ3

بىىه  اديىىز يگىىو وابسىىته يدلبسىىتگ يهىىا  گىىاهنعمىىت يگمىىان برمانىىدگار

 :ديفرمامي كه خداوند يو او را فراموش كردن در حال يخداوند يهابخشش
َِّّ َتَجل ِعُكمْ ﴿  13 (1) ﴾ ِجْن نِْعَمم  َفِمَن ا

 ديرا پد يسندخودپ يحالت نياز طرف خداوند است، چن دينعمت دار هرچه

شىان از آن كه برخىوردار شدن شونديم تيگمان و ذهن نايآورد و دچارمي

قىارون بىر امىوال و  كىه ياست. گمان شاناقتيو ل يستگيشا ۀنشان هانعمت

َل ُأتتِاُتُي َعَلى ِعْلم  ِعْ دِ ﴿ :گفتميخود داشت و  ييدارا  14(2) ﴾ ِإَّنَّ

 است، كه دارم.  يهست به سبب دانش ارميآنچه را بر اخت 

از  يريگبهره يانسان برا ايهستند،  يها ماندننعمت نكهايبه گمان زين يگاه

 ينىيبترتكبىر و خىود بر شيدايىخواهد ماند، باعث پ يباق شهيهم يآنها برا

                                                 

.53نحل: ( سوره 1)

.78قص : ( سوره 2)
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از صىاحبان بىاخ خطىاب بىه  يكىي، 36 ۀيآ ه در سوره كهفك. چنانگردديم

  15(1) ﴾َتَجل َأُظنُّ السَّلَعَم قَلئَِممً    َ ِيِه َأعًَداَجل َأُظنُّ َأْن تَِرادَ ﴿گفت:  اشهيهمسا
رود، و بىاور هىم  سبز( نىابود شىود و بىه فنىا)باخ سر نايهرگز كنمينم باور

 «.  برپا شود امتيكه ق كنمينم

بىه  يپسىندهىم خود يزود هنگىام  گىاه يريپذتيو مسئول ينيشنى صدر4

 يو پىرورش كىاف تيد شخصىاز رشى شيپى ،تيعلت بر عهده گرفتن مسئول

از  شيو كسىب دانىش فىراوان پى مياسى م بىه تعلى نكهايلي. دلديآمي ديپد

اسىت:  نيهمى دانىديم يو آن را ضرور كنديم ديتأك يو رهبر ينيصدرنش

يِن َتلِاُْ ذذِيُهتا قَذذذْوَجُهْم ِإَ ا هََاعُذذوا  َفذذرَ فَذلَذذْواَل نذَ ﴿ ِجذذْن ُلذذجِ  ِفْرقَذذم  ِجذذْ ُهْم طَلئَِفذذٌم لَِاَتَفقَُّهذذوا ِ  الذذدِ 
 16 (2) ﴾ِإلَْاِهْم َلَعلَُّهْم َُيَْيُهتنَ 

 كىهينا گردنىد و هنگاماشينيد ماتيبروند تا به تعل ايعدهمياز هر قو ديبا 

 يند تىىا )از نافرمىىانىشدار دهىىهىى ود برگشىىتند بىىه آنىانىوم خىىقىى يسوىبى

 كنند(.  يخوددار

تا  دياموزيش را بدان تياز قبول مسئول شيپ»گفته است:  عمر حضرت

خود را  هااز آن ديبتوان تيو مسئول ادتيس هايبيسو آ هابا شناخت چالش

 (.دييمحفوظ نما

سىاز نهيزم زيىن يگىاه  ينشناسىو خود شىتنيدر مىورد خو يمبىاالت يى ب5

نسىبت بىه  يآگىاهو نا يو تكبىر، خودنشناسى يخودپسىند ۀديىپد شياديپ

                                                 

.36-35( سوهه لهه: 1)
.122توبه: ( سوره 2)
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خود را نشناسد و فرامىوش كنىد  قتياگر انسان حق راينفس است ز قتيحق

جزء سرشىت اوسىت و  يشده و نق  و ناتوان دهيآفر ارزشيب ياكه از نطفه

تا  كندياو را وسوسه م طانيش د،يخاک مسكن خواهد گز انيم درسرانجام 

و تكبىر  يبىه دام خودپسىند جهيبداند، در نتميمه اريوجود بسخودش را م

 .گردديگرفتار م

 ينام و شهرت هم گاه يصاحب نام  نسب و خانواده دارا ۀى نسب و خانواد6

افىراد  يبرخ يد و گاهدارميو تكبر نقش مه يصفت خودپسند شيدايدر پ

و كىار آنىان  گرانيد شان را بهتر و برتر ازيآگاهانه خود و كارهانا ايآگاهانه 

بلكىه  سىت،ين يكه نسب و خانواده م ک برتر كننديو فراموش م داننديم

 : ديفرمايم ت ش و عمل صادقانه است و بس. خداوند يم ک برتر

 17 (1) ﴾ َتاَل يَذَتَسلَءُلونَ نُِفَخ ِ  الصُّوِه َفاَل َأْنَسلَ  عَذْاَ ُهْم يَذْوَجِئي   فَِإَ ا﴿
آنان  انيدر م يو نسب يشاونديخو چگونهيشود ه دهيدمدر صور  كهيهنگام 

 پرسند.مين گريكديماند و در آن روز از مين

از  يكىيو تكبىر  سىرانجام  ينىاگوار خودپسىند يامىدهايبه پ يتوجهيى ب7

 يامىدهاينسبت به پ يمباالتيو ب يناآگاه يخودپسند ي دهيعوامل بروز پد

 و تكبىر يخودپسىند يامىدهايبىا پ ديااسا  افراد ب نايآن است، بر انباريز

 داشته باشند تا به آن مبت  نگردند. ييناشآ

 يمىاريب شيدايىعامل پ يگاه  يبرتر يارهايها و معبه ارزش يتوجهيى ب8

كىه  ينىيبيمردم است، م انيم يبرتر يارهايها و معتكبر اخت ل در ارزش

                                                 

.101ؤج ون: ج( سوهه 1)
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ر چند هم نافرمان و از ها را هو آن دهند،يم حيترج گرانيثروتمندان را بر د

 اونىىدكىىه خد يدر حىىال اندازنىىد،يمىى شيخىىدا منحىىرف باشىىند، پىى نيىىراه د

َتَجذل َأْجذَواُلُكْم َتاَل َأْتاَلدُُلذْم ِِبلَّذِ  تُذَقذر ِعُُكْم ِعْ ذَدََن زُْلَفذى ِإالَّ َجذْن آَجذَن َتَعِمذَج ﴿: ديفرمايم
 18 (1) ﴾ِمُلوا َتُ ْم ِ  اْلُغُرفَلِت آِجُ ونَ َصلحِلًل فَُأتلَِئَك َ ُْم َاَزاُء الضِ ْعِه ِبَل عَ 

و مقىرب سىازند،  کيىكه شما را به ما نزد ستندين يزياوالد شما چ و اموال

انجام دهنىد، آنىان )مقىرب  ستهيشا يكارها و اورند،يب ماناي كهيبلكه كسان

پىاداش دو چنىدان  انىدكه انجىام داده ياعمال يبوده و( در برابر يدرگاه اله

منازل بهشت( در امن و امىان بىه سىر  نيدر طبقات باال )برتر شانايد، ودارن

 برند.مي

 :و تکبر یخودپسند بارانیز آثار

 يامىىدهايو پ بىىارانينىىاروا آثىىار ز يتطلبىى يو تكبىىر و برتىىر يخودپسىىند

 دارد، ازجمله: يانابودكننده

او را  افكند وميبر عقل و فهم انسان مييو تكبر حجاب ضخ يى خودپسند1

چنىان را آن گرانيدهد خود و دميو به او اجازه ن دارديباز م حياز درک حقا

كىرده در  يابيىرا درست ارز يكه هست و هستند بشناسد و حوادث اجتماع

 .رديبگ حيبرابر آنها موضع صح

لشىكر  کيىاسىت،  يو سبب عقب افتىادگ يشكست در زندگ هيى تكبر ما2

بىه  ،يمرىرور بىه آسىان اسىتمداريس کيىد، بازميجنگ را  يمررور به سادگ

ورزشكار  کيشود، ميمحصل مررور در امتحانات ناكام  کيخورد، مي نيزم

                                                 

.37( سوهه سرلء: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودپسندي و تكبر       جمعه                                                     هاي خطبه

 

629 

 

مسلمان مررور خود را گرفتار  کيبازد و باالخره مي فيرا به حر يمررور باز

 سازد.مي يغضب اله وقهر 

 ياجتماع ،يها و مشك ت شخصافراد مررور توأم با نواق ، ضعف يى زندگ3

از  يعىار اشيكىه زنىدگ كنىديكه او احسا  مى ياست  در حال ياسيو س

قُذْج َ ذْج نُذَ ر ِذُئُكْم ِِبْلَْ َسذرِيَن ﴿: ديىفرماينق  و كمبود است. خداوند متعىال مى
ُْم ُُيِْس ُ  حْلََالمِ الَِّييَن َ جَّ َسْعُاُهْم ِ  ا  َأْعَملاًل  نْذَال َتُ ْم َُيَْسُروَن َأَّنَّ  19(1)﴾وَن ُصْ ًعلالدُّ

آنان  ؟كارترين مردم آگاه سازما شما را از زياناي)اي پيرمبر! به كافران( بگو:

)بىه سىبب تبىاهي عقيىده و  شىانيهىاند كه ت ش و زحمىتهست كساني

شىود( و خىود گمىان سىود ميرود )و بيباورشان( در زندگي دنيا هىدر مىي

 د(.كننبرند كه به بهترين وجه كار نيک ميمي

گرد او انحطىاط و عقىب هيسازد، بلكه ماميتكامل انسان را متوقف  ،ى تكبر4

و  نىديبميخىود را ن  يشىود نقىاميكه انسان مررور ميهنگا رايشود  زمي

 رود.ميكه احسا  نقصان نكند به دنبال كمال ن يكس

سان شود، چرا كه انمي يمانيغالباً سبب ندامت و پش يى تكبر و خودپسند5

را داشته باشىد و در محاسىبات  گرانياز خود و د يحيصح يابيتواند ارزمين

امر او را بىه  نيشود و همميتباه اشگرفتار يو اجتماع يخود در حركت فرد

 كشاند. مي يمانيندامت و پش

 محىروم مانىدن از گىذارد،يمى يكه تكبر از خىود برجىا يامديپ نيى آخر6

 ميكىه بىه حىر يكسى رايىاسىت، ز يعيطب يمرا يبدعاقبت ناي بهشت است.

                                                 

.104 -103( سوهه لهه: 1)
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رسد و چىون مي روزگارش به سر يخداوند گام بگذارد، باآلخره روز تيالوه

موقت از رفىتن بىه بهشىت  اي شهيهم يپاداش ندارد، برا يبرا يدست آورد

ع مىت »: ديفرمايم يقدس ثيمتعال در حد . خداوندديگرد اهدمحروم خو

هىا كس در مىورد آنمن آراسته است، و هر كه تنها بر ست، يلباس اءيكبر و

  «اندازميبا من نزان كند، او را در آتش جهنم م

 : ؟مییبه تکبر چگونه تعامل و رفتار نما ءافراد مبتال با

 وبيىاست كىه ع نايما فهيچه باشد وظهر گرانيعلت تكبر در د حال هر به

. ميشىان دهىو مناسىب از خىود ن سىتهيگرفته و رفتىار شا دهيرا ناد گرانيد

كه آنهىا  ميباش تفاوتيچنان بآن ديدر برابر افراد متكبر و مررور نبا نيبنابرا

اسىت.  بىودهخواستند انجام دهند و فكر كنند كه كارشان درسىت  يكارهر

 .ميفرد متكبر نشو حيبا سكوت خود باعث تشو يعني

ت نادرسى يكه در برابىر رفتىار و برخوردهىا ميحح ندار زيما ن گريد يسو از

بىا  ميتىوانينم يعنىي م،يرفتار و پاسخ نادرسىت از خىود نشىان دهى گرانيد

 رايى. زمياز خود نشىان دهى يكه مررور و متكبر هستند، برخورد منف يافراد

 بىا ياخ ق زشت و ناپسند هستند، برخورد منف ،تكبر و گونه كه غرورهمان

دنبىال ه بى ينفىم جهيموارد نت نگونهايدر زيو مقابله به مثل نمودن ن گرانيد

 يحت گرانياست كه در تعامل و برخورد با د نايما فهيوظ يدارد. به طور كل

 بىا م،يدارند، رفتار بزرگوارانىه از خىود نشىان دهى يكه مشكل اخ ق يافراد

نكىات را  نايدر برخىورد بىا افىراد مرىرور و متكبىر ديىمطالب با نايتوجه به

 كرد: تيرعا
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كه ما هم برخورد  شودينم ليدل گرانيد ى اخ ق زشت و برخورد نادرست1

 .مينادرست از خود نشان ده

دارد.  ياژهيىو يگاهيعفو و گذشت و تواضع جا سته،يى در اس م اخ ق شا2

 . ديينما تيرعا دياصول را با نايگرانيدر تعامل با د نيبنابرا

ن آنا شوديو مناسب شما با افراد مررور و متكبر باعث م ستهيى برخورد شا3

وجه شده و دست از آن كىار بردارنىد، هىر چنىد كىه ىتىود مىتباه خىاش هىب

 طول بكشد.

 گىرانيكه مررور و متكبر هسىتند خودشىان را برتىر و بهتىر از د يى افراد4

بىدون  يفرد چيكه ه ديينما نييتب شانايبه توانندياگر م ني. بنابراداننديم

در  يكىه و ديىنشىان ده شانايرا به يو اگر ممكن است موارد ستينق  ن

 اريبسى لعامى «يخودشناس»را ندارد. پس  يو مهارت كاف ييتوانا نهيآن زم

را كىه  يفىرد ديتوانيو شما م ديآيمهم در درمان تكبر و غرور به حساب م

و دادن شىناخت بىه او  «يشناسى ودىخى» نىهيررور است در زمىكبر و مىمت

 .ديكمک كن

ت نگذاشت و تذكرات شما هم اثر نكرد، مثب ريشما تأث ستهيى اگر رفتار شا5

نداشىت، دو راه را شىما در  فرد باز دست از رفتار و ناپسىند خىود بىر يعنىي

 :ديدار شيپ

كمتر  ديتوانيشما م ست،يتان نخانواده يو اعضا کي. اگر از دوستان نزدالف

گونىىه برخىىورد ممكىىن  نايىى .ديىىارتبىىاط و رفىىت و آمىىد برقىىرار كن شىىانايبا

 از آن دست بردار شود.  ديرا متوجه رفتارش كند و شا شاناياست
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خانواده شما اسىت كىه  يو اعضا کينزد اريفرد از دوستان بس ناي. امّا اگرب

كنار  يشده با و يبهتر است به هر نحو د،يقطع رابطه كن شانايبا ديتوانينم

 و سىعه ستهياست كه اخ ق شا ناي راه حل شما گانهيصورت  ناي. دردييايب

. دييبرخورد نما شاناياب يقرار داده، با متانت و بزرگوار شيخو شهيصدر را پ

الزم  يشىتريمدت زمىان ب ديدهد و اص ح نما رييبتواند آن را تر نكهاييبرا

 شىانايبه يمنفى يريگانتقاد و موضع يو متانت بجا ياست، شما با بزرگوار

 .ديارفتار خود را اص ح نم ناي تا بتواند دييكمک نما

 :تکبر معالجه

بىه  گىريد يشود، و بار شيكه نفس انسان از آن پاال يتكبر به صورت معالجه

ان شىاءاهلل ممكىن  ليىذ ياىكارهىىراه يرىيىىبت  نگردد، با بىه كارگىآن م

 خواهد بود:

 بر انسان متكبر.  يبد تكبر و خودپسند يامدهايآثار و پ يادآوريى 1

 ده،يىد بيدم مرگ، و افراد فلج و آسى ارانميب ژهيبه و ماران،ياز ب ادتيى ع2

 كنندگان جنازه. عييتش با يهمراه

 فروتنانت خداجو. رابطه با جاداي متكبر و يهابا انسان ينيى ترک همش3

كىه بىر درد و  ييهاو انسىان ازمندانيى نشست و برخاست بامستمندان و ن4

 با آنان. دنيامشآ و خوردن و اندشده دچار ينق  عضو

اطىراف  يهىايكىيها و ندر مورد انسان و جهان و همه نعمت دنيشيندا ى5

 يريگشياز آن پ توانديم يو چه كس ست؟يآنها از ك ۀسرچشم كه ش،يخو

 است؟ دهيها گردانآن نعمت ستهيبندگان را شا يزيو چه چ د،ينما
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نمىىرود،  س،يسرگذشىىت متكبىىران، ماننىىد: ابلىى يىىى مطالعىىه و بررسىى6

سركشان و مستكبران و  گريبن خلف و د ي، ابوجهل، ابمان، قارونهافرعون،

 است. دهيشان به كجا كشاند، و سرانجامكردهيخطاكاران كه چگونه رفتار م

 .يتيترب ،يعلما و مجالس اص ح ميى حضوردرمجالس عل7

َجذْن َعِمذَج َصذلحِلًل ِجذْن ﴿ :ديفرمايى اهتمام و توجه به عبادات، خداوند متعال م8
 20(1) ﴾َالًم طَاِ َرمً  أُنْذَهى َتُ َو ُجْؤِجٌن فَذَلُ ْحِاَا َُّي حَ  ََلر  َأتْ 

انجىام  يريىباشىد، كىار خ مانايكه اهل ي)هركس چه مرد و چه زن درحال

 (. ميگردانمي بشيرا نص يپاك يو زندگ اتيدهد، ح

 ى مراقبت و محاسبه نفس.9

د متعىال و جهت اص ح خود از خداونى يشگيمداوم و هم شيايى دعا و ن10

 .ديبجو ياري

 

                                                 

.97نحل: ه ( سور1)
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 32 

 

 مبارزه با اسراف
حددهلل  حددهلل اتعتددهللاإل وات إددز   ى عددن نيواملتجددزو   نياملسدد   بيددال  ياحلمددهلل ا ا دد 
قدزإل  صدز  يا د  یحممدهلل صإد ف هللانيسد یوا إدة  وا سدةع علد وات د ا  طيا غلو وا تف  

صدلله  د ک کدزک  دزعة  قمدنيکدة  أب نه، حسب ابدن آدع  صن صأل ابن آدع وعزء ش ا
 نيمجعددأآ دده وصدد له  ىوعلدد1(1) . عزصدده، وثلددل  هدد ابه وثلددل  نفسددهلددل  ال حمز دد ،   

 وبعهلل 
  زکيأعددواب  ا صددن ا هدد نيصددهللا ا قددز لأوهددو  ليددحمکددا ا تن   يف یهللا تلددز و وتعددز  قددزإل
  قدزإل  سدوإل هللا2(2) ﴾ُه الَ يُُدب  اْ ُمْسد ُُ نيَ وُكُلوْا َواْشدَ بُوْا َواَل ُتْسد ُُ وْا ُ   د﴿  ايا  ج

 3 (3)( تيتهشس ا  أک اتکل کل صزت) صن ا
 اصز بعهلل   
 ادهي ز اسراف و ،نامشروع ذيغرق شدن در لذا و يگذرانمظاهر خوش از يکي

که  يامور ،است يرضروريامور غ در خرج کردن آن مصرف اموال و در يرو

مش قت  زحمت و و يينوايب فقر و ايدهيپد نيچن ،باشندميمورد يب حرام و

 يينوايب است که در اثر يهيبد دهد ومياعه اشت کم درآمدطبقا انيم را در
                                                 

 .12318 /17186( صسنهلل اصز امحهلل، حهلليل  1)
 .31ع ا   ا( سو ه 2)
 .3352( سنن ابن صزجه، حهلليل  3)
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 و ابديمي وحر يپست و يکند، خوارميبروز  هاينيبد ب و هانهيک ،يگچاريب و

 گردد.مي داريجامعه پد در هاتيجنا و هالغزش

آن را ب ه  زيخداوند ن اصل ازآن خدا است، و رد يياسالم مال و دارا دگاهيد از

و  شيص الح خ و و رياست تا آن را در راه خ دهيانسان بخشعنوان امانت به 

َوآتُدوُها ﴿  ديفرماميبه صراحت  نهيزم نايدر ميجامعه مصرف کند. قرآن کر
 4 (1) ﴾صُ ن ص زإُل اَّللُ  ا  ُ ي آاَتُكاْ 

 ".ديبده شانيمال و ثروت خدا که آن را به شما داده است بد از و" :يعني

 خ تيدر ر يروادهيز مال و هيرويتمند در مصرف باسراف افراد ثرو نيبنابرا

بض اعت يب و ري تجاوز در حق افراد فق ينامشروع، نوع يهاو پاش آن در راه

 شود.مي يتلق

 ه در جامع هي رويب و مصرف هودهيکه اسراف ب ستين دهيپوش يبرکس امروز

 افت هي ايگس ترده متوس   رواج طبقه ثروتمند و طبقه انيدر م ژهيما به و

من زل،  ونيلوکس، دکوراس  ياياشو هياثاث هيته ياز افراد برا يارياست. بس

آن از راه  ش تريبکنن د ک ه مي ن هيهز ي... مبالغ هنگفتو يمعنيب يهاتابلو

 .ديآميو مکافات به دست  يحرام و بعضاً با هزاران بدبخت

ا ب ه ر آحاد جامعه يياموال و دارا اين رقابت هاي ناسالم اين است که تتبعا

 مردم انيدر م يماد رقابت هيکشاند روحمي يآن را به نابود دهد وميهدر 

باشد  دانيتاز مکهيعرصه  نيا کوشد درمي يهر کس و و متداول گشته جيرا

گون اگون پ رزرق و ب رق ب ه  هاچهره با زکه هر رو يآوراجناس تازه سرسام

                                                 

 .33 و   ( سو ه 1)
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ب ه  اين دهيور فرادر آمده و مردم به ط  يبه صورت هدف زندگ ديآميبازار 

 عقب بمانند. گرانياز د دانيم نايپردازند تا مبادا درمي هاآن  ديخر

همس ران خ ود از را  يض رور ريغ يهانهيهز و دياز زنان مخارج زا ياريبس

 گانيهمس ا يهاميهم چش ريکه متاًسفانه تحت تأث يکنند، زنانميمطالبه 

 ها وميچش هم نيهم  بر اثر و ،دخود قرار گرفته ان انيناشآ و انياطراف اي و

 ه رک ه م ردان ب ه  يدهد، آن هم در زم انمي يرو يفساد اجتماع هاديتقل

 يهان هيو هز يض رور ري مخ ارج غ نيچن  هي ممک ن ناچ ار ب ه ته قيطر

 يو خ وار يچ ارگيم ر،، ب منجر ب ه زن دان، يکه گاه باشندميکمرشکن 

از ح د ب انوان و  شيب  ياه شيآرا ايآ يگردد. به راستمي يدر زندگ مييدا

مد افتاده ک ه  از يهاانداختن لباس و دور ديمختلف جد يهالباس نديپوش

 ست؟ين يرو ادهيز اند اسراف واستفاده ابلهنوز ق

وع د  کي يغذا درست کردن چند برابر برا مورد و يب يهاو پاش ختير ايآ

 ست؟يمانده اسراف ن يهاو به دور انداختن غذا يمهمان

راه  ناي  در يگزاف  يهاپول جهيو انواع مخدرات و در نت گاريس دانيکش ايآ

  ست؟ين رياسراف و تبذ "چيه"مقابل  دادن در

، ه اغنشس تن ب ه ه دردادن نبو وني زيتلو يو پا هانت ميدر گ هاساعت ايآ

  ست؟ين يرو ادهيانحطاط، اسراف در وقت و ز يهادر راه هااستعداد و هاروين

 نابود کنن ده زيو ن جدخل و خر نيموازنه ب زننده تعادل و م! اسراف برهيآر

کار اگ ر است. اسراف اتيامکانات ح ثروت و ندهيو فرسا يزندگ يمال ييتوانا

 يه اازين ييگوپاسخ يياش اکتفا کند، توانايعيطب و يداع آمدبخواهد به در

طاقت فرس ا  يکاراضافه هتن ب ديبا اي جهينت در را ندارد و اشخود و خانواده
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به  ايو  –گناه کند  اگر از ارتکاب جرم در خود احساس –ماللت آور بدهد  و

 ،يفروش گران ،يدزد ،يخواررشوه لياز قب مييرا به جرا شيناچار دامن خو

 .ديااليو......... ب يکاله بردار

 :دنيامشآ خوردن ودر  بارز اسراف قيمصاد 

ُه الَ وُكلُدوْا َواْشدَ بُوْا َوالَ ُتْسد ُُ وْا ُ   د﴿ :نديمافرمي ارشاد ميکرقرآن منان در خداوند
 5( 1) ﴾يُُب  اْ ُمْس ُُ نيَ 

کاران را خداون د اس راف راي ز د،ياسراف نکن يول دياشاميب و ديبخور" :يعني
 است دانشمندان و پزشکان ثابت شده قاتيامروزه بر اثر تحق "دوست ندارد.

 يروادهيو ز ياست که پرخور ناي يداشتبه يدستورها نيتراز مهم يکيکه 
 ست.هايماريب در مصرف غذا سرچشمه انواع

جسم  رايز د،يکن يخوددار ي: از پرخورديفرمامي فاروق اعظم حضرت
گ ردد، ميدر عم ل  يسس ت ثکند و باع مي ديرا فاسد نموده و امراض تول

ب دن  يالمتس يکه هم برا دينيگزرا بر يروانهيم دنيو نوش بلکه در خوردن
 باشد.مياست و هم از اسراف بدور  ديمف
اس ت ن ه  س تنيز يخ وردن ب راک ه است  منقول نيچن نيسلف صالح از
برقرار باشد نه  ياست که زندگ ناي يخوردن برا يعنيخوردن،  يبرا ستنيز
 .دينما دنيکه ا نسان همواره تمام هم و غم خود را صرف خوردن و نوش ناي
 آمد است: سول اکرماز حضرت ر يثيحد در
 6 (2) "تيتهاشمن االسراف أن تاکل کل ما"

                                                 

 .31اع ا   ( سو ه 1)
 .3352( سنن ابن صزجه، حهلليل2)
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 ."يبخور ،يگردد که هر چه خواستمياسراف محسوب  زين نايهمانا" 

  ﴾وُكُلوْا َواْشَ بُوْا َوالَ ُتْس ُُ واْ ﴿از عبارت  ينياز صاحب نظران د يبرخ
 اند:ته استنباط کردهکن هشت

 ؛است فرض ازيبه قدر ن دنيخوردن و نوش –1

ثاب ت نباش د، ح الل گفت ه  يش رع ليبا دل يزيکه حرمت چميتا هنگا -2

 ؛شودمي

 زيان د، اس راف و ناج امن   نموده امبرشيکه خدا و پ ييزهاياستفاده چ –3

 ؛است

ب ه  يدياس راف و گن اه ش د ،حرام پنداشتن آنچه خداوند حالل ک رده –4

 ؛رودميشمار 

 ؛شدبامي زيشکم ناجا يريخوردن پس از س –5

اجب ات را ادا کن د، شده و نتواند و فيآن قدر کم خوردن که شخص ضع -6

 ؛ستيروا ن

 ؛اسراف است زين بودن دنيشهر وقت به فکر خوردن و نو –7

دس ت در راه ب ه  يرا تمنا کرد صرف همه ان ر  يزيچ يدل کس گاههر –8

 ؛آوردن آن هم اسراف خواهد بود

 مس لله تأم ل ش ود، اعت دال در نيا بر يو بهداشت ياز نکته نظر پزشک اگر

 رود.مينسخه به شمار  نيبهتر دنينوش خوردن و

 : ديالرشنورها عصر داستان

 کي  يمنق ول اس ت ک ه ب ار ... و "يمظه ر"و  "يروح المع ان" ريتفس در

 م ارانيجهت معالجه ب ديرون الرشها نيالمؤمنريبار امبه در يحيپزشک مس
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 يعن يگفت: در کتاب ش ما  يواقد نيبن حس يخطاب به عل يآمده بود، و

دو ت ا  ايکه در دن يمطرح نشده است، در صورت يبحث چيعلم طب ه قرآن از

  ند؟يو علم ابدان که به آن علم طب گو انيدارد، علم اد جودعلم و

 پاسخ گفت: که خداوند تمام علم طب را در نص ف رد ينبن حس يعل

 7 (1) ﴾ْا َوالَ ُتْس ُُ واْ وُكُلوْا َواْشَ بُو ﴿جم  نموده است  ايهيآ
تان در رابطه با علم طب امبريدر گفتار پ ايآ خوب، يلياو باز ادامه داد که خ 

همه فن ط ب را  گفت حضرت رسول اکرم يآمده است؟ عل يزيچ

وعدزء شد ا صدن ب دن، حسدب ابدن صيصدز صدة آد»داش ته اس ت:  انيدر چند کلمه ب
 يب را بدتر از ش کم را پ ر نک رد يظرف چيانسان ه" «صدلله قمدنيآدع  قمدز  

است که چند لقمه مختص ر بخ ورد ت ا ب ا آن کم ر راس ت  يفرزند آدم کاف

 "کند

 يطب ابت نوسيج ال يت ان ب راامبريگف ت: کت اب ش ما و پ يحيمس بيطب

 !اندنگذاشته

 اعتدال اخالطها ناف  آمد ز         االمور اوساطها ريخبر خ در

 (ي)مولو

ام که م ردم  دهيشن اري: بسديگوميهند  ديفق ريزلعل نهرو، نخست و جواهر

 ماريب ياز کم خور يام که کس دهيهرگز نشن يشوند ولمي ماريب ياز پرخور

 گردد. 
                                                 

 .31اع ا   ( سو ه 1)
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                     :اسراف اقسام
 :اموال اسراف در -1
َوالَ َتَُْكُلوَهددز ﴿ :ميخ  وانمي نيدر ق  رآن چن   م  انيتيدر رابط  ه ب  ا ام  وال  

از  ميتي ياياول هيآ ناي در "دينخور ازياز ن شيرا ب مانيتياموال "8(1)﴾ُ ْسدَ ا از
اس ت  ميمشکل عم و کيمسلله  ناي. اندشده ينه انيتمياسراف در اموال 

ام وال  م،يشاهد آن هستميالدر جامعه اس زيکه در هر زمان بوده و اکنون ن
ب ه  يچن دان يگ ردد و اعتن امي ليو م فيح شاوندانيخو ياز سو انيتمي

 م تيهمچ ون غن تيمال م ، بلکه بادشوميآنان ن ييحفظ و حراست از دارا
 ناي از يت الش دارد مق دار يبه نحو کانياز نزد يکسشود و هرميبرخورد 

 .ديمال را تصاحب نما
 :اسراف در وقت -2

صدن ا ندزا ا إد    ريک د  همدزي عمتدزک صغلدوک  ": ديفرمامي رسول اکرم حضرت
 9 (2) و ا ف اغ"

آن دچ ار خس ارت  اس تفاده از ياز مردم در راستا ياريکه بس نعمت اند دو
 .و فراغت يسالمت ،گشته اند
گرفتارش هستند و  يارياست که بس ياسراف نيترخطرناک ،در وقت اسراف
ب ا  دي برند. به عنوان مثال جوانان ک ه باميدر غفلت بسر  و ستنديمتوجه ن

داشته  ينيو د ميجلسات عل ييهاگروه ليبا تشک يجوان هياستفاده از سرما
که همان راه فرمان خدا  يشان در راه تکامل و سازندگنبوغ و يباشند و انر 

 وني زيوقچه تلودر کنار صند اياست صرف گردد، اگر در مراکز فساد بروند، 

                                                 

 .6 سزء  ( سو ه 1)
 .6412( ص يح خبز ي، حهلليل  2)
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 يه اميفوتب ال ت ،آن ص حنه را تماش ا کنن د نن د،يرا بب لمف ناي نند،يبنش
 يه امشغول عوض کردن کانال هاو ساعت نديل نمارا دنبا يو داخل يخارج

 يگون ه ه دفچيه ب دونش وند، ميوص ل  نترنتا به شبکه ايمختلف باشند 
 چيچ ت ب دون ه  در اتاق هاساعت يکنند، گاهميمختلف را باز  يهاتيسا

کنند ک ه ميساعت را نگاه  کبارهيگونه هدف مثبت مشغول گفتگو هستند، 
 يخ ود را پ ا يخسته و کوفته تم ام ان ر  ،است از دوازده شب هم گذشته

ب ه ح ال جامع ه  نن دتواميکج ا  يافراد ني. چنختندير ييصندوقچه جادو
 هودهيشوند و بمياسراف  نيچن ناي روهايچقدر از ن يباشند، به راست ديمف

 د؟!روميبه هدر 

 :يو مدپرست ييگراتجمل نهياسراف زم -3

روشن اسراف اس ت و  قيکه از مصاد يدسردر پر گر و رانيو يهااز بال يکي

کش انده،  يو تب اه يرا ب ه ب دبخت يجوام   ام روز ژهيو به و يجوام  انسان

 يب ال نايص رف يکالن  يه ااست، ثروت يو مدپرست ييگراموضوع تجمل

و که چش م  ايعام شده به گونه باًيشوم تقر دهيپد ناي شود.ميسوز خانمان

ک ه اگ ر  يرصه کامالً مشهود اس ت ب ه ط ورع ناي و رقابت در ميهم چش

 يول  متيگران ق يبه اصطالح مدرن و تجمالت ليمسا فرکه ص ييهانهيهز

 و بي عج يه امن ازل، دوخت ونيدکوراس  ،يش يارزش مانند ل وزم آرا يب

اس راف را در  م،يگ ردد را م ورد محاس به ق رار ده ميو.....  ه الباس بيغر

 کرد. ميمظاهر آن مشاهده خواه نيبدتر
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 :و مواد مخدر اتياسراف مال در راه دخان -4
دارد اس تعمال  يمتأسفانه گسترش دامن ه دارکه اسراف  يهااز چهره يکي

ک ه ص رف م واد مخ در  يآورسرسام يهانهيو مخدرات است، هز اتيدخان
 ن،يوه رو اک،ي تر اس ت،ينحاصل ديب يهانهيرقم هز نيشود، بزر، ترمي

 يه اقرص راًي و اخ اتي والت مختل ف دخانمحص  گار،يس  ش ه،يکراک، ش
به حال انسان دارد و صرف نظر از مضرات  ايجهيچه نت ررگردان جز ضروان

 .شوديم ختهيآن ر يبه پا يقابل تصور ريغ يهاآن، چه بودجه
 :نيسنگ يهازهيهجو  هياسراف در پرداخت مهر -5

موج ب  يملاست و اگر ه ر ع ا يو فطر يعيقانون طب کيزن و مرد  ازدواج
از آن  دي اس ت ک ه با يآن ش ود، عام ل ض د انس ان ريخت ا ايترک ازدواج 

جل و مفاس د  ريکه عالوه بر س ا يگريد يهاياز بدبخت يکيکرد.  يريجلوگ
کمرش  کن و  يهاهي  زيهجو  نيس  نگ يهاهي  مهر کن  دميدواج را س  د از
 تفايمورد و تشريب يهاو بپاش زيبر هايدر عروس ليو طو ضيعر يهاجخر
شد بخش مين مورد اسراف ناي اگر در جشن ازدواج است. مسلماً معنا دريب

 گشت.ميعمده مشکالت حل 
  :اسراف در قصاص -6
 ،ش ده، اس راف در قص اص اس ت يک ه در ق رآن از آن نه  ياز موارد يکي

 10 (1) ﴾َ َة ُيْسُ   يفُ  اْ َقْتلُ ﴿ :ديفرماميخداوند در سوره اسرا 
کش ته  يف رد کي اگ ر  تي در زم ان جاهل "اوز نکنددر کشتن از حد تج"

نف ر کش ته  هاو ص د هاشد و دهمي دهيکش اميبران از ن يهاريشد، شمشمي

 يروادهيحدود قصاص را قانون مند کرد و از اسراف و ز اسالم يشدند، ولمي

                                                 

 .33اس اء ( سو ه 1)
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 يريگوو جل  گرانيعبرت د يچرا که قانون قصاص برا ،نمود ينه در قصاص

شود، نقض غ رض  يروادهيحال اگر در قصاص ز ،ا شده استاز تکرار قتل بن

 شده و موجب گسترش قتل خواهد شد.

 :اسراف عوامل

 :يخانوادگ تيترب - الف

بروز آن را  نهيزم کاراسراف ايو بار آمدن در خانواده يدوران خردسال يگاه

 يتم ام نم ا ن هيي، آنهاالن و جواناناند که نوگفته کيکند و چه نميفراهم 

ک ه  افت هيو رشد  تيترب ايکه در خانواده يفرد شند،يراه و رسم پدران خو

ب ه  يل يمصرف نداش ته و ب ه ه ر دل يبرا يحيصح يآن، الگو يترهابزر،

در س اختار  دهي پد ناي  مصرف خو گرفت ه ان د، در يبندبار يوب يرو ادهيز

از صفت به دست آم ده  کيخواهد گذاشت و آن را به عنوان  رياو تاث يروح

خواه د داد،  ليک ه خ ود آن را تش ک ايخ انواده زي خانواده به اجتم اع و ن

 کند.ميمنتقل 

 :يدستپس از تنگ يثروتمند - ب

اس راف و  هيما ،يپس از سخت شيو آسا ينادار وتمند شدن پس ازرث يگاه

 يبه راحت  يو نادار يسخت از يبرخ يگاه اوضاع زندگهر شود،يم يرو ادهيز

 ان هيم تي گ روه رعا ناي يبرا ييحال و هوا نيدر چن تافي رييو آرامش تغ

ب ه  ستدشوار است و برخالف گذشته خود، د ارياز اسراف بس زيو پره يرو

 زنند.ميو پاش و اسراف  ختير
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 :يينماخود - ج

 يه او آرزو ابه خواسته ه  دنيهمواره در رس يکه در دوران زندگ يشخص 

 بوده اس ت، بانيدست به گر تيو محروم يناکام مانده و با تنگدست شيخو

ش ده  يروان يهابه عقده ليتبد جيانباشته شده به تدر يهايسرخوردگ ناي

ص ورت ش خص س رخورده  ني ا کند. درمي جاداي او اختالل تيدر شخص و

عل م ک ه در  ش وديمتوس ل م ييه اخ ود، ب ه ابزار تيشخص  حف ظ يبرا

 ادي  يدف اع يهاواکنش اي و يروان يهاسمياز آن به عنوان مکان يروانشناس

 .شوديم

س رپوش  يکن د ب رامي يف رد دچ ار اخ تالل س ع ،يواکنش روان  ناي در

بزند که او  يدست به عمل شيمتراکم خو يهادهيها و عقميناکا گذاشتن بر

و  خ تيو ر يلخرج ببخشد. اسراف، و تيرا در اجتماع مطرح کرده و شخص

ش خص  راي وارد به شمار آورد، زم نيتوان از هممي معقول را ريغ يهاپاش

س رکوب ش ده  تيشخص  افتني باز  يعمل خود در جستجو ناي با ف،مسر

دست و  يروش در اجتماع به عنوان انسان ناي کند بامي است و فکر شيخو

 .شودياعتنا به ثروت مطرح م يدل باز و ب

 :وسواس - د

ن عم ر و ه در داد اض افه ب ر است ک ه يروان يهايماريبودن از ب يوسواس

اس راف  يهاش هياز موجب اب و ر ،يو جس م يروح يفرسودن اعصاب و قوا

 و افتيدر موض وع ض  يشود، به عنوان نمونه ممکن است کس ميمحسوب 

 يمناسب ب را ييغذا هيوجود ته که بااز مهمان دچار وسواس باشد  ييرايپذ

عم ل  ب ه ييراياو پ ذ از س تهينکند به طور شا نکهاي مرتب از هم ازمهمان ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبارزه با اسراف                              هاي جمعه                                   خطبه

 

645 

 

جه ت ف راهم ک ردن  به دنبال آن در شود ومي يباشد، دچار ناراحت اوردهين

 افتد.مي ريبه ورطه اسراف و تبذ نيپر خرج و سنگ ايسفره

ل وازم من زل  و ليوس ا ايدر نوع پوشش از کفش و لباس و  يکس نيهمچن

برد ميمحصول بهتر  ليو تبد ضيتعو شهيسواس است همواره در اندو دچار

ش ود ميراحت  يزندگ لهيسو اياز لباس و  ينياز داشتن نوع مع يختو به س

 يناس بتو ب ا ش أن او م س تياو ن کند آنچه دارد درخ ورميفکر  شهيو هم

رون د، ت ا ج ان خ ود و ميبه بازار  هم ديخر يبرا يقتگونه افراد و نايندارد

ند دهمين تيرضا يداريخر يبرا يزيهمراهان شان را به لب نرسانند، به چ

و در ح ال  هاسا ها و مغازهخود را در پا يبهامر گراناز ع يو مجبورند اوقات

ام وال  بر سر ييچه بال انيم نايکه در داستيبه سر ببرند و ناگفته پ ديخر

 آورند.مي شيخو يدگو زن هيو سرما

 :با اسراف کاران ينيهمنش - هـ

 يارير بس د راي علت اسراف نشست و برخاست با اهل اسراف اس ت ز يگاه

دوست به خصوص چنانچه رفاقت به درازا بکشد  و قيرف يو خوخلق موارد 

قرار داشته باشند،  ريو تاث تياز نظر شخص يبهتر و باالتر تيو آنان در موقع

 .ديآميبه و جود  زين گرانيدر د

 :زن و فرزندان - و

 يگ اه رايپاش باشند، ز و ختياست زن و فرزندان سبب انحراف و ر ممکن

شان خ رج ک ردن که تمام هم و غم شوديم يگرفتار زن و فرزندان يلمانمس

و ب ه خ اطر  ردي گميس خت ن ه اه م او ب ر آن ياست گاه يو اسراف کار
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 و رديگميآنان قرار  يخو ريو با هم بودن به مرور زمان تحت تأث يستيهمز

 .وندديپميبه صف اسراف کاران  زيخود ن

 :در آن ستنيز يو چگونگ ايدر ساختار دن يمباالت يب - ز
 دي و چگونه با يزندگ عتياز طب يآگاهاز غفلت و نا يعلت اسراف ناش يگاه

 يو دگرگ ون يداري ناپا اي دن يزن دگ عتيدانست طب ديبودن در آن است. با
شماس ت ام ا روز  لي ماند، وض  امروز باب ممين يحالت باق کير است و د

 وزد.ميشما  يآرزو يباد برخالف کشت گريد

عُ ﴿ :ديفرماميمتعال  خداوند  11(1) ﴾  هلَُلاُوُُلَز َبنْيَ ا ن زاُ َوتُْلَك األَّي 
 .ميگردانميمردم به دست  نيگار را در بروز نيا
و آنرا  ميتا نعمت را پاس بدار م،يباش ارينموده و هوش اطيکه احت ميموظف ما
 يثيدر ح د . حضرت رسول اک رمميخود مورد استفاده قرار ده يجا در

  (2)«و قزإل و  ضزع  املزإل و ک    ا سؤاإل ليق ةثا  ک هللا ک ه  کا ث»: ديفرمايم
و ق ال،  لي شما زشت و ناپسند قرار داشته اس ت ق يرا برا زيخداوند سه چ

 .نمودن مال و کثرت سوال  يضا

 :اسراف يهاامديپ

 ياز خ ود برج او اس راف  يرو ادهيکه ز ييهاامديپ زا يکي :يماريب - الف

 است. يدست دادن سالمت و از يماريذارد بگمي

که ش خص  يين جاآاز  :هايو سخت هايدر برابر گرفتار يفروپاش - ب

ع ادت نداش ته  و مشکالت يو نعمت به سر برده و به سخت کار در نازاسراف

                                                 

 .140عم اک  ( سو ه آإل 1)
 .8316  ، حهلليلهللامح صسنهلل( 2)
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ف رود  ميلرزد و س ر تس لميبه خود  ديهمچون ب در مقابل طوفان مشکالت

را متوج ه خ ود  ياري کم ک و  نيکمت رآورد و از جانب خداون د ه م  مي

 .دينخواهد د

 يازمن ديانسان غالباً تا به مشکالت و ن :گرانيبه وضع د يمباالت يب - ج

مه م  شيب را ه ا ن دارد و وض   آن گرانيبه دميدچار نگردد توجه و اهتما

 کند.ميجلوه ن

 يب را ييج ا ک ه است شيخو يکاراسراف کار آن چنان سرگرم اسراف آدم

 ماند.مين ياو باق يبرا گرانيو اهتمام به د نديشياند

مطلوب نا جياز نتا گريد يکي حرام: يلقمه لهيلگدکوب شدن به وس - د

ف رد  راي و ح رام اس ت، ز دهي نکوه کسب و کار يهااسراف، خرد شدن گام

ام د و در جه ت حف ظ ب ود درمک اي خروج از تنگن ا  يبرا يکار گاهاسراف

ح رام  کس ب و ک اربه آن عادت کرده دست به که  يناز و نعمت پر از اتيح

 گردد.مي يخوارو دچار حرام دزنمي

 نم و ک رده باش د بهت ر ورش د که از حرام ميهر جس "آمد است ثيحد در

 است که در آتش بسوزد.

 طانيب ا ش  يو ب رادر ياس راف، دوس ت گرياثر د :طانيبا ش يبرادر - هـ

ُِنُي وََكدزَک ُ ک  ﴿ :ديفرمامياست خداوند متعال ارشاد  دَواَک ا ه دَيز ْْ اْ ُمَل ُ  ُيَن َكدز ُوْا ُ 
 12 (1) ﴾ ه ْي َزُک ُ َ ب ُُه َكُفو ااا

                                                 

 .27اس اء  سو ه ( 1)
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ناس  پاس  طانيهس  تند و ش   نياطيش   گم  ان اس  راف ک  اران ب  رادرانيب"

 "پروردگارش است

ب ا ح زب آن ان اس ت  يو همبس تگ وس تنيپ يب ه معن  طانيباش  يبرادر

 است. يشکل گمراه نيبدتر و نيتربارانيز ن،يکارتراشنايو

 13(1) ﴾َأاَل ُ ک  ُحْ َب ا ه ْي َزُک ُهُا اْْلَزُسُ وکَ ﴿

 "کاراند انيز طاني! گروه شهان

 يپ را در يمحبت اله تيوماسراف محر از محبت خداوند: تيمحروم - و

 :ديفرماميدارد اهلل متعال 

 14 (2) ﴾ُمْس ُُ نيَ ُ   ُه اَل يُُب  ا ْ ﴿
 "دارد.ميرا دوست ن شگانيراف پاو اس يبه راست"

باش د؟!  دي که از محبت خداوند محروم گ ردد چگون ه با يض  کسو و حال

ب رد ميبسر  يو عذاب روح يشانيو پر يدر نگرانهمواره  يکس نيمسلماً چن

 قرار داشته باشد. يخوب يچه از هر نظر در وض  مالاگر

 :نيمسرف استدراج

و ش کر  يخداون د يه انعمت ميم و تعظاز اسراف، اکرا زيآثار مثبت پره از

مواه ب  به ا دادن ب ه الط اف وو کم نيکه اسراف ت وهيلحانعمت است، در

 ياله  يه ا س لب نعم ت ج ز زوال و يآوردرو م  اس ت ک ه آن ه  يه ال

 خواهد داشت. ن

                                                 

 .19زد ه  جم( سو ه 1)
 .31اع ا   ( سو ه 2)
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 کند رونيت ب ر نعمت از کف    کف        زون کند  متت افمت نعنع شکر

سلب  ياله يهااز فرمان يچيونه اسراف و سرپشود چگ دهياست پرس ممکن

ک ه ب ا  ميهست يکه ما شاهد افراد و جوامع يدارد در صورت ينعمت را در پ

از قح    ياند و اثرشمار، غرق در نعمت و رفاه يب يهاريوجود اسراف و تبذ

 !شود؟ينم دهيد هاآن انيدر م يو کمبود

از  يئ جز يز از ح دود اله نشان کرد که اسراف و تج اوخاطر ديپاسخ با در

 س ازنهيزم تياسراف و معص  قتيدر حق ،علت زوال نعمت است نه تمام آن

 نديآمينعمت به حساب  سلب

 در آن ريت أث از ت ا د،ي آشيپ يگريجهات د و هاممکن است، حکمت گرچه

 :دي فرمامي ميرابطه ق رآن ک ر ناي به عمل آورد. در يريخصوص جلوگ نيا
ددز َ ُسددواْ ﴿ ُددُ وْا بُددُه  َدَتْ نَددز َعلَددْيُهْا َأبْدددَواَب ُكددلُ  َشددْيِء َحدد   ُ اَبا َ  ُُحددوْا ُ َددز ُأوتُددوْا   َدَلم  َصددز ابُك 

ددددْ اَنُها بدَ  َْ هلُل َّلُلُ  َ بُ   َددددُ اَبا ُهددددا ص ْلُلُسددددوَک، َدُقُ َل َدابُددددُ  اْ َقددددْوُع ا  ددددُ يَن  ََلُمددددوْا َواحْلَْمدددد ْغتَدددد ا َأ
 15 (1) ﴾اْ َعزَ ُمنيَ 

 يه ا ربدان مت ذکر ش ده بودن د دن فراموش کردند آنچه را که آناميهنگا

 يت ا آنگ اه ک ه ک امالً در فراخ  ميگشود شانيرا به رو هااز نعمت زيهمه چ

داده شد شاد و مسرور گش تند م ا  شانيور شدند و بدان چه بدنعمت غوطه

نس ل  بي تتر نيماندند. بد ريو متح وسيو آنان ما ميرا گرفت شاناي به ناگاه

  "را سزا است انيتنها پروردگار جهان شيکن شد و ستاشهيکاران رستم

                                                 

 .45 -44ا عزع  ( سو ه 1)
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 رود، اس تدارجمياستدارج به شمار  ينعمت با وجود اسراف نوع ياعطا پس

فرص ت و مهل ت  ش هيپتيجامع ه معص اي است که خداوند به انسان و  ناي

 ليرا از همه سو به جانب آن ان گس  شيخو کرانيب يهادهد و نعمت يکاف

 را آنان يزندگ يايو زوا اتيحميتما يو بار بند يتا آنگاه که فساد و بدارد، 

را احاطه کرده و در  شانهمه و جود يامان اله يناگهان عذاب ب رد،يدر بر گ

ک ه  –خيط ول ت ار در ه او امت اق وام اريوچ ه بس  برد،ميفرو  شيکام خو

خداون د  –ترواج داشته اس هاآن انياز فساد و فحشا در م ياديز يهارشته

 ه انعمت نعمت ب رمهلت داده و به عوض سلب هانآبه  يانتقام فور يبه جا

 افزوده است. شاني

مرگبار ب ه  ايحادثه دند،يرسمياوج خود  تيبه نها راه ناينان درآکه  يزمان

و نابود نم وده اس ت پ س  دهيچيرا در هم پ هاآن يطومار زندگ يفرمان اله

بند و بار نشانه لطف خداوند به  يمعه مسرف و بجا ايانسان  کيمرفه بودن 

 ه امهلت دي تمد و ه انعمت ناي  قتيبلکه در حق ست،يجامعه ن ايآن فرد 

به فرم وده ق رآن  رايز د،يآميانان به حساب  يبرا ياز عذاب اله ييخود جز

عذاب  شيو باعث افزا نديافزاميگناه و جرم خود  مدت بر نايدر هاآن ميکر

 گردند:مي شيحق خو خداوند در

َددز ُمُْلددي َُلُددْا  ُيَددْ َداُدوْا  ُ ﴿ َ ُفُسددُهْا ُ م  ددرْيْ ألُ  َْ َددز ُمُْلددي َُلُددْا  ز َوَُلْددُا ْثاددَوالَ َيَْسددََّ  ا  ددُ يَن َكَفددُ وْا َأم 
 16(1) ﴾َعَ اْب ص ُهنيْ 

                                                 

 .178( سو ه آإل عم اک  1)
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 يوي رف اه دن ليوس ا و ميدهيمهلت م  شانيبد گمان نبرند که اگر کافران

فرص ت  ش اني( ب ه ص الح آن ان اس ت بلک ه م ا بدميدارمي ايمهشان يبرا

 "خوار کننده است ييآنان عذا يو برا نديفزايتا بر گناهان خود ب ميدهمي

 :مصرف در اسالم يالگو

مص رف در اس الم  يکه الگو آيدبر مي نيچنمياسال يمجموعه دستورها از

 پرداخت: مياست که به طور مختصر بدان خواه يسه اصل اساس بر يمبتن

 ؛يمواهب اله زتمتع و انتفاع ا - الف

 ؛: قناعتب

 ؛از اسراف زيپره - ج

کنن د تق رب و مي الي ک ه خ ياصل اول، برخالف برداشت گروه  اساس بر

مناف  ات دارد، تمت    و  ياله   يه  انعمت از يورخداون  د ب  ا به  ره يبن  دگ

 يم ربلک ه ا زيمس لمانان ن ه تنه ا ج ا يرا برا يموهب زندگ از يبرخوردار

در حد مش روع را ب ه عن وان  ياز لذات ماد يريگشمرد و کنارمي دهيپسند

رغم آنچه  يعل داند. بنابر اصل دوم،ميمشروع  ريناپسند و غ يامر تيرهبان

ب ه رقاب ت  شتريرا در مصرف هر چه ب هاکند که انسانميفرهنگ غرب القا 

 شيرا برکنترل خ وخواند و انسان ميبکشاند، اسالم به قناعت و مناعت فرا 

و  قيشو ت  يم اد يه ا يوردار رخ  ر س ر ب رص و ن زاع ب  از ح زيره و پ

 .دينمامي بيترغ

 در مصرف بر ييو تجمل گرا رياصل سوم، مسلمانان را از اسراف و تبذ طبق

در اس  تفاده از  يروان  هيم تي  را ب  ه اعت  دال و رعا ه  اآن دارد وم  يح  ذر 

اس الم  ينظ ر يالگو نکهاي سخن دهيکند. چکميخداوند دعوت  يهانعمت
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ُه الَ يُُدب  ُ   د ُ واْ وُكلُدوْا َواْشدَ بُوْا َواَل ُتْسد ُ ﴿ اس ت. م هيکر ةي آ ناي  در باب مصرف
 17 (1) ﴾اْ ُمْس ُُ نيَ 

همانا خداوند اسراف کاران را دوست  دياسراف نکن ليو ديشامايو ب ديبخور"

 "داردمين

از اس راف  م هيکر هايياوز از حد است، نهتج يکه اسراف به معناييجاآن از

در مص رف  يخواهو افزون يطلبادهيآن، از جمله ز هاو صورت هاتمام شکل

 شود.ميخالف قناعت است شامل که بر زيرا ن

 :ياسراف کار درمان

ممک ن اس ت  رايز سرانجام اسراف و هاامديدر مورد پ دنيشيضرورت اند -1

 از اسراف برآمد. ييجبران و رها يدهد در پاز آنکه زمان را از دست ب شيپ

بلن د هم ت و  يهاب ا انس ان ينيکاران و همنش ارتباط با اس رافترک  –2

را وقف  شيخو يزده اند و همه زندگ ايدن نهيآنان که دست رد بر س ،مممص

 نموده اند.ميبا شکوه اسال ياجتماع يباز ساز

باع ث  تي توج ه و عنا نايرايزن و فرزند، ز تياهتمام در پرورش شخص –3

 توان د ب ر مظ اهر اس رافميس ان  نيشود و بدمي هادر آن يتار رف رييغ ت

 .ديغلبه نما

 ژهي به و هاهمه انسان يموجود در زندگ يهاتيراج  به واقع دنيشياند –4

انسان مسلمان به خود اجازه دهد تا غ ذاها را  ديچرا با يمسلمانان، به راست

                                                 

 .31اع ا   ( سو ه 1)
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 گانشياز همنوع ان و همس ا يکه کسانيحالدر .ديمان هيغال تخلاشدر سطل

 ند؟ينمامي يسپر يدر کمال فقر و فاقه شب را با گرسنگ

 دنيشيگونه اند ناي رايآن بودن، ز بعد از يهايمر، و سخت شهيدر اند –5

گر خواه د ياري  يطلباسراف و رف اه يهادر جهت دور انداختن آثار و نماد

 توانند توشه راه آخرت باشند.يمن يپروراسراف و تن ،بود

ف رد و  يهاهيس رما ،ياقتص اد ن هياز اسراف در زم زيپره نکهاي سخن کوتاه

انسان را هنگام مواج ه  يماد اتيشدن نگاه داشته و دوام حجامعه را از تلف

مبارزه با اسراف، ف رد  ،يخواهد کرد و در بعد اخالق مهيب يبا مشکالت زندگ

خ ود  يو اخالق يسانان تيمسلول نيتريازد تا به اساسسميو جامعه را قادر 

 دازد.است بپر انبا آن يهمدرد که کمک به مستمندان و

محکم اعتدال نگه  هيپا را همچنان بر يزندگ مهياز اسراف است که خ يدور

و  يب رداررش وه، کاله ،يدزد لياز قب ييهادارد و جامعه را از وقوع جرممي

 ن هيدر هز ييجو. توجه به اعت دال و س رفهدينمامين محافظت آ يهاامديپ

 تيو شخص  ع تحفاظت منا جهيفرد و در نت يمال ييبقا و توانا هيما يزندگ

و  يآن تنگدست تيکه عدم رعايحال ا به همراه خواهد داشت، دراو ر يانسان

انس ان را از  يتصاد اق  اتي ح  رازهيآورد و شميرا به بار  شتيمع يخت س

 پاشد.ميهم 
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   33  

 

 يامانتدار امانت و 
آلدد   یحممدد  و تدد  انيسدد یوالصدد و والمدد    تدد نيوالع قبددل لتم  دد نيهلل رب العدد ماحلمدد 

أ ددا   نيوهددا اصدد ق ال دد  ت ليدز حمکددا ال  دد يف یقدد هللا ت ابدد رع واعدد ل.نيمجعأصددب    أو 
  ما ت الرمحن الرحيا .ايالرج ط نيابهلل من الش

َ َيَُْمددددرُ ُ ﴿ ْمددددُ ا  َددددنْيَ ال َّددددِإنَّ اّلله ََ َِ َأْهِتَذدددد  َوِإَ ا َح ُمدددداْا ْا َأن اُدددداْ وْا اَاَمدددد اَنِأ ِإ َُ  ِس َأن ََتْ
 1(1) ﴾اِبْلَعْ هللاِ 

 2 (2) ﴾اَنِِتِْا َوَ ْذِ ِهْا رَاُ انَ َوالَِّذيَن ُهْا ِاََم ﴿ ق هللا: ض   ايو
َُ  َذدددد  الَّددددِذيَن آَم ُدددداْا  َ َ ُا ُدددداْا اّللهَ اييَ ﴿ قدددد هللا: ضدددد   ايو ْا َوَأ ددددُ ْا َوالرَُّسدددداهللَا َوَ ُا ُدددداْا َأَمدددد اَنِا

 3 (3) ﴾اَدْعَتُمانَ 
ِِ َواْ ِبَدد هللِا أَددَيََ نْيَ َأن َ ِْمْتَ َذدد  ﴿ قدد هللا: ضدد   ايو ِإانَّ َ َرْضددَ   اْاََم  َددَل َ تَددم المَّددَم َواِأ َواْاَْر

 4 (4) ﴾َجُذا    ِإ َُّ  َ  َن ظَُتام  َوَأْشَفْ َن ِمْ َذ  َومَحََتَذ  اْْلِ َم ُن 
 5(5) «من    ذ  ل  نيم  ل ل  و   ْأمن     نميإ » :رساهللا ت ق هللا

                                                 

 .58س آء: ( ساره 1)
 .32مع رج: ( ساره 2)
 .27ا ف هللا: ( ساره 3)
 .72احزاب: ( ساره 4)
 .12567( مم   ام   امح ، ح يث: 5)
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مقدس اسالم محسوب شدد   نيد يواال هايارزش يکي يدارامانت و امانت

 شيخدو روانيکردار پ مراقب رفتار و انسان ساز هموار  فرخند  و نيد نايو

بدان حقدو   با احساس داشته و يريضم خواهد که دل ومي شاناياز بود  و

اعمددال خددود را از  و ينگهدددار حقددو  ابد ددد را کماحقدده ح ا ددت و اهلل و

. مسدداما اددداقت نددديحراسددت نما يو اهمددال کددار يرو اد يددز تموج ددا

از  يکددي يامانددت دار .اسددت "يامانددت دار" ۀکننددد ليددتکم ييوراسددتگو

 منافقيناهل  يهايژگياز و يکي "انتيخ"وعکس آن  ماناياهل هاييژگيو

 .باشدمي
مدددود  و نيتررا ارف از تند  يداراز مردم امانت ياريبس امروز يايند در
 مطاددوب از ينگهدددار کننددد و آن را بدده ح دد  وميآن نگددا   هيددزاو نيتددر
که اگر آن را به تمام  ندينمامي ريشود ت سميسپرد   يکه به کس ييزهايچ
اگر  و است رار داد انسان امانت دارااحب آن ق ارياخت به موقع در کمال و و

گردد. ميمحسوب  نيخا کهبا ،خواهد بودامانتدار ن ،کرد  ليو م فيآن را ح
واژ  در فرهند   ناياسدت امدا ياز اماندت دار يبخش يزيچ نيچند چن هر

 يمداد هدايمنحصدر بده امانت دارد و يگسترد  تر و عيم هوم وس مياسال
باکده بزرگتدر  ،خانده وکتداب و... نده ر،يتدم ،نيزم ،موتر ،ييدارا مثل پول و

چند  ،ستيم هوم امانت را دانست که امانت چ و يمدن ديپس با .نهاستاياز
  ؟ستيدار کامانت نوع بود  و

 ايد يماب زين و انتيضد خ ،يدرستکار و يراست ،بودن نيام :به مدناي امانت

 6(1)کند.  يداربسپارند که از آن نگا  يکه به کس يزيچ

                                                 

  مي .( أره گ 1)
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 شدلل و :يداراماندت ،داردرا اماندت نگدا  يگدريکه مال د يکس :دارد مانتا

رسد  ه آنچه کده بد يامانت يا :يامان ،است يدرست و يراست ،امانت دار ،عمل

  .بسپارند يامانت به کس

قرار  يدنيبودن.  نيام و ينيام ،اداقت اخالص و :به مدناي امانت همچنين

از اد ات  يکدي نايآن و نياوقات مدعدابت در  يبجا آوردن مقتضا دادن و

 ياسدت کده خددا ي يدر ااطالح م سدران تکداب :امانت .است يتداب يخدا

 است. کرد  نييخاق تد بر يتداب

 و ريکسب خ يبرا يتداب ياست که خدا يدر ااطالح متصوفان استدداد اما

 هايدرا متصدوفان از يمدند ناينهاد  است. دتيد عشق در دل انسان و عا  و

 .اندگرفته7(1) ﴾...اان  رض   ا م  ل﴿ ۀميکر

 ينيد يسهل بود گر ن ود ب يدبيب      ستين يگر امانت بسالمت ب رم باک

 زدند وانهين ددددددکار بنام م ۀقرع       ديانت نتوانست کشددآسمان بار ام

 حاف  

  :امانتي گسترده  مفهوم

دارد و  ايم گسترد  ته شد امانت از نظر شارع اسالم م هوگکه يطور همان

 تياحساس مسئوب هاآن همه اريمد که مناط و اشار  شد  يمختا  يبه مدان

که به  اي هيهر و  شود و درميگذاشته  ياست که به عهد  و يکار در هر

 سد تخداوند ن شگا يپ قاطدانه مدتقد باشد که در ديگردد باميموکول  يو

 همده يشدامل ادا يدارامانت ناي بر. بنارديگمي مورد بازخواست قرار آن به

                                                 

  . 72احزاب: ( ساره 1)
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 عنوان مثدال عقدل وشود. بهمي يو اجتماع ياخالق هايتدهد و هاتيمسئوب

 يمقتضا است که به انسان سپرد  شد  است، اگر انسان بر يخرد امانت ابه

سدامان  سدر و و ديدارايآن را بدا داندش و مدرفدت ب عقل و خرد عمل کند و

 شود.مي يباب تاق ناي در يدار خوببدهد، امانت

و واح دات  ضيفدرا ن،يداحکام د ،قرآن ن،يمثل د يمدنو و يماد هايندمت

ابمدال، همچندان  تيدو ب ميامدوال عمدو ،مقدام پسدت و ،آب، خدا  ،يابه

 و يجدوارح انسدان اعضدا و ن،يدان ندزد وابددنددر نزد مدامدان، فرز شاگردان

 ،خدود مدا يحت ،دباشنميامانت  قياز مصاد يجوان چون عمر و هاييهيسرما

 اندتيخ ،يبه هر امانت يانتيهر نوع خ و  يهست شتنيجامده خو يبرا نتاما

هللْا َ دِن الَّد﴿: ديدفرماميارشاد   يکرشود. قرآنميبه خود محسوب  ِْ ِذيَن َوَ  ُُتَد 
 8 (1) ﴾ََيَْ   ُاَن َأ ُفَمُذا

 ."کنند، دفاع مکنمي انتيخ شتنيکه بر خو ياز کسان و": يدنيترجمه 
دارند  يشاونديخو ونديکه با فرد پ يهمه کسان مادر و پدر و ،فرزند و مسره

 شداناي الزم است، چنانچه حقو  تينصح قياز طر هااز سدادت آن تيحما
 ندورزد و غيددر شدانايدر حق يرزاندد گونه پندد وچيو از ه ديرا مراعات نما

بداز  يشدر و بدد را از هداکند و آن  فراه هاسدادت آن و ريخ يرا برا نهيزم
عمدل نمدود  اسدت اهلل متددال  يبده خدوب اماندت يادا تيدارد، به مسدئوب

 :ديفرمامي

َُْا اَنر اَذ  الَِّذيَن آَمُ اا ُقاا َأ اييَ ﴿ َُْا َوَأْهِتي  9 (2) ﴾ُفَم
                                                 

 .107 م ء: ( ساره 1)
 .6َترمي: ( ساره 2)
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را از آتدش  تدانيهاخدود و خانواد  دايدآورد  مانايکده يکسدان يا": يدندي

 "ديمصون بدار

 :انتانواع ام و اقسام

 :امانت است ،نيد -1

سدپرد  شدد   دتيآن بده عابمدان شدر ياست که امانت دار يه  امانت نيد

 و فيدآن را از تحر کنندد و انيدمردم ب يبرا ياست، چنانچه آن را به درست

 حيموجود در آن را شرح و توض هايتيدادن مصون بدارند و واقدقرار چهيباز

 در ندد،ينما يريو احکام آن جاوگ ديدشمنان به عقا يازاندبدهند و از دست

 يموجود در زندگ  يم اه و هاارزش نيبهتر و مدافع مياورت قطداً حا ناي

را در حدق  هداانتيخ نيترآورانيدو ز نيبدتر ،نکردند نياما اگر چن ،اندبود 

 :ديفرمامياهلل متدال  اندمردم مرتکب شد  خود و

ُ ِميقَددد َق الَّدددذِ  َوِإ َ ﴿ َِ َددد َب لَ َُبيِه ُ َّددد ُ َأَخدددَذ اّلله ُ ُما َدددُ  أَدَ بَدددُذوُه َورَاء  يَن ُأواُددداْا اْل َْ لِت َّددد ِس َو َ َا
 10 (1) ﴾ََثَ    قَِتي   أَِبْئَس َم  َيْشََتُونَ  ظُُذارِِهْا َواْشََتَْوْا  ِ ِ 

 ديدموکد را از اهل کتاب گرفت که با مانيآنگا  که خداوند پ": يدنيترجمه 

و آن را کتمدان  ديده حيو تو ض ديمردمان آشکار ساز يکتاب }خود{ را برا

آن را  يکاندد يآن را پشت سدرافکندند و بده بهدا اما آنان، د،يو پنهان نساز

 "!دنديرا خر يزيفروختند چه بد چ

                                                 

 .187( ساره آهللا  مران: 1)
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 :يعلم و دانش، امانت اله -2

بده شدمار  ياماندت ابهد ،عا  و دانش موجود در نزد عابمدان و دانشدمندان 

مدردم فدراه   ياز آن را بدرا يکسدب و بهدر  مندد هايرا چنانچه  د،يآمي

بهر   تيسالمت بشر و ريرفا  و خ يدر راستاميعا هايند و از دستاوردنماي

اجدر  قا اسدتح و نمدود  يپاسدار يآن عابمان از امانت خود به خوب ،نديرگ

 :کنندمي دايپ خيدر تار يو ماندگار يابه

َ  ََيَْشم اّللََّ ﴿ ِه اْلُعَتَم ء ِمْن  ِ ِإَّنَّ ِْ  11 (1) ﴾َب 
هدراس خداوندد را در  يتنها عابمان هستند که به راسدت نيا": يدنيترجمه 

 "دل دارند

 يمشکالت برا و بيآس و ينگران گسترش هراس و ياما اگر آن را در راستا 

 جدرم و شدتريارتکداب هرچده ب يرا بدرا انيدو طاغوت ،به کار بردندد تيبشر

گردند که ميمحسوب  ايشهيپ انتيخ هايآدم واقع دادند، در ياري تيجنا

 خواهند بود:  يابه نيبدن و ن ر يخيتار يو سرافکندگ يمشمول خوار

ُْا قَ ِسددَيل ُ َرهُِأاَن ﴿ :فرمايدددخداونددد مي أَِبَمدد   َدْ ِضددِذا مِهيقَدد قَدُذْا َلع َّدد ُهْا َوَجَعْت َدد  قُدتُدداََ
ِتَا َ ن مََّااِضِعِ  َوَ ُماْا  ََ ُروْا  ِ ِ َحظًّ  مِهَّ اْل  12 (2) ﴾   ُ ِه

قدرار  ني{ را مدورد ن درانيد هودي} يشکنمانيما به س ب پ": يدنيترجمه 

را سددخت  شددانهايدل و  يمحددروم سدداخت شيو از رحمددت خددو  يددداد

                                                 

 .28أ طر: ( ساره 1)
 .13م   ه: ( ساره 2)
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 شداناياز آنچه را به يادينمود  و بخش ز فيسخنان را تحر آنان ، يديگردان

 "فراموش کردند  ،يتذکر داد

 :يامانت اله ،ينجوا هيسرما -3

شدمرد و از  مدتيآن را غن ديداست که با ياز جماه امانات ابه يجوان ندمت

آن  انتيا و ادد ح   کرد و در يريشدن دوران پرنشاط آن جاو گ عيضا

بهر  جسدت و مراقدب  يمدنو هايوختن ثروتاند يدور  برا نيا برآمد و از

  ) بده هددر ندرود. يهداب ريغ ريدر مس يجوان هاياز فرات ايبود تا بحظه
أأ د ه   و  دن  تمد   اي دن  مدره أد : دن أر د  مدَيهللاي حدى  مدليال  ا يدازوهللا قد م   بد  

  و دن  تمد   أ د ه اي ف   و  ن جمدم  أدأ اياک مب  و أ نيأ أعل و  ن م ل  من ايأ
 13 (1)(.  يم  ا  مل أ

دو قددم انسدان بطدرف بهشدت و  هدر: فرمود  است رسول اکرم حضرت

چده از عمرش که در  چهار چيز پرسش شود نکند تا که از آن حرکت جهن 

از  ؟ ونمود  اسدت؟ و از عامش که چقدر بر آن عمل راهي ارف کرد  است

و  ؟  اسدتمصرف کدرد در چه راهيو  به دست آورد  استمابش که از کجا 

 د.نمود  است؟ پرسان نشو فرسود در چه راهي جسمش که  از

 :يلهامانت ا ،اعضاء و جوارح -4

جوارح،  و ياعضا ،يبدان توجه نشود، زندگ اديز ديکه شا يامانت نيتربزرگ 

 هدا نايد باشدد، همده ميافراد  هاي تيو االح ها ، استددادها يمند توان

 امانت هستند.

                                                 

 .1435( مم   البزار، ح يث: 1)
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کده  يکده بده هدر نحدو  يسدتيخود ن گريد ياعضا گوش و ،مابک چش  ما

توان به ميدستگا  خود کار چش  . از  ييرا است اد  نما هادبمان خواست آن

 يتماشدا کدرد، وبد ن راآ ي دايمنا ر ز و اياست اد  کرد و دن گانياورت را 

 است. يامانت ابه ناي به انتيمشروع خنگا  نا

کدار  که تا با است اد  و دينمامي جاباي خصوص چش  امانت در تيرعا مثال

ادورت  ريدخ هداي را در  قيتحق مطابده و س،يتدر ،تالوت :از چش  يريگ

عنه است اجتناب اورت  يآنچه منه محارم و رياز نظر کردن به غ ؛ و رديگ

ط و ارشدادات دضوابد ،حت اادولدش  تددچد دنيدند و دنديد يدندي رديدگ

  .اسالم باشد

  14(1) ﴾يَدْعَتُا َخ  َِ َل اْاَْ نُيِ ﴿ : يخوانمي  يدر قرآن کر 
 . "چش  خ ر دارد انتياز خ -يذات اقدس ابه –او": يدنيترجمه 

عطدا  دنيشدن يتواندا بدرا است که آن را خداوندد قدادر و يامانت ابه گوش

 يمدنو و يماد هايارزش يانسان از آن در راستا ستي اينمود  است که م

اسدت  ديدم  و ريدکه همده خميعاوم اسال و قيحقا ،نمود  مياست اد  اعظ

ممندوع قدرار داد   تديآن از نگا  شدر ندنيآنچه که ش از هر شود و د يشن

که نخواهند سخنان شدان  يگوش دادن به اح ت اشخاا :مانند ستشد  ا

 بهتان اجتناب ورزد. و  تيگوش دادن به غ اي و ،شود د يشن

 را ييآوردن آن چده کارهدابه حرکدت در است که انسان با يامانت ابه زبان

 ،شام ر ا ح واذکا ذکر و ،زاليال خداوند قدوس و اديتواند انجام دهد، با مي

                                                 

 .19: انمام ( ساره 1)
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آخدرت بپدردازد. از  يآبدادان تواند به عمدران وميشخص   يتالوت قرآن کر

 يسدازباز و مدرانفدالح تدو م بدا ع ر،يخ يدر راستا يريگبا بهر  زين نايددار

 .مات توجه الزم داشته باشد مردم و يمدنو و يمجدد ماد

 ديدبود  با يبهامانت ا ،جوارح انسان تمام اعضاء و خر باآل پا و دست و هکذا

 و دناياسالم س ميگرا ام ريارشادات پ و يابه نيفرام مطابق احکام و ديشا و

را  يعمدل نمدود  اوامدر ابهد هيدااوات اهلل وسالمه عا يمحمد مصط  ناين 

بدازپرس  مدورداال در روز آخرت  و .اجتناب ورزند آن جداً ياز نواه اجابت و

  :دهنديشهادت م نيوارح چنج نيهم ج ار قرار گرفته و خداوند قهار و

تِهُمَ  ﴿ ََ ِمُبانَ اياْلَيْاَ  ََنِْ ُا َ َتم َأأْدَااِهِذْا َوُا َْ  15(1)﴾ِ يِذْا َوَاْشَذُ  َأْرُجُتُذْا ِبَ  َ   ُاا َي
 ،ندديگوميبا ما سخن  شانيهادست و  ينهميمهر  شانيهاامروز  بر دهان 

کده فراچند   هداييزيچ و( دادنددميکده انجدام  ييبر )کارهدا شانيپاها و

  .دهندمي يگواه اندآورد مي

 :امانت است ،وقت کارمند -5

ادارات  و هااسدتير ،وزارت خانه ،هر ادار  در غير اع  از آمر و نيمأمور تمام

 يطور مدمول وقت حاضره ب ند،ينمامي  هيو  ي ااي که يدوبتريغ و يدوبت

عصدر ادامده داشدته  4اعت س يا ح آغاز اب 8کارکن از ساعت  کارمند و هر

 کد  و ونرا بدد شيمحوبده خدو  دهيکدام به نوبه خود و  هر ستيبايکه م

را  قدهيدق کي آن اگر ريغ ؛ در نديآن اجراء نما نيزمان مد وقت وه کاست ب

                                                 

 .65( ساره يس: 1)
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در اماندت  اندتيمرتکدب خ قدتيدر حق ،سدازندمي عيضا يدون عذر شرعدب

 .است شد 

 از يادح و مياکاد مؤسسات ريسا و هاپوهنتون مدارس، مکاتب و همچنان

جاندب  شدد  از نييدر زمان تد  هيبه اجراء و  باکه ،ن ود  يامر مستثن ناي

کده  يکارمندد رايدباشند. زميآن  تياالح دوبت مکاف به رعا يمقامات ذ

از  کده ياوقات خود را در برابدر مدزد ايکند گوميهشت ساعت در ادار  کار 

هشدت سداعت، اماندت ادار   ناي .انداجار  داد به  کننديم افتيآن ادار  در

ادار  به آن مجاز  يکه از سو ييرا در جا قهيدق کياو  نزد کارمند است، اگر

 د  است.شدر امانت  انتيمرتکب خ قتيحق بگذراند در ستين

 حکد  هيددر اوقدات مدن تيعددم مشدلوب اماندت اسدت و "اوقات" نيا بنابر

 : ديفرمامي  يرقرآن ک که يرا داراست طور فيتط 

 َأو وَّزَ ُدددداُهْا َوِإَ ا َ دددد ُلاُهاْ  الَّددددِذيَن ِإَ ا اْ  َدددد ُلاْا َ تَددددم ال َّدددد ِس َيْمددددَ ْاُأانَ  َويْددددلِّ لهِْتُمطَفِهِفددددنيَ ﴿
 16(1) ﴾َُيِْمُرونَ 
 ماندهيخدود پ يبدرا يکد  فروشدان ! آندان کده وقتد بر يوا": يدنيترجمه 

در مداماده{ کده }ميهنگاو  رندد،يگيرا به طور کامدل م کنند، حق خودمي

 "کاهندميالزم  ياز اند کنند، ازميوزن  اي نديمايپمي گرانيد يبرا

 :يامانت اله ،مقام پست و -6

ااح ان شان مدورد  شوند وميو امانت محسوب  مشاغل جز و ، منصبمقام

 هاييتواند منشا نابسدامانمينااهالن  استي. ررنديگميقرار  يواست ابهخباز

                                                 

 .3-1مطففني: ( ساره 1)
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 ديدرا دارد و با يمقام خاا استدداد کار و و اقتيب يفرد گردد. هر يعاجتما

سدپرد.  باشندالزم  يستگيشا و تيکه واجد االح يرا به افراد هاتيمسئوب

پرس مدورد بداز ،مکان خابق کون و نزد مخاو  و يعق  و ايآن در دن ريدر غ

 .رنديگميقرار  يجد

 فرمدود  اسدت  دايچه ز در برابر درخواست ابوذر تيعاب  بشر يشوايپ

  هيدأضدرب   :قد هللا    امد عمتيأرسداهللا ت ي :)قتد  :شدخص ابدوذر تيبروا
و  امدل  يخدز   مدليال  ا يدوإهند  أم  دل و إهند   فيأاب ر إ ک ضع ي) :مث ق هللا م کيب م ت
 17(1) (ذ يأ  ي ت يالذ ىوأْ حب ذ   من أخذه  إ

واگدذار  را ايمنطقدهبدر  تيدبده مدن وال ايدآ رسول خددا! ايگ ت :" :يدني

ام زد و شدانه يبدا دسدتش رو ام ريدکده پ ديدگومي}ابوذر{  ؟يکنمين

امور امانت اسدت  تيو توب تيو وال يهست فيابوذر! تو ضد يا :سپس فرمود

آن  نکدهاي امر است، مگدر يمتوب يشمانيو پ ييموجب رسوا امتيو در روز ق

ن را داشدته باشدد و از آ يسدتگيو شا تيرا به حق گرفته باشد و ک ا تيوال

 "انجام برساند به ين را به خوبآو  دايرونيعهد  حق آن ب

اابح باشدد  يکس هر يدني ،ستيالزمه ن س اابحه ن يعما و ميعا تيک ا

 يکديداشته باشد ممکدن اسدت  يعما و ميعا تيکه حتماً ک ا ستيالزم ن

 اي هيهد  و نتواند از ع يوب ،خوب باشد مانيا و کويرفتار ن و رتيس يدارا

 واقع شود. ديم  و ديخاص، به نحو مطاوب برآ

                                                 

 .1825يث: ( صبيح ممتا، ح 1)
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درخواسدت  و طادب چدون از حضدرت رسدول اکدرم ابوذر حضرت

 او را از آن بدر ديدند يآن را در و تيک ا ام ريرا کرد و پ ييجا بر تيوال

 حذر داشت.

اشدخاص را کده  نيترتيکارها با ک ا يتصد يکه ما برا کندميحک   امانت

 . يبگمار را دارند انتخاب نمود  و هاآن يتصد ادار  و تياک  قدرت و

اال منحدرف  ناي از ،يو روابط شخص يشاونديخو هرگا  به خاطر رشوت و

انت دامد و در  ايد دشد يطرناکدخد تدانديدرتکب خدع مدددر واقد  ،ديددش

 . ايکرد  انتيخ
مصدابح بدا  هدايباز يو پدارت هدايگر يانجيد، مهايگرکه با واسدطه يريمد

 د يرا ناد تيافراد با ک ا يکاردان و منزبت مقام و ،کندمي يمردم بازميعمو
حدق  در د،سداز آندان مقددم را بدر گرانيد و دينما کاريتا آنان را ب رديگمي

نکرد  است.  تيرا رعا يحق امانت دار شد  و انتيجامده مرتکب خ مردم و
گونده امدور از جماده  ناي را ارشاد نمود  است که ما يکه سنت ن ويحاب در

زمدان بده وقدوع  مردمدان آخدر انيدم کده در اسدت يت داه مظاهر فسداد و
 .وندديپمي

 مددى :أ دد هللا ال ددا  جدد ءه أ ددراي  ث ددجمتددس  يف ال دديب  مدد يقدد هللا   رويددهر   ددن أي)
 عض ال ا  مس  م  قد هللا، أکدره مد  قد هللا،  :أ  هللا  ث،  رساهللا ت م  أمضالم  ل

  دددن المددد  ل–أراه –نيدددأقددد هللا: ) قددد يح  مإ ا قضددد حدددى م مددديو قددد هللا  عضدددذا  دددل   
  :م  ددل أدد   ظر المدد  ل" قدد هللااا ع ي ا ضددإأدد" :قدد هللا ،رسدداهللا ت يأان  هدد :( ق هللا  لالمدد
  18(1) (أهت  أ   ظر الم  ل ريغ یإل مر" إ ا وس  اا:  ق هللاإض   ذ  فيک

                                                 

 .59 ري، ح يث: ( صبيح خب1)
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 زيکه رستاخ ديپرس شاناي از آمد و به محضر رسول خدا يمرد": يدني 

شدد و  عيگا  اماندت ضدافرمود: هر يبه و ام ريشود ؟ پميچه وقت برپا 

اماندت  دنيدگردان عيضدا :باشد. آن مرد گ ت امتيمنتظر ق ديمراعات نگرد

 ياهل سپردند و تصدد فرمود: هر گا  کار را به نا ام ريپ شود؟ميچگونه 

 رنددآن را ندا يتصدد اقدتيو ب تيدواگذار کردندد کده ک ا يمور را به کسانا

 ".باش ريمنتظر رستاخ

 و نيترمت دداوت اسددت، زشددت ينظددر گنددا  و زشددت از فيدر و ددا انددتيخ

 جينتدا است که آثار و نيو تود  مسام نيبه د انتيخ ،انتيخ نيترخطرنا 

 .دينماميمشکل  بد آن سراسر مماکت را دچار بحران و

لکدل غد ْر  رأد ي ل مديال  ا ي نيخر واآل نيولإ ا مج  ت اا) فرمود: رسول اکرم 
 19(1) (أ ن  ن أ ن غ رو هذه ليلااء أ 

جمدع هد   اول و آخررا بدا ،مردمان ريکه خداوند در رستاخميهنگا" :يدني
شدود کده او را بددان پدرچ  ميافراشته  ميکار پرچانتيهر خ يآورد برامي
  "است يفرزند فالن يفالن انتيپرچ  خ ناي شودميگ ته  شناسند ومي
 ايد يامانت آن است که انسان به خاطر مندافع شخصد تياه موارد رعاجم از

اسدت اد   سوء شيمنصب خو مقام و و دوستان ازشلل و شاوندانيمنافع خو
 است. انتيخ جرم ومياموال عمو سوء است اد  از راينکند، ز

 کارمنددان خدود حقدو  و به مسدتخدمان و هاشرکت اي هامدموالً حکومت 
به  يمقرر از آن حقو  و شترياست اد  ب يتالش برا ند،دهيم ينيمد يمقرر

 است. ينامشروع، خود حرام خوار و د يچيپ هايو يش طر  گوناگون و

                                                 

 .1735( صبيح ممتا، ح يث: 1)
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  أمد  أخدذ  عد  قدرز   مدل أرزق د ه ممدن اسد عمت  ه  تد) :ديفرمامي رسول اکرم 
 20(1) (أذا غتاهللا  لک

را  يقو حقدو يو مقدرر  يگمدارد يرا به شلل و منصد  يهرگا  کس" :يدني

حدرام و سدوء  و اندتيآن خ رد،يداز آن بگ شتريهرچه ب  يقرار داد يو يبرا

  "است اد  است

 :سرار مجالسدر حفظ اِ يدارامانت -7

آن  را کده در ياست که انسان حقو  مجاسد ناي يکيامانت  يجماه مدان از

 آن را فداش سدازد و نگذارد که زبدانش اسدرار و ديکند ح   نماميشرکت 

از مردم امانت مجادس  يبدض نکهاي اثر کند، چه بسا عهدها بر بازگو اخ ار را

باعد   . شکسدته شدد  وانددآن را فاش نمود  اخ ار سخنان و ،داشتهنرا نگه

 است.  د يناگوار گرد يامدهايپ وزبر

مث ال فددد  أذدددا  ثيإ ا حددد ث رجدددل رجددد  حبددد ): ديدددفرمامي اکدددرم رسدددول
 21(2)(أم  ل

گ ت و به اطدراف نگدا  کدرد، آن  يسخن يگرايد يبرا يهرگا  کس" :يدني

 ."خواهد بود ياو امانت شيسخن در پ

 ليتشک يشرع نيمواز واجب است که براساس آداب و ياحترام مجابس اب ته

کده مجرمدان  ي. پس محدافاستندياحترام ن ياورت دار ناي ريغ گردد، در

 هداآن در يچنانچه مسامان ،دهندمي ليتشک گرانيبه د يرسان بيآس يبرا

                                                 

(1،  .2945ح يث: ( س ن أي ْاْو
 .4768( ج م  ااصاهللا يف أح ْيث الرساهللا، ح يث:2)
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ع فساد گردد. انواجب است که در حد توان خود م يو حضورداشته باشد، بر

 نورزد. غياسرار آن در يافشا زاو 

حدرا  أو أدرج    ث ثدل جمد لس سدفک ْ إم  دل اجملد لس ابا) آمد  اسدت:  يدر حد 
 22(1) (حق ريحرا  أو اق ط ع م هللا  غ

شان را فاش ساخت، مگر اسرار ديامانت هستند و ن ا يمجابس دارا" :يدني 

 خدتنير يکده بدرا يمجاس ستنديبرخوردار ن يژگيو ناي در سه مورد که از

به ناحق  گرانيدست برد زدن به اموال د ايخون ناحق و تدرض به ناموس و 

 ."شودمي ليتشک

اسدت  يگونداگون يايزواداراي  و ابداد يدارا ،يامانت دار نکهاي سخن کوتا 

و از  افتدهيسدامان  سدر و يامدور زنددگ هداآن همده تيدادورت رعا که در

 شود.مي يريانحرافات جاوگ و يناهنجار

مردم جامدده و  يسرباند شد  راز سدادت و اديبا مراعات حدود  يدارامانت

 خواهد بود. شاناي يو خوار يبدبخت نهينکردن آن زم تيرعا

       يا کنددده عهد امانت وفددتا ب زيرخدب   

  يبه خدمت قضا کن رفته هايريتقص

  :امانت است ،در تجارت يکارسترد -8

کار )مشدارکت  ،دارد ازين يدرستکار ( و يامانت دارکه به ) يکار نيترمه 

را بده  تيمسدؤب کدار و ياست که طرفد يانواع مدامالت ( ووکابت مضاربه و و

تصرف در اموال خود مورد اعتماد به حسداب  ياو را برا و ،سپاردمي يگريد

                                                 

، ح يث: 1)  .4871( س ن أي ْاْو
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تالش  ۀهم ،اعتماد قرار گرفت و نانيکه مورد اطم يچنانچه کس و .آوردمي

رحمدت  و تيرضدا ،رديدطدرف بده کدار بگ مصابح هر دو نيتأم يخود را برا

من ددت  و ريچنانچه تنها در فکر خ و ،گرداند  شيخداوند را شامل حال خو

رحمدت خداوندد  و تيو خدود را از رضدا د يگرد انتيمرتکب خ ،خود باشد

 .است د يوم گردانمحر

 مه  اهللا أان اثلدث الشدريَني مد   َيدن أحدإن ت ي د :آمدد  اسدت يقدسد  يحد در
دو  يتا زمدان :ديفرمايخداوند متدال م)23(1) ص حب  أإ ا خ    خرج  من  ي ذم 

از  يکديچنانکه  و ،آنها هست  نيمن سوم ،نديننما انتيبه ه  خ کين ر شر

  .رميگميآنها فاااه من از  ،کند انتيخ يگريآنان به د

 يمددامالت تجدار ما در يخصوص تجار ماه ب جران واتمام ت ستيبايم بناء

مدردم خدود را  مادت و يتصادداقد تيددد وضددتددس   از داد وداع شيودخ

 . رندينظر بگمد

  :دادن کتابامانت

کتمان عا   و  يباورند که تحر نيا از عاماء بر يبرخ ،دادن کتابامانت حک 

متدددد آن در  هاياسدت کده نسدخه ياز امانت دادن کتاب يدار دشامل خو

 زيدآندرا نددارد، ن هيدته يماب ييدرخواست کنند  توانا اي ،ستيبازار موجود ن

 .شودمي

                                                 

 ( رواه ا ا ْاْو واحل  ا.1)
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 ازيدکه به آن ن انيدانشجو دادن کتاب به طالب وامانت اساس اعار  و نيا بر

تاب به نظر من دادن کاز امانت ليبدون دب يدارخود رايز .دارند واجب است

 24 (1) ﴾ام  ان  عانميو ﴿مشمول ا ت 

بدا  نيهمچن و .شودميکنند مي يداربه مردم خود ازيمورد ن يايدادن اش از

 دنيداما واجدب گرد .ستيارت اط ن يعدم ان ا  ب وختن واند )کنز( و  يتحر

  :است ريز طيامانت دادن کتاب مشروط به شرا

جز آن ه ب داشته باشد و اجيه آن احتب يبه راست کتاب ۀدرخواست کنند -1

 .ديطرف ننما او را بر ازين يگريکتاب د ،کتاب

 ازيدمدورد ن يخدارج و يداخاد يکده در آن کتابهداميعمو هايکتابخانه -2

 آن کتاب در آنها موجود ن اشد. اي ،وجود نداشته باشد

ن آ ۀيدامکدان ته يمداب ييعدم تواندا اين ودن آن کتاب در بازار  ليبه دب -3

 .مقدور ن اشد شيبرا

 دنيددر بازگردان ريتدأخ نمدودن و عيکتاب سدابقه ضدا ۀکننددرخواست -4

 .کتاب را نداشته باشد

 ازين رايز ،به آن کتاب نداشته باشد يازين ،مابک کتاب خود در آن مدت -5

از خدود آغداز  "آمد  است که  يتيدر روا .است گرانيد ازيخود او مقدم بر ن

 "افراد تحت تک ل بپرداز و... کن و پس از آن به

                                                 

 .7ا ان: ( ساره 1)
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 :اتيامانت از منظر روا تياهم

شدد  اسدت کده حضدرت  تيدرواع داهلل بن مسددود و يعا حضرت از

قدرض  يندوع ک،يدوعدد  ن" :يدندي25(1) (نيدالعد و ْفرمود: ) رسول اکرم

 "است.

وعد  کنند  الزم است که  وعد  داد  شد، بر يزيچ يهرگا  به کس نيا بنابر

اگر وعد  انجام  يآن باشد، وب يادا فکر دانسته و درميماننددد واآنرا برخود 

. باکه خالف آن وعد  عمدل ستيآن الزم ن ي ااي داد  شد  اسدت. يبد کار

باکده موجدب  ستين يگناه يگونه وعد  خالف نيا در شود وميکردن الزم 

 شود. مي دتياز شر يرويثواب و پ

 يبدرا هرگا  رسول اکرم :شد  است که گ ت تيرواحضرت انس از

مدن    نيدم  دل لد  و  ْأمدن     نميدإ )  فرمدود:ميکرد همدوار  مي يما سخنران
 26 (2) (. ذ  ل 

 مدانشيکده عهدد و پ يندارد و کسد ماناي دار ن اشدکه امانت يکس" :يدني

 ."ندارد نيد ،راست ن اشد

  :بيدختران حضرت شع داستان

ماقدب بده  قوم خود مشدهور و انيبدثت درم از شيپ اسالمميگرا ام ريپ

کده گوسد ندان  يوقت يحضرت موس نيهمچن کار بود  ودرست و نيام

 اماندت و هاينشدانه ،را آب داد ()حضرت شدديب دختران آن مرد اابح

                                                 

 .3513( امعجا ااوسط از طرباين، ح يث: 1)
 .12567 يث: ( مم   ام   امح ، ح2)
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 امشان احتدر آن دختران بخاطر زن بودن يبرا بود و دايهو يبر و ييخونرم

َِ الظِهدلِه ﴿ :رفتار نمود شرافت ع ت و با آنان با شد و ليقا َأَمدَ م َهَُمد  مثَّ اَددَاَِّ ِإ
َأَج َءاْدددُ  ِإْحدددَ امُهَ   َِْشدددس َ تَدددم اْسدددِ ْبَي ء   .أَدَ ددد هللَا َربِه ِإينهِ ِلَمددد  َأ ْدَزلْدددَ  ِإَخَّ ِمدددْن َخدددرْي  َأِ دددريِّ 

َجد َءُه َوقَد َّ َ َتْيدِ  اْلَ َصدَ  قَد هللَا  قَ َلْ  ِإنَّ َأِي يَْ ُ اَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َم  َسَ ْيَ  لَ َد  أَدَتمَّد 
قَ لَدددْ  ِإْحدددَ امُهَ  َي َأ َددددِ  اْسدددَ َْيِجْرُه ِإنَّ َخدددرْيَ َمددددِن  .َ  َ َدددْف َوَدددْاَأ ِمدددَن اْلَ ددددْاِ  الظَّددد ِلِمنيَ 

 27( 1) ﴾َْيَجْرَأ اْلَ ِاي  اْاَِمنيُ اْس َ 
 ،کرد ابريرا س شاناي( و گوس نداندبش به حال آنان سوخت يموس) :يدني

 :داشدت ( رفدت وعدرضي)درختد هيسدا ريد( بده زياز فدرط خسدتگسپس )
.. .ييروانه فرمدا حوابه و  يهست  که برا يزيهر آن چ ازمنديپروردگارا من ن

بدود کده از  دايپ وداشت )ميگام بر  اءيح تيدختر( که با نهااز آن دو ) يکي
 پددرم از : تاو آمد وگ شيشرم دارد( به پ گانهيجوان ب کيسخن گ تن با 

 ايد يکش رونيبطف فرمود  وآب ازچا  ب) کهناي تا پاداش کنديدعوت م تو
 شيبه پد يکه موسميهنگا .به تو بدهد اي( ما را آب داد بدان گوس ندان و

نتدرس کده از  :گ دت ،کدرد انيدب يو يبدرا پدر او آمد و سرگذشت خود را
 اسدت و رونيدآندان باز قامدرو  نجدايا )و ايافتدهي ييمردمان سدتمگر رهدا

او را  ،پددر مدن اي :از آن دو )دختدر( گ دت يکدي.. .به تو ندارند( يدسترس
اسدت  يشخص ،ياستخدام کن ديرا که با يکس نياستخدام کن چرا که بهتر

 کار باشد.درست و رومنديکه ن

ه به نزد فرعون ب يفرستادن و و يبدثت حضرت موس از شيماجرا پ نيا

 مراجده شود.  ريبه کتب ت اس ديمداومات مز جهت .است وستهيوقوع پ

                                                 

 .26 -24قص : ( ساره 1)
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  :يريگ جهينت

 ،را به ااحب حق بازگرداند يهرگونه حق :آن است که يدارامانت ۀالزم -1

 .ردينگ گرانيو به جز حق خود را از د

 ،شدودمين سدريسدنت م قرآن و حيفه  اح ،يداردر اورت عدم امانت -2

آن وقدت اسدت کده  شدود ومي د يکش رونيامانت از آن ب رديهرگا  دل بم

 ياو را بد رساند ومين يآنها انسان را سود يبررس و  ياحاد و اتيآ خواندن

 کند.مين ازين

را کده در آن  يکه حقو  مجاسد ستا ناييکي زيامانت ن ياز جماه مدان -3

 .که زبانت اسرار آن را فاش سازد ينگذار و يح   نمائ يکنميشرکت 

اسرار آنها را فاش ساخت مگر در سه  دين ا :ستندامانت ه يمجابس دارا -4

 ليخون بناحق تشدک ختنير يکه برا يمجاس) سنديامانت ن يمورد که دارا

 شود ومي ليتشک گرانيهتک حرمت ناموس د يکه برا يمجاس ،شد  باشد

 .گردديم ليبناحق تشک گرانيدست رد به اموال د يبرا که يمجاس

 دوسدتان از شدلل و و شاوندانيمنافع خو اي يانسان بخاطر منافع شخص -5

سدوء اسدت اد   شددن و ريسد رايز ،سوء است اد  نکند شيمنصب خو مقام و

 است. انتيخ جرم وميکردن از اموال عمو
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 يدامنپاک عفت و
ا:مج دد ا.اامددأآالددوالاحادد أمجواح  ددنالاولدد اهللاامدد والاالةددالالاالعدداراولدد ا  دد  احل

هللاااالدددد  نااودددد  انوامددددنااالردددد سأ ااالدددد    امجعدددد حنددددواااليفدددد  اآقددددأ اهللاااحليفدددد  ا اق ا
ُؤد  َااال ح  ،ا من ْْ اااْلمؤ ََ د ؤ  َاا،﴿َقْ اَحفْدلَد ُن اَادَامننْ اَشأ دْ ا ن ُؤ نَنا ِن اااللَِّْد ناا،االَّد دْ اَودنن ُؤ نَنا ِن َلاالَّد
ُؤْ االنلزََّكألنافَأونلؤ  َاا،مؤْ  نضؤ  َا نَنا ِن هنْ اَحأفنظؤ َ ﴾ا،َلاالَّ ُؤْ االنفؤ ؤل ن نَنا ِن ا1(1)اَلاالَّ

را به  گان خداوندبند شما خودم و.مد م حهللاالنظ ااىمجتق اايوبأدوالنفعاک  لاح

    .مينماميرش وسفا هيتوص حرام حالل و تيرعا و ياله يتقو تيرعا

 و تيهب اسهالم  اله ميفرستم بهه روان اهار رسهول گرامي تيتح و درود

 .ايشاناصحاب طالر
 و ميبرادران مطرح نما خدمت خوالران و ديبه نظرم رس که امروز يموضوع 
 از يکههيحههال  نيعهه در اسههت و ياخالقهه و يمهههم ارزشهه  يمسهها از يکههي

مسهلمان  کيه يدامناراه له عفهت وئمس  امروزماست يزندگ يلاضرورت
از صفات انسان مومن  يکي  ميقرآن کر يلادر فرلنگ اسالم و آموزه .است
 :ديفرمامي ميکرنآذکرشده است. قر تو عف يدامنراا

ُؤ  َا﴿ من ْْ اااْلمؤ ََ هنْ اَحأفنظؤ  َاا....َقْ اَحفْدَل ُؤْ االنفؤ ؤل ن نَنا ِن ا2ا(2)ا﴾َلاالَّ

                                                 

ا.5ا-1ْمُ  :اما(ا   ه1)
ِك  .2) ا(امة  ام
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که حافظ عفت خود بوده و از لر  ييآنها .اندرستگار شده نيمومن قيتحق به

 لستند. دوره و حرام ب ستيگونه اعمال ناشا

مرتبط   ئاست و مسا يارزش قرآن کي يدامنکه عفت و اار مينيبمياس  

  ماننهد عفها  يلئسهاز اسهت  مسهامههم و کار تيهنهابي زيموضوع ن نيبه ا

 .دارند قيارتباط عم يدامنبا عفت و اار يکدام به نوع که لر ايحجاب و ح

مقهد   ديهن کهه دسهتورات ميکنمهي دايدست ا لاارزش نيبه ا يما زمان

با بررسي آيات و روايهت در باشد.  نماسر لوحه کار يقرآن يلاآموزه واسالم 

و متاسهفانه  ميمان دارکه ما اکنون در جامعه يمعضل يابيماين زمينه در مي

حجهاب و   لنهگ عفها رف تيهعدم رعا  است کرده دايا لم راه لابه رسانه

 3 (1) .است زنمرد و  ميو حر صحيح تيرعا عدم

 نمونه: تيشخص دو

لا مظههر تيشخصه نيهکنم که ا يمرد از قرآن به شما معرف کيزن و  کي

و  وسه ي يکهي ؟لسهتند يکسهان يچه لانيلستند   ا ايحجاب و ح  عفا 

 .السالمعليهما ميحضرت مر يکي
در اطها  در  يوقته وس ي تحضر :ديفرمامي وس يعفا  حضرت  

القد ا) ش آمهدياه شيخها  بهرا تيبسته در برابر گناه قرار گرفت وآن وضع
و مجهرد  بهايلهم جهوان ز وس ي ()و لم بها ديدوميدنبالش  خاي( زلمهتامجو
دأَ ا مجهندونا﴿داشهت  يجنسه  يهم عتاْيبود طب خهدا و  لطه 4(2) ﴾الَدْ َااَحْ ا ََحىامجدؤْ َُ

و خودش  اش را گرفتيجنس  يم نيجلو ا که در وجود خودش بود  نهيزم

                                                 

ا.240،اصا3،اجا« ف  ي» لعلةا خُ ايناُأياا تأداا-(احع ين،ا   اوليااكرب1)
ا53   هان  ف:ا(ا2)
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 کهار نيهتوجهه داشهت کهه ا ديهالبتهه با و  الگو است کي نيرا نجات داد  ا
نفهس مبهارزه  يلهوا بها و ميکه خود تالش ورزحال نيع ت دربنس ياساده
 متعالاستعانت اهلل  بدون لط  و  مييجو يمدد ب يتعال يذات بار از  ميينما

 يخطهر لهوا امبر يا وس ي نيزبان لم از ميکرن قرا رسد مين يانسان بجا
اهلل متعهال  اسهت  بسهيار تکهان دلنهدهکند که مي تيما حکا ينفس را برا

﴾ ديفرمامي َ اَ ّبهن اَمأا َحن العُّ ءناإناَّ ياإن َّااالُدَّْفَساََلَمَّأ ٌَلانن  5 (1) ﴿َلَمأاحؤمجَد هنئؤانَدْفعن
 فهرا لايبهه بهد ران نفهس امهاره انسها  کنممهيرا تبرئهه ن نفهس خهود من
 .دينما يلطف کيخداوند  مگر  خواندمي
را بهه  مها توانهديازآن م يرويها اسهت و يجهد ارينفس بس يخطر لوا اس

شههوت  نفهس و يمبارزه با لوا و کشاندکاذب ب يلالذت و لاسمت شهوت
 .اشدبيبه قول موالنا جهاد اکبر م

 ميرههاکب يادههههج ردهههان ينب با  ميغرههرجعنا من جهاد األص دههق
 را در درون اههم ستيمهبتر خص زو   رونيم بها خصههم ميبسا کشت يا

 ستيخرگوش ن ين سخره اهباط ريش   ستيکار عق  ولوش ن نيا کشتن
 را بشکند ودهه خهههآن باشد ک ريش  ه صفها بشکندههدان ک ريش سه 
 :ميحضرت مر عفاف
به  يمرد ديوقت د کي  تاستنها نشسته  ميمر ياست وقت ميدوم مر يالگو

امهر بهه  از منکهر کهرد يبه آن مرد توجه نکرد بلکه نه ميمر ديآميطرفش 
َُْتاتَقن ًّأا﴾معرو  کرد  گفت  َُْكاإنْ اكؤ امن ال َّْ َنن اَحوؤ  ؤانن  6(2) ﴿قَأاَلْتاإنينهن

                                                 

ا.53:افن  (ا   ها1)
ا.18(ا   هام  :ا2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عفت و پاك دامني                                   هاي جمعه                          خطبه

 

677 

 

که لر  مينيبمي ؟ديگارزياگر ارل ديبرم اگر تقوا دارمياز تو به خدا اناه  من

را نجهات داد و جنهاب  وسه ي برلان رب .مظهر عفا  لستند تيصدو شخ

تقهوا  يعنهي گردد يبر م زيچ کيآنها به  يبه خدا انا بردند که لر دو ميمر

 وسه ي يالگهو ردلام يقرآن برا د ينيعفا    بب يعني يدار شتنيخو يعني

 ياست که وقته اتيروا يرا آورده است  در بعض ميمر يلا الگوزن يبرا را و

مرتکه   يباريبنهديب ايفحشا  ايزنا  تيکه معص لايبه بعض شوديم متايق

 ميبهود بهايز  ميجوان بهود نديگوي  ميرا کرد لاکار نيچرا ا نديگويشدند م

از زنان گنهکار  ؟وس ي اي يلست باتريتو ز مينيبب دياوريرا ب وس ي نديگويم

داشهتم    يهممن جوان بودم زن بودم  ديگويم ؟يارسند چرا گناه کردمي

 چگونهه نيباست  ب يسيمادر حضرت ع ميمر نيا دياوريرا ب ميمر نديگويم

 7 (1) .کرد تيرا رعا يدامنرعفت و اا

دسهتور  کيهو عفت  ايح  يدامن  اارحجاب  عفا  مييگوياست که م نيا

  .ستا يقرآن

و حجاب باشهد دو  شاگر در جامعه اوش :ديفرمامي 59 هيسوره احزاب آ در

که ال  حجهاب  شودياست که انسان شناخته م نياثرش ا کيم دارد مهاثر 

از  يکيبه قول  شود ينم تياست که اذ نيا گرشيو اثر د .است يدارنيو د

از  يلهيو امهروزه متاسهفانه خ تياسهت نهه محهدو تيبزرگان حجاب مصهون

بهه عهدم  گهردديبهر م يدامندر بحث عفت و اار جامعه خصوصاً مشکالت

 خطهاب بهه زن يعالمهه اقبهال اللهور ديگو يهم باهيز ههچب جاهح تيرعا

 .مسلمان يلا
                                                 

ا.241لظأنفامأ،اصا«ا   احعن»(اُ خااإل ارا1)
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 يريبگ يريبه در آغوش شههک            عصر نيباش انهان شو از ا يبتول

و  يکنه فهايمادر نقشت را خوب ا کيبه عنوان  يخوالياگر م ديگويم اقبال

ونهه گزلرا ديبا يجامعه کن ميتقد نيچون حس يفرزند هيمرض يمانند زلرا

 يترقه اشرفت و ينظر عالمه اقبال اللور از  يينما تيحجاب و عفت را رعا

 جامعهه و کيتکام   حجاب مانع تمدن و  نست يحجابيب به خاطر لايغرب

 سهواد علهم و لهايغرب يگردد بلکه اسها  اشهرفت صهنعت ميهملت ن کي

 .است يموزآ

 حجاب هيهههرقص دختران ب ز ين  رباب چنک و از يرب نههمغ وتهق

 قطع موست از ين سا  و انيزعر ين  ران الله روستههههساح زسحر ين

 است ينيط التهههخ فروغش از ين   است يههنيالد از  را او يهههممحک

       آتش چراغش روشن است نيلم از  فن است م وهعل از رنکههههاف قوت

ُّ﴾: ديههفرماياهلل متعههال م  ددَك﴾﴿قؤدداههامبر  يا ﴿ََياَحندَُّهددأااالَّدد ن َْزَلا ن اول بههه  ْلاَلن

را  شيخهانواده خهو ديهجامعهه ابتهدا با کيه ريخود بگو  رلبر و مد يلازن

را اصهالح نکنهد و بهه خهانواده  شياگر انسان ابتدا خانواده خو د ياصالح نما

 يلهابه مردم تذکر بدلهد  لهذا خداونهد از زن توانديخودش تذکر ندلد  نم

ُنَن﴾دخترانت لم بگو  به ﴿َلمجَدَُأتنَك﴾ شروع کرد امبريا من ْْ سوم بهه  ﴿َلننَعأءناااْلمؤد

  ؟بگو چه کنند نيزنان مردم و مومن

 ﴿نؤْ ننَناَوَلْ هننَّامنْناَ َامجن بنهننَّ﴾ بگو

را از  لاجلبهاب و اارچهه نيهلمان اارچه بلند مث  چادر است بگهو ا جلباب

 يبهدن و مهوکه  يابه گونه اورنديمث  چادر در ب و ندازنديب نييسر اا يرو
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باعهث  نيها8(1)ا﴿َ الندَكاَحْدَىاَحْ اندؤْ دَ ْفَن﴾ حجاب اسهت هيآ هيآ نينباشد. ا دايا

 سزن مسهلمان آزاد و بها حجهاب شهناخته شهوند اه کيبه عنوان  گردديم

 تيهاذ - اًيهثان .يشهو يمنشناخته  - اوالً :فاف دو اثر داردـجاب و عـح

  .يشو ينم

سالح و اشهتوانه  نيالح برنده ترو سگفت د يحيبه حضرت  طانيش :تيروا

فحهش  کشهد يآدم م کنهد يانسان کهه غضه  م .غض  يکيمن است  يا

دو نور چشم من  نيا  نا محرم است يلازن  يگريکند دمي تي  جنادلديم

کهه  يلااز حربهه يکي خيدر طول تار زان يعز .سالح من است نيو برنده تر

و  يحجهاب يحربه ب نيده لمکر انحرا  جامعه استفاده يبرا شهيشمن لمد

 .گسترش فساد در جامعه است

 لس:اندفساد عامل شکست گسترش

حکومهت داشهتند  در  لالشت صد سال مسلمان يفعل ياياسپان  لساند در

سهال  806 يعنهيسهقوط کهرد  898در سهال  فهتح شهد و يلجر 92سال 

کار کردند کهه  يچ يحيحکومت داشتند  مس يفعل يايدر اسپان لامسلمان

  لهافساد  کاباره لهيبه و س ؟بر گرداندند تيحياز اسالم به مس جامعه را نيا

در  يحيمسه يبايزنان و دختران ز نيشتريشبانه  ب يلامراکز شراب  کلوپ

 9 (2)جوان مسلمان را نابود کردند.  تي  لولااارر

                                                 

ا.59:ا(ا   هاااحزاب1)
ا.241،اصا3صا«ا ف  ي» لعلةا خُ ايناُأياا تأدا«ا   اوليااكرب»(احع ينا2)
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 :يحضرت موس قوم عامل شکست يرانتشهو

آنها  يروزيا يچگونه توانست جلو باعوراخورد و چگونه شکست  يقوم موس

 شيهگفت زنهان و دختهران تهان را آرا باعورا آمده است: تيدر روا رد يرا بگ

و مرتکه  فحشها  شهونديآنهها جهذب م ديبفرسهت يلشکر موس نيو ب ديکن

  .خوردند ترفتند و شکس نيلزار از لشکر از ب ستي  بشونديم

 مبارکه نور: سوره در يدامنپاک عفاف و تياهم

َدأا﴿ َاَشبندٌ ا ن َِؤدْ اإن َّااريَّ ْ اَلَفَْفظؤد اافدؤد ؤلَ هؤْ اَ الندَكاَحزَْكد ا دْناَحمْجَةدأ نُن ِؤضُّد اامن ُنَنانَد من ْْ قؤْلاالنْلمؤ
ا10(1)ا﴾َنْةَُد ؤ  َا

کنند  يچشم اوش مجاز( ريخود )نگاه غ يبعض نگالا مردان مومن بگو از به

اسهت خخداونهد  نان بهترآماندن  ااکتر يبرا نيا نديحفظ نما دامن خود را و

 دلند آگاه است.ميبه انچه انجام 

غر   يطور د يد را يراه زن نيب در يجوان  ميخوانمي هيآ نينزول ا شان در

 امبريهمجهروح شهد  نهزد ا کهرد و برخورد وارينگاه بود که صورتش به د

 نازل شد. هيآ نينق  کرد ا خود را يآمد  ماجرا

 .ميکنمي افتيدر آيه نيازکه  ييهااميپ
ِؤضُّ ا﴿ خحرام است حفظ نگاه از مانيا ةالزم -1 ُنَنانَد من ْْ  ا﴾قؤْلاالنْلمؤ
ِؤضُّ ا﴿ خل کردکنتر ديبا را يزيغر يلاجازبه -2  ا﴾نَد
 خميچشهم شهروع کنه از را يتقهو و ميينما يريازسرچشمه جلوگ گناه را -3

اا﴾منْناَحمْجَةأ نُن ْا﴿

                                                 

ا.30ن  :ا(ا   ها1)
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ْ اَلَفَْفظؤدد اا﴿ خاسههت يامنداههار يچشههم اههار مقدمههه  -4 ددْناَحمْجَةددأ نُن ِؤضُّدد اامن نَد
اا﴾فدؤ ؤلَ هؤ ْا

اا﴾َلَفَْفظؤ اافدؤ ؤلَ هؤ ْا﴿ خاست واج  زيمردان ن يبرا شاوش -5
ِؤضُّد ا﴿ خانسهان اسهت يمهانع رشهد معنهو يعفته يبه و يچرانچشم -6 ا-انَد

 ا﴾َحزَْك ا-َلَفَْفظؤ ا
 خاست محضرخدا در يچشم چران -7

َأاَنْةَُ ؤ  َا﴿ خمينکن تيعصم خدا محضر در َاَشبنٌ ا ن  11(1)ا﴾إن َّااريَّ

ِْضؤْضَنامنْناَحمْجَةأ نُننَّاَلَفَْفْظَنافدؤ ؤلَ هؤنَّا﴿ انَد َُأتن من ْْ ا12(2)ا﴾َلقؤْلاالنْلمؤ
 يچشم اوشه (مجاز ريغ يخود )نگالا يالبعض نگاه بگو از مانيا زنان با به

 .نديرا حفظ نما دامن خود کنند و

امهور  و يگخهانواد  ياسهت کهه درمسها اتيآ نيتر يطوالن از يکي هيآ نيا

 نيها خداونهد در .ارداخته است  يمسا نيزتريبه ر يمفاسد اخالق و يتيترب

 .بهه زنهان توجهه کهرده اسهت مونهث ريوردن ضمآ انچ مرتبه با بست و هيآ

داردکهه  ياريثمرات بسه يگرترر جلوه شود که حفظ حجاب ومياستفاده 

حفهظ   خهانواده ونهديا محکااسهت  يآرامش روحه از: بارتندع لانآ از يبرخ

  يروانه و يامراض مقهاربت از گيريشيا تجاوز  قصد و ؤس از يريجلوگ  نس 

 و تيحفهظ شخصه  يمنفه يلارفتن رقابت نيب از  طال  آوردن آمار نيياا

 شر  و يايکه امروز دن يبازلو  يلادل و لاچشم نجات از زن و تيانسان

  .اگرفته استغرب را فر

                                                 

ا.30ن  :ا(ا   ها1)
ا.31ن  :ا(ا   ها2)
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 :ميکنمي افتيدر هيآ نيا که از ييهااميپ

 خنست يمرد فرق زن و نيترر نگاه حرام  ب و يدامناار در لزوم عفت و -1

ِْضؤْضنَاا-ِض ن﴿ ا﴾َفَْفْظنَااَا-فظ افا–انَد
 ﴾َلَااندؤْب ننَنازننََُتهؤنَّا﴿ خجامعه ممنوع است زنان در حضور از يريجلوگ -2
  صهورت –اسهت دايها يعيطب طوره بدن که ب از يلابودن قسمت ظالر -3

َُْهأ﴿ خندارد يمانع اا دست و اَمأاَظَهَ امن  ﴾إناَّ
 بهر  يهدل نيها بزرر آمهده و يروسر نام مقنعه و شانواع اوش انيم در -4

 ﴾ُخؤؤ نُننَّا﴿ خحجاب است تيالم
 توجه شود و لايازمندين و لاتيواقع  لابه ضرورت ديبا يقانون گزار در -5

شهد ميبدن که خود به خود آشکاراست  واجه   اوشاندن آن قسمت از اگر

َُْهأ﴿ خعموم زنان مشک  بود يبرا يزندگ اَمأاَظَهَ امن ا﴾إناَّ
ا﴿ خدلهدميبشهر ااسهخ مثبهت  يزيهغر و يفطهر يازلهاياسالم به ن -6 إناَّ

ا﴾النبدؤ ؤ الَتنهننَّا
 ﴾َمَليَفْتاَحْْيَأُنؤؤنَّا﴿ خدارد تيزن حق مالک -7
﴾اَلَااندؤْبد ننَنازننَُدَتهؤنَّا﴿ا خنهدارد يجامعه مهانع حفظ حجاب  حضور زن در با -8

َلا َْك ؤد ااَمدَ ا﴿ خجماعهت بالمهانع اسهت نمهاز زنهان درر گونه کهه حضهولمان
 ا﴾اال َّاكن ننَا

 يبهرا ولند وؤحجهاب مسه مهردم نسهبت بهه مسهله نگهاه کهردن و ةلم -9

 ﴾وا الإا مج اتؤا﴿ نديتوبه نما ديحرام خود با يلاهنگا
 .است به راه خدا  يانحراف يرلايمس بازگشت از يراه رستگار -10
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 :يدامنپاک حفظ عفت و يراه حل برا هيارا

 راه حل اول: ازدواج:

ددْناونبَددأدنكؤْ اَلإنَمددأ نيفؤْ اإنْ ا﴿امههي فرمايههد: اهلل ددُْيفؤْ اَلاالةَّددأحلننَنامن َلَحْنيفن ؤدد اااَْلَََيَمدد امن
ُِْنا ٌ اَولن  ٌاَنيفؤ نؤ اافدؤَقَ اَءاندؤ ا13ا(1)ا﴾هن ؤااريَّؤامنْناَفْضلنوناَلاريَّؤاَلا ن

بهه  ازدواج خهود را سهتهيشا زانيکن غالمان و لمسر و يدختران ب و اسران

فض  خهود  خداوند از ديدست باشتنگ که اگر دينترس فقر از و ديدل لمسر

 .گرداندمي ازشانين يب

 :هانکته

 .رد خواه مرد باشد خواه زنندا که لمسر يکس يعني ميجمع اميايا

 ازدواج است چنانکه در امر در يواسطه گر شفاعت و.لايواسطه گر نيبهتر

عهرش  ةيسها در ديهنما داماد ايعرو   را يگريکه د يامده است کس تيروا

 .است خدا

 دلند اگهرميلمسهرن داشتن امکانات  فرزنهدان شهان را که با يمادر و ادر

 .است کيشر گناه او در نيوالد خفرزند مرتک  گناه شود

 :يعفت ورز حل دوم: راه

دددْنا﴿: متعهههال فرمهههوده اهلل ُِْندددَ هؤ ؤااريَّؤامن اندؤ َُّ دددأاَحددد نَناَاانَنددد ؤلَ اننيَفأح  ِن ااالَّددد َلاْلَ ْعدددَتْ فنفن
 14 (2)ا﴾َفْضلنونا

                                                 

ا.32ن  :ا(ا   هاا1)
ا.33ن  :ا(ا   ها2)
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 تها نهدينما شههيعفهت ا و ياار دامن ديبا ابنديميازدواج ن لهيوس کهيکسان

  خسازد ازين يب نان راآ شيکرم خو نکه خداوند ازآ

 :اين آيه بدان اشاره داردکه  ييهااميپ

 )وانکحوا( خلمسر است يول ازدواج افراد بئمس مياسال ةامعج -1

 خاست ديمورد تاک اسالم امر مقد  و ازدواج در -2

 ديهبا له ازدواج رائسهت مسهين يه ترر نگاه حرام کهافهفارش بهنها سهت -3

 خميح  کن

 ا﴾االةَّأحلنننَالا﴿ خعقد است نيرط طرفش تيداشتن صالح -4
 ةليازدواج وسه وعده داده است و داماد را عرو  و يزندگ نيخداوند تام -5

ُِْنَ هؤ ؤااريَّؤامنْناَفْضلنونا﴿ خاست يبرکت زندگ وسعت و  ا﴾ندؤ
 :هيآ نيا يهااميپ

 خعفهت الزم اسهت و ست صبريگناه ن مجوز نداشتن به لمسر ي: دست رس1

 ا﴾فنفناَلاْلَ ْعَت ْا﴿
 خسازدمي ازين يرا ب خداوند ما ميداشته باش يتقو عفت و : اگر2

 و نهديحفهظ نما را لم جوانان خود  يعموم ياار دامن حفظ عفت و : در3

 خزنديلم ثروت مندان جامعه به ااخ لم حکومت اقدام کند و

 :اميو پ جهينت 

مههم  تينهابيارزش  کي يدامنکه عفت و اار ميرسمي جهينت نيبه ا اس

اگهر  نهدياص  توجهه نما نياست اگر مسلمانان عالم به ا يو اجتماع ياخالق

در لمهه  توانهديم نهدياص  توجهه الزم نما نيافغانستان به ا ميجامعه اسال

 سهتهناخوا يداشته باشند اما اگهر خهدا يو ترق شرفتيا لانهيو زم لاعرصه
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و  لهاام ارزشفحشها و فسهاد تمه  نهديبب  يآسه يدامنفرلنگ عفت و اار

  .باد خوالد دادافتخارات ما را بر

بهه  يآورفهن   علهم واقتصهاد ةدر عرصه ميما سخت ضرورت دار کهيحالدر

تنهها  ميمتمدن کم بساز يايو فاصله خود را با دن ميکن دايدست ا شرفتيا

 نيعه و در .اسهتميعفا  و حجاب اسال تيو رعا مياسال حيصح تيراه ترب

 .يو انسان مياسال  نيبر يو ارزشها تيعلم   مدن به مياوريب يحال رو
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35 

 

 يهاي اجتماعآفت
 و آادد  یو  دد نيوام سدد   ءيددأشدد ا اب   یوااسدد ع   دد وااصدد   نياحلمددهلل ر  ا االدد م

   .نيصح   أمجل
 أم  بلهلل: 
 :بهتان )تهمت( -1

آب ا     ياس ت ه ا اه  ا بان ب د اب   يزش   اريبس  يهاهم از صفت نيا

تهمت د اق     ش     به ان هننده، با اف ااميگناه  يب يهاادسان تيشخص

سبب است ها خدا دد مؤمنان  نيساز ، با هممي ماليرا پا گااني  تي يق

 :ديفامامي ار    ميرا از آن باقذر 

َب ب َن َددب  َِدَ  َ  نَ يااَّدد    َهدد اياي﴿ دد َا َِ س  دد نُدد ايآَمنُدد ا ن ج َادد ءُ  دد  ُح ا  ُ  ايَأج ُتص  ََه اَدد   َِدُ صا ًمدد  َ  قَد ا
َا ََند    1 (1) ﴾نيَ م  َ َ ى َم  َِدَل اُ 

خباى آ ر  خ      انياگا فاسقى باا دياآ ر ه ماناياى هسادى ها»: تاجما

  ]بع د  از آده ا  ديباس اد بيمبا ا با د ا ادى گا ه ى را آس  ديهن يبارس

 «ديش  مانيپش دياها ه

                                                 

 .6حج ات: ( س  ه 1)
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 :يو نمام ينيچسخن -2

  آدان اخ الف  نيبا    بمي يگايرا با   يکياست ها سخن بد  يهس دمّام

 آ ر .ميبا  ج    ي شمن

 نيداپسند است. شخص س خن چ  زشت   اري ر غ بس ،ينيچسخن  ميدما

ارزش ه ا از اخ  الف    ي  ب  ضيالنفس   م افياست پست   ض ع يادساد

 گ اانيمحب ت     ي  س  دنيبا    چشم  ميهم لذت  ها باندا ت ادسان

 را ددار . 

اس ت ه ا ب ا س خنان ا   ناي نيچراه مبارزه با ادسان دمام   سخن نيبه ا

  هد:مياست ها خدا دد با ما  س  ر  لي ل نيت جا دش  . با هم
ا  مَّه  ﴿  2(1) ﴾َ  يََهَّ ز  مَّشَّ ء ب َنم   ،ني  َوََل ُتط عا ُ لَّ َح َّ

فام  ان مب  ا، ]ه  ا   )پس  ت  اي    از ه  ا مس  م خ رد  ده ف  ا  ما»: تاجم  ا
 «.  ارگام بامى  نىي  بااى خباچ ج ستبين

 :گرانيکوچک شمردن د و ريتحق -3
اس ت، ت ا  گ ااني  تياق اام   قف   شخص  مياز  س  رات ماآن ها يکي

تفام ا    اف اا  جامع ا محف  م بماد د   ني  محب ت  ر ب  يباا ر اتحا   
 :ديفاماميباره ناي با  . خدا دد م عال  ر نيب از ي شمن

َخ ا يآَمُن ا ََل  نَ يااَّ    َه اياي﴿ ع  َ َسدى َأج قَد عب  سا َا َوََل   َسد ء م  دن  ايً َخد ُك  ُد اي م  دن قَدد ا دناُه م  
َُ  ايً خَ  ُكنَّ ي   َس ء َ َسى َأج  د َااَِد ا  ب دالاَس اَل سا با  َ َا َوََل تَدنَد بَدُووا  دُووا َأ ُسَسدُك دناُهنَّ َوََل تَد ام  م  
َُ ا ُ با يَوَمن َّلَّا   ج  يَ اااُسُس ُق بَدلاهلَل الا   اال َك ُه  3(2) ﴾اظَّ ا ُم جَُِبوا

                                                 

 .11 -10ق َ: ( س  ه 1)
 .11حج ات: ( س  ه 2)
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هند  شخنديرا ر گايم مى م م   ديدبا دياآ ر ه ماناياى هسادى ها»: تاجما

  هنن د ش خندي  را ]رگايزدادى زدان ]  ديبه ا باشند   دبا نهاايآدها از ديشا

 گاي  ب ا هم د دي ايمگ بي ن گايک ديبه  ا باش ند   از  نهااي آدها از ديشا

ه ا   ها م اناي است دام زشت پس از هديچا داپسند ديهاى زشت مدهلقب

 «ت با دکا  آدان خ   س مکاردد

ق  اام ا گ ااني هد ها با  ميخدا دد با مؤمنان  س  ر  فايشا ايآ نيا  ر

 دي آدان را محف م دگهدارد د   دباميشاافت   خ شنا   تيبگذاردد   شخص

 ايتحق   ا يچا ما  باشد چا زن م ر  اس هزاء   تمسخا ماار گ يفا  چيه

   اي فق اي  ار     يس ا    ض ن د اماتب نک اايب ا خارا يهس ديش     دبا

ش   با هلمات ميا  مشاهده  ي ر انضا يبيدقص   ن اي باشد  ميتنگدست 

  تمس خا  ام ن ش   ،  مياق اا يزبان   چشم م ر  ب   اشاره با  ست اي  

ا د ز  خدا د د ب  ادديگميماار  ني  ت ه ايها م ر  تحق يچااها اه ا هساد

 اي تحق ار گ ااني ادن د    مي بي نيهس ند ه ا خ    را ب يبه ا از هساد

را م ر  تمس خا  يهننده چ ن هسخارا شخص اس هزاء منيهنند. با همي

هند   مها ميبا خ   ظلم  قتياست  ر قق ي هد ها خدا از ا  راضميماار 

 يا م  ر  اس  هزاه يهس نايساز . نال ه بامي  غضب خدا را م  جا خ   

 زيا  را د يهابيش   ها نميبلکا  ا ار  نديدشدميماار گافت آرام  يشخص

ه م دباش د  يب ياگا ن يهند. ق  نيما م شا ني  آن را  ر ب ديجس ج  دما

هند ه ا م ا م ب ا ر هنن د. ل ذا مي انيآداا ب ايساز    با گ دامي ايعايشا

 هند.ميخ   ظلم  هننده با دفسجهت هم شخص اس هزاء ناياز
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 بان ب گاان،يبا   مياق اا ي  ب ايها تحق مي اش ا باش نيقي ديبا نيا بنابا

اش خا   نير اب     س  ادا  ر ب  يها   د اب  ندا ت  ر  ل   نايه جا اي

  ش  .مي

 ه د ه ا ميمؤمنان را با منزلا دفس  اقد م اار  ،ايآ ناي م عال  ر خدا دد

خ    را  ين يب اا ر   يهنند   هاگ اه هس  ايقرا تح گايکدي ستيسزا ار د

 :ديفاماميها ه باشد،    ايهند مادند آن است ها دفس خ   را تحق ايتحق

َا ﴿  !ديدفس خ   را مسخاه دکن ﴾َوََل تَد ام ُووا َأ ُسَسُك

 :ستيدرست ن گرانيبد به د يهادادن لقب -4

 :ديفامامي  دم  ه  يده گاانير ر ماآن از  ا ن القا  داپسند با   نيهم

َااَِ ا  َوََل ﴿ با  َ  4 (1) ﴾ تَدَن بَدُووا 
 .«!ديرا با لقب بد مخ اد گايهمد»: يعني

پ در   م ا ر    يب اا اي خ   ش خص باش د  ين لقب بد باايهند ادمي فاق

ش   . س  س مي  ندا ت  نايهار سبب ه ناياايا . ز کانيدز  ايسا همسا  

بان ب  گ اانيلق ب ب د  ا ن ب ا      اس هزاء  ايها تحق ديفاماميخدا دد 

 فس    خا ج از ارانت اما خدا دد است.
 يزشت   گناهان   صفات داپس ند   ر يهارها نايها از يشک هساد بد ن
خ    را  ر مع ا   زيااهنند مياز هما با دفس خ   ظلم  مبل ند،يج دمي

 سازدد.مي امن  يغضب اله

                                                 

 .12حج ات: ( س  ه 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي اجتماعي آفت                     جمعه                                        هاي خطبه

 

690 

 

 :بتيو غ يجاسوس، (يسوء ظن )بدگمان -5
   دي دمامي ن  ت  گايها را با اق اام گزار ن با هم دم عال ادسان ا ددخد

آد ان  ب تي  غ گ ااني  بي ه ا ن ن داي  پ يجاس س   يبدگماد از آدان را
 :ديفامامي ار    ميقذر با

َ ن  ُد ا َ   د نَ يااَّ    َه اياي﴿ دَن ااظَّدن   ن جَّ بَدلادَا ااظَّدن   ن واب َوََل  ََ  ايً آَمُن ا ااا  غا َدبيسَُّسد ا َوََل م  
َا َأج  ب  اي  بدَّلاُضُكَ بَدلاًض  ََ َأخ   ُ لَ يا َأَحهللُُ  َ تَدد َّااب  ً  يمَ     يحلَا َ ن جَّ اهَّ ُِد ا اهَّ ُ ُم ُه َواتدَّ ََِك  ها

 5 (1) ﴾َب ي َّح  
ه ا  دي زيه ا ب اهاز گمان ارىياز بس  دياآ ر ه ماناياى هسادى ها» :يعني

 ب تي  بعض ى از ش ما غ دي گناه اس ت   جاس س ى مکن هااى از گمانپاره

 اش را بخ ر ؟هسى از شما   ست  ار  ها گ شت باا ر ما ه اايبعضى دکند

ه ا  دي]پس  از خدا ب اس داييبدتان م يبد ن شک هما شما از ما ه خ ار

 «.مهابان است ايپذخدا ت با

 گايدسبت با همد يمبارها مؤمنان را از  اش ن بدگماد اايم عال  ر خدا دد

خارا اس ت  نيش   با همميآدان  ايهار بانب تحق ناي اايز ، ار ميباقذر 

گناه است  ي م  يگناه است. الب ا بدگماد هاياز بدگماد يبعض ديفاماميها 

ها با  اش ن  يادها با شخص مؤمن   م ر  ان ما  گمان با ه ش  . اما هس

 ر  يزدند، پس ب دگمادميسند  ست داپ يمعا فند   با هارها يفسا  اخالم

 ي: باخ دي فامامي ميخ ارا م اآن ه ا ني. ب ا هم س تيگناه د شاناي ق 

 گناه است. يبدگماد

 :ديفاماميهند   مي يده ي  پا ه  ر يخدا دد م عال از جاس س ا اما  ر

                                                 

 .12حج ات:   ه ( س1)
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 يه ابي  ن دي هن يم ؤمن    رس ت ه ار جاس س  يهاادس ان اينل ديدبا

اف اا   ني ر ب  ي   شمن ناياما سبب ه ناي ها ديياآدان را فاش دم دهيپ ش

ت ا ب ا  دي دمامي نييها   لت مشا ع آدان را تع يگا  . اما افاا ميجامعا 

 نيب ف ن ا   فس ا    از  جا اييمسل  باشند ها  ر پ يا ضاع   اق ال هساد

 ش  .دمي ايآ نايبا ن قک مت هس ند مشم ل

 :تيو عصبان خشم

است ها هاگاه با اف اا  جامع ا  يصفات داپسند   زش از  تي  نصباد خشم

ب ا ب ار  يمسل  گا     جامعا  چار خش دت ش  ، اثاات داگ ار   خطاد اه

ر اب     دب   ن مه ا    يخ گياخ الف   گس آ ر    ما م  چار تفاما  مي

 ش دد.ميمحبت 

بار ل را از  س ت  ق     صيها مدرت تش خ ديآيبا خشم م ي م  ادسان

 ادد چا خ اه د دمي   ديآي ر م ي ردده  قش يص رت جاد ر  هد   بامي

خ    را  تياامت   شخص  ه  تيصباد ا ن  ا ب  ند ه  ه ي م الي ها ، خ

  ار . ميمحف م 

خش م  ااي م اار  ار ، ز اني  ر ض ار   ز شايهم يشک ادسان نصباد بد ن

 لي  ق ص  لا  ل ه  ا قل  م  يقالالم  ت   دش  ادا ظل  م   تج  ا ز اس  ت  رن

 باشد.مي تي را م ادت   ،ياري شه

 چ  ار  ،خش  م ديفش  ار ش  د ايتح  ت ت   ث يادس  ان نص  باد گ  اير  اف   از

جه ت اس ت ه ا  نيگا   ب ا هم مي مي  جس يفاا ان ر ق يهايداراق 

خدا دد ماار گاف ا ادد ب ا  ي  مؤمنان  ارس ا را ها م ر  رضا انياسالم م ق

 :ديفاماميند   همي فيغضب ت ص دشدن  ر باابا خشم   ميتسل
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ِ   ظَ ياااغَ  نيَ َواااَك ظ م  ﴿ ُ  نيَ َواااَل  ن   ب  ي  َ ن  اانَّ س  َواه  س   6 (1) ﴾نيَ اااُمحا
پ ش ادند   از ميهس ند ها  خشم خ   را  يهساد ني: )مؤمنان راس تاجما

را  ک ه اراني  خدا د د د ک هاردديد ياشخاص نيچن ند،يدماميما م گذشت 

  ار .مي  ست 

اظهار  پنهان ساخ ن   يعني   ي.   )هظم غديشد اريخشم بس يعني   ي)غ

 دنم  ن آن   تسل  با دفس   دشان ددا ن اثا آن.

ها ماآن تنها با پنهان دم  ن خش م   تس ل  ب ا دف س  ميم  جا باش ديبا

م ج ا ز ه ا بان ب  يهاهند، بلکا ب ا نف     گذش ت از ادس اندمي ن ت 

ظلم   تجا ز آدان  ديفامامي   ديدمامي دي هت زيش دد دميخشم  خ نيباادگ

 .دييپاسخ گ  ي  خ ب يکيرا با د

 نيخش مگ ع  اًيبا ق  ا  تج ا ز ش ده اس ت رب نديبميها ادسان ميهنگا

 ي   ارس  گ يدش ادا بزرگ  ار يق ال نيش  . پس گذشت   نف   ر چن مي

راه را ب ا هنگ ام ج ش ش خش م  نيه ا  ادس ا ب  ا ت  ت ه ا س يالم اخ

 د خا  هند.ا

 س تيمنص فادا د ،مض ا ت ادس ان ت،ياست ها هنگام خشم   نصباد معل م

ها  ييها هد. لذا اه ا مضا ت صيت ادد ق  را تشخدميچ ن  ر آن هنگام 

خ ارا  نياز ق    ندالت   ر است. ب ا هم  ا يگمي ر قالت خشم ادجام 

ن ان از ص فات مؤم ياست ها خدا دد نف    گذشت را با هنگام خشم بخش

 :ديفامامي   هد ميماار 

                                                 

 .134( س  ه آل  م اج: 1)
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َا ﴿ ُ  ا ُه  7(1) ﴾غاس ُ وجَ يَون َذا َم  َغض 
هس  ند ه ا  اگ ا خش منان ش ددد )زم ام  يهساد ي: )مؤمنان  امعتاجما

 هند   با دفس خ   مسل  هس ند    ست با ه ار   دميرا از  ست  ارياخ 

 بخشند.ميزدند   جادب مقابل را  دميسخن داپسند 

 ،مبارزه با دفس   تس ل  ب ا آن را هنگ ام خش م   غض ب اهام غمبايپ

 :ديفامامي ادد   مي ياي   ل يدشادا مهاماد

 8 (2) ﴾ َسَسُ    نهلَل ااَغَضب     کُ ي ياَا    هللُ يَاص  َ    ن َّنَّ  ااشَّهلل   هللُ يااشَّهلل   سَ ياَ ﴿
باش د بلک ا  ا من ديد ييآزم ار  ز  يها  ر هش  ستيد يمهامان هس يعني

 ا  ر  مت خشم   مها، با دفس خ   مسل  باشد.است ه يهس

 دي ا    ارس ا م صف ش  دد، با خ اهند با اخالق  ميها  يهساد نيبناباا

  صبا   تحمل   تسل  ب ا دف س ن ا ت  هن د   تم ام  يخ   را با با بار

ل هنن د ت ا   اهن دي دمامي  خشم  جانيرا ها ادسان را  چار ه ياقساسات

 يمادياز آدان س ابزدد ه ا س بب پش  ينمال داپسندآدها ا ايمبا ا تحت ت ث

ه ا  خ    را از  داي را ب ا دف س خ    پ يتس لط نيادسان چن  يش  .  م 

 .ديدماميمحف م  يمشکالت فاا اد

 :حسد

از ص فات زش ت   داپس ند    گااني  ي  داراق  يبدبخ  يآرز  يعني قسد

از . ادس ان س ميد اآرام  ي  زد دگ يباشد ها ادسان را  چار بدبخ ميمضا 

                                                 

 .37( س  ه ااش  ي: 1)
 .6114( صحيح خب  ي، حهلليث: 2)
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را  ار    دف س خ    را ب ا  گ ااني  ي  د اراق  يب دبخ  يقس   ه ا آرز 

ساش ت پ ان   با تمام معنا فط ات  د،يدماميآدها شا   ي  بدبخ  يگاف ار

   اي از خ نک ااييخ   را  گاگ ن ساخ ا   راه ق  را گم ها ه است. با جا

 با .ميخ شحال باشد از آدها ردج  گااني  ي  راق  يخ ش

هند مي يرا باز يقسا ت دقش خطاداه ،نصا نايها  ر ميم  جا باش ديبا 

  اه ا ما م  ر  ام آن گاف اردد. فقاا دسبت با ثا تمندان، زدان دس بت ب ا 

م ف      ،دف ا کي نديبمي ي رزدد. ادسان قس    م مي.. قسا ت .ما ان  

آرام   د هشمير  . آتش قسا تش زبادا دمياست خ ا  با چشمش  ا زيپ

 رآ ر   يتا ا  را از پا ديدمامي ينيچساي   س لاي. لذا شا ع با قا يگدمي

 ارزش ساز .يا  را  ر دظا ما م خ ار   ب ايا  ماار  هد    ي  خ   را  ر جا

 است ها ان ما  با دف س ي  اخالم ير ق ۀشکست خ ر  کيقس    ادسان

هن د ميهند   فکا مي يرا از  ست  ا ه است. اقساس نجز   دات اد خ يش

خ ارا اس ت ه ا م اآن از  نيخ   باسد با هم يها مدرت ددار  با آرز ها

 :ديفاماميهند   مي يقسا ت ده

د﴿ َا َ  َدى بَدلادا  ا      َاد ل  َ ص  ُ ب    بَدلاَضدُك َِضََّل اه  اا َم   َ َسدُ  اا َوا  ن  َسد ء  بب يَوََل تَدَ َمنَّ ا ّم  َّد  ا ا
َ وَ ّم  َّ  ا ا  بب يَ ص   َِضا     َ َسْبا َ م ن  بَُا اا اه   9 (1) ﴾اسا

آن ب ا  ياز شما را با انط ا يها خدا دد باخ ديرا دکن يزيچ ي: آرز تاجما

ادد  اردد از آدها با  ست آ ر ه يبي ا ه است. ما ان دص يباتا گاي  يباخ

                                                 

 .32 س ء: ( س  ه 1)
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آ ردد، شما از خدا د د فض ل ا  مي اردد از آدها با  ست  يبي  زدان هم دص

 .ديرلب هن را

ق ذر  ا ه ش ده با گ اانيه ا ب ا   يهايدعمت يها را از آرز ادسان خدا دد

رف ن آدها را  نيب   ز ال   از ديبا قسا ت با آدها بنگا دي اش ا   فام  ه دبا

ه ا ادس ان ب ا  س ت  ي: ث ا ت   م الديفامامي. س س ديي ر  ل آرز  دما

ب ا  يب ااان الزم اس ت تالش   زقمت ا ست، لذا ب ا مؤمن  جايآ ر  د مي

خ     يباشند   اس  عدا ها ي ست آ ر ن آن با تالش   ه شش خ   م ک

  از فض ل   ه ام خ دا  اد ديخ    ب ا ه ار گ يبا آرز ها دنيرا  ر راه رس

ه ا از آن محا من د،  ييزه ايب ا چ دنيان را  ر راه رس  ا آد ند ه خ اه ب

 رسادد. ياري

   ميقس   با ا  پن اه بب ا يهاادسان هد ها از شاّ ميبا ما  س  ر  خدا دد

 :ديفامامي

هلل  ن َذا َحَسهللَ وَ ﴿  10 (1) ﴾م ن َش    َح س 
قس ا تش  يايمحمد بگ  از شاّ ادسان قس   ها  ر قال بکارگ يا» :يعني

 «بام.ميباشد با پا ر گار پناه مي

 :حسادت عالج

 اس ت ه ا نايگ اانياز اقساس قسا ت دسبت ب ا   ييرها هاياز راه يکي

است م ادن  دهيبا ا  بخش يها خدا دد  ر زددگ يهايادسان خ   را با دعمت

ه ا از  يخ   را با هساد تيخ   ب ا از    هاگز  ضع فيهند   با ادجام  ظا

                                                 

 .5ِ َ: ( س  ه 1)
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ب ا  لک ادکن د ب س ايباش ند، مقاميت ا فاا ان ه ايا  باالتا   صاقب دعمت

 ا ه  آد ان د د ب ارا ه ا خدا  يهايادد بنگا    دعمتاتايها از ا  فق يهساد

 باره فام  ه است: ناي ر اهام غمباي. پديمشاهده هند   خدا را شکا دما

ُِض ددَل َ  َ  نَذا َ ظَددَ  َاَحددهللَُاَ ا َ  » َ  َِ  ف      يددَمددن  نددُ   ا َ   نظُدد يامَدد ل  َو الَ دد َمددن ُهددَ  َأسددَسَل م 
َل َ   ُِض    11 1) «   يّم َّن 

 هند ها آن هس از لح ام م ال  يمدگاه  ياز شما با هس يکيهاگاه  يعني

هم دگاه هند ه ا از  گاي  يبا هس ديباالتا است با   جسم از ا  باتا   افايم

 باشد.مياز ا  هم ا  مي  جس يتا است   از لحام مالنييخ  ش پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2963حهلليث: ( صحيح ام ع مس َ،1)
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