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 فهرست
 عنوان                                                                                       صفحه

 فصل پنجم

 ششمخطبه سي و 

 مسجد، جايگاه و كار كرد هاي آن

 715...........................................................................................................................تعريف مسجد

 715.......................................................................................آباداني و ساخت مسجد در اسالم.

 717...............ه هاي مشروعيت جهاد............حفاظت از كيان عبادتگاه و مساجد از فلسف

 717..........................ين ظلم است....................ذكر و عبادت در مساجد برزگتر ممانعت از

 718.................................اهميت مسجد در سيرت نبوي...........................................................

 ......................................................................719اهميت ساختار مسجد در گفتار پيامبر

 722.....كتاب خانه هاي مساجد...................................................................................................

 723................................................محور هاي فعاليت در مسجد...............................................

 725...............................مسجد و تأثير آن در ايجاد وحدت و همبستگي...............................

 725..........................مسجد و تأثير آن در رشد فرهنگي...........................................................

 726.......................مسجد و تأثير در ايجاد آرامش و زدودن استرس ها................................

 727...................مسجد و نقش آن در تربيت و اصالح..............................................................

 729................ا توسعه كمي مساجد در فرايند جذب و نشاط......راهكاري هاي ظاهري ي

 732...........راهكاري هاي معنوي يا توسعه كيفي مساجد در فرايند جذب و نشاط..........

 734.................برنامه فرهنگي مساجد..........................................................................................

 736......كار دعوت و اصالح............................................................................................................

 736.....................................صندوق خيريه مسجد.......................................................................
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 تمفخطبه سي و ه

 نقش مساجد در اصالح جامعه

 739....................................حقوق، آداب و جايگاه مساجد..........................................................

 740..................................................دعاي ورود به مسجد و خروج از آن.................................

 741......................ارتباط و عالقه با مسجد..................................................................................

 741..................................................نظافت و پاكيزگي مساجد...................................................

 742............نظافت بدني، لباس و آراسته نمودن حالت ظاهري.............................................

 744..........................................................فضيلت اعمار مسجد.....................................................

 744................................................ممنوعيت خريد وفروش در مسجد.....................................

 744......................................با دهن بد بو وارد مسجد نشدن.....................................................

 745..............................نقش تربيتي مساجد.................................................................................

 757..............................نتيجه...........................................................................................................

 

 مشته خطبه سي و

 اهميت علم و دانش و زيانهاي بي سوادي

 760................................علم چيست؟............................................................................................

 760................................................................................................اهميت و فوايد علوم...............

 762...............جايگاه علم و دانش در زندگي..............................................................................

 764...............................................................................نقش علم و دانش در پيشرفت انسان...

 765........................................................زيان هاي بيسوادي.........................................................

 767..........................................................................عوامل پيدايش بيسوداي در جامعه...........

 767.................................راه هاي محو بي سوادي.......................................................................

 768.......................................................................................نتيجه كالم........................................
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 سي و نهمخطبه 

 جايگاه و ويژه گي هاي معلم در اسالم

 769............................................................................علم و علماء در اسالم....................گاه جاي

 771..............................................................................................علم در اسالم..................مقام م

 774.........................احترام به معلم................................................................................................

 778................ويژه گي هاي اخالق معلم....................................................................................

 793............................................................................معلممسئووليت مردم و جامعه در قبال 

 795....................................................معلم.................................. لمسئووليت شاگردان در قبا

 796......................مسئووليت هاي معلم و شاگرد در قبال آموزشگاه و جامعه.....................

 798.............ز تاريخ اسالم..........................................................داستاني در مورد مقام معلم ا

 799........................نتيجه گيري.....................................................................................................

 

 خطبه چهلم

 جايگاه زن در اسالم

 803....................................زن در اسالم چه حيثيت و جايگاهي دارد؟....................................

 810..............................تكريم زن به حيث مادر............................................................................

 813............................يث دختر............................................................................تكريم زن به ح

 817.............................تكريم زن به حيث همسر..........................................................................
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 يكم خطبه چهل و

 حقوق زن و حرمت خشونت عليه زنان

 822.................................................................................................................................تعريف حق

 823.............................................................................................................................تعريف حقوق

 824......................................................................................................پيشينه تاريخي حقوق زن

 825..........................................................................وضعيت زنان قبل از اسالم...........................

 826......................................................................................................وضعيت زنان بعد از اسالم

 829.........................................................................................مرد اشكال بر تفاوت ميراث زن و

 834.............................بد دادن.........................................................................................................

 836.......................................................................................................................انواع خشونت ها

 837..................................................................................................................................ها راه حل

 838.............................................................................................................نتيجه.............................

 

 دوم خطبه چهل و

 تعليم و تحصيل زنان از ديدگاه اسالم

 839.........................................................................................فضيلت علم از ديدگاه قرآن كريم

 840.....................................................................................فضيلت علم از ديدگاه حديث نبوي

 842..........................................العرب.................. ةر يوضعيت زنان قبل از ظهور اسالم در جز

 843..........ساسي ترين عواملي كه باعث محكوميت و مرگ دختران مي شد....................ا

 850...............تعليم دعا به زنان......................................................................................................

 850..........................................................................................سوال زنان از امور دين شان........

 850.................................................................سوال زنان از دين و مسايل علمي.......................

 851...............................................بپردازند.... نشر علم زنان هم مثل مردان بايد در ترويج و
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 851.......................................حكم وعظ و تعليم مردان به زنان.................................................

 852........................................................كتابت دم و دعاي زنان...................................................

 852....................ضرورت تعليم و تحصيل زنان...........................................................................

 853.............................................محور هاي تحصيل و تعلم زنان...............................................

 854..........موانع حقوقي وپيامد هاي ناگوار عدم تعليم و تحصيل زنان در افغانستان........

 856...................................حكم تحصيل علوم عصري و دنيوي براي زنان...............................

 

 ومس خطبه چهل و

 ارزش و اهميت وقت

 860........................................با وقت.................................. معناي عصر و چگونگي ارتباط آن

 862..............................اهميت و ارزش وقت..................................................................................

 863..........................................وقت نعمتي از نعمات الهي است.................................................

 866.............................عمر سرمايه زندگاني.................................................................................

 868.....................حكم و اندرز ها...................................................................................................

 870.............................................پند گرفتن از زمانه....................................................................

 871...................................ت عمر...................................................................شمثال زنده از گذ

 875.........................................نتيجه گيري....................................................................................
 

 چهارمخطبه چهل و 

 امروز و فردا كردن

 876.............................................تعريف............................................................................................

 877........................................................................................اسالم و امروز و فردا كردن.............

 879.............................نشانه هاي ابتالء به اين آسيب.................................................................

 880...............................................................................اسباب و عوامل امروز و فردا نمودن......
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 889....................................آثار و عواقت امروز و فردا نمودن......................................................

 892...........................................................................درمان آسيب تأخير اندازي.........................

 

 پنجمخطبه چهل و 

 اصالح و آشتي در بين مردم

 902............................................................................................................................عفو و گذشت

 904............................فرق بين اسالم و مسيحيت در باره عفو و گذشت................................

 906......................................................................................................................تعاون و همكاري

 907.........................................................................................................................رثافداكاري و اي

 

 مشش خطبه چهل و

 وحدت و انسجام از ديدگاه اسالم

 912...................................................سواالت اساسي......................................................................

 913.................................اتحاد..........................................................................................................

 913...............................................................................همبستگي ملي.........................................

 914...................................................................انسجام....................................................................

 914..................................................................................................................امت..........................

 914................................................................................................ارزش وحدت از ديدگاه قرآن

 919........................................................................................د وحدتورم در روش پيامبر

 923.........................................................................................................................اهداف و حدت

 925.................و  موانع اتحاد مسلمانان در عصر حاضر يسالما متراه كار هاي وحدت ا

 927...........................................پيامد هاي اختالفات مسلمانان.................................................

 928............................................راهكار هاي اجتماعي و فردي وحدت.....................................

 929....................................................ار هاي عصر كنوني.....................................................كراه
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 تمفخطبه چهل و ه

 جايگاه حيات در شريعت اسالمي

 930...................................................................................چالش خطرناك عصر حاضر..............

 931........................................وابستگي تمام حقوق به حق حيات............................................

 931.............................................الهي است.................. بزرگ حق حيات، موهبت و بخشش

 932..........................تأمين حق حيات يكي از مقاصد ضروري شريعت اسالم......................

 934.......................جواز استفاده از حرام به غرض حفظ حيات...............................................

 934.............................................................قتل نفس به جز در موارد محدود.............ت رمح

 936....................................................حرمت انتحار و قتل نفس.................................................

 936..........................................متعال........................................... اهللارزش خون مسلمان نزد 

 937..............................امكان مسدود شدن دروازة توبه به روي قاتل ناحق..........................

 938..................................................قتل انسان به ناحق به مثابه قتل تمام انسانها است......

 939..............................حرمت اعطاي اذن به قتل.......................................................................

 939....................................................حرمت جنگ و مبارزه عليه مسلمان..............................

 940..................................................................................حرمت اجهاض و اسقاط جنين -12

 

 هشتم خطبه چهل و

 عدم تعرض به حريم خصوصي ديگران

 944..............................................................حريم خصوصي چيست؟.........................................

 945.................................................بطور كلي حريم خصوصي چيست؟...................................

 946................................................اقسام حريم خصوصي.............................................................

 948...........................احترام حريم مسكن....................................................................................

 949........................................حرمت تعرض به حريم شخصي...................................................
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 950..................................منع تعرض به حريم شخصي ديگران در قانون اساسي كشور.....

 950...........................وجوب حفظ آبروي انسان..........................................................................

 ....................................................................................................951داستان حضرت يوسف

 953....................نتيجه گيري.........................................................................................................

 

 مخطبه چهل و نه

 كرامت انسان و حرمت قتل آن

 957...............................................................ارزش انسان...............................................................

 958...................................انسانها است.... هند كشتن هممان ،كشتن يك مسلمان به ناحق

 959..........................................................................................................آياتقتل نفس در پرتو 

 961.........................................................................و روايات.............................تقتل نفس در پر
 

 فصل ششم

 مخطبه پنجاه ا

 حقوق طفل در اسالم
 970........................................................تعريف طفل......................................................................

 971.......................................................................برخي از حقوق اطفال در اسالم....................
 673................................پيشنه تاريخي عقيقه..............................................................................

 974........................................................................................فوايد عقيقه......................................
 975...........................................................................آداب و شرايط عقيقه...................................

 976........................................................................................................دعاي عقيقه......................
 983.....................................................حقوق طفل در قوانين افغانستان....................................

 984.........................................................................................ل..اطفامشكالت در مورد حقوق 
 985.......................راه هاي حل......................................................................................................

 985......................................................................................................................نيتجه...................
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 مخطبه پنجاه و يك

 ازدواج، تولدات و وفيات ثبت اهميت
 987.............................................اهميت و جايگاه ازدواج.............................................................

 989.................................ارزش و اهميت ثبت تولدات و وفيات................................................
 990..............................................................................هبدر مورد روز دوشن پيامبرحديث 

 991..............................................زاد.......................به ثبت اطفال نو اهتمام عمر فاروق
 

 ومدپنجاه و  خطبه
 جايگاه يتيم در اسالم

 998..............................................................................................................................تعريف يتيم

 999...................................................................................................................تعريف فقهي يتيم

 999...............................................................................................................تاريخچه يتيم نوازي

 1000..........................................................................................................جايگاه يتيم در اسالم

 1001.....................................................................................دستور قرآن كريم در يتيم نوازي

 1001...........................................................................در باره يتيمان سفارش رسول خدا

 .........................................................................................................1003يتيم نوازي پيامبر

 1003................................................................................اكرام يتيمان در سيره ابرار و نياكان

 1005...............................................................................................................................انواع يتيم

 1006.......................................................................................................وظايف ما در قبال ايتام

 1010.......................................................................................................پاداش هاي يتيم نوازي

 1010.............................................................................................الف: برطرف شدن عذاب قبر

 1011......................................................................ب: نرم شدن قلب و برآورده شدن حاجت

 1011........................................................................................ج: ترفيع درجات و محو سيئات
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 1011...................................................عاقبت بي توجهي به ايتام...............................................

 1012......................................................................................................................................نتيجه

 

 مخطبه پنجاه و سو

 محيط زيست

 1014.........................................................................................بكار رفته اصطالحات و مفاهيم

 1015.................................................محيط زيست.......................................................................

 1015................................................................آلوده گي هوا.........................................................

 1017..............................اسالم و محيط زيست...........................................................................

 .................................................................................1019نظافت و پاكي در سيرت پيامبر

 1022....................................................سالم(...............................قاعده )الضررو الضرار في اإل

 1023.......................................................دانشمندان و محيط زيست.........................................

 1025........................................................................................................پيامد هاي آلودگي هوا

 1026................................................................................................................عوامل آلودگي هوا

 1027..........................نتيجه............................................................................................................

 1028..............................راهكار هاي شهروندان براي حفظ محيط زيست............................

 
 چهارمخطبه پنجاه و 

 نهال شاني و فوايد آن در جامعه
 1031......................................................................................حفاظت، غرس لغت هاي كليدي

 1033..........................................................................درخت در قرآن...........................................
 1034.....................................................................را سجده مي كنند متعال درختان خداوند

 1034.................................................................................متعال درخت عالمت قدرت خداوند
 1036.............................................................در قرآن از درخت تمثيل شده است...................

 1037..................................................نقش درخت در حيات انسان...........................................
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 1039..............................و بزرگان در مورد درخت و درخت كاري....... جمالت پيامبر
 1041........................فوايد درختان براي زندگي.........................................................................

 1043..................................................................................................................نتيجه گيري........
 

 پنجمخطبه پنجاه و 

 آن ديو فوا نكاح

 1045.......................................................................................................................نكاح.... فيتعر

 1046..............................................................نكاح................................... تيمشروع يحكمتها

 1047..........................................................................................نكاح.................................... حكم

 1047..............................................................................................................................رنكاحيتأخ

 1048.................................................................................رانتخاب همس يالزم برا يها اريمع

 1051.........................................................................مهم در تحقق اهداف ازدواج........ عناصر

 1053............................................................گريد يكس يخواستگار يباال يخواستگار عدم

 1054.........................................................زن بر شوهر...................................................... حقوق

 1055...............................................................................................زني كه كار مي كند..............

 1056...........................................................................................اشرتعاز آداب حسن م يبرخ

 

 مششخطبه پنجاه و 

 رعايت حجاب

 1058........................................................................................................................تعريف حجاب

 1058..........................................................................................................................حكم حجاب

 1061............................................حكمت مشروعيت حجاب......................................................

 1062...................پوشاندن عورت..................................................................................................

 1062..........................................مسائل ستر عورت......................................................................
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 1063.....................................................زيبايي و آرايش زنان......................................................

 1064................................................................ي آرايش زنان از منظر شرعي..........شرايط كل

 1067...........................آرايش لباس...............................................................................................

 1067...............................................فوايد حجاب...........................................................................

 1069......................................................................................اضرار بي حجابي.............................

 1070.............................................................................راهكار هاي گسترش فرهنگ حجاب..

 1071.................................................................نتيجه گيري.........................................................

 

 تمفخطبه پنجاه و ه

 هانقش رزق حالل در تربيت نسل 

 1074................................................................................دست آبله شده محبوب خداست......

 1075..................................................لقمه حرام قاتل قلب است................................................

 1078....................................................اثرات لقمه حالل در تربيت نسل هاي پاك دامن.....

 

 مهشتخطبه پنجاه و 

 نظافت و پاكيزگي

 1084........................................................نظافت و پاكيزگي كليد نماز است............................

 1084.........................................................به نظافت و پاكيزگي........... تشويق رسول اهلل

 1084............................................پاكيزه.......................... محيط داشتن شكل و منظر زيبا و

 1086..............................در مورد نظافت محيط زيست.............................................................

 1086.....................................................................................در خصوص پاك ساختن راه.........

 1087.................................................................نهي از قضاي حاجت در سر راه.......................

 1088...................................................پاكيزگي دهان...................................................................
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 پنجاه و نهمخطبه 

 مذمت كاهندگان، كم فروشان و تقلب كاران

 1091...................................................................................تعريفات و مفاهيم.............................

 1092..............................................................كم فروشان چه كساني هستند؟.........................

 1093................................................معناي كم فروشي و خيانت در خريد و فروش..............

 1094................................ي وزن و پيمانه.......................................................مراعات دادگرانه

 1095..................................................ردم مدين.....................با م داستان حضرت شعيب

 1095...................................................................................ت......................................نااقسام خي

 1098.....................................انواع خيانت به مردم.......................................................................

 1103..............................نقش ارزشها و اخالق در ارتباط با اقتصاد اسالمي..........................

 1103....................................................اجتناب از تقلب در كيفيت و كميت و تنوع اجناس

 1103...........................................وارد نمودن اشياي مضر و حرام لر در قبامسئووليت تجا

 1105.......تجاري ملي در قبال وارد نمودن مواد تاريخ گذشته و بي كيفيت.مسئووليت 

 1105...............................فرهنگ مبتذل........... وارد نمودنمسئووليت تجار ملي در قبال 

 1106.......................................................................موزنده..............................................داستان آ

 1111..........................................................حمايت از توليدات وطن...........................................

 1113............................................ريم احتكار............................................................................تح

 1114..............................آثار و پيامد هاي خيانت.......................................................................

 1116...........................................................................عقوبت تقلب كاران در دنيا و آخرت......

 1119.......................................................................................عوامل و زمينه هاي بروز خيانت

 1120....................................................................................................از خيانت پيش گيري راه

 1122..........................................................................نتيجه گيري................................................
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 مه شصتخطب

 رشوت و فساد اداري

 1123.......................................................................................................................مفاهيم رشوت

 1125......................................................................................................خوردن مال از راه باطل

 1126.............................................................با خدا است. عهد شكني ،رشوت و فروش آيات

 1128....................................................................................ري از صفات يهود استرشوت خو

 1130...............................................................................................به آمرين رشوت استهديه 

 1133...............................................................رشوت دهنده و رشوت گيرنده مورد لعنت اند

 1134.................................................................................................................متقرشوت تا ناز 

 

 مخطبه شصت و يك

 حرمت مواد مخدر

 1136......................................................................................................مفهوم لغوي مواد مخدر

 1137................................................................انواع مواد مخدر و اثرات جسمي و رواني آنها
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 آن یهاکارکرد و گاهیمسجد، جا
واذصدميساواذ دميعار ديااند هلل ااحلمدهلل ااذد جال دمارمداملسااد دالهللائد ارمياد اا  دا ا

يناهللااذد اب ادايفااااةندعاور د ابدينا ائ ددهللااببشر اأب ائ ا واااهانباذ جاحثنااباحممهلل
اآذ اوصحب اأمجني.

 یآسرمان نیرد نیالم که آخررسادارد؛  ییهانشانه و هانماد ینییآ و نید هر

احکرام آن  مسرد  و گاهیبر جا ،یمکان ظاهر و ریو شعا هانماد انی؛ از مستا

 داده است.  تیاهم اریبس

 مسجد: فیتعر

در  اسرت و دمأخو "سد " ةشیگاه، در لغت از رسد ه یمسد ، به معن واژه

 هللا یتنهرا بررا نباش  و یکس تیکه در ملک شودیگفته م یاصطالح به مکان

 1 (1)عبادت مسلمانان اختصاص داده شود.  باش  و به نماز و

 :ساخت مسجد در اسالم و یآبادان

 یر ساختن مسد  و آباداند ینبو ثیدر احاد  یمتع د قرآن مد یهاهیآ در

شر ه اسرت.  نیتع میاجر عظ اداش وپ ،عمل ارزشمن  نیا یبرا و  یآن تأک

اه اف آن مطرح ش ه  انین بمضدر   یمدساز مسد  در قرآن امر ساخت و

                                                 

ا.16(اأحكاعااد الهللاااا انميعاذ حريرج،اصا1)
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مهرم  ،امرر نیساز مسد  اه اف ا به ساخت و حیدستور صر یبه جا است و

عبادت گراه امرر  جهت که بنا کردن مسد  و نیب   یش ه است. شا دهشمر

 یهراکتاب یهراپرترو آموزه در یسرماو انیرهمره اد روانیپ است و یفطر

 و ورزنر ،میه مبرادرت اگرعبادت مسد  و ایبه بن یاله امبرانیپ و یآسمان

 یعبرادت معبرودان و ادا یبررا زین یبشر یهانییآ روانیمشرکان و پ یحت

 دهن .میرا اختصاص  ییهانمراسم شان مکا

 ن ارد! یارزش چیه یاله ةزیانگ و مانیمسد  ب ون ا ساختن

را  شیسردم اران قرر نخست بعثت، اهل مکه و یدر روزها ،اکرم امبریپ

آوردن به ع اوت برخاستن   مانیا یآنها به جا یول ،خوان  اراسالم ف نیبه د

مسد  حررام را  کعبه و ریتعم ،به حداج یخ مت رسان اعمال مانن  یگاه و

گونره آنهرا را مرورد نیپنر ار، ا نیردر رابطه با ا  یقرآن مد. کردن یمطرح م

اَوَرَمدداملََسااْذمَا﴿نکرروهش قرررار داد   ََايََعااحْلَدداعَِ َدهلَلااحْلَددَراَعاَمَمددْ اآَئددَ اَ  َِاْ ددَأَلَ ْ ددْاْ ااَندد
ََدْوَعااذَّاداَذَمنيَااْهدهلَلجَواْذَ ْوَعااآلَخَراَوَلاَههلَلاَاااَنَب َماا َِاالَاَيْ َاْووَ اَرندهلَلاا َِاَواِ ْاالَايدَا ا﴾اْذ

 یآباد ساختن مسد  الحرام را مانن  کرار کسر و انیآب دادن به حاج ایآ2(1)

در راه خر ا جهراد  آورده و مرانیا امرتیروز ق   ونوکه به خ ا  یقرار داده ا

خ اون  گروه سرتمکاران  و .ستن ین کسانیدر نزد خ اون   نهایکرده است؟ ا

 ا.«کن مین تیرا ه ا

                                                 

ا.19توب :ا(اانوملها1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و كاركردهاي آنگاه مسجد، جاي                                       هاي جمعه      خطبه

 

717 

 

 :جهاد تیمشروع یهافلسفهاز مساجد  و هاعبادت گاه انیاز ک حفاظت

 تیمشرروع یست که عمال در عه  م نا یمهم اله ةضیدر راه خ ا، فر جهاد

بره صرراحت اعرالم   یرقررآن مد ،است  اریپا تشیمشروع امتیو تا ق افتی

 مساج  و انیحفاظت از ک و انتیاز اه اف مهم جهاد ص یکیکرده است که 

ااذنادداَعابَدْ َبددْه ابَددَب ْا﴿  سررتها گرراهعبادت َئْ اَصددَواَئَّلْلاَوبَ َددَّلل ااض اَوذَددْواَلاَفعْددَّلْلاا َا ْددهللَِ َّلا
اَوَئَ اَلهلْلا اَمثَد يفاَوَصَ َوات  از مردم را به  یاگر خ اون  بعض3(1)ا﴾يْْ َمْراَع َهدااااْندْ اا َا

که نام  یمساج  و هاسهی، کنهاسایکل ،هاکرد، صومعهمیدفع ن یدست برخ

 «  ش ن می رانیو ،شودمی ادیدر آن جا  اریخ اون  بس

 :ظلم است نیترعبادت در مساجد بزرگ و ذکر از ممانعت

َوَأ اا﴿  ردیرگمیدر آنها اندام  یتنها عبادت اهلل تعال است و اهلل یبرا مساج 
ا اَأَحدهلليف اعَدمَياتَدهلْلْروااَئدَّلَلاا َا مساج  خاص خ اونر  اسرت، پر   و4(2)ا﴾اْذَمَ اَلهلَلاَ َا

 از اعمرال زشررت و یکری«  یررمخوان شیایررا برا خ اونرر  بره ن گررید یکسر

اصرحابش را از  و امبریه پبود ک نیا شیآور کفار قر شرم و نیننگ یهابرنامه

 نیرا یمتعر د یهاهیرداشتن ؛ خ اونر  در آمی عبادت در مسد  الحرام باز

ْدْ ا﴿ کن  میعمل آنها را نکوهش  ُْ َوَئْ اَأْظَ ْ اِما ائانَدَّلَلاَئَ داَلهلَلاا َِاَأ ايْدْ َمَراَع َهدااا
َإالااَخآاََفنَياَّلْْ اَاااذدهللن ْدَ ااَخدْيج اَوََّلْدْ اَاااَهاْخْ واَواَنَ ىاَااَخَراَِبَااْأْوذََئَكاَئااَماَ اََّلْْ اَأ ايهللْا

اَرََّد   ا است کره مرردم را از  یستمگارتر از کس یچه کس و5(3)ا﴾اآلَخدَرَساَردَ ا  

                                                 

ا.40حج:ا(اانوملها1)
ا.18ل :اا(اانومله2)
ا.114بَره:ا(اانوملها3)
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 یرانریشود، باز دارد و در و ادیآن که نام خ ا در آنها  میخ ا از ب یهامسد 

آنران در  .نر یآدر اج سسان به منگروه را نسزد که جز هرا نیآنها بکوش ؟ ا

 دارن . شیدر آخرت عذاب بزرگ در پ یخوار خفت و ایدن

  :ینبو رتیمسجد در س تیاهم
 .کررد نییتب شیساختن مسد  را با عمل خو تیاهم و گاهیاسالم جا امبریپ
را در منطقره  یچنر  روز نره،یم  یهدرت بسرو ریدر مس ،اکرم امبریپ

 و  یرمبادرت ورز ءقبااختن مسد  سبه  توقف کرد و نهیم  یکیدر نزد قباء
ن برار شرتر آن یکره اولر ییدر جرا قبراءمسرد   .عمل را مهم برشرمرد نیا

تقروا،  ادیربن بر یخیمسد  تار نیساخته ش . اساس ا ؛ یآندا خواب ،حضرت
 و قبراءمسرد   امرتیترا ق  یرقرآن مد نهاده ش  و یاله ةزیانگ و یگزهیپاک

اَأَحدد ناَأ اذامَا﴿ا  یسررتامیگزاران آن را نمراز ايَددْوع  ََ دَوناَئدْ اَأوا دَ اَر َدىااذااَْ ْ دَدهلل اْأانَِ
َْوَعاَع َ اَع َ ا َ اتَد درَي َااملََلا ااْذْمطاهَِ  یمسد  یبه راست6(1)ا﴾ُيَْبنوَ اَأ ايَدَاَطهادْروْااَواِ ْاُيَْد ن

نهاده ش ه اسرت سرزاوارتر اسرت کره بررآن  انیکه از روز نخست بر تقوا بن
خ اونر   دارن  که پاک شون  ومیهستن  که دوست  یدانرآن م در ،یستیبا
 ،اکررم امبریپ ،قباءمسد   یاپ  از بن .داردیگان را دوست مشون  کپا

آن  و  یرسروقت نمراز جمعره فرا مسیر راه،در حرکت کرد.  نهیبه سمت م 
در آندرا مسرد   نماز جمعه را برگزار کرد و اضیب یبن اینطقهحضرت در م
 ةنریم  ،هدررت اریربره د رسول اهلل که یهنگام .اده ش هن انیجمعه بن
و مسرلمانان  شرانیا یدغ غره فکرر نینخسرت اتیرطبر  روا ، یمنوره رسر

  .کردن  یگزارهیرا پا ینبومسد   نکهیمسد  بود تا ا  یتأس

                                                 

ا.108توب :هاانوملاا(1)
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 :امبریگفتار پ ساختن مسجد در تیاهم

کررده  هیمسرد  توصر یآبادان و  یبر تأس یاریبس اتیاسالم در روا امبریپ

آم ه  یتیدر روا .داده است مژده گران مساج  را به پاداش بزرگاست و آباد

اَأْواَندَّلْلا﴿  است ااْبيَنَاَذْ ابَدْ    اَئْ َدهلليف اَئْ اَبََناَ َا ََ ْاَرَ ْ َ اَواَن اَ اقَا اَص اىاا ا اَئْند ْاَرْ ااذناَبَِ
او در بهشت خانره  یبرا اهلل ،بسازد یاهلل مسد  یک  برا هر»7(1) ﴾َاااْةَنادعَا

کرره آن  کنرر یم تیررروا ،جررابر بررن عبرر  اهلل« .سررازدیکشرراده تررر م

ئ ابَنائ ددهللاا اممفحدقاقطداساأواأصدىنرابدَناهللااذد اب اداااا»فرمود   حضرت
پرنر ه سرن   انهیآشر یاهلل مسد  به ان ازه ا یدخشنو یهرک  برا «اةندع

« .سرازدیم یاو خانره ا یبررا اهلل در بهشرت ،کوچکتر از آن بنا کن  ایخوار 

 یاگر از آسمان عذاب»  کن یم تیروا اکرم امبریاز پ ،ان  بن مالک

 8 (2) «ابن یمیآبادگران مسد  از آن ندات   یفرود آ

مسرد   ،امبراکرمیرپ حیصرر یهاگفته و  یقرآن مد یهاهیبا توجه به آ

چشرم  و هدر اکثر نقاط جهان اسالم به شرکل گسرترد خیتار ولدر ط یساز

در  .شررکت داشرت یمسد  نبو یاسالم در بنا امبریاست. پ افتهیرواج  ریگ

 کرد ومیدا را جاب یمسد  نبو یهاآم ه است که آن حضرت سن  اتیروا

اآلخدددرس،اعدددانفرااال صددداملااش االارددداش اذ هددد االارددد»:اخوانررر میرا  ءدعرررا نیرررا
 طلب ثواب و یارگرچه به ظاهر ب امبریپ یدعا مشارکت و نیا9(3)ا«دهدالرسوا

                                                 

ا.7056(ائ نهللاائاعاامحهلل،احهلليث:ا1)
ا(املواهااذب هَ .2)
ا.1805واصح حائ   ،احهلليث:اا6414(اصح حاخباملج،احهلليث:ا3)
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 امیرپ نیرا یمسرلمانان دارا یبررا قرتیامرا در حق ،داشرت یقیتشرو ةجنب

 مهرم و اریاسالم بس نیدر د یآشکار بود که امر مسد  ساز سرنوشت ساز و

 و هابعر  از آن رفتره رفتره در تمرام شرهر مینیبمری؛ چنان که است یاتیح

 کوچک ساخته ش .  مساج  بزرگ و هاروستا

را فررتح  یامنطقرره ایرراسررالم شررهر  انیهرگرراه سرر اه ،امبریررعهرر  پ در

تازه مسلمانان بره سراختن مسرد   تیترب و میتعل یکردن ، بالفاصله برامی

 نر یدر فرا خیاست که مسلمانان در طرول ترار ندایا از . ن یورزمیمبادرت 

 تیرترب ،میدر امر تعل مساج  .دارن  ی انیجاو و بارز یهاهننمو یسازمسد 

 عبرادت و یمسد  تنهرا بررا .کرده ان  فایا یلمانان نقش اساسساصالح م و

 ،یمختلرف اجتمراع یهاآموزش احکام نبود، بلکه مسد  در عرصه و شیاین

 ،یاسریتمام امرور س .داشت یمشخص و ژهیو گاهیجا رهیوغ یاسیس ،یفرهنگ

. گرفتیقرار م یریگمیتصم در مسد  مورد بحث و یآخرو و یویدن ،یعباد

را  انیراصالح گران و داع ائمه، و صحابه و از کی شرح حال هر و یاگر زن گ

 .میابیرمیمساج   ،سازن ه یهاعامل عم ه رش  آنها را برنامه ،میکن یرسرب

 درس و یهامعرفرت را از حلقره علرم و ،ائمه وسرلف صرالح امبر،یپ اصحاب

 .مساج  کسرب کردنر  گرید و ینبومسد   و حرامالدر مسد   ریمعارف دا

 یهابرزرگ در عرصره یاز دانشرگاها شیمسد  الحررام بر و یالنبو مسد 

 یبعر  یهاس ه و هادهه یبع  از آن ط .فعال بودن  یاصالح فکر و و میعل

؛ از آن جملره مختلف جهان اسالم بوجرود آمر  یهادر شهر یمساج  بزرگ

 ،مسرد  جرامع بصرره ،مسرد  جرامع کوفره ،توان مسد  جامع دمشر می

مسراج   نهرایماننر  ا و یان ل ، مسرد  جرامع دهلر راءمسد  جامع الحم
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 یاز آنها از برخ یبعض یتیترب و یآموزش یهارا نام برد. برنامه یگرید اریبس

در  یهدرر 149آل تر بود. مسرد  منصرور در سرال  هیامروز ا یهادانشگاه

آن را   یالرشرونها فهیلابوجعفر منصور بنا ش  س   خ فهیبغ اد ب ست خل

در جهران اسرالم  یمراکرز آموزشر نیاز مهمتر یکیمسد   نیداد. ا عهستو

مرکرز  برود و ریردامیعل ةمسد  چهل تا پنداه حلق نیش . درمیمحسوب 

از  ،یبغ اد بیخط ریآم . مورخ شهمیبه شمار  دانش پژوهان دانشمن ان و

 مکره هنگرا کنر ینقرل م یالدیم ازدهمی /یاز طالب قرن پندم هدر یکی

بود که او  نیاز آنها ا یکیطلب کرد   زیالحرام از خ اون  سه چ مسد ارتیز

و  احیّسر ،ابرن بطوطره10(1) ب رردازد.  یبتوان  در مسرد  منصرور بره تر ر

 طلبه و پندص   س ینومیدر سفر خود به دمش   ،مسلمان جهانگرد مشهور

از  کردن  ومیدمش  شرکت  یدرس مسد  جامع امو یهادانشدو در حلقه

مسراج   یآموزشر سرتمیس11(2) برود. گانیآنها را ییغذا ةبرنام طرف مسد 

درس  یهاحضرور در حلقره یبررا یشرط و  یگونه قچیه ساده بود و اریبس

 کسرب علرم و یبررا صررفاً خود جروش و ،انیدانشدو شتریوجود ن اشت. ب

از نمراز صربح   عآم ن . مدال  درس بمیمسد   یمعرفت به مراکز آموزش

قبرل  نیم رس و ذیاسات یگاه برخ و .ماز ظهر ادامه داشتنتا  ش  ومیآغاز 

  .دادن می لیجلسات درس تشک زیبع  از نماز ظهر ن از نماز صبح و

                                                 

ا.78(ا َشامااخبا  اهاجائ الهللافملاعرهنگاوامتهلل ااانميئ ،اصا1)
ا.77(امهني،اصا2)
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 :مساجد یهاخانه کتاب

 نیا ،افراد جامعه بود یبرا یضرورت ج  کیمختلف  یهادر عرصه آموزش

 عصرر یآموزشر یهرااز مسراج  ماننر  مدتمع یامر مندر ش  که در بعضر

فرراهم گرردد.  انیدانشدو طالب و یبرا یماد و یحاضر تمام امکانات معنو

 یلریخ ایر یدر ح  معمول ییهااز مساج  کتاب خانه یجهت در بعض نیاز ا

 نیرنره تنهرا آزادانره از ا انیدانشردو دانشرمن ان و .به وجود آمر  شرفتهیپ

 ،کنسرآنهرا غرذا، م یبلکه سخاوت من انره بررا کردن ،یاستفاده م هاکتاب

مسراج   یهاشر . کتراب خانرهمیفراهم  زین گریخ مات د نگارش و لیوسا

در  یمتنوع مختلف و یهاکتاب .ن اشتن  انگریمسلمانان چن ان تفاوت با د

 یدر مسد  کوفه نگهر ار فهیطا 80شعر  ییهاش . کتابمی ینگه ار هاآن

مسرد   که به دو برادر تعلر  داشرت بنرام خرود آنهرا در یهاش . کتابمی

جرامع  .گذاشته شر ه برود عهیبه ود «یعثمان» به نام یهادر صن وق نیقزو

 12در حر ود قررن  (مررو)در  .بزرگ بود یهاخانهکتاب یتون  دارا تونهیز

از طررف مرردم بره آنهرا  ییهاده کتاب خانه وجود داشت که کتاب یالدیم

 12( 1)اه ا ش ه بود. 

 یهرااز اتاق ش ه و یرده بن  فته،رشیپ یلیدر نوع خود خ هاکتاب خانه نیا

 یهراتیفعال برخروردار بودنر . رسرالت و عیوسر ةمطالع یهاسالن مخزن و

بلکره  ،شر میخالصره ن رهیآموزش وغ ایمسد  در آن زمان تنها در عبادت 

کره  ییهابرنامره در هر ک ام از اعمال و فعال بود و هامسد  در تمام عرصه

                                                 

ا.78(امها ،اصا1)
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آنهرا  ةهم ،ب ان اشاره ش ه است ،رمکامبرایپ تریس و یدر نصوص شرع

برنامه در خصروص  و هامحور ،اعمال یبه برخ نکهیا .ش میدر مساج  اجرا 

از آنها برگرفتره از اهر اف  کیشود که هر میمسد  اشاره  گاهیجا رسالت و

 کیرهر  مبرم دارد. و ازیبه آن ن نبشر هر زما است و عتیشر و نید یاساس

 تیرامن روان انسران و روح و یاعرتال و تیرترب یبرا اهاعمال و محور نیاز ا

 ان .  رینظ یب ةنسخ مانن  و یب یایمیک ،جامعه و طیمح

 :در مسجد تیفعال یمحورها

 و  یرآمیرا که از رسالت مسد  به شرمار  یا یاساس یهاتیفعال و هابرنامه

 مرد  شگونه بر  نیتوان امی ،دارد  یبر آن تأک ینبو یهاآموزه و  یقرآن مد

 اعتکاف؛  نوافل و ،پندگانه یهانماز ةبه شکل اقام  عبادت .1

 ؛ گرانیآن به د یفراده و ینیاحکام د و  یعقا یریفراگ  تعلم و میتعل .2

نقرل  امبریرمحتروا کره از پ پرر یهاریتعب با کلمات و  اهلل ادی ر ورذک .3

 ؛ ش ه است

 زشت؛  یهاخصلت و یطناروان از امراض ب روح و تیترب  هیتزک اصالح و .4

 ؛ مردم ةبه تود یماد ینفع رسان  خ مت .5

مرردم بره شراونات  یبخشر یآگراه و ی اریب ،یدعوت، روشنگر  دعوت .6

مسرد   ،در مسرد  الحررام هابرنامه نیا .یاجتماع و یمسائل اخالق و ینید

بودنر . عرالوه  یکوچرک جهران اسرالم جرار مساج  بزرگ و گرید و یالنب

 ،یدارو حکومرت یاسیامور مهم س ،نیراش  یو خلفا امبریمان پزدر  ،نیبرا

جهراد در راه  یکردن مردم بررا جیبس ،مسلمانان نیب هاحل وفصل اختالف

اما رفته رفته برا بره وجرود آمر ن  ،گرفتمیاندام  یدر مسد  النب زیخ ا ن
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 ،گریکر یوظرائف از  کیروتفک نینرو یهادستگاه دولت وحکومت به سربک

 اعمرال و شرتریبه خارج از مسد  منتقل ش . البتره ب هابرنامه نیاز ا یبعض

 ان یهمچنان در مساج  به قوت خود باق ،دارن  یتیکه جنبه ترب ییهابرنامه

و رسرالت  فیوظا آنها را جزء ینبو یهاوآموزه  یمتع د قرآن مد یهاهیآ و

ْاَأ اتْدْرعَدَّللَا﴿ کن  میمسد  اعالم  َ اا ا َِ اَأ ْدْ اْيَ دبَِْحاذَدْ اَع َهداااَاابْد ْدوت  ُْ َويْدْ َمَراَع َهدااا
اَوَإقَدداَعااذصاددمَيَساَوَإياَددا اا،َواآْلَصدداَاَ ْذىنْددهلْلوَِا َِْمددَراا َا اتْدْ َهدد َهْ اَرَدداملَس اَواَلابَدْ ددَّلل اَردد ا االا  َ ملََلددا

َْْ وْ اَواْْلَْبَصاملْا ََ اْ اَع َ ااْذ کره خ اونر   ییهاهنرخا در13(1) ﴾اذياَماَساََيَاْعوَ ايَدْوئيفااتَدَا

شرام  او را صربح و ،شود ادینام او در آندا  و ابن یاجازه داده است که رفعت 

فرروش آنران  و  یرخر تدارت و چیکه ه ی. مردانن یگومی حیدر آن جا تسب

 یپرداخرت زکرات براز نر ارد. از آن روز پا داشتن نمراز وبر خ ا و ادیاز  ،را

  .ز نگران شون ودر آن ر  گانید و هاترسن  که دلمی

مسرد  را از  گراهیجا و تیرست که ماههانوع برنامه نیدر قالب هم تیفعال

 تاراتر و یهاسرالن و هرامانن  کلوپمیعمو یهااز مکان و گرید انیمعاب  اد

 تیردر ترب ،تیرفعال یهرامحور نیاز ا کیهر  .سازدمی زیمتما رهیوغ نمایس

. بطرور رددا ییبره سرزا ریه ترأثعجام و طیمح تیو امن هاروان انسان روح و

 اول وقت برا طهرارت و یکه طب  سنت نبو میرا تصور کن یمثال فرد مومن

  ایرجماعت در مسرد  حضرور پ گانه باجپن ینمازها یادا یحضور قلب برا

 یمعنو و یظاهر شماریب  یفرد نماز گزار فوا یعمل برا کی نیهم کن ،یم

مهم را   یآن فوا ،در منزل نماز گزارد ییلعک  اگر به تنهابا و ،را در بر دارد

                                                 

ا.37ا-36 ومل:ا(اانوملها1)
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 یاقامه نمازهرا و تیکه در مشروع ییهاحکمت و  یفوا .از دست خواه  داد

 هاگردد که نمازمینماز گزار حاصل  یبرا یزمان شتریب ،گانه نهفته استجپن

 .شود ءدر مسد  ادا

  :یهمبستگ وحدت و جادیآن در ا ریتأث و مسجد

 انیرم یهمبسرتگ وحر ت و درادینماز با جماعت ا ةماقا یهااز فلسفه یکی

در  یصف برا نظرم خاصر کیبار در  جنمازگزاران روزانه پن .گزاران استنماز

 و یزنر ه گر طیدر محر ،عمل در خارج از مسرد  نیا و ستن یامیکنارهم 

برا  کوشرن یآنران م درهیدر نت و کنر یم دادیا یآنها همبستگ انیجامعه م

 ازاتیرامت نیچنرهم لبراس و ،فرهنر  ،. تفاوت زبان احترام بگذارن گریک ی

برا خبرر  گریکر یغرم  از درد و و ،رودیم نیصف فشرده از ب نیا در یطبقات

پردازنر . دسرتور قررآن می گریکر ی یو معنو یبه مساع ت ماد شون  ومی

  یدار یو نماز بر پا14(1)ا﴾اذدرااَمَ نيَااَّللَاَوَأَق ْموْاااذصامَيَساَوآتْوْاااذياَماَساَواملَْمْ وْااَئد﴿ است 

   «. یبا رکوع کنن گان رکوع کن و  یوزکات ب رداز

 :یآن در رشد فرهنگ ریثأو ت مسجد

عبرادت  ی، مسد  تنها جانیراش  ی، و خلفااکرم امبریزمان پ در

 یمسلمانان هم نقش موثر ینبود، بلکه در رش  فرهنگ ینیو آموزش علوم د

بن ثابت، شاعر رسرول اهلل، منبرر نهراده  ناحس یبرا امبریداشت. و دستور پ

مشرهور   هیدو قص اکرم امبریشأن و م ح پ رد ریکعب بن زه15(2)بودن  

                                                 

ا.43َره:اب(اانوملها1)
ا.3059ایئ ترا(ا2)
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 ی، کنار مسد  نبرودر زمان حضرت عمر16(1)خود را در مسد  سرود. 

عبر اهلل برن 17(2)اختصاص داده شر ه برود.  یامور فرهنگ یبرا یمکان خاص

 ریردا یسرینگارش و خوش نو ةویش کالس یبن العاص در مسد  نبو  یسع

 18 (3)کرده بود. 

 :هاآرامش و زدودن استرس جادیآن در ا ریثأو ت مسجد

گون، قلرب و روان انسران گونرا یهرایهمره ناهندار نیرعصر حاضر برا ا در

 یهراگاه حیو تفرر نرهیپرر هز یهاچار استرس ش ه است. دارومضطرب و د

ب بره آنهرا پنراه حصول آرامرش قلر یبرا شتریکه انسان ب شرفتهیم رن و پ

که تدربره نشران یحالکن . درمیبه انسان مضطرب ن یبرد، کمک چن انمی

از  یکریمسد  و چنر  روز اعتکراف در مراه رمضران  یمعنو یکه فضا هداد

 ست.هاعالج استرسثر آرامش قلب و ؤعوامل م

از  یچون فطرت انسان به مسد  و اعمال مسرد  وابسرته اسرت، دور ،یآر

اسالم  امبری. پشودین مبارزه با فطرت است و به اضطراب و استرس مندر مآ

 یتریو در روا19(4) ه کرردیتشرب "بهشرت یهاالدنه/ باغ اضیر"مسد  را به 

هللااايذددإاذدبميفأحد اا»امکران نرزد اهلل عنرروان کررد  نیمسرد  را محبروب تررر

                                                 

ا.322احکاعااد الهلل:(ا1)
ا.432ئوطأاائاعائاذک:ا(ا2)
ا.5/5وائصط ح :ااثيصاحل،ار وعااحلهللايصبح(ا3)
ا.3509:ایترئ (ا4)
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در  هررامکان نیمحبرروب تررر20(1)ا«انددواقهاأهللااايذددإبىنددضااذددبميفاأئ ددالهللها،اوا

 بازارها هستن . هامکان نیترمنفورخ ا مساج ، و  شگاهیپ

ار زکه در آن برگ ستیمسد  نزد اهلل به خاطر برنامه و اعمال تیمحبوب قطعاً

در فرد که آندرا  تیو چون مسد  نزد اهلل محبوب است، آن محبوب شود،یم

مسرد  حاضرر شر ن در  ن،یبنابر ا گذارد،یم ریتأث زین کن ،یم  ایحضور پ

 شود.میسکون قلب و آرامش ذهن  ةیما

 :و اصالح تیو نقش آن در ترب مسجد

و شرع  خیو اصالح امت از منظر تار تیگذار مسد  در تربرینقش تأث ةبار در

 خیگفت که مساج  در طرول ترار  یاست، اما به طور خالصه با اریسخن بس

و  تیهر ا ریناپذیدان و مصلحان خستگگران مخلص و مد دعوت ةلیبه وس

 اقشار مردم را بر عه ه داشته ان . یرهبر

 یفکر یهاو نهضتمیاسال ی اریاسباب و عوامل ب  یدق یو بررس لیتحل با

بارز و مروثر  اریبس هامسلمانان در عصر حاضر، نقش مساج  در آن یو انقالب

و اسرتعمارگران  یاست که امرروزه اسرتکبار جهران لیدل نی. به هممیابییم

 حرترا ت ینرید یهانشران گان آنهرا مسراج  و برنامرهب و دستشرق و غر

 .کنن یمختلف دنبال م یهاخاص و به بهانه نیعناو

آن را  شیکه چن  سرال پر  یخانم را کایساب  امر ةخارج ریوز یران سخن

از  افرت،یانعکراس  یالمللر نیب یهاکرد و در رسانه رادیگاه قاهره ادر دانش

مرا فراترر از حکومرت و  تیرمأمور"او گفرت  .  هر یآنهرا خبرر م تیسوء ن

                                                 

ا.671(اصح حائ   ،احهلليث:ا1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و كاركردهاي آنگاه مسجد، جاي                                       هاي جمعه      خطبه

 

728 

 

 یهابرنامه وبلکه مساج   ست،ین هانبرد ما تنها با دولت  انیست! مهادولت

 درهینت نیربره ا هابعر  از سرال کایالعاده مهم است امرما فوق یبرا زیآنها ن

ترالش   یرا هم با یگریاه اف د ،یدولت یهاستمیاز س ریاست که غ  هیرس

توجره مران را   یرپر  با نیرزمان جن  نرم است، لرذا از ا کرد. چون حاال

 نیرالبتره ا 21(1). "مینرآن معطروف ک یهااز قبل به مساج  و برنامه شتریب

 کیبه عنوان  اخیراًاست و  یا نهیرید ةشیطرز تفکر در خصوص مساج  ان 

مسراج   یهامنحرف کردن برنامه یو برا شودیچالش بزرگ و مهم مطرح م

 یهنگفت یهاجوانان از مساج ، بودجه ژهیشتن توده مردم، به وداو دور نگاه

مر رن  یهراگاه حیو تفرر یرورزشر یهرا ، باشرگاهها کلوب  یرأسرت یبرا

 شود. میصرف 

 زیکته حراردو نر زیترسد  سررمر یارهر تیرو فعال هرا مقابله با برنامه یبرا

 است  تیاهم

و جروان، مررد و  ریعم از پاز مسلمانان ا ی. از آن جا که جمع قابل توجهالف

  یرجذب آنها به مسرد  با یآن فاصله دارن ، برا یهازن از مساج  و برنامه

 برداشت. یموثر یهاو ق م افتی ییهاچاره جست، راهکار

از اقشرار  یتوان با گروهرمیکرد که چگونه  یزیو برنامه ر  یشیان   ی. باب

و اعمرال  هاکرد و با برنامهقرار  ارتباط مستمر بر ن ،یآمیمختلف به مسد  

 . یشور و نشاط بخش هامساج  به آن

به گروه   نیجذب گروه اول و نشاط بخش ن یرو، مناسب است در فرا نیا از

 نیراز ا کیراشراره شرود. البتره هرر  یبه طرور کلر هاراهکار یدوم، به بعض
                                                 

ا.3/8عروغائ دهلل:(ا1)
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دارد. و پژوهش   یبه تحق ازین اجراء ةدر مرحل ژهیراهکارها به نوبه خود به و

 م کرد یتوان به دو بخش تقسمینشاط را  جذب و ن یفرا یراهکارها

 .مساج میک ةتوسع ای یظاهر یهاالف. راهکار

 مساج . یفیک ةتوسع ای یمعنو ی. راهکارهاب

جذب و نشاا   ندیمساجد در فرا میک ةتوسع ای یظاهر یهاراهکار

 اقشار مختلف:

ظرر ساخت مسد ، با در ن ی، برامناسب ییایجغراف ةانتخاب مکان و نقط -1

 یفعلر تیالزم و متناسب با جمع تیو ظرف گریآن با مساج  د ةگرفتن فاصل

اداره   ،یدولت یها. مناسب است سازمانردیدقت صورت گ  یمحله با ةن یو آ

نظرر  در ابر هاو ساختن شرهرک یمسکون یهادر طرح مدموعه ،یسازشهر

و واقرع در  ریپذناسرب، توسرعهمکران م یو شررع ینید یهاگرفتن ضرورت

را با مشورت ساکنان محلره بره مسرد  اختصراص دهنر . در  یاصل ابانیخ

سراخت  یبررا یروسرتا مکران ریپذتوسرعه ةیدر ناح ایدر مرکز  زین هاروستا

 مسد  انتخاب شود.

برره آنرران  یان در امررور عبررادررکت زنررهت شرررسد  جررراز مرر یخشربر -2

 .اب یاختصاص 

منبرر،  وان،یر، گنبر ، اهرامسرد  ماننر   مناره یظاهر ینما یساز بایز -3

 مراعت شود. یقوس یهامحراب، صحن، شبستان و نصب درب و پندره

 شرتریب ایمتر  کیاقل ح  یو از منازل مسکون نیکف مسد  از سطح زم -4

و در ضرمن  کنر یم درابیامرر را ا نیباالتر باش ، تق س و احترام مسد  ا

 مان .میآورد محفوظ میباد  که یمسد  از خ  و خاشاک
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 کیر. برا ردیرساخت و ساز مسد  با مشارکت تمام اهل محلره اندرام گ -5

توان اکثر مردم را در ساخت می یبه راحت یقو تیریو م   یدق یزیربرنامه

 یتواننر  در کارهرامیت عبضرا یبر یهاانسران مسد  مشارکت داد، مرثالً

دارد    هیمشارکت دو فا نی . امصالح مشارکت کنن ییو جابه جا یساختمان

 یوقتر نکرهیشرون ، دوم امی کیهمره شرر ریردر ثواب کار خ نکهیا خستن

و ارزش آن کرار  تیراهم کن ،یمشارکت م میو عمو ریکار خ کیانسان در 

دسرت   نیرد یکوش  و بررامیحفاظت آن  یو برا ردیگمی یش جادر قلب

 .کن یم  یزن  و از آن بازدمیبه آن سر  یگاه شیرنج خو

و مناسرب باشر ، هنگرام سراخت،  یکراف ةمسد  به ان از یینور و روشنا -6

روشن با نور  یدر نظر گرفته شود، چون فضا حتماً یعیاز نور طب یریگبهره

در آن راحرت  زیرآرام بخش است، تالوت قرآن و اذکار ن نکهیضمن ا یعیطب

روز بره  درشود تا  هیبمناسب تع یهاریگپندره و نور مثالً رد،یگمیتر اندام 

 نباش . یازین یکیو الکتر ینور مصنوع

ت امراعر شرفتهیپ یهااریاستان اردها و مع ،یبرق یهادر استفاده از المپ -7

 تیراذ هااستفاده شود ترا چشرم یاز نور مخف مینور مستق یبدا گردد، مثالً

 یتروان از نرور مخفر مریآن  لیرل گنبر  و از قبرحراب و داخررنشود. در م

 استفاده کرد.

الزم باش . بلنر   یارهایو مع هامسد  مطاب  با استان ارد یصوت ستمیس -8

آذان، نماز و درس هرک ام به طور ج اگانه باش  و از استفاده از بلن   یگوها

 شود. زیگوش خراش ج اً پره یگوها
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تران را  یهمررا لفرنت" یجامع بزرگ و شلوغ، نصب تابلو یهادر مسد  -9

همراه  لفنت یبلکه نصب دستگاه قطع آنتن ده ست،ین یکاف " یخاموش کن

 است. ازیمورد ن زین

در  یمناسرب یجرا یبه اشرت یها یسرو یهنگام ساخت مسد ، برا -10

 ،ییدستشرو عیما لیاز قب یدر وضوء خانه امکانات نینظر گرفته شود. همچن

 یبررا سرتادنینشسرتن و ا یحمام و جا ییآب گرم، دم ا ،یدستمال کاغذ

 وضوء فراهم گردد.

اقل در هفتره مهم اسرت. مسرد  حر  اریمسد  بس یزگینظافت و پاک -11

مسرد   یهرابرار فرش کیراقل سراالنه شود. ح  یریبار جارو و گردگ کی

و  زیرتم  یرگاه امرام جماعرت باشود. سرداده و سرد ه یعفون ض شسته و 

 یردن فضاک نیعطر آگ یخوب برا یهاعطر ایمرتب باش . استفاده از بخور 

آمر ه اسرت  ثیگونه که در ح هم است. و همانو م  هیار پسن یمسد  بس

 یخام به مسرد  وارد نشرون ، جروراب و پاهرا ریو س ازیکه بع  از خوردن پ

 حکم را دارد. نیهم زیب بو، لباس و جسم عرق آلود ن

 .یشیو گرما یشیمادمناسب سر یهاستمیمسد  با س زیتده  -12

 نیدر جنرب مسرد  و همچنر نر یپارک یناسب برام یاختصاص جا  -13

 یهامسرد ، امرروزه از ضررورت طیدر محر یکارسبز و درخت یفضا دادیا

آنران  یذهنر تیراران و آرامش و امنزو در جذب نمازگ  یآمیمهم به شمار 

 است. رگذاریتأث یلیخ

آمروزش قررآن و احکرام،  یسراختمان چهرار اتاقره بررا کیرح  اقل   -14

در کنرار مسرد  و  میعمو ةخانو کتاب یتانزمسات فراغت و اوق یهاکالس
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مناسرب  یمنرزل مسرکون هیته نی. همچنستینظر مسد  الزم و ضرور ریز

و  یظراهر یبرادانآموذن مسد ، جهت عمران و  ایامام جماعت، خادم  یبرا

 . یآمیمبرم بشمار  یازین ،مسد  یمعنو

  جذب و نشا  اقشار ندیمساجد در فرا یفیتوسعه ک ای یمعنو یراهکارها

اوال برا  ینریو اعمرال د هاهمره برنامره  یمساج  با یفیتوسعه ک ریمس در 

 یو مترول یبان ایامنا  اتیتوسط ه اًیو ثان ،ردیاندام گ یاله یاخالص و رضا

 شود. تیریم 

مبتکرر، فعرال، برا تدربره و مخلرص  یامنرا اتیمسد   ه یامنا اتیه -1

مسرد  در جرذب اقشرار مختلرف، نقرش  یهاهبرنامر یسازتوان  با فعالمی

با تدربه و باسرواد  ،زکاریپره  یامنا با اتیه یکن . اعضا فایرا امیمه اریبس

و نظرارت کننر  و  تیریمسد  را م  یهابرنامه یباشن  تا بتوانن  رون  اجرا

مرکرز دعروت،  کیرو ابتکار عمل، مسد  را به  یاله ةزیخالص و انگ ةبا اراد

 ةکنن . به نظافرت مسرد ، ارائر لیتب  نیو آموزش احکام د تیاصالح و ترب

ب هنر .  تیرخ مات به نمازگزاران، رفاه امام جماعرت و خرادم مسرد  اهم

کننر  و در  ییجوانان متعه ، با تدربه، مخلرص و مبتکرر را تفقر  و شناسرا

جذب مردم به مسرد   ی. برارن یمختلف از آنها کار بگ یهاو بخش هاکانون

 انیرگران مشرورت کننر  و امرام جماعرت مسرد  را در جردعوت با علما و

 خود قرار دهن . یهابرنامه

عنصر فعال مسد ، امام جماعرت آن اسرت.  نیامام جماعت مسد   دوم -2

 یاسرت و زمران یجذب و نشاط عامل مهرم و اساسر ن یامام جماعت در فرا
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 لیرذ یهایگژهیخود را به نحو احسن ادا کن  که صفات و و ةفیتوان  وظمی

 را دارا باش  

عالم و آگاه باشر ،  یشخص  یجماعت مسد  با م  امایو بضاعت علم ییتوانا

عبادات تسلط داشرته باشر  و  گریبر مسائل و احکام نماز و روزه و د ژهیبه و

 برخوردار باش . یمناسبمیدر ضمن از اطالعات عمو

باش . جرزء عرم و  داشته یمهارت کاف  یقرآن مد یو روخوان  یدر علم تدو

 یبرایمهم و مشهور را از بر داشته باشر  و صروت ولحرن ز یهاسوره یبعض

 برخوردار باش .

 یو اجتماع یاخالق یهابیدر خصوص مشکالت و آس یکاف ةتدربه و مطالع

 نو جوانان، جوانان و زنان داشته باش .

 یاسرتغنا و یالهر ةزیبا انگ انیمقت  ریسا ارتباط با جوانان و یمهارت برقرار

 کامل داشته باش ؛ 

ظاهر خود را مطراب  سرنت  ،مراسم باش  گریپابن  وقت در اقامه نمازها و د

 آراسته کن . زهیو با لباس مناسب و پاک ینبو

تا قبرل از  ستیمسد  ضرور یو با تدربه برا  هیخادم  وجود خادم فهم -3

صورت نبرود  نگه ارد و در وقت درب مسد  را باز کن  و تا وقت مناسب باز

. در مساج  بزرگ شهر خرادم ردیآذان را سر وقت بعه ه بگ تیولؤذن مسؤم

 ل،در حفاظرت امروا  ینماز با یهاستاد انتظامات ضمن راست کردن صف ای

نمازگزاران ابتکار عمل نشان ده ، چون غفلرت در  یهاو کفش هینقل لیوسا

 شود.میا آنه یگسبب دفع و دل زده یحفاظت اموال نمازگزاران گاه
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در مناط   ایپر تردد  یهاراه ریخادم مبتکر و مخلص در مساج  که در مس 

و برا  نرهیهز نیتوانر  برا صررف کمتررمیقرار دارنر ،  یستیتور یو شهرها

 کن . فاینقش را در جذب مردم ا نیترثرؤمناسب، م یزیربرنامه

اقتضرا  رشتیب یمسلمانان امروز از هر زمان طیمسد   شرا یکانون فرهنگ -4

 یکرالس بررا کیرحر  اقرل  ییو روسرتا یکه در هر مسد  شرهر کن یم

 ریردر طرول سرال دا هابرنامره گریو احکام و اخالق و د  یآموزش قرآن مد

توانر  از امرام مسرد  میکالس قرآن و احکام  یامنا در برگذار اتیباش . ه

کرار  نیرا یفرد را برا مستانزهای رخصتیخاص مانن    امیو در ا ردیبگ رکا

 استخ ام کن .

  :مساجد یفرهنگ ةبرنام

   شودمی شنهادیمسد  پ یکانون فرهنگ یبرا یتصرخم ةبرنام

کره  یا هر وقتیبع  از نماز صبح  درس معموالً نیا   یقرآن مد ریدرس تفس

برگزار شرود. درآغراز  قهیدق 30 یال 20به م ت  داده شود صیمناسب تشخ

 نیرکررد. ا هیررا ارا ییهادرس  هیبرگز اتیوآ یقصص قرآن اتیتوان از آمی

تروان بعر  از می  ثی؛ درس حر  ستیپنج روز کاف یچهار ال یا تهدرس هف

 و تیرترب ،مختصر در باب اخالق جامع و یثیح  ،یگریوقت د اینماز عشاء 

ارائره کررد. مناسرب اسرت الفراظ  قهیپنج دق یاعمال به م ت سه ال لیفضا

نوشرته شرود  )تخته سفی ( بورد تیوا یرو بایقبل از درس با خط ز ثیح 

  ث شرح داده شود؛یح  ،نوشته یواز رو

وقرت مناسرب  ایرعشرا  ایردوبار بع  از نمراز مغررب  یهفته ا  رتیدرس س

برگرزار شرود. بهترر اسرت  قهیدق 40 یال 30به م ت  رتیدرس س  یگرید
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طل  اب اابن هشام وکت رتیو نقشه ارائه گردد. س خته تدرس با استفاده از 

 است؛ کالس نیا یکتاب برا نیبهتر تریالس

. در آغاز اب یاختصاص میروز به آموزش احکام اسال کیدر هفته   هدرس فق

 ،ب منرهتروان از ماالمی ،در فقه احناف ساده مثالً آسان و یفقه یهااز کتاب

 بهره گرفت.  رهیاالسالم وغ میتعل ،سریفقه المال

 یسرخنران یسرخنرانان بررا گرریو د انیاعو د امنا از علما اتیبا مشورت ه

 و یهمکرار یغریتبل یهاآنها استفاده شود؛ با جماعت یهابهاز تدر دعوت و

 آنها استفاده شود؛  باز تدار
مدلره  یمسرد ؛ راه انر از طیبرزرگ در محر ایکوچک  ةخانکتاب  یتأس
ار؛ مساج  هم جو گرینمازگزاران ود نیو نشر آن در ب یفرهنگ ،یعلم ،ینید
اسرت  مناسرب؛  انرهیجوانران بره صرورت ماه یبررا یاصالح ةجلس لیتشک
 و تیجرذاب یبررا اشرته شرود وذخود جوانان گ ةجلسه به عه  نیا تیریم 
 شراعر و ،جلسره یشود کره مدررمی هیتوص یجلسات نینشاط در چن دادیا

عرالم  و یداعر کیردر خاتمره از سرخنان  سخنران از خود جوانران باشر  و
 ،مشراعره ،حفرظ دعرا ،مسابقات حفظ قررآن یود. برگزارده شمهمان استفا

 زیجوا یاعطا و میآداب اسال تیبا رعا  یمف یهایسرگرم پاسخ و و سشپر
اردو بر ر کره در  خاص مثالً تبه مناسب میعل یاردوها لی؛ تشکبه برن گان
کره در آن از  ،امبریپ الدیاردو م ،داستان ب ر مذاکره شود یها ادیآن رو
 یهرراجماعت ماعرزا و لیصررحبت شرود؛ تشرک امبریرپ یهاسرنت و تریسر

)تختة  برد تیوا هیمالقات با علما؛ ته و ینیاز م ارس د  یبازد یکوچک برا
جلسرات ائمره  ی؛ برگرزارحفرظ در هرر هفتره یبررا هانوشتن دعا و سفی (
 .یجلسات منطقه ا مساج  و
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 :اصالح و دعوت کار
مفاسر   گررید و یزیرگر نید ،یاجتماعاس  مف و هایمقابله با ناهندار یبرا
 یاسرت، فعرال سرازمیبرزرگ جامعره اسال یهاکه امروزه از چالش یاخالق

کار دعوت واصرالح   یشا ستیضرور اریاصالح در مساج  بس برنامه دعوت و
 یکراف نیاما ا ،وجود داشته باش  میعمو و یمساج  به شکل عاد یدر بعض

 ریز یلذا کانون فرهنگ .ارکردیاخت ینیون و متنوع یهاوهیش  یست بلکه باین
از  توانر یم غیرتبل یهراجماعت لیتشرک ارشاد و نظر مسد  درکنار وعظ و

 و نر یآمیبه مسرد  ن کهیتفق  از کسان مثالً رد؛یکار بگ گرید نینو یروشها
 و راننمرازگزا سروق دادن به خانه آنها، توجره و یخاص یهارفتن در فرصت

اعتکراف در   ماننر  یالهر یهابرنامه اعمال و یبعضعموم مردم در خصوص 
 . حیتراو یهادر نماز  یختم قرآن مد ماه رمضان و
 :مسجد ةیریخ صندوق

جرامع بلکره هرر  جامعه الزم است که مسراج  برزرگ و یهاازیبه ن توجه با
 بیآسر بضراعت و یافرراد بر بره داشته باش  که هیریصن وق خ کیمسد  

 ایرفرصرت  یکمرک کننر  ، ولر خواهن یم یفرادکمک کن . چه بسا ا  هید
کمک کنن  کم  ن هخوایمبلغ که م ایرا ن ارن   من انزاین شیهمت رفتن پ

آسران  یمسد  امرر کمرک رسران هیریافتتاح صن وق خ با کهیدر حال ،است
اسرت  ؛ امرا اگرر  اریسخن بس ،مساج  گاهیجا شود. در خصوص رسالت ومی
 و هابرنامره نگونرهیا یبه فکر اجرا ینگرش نینمساج  با چ انیبان و انیلمتو

 یقریحق و یخیترار گراهیاست که انشاء اهلل مسد  جا  یباشن ، ام هاراه کار
 .اب یخود را باز 
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 اصالح جامعه نقش مساجد در
 ئ تينفسون  و نوش  وأو نستغفره و نعوذ  هللهلل نوش وورو   نهيإن احلمد هلل حنمده و نستع

وأووهد أن   إلوه إ  هللا  ،لوه يدهو فال ضولليونش  ،هللا فال نضل له هدهينش  ،عم لن أ
   ذله. ان  بعد!  و وأوهدأن حممداً عبده ،له کيوحده   ور 

 .ميهللا الرمحش الرح بسم ،ميالرج ط نيهلل نش الشهلل فأعذ 
 1 (1) ﴾َوَأنَّ اْلَمَس ِجَد ّلِِلَِّ َفاَل َتْدُعذا َنَع اّلِلَِّ َأَحًدا﴿
  ."ديکس رابا خدا نخوان چيپس ه ،مساجد از آن خداست نکهيوا"

َ  يَوْعُمُر َنَس ِجَد اّلِلَِّ َنْش َآَنَش هلِلّلِلَِّ َواْليَوْذِم اْْلَِخرِ ﴿ ْوَ  ِإَّنَّ ََ َََّةو َ  َوََيْ   َوَأقَو َم الََّّواَلَ  َوَآتَول ال
 2 (2) ﴾ِإ َّ اّلِلَّ 

 آورده و امتيروز ق و بخدا مانيکند که اميآباد  يتنها کس را مساجد خدا"

 "نترسد جز از خدا و بپردازد زکات را و نماز را بر پا دارد

  !نيمتد نمازگزاران مؤمن و ،يحضارگرام

 ! برکاته اهلل وة رمح و کميعل السالم

                                                 

 .18 جش:(  ذ ه: 1)
    .18 تذبه:ذ ه   (2)
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ت ا  فرم ود تي عنا قي شما توف ما و يکه برا ميهست شکرگزار را خداوند

گفته حضور به ه م  کيلب ،اهلل اکبر يملکوت يبه ندا ياله ۀضيفر يغرض ادا

 ثي ح مسجد که عبادتگاه پروردگار است همچن ان از ،آرزومندم ،ميديرسان

   باشد! معمور ما آبادان وگرم ش با حضور و منوال، نيبه هم يمعنو و يماد

)نق   مس اجد در اح ال   ما يعزتمند! مبحث امروز نيحاضر و مسلمانان

  :دارميبدان معطوف م تان را ۀجامعه( بوده که توج

ب ودن  يع ار و يپاک، امر داللت به قداست نيا پروردگار بوده و ۀخان مسجد

 گ رددميسجد وارد م کهيکس ،باشدمي يوياهداف دن برد آن از اغراض وکار

را در آن  يگ ريد زيچ چيه و بگرداند داوندخ يالبد اعمال  را خاص برا

اهتم ام  نظاف ت و، اعمار ،سيتأس هدف خود قرار ندهد. خداوند منظور و

، خ دمات آن را از حت ا ينم ودن م ا  هي ته و ن مس جدئور شيداشتن به سا

ام ور  هي بقب ه  دني اهتمام ورز چون اعمار و ،داده است يبس بزرگ لتيفض

 . انيرضوان پروردگار عالم است به رحمت و يرتبشا و مانيدال بر ا ،مسجد

بن دگان   خداون د :سدينوميفوق  ۀمتبرک ۀيآ ريتفس در ريابن کث حافظ

با او  بدانند و کيالشر را تنها و يعبادت او تعال يکه در اثنا ديفرماميرا امر 

 3 (1) "انباز نگرداند و کيبا او شر را يکس نخواهد و را يکس يتعال

ب س  گ اهيمنزل ت و جا احال  جامع ه از راه دعوت و بدون شک مسجد در 

 دع وت و نش ر آغاز پخ  و از ،مرتبت و تياهم نيا برخوردار است، يبلند

 روش ن و ک امالً مسجد رسول اهلل منوره و ۀنيجامعه از مد احال  فرد و

 يانانس  ۀب ه جامع  يص لحانو م علم ا ، چنان رهب ران ،کهيجائ، بوده دايهو
                                                 

 هو. 1402ط: دا املعرفة، بريوت  ،431، ص 4( تفسري ابش ةثري، ج 1)
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 دهي مانن د آن را ند و ري نظ تيبشر هااز زمانه يزمان چينمود که در ه ميتقد

 از ،ام ت ني روشن است که سلف حالح ا ،تياهم نيدر نظرداشت ا با .است

، يعمل نمون ه بص ورت  الگ و و ۀساختن جامع  دعوت و پخ  و نشر ثيح

 ،مس جد راي ز .داش تنديبه مسجد مبذول م يتوجه خاح ،يسلوک و ياخالق

 نيحمل ا يمحرض مسلمانان غرض آماده شدن برا و محرک ،تپ  رقلب پ

مناس ب  ۀليوس  و ک ويمردم با اسلوب ن حيحح هيتوج و دهيعق نشر ،رسالت

، حق وق را بعن وان نمون ه در ۀتا چن د نکت  دينمايم جابيا نروياز .باشديم

فرهن    و نش ر عل وم مس جد در جه ت پخ   و گ اهيو جا تياهم ،آداب

 :ميينما ک   ياحال  جامعه پ و مياسال

  مساجد: گاهيجا و حقوق، آداب

 ! يگرام نيحاضر محترم و ارانذنمازگ

 ج ابيا، ک ه وابس ته ب ه مس جد ب ود يمقاحد بزرگ حصول اهداف و جهت

 در، گ ردد نيت دو ينظام اجتم اع کيآن  هرچه بهتر ينمود تاغرض ادامي

رابط ه اين  اگر در، است مسجد يام اجتماعهمان نظ ۀليوس مياسال عتيشر

 نيحفاظت ا و تيترب، ليتشک که در افتي ميدرخواه يبدرست ،مييدقت نما

رس ول ، رو نيهم  از، دارد يبلن د و ارزن دهجماع ت نق    و مسجد ،امت

 ب ر و دي فرماميبا جماع ت ام ر  نماز يادا يرو دايطرف اک کي از اکرم

 و گ اهيجا ب ه، گ ريد جانب از و، دارديم انيبرا  هاديوع و هاديتارک آن تهد

مرک ز  و خ دا ۀآنها را خان ،فهيشر ۀکعب از بعد و ندينمامي ديمنزلت آن تأک

اهلل  ش گاهيآنها را به پ تيمحبوب برکات و ،عظمت و، دهديم امت قرار ينيد

 ت ا ه ر دي نمايم قيتش و نيبر را مياسال امت، کنديم انيب يتعال تبارک و
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همچن ان  و مس جد باش د. يبسو وستهيقلب شان پ رو  و، باشند که ييجا

هللا  أحووا الووبالد اي» :دي  فرمامي داده و ميتعل   حق  وق مس  اجد را آداب و
 4 (1) «نس جده 

 . "مساجد هستند خداوند مکان به نزد نيترمحبوب :يعني" 

ود خ مراکز آنها را از حد داشته و  يمساجد ارتباط ب با ديمسلمان با انسان

    با آن محبت ورزد. و قرار دهد

 آن: خروج از و به مسجدد ورو يدعا

 اللهووم افووت  ي :قووليفل دخوول أحوودملم املسو د إ ا» فرم  وده ان  د: خ  دا رس  ول
 5 (2) «أ ئلک نش فضلک اللهم إين :قليإ ا خرج فل ابذاب  محتک و

 دبخوان  دعا را نيپس ا، شودمي مسجد وارد شما از يکيکه ميهنگا :يعني"

 نيا خار  شود مسجد چون از و بگشا( ميرحمتت را برا يهادروازه اهلل! ي)ا

  "خواهميم فضل ترا اهلل! ي)ا بخواند دعا را

 ميتعل  رحمت را ةفتح درواز يدعا به هنگام ورود به مسجد اکرم رسول

 و اس ت ياخ رو و يمعنو، ينيد يمکان حصول نعمتها چون مسجد دادند.

 نيتلق  را يوي دن يه انعمت طلب فض ل و مسجد زشدن ا رونيزمان ب در

 ني آن ه م ا ۀفلسف مناسب است و مسجد از رونيب ايدن يبرا رايز فرمودند.

 خداون د آن انس ان از خ رو  از و ه مس جد ب نگام ورود ه هت که ب اس

 غافل نماند.

                                                 

           .671( صحي  نسلم، حديث: 1)
 .713( صحي  نسلم، حديث: 2)
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 عالقه با مسجد:  و ارتباط

ق د  اس الم م ني نشان د و ريشعا ۀجمل از خداوند عبادت مرکز مسجد

 ني ت ال  در و يتوجه ب ه آن وس ع خالصانه حفاظت و ارتباط نروياز است

 م انيا ب ر لي دل و نش انه نه ايا ۀهم ، گردد عبادت آباد و ذکر جهت که با

 تع هوديالرجول  تميو أ إ ا» فرم وده ان د: چنانچه رسول اهلل، هستند نيراست
 مذ يوهللا نوش آنوش هللهلل والنسو جد رعموي إَّنو  :قذليفإن هللا  ، نميهللإل له فأوهدوا املس د
 6 (1)« اْلخر

 خ دمت و، ارتباط دارد مسجد با که ديمشاهده نمود هرکس را شما :يعني"

 خداون د راي ز، دي ده يگ واه م انيب ه ا او يپس برا، کندمي محافظت آنرا

 آب اد را مس اجد، دارن د مانيآخرت ا روز براهلل و کهيکسان :ديفرمامي متعال

 خ دمات مس جد ريوس ا حت ا يما نيت أم جه ت در ديائيس بپ "ندينمامي

 . مياشداشته ب مستمر اهتمام خاص و

 مساجد: يزگيپاک و نظافت

 حس ب ض رورت ب ه اعم ار، باش ند گريهم د از دور کهيهائيآباد و محالت

 ييخوش بو و ه ايانواع آلودگ آن از طيحفظ مح نظافت و و آنجا مساجد در

 مساجد ينيحق خاص عظمت د نيا و، ده شوددا  به خر ميتوجه اعظ آنها

   وذل هللا أنور» ق لو:: عوش ع ششوة» اس ت. يو نسبت آنان به اهلل تعال
 7 (2) «ايطيو  نظفيأن  و الدو  يف ببن ء املس د

                                                 

 .3093و  2617(  نش الرتنذي، حديث:1)
          .455(  نش أيب دواد، حديث 2)
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ب ه  دس تور که رس ول اک رم است ترواي حضرت عائشه از :يعني"

 . "دنددا آنها در ييبوخو استعمال  و يپاک ،محالت در مساجد ساخت

 : يآراسته نمودن حالت ظاهر بدن، لباس و نظافت

 آن هس تند تي که مس لمانان مکل ف ب ه رعا، آداب مسجد حقوق و از يکي

ب ا   ب ود و طيمح  لب ا  و، ب دن يپ اک همانا اهتمام داشتن به نظافت و

نس بت تنگاتن   ب ه او  و خ دا ۀکه خان بخصوص مسجد، باشندمي  يخو

 لب ا  و ک وين مظه ر دي مس لمان با ک ه دهديم اسالم دستور دارد. يتعال

قب ل از  ش وندميمقابل  گران با اويکه چون د يشکل به، داشته باشد فينظ

الف ت  احس ا  راح ت و او يحالت ظاهر از گردند سخنان  متأثر از نکهيا

 :نمودن د تيوح  نيچن  اح حاب  را، س فر يدراثنا رسول خدا .ندينما
النووو     تکذنوووذا يف یحذا  حووو لکم ولب  وووکم حتووواخوووذانکم فأصووول یإنکوووم قووو دنذن علووو»

َوجوو ش  ما  :يعن  ي"8(1) «الفحوو  و  الووتفح  ايوو   لملووأنکم ووو نة فووإن هللا ع

 و دي  اح  ال  کن را تانيهايس  وار پ  س، ديرس  ين  زد برادرانت  ان م يب  زود

 ناًيقي ديجلوه کن بايز و اشکارا مردم کامالً نيب در تا ديبپوش کين يهالبا 

 "دوست ندارد ح  راتف فح  و خداوند

 اران مؤمن!ذنمازگ محترم و برادران

ع دم توج ه ب ه  و دهي حال ت وول ،خراب ئتيه که رسول خدا مينيبيم

خوانده اس ت. اس الم  "تفح  فح  و"، لبا  نامناسب را و يحالت ظاهر

 دانديها ممسلمان يعبادت امور از داده و قرار نيد جز  ستحمام راا نظافت و

                                                 

 .4091(  نش أيب داود، حديث: 1)
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 اوام ر تح ت زي ن، بد متص ور اس ت يآن بو از ان که اکثراًدهن انس يحت و

 توجه نک ردن ب ه آن س خت ب ر مقد  اسالم از نيد شامل بوده و يفيتنظ

ألنوور م هلللسووذا   أنووي یلووذ أن أووو  علوو» :دي  فرمامي ک  هيطور، داردي  م ح  ذر
 9 (1) «عندملل وضذء

مس واک اس تعمال  به را آنها حتماً شديامتم سبب مشقت نم بر اگر :يعني"

              "کردممي امر وضو  وقت هر در

نم  وده  ام  ر ش  انينظاف  ت موها ب  ه توج  ه و مس  لمانان را خ  دا رس  ول

نوووش ملووو ن لوووه  :ق   ال أن رس   ول اهلل رةي   هر يع   ن اب   » :دي   فرمامي
 10(2)«کرنهيوعرفل

 بلند يمو کهيکس فرمودند: است که رسول اهلل تيروا رهيابوهر از"

 خوش بو، زدن ش انه، نظاف ت، يو اک رام م و"کن د کراما آنرا ديپس با، دارد

ب رادران  يس ا ت. پ  آن اس  ير کل ظاه  مودن ش ن نيحس ت مودن و ن

 ! مسلمان و زيعز

 که ه دف  ج ز اوقات بخصوص وقت رفتن به مسجد همه در ديبا مسلمان

 ،مه ذب ،في نظ ،لب ا  نيب ا خ وبتر ستين يگريد زيچ، ياله ۀضيفر يادا

 ب ا نک هين ه ا گ ردد. وارد مس جد زهيو پ اک ب ايازن ده زخوشبو و بصورت بر

 يتمن ا با و شوند تيآنها اذ مردم داخل شود نيب کهيپراگنده زمان يسرورو

 کنند. يمارلحظه ش او دور شدن از

                                                 

 .1933 ي، حديث: خب  ( صحي 1)
 .4165(  نش أيب داود، حديث: 2)
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 :مسجد اعمار لتيفض

 11(1)«اجلنة يف ت يهللا له ب یهلل نس دابن ینش بن» فرموده اند: اهلل رسول
 او يبهش ت ب را خداوند متعال در، مسجد بسازد خدا يس براک هر :يعني"

آن داده  آخ رت مناس ب ب ا عم ل در پادا  هر ."خواهد ساخت يعال ۀخان

 و يع ال ۀخان  دادن، دي مسجد احداث نما کهيکس يبرا نيبنابر، خواهد شد

 بود.  حکمت خواهد نيقر بهشت مناسب و در ييبايز

 مسجد: در فروش و ديخر تيممنوع

 تيروا خود عبد اهلل بن عمرو جد او از و بيشع خود پدر از بيشع بن عمرو

 ف رو  در و دي خر مش اعره و و ييگ و ش عر از رسول اک رم» کند:مي

 روز جمع ه قب ل از هم منع فرمودن د ک ه در نيا از و منع فرمودند مساجد

 12 (2) «نديهم ححبت نما جمع شده با مسجد مردم گروه گروه در نماز

 نشدن: دمسج بدبو، وارد دهن با

 و باش دمي ب و ده ن ب د با ،به آن عدم ورود مساجد ميتعظ آداب و از يکي

قو ل  :آم ده اس ت ک هيطور، فرم وده ان د يعمل نه نيا از داًيشد امبريپ
نسووو دإ فوووإن املالشکوووة  قوووربشينوووش أملووول نوووش هوووذه الشووو ر  املنتنوووة فال»   وووذل هللا

 13 (3)« ننه اإلنس یتأ يمم  يتتأ 

                                                 

َا ، حديث:  2675( وعا اإلمي ن حديث: 1)  .5995و نسند الب
، 143، ص 3( نع  ف احلديث از حممد ننظذ  نعم ين ترمجه عبداجمليد نراد زهي خ وي، ج 2)

 انش  ات  يالب حمله جنگي.
 .564( صحي  نسلم، حديث: 3)
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 (ريس  و ازي )پ درخت بدبو نيا کس از هر فرمودند: ميرسول کر :يعني"

 آزار اني ک ه آدم يزي چ ه ر از راي ز، نش ود کي م ا نزد به مس اجد بخورد

 ."ننديبمي آزار زين فرشتگان، ننديبمي

 ب د ين وع ب و ه ر است که از نيا، مساجد ينيآداب د حقوق و از يکي پس

 ميس ل يانس انها و، وج ود دارد ب د يب و ريس و ازيپ در رايز، حفاظت شوند

 از زين فرشتگان، دينمايم تيانسان را اذ يزيچ و دنشومي تيآن اذ الطبع از

 مق د  ک ه ب ه مس جد مهمانان محترم و نيا دينبا لذا، شوندمي تياذ آن

 يب را يوقت  ،ميکوش   نم ائ دي با نروياز .ننديبب آزار، کنندمي آمد رفت و

لب ا  پ اک  ميبکوش  ،مييآم ي جمعه به مسجد بخصوص در روز نماز يادا

ک ه  يخ وردن م واد پاک نم وده از را دندان خود دهن و و دهيپوش خود را

 .ميينما يخوددار بد دارندجداً يبو

 مساجد: يتيترب نقش

 يهاموعظ ه دنيش ن جماع ت و ب ا نماز و که مسجد ميالزم است بدان حال

  !دييتوجه بفرما دارد؟ امدهايچه پ ينيد

 و ،ش انياس الم ا و مانيا تيتقو، نسانها با پروردگارمحکم ا ۀرابط نيتأم -1

 يه ار باوريخرافات وس ا و اتيبدور از شرک و حيحح ديعقا قيهمچنان تعم

 گردد.مياسالم  نيمب نيد يهاآموزه با ارشادات و ريمغا

 اران مؤمن! ذنمازگ محترم و نيحاضر

 از وع ظ و اي اس ت؟ آ دهي ما بامسجد محکم و استوار گرد ۀرابط و ونديپ ايآ

آن اس تفاده  ۀس تيشا الزم و بط ور ردي گيح ورت م مسجد که در يغيتبل

 . ميينمامي زود هم هنوز، ميدست بده از را فرحت دينبا پس م؟ينموده ا
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 حيح ح يمعن ا مفه وم و حيتش ر و حيتوض يبرا يمکان مناسب، مسجد -2

 دي تأکحواب آن با  نظرداشت ححت و در با، يباطن و يظاهر عبادت اعم از

 او ت ر  از و خ وف ديبا همه احوال مراقب ماست و در خداوند نکهيا بر

جرأت اقدام به منک رات  چگاهيه داشته باشد تا وجود ۀيو عالن سر در يتعال

َ ﴿ :دي فرماميمتع ال  . خداون دنگ ردد داريپد فرد در َوَنو  أُِنوُروا ِإ َّ لِيَوْعبُوُدوا اّلِلَّ
يَش ُحنوَ  ََّةَ ُُمِْلَِّنَي َلُه الدِ   14 (1) ﴾ َ  َوَ ِلَك ِديُش اْلَقيِ َمةِ َف َء َويُِقيُمذا الََّّاَلَ  َويُوْؤتُذا ال

 ک هيرا بپرس تند در حال نکه خدايداده نشده است جز ا يبه آنها دستور و"

 پا دارند ونماز را بر باز گردند و ديبه توح او خالص کنند و يبرا خود را نيد

  ."!داريپا و ميمستق نيياست آ نيا و زکات را بپردازند؛

 ! يگرام دانيمحاسن سف محترم جوانان و نيحاضر

حال ت  ني ا در مييکوش   نم ا، باش د ياگر جواب بل م؟يکرده ا نيچن ايآ

  .نگردد جاديدرآن ا يتا تزلزل ميينما شتريممارست ب و نيتمر
 دهيسلوک پس ند رو  و ،دهيحم و ياخالق عال امبريرو  پ سنت و -3
 ت ا، گ ردديم حيتشر و حيکه از آن برخوردار بودند به مردم توض را يبلند و

 يروي پ و تي تبع نق   ق دم  از خود قرار داده و ةقدو آنجناب را اسوه و

َلَقوْد َةو َن َلُموْم يف َ ُ وذِل اّلِلَِّ ُأْ وَذَ  َحَسوَنَة ِلَموْش َةو َن ﴿ ديفرمامي خداوند .ندينما
َ َةِثريًايَوْرُجذ اّلِلََّ َواْليَوْذَم اْْلَخِ   15(2)  ﴾َر َو ََةَر اّلِلَّ

آنها ک ه  يبرا ،بود ييکويمشق نرسول خدا سر يشما در زندگ يمسلما برا"
  "کنندمي ادي اريخدا را بس دارند و زيروز رستاخ به رحمت خدا و ديام

                                                 

                         .5: نهيب(  ذ ه 1)
َاب:  ه ذ  ( 2)  .21اح
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 ن محترم! برادرا

 امبري پ رتيس  رابطه به اخالق و در کهييهاموعظه ايآ ،شمينديخود ب با

 اگ ر م؟يانم وده نيم ز و آراس ته را خود رديگميحورت  مسجد در وستهيپ

 . ميآماده ساز را خود، است هم زود حاال باشد يمنف جواب

فبلغووه ملموو   عووه، فوورب نبلوو   ئ ينضوورهللا إنرأ ووع ننوو  ووو» ن  د:فرمود اهلل رس  ول
 16(1) . «نش   نع یأوع
 و دهيرا ش ن يزيرا که از ما چ يگرداند شخص سعادتمند شاد و خداوند"

 وج ود دارد ک ه از يش دگان غي چه بسا تبل کند و غيتبل دهيچنانکه شن آنرا

  ."تر اندکننده درک کننده غيتبل

 يکس ان نيتابع انيم در گفته اند: ثيحد نيشر  ا کرام در يعلما از يبعض

س بقت  از ح حابه ةع د بر، حفظ سنت علم و که در شدندمي داريپد

 نش ر جه ت پخ   و ش ان در ةخدمات ارزن د و که آثار، نمودندميحاحل 

 دهد.ميعرحه نشان  نيرا در ارز  مسجد و، است ليبديب ميمعارف اسال

  :ديگومي يرازيحافظ ش

     مرو بخواب که حافظ به بارگاه قبول

    ديگاه رسحدر  حب شب و ميزدرد ن

 دع  وتگران و، ن  بال ،فقه  ا ، علم  ا ، انينيش  يآنچ  ه پ حيتش  ر و حيتوض   –4

رهبران رش د  فروزان و يهاآن بودند که چگونه مشعل امت بر نيمصلحان ا

به  به آنها اقتدا نموده و يبعد يهاتا نسل، گرفتند مردم قرار يبرا تيهدا و

                                                 

 .2657(  نش الرتنذي، حديث: 1)
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 ب ه و ردي گمي ح ورت مس جد در ؛ن ديراه ورو  شان تمسک جو منهج و

 انجامد.مي هجامع احال  افراد

 اخ الق و، طرق علم، چگونه و که چطوراسالم  خيعظمت تار و مجد انيب -5

 ۀهمچن ان رابط  و ب ه ارمغ ان آورد نموده و ميترس تيبشر يبرا را لتيفض

 پ س ب ر ش ود.مي دهيکش  ريپرافتخار  به تص و يهاامت با گذشته حاضر

 اري ع ک وين و دهيحفات پس ندامو نيبه ا خود را به آنها تيتبع ماست تا در

  .حاحل نماييم جهان را دو هر ياررستگ فال  و و ميينما

ک ه  يجمعه ب ه مس ائل در روز بيخط و امام، ميعالوه از آنچه گفته آمد -6

 ب ه آنچ ه در بدانن د و آن را خواهن دمي و شوديمردم مهم پنداشته م يبرا

 در، ان د درک آن ع اجز فه م و از ش ده و ش ان ب ه آن روب روۀيومي يزندگ

 ينق  بزرگ  خود نيا که، پردازديم امبريسنت پ و ميکرقرآن ييروشنا

 جامعه دارد. احال  رد
جهت ن رم س اختن ، مسجد در مياسال يهااميپ دنيرسان و غيتبل، وعظ -7
 ب ر، قل وب م ردم در ريعمل خ هر يدوست بذر نمودن حب و ،مردم يهادل

 از واقع ش دن در يريجلوگ عنه و يامور منه حذر داشتن شان از منکرات و
 ميکوش مي يبر خوردار است. ول يعيرف بس بزرگ و گاهيجا و تياهم از ،آن
ش ما را  يک م عالقگ  اس باب مالل ت و نباشد و يموعظه طوالن و غيتبل نيا

چنانچ ه رس ول  ،نگ ردد يرکس يتحق و نيهم سبب ت وه اي فراهم نسازد و
ادُْع ِإََل ﴿: دي فرماميخداون د متع ال  نم ود.مي تيرعا به شدت آنرا خدا

 17(1) ﴾َك هلِلحلِْْمَمِة َواْلَمْذِعظَِة احلََْسَنِة َوَج ِدْْلُْم هلِللَِّي ِهَي َأْحَسشُ َ ِبيِل  َب ِ 

                                                 

 .125 حنل:(  ذ ه 1)
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ک ه  يبه روش آنها با و، راه پروردگارت دعوت نما به، کوين اندرز حکمت و با"

احول  نيا اي! ما و شما آزيدوستان عز "مناظره کن! و استدالل، است کوترين

  م؟ينموده ا تيعار را

                            م؟يبوده ا احول پابند نيا به

 ميک رقرآن :س دينوميف وق  ۀفيش ر ۀي آ ريتفس  القرآن درظالل يف مؤلف 

 ييهاهي همچ ون پا ب ر پرداختن به احال  جامعه را ارکان دعوت و احول و

مش خص  آن را يه اراه اح ال  و دع وت و ليوس ا، سازديم داريپا و استوار

 يبرا يو از بعد و اسالم بزرگوار امبريپ يبرا را ريمس و نامهبر، گردانديم

 ميترس  و هي ته، اس توار  و نيمت نيد يبسو، دعوتگران و مصلحان مؤمن

 ک ه خداون د متع ال در ميبنگ ر ييه اراهکار به قانون و ديبا پس، دينمامي

 و، غي تبل ني ا نم وده اس ت ديتأک و نييتع ،احال  دعوت و يبرا ميکرقرآن

 ق وم و ين ه بس و، شخص مبلغ ينه دعوت بسو، راه خداست يبسو وتدع

 يب را را خ ود ۀف ياست که وظ نيشود اميمربوط  مبلغچه آنچه به  .هليقب

ک ه ب ه  يبرکس ان يفض ل و يبرتر چگونهي. هدهديانجام م خداوند يرضا

 پ ادا  او مزد و سخن براند. ندارد تا از آن ححبت کند و کندمي غيآنها تبل

  بس. بر خداست و تنها

 ،ب ا حکم ت باش د ديبا ياحالحگر و دعوت :ديافزاميدر ادامه  ديشه استاد

 و طيب ه ش را اح وال مخاطب ان و ب ه اوض اع و ديبا ،دعوت کننده به احال 

مقاحد را  و مطالب ديکه چه اندازه با دقت داشته باشد و، ظروف آنان بنگرد

قب ل از  نکن د و ينيس نگ انش يکند تا بر دو  ا انيب روشن و شانيا يبرا

 .اورديبه بار ن يدشوار شانيبرا ،فيوظا و فيتکال ر يپذ يمردم برا يگآماد
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 اري اخت اح ال  را در کار دعوت و يروش راه و دياحالحگر با دعوت کننده و

هم تنوع  ،وهيش راه و در و ،نکند ديمخاطبان تول يبرا يزحمت کند که رنج و

  .ديانم تينظرداشت ظروف رعا را در

 آهس ته و ک ه دي به سخن در آ ييدلربا و بايز با اندرز دياحالحگر با شخص

آهس ته  را ش عور ح وا  و و ،نديدله ا نش  ب ر ب رود و هادل يآرام به ورفا

 18 (1) «دينما ريتسخ قيدق و فيلط و ديآهسته بربا

 مينش ر مف اه پخ   و اش اعه و ،مس لمانان يکپ ارچگي و ونديپ تيتقو -8

 هس تند يمسلمانان چون جسد واحد نکهيا و بخش ، ثاريا ،ياخوت اسالم

فق ط  فق ط و ام ر ني ا ،ن دينما برخورد گريچون جسم واحد با همد ديبا و

    :ديفرمامي ميکرقران، است ريامکان پذ و سريمسجد م قيطر از ،بخصوص

َ  اْلُمْؤِنُنذَن ِإْخَذَ  فََأْصِلُحذا َبنْيَ َأَخَذْيُمْم َواتوَّقُ ﴿ َ َلَعلَُّمْم تُوْرمَحُذنَ ِإَّنَّ  19 (2) ﴾ذا اّلِلَّ
 يتق وا و ديده يآشت حلح و برادر خود را دو پس گرند؛يکدي مؤمنان برادر"

َو  اْلُمْؤِننُوذَن ﴿ ۀجمل  "!ديکه مشمول رحمت او ش و باشد، ديکن شهيپ ياله ِإَّنَّ
دار  ش هير و ياساس  يهااز ش عار يک ي ،فوق آمده است اتيکه در آ ﴾ِإْخوَذ َ 

 . يپرمعن و مؤثر، قيعم، رايگ اريبس يشعار ،است مياسال

 از، به ه م مس لکان خ ود کنن د عالقه اظهار اديخواهند زمي يوقت گرانيد

 يدوس ت عالئ ق ون دياس الم س طح پ يکنن د ول مي ادي  قيآنان بعنوان رف

دو انس ان ب ا  ون ديپ نيکت ريک ه بص ورت نزد، باال برده يمسلمانان را بقدر
                                                 

نشور احسو ن  وران  321، ص 4( تفسري يف ظالل القرآن ترمجه دةورت نَّوطفي خورم دل، ج 1)
 هو. 1387

 .10ح رات:(  ذ ه 2)
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 ۀآن عالق و ،کندميمطر   يبرابر به اسا  مساوات و يونديپ آنهم، گريکدي

 20 (1)است.  گريکديبه  نسبت دردو برا

 جاديا ما احسا  در نيچن ايآ ،مسجد در دوستان محترم حاضر برادرا ن و 

 است؟  شده

 ه ر يدارا و، ل هيقب ه ر و ن ااد هر از مسلمانان، ياحل مهم اسالم نيا يرو

 ه ر ن دينمايم يب رادر قي احس ا  عم گريکديبا  سال؛ هر سن و هر، زبان

مراسم حج  کنند. درمي يغرب جهان زندگ در يگريد در شرق و يکي چند

 ني ا، ن ديآيم گ ردهم دي ک انون توح در يتينقاط گ ۀهم که مسلمانان از

 اس ت از ۀح حن و، محسو  اس ت کامالً ،کينزد يهمبستگ و ونديپ، عالقه

 .ديت فرمايعنا قيتوف ما ۀهم يبرا ندخداو .يقانون اسالم نيا ينيتحقق ع

 و ،يعلوم و معارف اسالم سيتدر بخاطر يحلقات درس گستر  و جاديا -9

اسباب احال  جامع ه را ف راهم ت ر ، مردم بخصوص اطفال در مسجد تيترب

س ن  اس ت  در يدوره نقش  ني پرور  اطفال در آموز  و رايز ،سازدمي

 و ين يد ض د دي عقا و ماتينا مالهمه  در برابر، شوندميجوان  يچون وقت

 زاني عز يپ س ا .مقاومت خواهند نمود مياسال يزشهااز ار بدور و يانحراف

 يتع ال خداوند تبارک و د؟يفرستاده ا به مساجد را خود اطفال ايآ ار!زگ نماز

 21 (2)  ﴾َوُقْل َ بِ  زِْدين ِعْلًم ﴿ :ديفرمامي
  "علم مرا افزون کن! پروردگارا! :بگو

                                                 

 ش. هو 1387ن اإل النية  ر ، دا  المتل ا181، 22إصر وريازي، ج ( تفسري َّنذنه از 1)
 .114 ذ ه طه:( 2)
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 يواف ر و پروردگ ارت عل م ن افع از :دي فرمايبه فرستاده ا  م  ندخداو

 طلب کن. 

را  امبر يپ خداوند» :ديگو يطبر ريبه نقل از تفس ريالتفاس ةحفو مؤلف

  22(1) «.ديسوال نما داندينم علم آنچه را ديفوا که از امر نمود

 دي  تجو و ريتفس   ،ظيحلق  ات تحف   ج  اديا، پنجگان  ه ينمازه  ا يادا -10

 و لي م ردم مس لمان غ رض تمو بي ترغ و قيتشو و، مسجد در ميکرآنقر

 و محب  ت دي  تول در ةنق    برازن  د نک  هيا کن  ار در آن اس  تمرار و زي  تجه

فراهم  زيجامعه ن را در ياسباب احال  فکر، افراد جامعه دارد نيب تيميحم

 و م؟يکنمي خود را به جماعت ادا  پنجگانه ينمازها، ميينيپس بب .دينمامي

 يج واب منف  ؟ حتم اً ميا دهيکرام پرس يعلما از ميدانميکه ن يليمسا ايآ

ََّْلَن  الذ ِْةَر َوِإإَّ َلُه حَلَ ِفظُذنَ ﴿ :ديفرماميخواهد بود. خداوند متعال        23(2)﴾ِإإَّ حَنُْش نَو
 "!ميما بطور قطع نگهدار آن و ؛ميما قرآن را نازل کرد"

 اني م در ش هيهم، عبادت بزرگ کي وسنت  کيحفظ قرآن بعنوان  ۀمسأل

 ري کتاب تکث کيپس از آن که قرآن بصورت  يحت، هست مسلمانان بوده و

ک ه ، ح نعت چ ا   يداي پ از بعد يحت و ديپخ  گرد همه جا در و شده

چا  مياس ال يکشورها کتاب در نيکتاب بعنوان پرنسخه تر نيا سبب شد

افتخ ار  و ن هيريسنت د کيبعنوان  هم موضوع حفظ قرآن باز، گردد نشر و

اس تفاده نم وده و  فرح ت از دي ائيپس ب، حفظ کرد خود را تيبزرگ موقع

                                                 

         .1406، دا العلم بريوت، 249ص  2حملمد علي الَّ بذين، ج( صفذ  التف  ري 1)
   .9 ر: (  ذ ه احل2)
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 ۀجامع  ندهيآ تا در مياموزانيب ،قرآن، هستند که جوانان فردا ما اطفال امروز

  .ميوفتنه داشته باش فساد از يعار

 ميک رقرآن» :س دينوميالمن ان  رکالميتفس يالرحمن ف ميرالکريسيت مؤلف

 آش کار واضح و ليدال و ليمسا ذکر شده و آن در زياست که همه چ يابکت

حالت  در ،هستند ريکه پند پذ يکسان ياست برا يپند و، آن وجود دارد در

 نياطيوج ود دارد ک ه از اس تراق ش  يحافظ ان، بعد از ن زول ق رآن نزول و

پس س دند ونهامي امبر يقلب پ در از نزول آنرا بعد و نمودنديم يريجلوگ

را  ميک رقرآن نقصان و، ادتيز ريتغ از لهينوسيبد خداوند، قلوب امت هم در

 خداون د، ن ديحف ظ نما را ميکرکه قرآن يکسان پس، دينماميمحافظت 

دش منان ش ان را ب ر  ن شان حفظ نم وده واز دشمنا را شانيا اليع اهل و

  24(1). «گردانديمسلط نم شانيا

 :ديگو يشاعر 

       کام نهن  يکاهل است و گوهر گانهيعلم   

  کام نهن  آماده شو از ر گوه نيا يتا بر

 رياتخ اذ ت داب محتاج ان و و چارگ انيب، فانيتعاون به ضع مساعدت و -11

مساعدت  کمک و، حاالت بخصوص در شانيا يهايازمنديغرض رفع ن اهيو

پ رداختن ب ه  ،شان انيم در يرو  تکافل اجتماع نشر و پخ  و گريبه همد

اس باب  و است ريامکان پذ منبر و مسجد قيطر از فوق الذکر امور نيا ۀهم

، جامع ه ف راهم نم وده در محب ت را ب ذر تخ م أن س و و يهمک ار، تعاون

پ س  خواهد داش ت. ةسازند و جامعه نق  مؤثر احال  افراد در حورتنيبد
                                                 

 .429ص، 6( تيسري المرمي الرمحش يف التفسري ةالم املن ن، ج 1)
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 ني از ت ا دي يننما غي در گريک دي يهمک ار تعاون و از !برادران مسلمان يا

َوتَوَعو َونُذا َعلَول الْوِِِّ  َوالتوَّْقوَذ  ﴿ :دي فرماميمتعال  . خداوندميابينجات  هايدبختب
ْثِْ َواْلُعْدَوانِ   25 (1)  ﴾َوَ  تَوَع َونُذا َعَلل اإْلِ

راه  در )هرگ ز( و دي با هم تع اون کن يزگاريپره و يکيهمواره در راه ن )و"

متعال بندگان م ؤمن   وندخدا لهيوسني. بد"ديننمائ يهمکار يتعد گناه و

ک ه  اتي ترک منه و يکيکه همانا ن راتيخ فعل در گريهمد به معاونت با را

 يمنه  ام ور تعاون نمودن در و کمک از و ديفرمامي است امر تقوا عبارت از

 گفته است:  از شعرا  يکي. کنديمنع م (حرام يزهايچ و اهعنه )گن

   ييبجاميرسد آد مانيخصال علم وا به

          تيبه خصال آدم ديفرشته رشک  آکه 

    رغ نتوان زفلک گذشتن اما    بدو بال م

  تيه دو بال آدم   ب دنيدا توان رس  بخ

« إث م:» س دينومي يطب ر ريتفس  به نقل از ريابن کث مختصر ريتفس مؤلف

 نم وده اس ت و ب ه آن ام ر که خداون د ستيترک نمودن امور عبارت از

 يب را اس ت ک ه خداون د يح دود نم ودن از تجاوز عبارت از «عدوان»

اس ت ک ه  يض يفرا از يتخط و همچنان تجاوز کرده است و ميتان ترسنيد

 رتانيغ مورد در تان ومورد خود در دهيشما فرض گردان يباال عالخداوند مت

أنَّور أخو   ظ ملو  أو » فرموده اند: رسول اهلل، جامعه( مردم و ريسا يعني)

                                                 

 .2 ن شده: ذ ه ( 1)
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 قوو ل: ؟أنَّوره إ ا ملو ن ظ ملو  فيوفک   وذل هللا هوذا نَّورته نظلذنوو ، اي: ليوق ،«نظلذنو 
َه ومتنعه نش الظلم فذا  نَّره»  26(1) «حت 
رسول خدا مظلوم را اگر  يا گفته شد:، مظلومت را کمک کن برادر ظالم و"

ظ الم  ک هيحال در ميپس چگونه او را کم ک نم ا ،مظلوم است ميکمک نما

   «.اوست يکمک برا نيا، دارزرا با ظلم او از» فرمود: باشد؟

 27 (2) «ملف علهري اخل یالدال عل» فرموده است: يگريد يجا در

 ري خ داللت کننده به امور يعني"آن است فاعل مانند ريخ داللت کننده بر"

خ ود  گريهم د ديائياست(. پس ب فاعل آن از اجر و پادا  برخوردار همانند

 .مييمان ياريهم و يهمکار ،ردعوتيخ يراهها در را

 يالزم و ض رور، اح ال  جامع ه يراس تا در مسجد تينظرداشت اهم در با

 رمس لمانيجوامع غ کشورها و که در نمسلما يهاتياقل يحت خواهد بود تا

اهتم ام  ش انيا تيوض ع و ب ه حال ت و دهي نگرد فرامو  ندينمايم يزندگ

مح ل  ک ه در خواهد بود نيا شانيآرزوها از يکي چون، رديحورت گ يخاح

 و ين يبه واجب ات د بتوانند قيطر نيا از باشند و تهشان مسجد داش ستيز

 جهت حف ظ کرام ت در داشتن مسجد چون، ندينما يدگيشان رس يمذهب

، ش انيمنزل ت ا شأن و انتيح رفتن و بلند، به حقوق شان دنيرس، يانسان

 ش ان ومياسال و يبه حقوق انس ان دنيغرض رس، جهودشان و يسع ديتوح

 امي  پ دنيس  انر ب  ارخره در و، ب  ه مقدس  ات ش  ان نيت  وه زا يريجل  وگ
                                                 

َا ، حديث1)  .7458( نسند الب
، دا  القورآن المورمي، بوريوت، 476، ص 1ةثري حملمد علوي الَّو بذين، ج   تَّر تفسري ابش( ُم2)

 هو.1402
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ب ه  ام ور نيا ۀهم داشته و ييبسزا نق ، ياحال  جوامع انسان و خداوند

راس تا  نيدر هم نق  مسجد و دارد يبه حبر بستگ يتواح به حق و يتواح

ْنَسو نَ  ،َواْلَعَّْورِ ﴿ :دي فرماميمتعال  خداوند .ستين دهيکس پوش چيه از  ِإنَّ اإْلِ
  28(1).﴾ِإ َّ الَِّذيَش َآَنُنذا َوَعِمُلذا الََّّ حِلَ ِت َوتَوَذاَصْذا هلِلحْلَ ِ  َوتَوَذاَصْذا هلِللََِِّّّْ ، َلِفي ُخْسر  

 آورده و م انيآنانک ه ا مگ ر، ان د انيکه انسانها همه در ز، سوگند به عصر"

 ب ه اس تقامت را بحق سفار  کرده و گريکدي و ،اعمال حالح انجام داده اند

 . "نموده اند! هيتوح

 معم ور يمعن و و يم اد ثي ح از را مس لمانان مس اجد هم اگ ر يراست به

 يزن دگ آمده اس ت در الذکرفوق ةکه در سور ۀبه احول چهارگان نگهدارند و

آنها حل خواهد  يهايبساماننا مشکالت و، خود اجرا کنند ياجتماع و يفرد

ب ه  هاشکس ت و ه ا ض عف، ش ودميشان جب ران  يهايعقب ماندگ و شد

 گ ردد.ميآنها قطع  جهان از اشرار، شر و، گرددميمبدل  يروزيپ و يبهروز

اح ال  جامع ه اس ت ک ه  مس اجد در تي نظرداشت اهم با در و نرويهم از

 29 (1) «اجلنة يف ت يهللا له ب هلل نس دا بين نش بين» فرموده اند: رسول مقبول
 ۀاو خان  يبهش ت ب را متع ال درخداوند ، مسجد بسازد خدا يکس برا هر"

  "خواهد ساخت يعال

 !نيمتد اران مؤمن وزگ نماز مسلمان و برادران

                                                 

                                        .3 -1: عَّر ه ذ  ( 1)
 .2675وعا اإلمي ن، حديث: ( 1)
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 ح احب افراد، ريفق و است که ثروتمند يعدالت خداوند مظهر مسجد -

 در يف رد و ياجتماع تيموقع زيبدون کدام تما حف و کي در بيغر و نفوذ

  باشند.مي  يخو هم مصروف عبادت پروردگار کنار

 و يس مت، يکاذب ق وم ازاتيهمه امت ياست که باالمياخوت اسال مظهر –

 حس ن، يدوس ت، يبراب ر، يب رادر مظهر مسجد کشد.ميخط بطالن  يزبان

 است. ميهبا يزندگ يالگو و زيمسالمت آم يزندگ و يهمجوار

 و مياس ال يآداب زندگ نظافت و ،بيتهذ ،اخالق يريگ مسجد مرکز الگو –

ب ا  ، يگرم خو مساجد را با حضور دييايپس ب ،مسلمانان است يبرا يانسان

  .ميتالوت قرآن معمور بدار ذکر و ،دعا ،جماعت با ينمازها يادا

 :جهينت

 دهيک س پوش  چيه  از، ياس الم ۀاح ال  جامع  در نق  مساجد و گاهيجا

 اتي مرک ز ادب دان   و عل م و ۀمدرس  عبادت و دانيم مسجد رايز، ستين

ب ه  منحص ر، نم ود من وره اعم ار نهيکه در مد را يجدمس امبريپ، است

 انسان مسلمان عبادت خ ود و، مسجد است نيزم تمام رايز، نماز نبود يادا

 و، يب رادر، وح دت بلکه مس جد رم ز، انجام بدهد تواندمي يمحل را در هر

ک ه س عادت  يام ورات در يريگالگو و يريپذ گريهمد، زيمسالمت آم يزندگ

الزم  ش ما ما و پس بر باشد.ميآن متصور باشد  در تيشرب ياخرو و يويدن

 يم اد يآبادان داده در همچنان در محراق توجه خود قرار است تا مساجد را

 و دي مؤ ،ش ما را موف ق م ا و ۀهم  اون د. خدمييآن تال  نم ا يمعنو و

 داشته باشد. کامگار

 برکاته! اهلل و محةر و کميعل السالم
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 38 

 

 يسواديب يهاانيعلم و دانش و ز تياهم
والصمة  والالمة   ، ويمقدر العلم  و العلمم، و ولعل م  ورامن ا   و رفع  يهلل الذ احلمد
 م،بعد:أ ، ويآله و أصح،به ا وف یوعل ، ويحممد إم،  ا صف دانيس یعل
ْس ا رَب اَك الَّذا ﴿: یلل هللا ت ،رک و تع،ق،  1 (1) ﴾َخَلقَ  ياقْمَرْأ ِبا

جهاان را(  ۀمحمّد ! بخوان، بخوان به نام پروردگارت آن كه )هم يا: ترجمه

  است. دهيآفر
ُ الَّذا  ْرَفعا ي﴿  2(2) ﴾ُأوتُوا اْلعاْلَ  َدرََل،ت   نَ يآَمُنوا مانُكْ  َوالَّذا  نَ ياَّللَّ

را كاه  يو كساان انادآورده ماناياز شاما را كاه يكسان ۀ: خداوند رتبترجمه

 گرداند. حسب درجات بلند بردانشمنداند 

 قم،يممن سملك  ر »فرمودناد:  امبرياشده است كه پ تيروا رهيابوهر از
 يرا بارا يترجمه: هر كس راها3(3) «إىل اجلنن ق،ً يعلم،ً س ل هللا له  ر  هيف لتمسي

بهشات  يواه سااداوند راه او را بااخا رد،يگابا شيالم در پاع يستجواج

 . دينمايهموار م

                                                 

 .1علق: ( سوره 1)
 .11جم،دله:( سوره 2)
 .2646( سنن الرتمذيو حديث: 3)
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 يزنادگ يساازناهيزم يعلام و داناش بارا نيااسالم، د نيدگفته شود  اگر

ناحق، گفتاه نشاده اسات.  يبشر است، سخن يو اخرو يويسعادتمندانه دن

به  ليكه جبرئ ايكلمه نياست كه اول يعلم و دانش در اسالم بقدر تياهم

 بخوان است. « اقرأ» آورديفرود م اكرم امبريپ

برخاوردار اسات و  ييام و منزلت بااااسالم علم و دانش از مق يهاآموزه در

اعالم نموده  تيدانش و ترب ميرا تعل ايخداوند متعال هدف از بعثت انب يحت

لُمو َعلَمْيُك ْ ﴿: ديفرمايو م مْنُكْ  يَمتمْ تانَم، َويمُمكَك ايُكْ  َويُمَعل اُمُكمُ  ايآ َكَم، َأْرَسْلَن، فايُكْ  َرُسموًا ما
ََ َواحلْاْكَمممَن َويُمَعل امُ   انيااترجمااه: رسااول  در م4(1) ﴾ُكممْ  َممم، َتْ َتُكو ُمموا تَمْعَلُمممو َ اْلكاتَم،

 هياما را بر شاما بخواناد و شاما را تزك اتايتا ميشما از نوع خودتان فرستاد

 دهد. اديبه شما  ديدانستو آنچه نم  اموزديكند و كتاب و حكمت ب

َواْلَقَل ا َوَم،   ﴿: ديفرمايو م كنديم اديقرآن به ادوات علم قسم  گريد يتيآدر
 انگريقسم ب ني.ا سندينوميكه  يزيسوگند به قلم و قسم به چ5(2) ﴾اْلمُُُرو َ ي

و باه  خاورديبادان ساوگند ما انياعلم است كه پروردگار جهان يمقام واا

 ي. علم كمالدارديآن معطوف م يتوجه انسان را به ارزش و مقام واا ينحو

جهال را  يكيتاار د،ايتر بدستكامل و با رسوخ شتريب مانهياست كه به هر پ

علم  داني. در مرديگيقرار م يبر فراز راه زندگان تريقو يزدوده و نور شتريب

و  باشاديم شترياش ب يباشد قوت و ماندگار شترياش بو دانش هركه توشه

كند كه از او طلب علم ميامر  امبرشيمتعال به پ يااست كه خد يرو ناياز

                                                 

 .151بقره:( سوره 1)
 .2 -1:   ( سوره2)
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َ ا زاْدنا ﴿ :ديمافريكند و م شتريب بگو: پروردگاارا! بار دانشام 6(1) ﴾عاْلًم، َوُقْل َر

 .فزايب

عروج نماوده، باعا  ميدر وجود آد ياديز يهالتيكسب علم و دانش فض با

 ،يهمكاار ک،يااز برخاورد و سالون ن تاوانيكه ما گرددياصالح جامعه م

 ،يدامنا شرم، پان ،يوفادار ،ييبايصداقت، شك ،يدارعدالت، رحمت، امانت

 شجاعت و ... نام برد. ،يمندقوت، تواضع، سخاوت

داناش  ژهياز بركات آموختن علم و دانش به و هيعال ليخصا نيكه چن يزمان

 گاريخرافاات و د ت،يظلم، جنا يبرا ييجا گرفت، جاميدر وجود آدمياسال

اعتمااد باه  ينمانده، فضا يباشد در جامعه باق انباريز يها كه به نحو يزشت

 جاهينت درو  نادينمامي يزنادگ ميو باه يد آمده، همه در صلح، برادروجو

 .گردديجامعه فراهم م يرشد و ترق ۀنيزم

 ست؟يچ علم 

 زياچ کي قتيو دانستن، حق دنيفهم يدر لغت ضد جهل است به معن علم

 يمعرفت و شناخت يرا به طور كامل درن نمودن است و در اصطالح به معن

 كه مخالف جهل است. 

 علم: ديو فوا تيهما

 راثيارا باه م نااريدرهام و د اءيااسات: انب اءياانب راثيا علم م1

 رديابگ ادياعلام را  كهيگذاشتند و كس راثينگذاشتند، بلكه آنها علم را به م

 اكاارم امبريااآنهااا را از آن خااود ساااخته اساات.  پ راثياام قااتيدر حق
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و ا درمهمم،و إ مم،  نمم،راً يد وراممواي ت ، يممو أ  اا   ، يماا  إ  العلممم،  وراممن »: دياافرمايماا
برناد، ميارث  امبرانياهمانا علما از پ «.ور اوا العل و فمن أخذ به أخذ حبم  وافمر

، بلكاه علام باه ارث اندو درهم به ارث نگذاشته ناريد امبرانيبه راست  كه پ

 7 (1). تبرده اس اريسهم بس ردي. پس كس  كه از آن برگاندگذاشته
 يياما مال و دارا ماند،يم يدار است و باقهياست كه پا يزيچ گانهيا علم  2

إذا »: ديافرمامييچنانچه رسول گراما روديم نياست و از ب يشدن يفان
بمهو و ولمد صم،   نتفمعيوعلم   نويمم،ت اإل ال،  ا قُع عمله إا من اةث: صمدقن ل،ر 

قطاع رد ثواب عمل او جز از سه ماو رد،يانسان بم يترجمه: وقت (2) «له دعوي
فرزناد  3كاه از آن بهاره گرفتاه شاود؛ مياا عل2 ه؛يجار ۀا صدق1: شوديم

باردن  . و منظور از بااادمؤمن عالم درجات خواهد بو 8او  يكه برا يصالح
 مقام قرب پروردگار است. درجات قطعاً باا بردن از نظر

 َّللَُّ َشم اَد ا﴿ متعال فرماوده اسات: ي، خدااندمالئكه فيا  دانشمندان در رد4
ْلقااْلمم ا   فهيشاار ۀاياانايدر8(3) ﴾َأ َّممُه َا إالَممَه إااَّ ُ ممَو َواْلَمَة اَكممُن َوُأولُممو اْلعاْلمم ا قَ، اًممم، ِبا

 ازياخاود، امت نايا اناد وفرشتگان قارار گرفتاه فيدانشمندان واقع  در رد

 ازياشاود امتاستفاده ما  هيآ از زيكند و ناعالم م  گرانيدانشمندان را بر د

و به  افتهياطالع  قينظر است كه در پرتو علم خود به حقا ناي مندان ازشاند

 است معترفند.  قتيحق نيترخدا كه بزرگ گانگ ي

 :رايز باشديم ق يعلم به خداوند است و او معلّم حق يقيا نسبت حق5

                                                 

 .2682( سنن الرتمذيو حديث1)
 506 -4كود لداو  یبنن ا( س2)
 .18آل عمرا :( سوره 3)
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 9 (1) ﴾َوَعلََّ  َآَدَ  اْ َْْسَ،َ  ُكلََّ ،﴿آموخت: ميرا علم اسا الف: حضرت آدم 
َعَن لَُ وس  َلُك ْ ﴿را زرگرى آموخت:  : حضرت داوودب  10(2) ﴾َوَعلَّْمَن،ُه َصنمْ

ََ ﴿را كتاااب و حكماات آموخاات:  ساا يج: حضاارت ع  َويُمَعل اُمُ ممُ  اْلكاتَمم،
 11 (3) ﴾َواحلْاْكَمنَ 

 12 (4) ﴾َوَعلَّْمَن،ُه ماْن َلُدانَّ عاْلًم،﴿د: حضرت خضر را علم و معرف آموخت:  
َوَعلََّممَك َمم، َتْ َتُكمْن ﴿را اسرار نظام جهان آموخت:  اكرم مبرايپها: حضرت  

 13(5) ﴾تَمْعَل ُ 

ْ اَل،َ   َعلََّمُه اْل َمَي، َ ﴿آموخت:  انيرا ب تيو: انسان   14(6) ﴾َخَلَق اإْلا

 :يعلم و دانش در زندگ گاهيجا

بشاود، درن، فهام و  شاتريو اطالعات انساان ب يكه علم، آگاه زانيهر م به

و  يواقعا يازهاايو هرچه درن و فهم باااتر باشاد ن رود،يبااتر مرش شعو

و بهتار درن  شاتريسعادت خاود را ب حِيصح ريو شر و مس ريخ ،يواقع ريغ

و  يويادن ،يو اجتمااع يفرد ي. علم و معرفت در ابعاد مختلف زندگكنديم

                                                 

 .31بقره:  ( سوره1)
 .80:، يا   ( سوره2)
 .48آل عمرا : ( سوره 3)
 .65 ك ف:( سوره  4)
 .113 ال، : ( سوره 5)
 .4رمحن: ( سوره ال6)
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وارد ر مارا د يگاذار ريتااث ناياز اياست. پاره رگذاريانسان كامالً تاث ياخرو

 توان برشمرد:مي ليذ

او  يرا به رو يروزيو راه پ سازديم ابيا كسب علم، فرد را در اجتماع كام1

 يكوشش كند و بارا توانديبهتر م ،يحل مشكالت شخص يو برا ديگشايم

 كند. اجتماعش تالش  دنيبهبود بخش

ه د باتا بتواناد فار سازديها و معارف مجهز ما كسب علم فرد را به مهارت2

كه سودبخش است، آشنا شاده و باه قادرت و  يو به اعمال ناياجتماع خود ب

 .ديافزايخود ب يبردارمهارت بهره

از افاراد  ياريبسا يوزاناد . باا علامبارديفرد را بااا ما يا سطح اجتماع3

نوع طبقه خاص در اجتماع، به طبقه بهتار منتقال گردناد؛  کياز  تواننديم

اسات. كمتار  ياجتماع يو آزادگ تيحر جاداياملاز عو يكيعلم  ليلذا تحص

 يمااعاجت يمانناد افاراد باساواد از آزاد ساواد يكاه فارد با افتد ياتفاق م

 برخوردار باشد.

كمتر مشاكل  گرانيشود، با د شتريانسان ب يكه علم و آگاه زانيا به هر م4

 او هام يبارا انيابااتر برود تحمل اطرافميهرچه فهم آد رايكند، زمي دايپ

 است. نييباشد تحمل او هم پا نييپا ميهرچه فهم آد رود،يباا م

 شود.مي ليجهنم به بهشت تبد ناي جهنم است، و با مطالعه، ييا تنها5

و جماال باه علام و  ييباايالكه زا، ب ستياا لباس ناب ييباايمال و زاا ج6

 ادب است.
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 انسان: شرفتيعلم و دانش در پ نقش

 يايادن ۀشارفتيو پ يصانعت يدر كشاورها يتمدن و ترق يهااز جلوه آنچه

باا  يانساان يروياآورد علم و داناش اسات. ندست خورد،يامروز به چشم م

در  يگذارهياسات. سارما شارفتيدرخت توساعه و پ ۀشيدانش و مهارت، ر

 يهاادر طرح يگذارهيتار و ساودمندتر از سارمامهم يانسان يروين ينهيزم

 ناران،يآن )دانشامندان، انج يانساان يرويرا ن يملت هر ۀنديآ است. يصنعت

 . كنديم نييداكتران، كارگران ماهر و...( تع

توسعه است، مدرسه عالوه بار آماوزش، خوانادن و  يشرط اصل يسوادآموز

محدود  طيو او را اجباراً از مح كنديم داريافراد را ب ينوشتن، حس كنجكاو

خاودش  يايمتفاوت با دن يايوجود دنفرد  كشد،يم رونيب لهيقب ايخانواده 

را  ساهمدر تاوانيهم كه باشد، م ليدل کي نيفقط به هم كند،يرا كشف م

 كرد.  يتلق يماندگاز فقر و عقب يريشگيتوسعه و پ يمحرن اصل

 يكشاورها ردساتيز شهيكه از نعمت سواد و دانش محروم است، هم يملت

كوركوراناه، فقار و  يدهاياو باسواد است، خرافات و موهوماات و تقل يمترق

نادرسات،  يهاباطل و مرام ديعقا شيدايامراض گوناگون، پ وعيش ،يگرسنگ

 . اندكه از نعمت سواد و فرهنگ محروم شوديم دايپميمرد انيدر م شتريب

اسات كاه از هار  ياست خواهان جامعه و حكومت يجهان نيد کيكه  اسالم

 نار،يداكتار، انج نيبهتار يناعيباشاد،  گانگاانياز ب ازينيجهت مستقل و ب

 قيتحق ليدانشگاه و وسا نيو... را داشته و از مجهزتر شناس،نيداروساز، زم

كه  يفراوان يرقبا انيبرخوردار باشد تا بتواند در م يو دفاعميعل شرفتيو پ

كاه  يو غرور كنند و گرنه به تجربه ثابت شاده ملتا يدارد احساس سربلند
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خاواه نااخواه محكاوم اراده و  كند،يدراز م يگريملت د يبه سو ازيدست ن

 نيايتع ازينيدست همان ملت مقتدر و بنفوذ او خواهد بود و سرنوشت او به

 خواهد شد. 

و مساتقل داشاته  زياجامعه و ملت سربلند، عز کيكه  ناييما برا نايبنابر 

 فيو تكاال هايازمناديو تماام ن ميدراز نكن گانگانيب يو دست به سو ميباش

 ۀبه دانش و فرهنگ دارند، باا سارپنج يخود را كه بستگ يو اجتماع يفرد

فارا گارفتن  يبارا يساتيبا م،يدانش و با دست خود، رفع كرده و انجام ده

 ازياعلوم ماورد ن هايرشتهميو در تما ميبكوش يبشر ديمف يهاتمام دانش

 . ميداشته باش دهيافراد متخصص و ورز

 :يسواديب يهاانيز

 ميداناياسات و هماانطور كاه ما ميانسان، آماوزش و تعلا يهاازياز ن يكي

 هايباسواد باشند تا بتوانناد مهاارت هاا و حرفاه ديآموزش با يها براانسان

امكاان  ناياكنناد و شارفتي. مسلماً همه دوست دارند پرنديمختلف را فراگ

 هااي. ملتداد بياشاود فرميسواد. افراد باساواد را   ن شيندارد مگر با افزا

 ۀساواد در هما ي. افاراد بارناديگميقرار  گانگانيبار زور ب رياسواد كمتر زب

 يهماه جانباه باعا  سرشكساتگ ازيان نايو گراننديد ازمندين يموارد زندگ

مشااغل پسسات و ساطح  باشند و معمواً نهيدست به س شهيهم دياست و با

 ييو تواناا تندهسا رياو گوشاه گ يجامعه را بر عهده دارناد و مننازو نييپا

 .را ندارند گرانيارتباط با د

و  نناديتوانناد ببميمانند كاه نمي نايكم ب ايسواد مانند انسان كور يب افراد

 فيناادارد . خداونااد رحماان در قاارآن شاار يتفاااوت شيباارا يكينااور و تااار
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ه كا يكساان اياآ15(1) ﴾َ ْل َياْلَتواي الَّذايَن يَمْعَلُموَ  َوالَّمذايَن َا يَمْعَلُممو َ ﴿: ديفرمامي

 دانند برابرند؟يكه نم يبا كسان داننديم

بار اقتصااد،  ميمستق انياست؛ ز ياجتماع ۀاز مشكالت عمد يكي يسواديب

 يهاااانيااو دانشاامندان ز نيكشااور دارد. محققاا کياا اسااتيفرهنااگ و س

 كردند: انيب نيرا چن يسواديب

 .شوديموجب محدود بودن اشتغال م يسواديا ب1

 تيوضاع يظر اقتصااداماا از نا كشاور ساواد يب اانازرگ ساب شترياا ب2

 ندارند. يخوب

 اتياو ح يشخصا يزندگ يفرد در ترق ييموجب كاهش توانا يسواديا ب3

 .شوديخانواده اش م ياعضا

را ندارناد و  يكمک به فرزندان خود در امر آموزشا ييتوانا سواديا افراد ب4

 آنها باشند. يبرا يسرمشق خوب توانندينم

 دارد. تيدر اخالل ثبات و امن ياريبس رياز سواد تأث تيا  محروم5

 دهاديرخ ما ييو كودكان در كشورها  رمادرانيآمار مرگ و م نيشتريا ب6

 زماايساطح قارار دارد و متاسافانه كشاور عز نيتارنييكه نرخ ساواد در پاا

 شامل آن است. زيافغانستان ن

 يهااو تانش ،ياسايس يثبااتيدار، بادامناه يهااجنگ ،يا فقر اقتصاد 7

 است. يسواديشوم ب راثيم ميو قو يسمت ،يلسان ،يحزب ۀگسترد
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 در جامعه: يسواديب شيدايپ عوامل

 .شوديدار كه باع  بسته شدن مكاتب و مدارس مدامنه هاي: جنگالف

 شان.اطفال ليو تحص ميبه تعل اي: عدم توجه اول ب

 شاقه. ي: گماشتن اطفال در كارهاج

 آموزش سواد. ياطفال برا بيترغ و قي: عدم تشود

 به مكاتب و مدارس. نيمسئول  ي: كم توجهها

 پدر و مادر. انيم يي: طالق و جداو

 به مواد مخدر است. نيوالد ادي: اعتز

 :يسواديمحو ب يهاراه

افاراد در  يبارا ييابتادا  يهاانمودن آماوزش ي: تالش در جهت همگانالف

 مختلف. نيسن

 يو جهات دها قيمؤثر و نافذ جهات تشاوميعل تيريو مد يزي: برنامه رب

 و مكاتب. يكودكان و نوجوانان به مراكز آموزش

 شاتريناسب تاا سابب جلاب هرچاه باما سيدرات يهاافاده از روشا: استج

 اطفال گردد.

 ات،يادر ساطح وا يسواد آموز هايو كورس يآموزش هايمكان شي: افزاد

 جات. هيو قر هايولسوال

افاراد  اريادر اخت گانيمناسب و به صورت را يمواد آموزش محتوا و ۀي: تهها

 قراردادن. ازمندين

 .سواديبه افراد ب يجهت آموزش و سوادآموز يو جد ميعمو م: عزو
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 کالم: ۀجينت

برخوردار است، خصوصاأ كشاور  ياديز تيكشور از اهم کيو سواد در  علم

و جنگ مواجه بوده  هايبا ناآرام رياخ يهادهه يما افغانستان كه در ط زيعز

 يريمحروم مانده و به اساس آمارگ ياله هينعمت و هد ناياز ياست به نحو

ساواد  عماتكشور از ن نايمردم صديف 70كشور باسواد و نايمردم صديف 30

بحران را كاه  ناي دارند تا تيهمه آحاد جامعه مسئول نيمحروم است. بنابرا

 .ندينما يو فقر كشانده است را خنث ميكشور را به نا آرا نايملت و مردم

 .قيومن اهلل توف
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 39 
 

 در اسالم معلم يهايگژهيو و گاهيجا
هلل رب العلمددو لالةددال لالعددام للددإل سعلدد  ادانعدددانوع ىددو    مدد  لللددإل  لدد  احلمدد 

 لصحب  لسن دلد ب لوت  إىل يوم ال ين .. أسدبع : 
 و رحمه اهلل و برکاته. کمي! السالم عليمحترم و خواهران گرام برادران

 يهاتيو مسئوول هايژگيو و گاهيپروردگار جا يرايموضوع بحث امروز ما به 
توجه داشته باشند که منظئور مئا از ميمعلم در اسالم است. البته حضار گرا

 ميتعلئ گئرانيد يرا بئرا يزيچ کهيکس يعني باشد،يمعلم مطلق آموزگار م
 استاد ايو  سهمکتب و مدر باشد و چه معلم ينيد چه مدرس علوم دهد،يم

مشئوو  باشئد و  ميبه کار تعل ميرس ريو غ يه به طور خصوصدانشگاه و چ
تکامل  ت،يهدا يکه برا يگونه تالشدر اصل به هرمي. معليچه به طور رسم
روسئت کئه  نيشئود. از همئمياطئال   رد،يگيها صورت مو آموزش انسان

 شوند.ميخوانده  تيمعلمان بشر امبران،يپ

 :در اسالم ءعلم و علما گاهيجا
اسئالم  ۀبه انداز ينيد چياست. ه تيو مدن يعلم و دانش و آگاه نيد اسالم

 ميکه خداوند حکئ جاستنيبه علم و علما و معلم ارج نگذاشته است. از هم
که به ميايپ نيناز  کرد و در اول شيخو ومبريکه به پ ياسوره نيدر نخست

 نيئنوع بشر فرستاد، خواندن و قلم و علم و معرفت را مطئر  کئرد. مطلئ  ا
 است:  نينام دارد، چن« علق»مبارکه که  ۀسور
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انَعدَن ساْن َلَلٍق، اقْدَرْأ َلرَبَُّك اْْلَْكدَرم  ، الَّدذاي َللَّدَ   اقْدَرأْ ﴿ ْى ا رَب اَك الَّذاي َخَلَق، َخَلَق اْدا ِبا
انَعدَن َسد ََلْ يَدْعَل ْ  ْلَقَل ا ، َللََّ  اْدا  1 (1) ﴾ِبا

انسئان را از خئون  ديآن که آفر د،ي( آفرکه )جهان رابنام پروردگارت  بخوان

کئه  يهمئان کسئ بخوان که پروردگارت )از همئه( بزرگئوارتر اسئت، بسته،

 داد. اديدانست مينمود،و به انسان آنچه را ن ميقلم تعل ۀليبوس

فراگرفتن علئم و دانئش  ۀليکه وس سوره، خداوند از خواندن نياو  ا ۀيآ در

علم اسئت و امئت  نياست که اسالم د نياشاره به ا نياست، سخن گفته و ا

 يعنئيانسان  نشيدوم از اصل آفر ۀيساز. در آپرور و تمدناسالم امت دانش

 ودانئش  تيئاسئت بئه اهم اشئاره نيئخون بسته پرده برداشئته و ا ايعلق 

 .يهست يهادهيق پديمعرفت حقا

 يگئريد ۀعلق سئور ۀاز نزو  سور يجالب است که پس از مدت اندک اريبس

 اديئنام دارد و در آغاز آن پروردگار به قلئم سئوگند « قلم»که  شوديم ناز 

ُ ر لنَ ن﴿ :ديفرمايچنانچه م کند،يم : سئوگند بئه يعني2(2) ﴾، َلاْلَقلَد ا َلَسدد َيْعد

 .سندينويقلم و به آنچه م

افتاده است که از نگئاه علئم و اتفا   يهمه در عصر نياست که ا آورتعجب

که  دهيمطر  گرد ميمرد انيدرجه قرار داشته و در م نيترنييدر پا تيمدن

از تعئداد انگشئتان دسئت  شانانيسواد در مجاهل بوده، تعداد افراد با اکثراً

 است. کردهيتجاوز نم

                                                 

 .5 -1للق:  ۀىور( 1)
 .2 -1: ( ىوره ن2)
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 گئاهيشئده و جا ليئقا ياسالم به علما و دانشمندان و معلمان احترام خاص 

و  لتيفضئ نياالترانسئان بئ يکه علئم بئرا رايآنان را ارجمند داشته است. ز

چنانچئه خداونئد  رود،يبئه حسئام مئ نئتيز نيباتريو ز تيمز نيترفيشر

ِا اهَّ  الَّد﴿: ديئفرمايمجادلئه م ۀسئور ازدهمي ۀيمتعا  در آ دنم ْ   ذاينَ يَدْرفَد  َسن دوا سا
 3 (1) ﴾يَن أ لت وا اْلعاْلَ  َدرََجدتٍ َلالَّذا 
نئئد و کسئئان  را کئئه اآورده مئئاني: خداونئئد کسئئان  از شئئما را کئئه ايعنئئي

 .گردانديم ليدانشمندند، به درجات بلند نا

ق ددْ  َلددْ  َيْعددَاواي الَّددذايَن يَدْعَلم ددوَن َلالَّددذايَن ﴿ :ديئئفرمايزمئئر م ۀنهئئم سئئور ۀيئئآ در
َد يَدَاذَكَّر  أ ْلل وا اْْلَْلَبدبا   4(2) ﴾ََليَدْعَلم وَن إاَّنَّ

اننئد يکسئانندت تنهئا دميدانند و کسئان  کئه نمي: بگو آيا کسان  که يعني

 خردمندانند که پندپذيرند.

بئه آم  شانيا ازياز ن شتريمردم به علم ب ازين»: ديگويحنبل مبناحمد  امام

دو بار به آم و نان ضئرورت  اي کباريشبانه روز  کيآنان در  رايو نان است؛ ز

 کشئند يکئه مئ ييهئا نفئس ۀکه به علم به انئداز يدر حال کنند، يم دايپ

 «رت دارند.ضرو

 :معلم در اسالم مقام

آورده، مقئام معلئم را  عمئل به ليکه از علم و علما تجل يحال نيدر ع اسالم

 ميکئرقرآن داشئته اسئت.ميبطور خاص گرا زيانتقا  علم است، ن ۀليکه وس

                                                 

 .11ددل : جم( ىوره 1)
 .9زسر: ( ىوره 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي...گيو ويژهجايگاه                                                       جمعه  هاي خطبه

 

772 

 

و  ريئو پيئامبران الهئي را نخسئتين معلمئان بشئريت و آموزگئاران خ انبياء

. سئتگرفتئه ا يا را به عنوان الگئو بئه معرفئاز آنه يدانسته، تعداد لتيفض

هدف اساسي بعثت خويش را تعلئيم و تربيئت  انگيزه و زين -رسو  اکرم

د ب عاْثت  س َعل مد  » فرمايد:اعالم نموده مي  من معلم معبوث شده ام. گمانبي5(1) «إاَّنَّ

وارث  و ايئراه انب ۀدهنئد باشد، ادامه ديعالم هم با معلم که لزوماً قتيحق در

بنام معلم ثبت نمود.  توانياست که م يافتخار نيتربزرگ نيآنان است. و ا

 راثيئنگذاشتند، بلکه م يبجا يياز خود ثروت و دارا ايکه انب ميدانيالبته م

العلمدد  » :ديفرمايم رمآن بزرگواران علم و دانش است. رسو  اک يقيحق
لَل درمه ددد لإَّنددد لرثددوا العلدد  فمددن أخددذه أخددذ  لرثددع اْلانبوددد  لإن اْلانبوددد  َل يورثددوا ديندددر ا

 6(2)« حبٍظ لافر.
نماندنئد، بلکئه  راثيئو درهئم م نئاريد ايهستند و انب ايانب ۀ: علما ورثيعني 
 را بئه يفراوانئ ۀبهئر ،دسئت آوردآنان علم است، پس هرکئه آن را به راثيم

 دست آورده است.
تعلئق دارد. موضئوع  آن و قداست هر کار بئه موضئوع تياهم گريد طرف از
 يموجود هست نيترو ارجمند نيترانسان است و انسان مهم ت،يو ترب ميتعل

وظيفۀ اساسي معلم انسان سئازي  که آنجا است. و از نشيسبد آفرو گل سر
ترين و ترين، مقئئدسشئئريفميگفئئت کئئه شئئول معل تئئوانياسئئت، م

شئئولها بئئه  ترينترين و پرمسئئووليتحئئا  سئئنگينپرافتخئئارترين و در عين
 رود.حسام مي

                                                 

 .361( ىنن دارسي، ح يث: 1)
 .3643( ىنن أيب دالد، ح يث: 2)
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اش در بئاره اکرمافتخار بئس اسئت کئه حضئرت رسئو  نيمعلم ا يبرا

دَو َحداَّ النَّْملَدَع ُا ج ْحراَلدد  »: نديفرمايم ِا إانَّ هللَا َلَساَئاَمَا   َلَأْلَ  العَّدَمَواتا َلاَْلَر
ْيَ   7(1)«  "َلَحاَّ احْل وَت لَو َةلُّوَن َلَلإل س َعل ا ا النَّدسا اْلَْ

 يمورچه در النۀ خئود و مئاه يوجودات، حت: خدا و فرشتگان و همۀ ميعني

 .فرستنديکند، درود م ريخ ميکه به مردم تعل يبر کس ا،يدر در

لدوَل » :ديئگويمحسئوم اسئت، م نيکبار تابع ۀبصري که از جملحسن امام 
ن آموزگئئئار اگئئئر دانشئئئمندا8(2) .«العلمددد  العلمدددون، لةددددر الندددس سثددد  الب ددددئ 

 .بودنديم انيامردم مانند چهارپ بودند،ينم

 گئرانيد يو بئرا سوزدياند که خود مکرده هيمعلم را به شم  تشب هايبعض

 . بخشديم ييروشنا

سرنوشئت  کننئده اسئت. داريئو ب تگريو هدا هايکيو ن هايخوب يراهنما معلم

 نياديئن در مو شکست آنا يروزيها و ازدهار و انحطاط، عزت و ذلت، پملت

و تالش آموزگاران و معلمان  يو سع يتيم ترببه نظا يبستگ ،يمختلف زندگ

 مئاندوم در برابئر آل يکئه فرانسئه در آغئاز جنئا جهئان يآنان دارد. زمئان

و ضئعف نظئام  يمانئدگعامل آنرا عقب يشکست خورد، دانشمندان فرانسو

 قلمداد کردند. شيکشور خو يتيترب

 يشئعرمعلئم را در  يمقئام واال ياصر زبان فارسئاز شاعران مع سرمدصاد 

 وصف کرده است: نيچن

                                                 

 .2685( ىنن الرتسذي، ح يث: 1)
 المابع الشدسلع. 25( إحود  للوم ال ين ل سع  ختريج احلدفظ العراقي، جد، ص 2)
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    ستيداوندگار نئئئئه خئئئاگرچ آموزگار

 ستيبرتر از آموزگار ن ،يدائئئئبعد از خ

   استميعالِ ميمسند تعل نينش يرسئک

 ستيکالوده دست و دامنش از ننا و عار ن

   اند معلم نيه نخستئئک اءيبر انب رحمت

 ستين نابکار نئئئدر کتابشان سخئئئن و

   شدندميم  آدئئئتج ندگانازئئئئس

 ستيهرکه نبوت شعار ن ستيسازنده ن

 نيه شرط دئئام معلم بئئئئاز مق باالتر

 ستيس را مقام و منزلت و اعتبار نئئک

 

 :احترام به معلم 

ز ا يادارد و گوشهمياسال يهامعلم در آموزه کهييدر نظر داشت مقام واال با

 کيئ ،يو روحئان يبه عنوان پئدر معنئواحترام به معلم  شد، انيآن در باال ب

 مياسالم، ما مکلئف هسئت گاهيرود. از دميبه شمار  ميو اسال يانسان ۀفيوظ

در برابر آنئان  م،يادکني يکياز آنان به ن م،يراکه استادان خود را محترم بشم

 ينئيدر امور د شانيهايياو از دستورات و راهنم م،يروا دار يتواض  و فروتن

 .ميکن يروينباشد، پ عتيکه مخالف شر يانتا زم يويو دن

و  يحضئرت موسئ نيريکهئف در داسئتان شئ ۀمبارکئ ۀدر سئور ميکرقرآن

متعلم را در برابئر معلئم و  کيادم و احترام  -السالم همايعل -حضرت خضر

هئر  ها درهمئه انسئان يتوانئد بئراميگذاشئته اسئت کئه  شياستاد به نما
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قرار داشته باشند،  کهيو سن و سال طياز علم و کما  و در هر شرا ييدرجه

نَدده  َرْ َدع  ﴿ :ديفرمايسرمشق باشد. چنانچه م نيهترب دْن لابَددداَ   تَدودْ ا س ا فَدَوَجدَ ا َلْبد  
ََ لَددد   س وَىدددإل َلدددْ  َأتَّباع دددَك َللَددد دددد ، قَدددد دددن لَّددد   َّ لاْلم  دددْن لانددد اَ  َلَللَّْمنَدددده سا َّدددد إل َأن تد َعل ا سا َمدددنا اا

ال ل اْمَت ر    9 (1) ﴾ْش  
که مئا  افتندياز بندگان ما را  ياو جوان همسفرش( بنده ي: پس )موسيعني

ه انئداز نزد خئود بئه او آموخت يخود به او رحمت داده، و علم فراوان ياز سو

 ميکنم تا از آنچئه بئه شئما تعلئ يروياز شما پ ايبه او گفت: آ ي. موسميبود

 دتياناموزيبرشد و صال  است، به من  ۀيه شده و ماادد

از  يوجود دارد که به برخ يفراوان ۀآموزند يها و اندرزهاگفتگو نکته نيا در

 :گرددياشاره م اليآنها ذ

خئود را در برابئر  يبا کما  فروتن يحضرت موس )َلدْ  َأتَّباع دَك( ۀدر جمل -

است که: جئز  تيواقع نيا انگريب نيو ا کند،يم يو تاب  معرف روياستادش پ

 به دنبا  استاد برود نه برعکس.  ديخاص، شاگرد با در موارد

خئودش بئه تعل ئم و بئه  ازيئبئه ن يحضرت موس )َللَدإل َأن تد َعل اَمدنا( ۀدر جمل -

 . کنديداشتن استادش به علم، اقرار و اعتراف م

 يمعرفئ اريبستاد را علم اس ه،يضيتبع مي)مِمَّا( با به کار گرفتن م ۀدر جمل -

 .داندياز علم او م ييلب فراگرفتن گوشهو خود را طا کنديم

 شيکئه خئدا بئرا کنئديم يمعرفئ ميعل )عُلِّمْتَ(  علم استاد را ۀدر جمل -

 ه است.اندآموخت

                                                 

 .70 –65 ف: ک  هىور ( 1)
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 . شوديم تي)رُشْدًا( از استاد طالب ارشاد و هدا ۀدر جمل -

حب رسالت و کتئام، و صا العزماولو امبريپ يحضرت موس کهيدر صورت پس

همئه ادم و  نيئو ا دهئدينشئان م يهمه تواض  و فرتنئ نيادر برابر استاد 

احترام  شيبه استاد خو ديبا ياول قيبه طر گرانيد کند،يم تينزاکت را رعا

 کنند. تيو رعا اموزنديبگذارند و آدام و اخال  کسب دانش را ب

لکدد  سددن  اواِددِوسندد  لتواِددعوا لددن تاعلمددون » :ديئئفرمامي عمئئر حضئئرت
 10(1)« تعلموان .

تا تواض  کننئد بئه  د،يتواض  کن ديريگيم ميتعل ياز و کهيکس ي: برايعني

 .رنديگيم مياز شما تعل کهيشما کسان

 سدن حدق العلد  للودَك أن َلتمثدر» :ديئفرمايم طالئبعلي بن أبي حضرت
تُلدددعَّ لثرتددد ، لإن زََّ لَل، للوددد  العدددالاَ، لَلتهشدددوَّ لددد  ىدددرا، لَلتااددددبنَّ لنددد ه أحددد ا

، لوددَك أن تددوقره ، لتعهللمدد  هلل، سددددام ،هددظ أسددرهللا، لَل لعددنَّ أسدسدد ، للتَدد قبلددَت سعذر 
 11 (2) «لإن كدانت ل  حدجع ىبقَت القوَم.

و رازش را  ينکنئ اديئا  زؤس ياست که از و نيحقو  معلم بر تو ا ۀجمل از

اشئتباهاتش  يوجسئتج و در ينکنئ بئتيرا نئزد او غ يو کسئ ييافشا ننما

سئرزد و )معئذرت خواسئت( معئذرتش را  ياز و يزشو هرگاه که لو ينباش

بخئاطر  آورد،يکه اوامر خئدا را بجئا مئ يو بر توست که او را تا وقت يريبپذ
                                                 

، المابدد  الشدددسلع ل انعدد  إا 53، ص 1شدد ري،   عددو ال( اْلسدددا الشدد ريع حلوددي بددن احل1)
 للي بن أيب طدل  كرم هللا لج  .

( سوىدددولع البحدددوا لالقددددَلت العلمودددع از للدددي بدددن  يدددف الشدددحود، ِبب العلددد  ل أمهودددع ُ 2)
 ، الامابع الشدسلع.7ادىام، ص 
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 يازيئو اگئر ن ينيننشئ شيئرو شيو پئ يکنئ ميو تعظ يمحترم شمار داخ

 .  يريبگ يشيرف  آن از همه پ يداشت برا

اطر احتئرامش، : من در حضور اسئتادم امئام مالئک بخئديگويم يشافع امام

 را نشنود. شيتا او صدا زدميکتام را آهسته ور  م

بر معلئم اسئت کئه شئاگردان »: ديگويم ياالسالم امام ابوحامد غزال حجت

از  شئانيکه در قصد نجئات ا بيترت نيخود را مانند فرزندان خود بداند به ا

فرزندشئان را از آتئش  نيادن والئدنجئات د کار از نيآتش آخرت باشد که ا

حئق  زتئر اجهت حق معلم بر گئردن شئاگرد بزرگ نيتر است؛ از امهم ايدن

اسئت و معلئم  يفانيوزنئدگ يسبب وجئود کنئون نيوالد راياست؛ ز نيوالد

 «  .يو ابد يباق اتيسبب ح

کئه در رأس  يعباسئ ۀفئيخل ديالرشهاروندر روايت تاريخي آمده است که: 

 بيئاد يرا نئزد اصئمع جهان قرار داشئت، فرزنئدش يامپراطور نيتربزرگ

و  کنئديوضئو م يکئه اصئمع ديئد ي. روزنئديبب ميمعروف فرستاد تئا تعلئ

کرد که مئن فرزنئدم را نئزد  هيگال ياز و زد،يريآم م يو يفرزندش در پا

 کيکه به  ديچرا امرش نکرد د،يزو ادبش آمو ديشما فرستادم تا درسش ده

 . ديرا بشو تانيپا گرشيو با دست د زديدستش آم بر

قئرن  ياز علمئا نياز ابوطالب عزالد« معجم االدباء»در کتام  يحمو اقوتي

بلنئد و  ۀکئه از آواز يفخئر راز يکئه گفئت: روز کنديم نقل ،يششم هجر

وارد مرو شد و مورد اسئتقبا  گئرم  اديبرخوردار بود با ابهت ز مياحترام عظ

به من  اهاز روز يکين غرض استفاده نزد او رفتم. خاص و عام قرار گرفت. م

تا آنرا بخئوانم  يسياوالد ابوطالب به من بنو ۀباردر يزيگفت: دوست دارم چ
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موضئوع نوشئتم و  نيئدر ا ياوهز. من جميبرا رونيمورد ب نيو از جهل در ا

آمئد و  نييپئا شيخو گاهيجزوه را گرفت از جا کهنيآوردم، پس از ا ينزد و

اما او  دميمن ابا ورز ،نيمن بنش ينشست و به من گفت در جا ايورب يبر رو

او نشسئتم و او در مقابئل مئن  يدر جئا با قوت اصرار کئرد و مئن مجبئوراً

 ينشست و نوشته را در حضور من تئا آخئر خوانئد و هرجئا کئه بئه مشئکل

آنرا به آخر رسئاند، پئس از آن گفئت:  کهنيتا ا ديپرسياز من م خورد،يبرم

و من شاگرد تئو  يمن بود ادت. تو تا حاال اسنيبنش يخواهيهرجا که محاال 

خئواهش  ي. بعئد ازآن مئن از ونديباالتر از استاد خئود بنشئ ديو شاگرد نبا

نشستم تا از  ايدر بور يو يو من در جا نديخودش بنش گاهيکردم که در جا

 .مياستفاد نما يعلم و فضل و

مصئدا  احتئرام بئه  نيبهتئر ،يونکنئ طيمتذکر شد کئه در شئرا ديبا البته

آنان  يمندانه براشرافت يزندگ کي ۀنياست که زم نيآموزگاران امعلمان و 

کامئل قئرار  تيئگردد. امروز متاسفانه در کشور ما، معلمئان در محروم ايمه

 يکي نيو ا باشنديبرخوردار نم شيخو يعياز حداقل حقو  طب يداشته حت

 يو ارتقئا شتيمع نيتأم ياکه در راستدولت است  ياساس يهاتياز مسوول

قشئر  نيئرا در برابئر ا شيو رسئالت خئو ديئنما غيبل يمعلمان سع تيظرف

خئود را در قبئا   نيئکش، بئه وجئه احسئن انجئام داده، دَمحروم و زحمت

 کشور ادا کند. يامروز و فردا يهانسل

 :معلم ياخالق يهايژگيو

 يسئتگي مفتخئر گئردد و شااالو گئاهيبئه آن جا توانئديم يمعلم زمئان البته

 يهئئايژگيل اخالقئئي و ويکنئئد کئئه بئئه فضئئا ييرا کمئئا ءايئئانب ينيجانشئئ
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ه نحئو احسئن بئا عشئق و عالقئه ئرا ب شيخو تيمزيّن باشد و مسوولميعل

 انجام دهد.

 يهايسئتگيو شا اتيسلسله خصوصئ کياز  ديبا ستهيمعلم خوم و شا کي

 نيئوان انجئام ااشئد، ورنئه تئبرخوردار ب ياخالق ليو فضا يو تخصص ميعل

فقئط بئه ذکئر  درس، نيئرا نخواهد داشت. ما در ا امبرانهيپ نيرسالت سنگ

 «يعلمئ اخئال »که در فرهنا معاصئر  ييهايژگياز آن عده و يژگيچند و

 يئمئعل يائهيژگئيو و اتيخصوص هيو بق ميکنيئاشاره م شود،يده مئخوان

 .ميکنيواگذار م ميخود مخاطبان گرا ۀرا به مطالع يو اخالق

و  هئئاتياسئئت کئئه در فعال ييهئئاهنجارهئئا و ارزش ،يعلمئئاز اخال  هئئدف

اخئال   ۀبخئش از فالسئف نياسالم در ا شود. تيرعا ديباميعل يهاپژوهش

مورد صادر نموده است که ذيالً بئه  نيرا در ا يخاص اتيگرفته و هدا يشيپ

 شود:ميآنها اشاره  برخي از

 :نيت و اخالص -1

شئود، تصئحي  ميري محسوم و ضروميصفتي که براي هر معلم الز لينوا

نيت و اخالص است. يعنئي بايئد منظئور و انگيئزۀ اساسئي وي از تئدريس، 

خدمت به مردم و حصو  رضاي خدا باشد. در حديث متفق عليئه از رسئو  

لمدد  ا اسددراٍ   إَّندددإَّنداْللمدددَ ِبلنودددت ل »روايئئت شئئده کئئه فرمودنئئد:  اکئئرم
 12 (1).«ىسدانو 

                                                 

 .1 ح يث:( صحوح خبدري،1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي...گيو ويژهجايگاه                                                       جمعه  هاي خطبه

 

780 

 

شوند و هرکس پاداشئي ها ارزيابي ميو نيتها : اعما  بر اساس انگيزهيعني

 گيرد که نيت کرده است.آن چيزي را مي

دهد که معيار درست بودن کارها نيئت اسئت. و ميحديث شريف نشان  اين

چنانچه نيت درست باشد، عمل هم درست و اگر نيت فاسد باشد، عمل نيئز 

 گردد.فاسد مي

از انجئام کارهئا مئييزۀ آداخالص اين است که تنها انگ ستتيچ اخالصاما  

ق ْ  إاّن ا أ ساْرت  َأْن َأْلب دَ  ﴿ فرمايد:رضايت و خشنودي پروردگار باشد. خداوند مي
ْلاة د َل   ال  اينَ  َ ُم   13 (1) ﴾اهَّ

 ام که خدا را بپرستم و پرستش را خاص او بدارم.من امر شده بگو

 سيآنچه کئه تئدر شمارد و به را مقدس شيخو ۀفيوظ ديار باو آموزگ معلم

بئه مئتعلم و  خواهديرا که مميايداشته باشد و پ يو باور قلب مانيا کند،يم

با اخالص و حرارت و نشاط و سوز د  همراه باشئد؛  ديمخاطب برساند، با اي

 .  «نديالجرم بر د  نش د،يکز د  برآ يسخن» رايز

وذشئان در و مسلمانان صدر اسالم و نف ياله يايانب تيعامل موفق نيترمهم

 بوده است.  شانيا نيو عشق آتش ريناپذها، اخالص و باورِ خللاعما  د 
 خاطرنشان نمود که ضرورت به وجود نيتِ درسئت و اخئالص، در ديالبته با 

اعمالي است که در چارچوم طاعات محسوم شود و رنا دينئي و عبئادي 
ه خئدا انجئام ما  مبا ، زيرا عمل مبا  بخاطر تقرم بعا داشته باشد، نه در

گردد، لذا ربطي به اخئالص نئدارد. از ايئن ميشود و موجب قربت نيز نمين
هرکاري که صبوۀ ديني و عبئادي دارد و در زمئرۀ طاعئات محسئوم  جهت

                                                 

 .11زسر: ( ىوره 1)
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پاك بوده، انگيزۀ اصئلي  يوياست، بايد در اساس از ريا و تظاهر و اهداف دن
روي باشئد. و از ي پروردگار و اجر و ثئوام اخئدضا و خوشنووعمده در آن ر

يک کار ديني و معنوي بوده موجب تقرم و طاعت  ميآنجا که تدريس و تعل
گردد، تصئحي  انگيئزه و اخئالص نيئت در آن ضئروري و ميدرگاه الهي  به
 باشد.مي ميالز

نيئز در ا ر يويدۀ دنايف تذکر است که اگر انسان با وجود اخالص، ضمناً قابل

اخالص منافاتي ندارد. مانند حاجي کئه در  عمل خود منظور داشته باشد، با

ضمن اداي فريضۀ حج و کسب رضاي پروردگار، دست بئه کسئب و تجئارت 

دْن ﴿ فرمايئد:ميزند، چنانچئه خداونئد مي ََ َللَدْوم ْ  ج نَددَأ َأْن تَدْبَاا دوا َفْ دا  سا لَدْو
  14(1) ﴾رَب ام  ْ 

( روزي موسئم حئج که طلئب کنيئد )درنيست اين ناهيو گ شما جرم براي

 از راه تجارت و ياغير از آن.( خدا را )

گويئد: مي يحنفمئذهب ۀبرجسئت ياز فقهئا يهروقئاري مالعلي عالمه

مالك حکم بر وجود اخالص و يئا عئدم آن، قصئد اساسئي و نيئت اصئلي »

در  صاحب عمل است که چيستت آيا خدا و آخرت است يا تنهئا دنياسئتت

مدۀ وي رضاي خدا و آخرت باشد، صورتي که قصد اساسي و نيت اصلي و ع

را نيز منظور داشئته  يويدۀ دنيدر پهلوي آن و در ضمن آن چيزي از فا گرا

گيئرد تئا از که دنيئا را ميباشد، اشکالي ندارد، و البته فر  است ميان کسي

وي انجئام آن به نف  آخرت خويش استفاده کند و ميان کسي که کئار اخئر

 «  دست آورد. دهد تا توسط آن دنيا را بهمي

                                                 

 .198بقره: ( ىوره 1)
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گيرد و سپس به تبليئغ خدا علم را فرا مي ياگر کسي خالص براي رضا لهذا

و منئاف  مئادي  يويئد دنيئپردازد و بعد از برکت آن به فواو تدريس آن مي

شئود. از همئين جهئت اخئذ گردد، آسيبي بئه اخالصئش وارد نمينائل مي

 .رداخالص تناقض ندام امتياز دنيوي در برابر تدريس با اصل معاش و يا کدا

 علمي: تياحساس مسئول -2

اين اسئت کئه احسئاس مسئووليت  ستهيصفت الزم در يک معلم شا دومين

 مسوو  بداند.  کنديحمل م که يبرابر علم خود را در باشد داشته

به همان اندازه  کند،رۀ علم انسان وسعت پيدا مييدا که يابه هر اندازه البته

عئالم از چنئد جهئت در  ايئگئردد. يئک معلئم و يزرگتر ممسووليتش نيز ب

 پيشگاه خدا مسووليت دارد:

او ، او مسئوو  اسئت کئه از راه مراجعئه و تکئرار، از علئم خئويش  قدم در

فراموش نشئود و درخئت دانشئش  شيهاحفاظت و نگهداري کند تا دانسته

 زيئسه چ»: ديگويدر گلستان م سخننيريش ياجل سعد خيبماند. ش داريپا

 «.استيس يبحث و ملک ب يتجارت، علم ب ينماند: ما  ب داريپا زيسه چ يب

به تعميئق،  مييدا قيمسوو  است که از راه مطالعه و تحق يو قدم دوم، در

 تا روز به روز بهتر و داناتر شود.  بکوشد، شيتوسعه و گسترش دانش خو

ۀ عمل کند تئاثمره و نتيجئ شيبه علم خو رداد تيمسوول يو قدم سوم، در

 آن ظاهر گردد. 

قدم چهارم او مسووليت دارد که به قدر توان در پخئش و نشئر آن علئم  در

تالش کند، تا آنچه را که آموخته ديگران نيز از آن مستفيد شئوند. خداونئد 
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 (1)﴾ْما م وانَد    لَا َبو ان نَّد   لالنَّددسا َلَلَ تَ َلإاَذ َأَخَذ اه   ساوثَدَق الَّذايَن أ لت دوْا اْلمااَددبَ ﴿ :ديفرمايم
15 

را که خداوند از کسان  کئه بئه آنئان کتئام داده شئده  مي)ياد کن( هنگا و

 بايد آن را براى مردم بيان نماييد و کتمانش مکنيد پيمان گرفت که حتماً

سدن كدا  للمدد أ مد  هللا يدوم » :روايت است اکرماز حضرت رسو  يثيحد در
 16 (2)« القودسع بل دم سن  ر.

از آتش لجئام ميبا لجا امتيرا کتمان کند خداوند او را در روز قيمعل هرکه

 .شوديزده م

 امانتداري علمي: -3

رعايئت نکنئد در حقيقئت از امانت را  يسک از لوازم ايمان است، هر امانتداري

   «انع ل لن َل أسدَل إميدن » ست. چنانچه در حديث شريف است که:بهره اايمان بي
ي به روايت شيخين، خيانئت از نشئانه هئاي نفئا  حديث ديگر در همچنان

 خوانده شده است.

امانت در علم نيز بايد رعايت شود و از خيانت در آن پرهيز گردد، از ابن  اين

تندصدحوا ُ »فرمودند:  عباس رضي اهلل عنهما روايت شده که رسو  اکرم
 ىددددئلم  يدددوم اناددد  ُ سدلددد  لإن هللا للمددد  أشددد ُّ سدددن خود، فدددخن خوداندددع أحددد ك  ُالعلددد 
 17 (3) «القودسع

                                                 

 .187لمران:  َ ۀىور( 1)
 .10487( سعن  اسدم ا  ، ح يث: 2)
 .11701( الع   المبي، ح يث:3)
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همديگر را براي پاسداري از علم نصيحت کنيد، زيئرا خيانئت يکئي از  يعني

گمئان خداونئد از خيانت وي در مالش است، و بي ترنيشما در علمش سنگ

 تان پرسان خواهد کرد.در روز قيامت، شما را از علم

ن محدود اسئت در سنگين باشد، باز هم اضرار آ ما  هر قدرخيانت در  آري

کنئد و بئه ميحالي که خيانت در علم، گاهي يک جامعه را از اساس ويئران 

طفلي را در راه ديئد  کشد. روايت شده که امام اعظم ابوحنيفهميتباهي 

!  شئما مئامو به او گفت: احتياط کن که پايت نلوزد. طفئل پاسئخ داد: اي ا

 عالم است. ۀ، زيرا لوزش شما لوزش همکنيد که نلوزيداحتياط 

هئاي آن ايئن اسئت هاي گوناگون دارد: يکي از جلوهدر علم جلوه امانتداري

آورد بئه صئاحبان آن که معلوماتي را که  يک معلم از ديگران به دست مئي

نسبت دهد. زيرا اقوا  و نظريات ديگران را بنام خود پخش کردن، نئوعي از 

 ابهئايي سلف، در کترود؛ از همين جهت علماميزوير به حسام سرقت و ت

کردنئد و اگئر معلومئاتي را از ديگئران خويش چيزي را بدون سند ذکر نمي

دادنئد، ونئه تنهئا در روايئت کردند، آنرا به صاحبانش ارجئاع مياقتباس مي

احاديث و علوم ديني بلکه در کتابهاي تاريخ و لوت و ادم نيز مستند سازي 

 کردند.رعايت مي را

آنچه را کئه  رود، اين استعلم به شمار مي نتداري درديگري که از اما نکتۀ

دانم. زيئرا در عرصئۀ داند، بايد به جرئت و صراحت بگويد کئه نمئيآدم نمي

دانش جايي براي خجلت و تکبر وجئود نئدارد، و بايئد انسئان حقيقئت را از 

درجئۀ پئايين  ريا مقام د ياسنبپذيرد، هرچند از نگاه علم  هرکس که باشد

نئام عئالم و شخاصي برار داشته باشد. جامعۀ ما امروز متأسفانه به اتر از او ق
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و معنئوي شئان خئود را در همئۀ  ميدانشمند مبتال شده که عليرغم فقرعل

شئان در قاموس« دانممئين»داننئد، و نظر ميعلوم و فنون متبحر و صئاحب

در حضئور جمعيئت بزرگئي از  اکرمشود. در حئالي کئه رسئو پيدا نمي

بارۀ زمان حدوث رستاخيز پرسيده شئد، بئا تمئام صئراحت اعئالم رمردم، د

آن داناتر از  ۀمسوو  در بار18(1) «لن دد عللد  سدن العددئ  العئَو سد» داشت که

 سائل نيست. 

از  کيکئه کئدام ديپرسئ اکرماز رسئو  يشده که مئرد تيروا همچنان

کئه بئد اسئت، پاسئخ داد  هانياز سئرزم کيداماسئت و کئ هاخومنيسرزم

 .  پرسميم يآمد از و لياگر جبر «دانمينم»

هم که در مکتب نبوت تربيت شئده بودنئد و همچنئان تئابعين  کراماصحام

ايشئئان، از اعتئئراف بئئه نئئاداني ابئئايي نداشئئتند، و حقيقئئت را از هئئرکس 

سئاس آن تويئر پذيرفتنئد و رأي خئود را بئر اشنيدند، بدون تئأخير ميمي

 دادند.و يا تعصب و تحجر نشان نميدانند، و هيچگونه تکبر مي

که بر سر منبر نشسته بود، در زمان خالفت خود، در حاليعمر حضرت

اعالن کرد که ازين پس، مهر زنان را محدود خواهم کئرد. زنئي برخاسئت و 

کنيد که خداوند در قئرآن انتقاد کرد که چگونه شما مهر زنان را محدود مي

مر از تصئميم خئويش برگشئت و گفئت: ع آنرا محدود نکرده استت حضرت

 تراند. مردم از عمر فقيه همه19(2) «  سن لمرك  الندس أفق»

                                                 

 .19شع  ادميدن، ح يث:  (1)
 .30099( جدسِ اْلحدديث للعووطي، ح يث: 2)
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پرسيده شئد، ايشئان در  يادر بارۀ مسأله –کرم اهلل وجهه -حضرت  علي از

را پرسيد، ايشان  ييدانم. همچنان شخصي از ايشان مسألهجوام گفت: نمي

شد و گفت: اي اميرالمؤمنين چنين پاسخ آنرا ارائه کرد، اما آن شخص قان  ن

و  تيئدو چنان است، حضرت علي گفت: شما درسئت گف نيننيست، بلکه چ

و 20(1) ﴾َلفَددْوَق ك د  ا ذاي لاْلدٍ  َللادو َ ﴿اه کردم. سپس اين آيئه را خوانئد من اشتب

 است.  يدانشمند ،يباالتر از هر دانشمند

ا در روحيئئۀ رمئئيعلمعلئئم خئئوم بئئا رعايئئت امانتئئداري علمئئي، اخال  يئئک

 .دهديپرورش م شيشاگردان خو

هاي امانتئداري ايئن اسئت کئه مئدرس بايئد شئاگردان ديگر از جلوهيکي  

آنان به وي  اييخويش را همچون امانتي تلقي کند که از طرف خدواند و اول

لهذا بايد در تعليم و تربيئت ايشئان از هيچگونئه سئعي و  اند، وسپرده شده

 تالش دريغ نورزد.

 ضع علمي:توا -4

بايئد متئوفر  سئتهيمعلم خئوم و شا کيکه در  ياخالق يهايژگيجملۀ و از

است. عئالم حقيقئي بئه عجئب و تکبئر مبئتال ميو تواض  عل يباشد، فروتن

گئردد و همچئون شئيطان لعئين شود و باد غرور در دماغش داخل نمينمي

کئه علئم دانئد ادعاي بهتري و برتري بر ديگران ندارد؛ زيرا او بئه يقئين مي

ا هيچکس توانايي رسيدن به ژرفاي کران و جز خداوند داناست بي قيانوسيا

                                                 

 .76( ىوره يوىف: 1)
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و داده نشده 21(1) ﴾َلَسد أ لتاوا ْ  ساَن اْلعاْل ا إاَلَّ قَلادوا  ﴿فرمايد: آنرا ندارد. خداوند مي

 ايد از علم مگر اندکي. 

راز و داند که کاروان علم و علمئاء دمي ،يقيآموزگار و عالم حق کي همچنان

هاي ا به امروز رسيده و تئا آينئدهطوالني است، از اعما  گذشته آغاز شده ت

دور ادامه پيدا خواهد کئرد، از ايئن جهئت او نئه فضئل گذشئتگان را انکئار 

 گيرد.گان را ناديده ميکند و نه جهد آيندهمي

رفئاي ادارکئش شئود و ژتر ميحقيقي هر قدر که افئق ديئدش وسئي  عالم

هايش بيشئتر هايش از دانسئتهبئرد کئه نئا دانسئتهميردد، پيگتر ميعميق

حکيم به نادانسئتن خئود دانئا و معتئرف است. عالم حقيقي همچون سقراط

اما کسئاني کئه ادعئاي دانسئتن دارنئد و بئه « داندميداند که نمي»است و 

خئود را بئه هئر  دکشنمين و دانش خود را به رخ ديگران مشهور شد رخاط

موئزي و بيهاي سرسئري، پئوك، متکبئر کوبند، آنها انسانميو ديواري  در

 هستند که نور علم در دلهايشان رسوخ نکرده است. 

َلتَدَعلَّم دْوا العلد  لابددلوا بد  العلمدد  لَل » فرمودند: شده که رسو  اکرم روايت
لا ب  اجملدلَ  22 (2) .«فدلندَر الندرَ  ، فمن فع  ذلك،لامدرلا ب  العه د  لَل ختيَّ

ه توسئط آن در برابئر منظئور شئما از تحصئيل علئم ايئن نباشئد کئ يعني،

دانشمندان مباهات و در برابر جاهالن جد  و مناظره کنيد و توسئط آن در 

مجالس و محافل فخر فروشي نماييد و هرکي چنين کرد، جايگئاهش آتئش 

 دوزخ خواهد بود. 
                                                 

 .85اىرا : ( ىوره 1)
 .77ح يث: ،نحبد ( صحوح ابن2)
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انصاف را از دست  که عالم از خصلت تواض  برخوردار بود، ديگر دامن زماني

کند و بئا ادعئاي باطئل و از گليمش دراز نمي دهد و پاي خود را بيشترنمي

 سازد.غوغاي توخالي حقو  ديگران را ضاي  نمي

ام مئن تصئميم گرفتئه گفئت: ابوجعفر منصور خليفۀ عباسي، به امام مالک 

و ها توزي  نمئوده، بئه همئۀ مئردم در شئهرشما را تکثير و « الموطأ»کتام 

کتام ديگري عمئل نکننئد. واليات مختلف، فرمان صادر کنم که جز آن به 

 اويئاناما امام نپذيرفت و از وي خواهش کرد کئه ايئن کئار را نکنئد. زيئرا ر

حديث در هر جا پراکنده شده اند و آراء و اجتهادات باقي مانئده از اصئحام 

آنهئا بئر  باشد و اجبار مردم بر يک روايت و حملميمتفاوت  رسو  اهلل

 باشد. مييک رأي مصلحت ن

عئالم  کيئو  سئتهياوج انصاف و نهايت فروتني يک معلم شا سرگذشت اين

گذارد. چه خوم سروده است استاد سئخن حقيقي و واقعي را به نمايش مي

 : يسعد نيمصل  الد خيش

 ه زاهئديئئئئرسيدم بئدر خاك بيلقان ب

 را به تربيت از جهل پاك کنئئئئگفتم م

 برو چو خاك تحمل کن هرچه هستگفتا 

 همه را زيرخاك کن ياه خواندهئيا هرچ

 عزت نفس: -5

نفس و مناعت طبئ   معلم خوم عزت کيهاي اخالقي خصلتديگر از  يکي

نفس نفس چيزي غير از غرور و عجب و تکبر اسئت. عئزت است. البته عزت

نفس خصلتي است که با فروتني و تواضئ  منافئات و تعئارض نئدارد. عئزت
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طلئب و در برابئر  مستکبرانِ جئاه حالتي است که در برابر متکبرانِ مورور و

هاي دنيوي همچون ما  و ثئروت يئا هاي مادي و داشتهکساني که به ارزش

گئردد. کنند، ظاهر ميزور و قوت و يا اشرافيت و نسب افتخار و مباهات مي

زيد اما سرافراز مينفس و مناعت برخوردار است، سربلند و  که از عزتکسي

 لوردن متاع دنيوي به درگاه ايئن و آن ذليئنفس خويش را بخاطر بدست آ

ه سئجده و يئاري زخسئروان مطلئب                  آيئ کند. به گفتۀ عالمه اقبئا :  درنمي

 که روز فقر نياکان ما چنين کردند

 به گفتۀ حافظ شيرازي:  يا

 پادشه بگو که روزي مقدر استبا      بريمميآبروي صبر و قناعت ن ما
مسئلمانان  اتيئدر ح يماندگار و ژرف رياسالم که تأث خياربزرگ ت آموزگاران

به حد وافر برخوردار بودند. امام اعظم  يخصلت اخالق نيگذاشتند، همه از ا
شکنجه و زندان را بر قبو  منصب قضا در دستگاه خالفت کئه  ابوحنيفه

در برابئر  لئکبئود، تئرجي  داد. امئام ما از نظر او آغشته به جور و فساد
و ارعام نظام حاکم تسليم نشد و از فتواي خود مبني بر عئدم وقئوع تهديد 

شئال  و شئکنجه و  طال  مُکرَه عقب نشيني نکرد. امام احمد بن حنبل
زندان را با جبين گشاده استقبا  کرد امئا از رد عقايئد انحرافئي معتزلئه در 

 کرد بئاز نايسئتاد. امئاممي يته حاکم از آن حمامورد خلق قرآن که دستگا
تبعيد و زندان و رنج را متحمئل شئد امئا در برابئر زر و زور و  ابن تيميه

 تزوير سر تسليم فرود نياورد. 

 عمل به مقتضاي علم: -6
باشئد، ضئروري مي و معلم خئوم کيکه وجود آن در ديگري اخالقيِ صفت

کند، به طبيبئي ميه علم خود عمل نکه بميعمل به مقتضاي علم است. عال
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شناسد، اما تحئت هاي مضر و مهلک را ميها و خوردنينوشيدنيماند که مي
 تواند. تأثير عادت و يا شهوت از نوشيدن و خوردن آنها اجتنام کرده نمي

از اطالعات و معلومات سطحي و قشئري و  يااز ديدگاه اسالم مجموعه علم

يقي و علم نئاف  در حقيقئت نئوري اسئت کئه بلکه علم حق ظاهري نيست،

ت اطمينئان و تاباند و در پرتو آن وي را به نعمئدر د  بندۀ خود ميخداوند 

 سازد. گرداند و از اضطرام و تشويش رهايش ميمند مييقين بهره

کنند. اما اگئر است که مردم اثر آنرا در صاحبش مشاهده ميميناف  عل علم

الصه شود، نه تنها نفعي در پي نخواهئد داشئت، لق زبان خعلم صرف در لق

 جهت رسو  اکئرملکه سبب سقوط و موجب گناه خواهد شد. از همينب

خئود  شيايکه نف  ندارد از خداوند پناه خواسته است، چنانچه در ناز علمي

 23(1) «ألل   إّن ألوذ بك سن لل  َلينهِ»: ديفرمايم

َ تَدق ول دوَن َسدد ََل تَدْهعَ ََيَأيدَُّ دد الَّدذا ﴿ فرمايد:مي خداوند َكدر َ َسْقا دد لاْندَ  اهَّا   ،ل دونَ يَن َ َسن دوا َلا
 24 (2) ﴾َأْن تَدق ول وا َسد ََل تَدْهَعل ونَ 

گوييئئد آنچئه را کئه عمئئل که ايمئئان آورده ايئد چئرا مي: اي کسئانييعنئي

 کنيد. کنيدت بسيار ناپسند است نزد خدواند که بگوييد آنچه را که نمينمي

علئم خئويش عمئل ( کسئاني را کئه بئه جمعئه ۀ)سئور پنجدر آيۀ  اوندخد

کنند به خر تشبيه کرده است. شيخ سعدي مضئمون همئين آيئه را در نمي

 به تصوير کشيده است: ريز اتياب

 نيست ناداني ر عمل در توئگ  بيشتر خوانيکه  م چندانئعل
                                                 

 .5470( ىنن النعدئي، ح يث: 1)
 .3-2صف: ( ىوره 2)
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 برو کتابي چند ييارپائئئئچ  ق بود نه دانشمندئئئمحق نه

 ا دفتره برو هيزم است يئئک  چه علم وخبر تهي موز راآن 

 استمرار درتعليم و تربيت خويش: -7
کئران اسئت و علئوم و معئارف هئر روز در حالئت آنجاکه علم دريئاي بي از

باشد، يک آموزگئار خئوم، هرگئز از تعلئيم و تربيئت گسترش و افزايش مي
تئرين آموزگئار و رگدانئد کئه بزايستد. زيرا او ميمستمر خويشتن باز نمي

 هرا به تعليم و تربيت هرگز فراموش نکند و بئمربي کسي است که نياز خود 
 « ن استاد، همواره بهترين دانشجوستبهتري»گورکي: گفتۀ ماکسيم

 تبارك و تعالي به معلئم بئزرگ انسئانيت حضئرت رسئو  اکئرم خداوند
ر علم من ئن! بئردگار مبگو اي پرو25(1) «لق د  رَّب ا زدّن للمدد  »: دهديدستور م
 بيفزا. 
علئم تئا آخئر عمئر مکلئف  شيبه طلب افئزا اکرم ومبريکه پ يصورت در

همواره در طلب علئم باشئند، و از گهئواره  ديبا ياول قيبه طر گرانياست، د
 .نديتاگور دانش بجو

 دو شئئخصروايئئت اسئئت کئئه گفئئت: عبئئاسبن حضئئرت عبئئداهلل از
 مبئاركدنيئا. از عبئداهلل بنو طالب علمشود: طالبشان رف  نميتشنگي

 شاء اهلل تا مرگ.  جوييت گفت: إند که تا چه وقت دانش ميپرسيده ش
احساس کرد که علم را تمام کرده و ديگر ضرورت بئه خوانئدن و ميمعل اگر

ضا ئويش را امئئهل و حماقئت خئئتحصيل دانش ندارد، درحقيقت سند جئ
 کرده است. 

                                                 

   .114( ىوره ط : 1)
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 ش آموزان:نرمش و شفقت با دان  -8

آموزان خئويش پدرانئه و شد و با دانشباميآموزگار خوم نرم و مهربان  کي

نمايد و در اين امر معلم بزرگ انسانيت حضرت رسئو  ميمشفقانه برخورد 

دهد. خدواند ايشان را به عنوان يک ميرا مقتدا و الگوي خود قرار  اکرم

َِ َلَلْود ا َسدد َلَقْ  َجد َك ْ  َرى  ﴿کند: ميمعلم چنين توصيف  ِايد دم ْ  َل َلناداُّْ  وََ ساْن َأانْده عا
دو َ  ْلم داْلساناَو رَ  لَر رَحا ٌَ َللَدْوم ْ  ِبا نئئه آمئده اسئئت  بئه شئئما ئيآ هئر26: (1) ﴾َحدراي

ج شما، حريص است برهدايت از خود شما، دشوار است بر وي رن ييفرستاده

 به مسلمانان بخشايندۀ مهربان است.شما، و
وده تمجيئد نمئ داوند از مهرباني و نرمش رسئو  اکئرمجاي ديگر خ در
ددْن ﴿فرمايئئد: مي ََ دْ  َللَددْو ك ْندَت َفهللاددد َللاددوَظ اْلَقْلد ا ََلانْدَه ُّددوا سا ددَن اهَّا لاْنددَت  فَباَمددد َرْ َدٍع سا

به سبب مهرباني از خدا، براي ايشان نئرم شئدي و اگئر  پس 27: (2) ﴾َحْولادكَ 
 شدند.پيرامون تو پراکنده مي بودي، ازد  ميدرشت خويِ سخت

إَّندد أ  لمد  سثد  الوالد  »کند: از خود چنين تعريف مي رسو  اکرم شخص
 من براي شما مانند پدر به فرزندش هستم. گمانبي 28: (3)« لول ه
گيري و اجتنام از عنف و اي برخورد پدرانه و مشفقانه آساناز نشانه ه يکي

رلا ل لَ » خشونت است. رسو  اکرم فرمودند: رلا َلَبش ا رلا لَلتد َعع ا رلا َل تنه ادل اموا ليع ا
 29 (4)« لإذا ل   أح ك  فَدْلَوْعم تْ 

                                                 

 .128توب : ( ىوره 1)
 .159 َ لمران : ( ىوره 2)
 .701( ىنن ال ارسي، ح يث: 3)
 .2136( سعن  اسدم ا  ، ح يث: 4)
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دهيد و آسان گيريد و سخت نگيريئد و مئژده دهيئد و نفئرت ايجئاد  تعليم

 نکنيد و هرگاه که يکي از شما به خشم آمد، خاموشي  اختيار کند.

   يمحبت ۀزمئئئلم ار بود زمئئئئمع درس

 را يپا زيجمعه به مکتب آورد طفل گر        

 مردم و جامعه در قبال معلم: تيلومسؤ

و شئرم  نيو زشت و صئفحات ننگئ کيجامعه خود نقاط تار انياگر ما در م

بخئش  اتيئاز پئرت ح به دور افتادن انسئانها يهمگ ميرا مشاهده کن يآور

گئودا    رفئتن در و معلمان بوده و فرو انيعلم و دانش و عدم احترام به مرب

آموزش و پئرورش  نيمعلمان رکن رک سازد.مي ريو جهل را امکان پذ ينادان

دارنئد و باعئث   يقشر در سالمت و سعادت مئردم نقئش اساسئ نيبوده و ا

 گردند.ميجامعه  شرفتيپ
 بئانيدسئت و گر يفراوانئ يکشئور بئا چئالش هئا نيمتأسفانه معلمان در ا

حئس  گئريد ياز هر کس شتريا بروزگار ر يهايها و دشواريهستند و سخت

شئاگردان اسئت تئا  اءيئامور و معئارف دوسئتان و اول نيولوبر مس کنند.مي

 معلئم رايمعلم را جبران کنند ، ز ياز زحمات بلند و انسان يبتوانند که اندک

حق را به  يکند و عاشقانه نداميپاك حک  يرا بر قلب ها و ذهن ها مانيا

بشر، بئر مئدار  اتياست که ح نيا شهيهممعلم  يندا رساند.ميگوش همه 

 يبچرخد و شناخت مکتئب و معلئم همئت اساسئ يو کرامت انسانارزش ها 

و  ينئيد يهئارا مجا  تجاوز به فرهنا و ارزش يا گانهيب چيباشد و هميآد

 .ميمان ندهد تا باشد جامعه سعادتمند و رستگار داشته باشيهنيم
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 اميئمعلمان پ ديتوان سنجمين يماد رايمع چيمقام معلم را با ه يواال ارزش

علم و دانئش بئه  يهاسا  با فت  قله انياند و سال ي، عقل و دانا آوران علم

  مينشئو ليئن معلم ارزش قاأدادند ، اگر بر معلم و ش ثاريما درس محبت و ا

بلکه اساس اعتقاد  ستيشعار ن ني، ا ميرا باخته ا مانخيجامعه ، تمدن و تار

دوم و  يهاخود و فرزندانش به شئول يو نگران ميبه خاطر ب ماست. معلم که

،  ديئعلوم جد يبر مبنا ميآورد چگونه از آن انتظار داشته باشمي يسوم رو

فرزندان کشور مئان را پئرورش دهئد ، او  يو سرحال ي، با شاداب ديتفکر جد

تنهئا  يباشئد ولئميمواجه  پردردسرروزمره  يانسان است با زنده گ کيهم 

دارد مئينگئه  يآمئوزلمع ۀناگوار در عرص طيشرا نيکه معلم  را در ا يزيچ

 و تعهد است. مانيا

نشئان  قئاتي، تحقدر جامعه حفئظ شئود ديمعلم با يمنزلت اجتماع يارتقا

کنئد و ارج  دايئو منزلت معلم در جامعئه ارتقئا پ گاهيدهد که هر چه جامي

 نيئ، بنابر ادشومي شتريب يليتحص شرفتيشود رغبت شاگردان به پ يگذار

معلئم  منزلت يبه موضوع ارتقا ديمه افراد جامعه باها و ه، رسانههاهمه نهاد

 نگاه کنند. يمهم اجتماع دهيپد کيبه عنوان 
کئار  يانسئان يرويئهمئان ن ايدار مولد و دوام هيخواهد سرمامياجتماع  اگر

 معلم ارج بگذارد. ستهيبه نقش شا ديداشته باشد با ديآمد و مف
مان خود را احتئرام  دان  معلمعلم در جامعه متزلز  شود و شاگر گاهيجا اگر

هئا بئر آن به خود نوجوانان و خانواده ميمستق يمنف راتيثأ، تو ارزش ندهند
بئه  ديئبا يو اجتمئاع يفرهنگ يهاهمه نهادها و دستگاه ني، بنابر اگرددمي
 ياجتمئاع مهئم هديئپد کيئمنزلت معلم به عنوان  ياحترام وارتقا وضوعئم

 نگاه کنند.
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موجئود در سئط   ضيمعلم را بر طرف سئاخته و تبعئ يلما يهاينگران ديبا

کارمنئدان و معئاش خئوران را کنئار گذاشئت تئا  گئريمعلمئان و د يگدهزن

 يدر برنامه ها يو يو بهره بردار افتهي يفزون سيمعلم به شول تدرميدلگر

 اش اکما  گردد.يتيو تربمييتعل

 اگردان در قبال معلم:ش تيمسؤل

 رابر معلم و او را سرمشق خود قرار دادن.در ب يتواض  و فروتن -1

 کردن از معلم. اديکردن از صحبت آمرانه و با احترام  يدور -2

 از مقام علم و دانش. ليارج نهادن به معلم و تجل -3

 ها و قهر او. يمعلم و تحمل تند يهااز ارشاد و هشدار يسپاسگذار -4

 به محضر او. يابيدر انتظار معلم و شرف -5

 معلم. تيمزاحمت در اوقات مصروف جاديا عدم -6

 آراستن و منظم بودن شاگرد به هنگام ورود معلم. -7

 نشستن با نزاکت و ادم در نزد معلم. -8

فتار بئا لطافئت در ئصئدا و گئ ميتنظئ رفتئار خئود ومراقبت از حاالت و  -9

 محضر معلم.

 ها در محضر معلم.شاگرد به جوام پرسشنگرفتن  يشيپ -10

سئکوت در  تيئو رعا بئه سئخنان معلئم قيکز حواس و استماع دقتمر -11

 . درس ياثنا

 او را ظاهر نمودن. يها يو خوب دنياستاد را پوشان يها بيع -12

ا  و پرسئش بئه ؤنکئردن از سئ يدور معلم و حاتيارج نهادن به توض -13

 .ايخاطر شرم و ح
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 لم و شاگرد در قبال آموزشگاه و جامعه:مع يهاتيمسؤل

 يالؤ، و قبل از آنکئه شئاگرد سئاز آنکه معلم، درس خود را آغاز کند شيپ •

و آنئرا  ديئ، دقت و تأمل نماخود را مطر  سازد، در مورد درس و سوا  خود

و لوئزش و تصئورات  يآماده سازند تئا از شئتابزدگ زهيبه صورت منق  و پاک

 به دقت در ت)عاد قيطر نيهم مصؤن باشند و به ادرك وف يو واژگون يواه

تئا  ديئآميآنهئا در  يبئرا ستهيشا يرويسوا ( به صورت ن ايو  مورد مطلب

و سئنجش فکئر  يشئمنديبئا اند شيسوا  خو ايو  سيهمواره در مورد تدر

در پرسئش و پاسئخ عئادت کننئد ،  ي، وگر نه اگر به شئتابزدگ رنديگ يخو

 آنئانو نقئص  بيئگذاشئته و ع يرو بئه فزونئآنهئا  ياشتباهات و لوزش ها

 طيدر محئ جئهيشئود و در نتميمال و اشتباه آنها آشکار و بر افتهيگسترش 

 گردند.مي يخود به عنوان افراد لوزنده و اشتباه کار و شتابزده معرف
، نگارش و اعم از خواندن، مطالعه –يمعلم و شاگرد در اشتباهات علم ديبا •

ئئت و ، قراتفکر و تدبر، حفظ و از بر کئردن ،کرهامذ ،، مباحثهيسينو هيحاش
بئا اشئتواالت  يمالزمئت و همبسئتگ ديئامثا  آنها هموراه کوشا باشند و با

. ندينما يخود تلق ينزندگا هيبر شمرده و آنرا سرما شيرا مطلوم خو ميعل
، شئوندسئرگرم ن ينئويبه امور د يعنيميعل ريغ ياالمکان به کار ها يو حت
 ازيئقدر ضرورت و نبه  و ميعل ريتوانند اشتواالت غميرت امکان در صو يول
نمئوده و  يگدهيرسئ يروزمئره زنئدگ يازهئايبر حسئب ن يويدن هياول يها

مربوطه به آنئرا ادا  فيو وظا اختهخود را بر آورده سميعل يهاازي، نهمچنان
ا خود علم قرار داد، ت اريرا در اخت شيکرده باشند تا شود که تمام وجود خو

از خود را به تو  ياقرار داده و شمه تو اريرا در اخت شتنياز خو ي، مقدارعلم
 عطاء کند.
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در مقئام و  کئهياز افرادمئيو اسئتفاده عل يريادگيئاز  ديمعلم و شاگرد نبا •

و پسئت  ترنييپا گر،يد يو علوم و دانشها ينداريمنصب و سن و شهرت و د

از او مئيکئه اسئتفاده عل ياز هر کسئ ديه باتر از آنها هستند، اباء ورزند، بلک

و شئهرت آنئان  قامم يبدست آورند. بلند يادهياست ، بهره و فا رين پذامکا

تر از خود در نيياز افراد پا يريگاز آن شود که در استفاده و بهره مان  دينبا

شئود ميحالت موجئب  نيکنند ، چون ا غيدارند در يکه آنها آگاه يمسائل

علئم و گشئته و مراتئب  انيئدچئار ز شيخئوميبردن سئط  عل که در بلند

غضئب پروردگئار شئان  وو مشمو  خشئم  دهيآنها روبه نقصان گذار يآگاه

 واق  شوند.

افئراد بئا  ۀگم شد مانه،يکه گفته شده: حکمت و دانش و سخن حک چنانچه

در  ابئديآنگاه که علم و حکمت را در هر جئا ب مانيفرد با ا کياست .  مانيا

تر تر و سئزاوارسئتهياش گئريبئه آن ، از همئه افئراد د يابيگرفتن و دسئتفرا

 باشد.مي

آن ۀ يکه در سئا اورنديرا به دست ب ييرويکنند ن يسع ديمعلم و شاگرد با •

ها در آنان به تيبودن در برابر و اقع ميو تسل اديحق و انق رشيحس پذ روين

 فيه آدام و وظئامربئوط بئ يمسئوله از نکئات مهئم و اساسئ نيثمر رسد، ا

: چنانکئه يمعنئ نيباشد به اميبه خود  معلم و شاگرد نسبت انيمشترك م

 نيئشده انئد اگرچئه ا يدچار اشتباه شياحساس کردند که در سخنان خو

تر از آنهئا اظهئار کئرده و تئذکر سا  کوچکتر و کم ياشتباه و لوزش را فرد

اعتئراف بئه  رايز ند،ينما غياز رجوع حق )اعتراف اشتباه خود( در ديدهد نبا

و ضئرورت  وجئوم يابر حق عالوه بئر آنکئه داراشدن در بر مياشتباه و تسل
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 انيئعلم و دانئش در م ۀيسرما ي، موجب برکت و فزوناست يو اخالق ينيد

حئق ولئو از فئرد  رشيگردد. و اصرار معلم و شاگرد در عئدم پئذميجامعه 

، خداونئد شگاهيدر پ است که ينيبتر عبارت از نوع تکبر و خود بزرگکوچک

رحمئت  ازانسئان  يو موجئب طئرد و دور سخت مذموم و نا درسئت بئوده

 گردد.ميخداوند متعا  

 اسالم: خيدر مورد مقام معلم  از تار يداستان

برخئوردار بئوده هئارون  يياسالم از منزلت واال و مکانت بئاال خيمعلم در تار

مئردم  نيتئر زيئکئه عز دياز وزراء و بزرگان دربئار خئود پرسئ يروز ديالرش

اسئت کئه  يمئردم کسئ نيترزينه بلکه عز گفت يو ،فهيخل گفتند ستتيک

 نيمعلم امئ ،معلم بود بگذارند مرادش شيپا شيرا پ شيهاشهزادگان کفش

سئبقت  گريو مامون فرزندانش آنها در گذاشتن پاپوش معلئم شئان از همئد

 يپئا شيه پئکفش را گرفت کي کشانينمودند هر  صلهيبالخره ف جستنديم

 معلم بگذارند.

است که بدان دسئت  ييآرزو ايآ :دنديپرس يفاء عباساز خل يکيهمچنان از 

ام بئاالتر  و کئه از همئه آنچئه بدسئت آورده يزيچ يبل :گفت تيباش افتهين

دادن  و ابداع و نو  ميمعلم و دانشمند و تعل کي يفراتر است نشستن در جا

 .کردن است يآور

تر از دانئئش آموختانئئدن گرانبهئئا يزيئئچ فتئئه اسئئت:گ يابواالسئئود الئئدول

معلمئان و دانشئمندان بئر  يولئ راننئديبر مردم فرمان م اني.فرمانرواستين

 .انيفرمانروا
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 :يريگ جهينت

است کئه علئم و  دايمتبرکه به و ضو  پ ثيو احاد ديقرآن مج اتي: از آالف

 نيرا تضئمبرخوردار اسئت تئا آنجئا کئه علئم  يفراوان تياز اهم يعلم آموز

ه بسا که تنهئا علمئاء و دانشئمندان از ها دانسته اند. چکننده سعادت انسان

و قدرت  فهمنديرا بهتر و خوم تر م يخداوند خوف و ترس دارند .کالم اله

َدد ﴿: ديئفرماي. خداونئد عزوجئل مکننديو عظمت خداوند را بهتر درك م إاَّنَّ
َ ساْن لاَبدداها اْلع َلَمد    ِايَِ َله ورَ ََيَْشإل اهَّ َ َل  30 (1) ﴾ إانَّ اهَّ

 ياهلل تعئال نئاًيقي ترسئنديتنها بندگان دانا و دانشئمندان از خئدا م ه:ترجم

 .آمرزنده است غالب و

 قئتيبرخوردار است که در حق يواال تي: ارزش و مقام معلم از چنان اهمم

رو  نيئباشئد و از ا يالهئ ضيتواند  زبان واسطه فميگفت که معلم  توانيم

گام بردارد و کئارش بئه  يرزشها الها ريمعلم اگر در مس ،را دارد اءيشول انب

ارزش  بئا نيئو ا دهديپرورش م يفرزندان معنو قتيحق اهلل باشد در يرضا

 .خدمت معلم بر جامعه است نيتر

و  ميقئرآن کئر اتيئ: شأن و منزلت معلم و مقام معلم همان گونه که در آج

 که بئه کنديو جامعه آمده است اقتضا م نيگان دبزر ديو تاک ينبو ثياحاد

لئذا  ،نگئاه شئود ژهيئو اعتبئار خئاص و و رتيمهم او با بص تيمعلم و مسؤل

 ياندتوانئد قئدرميمناسئبت ن نيبه ا يبزرگداشت معلم در روز و هفته خاص

                                                 

   .27فدطر: ( ىوره 1)
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دادن به ارزش و مقام آنئان باشئد  تياز زحمات آنان و اهم نيو راست يواقع

 .رنديقرار گ ليو تجل نيسا  معلمان مورد تحس در طو  ديبلکه با

سئو   شئرفتيکمئا  و پ يها را به سئوانسان و نشر علم، مي: معلم در تعلد

و  کنديها ثبت مپاك انسان ريرا به لو  جان و ظم مانيدهد و عشق و امي

 ميتمئا قئتيحق در گردانئد،يانئداز م نيعالم طنئ يفطرت را در فضا يندا

 .معلم است ونيها مد انسانو کماالت  اتيترق

 کشند.ميبه نسل شان را  دنيبخش يلمان که درد تعالهزاران سالم بر مع

 يمعلمئان نئام آور انيمرب درخشان و يمايس تيترب خيتار ني: اورا  زر هئ

را بئر  محمئد حضئرت اءيئو خئاتم االنب يسيع ،يموس ،ميچون ابراه

 يهاحماسئه شيخئو مقئدس کئاريزده اسئت آنانکئه بئا پ يخود نقش ابئد

 هيئبا تزک انسان متعهد به وجود آورده اند و يدر سازندگ ديشکوهمند و جاو

را  ديئرا بنئا نهئاده و پئرچم توح لتيعلئم و فضئ ياهيئو تعلم کئاخ بلنئد پا

 .ستيباالتر از مقام معلم ن ميمقا چياست که در اسالم ه نجايابرافراشتند. از

 .نيدعوانا أن الحمد هلل رم العلم وآخر
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 40 

 

 زن در اسالم گاهيجا
آل    یحممد وعل  ،نيو املرسل اءينباأل ديس یوالصالة والسالم عل نيهلل رب العامل احلمد

 ؛نيمجعأو صحب  
 طانيع   ابهلل مهلل م     ال    أحمک   ت بها:    ،  يف یام   ا :ع   دق ل    د ا   ا  ع س   بحان  و  ع   ال 

 قتي:ست ع الرمح  الرح ت،يالرج
ن َا  ا َبو َجَا  ا َو:َ   َّ  يلَّ      رَ:َّك   ت       ابا    َّ   لنَّ  ا   ﴿يَ   يَيَ َاا   ِد واح   َدةد َوَخلَ  َ  م  َخَلَ ك   ت  م     ن َّ    

َث رَيً   ناث َون َس  اء وَ  رَي  اَن َعلَ  ي ك ت    ّللََّ  إ نَّ  َ ر َح  امَ  َ َس  اءل ابَن :      وَ  يلَّ       ّللََّ     َّ    ابا   م ن ا َم  ا ر َج  ا
 1 (1) ﴾رَا يباث 
 براًيتقو هاست که امرووز يهاياز بحث مياسال ۀمعزن در جا گاهيجا و قوقح

و در سرح  جاران بره درجرات م مطرح محرو   مياسال يدر همه کشورها

کره در  ييهارواج رسم و بو تعامالت، عنعنات و هياست. دشمنان اسالم با تک

 ود،يرگميدر بوابرو زنران ررورت مياسرال يکشورها مسطمان و هايخانواده

شرلل در خرارج  هرا،يآزاد ل،يازدواج، تحصر تيوال واث،يم وضوعاتمانند م

که در آن بره  گو،يد ليمورد و مسا هاو ده ياقمصاد و ياسيس تيفعال منزل،

 زن در خرانواده و جامعره اجحراع بعمرل آمرده و تيثيح بو حقوق و ينحو

                                                 

 .1نساءق ( سابره 1)
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شرود، انگشرت گشاشرمه و آنروا ميگوفمره  دهيرانسران برودن زن ناد گاهيجا

که اگو  ستيدر حال نيدانند. امي يشوع نيقوان و ميبوخاسمه از احکام اسال

 اجحرراع حقرروق و نيشررمويگررودد کرره بميشررود، بابررت  قيرردرسررت تحق

از اسرالم منشر   ود،يرگميزنران ررورت  هيرکه امووزه برو عط يهايخشونت

دارد کره  ميو قرو يطرويرواجاا و عنعنرات قب در رسم و شهينگوفمه، بطکه ر

دهنرد. در مينسربت  ميبا احکام اسال عتيبه شوآنوا  ينادان ياز رو تياکثو

 ينوشرمارها و ياز گفمارها تيهسمند که به تبع ييکشور ما کسان و گووها

مقدس اسالم  نيکنند و دمي توويجحوفاا را  نيدشمنان آدرس دار اسالم، ا

 . ندينماميحقوق آن  آنوا ممام به اجحاع در باره زن و ميگوا امبويپ و
گششرمه در افلانسرمان  ۀدهر ميونر کي يط کهيانهيپوهز هاياز بونامه يکي
شرده، موضروا احقراق  نرهيآن هز يرو يفواوانر يبوده و پولارا جيرا يطيخ

بونامره برا  نيرباشرد. اميزنان  هيحقوق زنان و مبارزه در مقابل خشونت عط
مثبرت نرداده اسرت،  ۀجريهمره جانبره، نم يوجود مصارع گزاع و تالشراا

اسرت   افمرهيهرم  شيبطکه افرزا افت،ين لينه تناا که تقطزنان  هيعط نتخشو
از موارد خشونت  واياتکان دهنده ارياخبار بس ويدو سه سال اخ نيما در وايز
 ۀجرينم نيرا لي. دلميشنوميکشور  ييو مناطق روسما اتيزنان در وال هيعط

 اروالً فلانسمانزنان در ا هيخشونت عط بامبارزه  ۀاست که بونام نيمعکوس ا
از  که اکثواً هابونامه نيبوده شده است. ا شيو به پ ياساس غطط طواح يرو

برا  نکرهيشود، به عرو  امي قيکنندگان مشکوک طو  و تحب ليطوع تمو
 در رابحه به حقوق وميخشونت مبارزه کند، احکام اسال هايزهيانگ اسباب و

حرت عنروان را ت عتيزن را هدع قوار داده و در واقع مبرارزه برا شرو گاهيجا
 د.بومي شيزنان پ هيمبارزه بوضد خشونت عط
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اتاامات  زن در اسالم آگاه شوند و گاهيبوادران مسطمان ما از جا نکهيا ب اطو

زن در اسرالم  گراهيم الفان اسالم بومال گودد، موضوا خحبه امووز را به جا

حقروق زن  و گراهيجا در اسرالم واقعراً ايرتا روشن گودد آ ميااخمصاص داده

 و؟يخ اي گوفمه شده است و دهيادن

 دارد؟ يگاهيجا و تيثيدر اسالم چه ح زن

خواهو ارطي مود است که با او در انسان بودن وکوامت انساني،  در اسالم زن

مرورد  نکرهيهرو دو در قابطيرت ا بدون کوچکموين کمبرود شرويک اسرت، و

 حيثيت مساوي دارند. وند،يالاي قوار گ حيخحاب تکط

ص يمود در ارل آفوينش، در خصا دارد که زن ومياعالم  به وضاحت اسالم

کيفرو برا هرم  هرا، در پراداو و مسرووليت عام بشوي، در تحمل تکراليح و

 مساوي هسمند. 

َخَلَ ك  ت  م     يلَّ     رَ:َّك  ت     َّ   ابا    لنَّ ا   يَ َا ا  ﴿يَ  ا أفومايرد  ميکويم درين باره  قوآن
ن َا    ِد واح    َدةد َوَخلَ   َ  م  َث رَيً    ناث َون َس   اء وَ ن َّ       يلَّ        ّللََّ     َّ     ابا   ا َبو َجَا   ا َو:َ    َّ م ن ا َم   ا ر َج   ا

 2(1) ﴾رَياَن َعَلي ك ت  رَا يباث   ّللََّ  إ نَّ  َ ر َحامَ  َ َساءل ابَن :    وَ 
  أي مودمان! از )خشم( پووردگارتان بپوهيزيد. پووردگاري که شما را توجمه

س( همسوو را از نوا او آفويرد، واز آن دو نفرو از يک انسان بيافويد و )سپ
از )خشرم( خردا ي  زنان فواواني )بو روي زمين( منمشرو سراخت. و مودان و

بپوهيزيرد ازينکره پيونرد  دهيرد  وميبپوهيزيد که همديگو را بدو سروگند 
خويشاوندي را گسي مه داريد )ورطه رحم را ناديده گيويرد(  زيروا بيگمران 

 ماند(.ميرفمار شما از ديده او پناان ن کودار و ست )وخداوند مواقب شما ا

                                                 

 .1نساءق ( سابره 1)
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سپس  ر را از يک نفس آفويد، و زنان خداوند مودم ر اعم از مودان و وقميکه

ازين نفس جفت او را بيافويد تا به کمال بوسد، سپس ازيرن يگانره خرانواده 

زنان زيادي بيافويد که همه بندگان يک پووردگار، فوزنردان  بشوي، مودان و

مرود ر را  اعرم از زن و يک مادر هسمند، بنابو ايرن اوالد آدم يک پدر و

 کند. ميبا هم جمع  يپيوند اخوّت بشو

 زن خواهو مود اسرت. پيرامبو توجه به اين نص قوآني مود بوادر زن، و با

ا النساء ش ائ  الرجا »فومايد  ميدرين باره   3(1) .«إّن 
عبرادت براهم مسراوي  دينرداري و مرود را در تکراليح شروعي، زن و اسالم

 ل م س   ل َما    وَ  ل م س   ل م نيَ ﴿إ نَّ   فومايررد ميميدانررد  قرروآن کررويم در ايررن برراب 
م ن نيَ  وَ   ِ نَ      ا    وَ  ل م       م   ِ  لصَّ      ا: ر ي َ  وَ  لصَّ ا  اَ      ا    وَ  لصَّ      ا  ا نيَ  وَ  ل َ  ان هَ      ا    وَ  ل َ       ان ه نيَ  وَ  ل م 
َ         اش   وَ  لصَّ         ا: را    وَ  َع         ا    وَ  ع نيَ ْل  َ اش  اَ         ا    وَ  ل م َهَص        د ا نيَ  وَ  ْل   لصَّ         ائ م نيَ  و  ل م َهَصد 
َ   ال ي نيَ  وَ  لصَّ ائ َم   ا    و  َ ال  يَ   ا    ل    ر وَجا ت  وَ  حل   ّللَّ   َأَع  دَّ  ل   ري را    رَيً   ناث وَ   ّللََّ   ل ري    ر ي َ  وَ  حل 

راث ََل ت مَّغ   َرةث وَ   4 (2)﴾ َعي يماث  َأج 
ايمران،  زنران برا ايمران و زنان مسطمان، مودان برا دان مسطمان وتوجمه  مو

 زنان فومانبودار فومان خدا، مودان راسرمگو و مودان فومانبودار فومان خدا و

زنران فرووتن،  زنران شرکيبا، مرودان فرووتن و زنان راسمگو، مودان شکيبا و

مرودان  ر،زنران روزه دا زنان ب شايشگو، مودان روزه دار و مودان ب شايگو و

زناني که  کنند وار خدا را ياد ميموداني که بسي زنان پاکدامن، و پاکدامن و

                                                 

 .236( سن  أيب  او ، حدي ق 1)
 .35احزابق ( سابره 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جايگاه زن در اسالم                                                      هاي جمعه      خطبه

 

805 

 

پراداو بزرگري  کنند، خداوند بواي همه آنان آموزو وبسيار خدا را ياد مي

 فواهم ساخمه است.

 مرود را در پاداشري کره خداونرد در مقابرل طاعرت، و اسالم زن و همچنان

دارد  که البمره وده است، مساوي اعالم ميکيفوي که در بوابو گناه تعيين نم

يابرد، همچنانکره ميحسنات مود در طاعت ب راطو مرود برودنش افرزايش ن

 پشيود.ميحسنات زن به خاطو زن بودنش کاهش ن

شود، کيفو هو دو مسراوي اسرت، ميوقمي مود و يا زن موتکب گناهي  پس

چنانکره کيفرو هم يابد، ومييعني کيفو زن به خاطو مؤنث بودنش افزايش ن

فومايررد  مي ييابررد. خداونررد تعررالميمررود بسرربب مررشکو بررودنش کرراهش ن

يَ ا َما ا طَع ابا  ٱلَ  لسَّار َاة   وَ  لسَّار ق  ﴿َو   5(1) ﴾َأي د 
را به کيفو عمطري کره انجرام داده انرد بره  زن دزد   دست مود دزد وتوجمه

 عنوان يک مجازات الاي قحع کنيد.

زن را در انجررام  سرروره الموبرره مررود و 71گونرره خداونررد در آيرره  همررين

دارد، آنجرا کره مريهاي اساسري اجممراعي شران يکسران اعرالم مسووليت

م ن  ابنَ ﴿َو فومايد  مي  ِ نَ  ا    وَ  ل م  م   ِ َن  ل م  ل يَ اء :َ ع  َيد مَ م  ر وَن مل َمع  ر وي  َويَ ن َا اب  :َ ع ض  ا ت  َأو 
ِ      لصَّ  َلابةَ   م   ابنَ َوي   ي ل م ن َك  ر   َع      ََ َس  َن مَح ا ت   ّللََّ  َوي ط يع   ابَن  لزَّرَي  ابةَ  ابَن َوي   لَ      َوَرس   ابَل   أ و 

 6(2) ﴾ّللَّ   

                                                 

 .38دهق ئما( سابره 1)
 .71: ق  اب سابره  (2)
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ياوران بوخي ديگوند، همديگو  زنان مؤمن، بوخي دوسمان و توجمه  مودان و

نمراز را چنانکره بايرد  دارنرد، واز کار بد براز مي خوانند ورا به کار نيک مي

کنند. پيلمبوو فومانبوداري مي از خدا و زند، وپوداميزکات را  ميگزارند، و

مت رول رحررشمررشان را مرزودي ايررداوند برره خرد کرساني انرشان کراي

 گوداند.مي خود

 و بينيم کره تکطيرح الاري يکسران مموجره آدممري داسمان آدم در

ََ َوَبو ج   س ك    ﴿َوا  ل َنا ََيءاَ م   فومايد  ميهمسوو حوا شده، آنجا که  َنَّ ةَ  ََ َأن    ْل 
َرَم َه   ه      َ  ََ ا َحي    ش   ه َما َو  7 (1) ﴾ل يَّ ال م نيَ  لَ َهك ابََن م َ   ل ََّجَرةَ  وري اَل م ن َاا َرَغدث

از  همسرروت در باشررت سررکونت کررن و گفمرريم أي آدم! تررو بررا   وتوجمرره

 خواهيرد، خروو وهو کجا کره مي گواراي( آن، هوچه و )نعممااي فواوان و

از آن ن وريرد چره )اگرو  ه ب وريد، وليکن نزديک اين درخت نشويد وآسود

 چنين کنيد( از سممگوان خواهيد شد.

 نقحه جالب توجه در اين داسمان اين است که قوآن کويم اغواگوي آدم 

  دهد نه به حرواميبه شيحان نسبت  را ر بوخالع آنچه که در تورات آمده ر

َرَجا َما ِم َّا رَياََن ل ي    ل َّي طَان  َما  ﴿لََيَبَلَّ  فرومايد  ميچنانکه   8(2) ﴾َعن َاا لََيخ 
ايشرانوا از آنچره در آن بودنرد  توجمه  اما شيحان موجب للزو آنان شد و 

 )که باشت بود( خارج ساخت.

در داسمان قوآن اين حوا نيست که به تنارايي از درخرت ممنوعره  همچنان

حوا(  ر هست، بطکه خحا از هو دو )آدم ونه او آغازگو اين کا کند، وميتناول 
                                                 

 .35 رهق آي  :( 1)
 .36: رهق آي  ( 2)
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شروند. چنانکره ميتوبره گرزار  زند، همچنانکه هو دو پشريمان وميآناا سو 

نَ  ا َأن  َس  َنا وَ فومايررد  ميخداونررد  َّلَّ   َ غ     ر  لَنَ  ا َو َ ر مَح نَ  ا لََنك   ابَن َّ م   َ   إ ن﴿اَ  اََ رَ: َّنَ  ا مََلم 
ر ي َ   َ اس   9 (1) ﴾ْل 
سرروو، دسررت دعررا بسرروي خرردا بوداشررمند و( گفمنررد  توجمرره  )آدم وهم 

اگرو مرا را  )با نافوماني از تو( بو خويشرمن سرمم کروده ايرم، و پووردگارا! ما

 بو ما رحم نکني از زيانکاران خواهيم بود. نب شي و
نسبت داده شده است،  به ش ص آدم در بعضي آيات قوآني خحا اساساً 

َنَ فومايررد  ميچنانکرره  ( 2) َوَّلَ  َنَ   د  لَ     َعز م  اث﴾ يءاَ َم م     اَ ب      لَ َنس     إ َل ﴿َوَلَ   د  َعا   د 
]توجمه  در آغاز کار، ما به آدم فومان داديم )که از ميروه درخرت ممنروا 10

ن ورد( اما او توک فومان کود و )از آن خورد، ودر اوا رل کرار( از او تصرميم 
 درسمي واراده اسمواري مشاهده نکوديم.

اَبَ  إ لَ  ََ َعلَ  ل َّ ي طَان  ي     ﴿لَ اَبس  َّ يَ ب لَ  ْل  ل  د   َش َجَرة   ياَ اَ  ي  َ اَ م  َه    َأ  لَ  َد  َ  َيرَيالَ يَوم ل  
َم   ا م      َوَرق   ِ  َما َوَِ  َ    ا َي ص    َ ان  َعَلي ا  ء ن َا   ا لَ بَ   َد   ََل َم   ا َس   اب  َنَّ   ة   م  ءاَ م  رَ:َّ       يَوَعَص    ْل 

 11 (3) ﴾يلَ َغابَ 
ه نيونگ وحيطه نشسرت و( آدم را وسوسره کرود )و   سپس شيحان )بتوجمه

بدو( گفت  آيا تو را به درخت جاودانگي ومطک فنا نرا پرشيو رهنمرود کرنم؟ 
شرويد( ميميويرد وسرومدي مي)اگو از اين درخت ممنوعه ب وريد، ديگرو ن

باشمي از بدنشان فوو ري ت  هايجامه سوانجام هو دو نفو از آن خوردند )و

                                                 

 .23اعرايق آي  ( 1)
 .115( سابره ِ ق 2)
 .121 -120( سابره ِ ق 3)
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شووا کودنرد  دند )که تا آن زمان از ايشان پناان بود( وو( عورت خود را دي
بچسپانند. بدين گونره  خود بپيچند و به اينکه بوگااي درخمان باشت را بو

 گمواه شد.  آدم از فومان پووردگارو سوپيچي کود و
َهبَ اه  ﴿ُث َّ   قنسبت داده شده اسرت به آدم همچنانکه توبه روفاً  ابَ رَ:َ    لَ هَ  ج 

 12 (1) ﴾يَوَهدَ َعَلي    
توبره او را    سرپس پووردگرارو او را )برواي پيلمبروي( بوگزيرد وتوجمه

 اسملفار( رهنمودو کود. پشيوفت و )به سوي اعمشار و
حروا، در  نکمه داللت دارنرد کره در داسرمان آدم و نيا آيات مشکور بو کطيه

 ارتکاب گناه مود ارل و زن دنباله رو اوست.
سوول ن سمين گناه بشوي، سبب اغواي آدم وباعث اين زن در اسالم م بنابو

 شود.مينصارا عقيده دارند ر شناخمه ن طود او از باشت ر چنانکه ياود و
بپشيويم که حوا عامل آن بود، باز هم مسووليت عواقب ايرن گنراه را  بالفو 

در اين ميان دخموان حروا  شود، وميجز ش ص حوا کس ديگوي ممحمل ن
)َو  َ ز ر  موتکب شده است، بويء هسمند  زيوا  يکه و )زن( از تحمل گناهي

 .دگيوميهيچ نفسي گناه نفس ديگوي را بدوو ن( يواب رٌَة و بَر أخر 
مبين اسالم انسان را مکوم اعالم داشمه ومعيار بوتوي او را تقروا وعمرل  دين

نَ  اري ت م    هللرََي رد إ َنَّ َخَل    لنَّ ا   ﴿مَيَ َا ا  فومايرد  ميرال  قوار داده است  آنجرا کره 
َرَمك ت  َعنَد  يَوأ ن  ًَ   13(2) ﴾َأ   َ اري ت   ّللَّ   َوَجَعل َناري ت  ش ع ابمث َواَ َبائ َ  ل َهَعارَل ابا  إ نَّ َأري 
زني )به نام آدم وحواء( آفويده ايرم،  توجمه  أي مودمان! ما شما را از مود و 
هرو  و را بشناسريد )وقبيطه قبيطه نموده ايم ترا همرديگ شما را تيوه تيوه و و

بيووني از ديگوي مشر ص شرود، و  ويژگي خاص دروني و کسي با تفاوت و
                                                 

 .122( سابره ِ ق 1)
 .13حجرا ق ( سابره 2)
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تروين ميدر پيکوه جامعه انساني نقشي جداگانه داشمه باشريد( بيگمران گوا
 شما در نزد خدا ممقي توين شماست.

کويمه به وضو  بدان داللت دارند که هو دو شق انسران )مرود و  ۀدو آي اين

انوبت در  و دين خدا مکوم هسمند، بدون اينکه فوق ذکورت و زن( در کماب

بينيم مرييا نقصان اين تکويم الاي ابوي داشمه باشرند. اينجاسرت  زيادت و

که در اسالم ارزو انساني زن به خاطو مؤنث بودنش نقصران نيافمره اسرت، 

آن را عنصو مکمل مود شرموده  بطکه اسالم مؤنث بودن زن را تقديو نموده و

اسرالم  ديرمود از د باشد  بنابو اين زن ومي، همچنانکه مود مکمل زن است

بطکره در تکميرل  سرمند،ييا رقيب هرم ن نه ضد و دشمن يکديگو نيسمند، و

 شوند.مينوا انسان ياور يکديگو شموده  ش صيت و

چره خرواهو انسران  در اسالم زن در همه حاالت ر چره مرادر، چره دخمرو و

کره در ميآنارم ني بشويسرت، و ۀزن نريم جامعر وايرمحموم و مکوّم است  ز

حيات جامعه ناايت ت بيو دارد  چون زن ن سمين مدرسه ايست که نسطااي 

نوجوانرران پرروورو  آن کودکرران و شرروند، و درميبشرروي در آن سرراخمه 

گيود، با الگو بروداري ميآنچه را که طفل از مادر فوا  ميدانمي مهيابند  همي

 زند. ميخود را رقم  ۀجامع نوشت مطت وازآن، آينده کشور وسو

دارد  زيوا  تيبا اهم اريبس ويکه در زندگي مود ت ب ستيزن عبارت از موجود

يراور شروهو اسرت در  محبت، و تسکين رو  و ۀزن همسو اوست، يعني ماي

اداره نظام زندگي، زن مادر ماوبانيست که اگو همه مودان جاان دست بام 

زن  وناو را به حيرث مرادر انجرام دهنرد. برد ۀيفتوانند وظميدهند هوگز ن
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يا  يابند، زن دخمو با عاطفه ومينسطاا پوورو ن بينند ومينوازو ن کودکان

 خواهو ماوبان مود است.

عدالت محطق خداوند اينست که ميدان بوتوي ميان افرواد  هاياز نمونه يکي

دست  کهيونه ااجباري، به گ ي وصداخمياري قوار داده، نه ق بشو را کسبي و

 نرژاد، قروم و انوبت، رنگ و انسان در ايجاد آن نقشي ندارد، مانند ذکورت و

قبيطه  زيوا ايناا همه امور اجباري هسمند که دست انسان در ايجراد  نسب و

توانرد مير ن شروعاً و يا ازاله آن نقشي ندارد  بنابو آن امور ممشکوه ر عقالً و

خيوخواه که برو  چه بسا زن نيکوکار، دانا و ها باشد معيار بوتوي ميان انسان

 بوجسمگي دارد. بد ب ت بوتوي و بسياري مودان نادان، فاسق و

حضرور  زيمممرا تيرثياز سره ح يبا بوخوردار جامعه اکثواً در خانواده و زن

 شرمويب  يتوض يکدام آن از نظو اسالم محموم و مکوم است. بوا دارد که هو

مادر بودن، دخمو برودن و همسرو برودنش مرورد  زن را با توجه به گاهيما جا

 .ميدهميبحث قوار 

 :ـ تكريم زن به حيث مادر 1

اسرالم زن را در  ةنشده کره بره انرداز دهيدمينظا تاريخ بشو هيچ دين و در

مقام او را باال بوده باشرد. در اسرالم  جايگاه مادري مورد احموام قوار داده، و

ه مادر در هاي مؤکدي نسبت به تکويم مادر آمده است، که احموام بسفارو

نيکي  است، و هعبادت خداوند قوار گوفم به توحيد و مانيرديح سفارو به ا

با مادر از جمطه واجبات دين توريه شده اسرت. در اسرالم حقروق مرادر برا 

 ۀيرتوب توجه به رنج فواواني که مادر هنگام برارداري، والدت، شريوخوارگي و

در چندين سوره قوآن کويم  طفل تحمل ميکند، مؤکدتو از حق پدر و مکوراً
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ناادينه سرازد کره  نشاذکو گوديده است تا اين حقيقت را در ذهن فوزندان

قروار  گرويانسان بو انسان د کيحقوق مادر بعد از حقوق اهلل در ردر حقوق 

ن َس ا﴿َوَوصَّ ي َنا  فومايرد  ميدارد، چنانکه خداوند  ن اث َعلَ  نَ إل   ي: ابل َدي     مَحََله     أ َم    َوه 
ََ إ َل  ل   ش ك ر   َعاَمني   َأن   َوه  د َول َصال    يف    14(1) ﴾ل َمص ن    َول ابال َدي 

مادرو سفارو کروده ايرم )کره در حرق    ما به انسان در باره پدر وتوجمه

حامطه شرده  نيکي کند، بويژه مادر، چوا که( مادرو بدو ايشان نيک باشد و

 ةهودم بره ضرعح وسسرمي ترازه اي دچرار آمرده اسرت. پايران دور است و

 ةسال است )و در اين دو سال نيز کودک شيو، يعني شيو شيوخوارگي او دو

شريوخوارگي،  ماهره حمرل و 30نوشد. مادر در ايرن مردت ميرا  درجان ما

سران دارد. لرشا بره انمريبزرگموين فداکاري را مبرشول  مامموين خدمات و

 مادرت باو، و هم سپاسگزار پدر و توريه ما اين است( که سپاسگزار من و

بردان را  نيکران را جرزا و )بدان که سوانجام( بازگشت به سوي من اسرت )و

 دهم(.سزا مي

يس يل ق م   أح   الن ا   الن ي ج اء رج   إى»  حديث رحي  آمرده اسرت در
ا   ا ق ُث م      ا   ا ق . «َأم   »  ا   ا ق ا   ا ق ُث م    . «َأم   »حبس     ص   حا::  ا   ا ق 

  15(2) «أ:ابك»ق اا ق ُث م   اا  «أمَ»

مسرمحق حسرن  يشرموآمد وپوسريد  کري ب توجمه  ش صي نزد پيامبو

  بعد ازآن کي؟ ديفومود  مادرت  ش ص پوس امبويمعاشوت من است؟ پ

                                                 

 .14( سابره ل مانق 1)
 ( مه   علي .2)
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فومود  مادرت، گفت  بعد ازآن کي؟ آن حضوت فومود  مرادرت، گفرت  بعرد 

 !ازآن کي؟ فومود  پدرت

أن رج  ال ري  ان ملط  اباي ح  امال أم    يط  ابي    ا، لس  ي  » روايررت شررده  همچنرران
أي م     بل   را  الطَل      «َ، َو :زل   رة واح   دة»ق ق ه     أ ي   َ ح ا   ا  ا   ا الن   ي

توجمه مودي مادر خود را به پشت خود حمل کوده بره 16(1) «والابض   ووابه ا

ام؟ کرودهحرق او را ادا پوسريد  آيرا  امبوداد، از پيرمريدور کعبه طواع 

حرق يرک چيرو او را. يعنري حرق يرک چيرو از  يفومود  نه، حم پيامبو

 دهد.ميچيلاايي که مادر به هنگام والدت فوزندو سو 

ل  ا ق َي رس اب  عأ أر     الن ي ج اء رج   إى» حديث ديگو آمده اسرت  در
َ  أسه  ن ك، ل  ا ق ا ا لالزم»ق ا ا ق نع ت؛ ا ا  «ه   ل َ م   أم » أن أغزو، واد ج  

آمرد و گفرت  يرا  توجمه  ش صي نزد پيرامبو17(2). «لإن اْلنة عند رجلياا

براره  نيرام ترا از شرما در اکنم، آمدهدر جااد شوکت خواهم مي! اهللرسول 

برا  داري؟ گفت  بطه  فومود  پرس يفومود  آيا مادر مشوره بگيوم. پيامبو

 ست.او باو که باشت زيو پاهاي او

 نيرر در اسالم، نيکي با مادر غيو مسطمان است  در اتکويم ماد هاينمونه از

شده که او  تياهلل عناما روا ياز اسما بنت ابوبکو رض هيممفق عط ثيباره حد

 رحم با مادرو که مشوکه بود، پوسيد  پيرامبو ۀدر باره رط از پيامبو

 رحم داشمه باو! ۀفومود  آري با مادرت رط

                                                 

 .4380( مسند البزار، حدي ق 1)
 .3140( سن  النسائي، حدي ق 2)
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رعايرت عاطفره مرادري زن نسربت بره اسالم به زن،  يگشارديگو ارج ۀنمون

از هرم جردا  ياسرباب يشروهو رو فوزندانش است  يعني در ررورتيکه زن و

نگاداري او مسرمحق  طفل نسبت به پدرو در حضانت و ۀشوند، مادر محطّق

 تو شناخمه شده است.

إن ام رأة اال َق َي رس اب  عأ إن ا: ا ه  ا، ري ان :ط ا ل   » حديث آمده اسرت  در
أ ل  ا   وإن ل  س اء، وحجري ل  حاباء، وعاء، وثديي أمه ِل ا، وأرا  أن ينهزع   م ا 

َ  أَحَ  :  ما َّل  نكحيَلا الني  18 (1) .«" أن
 گفت  يا رسول اهلل!   زني به پيامبوتوجمه

گراهش آغوشم پناه پسوم که شکمم جايگاهش، پسماناايم آبش ورو و اين

ن بگيرود! پيرامبو او را از مر هردخوابود، اينک پدرو که موا طالق داده مي

 توي.حضانت طفل مسمحق اي در نگاداري وکه شوهو نکودهفومود  تا زماني

 :ـ تكريم زن به حيث دختر 2

آن  از کروده و يتطق مونينام شوم و ۀدر جاهطيت تولد دخموان را نشان عوباا

وجرود  زيرمرا ن ۀدر جامعر ياحساس نيشدند، که مم سفانه چنميدل تنگ 

داد ترا مريعادات جاهطي موروبي در ميان عوباا به پردر اجرازه  . رسم ودارد

يا بيم ننگي که ممکن است آن دخمرو  و يفاقگ را به خاطو فقو و دخمو خود

قبيطه خود ببار آورد، نرده بره گرور کنرد.  به خانواده، قوم و يهنگام جوان به

ت دخموان، عوب را به هنگام والد يجاهط ۀقوآن کويم حالت پدران در جامع

 کند  ميچنين توريح 

                                                 

 .2278 ق سن  أيب  او ، حدي (1)
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َ ن  ًَ ﴿ َر َأَحد ه ت  م  ا    م س  اَب  ا َوه  اَب رَيي  يٌت ،يَ هَ اَبارَ  يَوإ هلَلا :     م   م  َ   يَم َّ َوج  م    س  ابء  ل َ  اب 
ك    َعلَ   .19(1)﴾َأََ َسآء َما ََي ك م ابنَ  لَُّتَاب    يف   د َس   ي ه ابند َأم   يَما :   َر :    َأُي  س 

 دانسرمند( ومي بردب مي سوشکسرمگي و )دخموان را مايره ننرگ و توجمه  

شرد )آنچنران از فرو  ميکه به يکي از آنان مژده تولد دخمرو داده ميهنگا

ممطرو از  گوديرد وکره( ررورتش سرياه مي کوداو تلييو ميناراحمي چاوه

قبيطه )خود( به خاطو اين مژده  شد. از قوم واندوه مي غم و غضب و خشم و

حيروان  سوگشرمه و شد، خويشمن را پناان ميکود )وداده مي وبه ا کهبدي 

يرا او  را نگاه دارد و دخمو گفت ( آيا اين ننگ را بو خود بپشيود وبه خود مي

 کودند!!ن! چه قضاوت بدي که ميها را در زيو خاک زنده بگور سازد؟

ند پسو ر ننگ، بطکه ر همان ۀيدخمو را نه ما آمد و اسالم يحيهمچو شوا در

ب شرد  قوآنرد کرويم ميخرود  نعمت خداوند شمود که بواي بندگان هبه و

ُ  ل َم   َيَ  اء  گويد  ميدرين باره  ُ  ل َم   َيَ  اء إ ََنوث َويَ َا  ،َأو  ي   َزو ج ا ت   ل  ري ابرَ ﴿يَ َا 
َراَنثَوإ ََنوث َوََي عَ   20(2) ﴾  يماث إ نَّ   َعل يٌت َاد يرٌ َم  َيَ اء عَ     هلل ري 

بره هرو کسري کره  و ب شردميوجمه  به هو کس که ب واهرد دخموانري ]ت

 هم دخمروان، و دهد ويا اينکه هم پسوان مي ب واهد پسواني عحاء ميکند. و

 توانا است. و کند، او بس آگاه مي که را ب واهد نازا خدا هو

خروانيم، بوخري دخمروان نسربت بره بسرياري پسروان ميقصص قوآنري  در

ايرن حقيقرت را در  کرهاودانه توي انجام داده اند، چنانج کارهاي بزرگمو و

                                                 

 59 -58و ق ( سابره 1)
 .50 -49شابريق ( سابره 2)
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گزينرد، پراکيزه ميبينيم که خداوند او را برو ميداسمان مويم دخمو عموان 

ب شد. در داسمان مرويم آمرده ميجاان بوتوي  بو سايو زنان سازد ومياو 

 کرود کرهمي  وقمي زن عمروان مرويم را در شرکم خرود داشرت، آرزو تاس

از جمطره  شرد ترا خردمت هيکرل )معبرد( را انجرام دهرد وحمطش مشکو با

ر انمظار زن عموان بوخالع رکه حمل بدنيا آمدمينيکوکاران باشد  اما هنگا

نيرک  را پرشيوفت و ؤنث برودنش، اورود مرروجر ارود، که خداوند بررمؤنث ب

 ببارو آورد.

دارد مريهمجواري خود در آنجا را پاداو پردري اعرالم  باشت و پيامبو

آنارا  ميتعط حسن ت ديب و و در توبيه ه با دخموانش تعامل حسنه داشمه وک

حق خداوند را در باره ايشان مواعات نمايرد ترا  دهد، و جربو به خو سعي و

 يا اينکه خودو بميود. و شوند که دخموان بزرگ

هني  خلَ أَن وه اب اْلن ة  م  عا  جاري»فومايد  ميدر حديثي  پيامبو چنانکه
 ليا  ا"، و  ر ل   گ  ي"  رق "م    ع  ا  ج  اريهني  ش  ار بص  بعي  الس  با:ة وال  :وأريا  ا ني "

دو دخمو  هتوجمه  کسيک21(1) وض ت أص ا:ع . « بلغا، جاء يابم ال يام ة أَن وه اب حىت

 ( برايو وسح را نفقه دهد وتوبيت کند، من و او مانند اين دو انگشت )سبابه

 شويم.ميهم داخل باشت 

 م   مس لت ل   ا:نه ان ليحس   إليام ا م ا ص حبهاه   م ا»خوانيم  ميحديث ديگو  در
 22 (1) .«أو صحباما   إَ أ خلهاه اْلنة

                                                 

 .2131( صحيح مسلت، حدي ق 1)
 .3670( سن  ا:  ماج ، حدي ق 1)
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اهلل عنامرا. توجمره  هرو  يعرن عبرداهلل برن عبراس رضر يالمومرش و حبان

وي هسرمند،  برا آنارا در مردتي کره برا مسطمانيکه دو دخمو داشمه باشرد و

 ساخت. آن دو دخمو او را داخل باشت خواهند ي کند، قحعاًينيکو

احاديث بدان تصوي  دارند که اين پاداو نيز بواي بوادري وعده داده  بعضي

 پودازد. ميخواهو خود  يا دو شده که به توبيه ونفقه خواهوان و

بوخي احاديث به اين داللت دارد که اين مکافات الاي شرامل کسراني  هکشا

 دخمو باشد. است که به جنس دخمو خوبي کنند، ولو يک

 مؤکرد پيرامبو اسرالم بشرارات مکرور و رحي ، و صوص روي  واين ن با

آيرد کره از آن ميبه حسراب ن قبيطه بار دوو ديگو والدت دخمو بواي پدر و

ننگ خانواده خواهد بود که آنوا به فرال  بيم داشمه باشد، و نه عالمت شوم و

 يو مسمحق شکوگزاري، ورحممر يبد گيوند، بطکه دخمو در اسالم نعمت الا

 گودد.ه بوکت آن فضل وبواب خدا ططب ميکه ب

فاطمره  گراهيتروان جايگراه دخمرو در اسرالم را از جاميبحرث  نيپايان ا در

لاِم ة :ض عة م ا، لم   »  فومايردکره مي افرتيدر امبويرنرزد پ زهوا
توجمه  فاطمره قحعره گوشرمي از وجرود مرن هسرت، 23(2) «أغض با أغضباا

 ورده است.کسي او را به غضب آورد، موا به غضب آ

نقرل شرده اسرت   زين به تعبيو ديگوي از رسول اکوم ثيمفاوم حد اين

سازد مروا چيرزي ميدلگيو  و فاطمه قحعه گوشمي از وجود من هست، خفه

 گوداند موا چيزي که او را خوسند گوداند.ميخوسند  که او را خفه سازد، و

                                                 

 .83132( س  النسائي، حدي ق 2)
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 ـ تكريم زن به حيث همسر 3

ش ن زن را  ت همسو مود باال بوده است، وهمچنان مقام زن را به رف اسالم

 مودمانوا بره ازدواج تشرويق کرود و رهبانيت را باطل اعالن نمود و باال بود و

﴿َوم     آََي      از قدرت خداوند در هسمي بو شمود   يپيوند زناشويي را نشانه ا
ك ت   َأن  َخَلَ  َلك ت م     ك ن ابا  إ لَي َاا َوجَ  َأن  س  َ ةث إ نَّ يف  َأب واجاث ل َهس  ََ  َعَ  :َ ي  َنك ت مَّ اَب َّةث َوَرمح  هلَلل  

مد يَ َهَ كَّر ونَ   24(1) ﴾آلََي د ل َ اب 
عظمت( خداوند اين اسرت کره  )دال بو قدرت و هاياز نشانه يکي   وتوجمه

)در پوترو  بواي شما آفويرد ترا در کنرار آنران تان همسواني را از جنس خود
محبرت  ايشران مارو و ميران شرما و در کشش قطبري( بياراميرد، و جاذبه و

 سراخت، ترا برا آرامرش و دلباخمره ديگروي يک را شريفمه و هو انداخت )و
پيونرد زنردگي  پوورو ش صيت همديگو شويد، و ي ويآسايش، مايه شکوفا

محفوظ باشد( مسرطماً در  روحاني آناا بو قوار و تعادل جسماني و ها وانسان
قدرت خدا( اسرت برواي افواديکره  مت وعظ طي )بويدال و هااين )امور( نشانه
 انديشند.ميخدا(  هايآفويده جاان و هاي)در باره پديده

شمارد که مود در دنيرا از ميهمسو نيکو را باموين بووتي  اسالم امبويپ 
اسرباب سرعادت شروهو بره  الحه را يکري ازرهمين همسرو رر خود دارد، و
 حساب آورد. 

أَ أخ كك ري ن م ا »فوموده اند   خحاب به عمو يک حديث پيامبو در
ره  ا أِاعه   ، وإهللا غ  اب عنا  ا ز امل  رء  امل  رأة الص  احلة، إهللاني  ر إليا  ا س  ر   ، وإهللا أم يكن  

                                                 

 .21رومق ( سابره 1)
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آيا توا آگاه نسازم به باموين بووتي که مود برواي خرود  توجمه 25(1) «ح يه  

خوشرنودو  بره او بنگرود اهبووت همسو نيک اوسرت، هوگر نياندوزد؟ امي

که شوهو از خانه دور شرود، ميهنگا فومانش دهد اطاعت کند وسازد، وقمي 

  مال او حفاظت نمايد. فوزندان و و از آبوو، ناموس، منزل

 (2) «ال  دنيا مه  اٌو، وخ  ن مهاعا  ا امل  رأة الص  احلة» فوماينررد ميحررديث ديگررو  در
 باموين مماا آن همسو نيکوست.  توجمه  دنيا همه مماا است، و26

ين  ، لليه   ش طر   ىم   ربا   ع ام رأة ص احلة ل  د أعان   عل »  فوموده اند همچنان
توجمه  کسي را که خداوند همسو نيکو نصيب کند، 27(3) «ع يف ال  طر الً اي

کروده اسرت، پرس در حفر   کمک بي شک او را در محافظت از نيم دينش

 نصح ديگو دين خود از خدا بموسد.

م ثالث ة، وم   ش  ابة ا:   آ م ثالث ة؛ م  سعا ة ا:  آ "حديث ديگو آمده است   در
م    س  عا ة ا:    آ مق امل  رأة الصاحلة،واملس  ك  الص  اص، واملرري  ُ الص  اص؛ وم    ش   ابة 

والحراکم  رواه أحمد28(4) "ء، واملسك  السابء، واملرري ُ الس ابءا:  آ مق املرأة الساب 

توجمه  سه چيرز از اسرباب نيرک  وقاص يو ابن حبان عن سعد بن أب

از اسباب بد ب مي او  از اسباب نيرک ب مري  سه ديگو وب مي انسان است، 

 از اسرباب بردب مي انسان  همسو خوب، منزل خوب، وموکب خوب است  و

 موکب بد. او  همسو بد، منزل بد و
                                                 

 .1666حدي ق ،( سن  ا:اب او 1)
 .1264ق ( مسند ال ااب اب حممد :  سالمة ال ضاعي، حدي 2)
 .972ط، حدي ق ( املعجت األوس3)
 .1445( مسند امحد، حدي ق 4)
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در کنار تکويم جنس زن، يرک سطسرطه حقروق را برواي همسرو مرود  اسالم

ماو، که نمايرانگو  آورد، مانند شوهو را مطزم نموده تا آنوا بجا تعيين کوده، و

فومايرد  مياراده شوهو نسربت بره همسروو هسرت  قروآن کرويم  رغبت و

ِ   َّ ﴿َوءا      ابا    َ َلك     ت  َع       لن َساءَص    د اَا  َ      ِ م ن        نَ   س    اث َلك ل     ابه  َهن ي     اث  ءيَش    و  لَ    ةث لَ    إ ن 
 29 (1)﴾مَّر ي اث 

اي خدايانره فويضره خالصرانه و ايهزنان را بعنوان هدي هايماويه   وتوجمه

رضايت خاطو چيزي از ماويه خود را به شما ب شيدند،  بپودازيد. پس اگو با

 گوارا مصوع کنيد. )دريافت داريد و( حالل و آن را

ارزي که  هديه است نه به معناي باا و در زبان عوب به معناي عحيه و نحطۀ

تبطيرو  هاپودازدر آنگونه که بعضيميجنسي به زن  هايشوهو در بوابو باوه

 کنند.مياشاعه  و

جمطه حقوق همسو بو شوهو پوداخت نفقه ومعاشوت حسنه با اوست، کره  از

 بحث مفصل دارد. يدر کمب فقا

ين مقردس اسرالم ش صريت همسرو را برا ازدواج در يرعالوه کود که آ ديبا

فوهنگ غوب معمول است که  ش صيت شوهو ذوب نکوده است، چنانکه در

لقرب خرانوادگي  نسرب و ديگو همسو به نام و ، وگوددميهمسو تابع شوهو 

شود  امرا ميشود، بطکه به نام همسو فالن مود شناخمه مين خويش شناخمه

تش ص ش صيت زن بعد از ازدواج همچنان محفوظ  و مقالليتدر اسالم اس

را برا اسرم ونسرب خودشران  ينجاست که ما همسوان پيرامبو  است  از

                                                 

 .4نساءق ( سابره 1)
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خويطد، عا شه بنت ابو بکو، حفصه بنت عمرو،   خديجه بنتشناسيم، مثالًمي

 .وهايام حبيبه بنت ابو سفيان، رفيه بنت حيي وغ

نره  يابرد، وميدر اسالم ش صيت مدني زن با عقد ازدواج نقصان ن همچنان

و تصروفات مرالي از دسرت يوسرا معامالت زن اهطيت خود را در باب عقود و

فرووو  ج مسرمقالنه بره خويرد وتواند بعرد از ازدواميدهد  بنابواين زن مي

رردقه  ي خود بب شرد ويمطکيمااي خود تصوع کند و از دارا دست زند، در

 معامالت. وهيغ دعوا بواه اندازد و کند، وکيل گيود و
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 زنان هيحقوق زن و حرمت خشونت عل
  ...نيامجع واصحابه آلهی رسول هللا وعل یوالسالم عل هلل والصالةاحلمد
ْ  ن ا      ﴿: مياحلک  قرآنه قال هللا يف :بعداما ُا م  مل  لاوا َا َلَ  ُا ما الا  أاي ُّها ا الَّا ا ا اَّ اوا وا رابا َيا

هاا زاو جاهاا واباثا    َّ لاقا مل َا داة  وا هاماا رلجااًلا كاثلرياا وانلسااءا وااحل   َّ  1(1) ﴾ مل
 که شممارا از يهمان کس ديزيبپره ارتانگپروردمردم از مخالفت  اي:ترجمه

 از ان دو ممردان و از جنس او خلق کرد و زيهمسر او را ن و ديفرآانسان  کي

 را منتشر ساخت. ياريزنان بس

 ن،يمنؤمم شمما خودم وهممه، از شيشهداء اسالم، پم بهيبه ارواح ط درود با

  .کنممي هيتوص ياله يتقوا تيبرادران را به رعا خواهران و

 نايم صحبت امروز ما در رابطه به حقوق زن از نظر اسالم است، چرا موضوع

خصوص در جامعه ما وجمود  نايچه مشکالت در موضوع را انتخاب کردم؟ و

ما بمه  اايشناسد؟يم تيبه رسم هازن يرا برا يچه حقوق زياسالم عز دارد؟ و

سموا   هماده و نهااي؟ريخ اي مايکرده تيحقوق را رعا نايمسلمان کيعنوان 

 قطعماً را به خود مشغو  کمرده اسمت و شما از کدام از من و ذهن هر رگيد

اسمالم بمه  ميدانيهمه مم کهيحال مسئله وجود دارد، در نايدر زيمشکالت ن

                                                 

 .1نساء: ( سوره 1)
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 و زن از نظمر خلقمت ممرد و نيب يفرق چيه نيد نيکاملتر و نيعنوان بهتر

َاكا ر  ﴿ :ديفرمامي ميقران کر ستين ليانجام عمل صالح قا   ْ َا صا احللاا مل  ْ  عامل  ما
ْل ما ا كا اناوا ي اع ما  سا  راهام  ِبلاح  زلي اَّ اهام  أاج  يلي اَّاها حايااةا طاي لباةا والاَّاج  ٌْ ف الاَّاح  مل  ﴾لا و ا أاو  أان  ثاى واهاوا ماؤ 

 کمهيزن در حال ايمانجام دهمد خمواه ممرد باشمد  ايستهياکس کار ش هر2(1)

 نيرا بمه بهتمر نهماآپمادا   و ميداريپاک زنده م اتيمن است او را به حؤم

را  ضينموع تبعم چيهم زيزپس اسالم ع داد. ميانجام داده اند خواه کهياعمال

 تيممردان بمه رسمم يکمه بمرا يهمه حقموق و دارديروا نم هانسبت به زن

بمه  زيمن همازن يمصلحت است، برا که در آن حکمت و يتفاوت اب شناسديم

مسمئله را درک  تيمتر اهمروشمن بهتمر و يمما زممان و شناسمديم تيرسم

 .ميقبل از ظهور اسالم داشته باش و تيجاهل ةبه دور ياهگکه ن ميکنيم

 :ميحقوق داشته باش از حق و يفيتعر مين که وارد بحث شوآ از قبل و

 حق: فيتعر

 درسمت، ضمد باطمل، تابمت و واجم  همر راسمت و ير لغت بمه معنمحق د 

بهمره از  و  ينصم عمد  و ن،يقي يبه معن زيکه البته واقع شود، و ن ستيکار

 3(2). روديما  به کار م ملک و و يزيچ

 : ياصطالح فيتعر

 در اصطالح فقه:  -1

 :روديبه کار م يدر فقه به دو معن حق

                                                 

 .97حنَ: ( سوره 1)
 .1371( عميد حسْ، فرهَّگ فارسي عميد هترا ، انتشارات امري كبري، 2)
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شمده کمه  ينيشمبيکه در قانون امور پ يمعن نايبه حق در مقابل حکم يکي

اممور قابمل  نايم ،دهمد رييمتغ را نهاآاز  يبه قصد خود برخ توانديشخص م

 ن،ينوع از ما  است در مقابمل عم يدوم حق به معن د،نيوگيرا حق م رييتغ

 4(1) انتفاع منفعت و ن،يد

 در اصطالح حقوق:  -2

تما از مما   دهديم که حقوق هر کشور به اشخاص ستيقدرت و ييتوانا حق

 يرگميدرا از  يانجام دادن کار انتقا  ما  و اي استفاده کند و ميبطور مستق

 5 (2) بخواهد

 حقوق: فيتعر

که بمه  فيتعر کياست که ما فقط  رفتهگ صورت يمختلف فيحقوق تعار از

  :ميکنيبحث ما ارتباط دارد ذکر م
 يهرکسم يت بمراحفظ نظم در اجتماع حکومم روابط مردم و ميتنظ يبرا -

 نيما ،دهمديبمه او م يتوان خاصم و شناسديم نراگيرا در برابر د ياراتياخت
قسمم از  ناين حقموق اسمت بمهآنامنمد کمه جممع ميرا حق  يوتوانا ازيامت

حمق  ت،يمحق مالک ات،يمانند حق ح شوديم تهفگ هم يحقوق، حقوق فرد
بشمر ممورد  بمه عنموان حقموق ياهگم حقوق ناي بخش از ... ووشغل  يازاد
 6 (3) رديگيقرار م تيحما

                                                 

 ( جع َر لَّگرودَ، حممد جع ر، َّرميَّالوَژ حووق.1)
 .12( فاطمه فهيمي، حووق مايل ز ، ص 2)
 ( مها .3)
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 کمه در باشمديم ييقضما يهاهيمرو و عتيحقموق همم عمرش، شمر يمبنا و

 مقدس اسالم است. عتيشر شتريحقوق ب يمبنامياسال يهاکشور

 حقوق زن: يخيتار ةنيشيپ

ممورد  يونگونماگ يهاشمکل و يخيمختلف تمار يهادوره و هاعرصه در زنان

زنمان در جواممع  تيبمر وضمع يممرور کوتماه ستيستم واقع شده اند، بد ن

 :ميمختلف داشته باش

 :وناني -1

 يجامعه بشمر شرفتيدر پ يادياست که سهم ز هاتمدن نيتراز کهن وناني

محروم بودند، آنان حق  مظلوم و يجامعه براست ناي داشته است اما زنان در

نماممکن بمود،  شانيبرا يدر محکمه قضا يعقد قرار داد نداشتند، اقامه دعو

  .بردميشوهر ارث ن گاز مرزن پس 

 روم باستان: -2

در اجتمماع  يمنزلتم قمدر و چيارز  بمود کمه هميبم يزيمانند کنميرو زن

شموهر  حمق  در برابمر پمدر و شمد،يفرو  م و دينداشت وچون برده خر

 نداشت. اتيح معاشرت و ت،يمالک

 :باستان راناي -3

 کيمنداشت وتنهما بمه عنموان  يحقوق تيشخص يساسان يدر امپراطور زن

 .باشد يحق کس اي و ياز آن کس ستيتوانياو تنها م شد،يفرض م ئش
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 :هنــــد -4

 يآبمرويب ةزن سرچشمم ممده اسمت:آ نيباره زن چنممانو در ةقانون نام در

است، لماا از زن  يخاک يگاست، زن سرچشمه نزاع است، زن سرچشمه زند

 حار کن.

بمود  يسوز زنده اي( ي)سات مراسم ميدر هند قد جيرارسوم  داب وآجمله  از

از  يودالگم هممراه او در زيمشوهر همسمر او را ن گکه بر طبق آن پس از مر

 7 (1) کردنديزنده زنده دفن م اي سوزاندنديتش مآ

 اسالم: زنان قبل از تيوضع

را منشم   يو عمرب بود، هيفروما خوار و ياز اسالم و در دوره جاهل شيپ زن

ات در خانمه دادنمديبه پمدر خمانواده خبمر م يوقت ست،يدانيم گنن وذلت 

 بما شمد،يم اهيغض  س شده است، چهره ا  از شدت خشم و دايپ يدختر

در خماک پنهمان سمازد،  ايمه دارد گمن يکه آن را به خوار کرديخود فکر م

  :دينمايم فيتوص نيرا چن تيعوض ميقرآن کر

را أاحاداهام  بل ﴿ َاا باش ل إل وادًّا واهاوا كاظليٌم وا هاها ماس  َا واج  ان  ثاى ظا ْ  سا وءل  ،ْل  مل مل  ْا ال وا و  ي اتاوااراى مل 
را بلهل  ُاماو ا اي  ماا باش ل ُاها عالاى هاو   أام  ياداسُّها يفل الُّتُّاابل أاًلا سااءا ماا َيا   8(2) ﴾سل

شمده  فرزنمد دختمر ياز آنها بشارت داده شود، که دارا يکيبه  کهيامگهن و
است، بخاطر  نيگخشم کهيحالدر شود،يم اهيس يا  از شدت ناراحتچهره
 و شمود،يکمه بمه او داده شمده اسمت از قموم خمود پنهمان م يبشمارت يبد

                                                 

 .16، ص حه فاطمه فهيمي، حووق مايل ز ( 1)
 .59َ: حن( سوره 2)
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در خاک پنهان ا  سمازد،  ايهدارد، گن يبه خوار را او ايآ ردان است کهگسر
 .کننديکه بد حکم م ديباش اهگآ

عمدم  عقمل وترفمتن  نيبم ود کمه بما ازبم يبشمر اتيماز ح ةمرحل تيجاهل

نسمبت  تيمجنا داشت، ظلم و سلطه آن بر قلم رو وجود، حضور و تيحاکم

 و مکمرمموجود  نياز زيرا ن اتيحق ح يرفت که حتگ به زنان آن چنان اوج

 : ديفرمايم ريدر سوره تکو ميرفت، قرآن کرگ فيلط

ءاوداةا سائللات  ﴿ َاا ال ماو  إل َان ب  قا  ،وا َ ل   9(1) ﴾تللات  ِبلا
نماه کشمته گ نيور شده سوا  خواهد شد که بمه کمدامگ دختران زنده به از

 گننم رفته شد، فقط بخاطر تعصم  نماروا وگ از آنها يحق انسان نيا شده و

 ذلمت و ةيمما شوند و رياس هاگدخترها در جن و هابدون جهت که مبادا زن

 ردد.گ يخوار

 زنان بعد از اسالم: تيوضع

اعممما  پسممت، جاهالنممه و  رفتممار و نيتمما چنمم رفممتيم کممهيزمان درسممت

 زيمصبر خدا همم لبر ايوگ شود، ليار تبدگماند و ريگبه رو  فرا ناکوحشت

آن بسماط  دنيمبرچ يرا بمرا ا  محممدامبريمکمه پ ديينپا يريد شد و

تحمو   انقمالب و کيمبمه منزلمه  اسمالم امبريبعثت پ خت،يگانبر نيگنن

 اعماده حقموق و اصالح وضمع موجمود و يآغاز براسر  همه جانبه، و و قيعم

آن، آن  تيشخصم بمه زن و ياه انسانگبا ن زيزن بود، اسالم عز يواقع اهگيجا

 کي کهييهاارز  نجات داد، آمد تمام حقوق و يستين اه سقوط وگرا از پرت

زن  شناخت، با ظهمور اسمالم: تيزن هم به رسم يانسان برخوردار است برا
                                                 

 .9َُّوير: ( سوره 1)
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اسمالم زن را  د،يمردگ برخموردار يانسمان و ،ياجتمماع ،يدحقوق فر ةياز کل

دانسمته و او را در  اريماخت اراده و ،يمانند مرد، برخوردار از روح کامل انسمان

صف قرار  کيدو را در  لاا هر ند،يبمياست  نشيتکامل که هدش آفر ريمس

ا الَّا ا ا ايَيا ﴿ با داده و مالک  دهد،يمورد خطاب قرار م ﴾آمَّ وا ْيهاال َيأَي﴿ ﴾ها

 ميکمرنسم ، قرآن نمااد و تينمه جنسم دانديم تيانسان را در تقوا و يبرتر

َا ايَيا ﴿ :ديمممفرمامي َاكا   ر  واأان  ثا   ى واجاعال َّا   اكام   ا   عاوبا واق اباا ل      ْ َّا   اكام  مل    لاو  َا َا  ها   ا الَّا   ا ا إل
ُام  علَّ دا اَّللال أاَّ  وااكام   راما  10 (1) ﴾للت اعاارافاوا إل ا أاك 

 و اريبسم يهااه شمعبهگمآن و ميديممرد آفر زن و کيشمارا از  ةمردم هم يا

افتخمار  ةيمنمااد ما و نسم  که اصل و ديتا بدان ميديردانگ مخلتف يهافرقه

 شما است. نيترتقوا شما نزد خدا با نيبلکه بهتر ست،ين

فهرسمت  ،ميديمفهم همااسالم را نسبت به زن ةعادالن و ياه انسانگکه ن حا 

 .کنميم انيب شناسديم تيبه رسم هازن يبرا زيکه اسالم عز يوقوار حق

 :اتيحق ح -1

 چيهم برخوردار است، و اتيسبد موجودات از حق حگل سر به عنوان انسان

ملَّا ا ﴿ :ديمفرمايم ميکمرمرد وجمود نمدارد، قرآن زن و نيب يفرق َ  ماؤ  تا  ْ  ي او  واما 
ا اللدا َا ا فاجازااؤاها جاهاَّاما   11(2) ﴾فليهاا مات اعام لدا

آتش جهمنم ا اهگميجهت به قتل برسماند جا دونمن را بوانسان م کس هر

 .مانديم يدر آن باق شهيهم و خواهد بود،

                                                 

 .13حجرات: ( سوره 1)
 .93نساء: ( سوره 2)
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  :زن ياستقالل مال و تيحق مالک -2

آنمان هماننمد  ياستقال  ممال و تيمالک نيان دگبزر اتيروا قرآن و اتيآ در

مشماهده  هماحقموق آن نيبم يضيتبع و تفاوت مردان محترم شمرده شده و

تاسا باوا والللَّ لسا اءل ناصل يٌب َّلا ا ﴿ :ديفرمايم ميقرآن کر شود،ينم لللر لجا الل ناصل يٌب َّلا ا اك 
ا  تاساب   12(1) ﴾اك 

 نايم ،يبينصم زيمرا ن زنان و ورندآينچه به دست مآاست از   يرا نص مردان

خودشمان  يامردان را مالک دسمت آوردهم صراحت زنان و و يبه روشن هيآ

 یمس لاوو  عل  )الَّ ا  نقمل شمده اسمت: و از حضرت امام شافعي داند،يم
 13(2) أمواهلم(
 شاناي از زين دارند، و الءياست خود سلطه و ملکي ما نسبت به اموا  و مردم

 14(3) (دمه کحرمة  حرمة مال املومْ، )شده نقل
 نيمثا  آن بما و اتيروا نيا من مانند احترام خون اوست، درؤما  م احترام

 من شمامل زن وؤمم اطمالق نماس و دارد ومود نموج يرقمف چيمزن ه رد ومم
 .شوديمرد م

 :آمددر و ليتحص حق اشتغال و -3
 رفماه و نيو تم م يگل زنمدهيفمراهم آوردن وسما اممرار معما  و لهيوس کار

اسمت بما  يچنمان عظمتمآن ياسمالم دارا يفرد است، نظام حقموق شيآسا

                                                 

 .32نساء: ( سوره 1)
، ص 26، از جمل     اس   المي بب الش  عري يف ال و   ه ا س   المي،   238( جمل  ة البي   ا  ع  دد 2)

 ، املتُتبة الشاملة.27
 .94( سَّْ الدار قوين، حديث: 3)
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حقموق را  نيهنموز کماملتر ،اردگميمت آن ماقمرن از قمدکه پانزده يوجود

در  يفميبا آنکه از نظر اسمالم زن تکل کند،يمخصوصاً در مورد زنان مطرح م

فرزند تحمت عنموان  زن و ةنيهز نيت م خانواده ندارد، و يگزندخرج  نيت م

 ياشتغا  بمه شمغل حا  زن در انتخاب و ناي مرد است، با فينفقه جزء وظا

 آزاد است. نباشد مختار و يگمصالح خانواده يکه مناف

 15(1)پرداخت. مياسالم به تجارت  گبزر يبانو جهيخد حضرت

 :حق ارث -4

خمود  ياجتمماع و ياز حقوق ممال ياريکه زن از بس ييدر فضا ميکرد عرض

 به آن و يمدن و ياجتماع و يحقوق انسان ياسالم عالوه بر اعطا ،محروم بود

اعمم از زوجمه،  زيمزن ن راثيماو در ممورد م يانسان تيثيح و باال بردن ش ن

 هيمآ و مقررات را وضع کرده اسمت، خداونمد در نيخواهر قوان مادر، دختر، و

اق  رابا و ا والللَّ لسا اءل ﴿: ديفرمايسوره نساء م تهف ا ل وااْل  يٌب َّلاا َّ اراكا ال واالل دا لللر لجاالل ناصل
ا ل  يٌب َّلاا َّ اراكا ال وااللدا يباا ما  راوضااناصل ث ارا ناصل َا ملَّ ها أاو  كا اق  راباو ا َّلاا قا  16(2)﴾وااْل 

 اارنمدگيم يجما از خمود بمر شاوندانيخو و مادر نچه پدر وآمردان از  يبرا

 ااردگميم شماوندانيخو و ممادر از آنچه پدر و زيزنان ن يبرا است، و ميسه

 نيمياسمت تع ميسمه نايم اد،يمز ايم باشد ما  کمواه آن مماست، خ ميسه

 .يپرداختن شده و

  مرد: زن و راثيبرتفاوت م اشکال

                                                 

 .111( فاطمه فهميمي، حووق مايل ز ، ص 1)
 .7نساء: ( سوره 2)
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ل ﴿ ديفرماميکه  ءنسا ةسور ازدهمي هيآ به توجه با ان  ثايا ني  َا حا   ل اْل  ث   َاكارل مل  (1)﴾للل 
سموا   اشمکا  و هاگ رسد.مي راثيزنان م برابر مردان دو يبرا يموارد در17

 فمتگ ديمباجمواب  ، دراسمت ضيعتب جا تفاوت و نيا شود که درميمطرح 
 ديد از ،استعدالت  نيحکم اسالم ع ناي ميکنمي اهگن هاحکمتبه  کهيزمان
 سمهم و زن رايمز بمرد،ميمرد بهمره  از شتريزن ب ،مرحله مصرش و يقتصادا

 امما خمرج کمردن ان نمدارد، يبمرا ميالزا چيه و دارديم هگن را خودي يدارا
 يبرا شود،ميمصرش  يگزنده ةنيهز و نفقه نيم ت انيجر در غالباً مرد مسه

 دختمر مانمد، کيم و پسر کي او از و فوت کرد يپدر ،مينما ذکر يشما مثال
لمک  دو و پسر يبرا يلک افغان چهار راث ماند،يهم م يمبلغ شش لک افغان

تممام  انمهيطو و يعروسم ةنيهز يبرا کندميازدواج  پسر دختر، يبرا يافغان
 نفقمه ،رديمگميهمم  هيمهر کند،يم شوهر دختر اما مصرش شد، شيهاپو 

 ندارد. يمصرف چيشوهر، ه يهم باال

 :تيحق وص -5
 يوصم ،نمدينما تيمثل مردان وص توانندياست که م ناياز حقوق زنان يکي

 نيبم يفرقم چيمورد ه ناي در رد،يگصورت تيبه نفع شان وص اي رنديگ قرار
 مرد وجود ندارد. زن و

 :حق نفقه -6
رفتمه گ زن در نظمر يمقمدس اسمالم بمرا نيکه د يحقوق نياز مهمتر يکي

بر عهده شوهر قرار داده شمده  يفيباشد که به عنوان تکلمياست حق نفقه 

                                                 

 .11نساء: ( سوره 1)
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ل ماع  راو ل ًلا ﴿: ديمفرمايم مياست، قرآن کمر ْا بل ْا واكلس  واهتاا لا ودل لا ها رلز ق اها  واعالا ى ال ماو 
عاها  ُالافا ن ا  ٌ  إلًلا واس   18 (1) ﴾اَّا

 او متولمد شمده )پمدر( الزم اسمت خموراک و يآن کس که فرزنمد بمرا بر و

از مقمدار  شيکس موظف به بم چيه بپردازد، و ستهيپوشاک مادر را بطور شا

که در مورد زنان حامله مطلقه ناز  شده پدران  هيآ ناي ست،يخود ن ييتوانا

 انيمان کمرده و در برا مکلف به پرداخت خوراک و پوشاک زن آنها فرزندان و

است:  نيباره چن ناي در رگيد ةيآ در مورد ماکور صراحت دارد، نفقه جوبو

ْ  أام  وااهلللم  ﴿ َا اَّللاا ب اع ضاهام  عالاى ب اع ض  واِبلا ا أان   اوا وا مل  الر لجاالا ق اوااماو ا عالاى الَّ لسااءل ِبلاا فاضا
 19(2) ﴾ي بل ِبلاا حا ل ا اَّللاا فاالصااحللااتا قاانلتااٌت حاافلظااٌت للل غا 

خداونمد از نظمر  کمهيها يهبان زنان اند بخماطر برتمرگن سرپرست و مردان

بخمماطر  قمرار داده اسمت، و رگميد ينسمبت بممه بعضم يبعضم ياجتمماع بمرا

هستند  يزنان صالح زنان و کنند،ياز اموا  شان در مورد زنان م کهيهاانفاق

آنمان  يرا که خدا برا يحقوق خود اسرار و همسر ابيدر غ اند، وکه متواضع

 .دنکنيحفظ م ادهد قرار

 يرگميدار مخمارج داست کمه عهمده يکس ميق قيم چنين معني شده است:

 منظور از بما مبالغه است، و غهيص اميق و قوام و کند،يانفاق م يبه و شده و

  همسران است، نفقه و هيمهر انفاق و فهيشر هيآ أنفقوا در

                                                 

 .233بورة: ( سوره 1)
 .34نساء: ( سوره 2)
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در  امبريمزن داللت دارد از جمله: پ ةنفق دوجو بر ياريبس اتيروا همچنان و

ل ماع راو ل ﴿الوداع فرمود:  حجة خطبه ْا بل واهتاا ْا واكلس  لاودل لاها رلز ق اها  20(1)﴾واعالاى ال ماو 

 .دياداء کن يگستهيشا و يکيپوشاک زنان را به ن باد خوراک و شما بر

 :هيحق مهر -7

آن کلممه  يبمه جما در قرآن به کار نرفتمه اسمت و اًنيع هيمهر ايمهر  کلمه

کمرده  فيمتعر ونهگناي صداق را کسر صاد استعما  شده و ايصداق به فتح 

چهمار  ةيمآ در دهمد،ياست که مرد در عقد ازدواج به زن م ياند: صداق مال

ْا حنل لاةا ﴿امده است:  سوره نساء  21(2) ﴾واآاَّاوا الَّ لسااءا صاداقااهتلل

 کمه از ينکمات د،يمبه آنمان بپرداز يبده اي نان تان را از باب پادا  وز هيمهر

 :شودياستفاده م هيآ ناي

بودن عالقه مرد به زن است، چون صمداق  ني)صداق( نشانه راست هيمهر -1

 از ماده صدق است.
به خمود زن  هيکه مهر رسانديمطل  را م ناي هن ريملحق کردن ضم با -2

 .ستيکردن دختر ن گمزد بزر هيمهر و برادر مادر، و نه پدر، رد،يگيتعلق م
نکتمه را متماکر  نايم ذکمر شمده اسمت، هيمآ با کلمه نحله که در اداممه -3
سمخن  را نمدارد، و هيمعط کش و شيپ ه،يجز هد يعنوان هيکه مهر شوديم

 هيمالبتمه مهر کنمد،يدختراسمت رد م يبهما هيمهر را که معتقد اند يکسان
 ما بر اختصار است. يناب بحث مفصل دارد و

 :ليتحص و ميحق تعل -8
                                                 

 .233بوره: ( سوره 1)
 .4نساء: ( سوره 2)
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او بمه  دنيانسان و رسم ياسالم، کما  معنو اهگدياز د تيترب و ميتعل هدش

اسمالم  امبريمممرد وجمود نمدارد، پ زن و نيفمرق بم چيه است، و يقرب اله

 22 (1) کَ مسلم(  يعل ضةيفر  )طلب العلمفرموده است: 

 واج  است.مرد مسلمان  و زن دانش بر هر علم و طل 

مموارد  ياسمت کمه در بعضم ناي از مشکالت ما در افغانستان يکي مت سفانه

اسمالم غفلمت  گآمموزه بمزر نيما و از ميريمگيدختمران را م ليجلو تحصم

 تيمترب و ميجامعمه تعلم کيرفت  شيپ و ياساس ترق کهيدر حال م،يکنيم

 ليتشمکرا  که نصمف جامعمه ممادختران زنان و تيترب و مير به تعلگا ،است

 متممدن و شمرفته،يکشمور پ ميشمو يقمادر مم ونمهگچ ميهمت نکن دهديم

 .ميداشته باش يصنعت

 :حق انتخاب کردن -9

شمامل  توانمديهمم م باشمد ومي ياسميس يهاانتخاب کردن در صحنه حق

 نيسمازترسرنوشت و نيزن شمود، از آن جملمه مهمتمر يگزنمد يهاانتخاب

است، که مت سفانه در کشور  ندهايرزن همان انتخاب همس کي يانتخاب برا

 در يخمود و و رديگيدختر صورت م نيوالد ياز سو هاانتخاب نيشتريما ب

 مياز جرا ياريفت که عامل بسگ توانيندارد، به صراحت م ينقش نهيزم ناي

کودکمان  هيمتنب ،يرکشگيد ،يخودکش ،يجنس ميخانه، جرا : فرار ازلياز قب

 از قبمل و ياجبار يهاازدواج نيدر هم شهي... ردر خانه توسط مادر، طالق و

از  ياريبسم يمشکل کشما توانديامر مهم م ناي دارد، لاا توجه به رشد سن

                                                 

 .224( سَّْ ابْ ماجه، حديث: 1)
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افغانسمتان کمه  يدر جامعه افغانستان باشد، قمانون ممدن ياجتماع تمعضال

 نينموع ازدواج چمموضممدر م 70اده ممم اسمت در ميالمرفته از فقه اسگرمب

 :دارديمقرر م

را  يگسمال 16انماث  و 18که ذکور سن  شوديکامل م يازدواج وقت تيهلا"

 "کرده باشد ليتکم

زنهما و دختمران جموان حمق انتخماب  يحقوق بمرا نيتراز مهم يکياز  پس

خمود را انتخماب  ندهايخمود همسمر اريمو اخت يبما آزاد ديهمسر است که با

جاهما  يبعضم . در ميممشمکل دار اريخصوص بس نايسفانه در ر متگکنند، م

کردن احسماس ،  يبا قربان خواهنديناپسند وجود دارد که م اريبس ايعنعنه

را  يخمون يدختمر، نمزاع و جنجمال کيزن و  کي ةنديآ و تيو شخص اطفهع

کمه  ييهماو بمد  دادن ياجبار يهاونه است ازدواجگنيخاتمه بخشند. و هم

مبارک رسمو   هريدر س کهيدر حال ردد،گيدختران لحاظ نم تيآن رضا در

 تيزنهما و دختمران بمه رسمم يحق انتخاب همسر را کمامالً بمرا ناياهلل

 خود شوهر نموده اند. تيبا رضا امبريشناخت و دختران پمي

 .ميداشته باش يدادن زنان مکثبد عمل ناپسند يرو ستين بد

 دادن: بد

 هنموز از مناطق افغانستان است کمه تما يدر برخ مييعرش قد کيدادن  بد

 و هاخانواده ينيالبذات يهافصل کشمکش حل و يبرا عادتاً و معمو  است

خانواده ممرد  اي و لهياز قب يدختر د،يآياز آن استفاده به عمل م لهيدو قب اي

 فراهم شمده و شاناي تا قناعت شوديقاتل به جان  متضرر داده م ايمتجاوز 

اعمما   نيبمه چنم شود، بدون شک توسل رفتهگ شتريکشتار ب قتل و يجلو
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از  رددگيم يکه به سرنوشت دختران بازمياسال ميخشونت بار وخالش تعال

 ليمکشمور ممردود اسمت، بمه دو دل ةنافا نيقوان و ميالماس عتيرمنظر شمم

  :کنمياشاره م

َ  راى﴿ :ديمفرمايقرآن م -1  ينماهگ کمس بمار چيهم23(1) ﴾واًلا َّا زلرا واازلراٌة ولز را أا

 يدارد کمه قربمان ينماهگ دختمر چمه نايءً بنا کشد،ينمرا به دو   يرگيد

 .شود رگيد يکس تيجنا

رغبمت  وجود دارد، زن بدون رضما و زياکراه ن در عنعنه بد دادن اجبار و -2

 اساس باطل است، لماا نکاح از نيا و شوديم رانگيد تيجنا يخود  قربان

کمما   وهر بماش حق انتخاب زوج و ديبا عمل ناپسند وکار حرام است و ناي

 24(2) ها داده شود.به زن ارياخت و يزادآ

 :ياجتماع و ياسيحقوق س -10

 ،يخمواهر ،يتقمدس دختمر بما آرام بخمش، و ف،يمبه عنوان موجود ظر زن

 را نشناسد و ر ارز  خودگتکامل جامعه است، ا ريدر مس يمادر و يهمسر

 ، زن واسمت يجامعه از موهبت او محروم باشد انحطاط آن جامعمه قطعم اي

انمد،  يمسماو هاتيمسمؤل و فيالزام بمه وظما از حقوق و يمرد در بهره مند

ُام  عالا  ى ب اع   ض  لللر لجا  الل ﴿: ديممفرمايم ميکممرقرآن َا اَّللاا بل  هل ب اع ضا   ا ما  ا فاضا   َّا  و  واًلا َّ اتاما

                                                 

 .15اسراء: ( سوره 1)
 .26( اضرار عر  و عَّعَّه َپسَّد از مَّظر قانو  و  ريعت اسالمي، ص 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق زن و حرمت خشونت...                         هاي جمعه                       خطبه

 

836 

 

أالاوا اَّللاا  ا وااس  تاساب  يٌب َّلاا اك  تاساباوا والللَّ لسااءل ناصل يٌب َّلاا اك  َ ل ناصل ُا  ْ  فاض للهل إل ا اَّللاا كا ا ا بل  مل
ء  عالليماا  25(1) ﴾ اي 

داده آرزو  قمرار رگميبعض از شما بمر بعمض د يرا که خداوند برا ييهايبرتر

بمر  و شمما يگحفظ نظام زند يبرا يحقوق و يعيطب يهاتفاوت ني)ا دينکن

بدسمت آنچمه  از يبيحما ( ممردان را نصم نايم بما يطبق عدالت است، ولم

 است. يبينص زيرا ن زنان و ورندآيم

 تيزنممان بممه رسممم يرا بممرا ياسمميوس ياسممالم همممه حقمموق اجتممماع بنمماءً

به  شوديم ريامروزه تعب است و عتيمسائل موضوع ب ناي از يکي ،شناسديم

فمتح  بمار در کيم و هيمبيدر سا  ششم هجرت در صلح حد کباري ،يحق رأ

 ياله و ياسيس مانيپ ناي   مردان، دردو  به دو هارفت، زنگ مکه انجام

رفت اعالم کرد آنهما از گ عتياز زنان ب کهيامگهن اکرم امبريوارد شدند، پ

در  تواننممديم جامعممه هسممتند و نياديممارکممان بن اجتممماع و يعناصممر اصممل

 26(2) کننده داشته باشند. نييسرنوشت اجتماع نقش تع

 در مورد حقوق زنها: يمشکالت

 :هاانواع خشونت

 .يکيزيخشونت ف -1

 .يخشونت روان -2

 .يخشونت اقتصاد -3
                                                 

 .32نساء:  ( سوره1)
 ، در قوانني مجهور  اسالمي افغانستا ، جمموعه مواًلت، مهايش َز  در ( جايگاه حووق ز 2)

   ،  .258ص  3افغانستا  از كرَب گوهَر
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  .يخشونت جنس -4

 .يخشونت اجتماع -5

  .يصح و يخشونت بهداشت -6

 .قبل از وقت يهاازدواج -7

 .ياجبار يهاازدواج -8

 .يگخانواده و يلويدادن دختران در منازعات قببد -9

  .ميتعل و ليدختران از تحص تيمحروم -10

 .راثيحق م و تيزنان از حق مالک تيمحروم -11

  .يشغل يهااز فرصت تيمحروم -12

 نسبت به زنها. زيمآ ضيتبع و يمنف ياهگن  -13

 :هاحل راه

 .رددگ انياسالم ب ياحکام واقع کند و رييجامعه تغ گفرهن -1

خصوص توجمه  نيا کرام در يعلما بوياهمبارزه شود  هابا انواع خشونت -2

 .ندينما

 .رددگ ممنوع ياجبار يهاازدواج و سن ريز يهاازدواج -3

 .داده شود تياهم شتريزنها ب ميتعل و ليبه تحص -4

 .رددگ تيرعا هازن مياسال و يحقوق شرع -5

 .ردگيزنها عمل هيقانون منع خشونت عل -6
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 : ـجهينتـ

مما  نايم رفته اسمت،گ زنان در نظر يحقوق را برا نيتر ستهيشا زيعز اسالم

قمرآن عممل  شماتيبمه فرما و ميکنيمم هيبد از اسالم ارا ريه تفسک ميهست

 به قو  شاعر: م،يکنينم

 يبيود ندارد عمممبه ذات خ المممماس

 ماست يکه است در مسلمان يبيع هر

حق  به زن افغان حرمت و و مينشناس تيحقوق را به رسم ناي کهيزمان تا و

 مشکالت جامعه ما حل نخواهد شد. مينباش ليقا
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 42 

 

 اسالم دگاهيزنان از د ليو تحص ميتعل
 .نيامجع واصحابه آلهی رسول هللا وعل یوالسالم عل هلل والصالةاحلمد

 :ميکرنآقر دگاهيعلم از د لتيفض

ُ الهِذيَن آَمنُووا ِمونُمْ  َوالهوِذيَن ُتواُووا اْلِعْلوَ  ﴿ فرموده: ميکرنآدر قر يتعال اهلل يَوْرَفِع اَّلله
ُ ِبَا اَوْعَمُلوَن َخِبير  ۚ  َدرََجاٍت   1 (1) ﴾َواَّلله
هسانند    ماهاداريرا کاه ا ييکند در جاا  آهاااميبلند  ي: اهلل تعالترجمه

 شان علم داده شده است. يرا که برا يدرجا  کساه

 ُقْل َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن يَوْعَلُمووَن َوالهوِذيَن َ  يَوْعَلُموونَ ﴿ :ديفرمامي ياهلل تعال همچنان
َا يَوَتذَكهُر ُتوُلو اْْلَْلَبابِ  ۚ    2 (2) ﴾ِإَّنه

داهند   هر ميکه ه ييداهند   آهااميکه  ييبرابر هسنند آهاا اي: بگو آترجمه

 گيرهد. ميآيينه صاحبان عقل پند 

َا ََيَْشى اَّللهَ ﴿ فرمود: ياهلل تعال همچنان  3(3) .﴾ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإَّنه
 ترسند.مي ياز اهلل تعالعلماء  نهييهرآ :ترجمه

                                                 

 .11ادله: جم( سوره 1)
 .9ر: زم( سوره 2)
 .28فاطر: ( سوره 3)
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نَساَن ِمْن َعَلٍق. اقْووَرْت َورَبكوَك اْْلَْكوَرُم. الهوِذي َعلهوَ  ﴿ اقْوَرْت ِِبْسِ  رَبَِّك الهِذي َخَلَق. َخَلَق اْْلِ
نَساَن َما ََلْ يَوْعَل ْ   4(1) ﴾ِِبْلَقَلِ . َعلهَ  اْْلِ

پيدا کارده اسات  .است که پيدا کردهيذات ،بخوان به هام پر ردگار  :ترجمه

اسات کاه باا قلام  يذاتا .رب تو اکرم است  يبخواه .اهسان را از خون بسنه

 .داهستميکه اهسان هيياد داد به اهسان آهچه را .آموخناهد

اَهوا ِإ ه َوقَاَل الهِذيَن ُتوُاوا اْلِعْلَ  َويْوَلُمْ  ثَوَواُب اَّللِه َخْير لَِِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصواحِلاا َوَ  يُوَلقه ﴿
 5 (2). ﴾الصهاِبُرونَ 
بار  ي ا»که علم   داهش به آهاا داده شاده باود گننناد:  ي: اما کساهترجمه

 دهندياهد   عمل صالح اهجام مآ رده مانيکه ا يکساه يبرا يشما ثواب الا

 « .کننديهم افتيبانر است، اما جز صابران آن را در

  :ينبو ثيحد دگاهيعلم از د لتيفض

 (3)«و إَّنوا العلو  ِبلوتعل  نيالد يف فقههي اا ي هللا به خ رديمن » فرموده: اهلل رسول
6 

را در  کارده باشاد، ا  ريااراده خ يدر حا    يرا که اهلل تعال ي: کسترجمه

 علم به تعلم   آموخنن است.  دهد  ميفقاهت  نيد

 7(4) به(. باليَل  فقهي)من َل  :يعليابو تير ا به

                                                 

 .5 -1علق: ( سوره 1)
 .80قصص: ( سوره 2)
 چاپ پشاور دو جلدي. 16، ص 1( صحيح خباري، ج 3)
 ، چاپ كمتبه حقانيه.50ص  1ي، ج ندذر ( الرتغيب و الرتهيب از ابن م4)
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 يکناد، باه ا  اعنناا   تاوجا ماياهت   علم حاصال هکه فق يکس :ترجمه

 . رديگميصور  ه

إذا تراد هللا » :اهلل عناما قال: قال رسول اهلل يعن عبد اهلل بن مسعود رض 
 يبه کس يکه اهلل تعال يترجمه:  قن8(1) «و اهلموه ردوده نيالد فقهه يف اا ي بعبد خ

 شيگارفنن آن را بارا ادي فقاهت   فام داده   نيرا در د کند، ا  ريخ ةاراد

 کند.ميالاام 

و   جوور ا يف کاني)العوواَل واعووتعل  دوور  :قووال: قووال رسووول هللا اماموو  تيب عوون
 سائر الناس(.  يف يخ
مث  امو يالق وميوالعبواد  هللا اعواى بعو ي» :قال: قال رسوول هللا يموس تيب عن
ْلعووذبک ، اذهبوووا فقوود ميلع ک يَل تضووع فوو معشوور العلموواء إي اي: قوووليالعلموواء ف زيوومي

 9(2). «غفرت لک 
 امتي)ر ز ق فرمود: است که رسول اهلل تير ا ياز ابو موس :ترجمه

 ي: ادياگوميکناد   ميرا جادا  کند   بعد علمااميزهده را همه  ياهلل تعال

را عذاب دهم،  ام که شماهنااده نيگر ه علماء من علم را در شما به خاطر ا

 مغنر  همودم. من به شما ديبر 

فوعاها مث تداهوا مموا  نضر هللا امرءاا مسع مقاليت» فرموده: رسول اکرم همچنان
 10(3).«مسعها

                                                 

 .1700( مسند البزار، حدي :1)
 .4264( اععج  اْلوسط، حدي : 2)
 .1651امام الطحاوي، حدي : ( درح مشمل اْلاثن از 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...اهتعليم و تحصيل زنان از ديدگ                                      جمعه      هاي هخطب

 

842 

 

را کااه سااخنان ماارا  يتااازه   خوشاابخت باادارد شخ اا ي: اهلل تعااالترجماه

 رساهد.مي دهيکه شن يطور گرانيشنود   خوب حنظ هموده   به دمي

 :العرب ةريجز قبل از ظهور اسالم در زنان تيوضع 

ا سات کاه  يحقوق اهساان عباار  از حا  زهادگ ني مام تر نيتر ياساس

 يقااطع  اضاح   ريماممول دساات نيتحق  ا يبرا مين کرآدر قر خدا هد

از زهااان  ياريالعاارب بساا ةريااجز در منمسااناهه قباال از  اااور اساا م دارد،

 ح  محر م بودهد. نيبخ وص دخنران خورد سال از

باه  نگوههيالعرب را ا ةريدر جز ير دخنران مع ومهاگوا تي ضع مين کرآقر 

 کشد:مي ريت و

 11( 1) ﴾ِبَِيِّ َذنٍب قُِتَلتْ .اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلتْ  َوِإَذا﴿
  در آن هنگام که از دخنران زهده به گاور شاده سا ال شاود: باه ": ترجمه

 کدامين گناه کشنه شدهد؟!
در برابار زهاان را  تيابرخاورد هاهنجاار د ره جاهل ،مورد نيدر د م خدا هد

 کشد:مي ريبه ت و نگوههيا
َوِإَذا ُبشِّوَر َتَحوُدُهْ  ِِبْلُنىَوى ََّوله َوْجُهووُه  ،َّلِلِِّ اْلَبنَواِت ُسوْبَحانَُه َوهَلُو  مهوا َيْشووَتُهونَ  َوََيَْعلُوونَ ﴿

ُمُه َعلَوى ُهووٍن َتْم َيُدسكوُه يَوَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسووِء َموا ُبشِّوَر بِوِه َتمُيِْسو ،ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظي ر 
َابِ يف ا   12(2) ﴾َت َ َساء َما ََيُْمُمونَ  لرتك

منازه  - ;دهنادمى آهاا )در پندار خود( براى خدا هد دخنران قرار"ترجمه: 
 لى براى خودشان، آهچه را ميل دارهد  -است )از اينکه فرزهدى داشنه باشد(

                                                 

 .9-8اموير: ( سوره 1)
 .59 -57حنل: ره سو ( 2)
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 يکى از آهااا بشاار  دهناد دخنارشوهد... در حالى که هرگاه به يقائل مى
  باه شاد   ;شاوده يب تو شده، صورتش )از فار  هااراحنى( ساياه ماى

بخاطر بشار  بدى که به ا  داده شده، از قاوم   قبيلاه  ،گرددخشمگين مى
داهد( آيا ا  را با قباول هنان هگاادارد، ياا در )  همى ;گرددخود منوارى مى

 !کنندخاك پنااهش کند؟! چه بد حکم مى

 شد:ميمرگ دختران  و تيکه باعث محکوم يعوامل نيتر ياساس 

 :ي: عامل اقتصادنخست

 "ي رشکسانگ ضاع   " ۀيااطنال دخنر ما ،تياعراب د ره جاهل دگاهيد از

 ثار  ، ،يايدارا" ۀفرزهدان پسرهشاه کهيحال در رفنند؛يبه شمار م ياقن اد

 .شدهديمحسوب م "شرفتيپ   هيسرما
باه  تواهنديتوجه به فرزهدان پسر م که با کشنن دخنران  معنقد بودهد  هااآ
لاذا باه کشانن دخناران  ناد؛يآ لياها شيخاو ين اداشک   اقام قر  اف

 .دهدي رز ميمبادر  
را  تياد ره جاهل اعاراب ۀحرکت  الماه نيا يصد ر فرمان قاطع با خدا هد

 محکوم همود:

ِا َكبِوياااَوْقُتُلوْا َتْو دَُكْ  َخْشَيَ  ِإْمال َو َ ﴿ ُكو  إنه قَووْتَلُهْ  َكواَن ِخطو  (1)﴾ٍق حنهْوُن نَووْرزُقُوُهْ  َوِإايه
13 

:   فرزهااداهنان را از تاارر فقاار، هکشاايد! مااا آهاااا   شااما را ر زى ترجمااه

 کشنن آهاا گناه بزرگى است! مسلماً ;دهيممى

                                                 

 .31اسراء: ( سوه 1)
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 :ياعتقاد و ي: عامل فرهنگدوم

 نياا نکهيشان را به علت االاز اس م زهده بگور کردن اطن شيپ شنراعرابيب

  يضع ليبه دل اي   يرفنارج ک اي   ياقبال سر بد تواهند خواه ازميدخنران 

. باه کردهاديم هياهنان آهااا گردهاد، توج شرم   ۀيما ،يدفاع ير يبودن ه

  غار ر  دنيادخنار باعاص صادمه د نيا جود ا يممکن ر ز نکهياحنمال ا

هاوزاد دخنار باه مار   تيمحکوم يبرا يکاف لياهواده گردد، دلاخ ر ياغ

 . شد يم يتلق

 فسااد در يشان به معناعمل نيکه ا داهسننديکه اعراب م ستيحال در نيا

 زدهاد.ميهمچناان سارباز  يفرماان الاا نياا آهااا از ياست؛  ل خدا نيزم

 :ديفرما ميخدا هد 

َووْيِ نَوْفووٍف َتْو َفَسوواٍد يف ِمووْن َتْجووِل َذلِووَك َكَتْبنَووا َعلَووى بَووِي ِإْسووَرائِيَل تَنهووُه َموون قوَ ﴿ ووا بِِ تَووَل نَوْفسا
يعاووا َوَلَقووْد َجوواء ْ ُووْ   َووا َتْحيَووا النهوواَس مجَِ يعاووا َوَمووْن َتْحَياَهووا َفَمََِّنه َووا قَوتَووَل النهوواَس مجَِ اَْلْرِض َفَمََِّنه

 14(1) ﴾ُمْسرُِفونَ مثُه ِإنه َكِىياا مِّْنُه  بَوْعَد َذِلَك يف اَْلْرِض لَ  َبيَِِّناتِ ُرُسُلَنا ِِبل
 اسالم در قبال زن: موقف

 خواست   محنوا به پايفرهنن ب نيمقدر اس م باقو  تمام در برابر ا نيد

شرم هداهست، بلکه توجاه  هيهه تناا  جود دخنران را ما ،اس مميرسول گرا

 فرمود: افنخار خود داهست   هيرا ما سالم آهاا تيترب   ميبه تعل

هدهاد،  حينه باشاد   پسارر را باه دخنارر تارجداش يدخنر کهيکس هر

 خدا هد ا  را به باشت داخل خواهد کرد.

                                                 

 .32ائده: م( سوره 1)
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کند من باا ا   يخواهرر( را تا بلوغ سرپرسن د  ايد  دخنرر ) کهيکس هر

گشنش را ااها د  . ) ميشاو يا ارد ما گوههاناايم( اااهاا)ب تااميادر ر ز ق

  (.دهديهشان م

اسانبار زهاان در  تياز  ضاع زيامان همسال ريپردازان غ هيهظر   داهشمندان

هد که دار ييها يگننن تيبخ وص در د ره جاهل يخيمخنل  تار يد ره ها

قاره هند در کنااب  ميداهشمند معر ف ه هار  منکر  جمله جواهر لعلنآاز 

 :ديگوياکنشاف هند م

بسيار بد  ،يغير آسماهميزن در شرايع   قواهين قدي يقاهوه   موقعيت  ضع

شاوهر   فرزهاد اعنمااد  ،کاه زهاان پيوسانه بار پادر يطلوب بود طورهام  

گرفت ميفقط به افراد مذکور تعل   يزيرا تمام ترکه شخص منوف ،کردهدمي

  .هداشت يدر ترکه منوف يزن اص ً کدام حق  

 ضع   موقعيت زن در هند قديم بانار  ،به هر حال" :گويدميهار  به ادامه 

زيارا در قاواهين ر م  ،يوهان   يا ر م قاديم باود از  ضع  حال زن در کشور

بلکه ا  چون زن  ،شدميحقوق زن اعنراف ه يقديم اص ً به اهليت  شايسنگ

 لذا پيوسانه تحات حکام   ،خواه به حد بلوغ رسيده يا هرسيده باشد ،است

در ت رف اموال  يهيچ گوهه آزاد يزير هظر پدر   يا شوهر بود  دارا سنور  

اماا هايچ ارر  ،شادميد هبود   به عناوان ترکاه باه ارر بارده خو ييدارا  

،  جاود زن در مياان قبل از  ااور اسا م ياز قديم االيام تا اهدک"برد ميه

گرفات   بيشانر سرپرسانان   ميقارار  نراکثر قبايل عرب مورد تحقير   تن

، لاذا باه داهسانندميخود هنان   عاار  يداشنن دخنر را برا ،فرمان ر ايان

 ! کردهدميتولد دخنر ا را زهده به گور  محض
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کناد   مياين  ضع درد هاك   حالات اسانبار تغييار  ،اما بعد  اور اس م 

در  راريزهده به گور کردن دخنران   محر م شدن آهاا از م ،ديگر تحقير زن

  .اس م  جود هدارد

اهلل را کاه  ميهماان مقاا   ،تغيير کارد يبعد از اس م   ضعيت زهان به کل 

 ،خاواهر ،باه زن لقاب ماادر   ،اعاده گرديد ،فطرتاً به زهان داده است يتعال

، خاله   دخنر را اعطاء همود تاا جاييکاه قبال از اسا م  جاود همسر، عمه

باه  يرسايدگ اسا ممگر بعد از  ،شدميشرم پنداشنه  عار   دخنر   خواهر

  .گرددميبه جنت  ح    حقوق دخنر   خواهر سبب داخل شدن
داشانه باشاد   باه  دخنار کاه ساه يکس" :رمودف رسول اهلل ير اين به

 ي، شخ ا"گرددميبه سبب آن به جنت داخل  ،همايد يگحقوق آهاا رسيد
، دخنار داشانه باشاد چاه گوهاه اسات ر د يا رساول اهلل ! اگا :آمد   گنت

، شاخص "دخنر داشنه باشد هم همچنين اسات د اگر " :رمودف پيغمبر
يک دخنر داشنه باشد چه گوهاه  ي! اگر کسنت يا رسول اهلل  گ آمد يديگر
اهلل  .چناين اسات ،اگر يک دخنر هم داشانه باشاد :ودفرم حضور ،است

 گوهاهنيا ناديهماميام ماادر را کساب اقااه مارا کا يزهاه گاهايااج عاليات
 :دارد يم حيتوض
ََلْتووُه تُمكووُه وَ ﴿ َْ ْنَسوواَن ِبَواِلَديْووِه  ْهناووا َعلَووى َوْهووٍن َوِفَصووالُُه يف َعوواَمنْيِ َتِن اْدووُمْر ِ  َوَوصهووْيَنا اْْلِ

 15 (1) ﴾َوِلَواِلَدْيَك ِإَ ه اْلَمِصيُ 
 يرساول خادا ! چاه کسا يا :آماد   گنات هزد رساول اهلل به يشخ 
؟ رساول هيا زياادتر احساان   هيکاويي هماايمسنه تر است که با ا  در ديشا
  :فرمود اهلل

                                                 

 .14لقمان: ( سوره 1)
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: مث مووون  قوووال: مث مووون  قوووال تمووو ، قوووال: تمووو ، قوووال: قوووالمث مووون  : ، قوووالتمووو 
 16 (1).«بوکت

؟ ياً چه کسبعد :گنت ،همايي يتر است تا با ا  هيکسنهيمادر  زياد شا ييعن

 ،مادر  :؟ فرمودشايسنه تر است يباز پر سيد بعداً ک ،مادر  :پيغمبر فرمود

 .فرمود: پدر  ؟ پيغمبريباز پرسيد باز ک

 ست؟يچ اس م دگاهيزهان از د ميل  تع ليحکم تح  پس

کاه در  ،برخاوردار باود يگذشنه مرد هسبت به زن از امنياازا  گوهااگوه در

، مگر با آمدن اسا م ايان تبعايض از زن اص ً ارزر هداشت ايسه به زن،مق

 شاود،مي  امنياز فقط به عمل   تقوا قارار داده  ير د   م ك برترميبين 

  :ايدفرممي يکه اهلل تعال آهجا

 ْن َعِمَل َصاحِلاا ِمْن ذََكٍر َتْو تُنْوَىى َوُهَو ُمْؤِمنر فَوَلُنْحِيَينهُه َحيَواةا طَيِِّبَو ا َولََنْجوزِيَونهُهْ  َتْجوَرُه ْ مَ ﴿
 17 (2) ﴾ِبَِْحَسِن َما َكانُوا يَوْعَمُلونَ 

، باه سنه اهجام دهد   م من باشديکار شا ،کس چه مرد چه زن هر :ترجمه 

در آخر   بخشيم  ميپاکيزه   خوشايند  ي( به ا  زهدگايده در) ميطور حن

  .داد ميدادهد پادار خواهميمسلماً به آهان بانر از آهچه که اهجام 

رساول  ،گارددميشاامل مارد   زن  ،در مورد فضيلت علم گننه شاد آهچه

 :فرموده اکرم

 18 (3) .«مل مسل   یطلب العل  فريض  عل»
                                                 

 .5971: اري، حدي يح خب( صح1)
 .97حنل: ( سوره 2)
 .224حدي :( سنن ابن ماجه،3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...اهتعليم و تحصيل زنان از ديدگ                                      جمعه      هاي هخطب

 

848 

 

 . ان فرض است: طلب علم بر هر مسلمترجمه

اگر اين حديص  ،گرددميمسلم عام است که شامل مرد  زن  ،ين حديصا در

 ،ر زه ،مثال علام همااز يپس بر زهان علام ضار ر ،تناا شامل مردان گردد

   يبر زهان هم تماام علاوم ضار ر يدر حال ،غيره بايد فرض هباشد زکا   

  .ن منکر هيستآ فرض است   هيچ کس از يدين

در ماورد  که يکه چيز ،فرض است بر هر زن مسلمان "گويد:ميابن حزم  

 ،مثل که بر مردان فرض است ،فرا گيرد ،گيردميدر امور دين ارتبا   يبا  

اداب  ،ر زه ،هناار ،حيض ،پس بر زن عاقله   بالغه فرض است که امور هماز

ا  فارض  بر اگر حج   ،کا امور ز ،اگر مال دار باشد ،آداب معاشر  ،يزهدگ

فرا گيرد  ،شودمي يامور حج   غيره امور   علوم که مربو  به حال   ،اشد ب

ور حارام   اام امااماات اات تاارض اسااان فاماسلار زن مانان بام چا  ه

 ."ح ل را فراگيرد

  :گويدمي عائشه
 19 (1) .«الدين نساء اْلنصار َل مينعهن احلياء تن يتفقهن يف ،نع  النساء»

از  ،کاه شارم  ،( هسانندزهان اه ار )زهان اهل مديناه ،بانرين زهان :ترجمه

  .را منع هکرد آهاا ،داهش در دين فقاهت  

سووول هللا فقالووت اي رسووول هللا إن ر  عوون تم سوولمه قالووت جوواءت تم سوولي  إىعوون زينووب 
إذا رتت  اعرتة من غسل اذا احتلمت قال النيب ىهللا  يستحيي من احلق فهل عل

                                                 

 .129( صحيح خباري، حدي : 1)
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عي وجهها و قالت اي رسول هللا و حتتل  )تو  حتتل ( اعرتة قوال اعاء فِطت دم سلم  ا
 20(1) نع  اربت ميينك فه  يشبهها لودها(.

 :کندمير ايت  ام سلمۀ از زينب
رسول اهلل ! خدا هد از گننن  يا :آمد   گنت ام سليم به هزد رسول اهلل"

گاردد   ميآيا اگر زن احن م شود غسل بااليش فارض  ،کندميح  حياء ه
ام  ،در صاور  کاه آب را مشااهده هماياد ،يگنت بل ياخير ؟ رسول اهلل

! آيا زن يا رسول اهلل :پناان همود   گنت اهلل ولخود را از رس يسلمۀ ر 
پاس چاه  ،اگر احن م هشود ،يخوار هشو :؟ پيغمبر گنتشودميهم احن م 

 ."باشدميطور طنل مشابه مادر خود 
  :گويدمي يرکثير بنت يزيد اه ا ام
فقلوت لوه إن  النويب ىعن ام كىي بن يزيد اْلنصاري  قالت دخلوت ت  و تخويت علو)

ِل فوووولن طلووووب العلوووو  سوووواتخوووويت اريوووود تن اسووووِلك عوووون دوووويء و هووووي اسووووتحيي قووووال ف
 21(2) فريض ...(

رسول خدا ! خواهرم  يآمديم   گننم ا من با خواهرم به هزد رسول اهلل"

سوال هماا زيارا طلاب " :گنت رسول اهلل .همايد يخواهد از شما سوالمي

 ."علم فرض است

بار زهاان  يشود که تعلم   فرا گارفنن علاوم دينامياز ر ايا  فوق معلوم  

به هر عنوان که باشد زهان در فرا گرفنن علاوم   معاارف  ديبا   ،فرض است

  .مبادر   رزهد ،گيردميکه ارتبا  به امور ر زمره  يليخ وصاً مسا يدين

                                                 

 .130( صحيح خباري، حدي : 1)
 .12216( اْلصاب  يف متييز الصحاب ، از اْد بن علي العسقالي، حدي 2)
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  :دعا به زنان ميتعل

ت  تعلمو  ملموات ) :هللا عنها قالت:قال رسول هللا يرض فيامساء بنت عم عن
 22(1) (.ئاي  تدرک به د   هللا، هللا ريبعند الکرب نهاياقول
به  ايفرمود: آ است که گنت: رسول اهلل تير ا سيسماء بنت عماز ا

پس بگو اهلل اهلل  ؟يهها آن را بخوايهدهم که در  قت سخن اديرا  يتو کلمات
 آ رم. ميه کيرا شر ي  به ا  کس

  :شان نيسوال زنان از امور د
تهلوذا  فقالوت: اا يصوب رسوول هللا یهللا عنهما تن امرتة رفعت إل يابن عباس رض عن

 23 (2) جر.تحج  قال: نع  ول  
در مراسم حج  مياست که خاه تياهلل عناما ر ا ي: از ابن عبار رضترجمه 

طنال  نياا يبااال ايآ باال کرده   سوال همود؛ د را به رسول اهللطنل خو
 .تو ثواب آن است يبرا ؛يفرمود: بل ؟ رسول اهللهم حج است

 :يو مسائل علم نيزنان از د سوال

فرمود: فاطماه  کند که عائشهمي تير ا از عائشه يبخار امام

 ينات: اآماده   ساوال هماوده   گ به هازد رساول اهلل شيحب يبنت أب

  پاك  نميبيبميمرض هم  ضيهسنم که ع  ه از حمياهلل! من خاه غمبريپ

مارض کاه  ر،يفرماود:)هخ هماز را تارك کانم؟ رساول اهلل ايشوم، آميه

 يهماز را تارك کان   زمااه ينيبمي ضيکه ح ي قن ست،يه ضيح ينيبمي

                                                 

 .1527حدي :  اود،د ( سنن تيب1)
 .1336( صحيح مسل ، حدي :2)
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خااود را پاااك همااوده   هماااز غساال همااوده    شااود،ميخاانم  ضيکااه حاا

 24(1)(.بخوان

 :پردازندبو نشر علم  جيدر ترو ديزنان هم مثل مردان با 

پرداخنه   خود، علوم  ينيد در هشر   پخش علوم ديزهان هم مثل مردان با 

گردهد  ديهشر آن مسنن علم   وضا يبرساهند   از ف انگريرا فراگرفنه   به د

 سازهد.  نيعلم مز وريرا به ز گرانيخود را   د

َواذُْكووْرَن َمووا يُوْتلَووى يف بُويُوووِاُمنه ِمووْن َآاَيِت اَّللِه ﴿ فرمااوده: ميکاارآنقردر  ياهلل تعااال 
 25 (2) ﴾َواحلِْْمَمِ  ِإنه اَّللهَ َكاَن َلِطيفاا َخِبياا

شود از کناب ميتان ت    يها)زهان( آهچه را که در خاهه ديکن ادي: ترجمه

  .است ري  خب  يلط ياهلل تعال اهلل   حکمت،

امر هموده   به آهااا  تيمبارکه زهان را به  عظ   ه ح تيآ نيدر يهلل تعالا 

  رسااهدن  گارانيباه د تيه اح رساهدن علم   ۀدهد تا در عرصميدسنور 

 ي  اعضااا گاارانيشااند   هگذراهااد کااه در خااود   دعلاام مثاال مااردان بکو

 . رهديقرار گ يشان در جال   هاداهليفام

از منزل به  عاظ    ر نيب هد که در منزل  توامي ي اضح است که زن زماه 

بپردازد که ا ل خود علم را آموخنه باشاد    تي  ه ح ني  رساهدن د غيتبل

 باشد.  نيعلم مز وريبه ز

 

                                                 

 .228( صحيح خباري، حدي : 1)
 .34احزاب: ( سوره 2)
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  :ردان به زنانم ميحکم وعظ و تعل 

تواهد، ميهشود تا زهان را درر دهد، مرد هم  داياگر معلم   منخ ص زن پ 

 . نديهما غيزهان  عظ   تبل دهد   به ميتا به زهان تعل

 قوام النويب کند کاه فرماود:مي تير ااز جابر بن عبد اهلل يبخار امام
نسواء فوذمرهن و هووو ال یفلمووا فورز نوزل فووِافبودت ِبلصوالة مث خطب، یالفطور فصوول وميو
  26(1) النساء الصدق ، هيف يلقيبالل و بالل ِبسط ثوبه  دي ىعل تومِي

را اداء کارده   بعاد باه  ديافطار همااز ع ديدر ر ز ع رسول اهلل :ترجمه

شاده   باه هازد  انياز منبر پا يبعد از فراغت از سخنراه پرداخت، يسخنراه

کرده باود  هيبر سر ب ل تکهم  عظ همود در حال که  شانيزهان آمده   به ا

چاادر صادقا  را جماع  نباود  زهاان درا دهيچادر خاود را گسانراه ي ب 

 ..( کردهد.مي
زهان آماد  انيدر م سيبه هنس هن غمبريکه پ نستيا صيحد نياز هدف
بار آهااا  که ساخنان رساول اهلل يکرده تاحد غيعظ   تبل آهان  ي  برا
 . هدديهموده  همه آماده صدقه گرد ريتمث

  :زنان يعاد دم و و کتابت
 مموا علمتهوا الکتابو (.  النملو   يحفص ( رق) هذه نيمرفوعاا: ت  اعلم الشفاء عن

(1) 27 
گنت: چارا باه  شانيبه ا که رسول اهلل است تير ا : از شناءترجمه

 . يداد اديچناهچه به ا  کنابت را  يهداد اديهمله را  يدعا حن ه دم

                                                 

 .978( صحيح خباری، حدي : 1)
 .3889( سنن تيب داود، حدي : 1)
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 :زنان ليو تحص ميضرورت تعل
به تجربه ثابت گرديده که تناا عالم بودن مردان در امور دين   دهياا در  اين

زيرا در هر خاهه  ،باشدميه يامعه کافج رفع مشک   ج  يپوره ساخنن حوا

جود مارد ها  د  جود داشنه باشد  در بعض فاميلممکن هيست که عالم مر

حااال  زهاان  ضبعا زيارا در ،تواهادميعالم کنايت   يا م ثر تماام شاده ه

؛ را مطار  همايناد يهم کاکا بعض سواالت تواهند که از پدر يا برادر   ياميه

باه  .گارددميه آموزر   تح يل زهان احسار پس اينجاست که ضر ر  ب

 مايعل   ينيد يهاارزر تواهندميبه ساولت    ياسار زهان به سادگ نيا

 .برساهنداهه خاهواده به خ وص دخنران خ ياعضا ريسا يرا برا

 ،يزهاان در جامعاه اسا م يليتح ا   ميتعلا اهداف نياز مامنر يکي لاذا

 ياعضاا ريساا مايعل   ينايد تياف ر يارتقاا ليتح ا   ما يتوسعه تعل

خاواهران در  يجنسا   يحقاوق ،يدرمااه ينيد يهايازمنديخاهواده، رفع ه

 .باشديم يصح   ينيتربمييتعل يسطو  مخنل  اجنماع

زهان مشر   باه  ليتح    ميمخال  تعل يعنواه چيم به هاس مقدر  نيد

 .ستيه ،شود يبه هدف فوق راه اهداز نکهيا

 :زنان ميتعل و ليتحص يمحورها

  :شرايط ذيل بايد رعايت گردد تح يل زهان ضوابط   در

 .ميان مردان   زهان در  قت تدريس ييجدا :ا ل

 .راه ريدر مس ميرعايت حجاب   پوشش اس  :د م

 در قدم ا ل در صور  امکان زن به زن تعليم دهد. :مسو
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اگار  اجاازه سرپرسات   خارج شدن زن به خاطر تح يل باه اذن   :چاارم

  .باشد شوهر داشنه باشد به اذن   اجازه شوهر

ارج شدن از منزل تا برگشت به منزل جاان   عاز  زن ات خااز  ق :نجماپ

  .در امن باشد

 .باشد ايما يتراهسپورت صيح د ازآم رفت   يساولت ها :ششم

 :قرار ذيل است مياس  ي اال ميتح يل   تعليم زهان در پرتو تعال اهداف

 ياسات يعنايمنوجه شاهميفريضاه کاه از جاهاب شاريعت اسا  يادا :ال 

 .گرددمياداء  يفرض اهلل تعال ،با آموخنن   آموخنن علم خودر فرض است

 .گرددميکت اهسان ه  که سبب ياز جاالت   هاداه يد ر :ب

 .طب  ارشادا  رسول اهلل مي: مزين شدن به اخ ق اس ج

  .يابقت به شريعت اس مدر مط ي  دهيو يني: پيشبرد امور دد

  .: تربيه فرزهدان به صور  درستاه

ت فاارايض    اجباا    عماال بااه آن   شاناخت امااور حاارام   ااخاانا: ش 

  .آن اجنناب از

هادايت ديگاران باه  کسب سعاد  داريان     يتعالهلل : باآلخره شناخت از

  .يکامياب يسو

 زندان در ليتحصد و ميناگوار عددم تعلد يها امديپ و يحقوق موانع

 :افغانستان

 يرا در پا ييهاايهيست به همان اهدازه که آموخنن علم فوايد   خوب يشک

 يرا در پا ييهايها   بادعلم   تح يل به همان تناسب قباحتعدم  ،دارد

منشام آن  ،شاودميکه مشااهده  يدر هر جامعه هر بد بخن .باشدميشنه دا
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ساان را باه ه کات   اسات کاه اه يجال بوده است   همين جال   هااداه

  .شود ح  اهلل   حقوق العباد ضايع گرددميکشاهد   سبب مي قا  ش

 ،اقن اد ،دياهت ،از تح يل   تعليم به جامعه   معاشره در عرصه اخ ق منع

در فاميال   جامعاه کاه  ،شاودميمشاهده  .رساهدميت ضرر ف  پيشر يترق

چناين جامعاه از  ،ه باشادعالم اعم از زهان   مردان  جود داشان   داهشمند

اگاار در يااک فامياال  .قاارار دارد ي  تعااال يدر ترقاا ي ديناا يلحاااا اخ قاا

هظاام  شاود کاهميمشااهده  ،يا زن  جود هداشنه باشاد اعم از مرد  ميعال

خااهواده ملاور باه  يهام باوده   فضاادر بارهم   ره در چنين فاميلمعاش

ادب باه د ر  ز اخا ق  هاا ااکثراً چنين فاميل باشد  مي  شقا    يبخنبد

 بااآلخره   جاود هادارد  در قباال يکاديگر احساار مسا  ليت باشند  مي

  .ر دميمطاب  شريعت به پيش ه يزهدگ

فرايض هم چندان  يشود که در اداميهده مشا ،که از علم باره هداردميخاه

به هار حاال عادم  .هدارد يپابند هيست  هم در اجنناب از محرما  هم باک

 يزهان  مردان سم   زهر قاتل است که سبب قنال معناو يبرا يينتعليم د

  .گرددميشان 
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 :زنان يبرا يو دنيو يعلوم عصر لِيحکم تحص

 يموخنن   فراگرفنن علوم دهيواز آمقدر اس م زهان را به طور مطل   دين

 يعلوم ع ر يدر بعض حاال  اگر زهان از فراگير ،منع هکرده است ي  ع ر

 يهه به خاطر اينست که طبيعت  سرشت زن به علاوم ع ار ،منع شده اهد

 بناء به لکهب ،را حاصل همايند يتواهند که علوم ع رميعيار هيست يا زهان ه

  .بوده است نزها   به خاطر م لحت يعوارض خارج

ي دينا يپردازهد   تح يل علوم ضار رمي يزهان به تح يل علوم ع ر اگر

به  يدارهد   در  قت تح يل علوم ع ريم يرا مقدم بر تح يل علوم ع ر

زهاان  ،در ين صور  ،منوجه هباشد يعرض ا  کدام خطر عز    ،مال ،جان

ه در بعاض بلکا ،بپردازهاد ي  دهياو يتواهند که به تح يل علاوم ع ارمي

مثال  .بپاردازد ياست که زن به تح ايل علاوم ع ار ييحاال  فرض کنا

ه علاوم کاه در کساب رزق خياطات   غيار ،يدايه گار ،آموخنن علوم طب

 ح ل هقش مام دارد. 

هداشانه  يمجموع آموخنن علوم که به اصل   سرشات زن کادام تضااد در

طبيعات زن مناساب ل   علوم که به اص   ،تواهد آن را بياموزدميزن  ،باشد

  . غيره ييبنا ،مثل علم تخنيک موتر ،الزم هيست که زن آهرا بياموزد ،هباشد

   يعلاوم دينا يفراگيار زهان به خاطر يها بايد براهظام ها   حکومت پس

را ماي  تعلي يتح ايل يهااها   هاادم سساه ،همايند يزمينه ساز ،يع ر

 باد ن کادام تشاويش باه  ياهتا زهان به صاور  آسا ،ايجاد  تمسيس کنند

 .بپردازهد ي  ع ر يدرر   تح يل خود در عرصه علوم دين
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 وقت تياهم ارزش و
  ابلصحة والفراغ نايعل هداان لإلسالم و من   يهلل الذ احلمد

 .نيمجعأ هصحابأآله و  یحممد وعل دانيس یوالسالم عل والصالة
 طانيأعوذ ابهلل من الشـ ،نيصدق القائلأوهو  ل،يز ـحمکم التن یف یلهللا تبارک وتعا قال
 بسم هللا الرمحن الرحيم :ميالرج
ن َسانَ  ،َعص ر  َوال  ﴿ ر   إ نَّ اْل   َـ     ،َلف ي ُخس  حل  ا اب  َا   َوتـََواَصـو  إ َّلَّ الَّذ يَن َآَمُنوا َوَعم لُـوا الصَّـاحل 

لصَّب    ا اب   1(1) ﴾َوتـََواَصو 
ــم    َوُحــَحاَها﴿قــال:  ضــايوا َهــا ،َوال َقَمــر  إ َذا َتاَلَهــا ،َوالشَّ ا َواللَّي ــل  إ ذَ  ،َوالنََّهــار  إ َذا َجالَّ

َر ض  َوَما َطَحاَها ،َوالسََّماء  َوَما بـََناَها ،يـَغ َشاَها  2 (2) ﴾َواْل 
ر  ﴿قال:  ضايوا ر  ، َوال َفج  ر  ، َوالشَّف ع  َوال َوت ر  ، َولََيال  َعش   3 (3) ﴾َواللَّي ل  إ َذا َيس 
 4 (4) ﴾َواللَّي ل  إ َذا َسَجى، َوالضَُّحى﴿قال:  ضايوا
 5 (5)من الناس: الصحة والفراغ(  ريکث  همايان مغبون ف: )نعمتقال رسول هللا 

                                                 

 .3 -1عصر: ( سوره 1)
 .6-1مش : ( سوره 2)
 .4-1فجر:( سوره 3)
 .2-1ححي: ( سوره 4)
 .6412( صحيح خباري، حديث: 5)
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 6 (1) .. وفراغک قبل شغلک(.: )اغتم مخسا قبل مخ :قال رسول هللا ضايوا 
عـن أربـع: عـن  سـللي حـى امـةيالق وميـ)َّل تـزول قـدما عبـد  :رسول هللا قال ضايوا

وعـن  ؟أنفقـه مـاياکتسـبه وف نيـأبـاله؟ وعـن مالـه مـن أ ميوعـن شـبابه فـ ؟فنـاهأ ميعمره ف
 7 (2) (.هيعلمه ماذا عمل ف

! ابـن آدم اي هيـف يناديَّل إابن آدم  ىعل يتأي وميمن   ي)ل قال رسول هللا ضايأو  
ــأان خلــ  جد لــو قــد  أشــهد لکــم غــدا وأي يف اري فاعمــل خــ ديغــدا شــه کميوأان علــ دي

 8 (3) مثل ذلک( ليالل قوليو  أابد مضت لن تراي
  ميالکر  وبلغه رسوله النيب ميهللا موَّلان العظ صدق
 .نيواحلمد هلل رب العامل نيوالشاکر  نيذلک من الشاهد يعل وحنن
  :بعد برکاته و اهلل و محةور کميعل السالم

 و دهي گرد يبشر تلق اتيبا ارزش در ح مهم و اريعنصر بس کيوقت  :مقدمه
دار اس ت  وق ت برخ رر يي انسان که از ارزش واال يدر زندگ زيچ نيترمهم
دهد  ارزش وقت از آنج ا مي ليما را تشک اتيح ةرازيباشد که در واقع شيم

دست بدهد ممکن است ک ه آن را  را انسان از يزيهر چ شرد کهميدانسته 
ب ه بازگش ت  يدي ام گريشرد د عيکه اگر ضا  دو باره بدست آورد مگر وقت

 دارد و انسان قرار ارياست که در اخت يزيچ نيلذا وقت گرانبهاتر  ستيآن ن
انسان عاقل آنست که نسبت بدان آنقدر حساس باشد چنانکه انسان  فهيوظ
 باشد.ميحساس  يماد هيسرما بر ثروت و ليبخ

                                                 

 .11832حديث: نسائی،ل( سنن ا1)
 .556( سنن الدارمی، حديث: 2)
 .19515( جامع اْلحاديث: 3)
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لح ا   از ه ر هايتمام انس ان يدرست ازآن برا ةاز وقت واستفاد سردبردن

از هر  ديانسان با عمر انسان درگذشت است و کسرهي رايز  برده تياهم زيحا

 عمر زود گ ذر ب ه نح ره از انح ات اس تفاده ب رده و نيا ةيثان و هقيدق  لحظه

خدمت ب ه  اترأم ب ياخرو و يرينبدون منفعت د شينگذارد که عمر گرانبها

پ اداش  و ازي اخ ذ امت جامع ه و هاييازمن ديبدون رفع ن عبث و  خلق اهلل

 گردد. يسپر

نس بت  ق وانسان را اشرف مخلرقات خل   ترانا که خداوند قادر و يهمانطرر

 تف رق و ني فرم رده ک ه ا بينص  يبرت ر تفرق و يمرجردات هست ريبه سا

 هايانسان را ب ه قل ه و تيرا تثب تيانسان يواال گاهيخرد به خرد جا تيبرتر

 .گرداندمينائل  تيمعراج عبرد و تيسر به فلک معنر

خ رد را  يمنزل ت انس ان مراح ل د عرد که مقام و يابه هر اندازه نرويا از

 و دهي تر گردنيس نگ و شتريب بشيوجا و تيبه همان اندازه مسؤول  ديمايبپ

 .رديگميقرار  يابيارز مررد باز پرس و ياز نعمات اله يدر برابر هر نعمت

است که خداوند ق دوس  يپر ارزش اله گرهربار و هاياز نعمت ينعمت  وقت

ر بخ ش د اتي ح مه م و عنص ر ني ا يو ارزشمند تينظر به اهم زاليال و

 ةس رر  يوالض ح ةس رر  الش م  ةس رر) :مانند ميکراز قرآن ةسرر نيچند

ن َسـاَن َلف ـي  ،َوال َعص ـر  ﴿ :دي فرماميک رده  منجمل ه  ادي سرگند  (...الفجر إ نَّ اْل  
ر   لصَّب    ،ُخس  ا اب  َ    َوتـََواَصو  حل  ا اب  َا   َوتـََواَصو   9 (1) ﴾إ َّلَّ الَّذ يَن َآَمُنوا َوَعم ُلوا الصَّاحل 

                                                 

 .3 -1 عصر:وره ( س1)
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آورده  مانيکه ا يمگر کسان  است انيانسان در ز نايقيقسم به عصر " :يعني

ک رده ان د  دي ح ق تکک ني راب ه د گريانجام داده ان د وهم د کين يوکارها

 .نمرده اند ديرا به حردله تکک گريهمد

ش کل  يبش ر يکام ل زن دگ ةبرنام   دارد هيکه سه آ يکرتاه ةسرر نيا در

 يبش ر يدان گرنه که اسالم زن دگ ب د يآ ي مدر  ر يصر ه ت ب و رديپذي م

 خراهد. ميرا 

 ؟ارتباط آن با وقت يچگونگ عصر و يمعنا

است وسپ  به وقت عص ر اال الق  "فشردن" يدر ادل به معن "عصر" ةواژ

 و دهي چيروزان ه در آن پ ه ايکار و ه ا ه برنام ه ک  ن ياالر ا ه خ ب  ده ش

 .شردميفشرده 

از  يبخش  اي  بش ر و خيدوران تار و "زمان"مطلق  يعنواژه به م نيا سپ 

امث ال آن  و اس المميگرا غمب ريپ امي ق مانند عصر ظهرر اسالم و  زمان

 مفس ران آن را از يبعض   س رگند ني ا ريلذا در تفس   استعمال شده است

 ه ايممل ر از درس ک هدانس ته ان د  تيبش ر خيتار اشاره به سراسر زمان و

جهت آن چنان  نيهم يرو و  است دارگريب دهنده و حرادث تکان و  عبرت

 باشد.مي يسرگند اله ستهيدارد که شا يعظمت

قس م اس ت ب ه زمان ه ودر  يعن ي  ن ديگرميزمان ه را  "عصر" :گريد بعباره

کم االت  ليتحص  ةک ه دور  داخ ل اس ت زي انسان ن متداريعمر ق "زمانه"

 ةنماز عصر ک ه از نقط قسم است به وقت  اي  باشديوآخرت م ايوسعادت دن

وق ت  يو از نقط ه نگ اه ش رع تيمش غرل و تيکار اوان مص روف ياينظر دن

 -عص ر گ رينم از د)آم ده  فيشر ثيسعادت است چنانچه در حد و لتيفض
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قسم است به   اي( است دهيخانمانش تاراج گرد ايگر  شردميکه فرت  يکس

در آن ن رر ک ه  بزرگ رار اس الم محم د رس رل اهلل امبريپ ةعصر فرخند

 کرد. لرعال شيبه فروغ کامل خر يخالفت کبر و ميرسالت عظ

 يک ه بن   نمرده است اديبه زمانه قسم  سرره خداوند نيهر حال در ا به

 يفق   کس ان اني ز نياز ا يقرار دارند  و مستثن يبزرگ انينرع انسان در ز

  :باشند بنديپا زيچهار چ نيهستند که به ا

 .مانيا -1

 .عمل دالح -2

 .به حق گرانيد تيود و تينصح -3

 .به دبر تيود -4

 ةنس خ ني ا  ميو به دست آوردن نفع عظ ايودن نيد هايانينجات از ز يبرا

متعلق به خرد   نخست زياز جمع آنها دو چ  است مرکب زياز چهار چ يقرآن

 مسلمانان. تيهدا متعلق به ادالح و گريد زيدو چ شخص است  و

 چ ه  مض مرن ني است که زمانه ب ا ا نيا  قابل ترجهامر  نينخست نجايا در

ج را   قس م و اني م در رايز  شردمي کرده اديدارد که به آن قسم  ينسبت

فرم رده ان د ک ه تم ام  نيحضرات مفس ر ياعامه   باشد ديقسم مناسبت با

هم ه در زمان ه   اخالق اعمال و  سکنات حرکات و  نشر و نمر  احرال انسان

اس ت آنه ا  دهي گرد تيسرره به آنها هدا نيکه در ا يعمالا  رنديگميانجام 

 ادي مناسبت به زمانه قس م  نيبا ا  باشنديزمانه م نيروز هم شب و در زين

 کرده شد. 
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 و يف رد ياد رل چهارگان ه را در زن دگ نياگ ر مس لمانان ام روز هم  بناتً

 عق ب  ش ردميآنها حل  يهاينابسامان خرد اجرا کنند مشکالت و ياجتماع

  ش ردميمبدل  يروزيها به پشکست ها وضعف  گرددميجبران  هايماندگ

  .گرددميشر اشرار جهان از آنها قطع  و

 ارزش وقت: و تياهم

 م انيا راي؛ زبردمي ينقش وقت پ به ارزش و گرانياز د شيمسلمان ب انسان

ه ک  دينماميدر مررد عمرش از او بازخراست  امتيدارد که خداوند در روز ق

خ رد اس تفاده  يج ران يرويچگرنه از ن و  آن را به کار گرفت يدر چه امرر

 ه ردهيب يرهادهد که عمر او در کاميوجه اجازه ن چيبه ه و ؟کرده استمي

ک ه  يهايتيمررد هجرم الرفان تباه کننده مشغرل و  درف شرد ديمف ريوغ

 و م انيسلمان اانسان م رايز رد؛يقرار گ ستند ين دياو مف يايدن اي نيد يبرا

 و اي س عادت دن و ري کس ب خ يب را ياساس  ياهيسرما دارد که عمر نيقي

 دهد.مين گاه به تباه شدن آن تن درچيه آخرت اوست و

انس ان   دي نماميآفت ا  از مش رق الل رع  دم د وميد بح  ةديس پ هرگاه

 دهد وميبلند او را مررد خطا  قرار  ييکند که با دداميمسلمان احساس 

  مينماميبر کردارت نظاره  هستم و ياتازه داديانسان ! من رو يا :ديرگمي

 راتي خکس ب  سازنده و و ديمف هايآن را در کار ! وبدان متيوجرد مرا غن

زمان  روز و نيا يبرا گري! چرن من بار دآخرت مررد استفاده قرار بده و ايدن

که امروزش بهتر  ديمانميانسان مسلمان تالش  نيا بنابر گردم.ميباز ن ژهيو

 کاره  ا و لهيب  ه وس   و  پرب  ارتر از ام  روزش بگ  ردد شيو ف  ردا شياز ف  ردا

 رونق بخشد.  شيخر يريدن و ينيد هايتالش
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عم ر   چرن وقت  داندميبا ارزش  اريوقت را بس يقتيگمان مسلمان حق يب

 هادادي بگذارد که رو شرد و عيگاه اجازه دهد که وقتش ضااست پ  هر يو

  .کرده است ياش خردکشعمل احمقانه نيبا ا قتيا تاراج کنند در حقآن ر

 نيآن را نص ب الع  را درک کن د و قتيحق نيکه انسان ا ستيعاقالنه ن ايآ

 يبه راس ت .نديخرد را بب شيپ پ  و يروشن و يبه خرب قرار دهد و شيخر

زم ان  ني ا اس ت و س تادهيخداع است که انسان گمان کند که او ا و بيفر

که  يبادره است کس يخطا و رينظ رنگين خدعه و ني!! ا گذرديت که ماس

 .گذرن ديدارن د م اتيکه او نشسته است و اش کنديشده گمان م رسرار قطا

 برد.مي شيسرنرشت سخت وجد يزمانه انسان را به سر قتيدر حق

 است:  ياز نعمات اله ينعمت وقت

فرم رده اس ت  يانسان ارزان يبرا ياديز هاينعمت زاليال خداوند قدوس و 

که خداون د  ينعمت نياز بزرگتر يکي  باشدمياز ستارگان آسمان  شتريکه ب

 گرانبها و يوقت نعمت  باشدمينمرده نعمت وقت  يانسانها ارزان يمتعال برا

عم ر  وق ت و  س تين س هيقابل مقا هااز نعمت کي چيکه با ه ستيبا ارزش

نه آنرا  تران آن را ترقف ومين و رديپذمي انيپا گذرد ومياست که  يفردت

 .پ  گرفت

 ريکثـ  همـاينعمتـان مغبـون ف» :ن ديفرماميارشاد  نيراستا چن نيا در امبراسالميپ
 10 (1) «من الناس: الصحة والفراغ

                                                 

 .6412( صحيح خباری، حديث: 1)
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 بي از م ردم در آنه ا فر يارياست که بس  ياله يدو نعمت از نعمات" :يعني

 ".اوقات فراغت يگريد و يتندرست يکي  دانندميقدرش را ن خررده و

قبــل موتــک، وصــحتک قبــل  اتــکي)اغتــنم مخســا قبــل مخــ : ح :دي  فرمايم هک  ذا
 11 (1) سقمک، وفراغک قبل شغلک، شبابک قبل هرمک، وغناک قبل فقرک(

 تي غنم زي را قب ل از پ نج چ زي پنج چ": ديفرمامي رسرل اکرم :يعني

فراغت را قب ل از   يماريدحت را قبل از ب  را قبل از مرگ ي! زندگ ديشمار

 ".ينادار فقر و و ييثروت را قبل از گدا  يريرا قبل از پ يجران  مشغلت

از دس ت  -يا نخراه د -بخراهدخرد را چه  يوجرد هايهي! انسان سرما يبل 

 يروه اياز ن  گذردميعمر بسرعت  يسالها ماهها و و اميا ساعات ومي دهد 

انس ان  دي با نصررتيدر ا . بناتشردميقدرت کاسته  تران و  يماد و يمعنر

 يله نعم ت ا ني از ا داده و حيت رج تشيفراغت خرد را نس بت ب ه مص روف

 .مند گرددبهره

 زي چ چيش رد ب ا ه مياست ک ه ارزش آن را ن يگرانسنگ گرهرنا  و وقت 

  هاقهيبلکه دق  سالها  ماهها  روزها  فردتها  ساعتها يعنيوقت   کرد سهيمقا

بشر  بياست که نص يقيترف نياز آنها بزرگتر يريگکه بهره هالحظه  هاهيثان

 در يروزي ب ه پ و  برس د هي التراند در پرتر آن به اهداف عميو او   شردمي

 .ابديهمه ابعاد دست 

  اس تفاده را بکن د نيبهت ر ينعم ت اله  ثي منح از وقت نکهيا يبرا اسالم

  کن دمي قيتش راگر اندک هم باش د  يانسان را بر مداومت عمل و کار حت

                                                 

 .11832( سنن النسائي، حديث: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش و اهميت وقت                                                          هاي جمعه خطبه

 

865 

 

 ک ار ان دک ک ه م داوم و راي ز  پس نددميمداوم را ن ريکار فراوان غ عمل و

ه ا کره يب ه بزرگ  يزي چ يري حق ان دک و زي باشد از چ رستهيپ منظم و

 .انسان خرد بفهمد نکهيبدون ا سازدمي

اسالم م ردم   از اضاعه آن يريجلرگ و (نعمت با ارزش نيا)حفظ وقت  يبرا

 رمي وق ت  يمتب اق باش ند و زيتا س حرخ کندمي قيتشر يزيرا به سحر خ

 يک ه نظ ام زن دگ نجاس تيبرنامه درف نکنن د  از ا يب و هردهيرا ب شيخر

 عکام ل قب ل از الل ر يداري ب دم قرار داده و دهيروز را از سپ ياسالم ابتدا

 ريرا ک ه مرج ب ت کخ يداريشب ب فرض نمرده است و را واجب و ديخررش

در  .از آن کراه ت دارد پس ندد ومين ش رديآن م يتنماز دبح از وقت س ن

 12 (1) «بکورها يف ميتاللهم ابرک ْل» :آمده است ثيحد
 "امت مرا مبارک گردان. يزيخداوندا! سحرخ" :يعني

در خ را   خرابن د ومياند ک ه ت ا وق ت چاش تگاه  يگمان محروم کسانيب

 و يزن دگ يه اب ه کار گرانيد  از اول دبح کهيدر حال  غفلت غرق شده اند

 سرگرمند.  مشغرل و شيخر يمصالح اخرو

وأان مضـــطجعة منصــــحبة  رســـول هللا یبــــقالـــت: مر  عـــن فاطمـــه بنــــت حممـــد»
، فــ ن نيمـن الغــافل رزق ربــک وَّل تکــوي ياشـهد ميقــو  ةيــبن ايبرجلــه ق قـال:  فحـرکي
 13 (2) «طلوع الشم  طلوع الفجر إىل نيرزاق الناس ما بأ قسميهللا 

                                                 

 .1212( سنن الرتمذي، حديث: 1)
 .4405( شعب اْلميان، حديث2)
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از کن ارم  اس المميگرا امبري پ :دي گريم ت فاالم هحض ر" :يعني

 مرا تک ان داد و شيبا پا  بردم دهيخرا  لمدبح بر رخت کهيحال گذشت در

آن را  و ري خداون د به ره بگ ياز روز و زي دخت رم ! برخ يا :سپ  فرمردند

 الل رع فج ر و نيمردم ان را ب  يروز دخداون  راياز غافالن مباشد. ز و نيبب

  ".کنديم ميتقس دياللرع خررش

 شرند ومي مشخص و زيمتما گرانيدر آن وقت از د هاکارهيب و هاتنبل چرن

 شرد.ميخرت داده آ و ايدن ريفراخرر استعدادش از خ يبه هر کس

 : يزندگان ةيسرما عمر

اس ت ک ه انس ان  يزي چ نيگرانبه اتر و نيتر  يوقت نف  وقت يعني عمر

اس ت ک ه انس ان ب ه  يزي چ و يالشت هر و يعمل وقت ظرف هر رايز  دارد

 ةيجامع ه س رما يچ ه ب را اف راد و يوقت چه برا  نيا بنابر  آوردميدست 

 است.  يقيحق

 نياستفاده از وقت بزرگتر و يريگبهره هافردت يعنيوقت   وقت يعني عمر

 باشد. مي بشر ينعمت برا

  رسدميهم ن شيبه گردپا وقت الال است. اما الال است که گفته اند درست

اما   ينمائ هيآنرا هر مرقع در بازار ته يترانمي يرا از دست داد اگر الال رايز

آن را ب از پ    يت رانمين يرا ب ده ايکل دن يوقت از دست رفت اگر بخراه

 ارزش ف راوان يوق ت دارا  ميباش  مان ي. پ  مراظب لحظات زندگيريبگ

. م دت عم ر ردي گمي انسان را در بر يوقت تمام زندگ نکهيست به خاالر اا

نم رد  در  ادي ز اي  تران آن را کم ومين باشد وميمحدود  ايانسان در دن هر

 و يفرد تها مياز تم ا دي ک رد  با رهيتران آنرا ذخميدررت عدم استفاده ن
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در  و ام تيزرع قي لم  يدر دحرا . ويياستفاده نما يلحظات عمرت به خرب

 شد. يعمرت مؤاخذه خراه از يدادگاه عدل اله

د رف  يچگ رنگ از قي ب ه تحق بزرگ تر است و ةيشک عمر تر سرما بدون

اس الم  م يگرا غمب ري. پيريگميه قرار بمحاس گذراندن آن مررد مؤاخذه و

 سـللي حـى امـةيالق وميـَّل تـزول قـدما عبـد » :فرمردن د يمحمد مصطف دنايس
 مياکتسـبه وفـ نيـوعـن مالـه مـن ا ؟بـالهأ مي؟ وعن شـبابه فـفناهأ ميعن أربع: عن عمره ف

 14 (1) «هي؟ وعن علمه ماذا عمل فأنفقه
از  نک هيکنند تا اميمحشر را ترک ن ةدحن زيبندگان در روز رستاخ" :يعني

  :رنديمررد پرسش قرار گ زيچهار چ

 ؟را چگرنه تباه کرده شيشرد که عمر خرميسؤال  ياز و  -1

کهنه  نده ورسا يريرا چگرنه به پ شيخر يشرد که جرانميسؤال  ياز و -2

 ؟اش کرده است

در چ ه  بدس ت آورده و يگردد که مالش را از چه راه ميپرسش  ياز و -3

 ؟درف کرده است و نهيهز يراه

 ؟شرد که بدان چگرنه عمل کرده استمي دهياز دانشش پرس ياز و -4

وق ت ترج ه ک رده  م تيق ب ه ارزش و شينراه از اوامر و ياريدر بس اسالم

 مانيا هايرا از جمله نشانه يگريباز عبث و از لغر و که اعراضمياست هنگا

اس ت ک ه  دهي جنگ اني گراهزرب ا گ روه ه مان هيحک اريبس  قرار داده است

آرام ش ل ذت  از راح ت و ت ا وق ت را فرام رش و ايب :خرانندميرا  گريهمد

                                                 

 .556( سنن الدارمي، حديث: 1)
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 اس ت و يزن دگ ب ا عم ر و يب از ني دانند که اميانصافان ن يب ني!! اميببر

 .کردن جامعه است عيضا فرد و ينابرد هالک و رهيش نيکشتن وقت بد

 :هااندرز و کمحِ
 تي آن اهم يبرا داند وميوقت را  متيق است که ارزش و ينياسالم د نيد

ان  درز آم  ده اس  ت ک  ه وق  ت همچ  رن  اس  ت در حکم  ت و لي  قا ييبس  زا
الرق ت کن د  ميآن  ت ر را قط ع  يتر آن را قط ع نکن  که اگر راستيشمش
 .لم تقطعه قطعک[ان  فيکالس
  :ديگريم يشافعامام 
 فيوالرقت س زستيکه فردت عز       فيح به افسرن و عيعمر ضا مکن
را  قتيحق نيآن است که مسلمان ا يتقر و مانيايل الد از جمله عالئم و و

إ نَّ يف  ﴿ :ک ه دي براب ر رهنم رد آن رفت ار نما بخاالر داشته باشد و بشناسد و
ــت اَل   اللَّي ــل   م  يـَتـَُّقــونَ  اخ  َر ض  َلَاَي   ل َقــو  ــَماَوا   َواْل  ُ يف  السَّ  (1) ﴾َوالنـََّهــار  َوَمــا َخَلــَ  ا َّ

در  آنه ا( و م يک و يف يتف اوت ک و)روز  ش ب و گمان درآمد يب" :يعني15
ب ر ) يهاينشانه  است دهيآفر نيزم آسمانها و که خداوند متعال در يهايزيچ

اس ت ک ه  يکس ان يب ر عظم ت پروردگ ار( ب را يل يو دال دگاري وجرد آفر
  (...عذا  خدا را درمد نظر دارند هراس از عقا  و و) زگارنديپره

ک رده  ميفصرل سال تقس  روز و ياسالم عبادات بزرگ خرد را بر اجزا نيد 

اوقات آنها ب ا  پنجگانه به همه اوقات شبانه روز احااله دارد و ياست. نمازها

 لي شده است که حضرت جبرئ انيب عتيشردر  زمان متفق است و ريس

 ميرا ترس  ه انمازاواخر اوقات  ل ويبه فرمان خداوند متعال فرود آمده تا اوا

                                                 

 .6( سوره يون : 1)
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 يبرمبنامياسال يزندگ و ديبرجرد آ ميمحک و قيراه نظام دق نيکند تا از ا

 قياز مطلع فجر تا غرو  ش فق احم ر ب ا دق ا يزندگ نيآن مرتب گردد و ا

ـنَي ﴿ :دي فرماميارشاد  يتعال اهلل تبارک و چنانکه شده ميتقس َفُسـب َحاَن ا َّ  ح 
نَي ُتص ب ُحونَ  ـُرونَ  ،ُتُ ُسوَن َوح  ـنَي ُتظ ه  ـي ا َوح  َر ض  َوَعش  ُد يف  السَّـَماَوا   َواْل  َم   (1) ﴾َوَلُه احل 

16 

 17 (2)اللفظ والنف  هيعل عدي يفت         ذتها ل و ايبالدن فرحي فيک و

                      اي و    

 18(3) ه ذهابا   ن ل   وکان ذهابه           ياليالمرت ما ذهب الل سري

چ روک  و نيانس ان چ  يش انيدر پ يتع ال ک ه اهلل تب ارک و يزمان کنيول

مردم ان در  کن د وميتمدنها را نابرد  برد ومي انيعمرها را به پا اندازد ومي

 کرياست ن يتدزمانه فر نيخرد هم آن سرگردان هستند  هاييبرابر شگفت

 و دام ر ب ه مع روف کنن  انجام دهند و کيهرشمندان تا کار ن يداريب يبرا

 ش ان ام تيق يف ردا يک ه ب را ن ديدوخته نما ان  رشه و را ت  ييا زهي چ

 سردمند است.

 فيوظا"است که  نيا  خبرند يکه ترده مردم از آن ب ييهاجمله حکمت از 

 -آوردم يوقت ک م  شهيهم يانسان جد و –قات استاز او شتريب فيو تکال

 ."سخت دشمن لجرج و اي دوست مهربان است و اي ستين طرفيزمان ب

                                                 

 .18 -17روم: ( سوره 1)
 ، املكتبة الشاملة.3219، ص 1( تفسري املراغي، ج 2)
 .1392، نشر احسان 386حممد عزايل، ص خالق اسالمي ( أ3)
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 ت ر کنن د وميروز ک ار  شب و" :ديفرمايم زيعمر بن عبدالعز حضرت

  "خرد را در آنها فرامرش مکن تيمسؤل هم کار و

دم د مي دهيکه سپ يهر روز" :گفته است بايچه ز يحسن بصر حضرت

ب ر  و دميفرزند آدم ! من مخلرق جد يا :زندميندا  ياز الرف حق تعال يکي

 اي بگيري دتان ترشهکردار شما شاهدم پ  از من با اعمال دالحانه  رفتار و

  ".گردممين بر زيچرن گذشتم هرگز تا روز رستاخ

 م اتيه ر ک   تعل رنديگمياندرزها از روح اسالم سرچشمه  حکمت و نيا

 يب را يياي دن ياز آنها در مرحله اول زندگ يرا بفهمد به خرب مياسالبزرگ 

 از فضل خ دا و نيا  کند. بدون شکميآخرت استفاده  يمرحله بزرگ زندگ

را در  شياوست که به انسان الهام کند تا همه لحظات عمر خر قيترف ليدال

 :ردي را از س ر گ يگ ريد يت ا تالش  دياساياز تالش ب و رديکار خر  بکار گ

ـــم   ـــل ه  َوَلَعلَُّك ـــن  َفض  ـــوا م  تَـُغ ـــه  َول تَـبـ  ـــُكُنوا ف ي ـــاَر ل َتس  ـــَل َوالنـََّه ـــُم اللَّي  ـــَل َلُك َت ـــه  َجَع ـــن  َرمح  ﴿َوم 
ُكُروَن﴾   19 (1)َتش 

ش ما  ياس ت ک ه ش ب را و روز را ب را يمرحمت اله از لطف و نيا" :يعني

و( فض ل  دي بپردازبه تالش معاش   نيدرا) و ديارامياست تا در آن ب دهيآفر

  ".ديمراحم او( باش الطاف و)و سپاسگزار  ديخدا را بجرئ

 گرفتن از زمانه: پند

 يب را اميمرور گذشت ا از نيمسلمان متد است که هر فرد مؤمن و ستهيشا

به اذن اهلل تب ارک  هاشب روز و رايز رد يپند گ عبرت اندوزد و شينف  خر

                                                 

 .73قصص: ( سوره 1)
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عمره ا را کرت اه   س ازد ومي کينزدرا  يدور را کهنه و يديجد هر يتعال و

 ني ا زا دي کشاند  همانا مؤمن نبامي يستين را بفنا و رانيپ و ريکردکان را پ

 .رديعبرت گ به فکر پردازد و ديبلکه با  روز غافل باشد شب و

 زنده از گذشت عمر:  مثال

ة س رر ريآن فرمرد که تفس  يبا مشاهده   رفت يفروش خي ةدر مغاز يبزرگ

او  ةيس رما  غفلت کن د يشخص اندک نيکه اگر ا  ه ذهنش نشستعصر( ب)

 ادي به زمانه قس م  يدر فرمان قرآن  نيا بنابر  خراهد رفت نيذو  شده از ب

مرکب از چه ار  خهنس انينمرده به انسان هشدار داد که به خاالر نجات از ز

ده نم ر يعم ر ق دردان قياز دق ا از آن غفلت نررزد  و و  رديرا به کار گ زيچ

 به کار اندازد. زيچهار چ نيآنها را در ا

رأس مالـه، إرمحـوا مـن  ذوبيـإرمحـوا مـن » :دي گرميفروش است که  خيآواز  نيا 
 20 (1) .!«رأس ماله ذوبي
ک ه  يب ه کس   دي ش رد رح م کنمياش ذو  هيکه سرما يبه کس" :يعني

 "!ديشرد رحم کنمياش ذو   هيسرما

 !بايز تينها هيتشب چه
 دارتي قم اتي ح ةيک ه س رما س تين ني از ا شتريب يانيز چيههر حال  به

که رأس المالش برف باش د  دم ب ه دم کاس ته ش ده  يچرن بازرگان  انسان
 يعم ر رفت ه را تالف  شياعمال خر ةشتا  به واسط نياگر انسان در ا .برود
 و  يح داو را  ةخس ار  دي نگردان يرا محل انتفاع ابد يو آن متاع فان  نکرد
وق ت را  تي انس ان را الزم اس ت ک ه اهم نروياز ا .ستين يتيو را نهاا انيز

                                                 

 ( تفسري اْلمام الفخر الرازي، ذيل تفسري سوره العصر.1)
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لع ب  له ر و  ش رارت را در غفل ت و شيخ ر لمحات عمرگرانبها و  بشناسد
   .نکند عيضا

 ! زيعز جرانان
سترن فق راتش را  ل يتهدا  جامعه را تشک اساس و که ديشما جرانان هست

  يهمک ار تعاون و  يادربر اخرت و يدانش فضا با کسب علم و و استحکام
 عم ران و در ده يب رم را رون ق بخش  م رز و ني ا يتع ال و يترق  شرفت يپ

اقش ار مل ت احس اس  رياش نس بت ب ه س ا يمعنر و يمجدد ماد يبازساز
 کي با  استرار و و نيمت هايبرداشتن گام و تيحسن ن با و نمرده تيمسؤول

 و يمل  نيد  ست آمدهبد هايفردت از وقت و مياستفاده اعظ و يواقع ديد
 .ديدهميرا به وجه احسن انجام  شيخرمياسال

 ه ايترده و ه اخانراده  جامع ه از اف راد کيکه  ديدانميخر   جرانان شما

از  يس ه عنص ر ب ه ش کل نيا از کي بدون شک هر و ابديمي ليمردم تشک

با  ينيمع رواب  مشخص و ياهر کدام دار اند و گذار ريتکث گريکدياشکال بر 

داش ته  يوابس تگ يگ ريب ر د يک ي يش يرانديخ مص لحت و  برده گريکدي

بعضـه  شـدي انيـاملـممن للمـممن کالبن» :دي فرمامياس الم  م يگرا امبريچنانچه پ
 21 (1) «أصابعه نيبعضا، وشبک ب

 تي غنم نياز ا ديآن برده ونبا هايافراد در ساختار جامعه بمثابه خشت رايز

 و ش تريب يزمان دان ش آم رز و يکار هايتداشتن فرد و يکه جران ياله

رس الت خ رد را  غفل ت نم رده و  ته ش ده ما گذاش  ش  اريت هتر در اخ  ب

 .ديفرامرش نمائ

                                                 

 .481حديث: ( صحيح خباري،1)
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در  س تيباياس ت ک ه م زي شما جرانان عز يمردم بسر ديچشم ام نرويا از

 نياز وقت که پربه اتر مبذول داشته و يالذکر سعاهداف فرق تحقق آرمان و

عم ر  يعن يکه وقت  دينگذار برده ومياستفاده اعظ  است بشر اتيعنصر ح

 .گردد يسپر دهيعبث وبدون فا ا يگرهر نا

 ! قدريعال دانيمحاسن سف  بزرگان

 و ري پ زاليال پرستش خداوند قدوس و که عبادت و ديدانميخرد بهتر  شما

  يمح  و  يوابس ته ب ه ش را  خراه دميزم ان ن وقت و  خراهدمين جران

 و هيس ر به ه ر  که باشد يحالت هر در شهيانسان هم ستيبايلکه مب  نبرده

 خداوند غافل نش ده و ادياز   کندمي يزندگان و ستيکه ز ييکجا در مقام و

انسان  شيدايپ از خلقت و يهدف ادل رايز  جالله بپردازدجل يو بادتبه ع

ک ه خداون د  يال رر  باشدمي کيالشر پرستش ذات واحد و همانا عبادت و

ن َ  إ َّلَّ ل َيع ُبُدون  ﴿ ديفرمايتعال مم  22 (1) ﴾َوَما َخَلق ُت اْل  نَّ َواْل  
عبادت  يچگرنگ ن را به حالت وراخراهم ترجه شما بزرگرامي نجايدر ا يول 

 شيعم ر خ ر در اواخر اسالم که ميگرا امبريپ نيراست اراني دحابه کرام و

خ  رد  و .جل  ب ک  نم پرداختن  د ميعب  ادت خداون  د  و ادي  چگرن  ه ب  ه 

ـُر ا َّ  إ﴿خر عمر بخصرص بعد از ن زول س رره آدر  آنحضرت َذا َجـاَء َنص   ِ
 يمشغرل برد ک ه حت  يوعبادت ذات اقدس اله اديچگرنه به  23(2) ﴾َوال َفـت حُ 

 شد.ميلرد آ درنماز ورم شتريقرائت ب و اديز ستادنيمبارکشان از ا يپاها

                                                 

 .56ذاراي : ( سوره 1)
 .1: نصر( سوره 2)
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رس رل خ دا ! چ را  يا :تش ان گف  يبرا قهيدد شهيحضرت عا يروز

مهربان تمام  و ندهيخداوند بخشا کهيحال در  ديدهميخرد را زحمت  نقدريا

 اس ت؟ آنحض رت د لرات اهلل و دهيما تکخر ش ما را بخش  گناهان ماتقدم و

 24(1).(عبدا شکورا کونأ أفال) :نديفرمامي قهيدر جرا  عائشه دد هيسالمه عل

 القدر!  زيعز دانيسف يبهر حال مر 

 گ راه و ديس ف يمر ديبه شصت رس سال انسان از چهل باال و سن و کهيوقت

اواخرعم ر انس ان را نش ان  و يفيض ع و يري الجرم عالم ه پ  شاهد آنست

انسان غافل مترج ه خ رد ب اش   يسازد که اميانسان را مترجه  دهد ومي

  س از ايآذوقه آخرتت را مه ترشه و زيبرخ ؟يچه دار دهيرس انيعمرت به پا

 تياب د اري ب ه د رخت سفر بس ته و يجهان فان نيفردا از ا ا يروز  ام را يز

 .يروان هست

 ک هيالرر  انسان شصت س ال اس ت گردد که عمرميمتعدد برمال  اتيروا از

که خداوند ب ر بن دگان ب ه ال رر  يعمر)کرم اهلل وجهه فرمرد  يعل يمرتض

حض رت  و  دباشمياتمام حجت کرده است شصت سال  فرمرده و انيمنت ب

شص ت  گ ريد تي در روا چه ل و تيروا کياهلل عنهما در  يابن عباس رض

 يمعذرت خراه عذر و يجا انسان اتمام حجت شده و يفرمرده است که برا

 .داده است حيدوم ابن عباس را ترج ثيحد ريابن کث ماند ومين يباق

                                                 

 .4837( صحيح خباري، حديث: 1)
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ک ه ب ه س ن چه ل ميمنرره هنگا نهياز اهل مد يکيشده است که  گفته و

ب ه عب ادت  فارغ س اخته و يريدن تيمشغرل کار و خرد را از رسديم يسالگ

 .گرددميمشغرل  زاليال خداوند قدوس و

 : يريگ جهينت

 رواني از پ و کن ديبه آن س فارش م رستهيکه اسالم پ ييزهاياز چ يکي -1

 ترج ه کام ل از آن مراقب ت کنن د و دق ت و ب ا شهيخراهد که همميخرد 

 ني از ا دي ک ه با  ارزشمند عم ر اس ت ةيسرما زمان و  دنگذارند به هدر رو

 نيت ر يبه عن ران ع ال کرد و يبهتر بهره بردار و شتريگرهرگرانبها هرچه ب

اج ازه ن داد  خرت استفاده نمرد وآ و ايدن نيتکم در جهت سعادت و تيغنم

 و ق هياز دس ت ب رود چ را ک ه ه ر دق ش ده و عياز آن ضا يساعت يکه حت

قاب ل  م تيق چيب ه ه  گ ردد ومير ن رگز ب  ه  گذرد ز آن به ا ک ياهيان ث

 .ستيجبران ن

 .درک کرد يقيبصررت حق ارزش وقت را  ستيباياز همه اولتر م -2

 .مياز آن بهره خر  ببر بلکه وقت شناس برده و  وقت کش نه -3

وق ت سرنرش ت  راي ز  دي نسبت به تمام امرر به وقت اهتمام ورز ستيبا -4

 ساز است.
 شيخ ر ياخرو و ينريامرر د ترانيمعقرل از وقت م ا استفاده درست وب -5

 .ديرونق بخش را سروسامان و
بردند که هرگاه با ه م مالق ات  نيچن نياجمع هميدحابه رضران اهلل عل -6
 س رره گريک دي شيشدند  ک ه پ ميجدا ن گريتا آن زمان از همد  کردندمي

 کردند. مي)عصر( را تالوت ن
  ميه إنه هو الغفور الرحو ، واستغفر نيراملسلمئولکم ولسا يل استغفرهللا
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 44 

 

 امروز و فردا کردن
 .نيامجع واصحابه آلهی رسول هللا وعل یوالسالم عل هلل والصالةاحلمد

 ندارانياز د يبرخ ریانگیکه ممكن است، گرب هایبیو آس هایماریب يكي از

امرروز و » بلند همت بشود اریبس هایو انسان امانگشیپ يو دعوتگران و حت

 (1) است.« فراد کردن

کره  يدادن آنران قررار تیونئمص درو  انيمبتال ةو معالج دنینرهامنظور  به

جوانرب  زخداونرد آن را ا دیرگرفتار نشرد  انرد، بره ام یماریب ناي کنون به

 داد. میمختلف مورد بحث قرار خواه

 :فیتعر

بره کرار  يمختلفر یامروز و فراد کرردن در معنرا اي «فيتسو»يزبان عرب در

 :شود، از جملهمي گرفته

 انداخت. ریخآنرا به تأ« سوف األمر» انهادن:و ریخأت – 1

 آن را بزرگ جلو  داد. «فاًيسوف األمر تسو»بزرگ و هولناک کردن  – 2

 داد. يكین یو عد   «سوف ابحلسنة» :وعد  دادن – 3

 کرد. ديبه مجازات تهد «ةئيسوف ابلس»: ديو تهد دیوع – 4

 ری و دعوتگری، أتليف سيدحممد نوح، ترمجه عبدالعزیز سليمیاسی دینداب شن( آسي1)
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و عرد  و  رايرز رد،ود نردافوق و جر يمعان انیم یتضاد چگونهینظر من ه به

موکول  ند ايانداختن و به ریبه تأخ يو بزرگ جلو  دادن، همه به نوع د،یوع

 کردن است.

موکول  ند ايمعطل گذاشتن و به ان،یدعوتگران و مرب انیم جياصطالح را در

هرر  ايبه مجازات  ديتهد ايباشد،  يكیبه ن ةکار است، چه و عد یکردن اجرا

 .گريد زیچ

 :ا کردندو فر امروز اسالم و

بره  ةتوان همره گونرنميانداختن کار،  ریبه تأخ ياصطالح يتوجه به معن با

 هرااز آن يهمره را روا تصرور کررد، بلكره برخر اير را نراروا يانداختن ریتأخ

 به جاست. گريد ينامطلوب و برخ

 ایو بهانره لیردل چگونرهیکه نراروا و نرامطلوب اسرت، بردون ه یموارد اما

ست، که خداونرد آن  یزیموکول کنند، همان چ ند يآ به امروز درست، کار

 را تذکر فرمود  است.

َُ وَنَيُقنوَل َرَلِ  لَنَوَت َأإانَرَتِ  ِ َ  ﴿ ندَُ ُم اَلَمنَو َُ َ َأ ََِ ََ َوَأنِفُقوا ِمن  مانا َرقََْننَناُ م مِ ن  َْنَبنِن َأِت 
َْرِیٍب وََأصاداَق َوَأُ   مِ َ  الصااحلِِنيَ   1 (1) ﴾َأَجٍن 

و احسران و زکرات  د،یبخشش و صدقه کن م،ايکه به شما داد  ييزهایاز چ»

: پروردگرار  چره ديرو بگو د،يرایاز آن که مرگ به سراغ شرما ب شیپ د،یبده

ترا  ،یو زنرد  ا  بگرذار ینردازیب ری)مرگ( مررا ترأخميمدت ک شود اگرمي

 «م؟يآکنم( از جمله صالحان و خوبان در یوکار)دهم احسان و صدقه ب

                                                 

 .11مناوقوِت: ( سوره 1)
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 گرريد زیدادن پنچ چ یرا قبل از رو زیپنج چ» :ديفرمامي يگرام رسول

 ،یاز نادار شیرا پ ييدارا ،یریپ دنیرس را قبل از فرا يجوان د،یبدان متیغن

از دچار شدن  شیفراغت و و قت را پ د،يشو ماریب که از آن شیرا پ يسالمت

 2 (1)« مرگ. دنیاز فرارس شیبه مشغلت، عمر را پ

 یکه بررا رواست، آن است هاآن در انداختن کار ریتأخ شیکه پ یدموار اام

ن فرصرت آبره  ا یرق یکره بررا ناير ايرباشد،  يدفع مضرت ايجلب منفعت 

 ریخترأنوع به  ناي بودن د يرا جستجو کند، در رابطه با روا و پسند يمناسب

َِلِننَد عُننَدوَ ﴿ :ديررفرماميانررداختن خداونررد متعررال  ننا َوَسننَوَف َوظُلَ اًنا َوَمنن  یَنَفَعنَن  ما
 3 (2) ﴾ُنَصِليِه ًَنراا

او را در  نرد ايآن را انجرا  دهرد، در یو ستمگر يسرکش یاز رو يهر کس»

 «انداخت. میآتش خواه

ُ بَِقَوٍم ُيُِبُُّهَم َوُيُِبُّونَهُ ﴿: ديفرمامي و ََِ اّلل  ََ  4 (3) ﴾َوَسَوَف 

هرم او  هرادارد، و آنميدوست  را خواهد آورد، که آنان را يخداوند مردمان»

 «.دارندميرا دوست 
ل قرو بره ن امبرانیرانداختن بر زبران پ ریخأه تنوع ب ناي و گفته شدن آمدن

 است. روا بودن ةقرآن نشان

                                                 

 .11832( سن  النسائي، ُدیث: 1)
 .30نساء: ( سوره 2)
 .54مائده: ( سوره 3)
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خرود از او خواسرتند کره  یخطاکار پس از اقرار به عقوبيحضرت  فرزندان

َِْفَر لَنَنا  َا يَ ْناُلو ﴿ :بخواهرد مغفرت از خداوند شانيکند، و برا عفوشان َأاَبًَن اَسنََ
 5 (1) ﴾ُِنُوبَنَنا ِ ًنا ُ ناا َإاِطِئنيَ 

 رابرهيآمرزش بخوا ، زما  یبرا م،ايکه مرتكب شد  يپدر  بخاطر گناهان یا»

 «.مايما خطاکار بود  يراست

َُْفنورُ ﴿فرمرود:  عقوبي حضرت نَم َر ِ َ ِ نانُه ُانَو اَل ُْ َِْفُر َل يمُ النرا  َْناَل َسنَوَف َأَسنََ ُِ﴾ (2) 
بخشرند   اریاو بس راينمود، ز مپروردگار  طلب بخشش خواه شما از یبرا»6

 «و مهربان است

مررد  کره بره  یحضررت نروح بررا یو دلسروز يياز آن همه انردرزگو پس

  هشدار داد: هابه آن د،یشان انجامو پشت کردن يياعتنايب

َََتِيِه َعَذاٌَل يَُ ﴿  يدانسرت،که چره کسر ند يآ در»7:(3) ﴾زِینهِ َوَسَوَف تَنَعَلُموَِت َم  

 «ديبار خواهد گردذلت يدچار عذاب

 :بیآس نای به ءابتال هاينشانه

 ،يشمانیموکول کردن توبه و پ ند يآ و به یادامه دادن گنا  و خطا کار – 1

: خداوند بزرگ اسرت، مرن هنروز نديگوميگونه افراد با خود ناي مثال یبرا

 . هانشد  و امثال ريه دتوب یجوانم، برا

                                                 

 .97( سوره یوسف: 1)
 .98( سوره یوسف: 2)
 .39( سوره اود: 3)
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روز و  یمثرال بررا یکار امروز را به فراد موکول کردن، بررا لیبدون دل – 2

دهرد، ميخود آن را وعرد   اديسپارد، مي يرا به کس یمشخص کار يساعت

 نرد يآ هرای  مرا ديو شرا هرادرست آن بره روز یا ذر و بهانهردون عرا برام

 .دينما ميموکول 

 :ا نمودندو فرامروز اسباب و عوامل 

 :یخانوادگ تیترب .1

 یانرداختن کرار بررا ریبار آمد  که به ترأخ یا خانواد انیدر م يانسان يگاه

اهات بمادر، پدر خواهر و بردار از سر تا پا غرق در اشت ،آنان عادت بود  است

اظهرار  يد و از آن گاهدانمي يخوب را به ناي ناروا بود  اند، و خود هایکار و

 انيرپا هایو دراز و خواسرته ردو هرایو برا توجره بره آرزو د،ينمامي يگرانن

و هرر  گرريد بره روز امور خود را هرر روز ریاصالح و تغ قیتوان و توف ر،يناپذ

 کنند.ميموکول  گريد يسال به سال

 ةویاز حرد دز  و بره شر شیبره اودد خرود بر تبسن هان خانواد آاز  يبرخ

چنران چره فرزنردان آن  مثرال یکنند، برايممحبت اظهار عالقه و  يافراط

انجا  دهند، اقدا  به گررفتن  گرانياز د دیلقرا به ت يكی، کارنبخواهند يگاه

 نايضعف بدن مانع از اي يخرد سال ةبه بهان ندي... بنما.خواندن نماز و ايروز  

.. .و یترر شرو: هنروز زود اسرت، و بگرذار بزرگنديگوميشود و مي کار آنان

 را در فرزنردان ا نمرودندانداختن و امرروز و فرر ریتأخ ةیروح لهیو س نايبه

 بخشند.ميرشد  ،خود
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 خردا رسرول و سفارش فراوان دیکأت لیکه به دل ،رابطه است نیدر هم 

 جوانرانبه خصوص در رابطه با کودکان و نوبه وعد  و قرار  یفابه ضرورت و

انرداختن  ریخأد  و ترف وعرالخ یبه خو صورت آنان رآنیدر غ ،ميبرمي يپ

 .کنندمي دتاع کم کم ييو دروغگو تیکار و مسئول لیبدون دل

کرردن اسرت و  ادامرروز و فرر ةنریزم ،ييرشرد دروغگرو یبرا نهیزم نيبدتر

 : نديگومي عبداهلل بن عامر

زد و  ادر منزل ما حضور داشتد، مرادر  مررا صرد که رسول خدا یروز»

را  یزیرچه چ گفت به مادر  ل خدام، رسورا به تو بده یزیچ ایب :گفت

بدهم،  دانه خرما کيبه او  خواستممي :؟ مادر  گفت يبه او بده يخواهمي

کرار  ناي و ،دهممي به شما یزیچ ييبگو او فرمود: اما اگر به رسول خدا

 «  .يدهمي اديرا  درس دروغ گفتن به او ،يرا نكن

 و قيمسلمانان در مورد تشو گريد وبود که مرد  انصار  دیکأت نیپرتو هم در

بودنرد، و  یجرد اریبسر کین هایدادن کار  انجا یآموزش فرزندان خود برا

دخترر معروذ  عیررب .بسرتندميکرردن را برآنران  و امرروز و فرردا ریأخرا  ت

اطرراف  هایروسرتا یرا بررابعداز ظهر روز عاشرو رسول خدا»: ديگومي

« .ديرنما لیروز تكم انيتا پا را نود ، آهرکس روز  ب»فرستاد:  غا یپ نهيمد

بره  قيرمان را تشو سالخرد و هم فرزندان مي: ما هم خود روز  بودديگومي

 هرارا بره آن يرنگ هایپشم یو باز ميسرگر یو برا ،ميکردميگرفتن روز  

 «  را فراموش کنند. يتا گرسنگ م،يدادمي
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 :کاریو ب فیبا افراد ضع ینیهم نش – 2

انداختن کار عادت کرد   به تأخیر با افراد تنبل که يشنینهم و اقترف يگاه

سربب  ،و توانا نباشرد یقو يتیشخص یارادکه انسان  ياند، به خصوص زمان

 شود.ميبه او  بیو آس یماریب ناي تيسرا

بره  اسرال  دیرکأمهرم ت لياز دد يكي ،شد گفته هاتر بارشیچنان که پ هم

رسرول  اسرت. گونه مروارد نیهم نیهم نش دوست و نشيدر گز يدقت کاف

  :فرمود  است خدا

را بره  گررانيد زگرارانیاز پره ریرو غ ،مبراش نیمن هم نشؤم جز با انسان»

 «  دعوت مكن شيمنزل خو

 :یضعف اراده و تنبل – 3 

شرود، کره مي تیولئانداختن کار و مسر ریکه سبب تأخ ،هم هست یموارد

 تیگا  زمان انجا  کار و مسرئول. هر تسا يتنبل اي يدون همت ضعف اراد  و

 ریترأخ ا کردن و برهدبه امروز و فر او را يهمتياراد  و ب يسست ،رسدميفرا 

 .دينماميآن و ادار  انداختن

بره خداونرد از  برردن رسرول خردا پنرا  لیکه دل ،بطه استرا نیهم در

بره  ،رابطره نيرصبح و شرا  او را درا یو دعا يو تنبل ينناتوا عواقب ضعف و

 و يو تنبلرر يپروردگررارا  از نرراتوان»: ديررفرمامي .ميشرروميمتوجرره  يوبخرر

    «بر .مي .. به تو پنا .یریو پ يکهراسنا

دل  پروردگارا  از )عواقرب برد(»فرمود  اند  که ،آمد  است گريد يتيدر روا و

 «بر .ميبه تو پنا   يو نگران يمشغول
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 :غفلت از عذاب خداوند – 4

و عرد  هرراس از  تیرن به موقع کرار احسراس امنددانجا  ناز اسباب ا يكي

اگرر انسران از  عتراًیطب رايرهكاران است، زخداوند در ارتباط با گن هایسنت

و برره موقررع برره  عيدر دل هررراس داشررته باشررد، سررر يو مرجعرر يکسرر

رابطه هراس در دل نداشرته  ناياما اگر در ،ندکميخود عمل  هایتیولئمس

 خداوند متعال .دهدميلش خواست آن را انجا  د رگا خود و ه لیبه م شدبا

سربب  ناي، برههراضمن سخن از کفار و ادامه به را  کفرشان و هشدار به آن

 :ديفرمامياشار  

َََتِننَيُهَم  ََُسننَنا بَنيَننائا َوُاننَم َ ئُِمننوِتَ ﴿ َََتِننَيهُ ،َأوَننَأِمَ  َأَاننُن اَلُقننَرَي َأِت  َم َأَو َأِمننَ  َأَاننُن اَلُقننَرَي َأِت 
نَر اّللِ  ِ تا اَلَقنَوُم اَرَاِسنرُ ،ُسَنا ُضحاى َوُاَم یَنَلَعُبوِتَ  ََ  َْ ََََمنُ  َم نَر اّللِ  وَنالَ  َْ  (1)﴾وِتَ َأوَنَأِمُنوَا َم
8 
 ،گرفتره انرد شیرا در پر يا  نافرمانرکه ) هایشهرها و آباد نايمردمان ايآ»

 تیرامن اساحس ،ديایشان بخواب به سراغ و هنگا  که عذاب ما شبانه ناياز

که عذاب ما چاشرتگا  در  ناي از هایو آباد آن شهر که اهل ناياي؟ کنندمي

 يهراسر چیهر ديرایب هراگانه مشغولند، به سرراغ آنبچه یکه به کارها يحال

 تیرخداوند احسراس امن يمجازات ناگهان و ينهان ينان از چارهآ ايآ ؟دنندار

 انكرارنيخداونرد جرز ز ینهاتردبیرو  یزيرکره از برنامره يکنند؟ در حالمي

 «.کنندنمي تیمنااحساس 

                                                 

 .98 -97اعراف: ( سوره 1)
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 :دور و دراز و غفلت از آخرت يآرزوها – 5

 و دلبسرتگي بره  ،ا نمودندو امروز و فر انداختن ریخأبه ت از اسباب گريد يكي

 .است امتیق يفراموش کردن مرگ و حسابرس ،دور و دراز هایو آرزو دیام

کره دو نفرر از  يسرت، کسر يهيبرد» :ديرمارفميسبب  انیدر ب ياما  غزال

 یگرريا و دداز آنران فرر يكري ستانش به مسافرت رفته اند، و قررار اسرتود

 ياستقبال از دوسرت یبرا که او ،ست يعیطب ،برگردند از مسافرت بعد كما ي

 فعرالً ديرآيکه ما  بعد م يكيآن  یتر خود را آماد  کند، و براکه فردا و زود

 یزیرچ یخرود را آمراد  نمرودن بررا رايرنكند، ز احساس ار يبه آمادگ ازین

 يمثرال کسر یبررا ،آن اسرت مردنآزمان به وجود  يكينزد احساس جهینت

 ةموعربره مج تنها رديپذمي انيپا سال عمرش کياز  که پس ،احساس کند

کره روز  نايو هر روز بدون توجره بره شدياندميدارد  شیسال که در پ کي

و ترو جره  انردازد،مي یگريرا به روز د شيهاارک ،را پشت سر گذاشته گريد

 و چنران ،دهنردمي لیتشك هاو لحظه روزها نیسال را هم کيکه  ،کندينم

سرال هرم بره  کينكند تا چشم برهم بزند،  یریگبهر  هااز آن يخوببه چه 

 «رسد.مي انيپا

ن جهرت کره انسران آ: از ديرگويدر مورد نفرس انسران م یابن جوز حافظ

سفر  یخود را برا شهیدز  است هم ،رسدميفرا  يمرگش ک زمان ،داندنمي

 چه بسا و ثروت او را غافل و مغررو نكند يو سالمت ي، جوانآخرت آماد  کند

 نيجروان جران بره جران آفرر نيچنرد ،بدهد تن به مرگ یریا شخص پرت

 .ندينما میتسل
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 اريرز ،تاز اسردور و در یغفلت و غرور، آرزوهرا هایبیاز مظاهر و آس يكي

 صرورت يکوتراه چگونهیه ،انسان نبود يطودن یو آرزوها یپرداز الیاگر خ

 انرداختن ریو بره ترأخ اریبسر یو سبب اقدا  به گنا  و خالفكار ،گرفتنمي

 .ستیبلند باد ن هایو آرزو دیجز ام یزیچ ،بهتو

و  یپردازالیراز خ یاسرال  بره دور دیتر به علت آن همه تأکشیجا ب نايدر

را رسم کرد  يمربع روز رسول خدا کي. ميبرمي يور و دراز پد هایآرزو

ان از مربع خارج شرد   گريسر د کيسر آن داخل مربع و  کيرا که  يوخط

را رسرم نمرود سرپس  یترکوچرک هایخط، خط ناي نارک و در د،یبود کش

مربع مررگ  ناي دهند،ميرا نشان  مربع و خطوط، حالت انسان نيا»: فرمود

 ترخطوط کوچرک ناي انسان و هایآرزو ،د يآن خارج گرد که از خط نيا و

انسان بشوند، و اگرر از دسرت  ریبانگيست که ممكن است گرا يهايیگرفتار

 9(1) «.شودميگرفتار  یگريبه دست د ابدينجات  يكي

 :کوچک شمردن امور – 6

 هایييوانااز ت ياز حد به برخ شیارزش دانستن کار و اعتماد بيهم ب يگاه

 .شوديم هاتیانداختن مسئول ریسبب به تأخ ،خود

کعرب برن  و نرفتن نشدن اماد  تيحكا ،علت نايیبرا ريو تصو انیب نيبهتر

 :ديگومي شانايخود رابطه نايدر .تبوک است ةشرکت در غزو یمالک برا

بره  که هروا دآغاز نمودنميهنگا غرو  را مسلمانان و رسول خدا ناي ....»

برا  ييارويربرزرگ ورو يبه جنگر بود و رفتن يطودن اریبس و را   گر شدت
                                                 

 َنناَل وگونننه ورقنننداِت إننود را تربينن     هللا بنن  مسننعوددعبنن ینن ( صننحيخب رننارز، اق روا1)
 مَْبة شاملة درز. 230، ص 2 نيم، ج 
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 ينگرج قصرد امبریپ گا هر .بود اديز اریسربازانش بس که تعداد يدشمن

بره مقصرد  کره ناير کرد، ترانميمشخص  مسلمانان یبرا راکرد، جهت مي

و  ليسرامقصد را مشخص کرد، تا مسرلمانان وجنگ  ناي اما در دند،یرسمي

هرم  مسلمانان همرا  رسرول خردا .جنگ بردارند یدز  را برا زاتیهتج

 .نبود اریاز آن در اخت يقیو صورت دق ستینبودند، هر چند ل مک

فكرر  ،کنرد بتیغخواست ميکه  يموارد، هر کس نگونهيا : درديگومي کعب

موضروع را  نرازل شرود، و یاهيرآکه آن مگر ،ماندمي پنهان آن کرد، خبرمي

 سازد. آشكار

 سراختميغزو  مسلمانان را آمراد   نايرفتن به یبرا يزمان خدا رسول

درختان برود رسرول خردا و  ةيسا بخش شدن و لذت و یم دنیرس موقع که

 یخرود  را بررا ،من هم چند بار قصرد داشرتم رفتن شدند، مسلمانان آماد 

 را ييان توانرآمرن  :گفتممري خرود اما هر بار به ،مينما ماد آ شرکت در آن

 .کنم آماد  نرفت یدار ، که هر لحظه خود  را برا
اما من هنوز خرود  ،دنحرکت بود ةآماد ن روز رسول خدا و مسلمانانآ صبح

 ،برونرد هراندارد بگرذار آن يمانع :خر  به خود گفتمباآل ،بود   نكرد را آماد 
امرا پرس از را   ،نمکيحرکرت مر هراپس فردا بره دنبرال آن ايمن هم فردا 

و چنرد  ر ،یربه رفتن بگ مینتوانستم تصم ،آن آنان و چند روز بعد ازن فتادا
اما سرانجا  در آن  ،شد مي مانیر پشکه هر با ،گرفتممي میبار داشتم تصم

 «  .بود   و کاش شرکت کرد ،ت ننمود شرک
  :خداوند و فراموش کردن عذاب او ششبه بخ يوار دیام - 7

 ،لرت کرردن از عرذاب و عقراب اوفش و غو بخش به عفو یواردیهم ام يگاه
 .کنرردميمررروز و فررردا کررردن را فررراهم ا یمرراریمبررتال شرردن برره ب ةنرریزم
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علرت  انیربره ب بیآس نايیدو سبب برا انیپس از ب یابن جوز عبدالرحمن
 از يبرخر ،به رحمت خداوند است دیعلت سو  ام»: ديگوميو  سو  پرداخته

 .اندرفته  گنا  فرو که تا سر در با تالق يکسان
کنرد، مي امرا فرامروش و مهربان است میخداوند رح نديگوميبا خود  ياهگ

 يريخرانواد   يدلسوز و حالت ،بودن خداوند میرح ياست که معن درست که

در حال او اجاز  فرمرود، کره  ند،یرا به چشم بب مادر خود ايمرگ سرپرست 

   «...و نديدست دزدان را قطع کنند، و قاتالن را قصاص نما

و عرد   يمبرادتيب ب،یآس نايشدن در گرداب فتارعلت گر مواقع يبعضدر 

 ،دارنرد تیدر مقابرل آن شرخص مسرئول يکه به نوع ،ست يگرانيمراقبت د

 یبررادر و یارير ةو دزمر ،گرنرديد کي انیو پشت اريدر واقع  ماناياهل رايز

که ،سرتجاناي است، در گريد کي و توجه به مشكالت ييو اندرزگو حتینص

 :ديفرماميخداوند متعال  ،کندمي دایپ ياز منكر معن يمعروف و نه هامر ب

نرِ ﴿ َْ َََُمُروَِت اِبَلَمَعُروِف َویَنَنَهَوَِت َعنِ  اَلُمن َُ بَنَعُضُهَم َأَولَِياء بَنَعٍض   ﴾َواَلُمَؤِمُنوَِت َواَلُمَؤِمَنا
(1) 10 

 ف فرمرانه معررواند، و بر گريد کي انبیتو پش اري مانايمردان و زنان اهل»

 «دارند.يمو از منكر باز  ،دهندمي

 حتیصرنو  یدلسروز و تیمسرئول کره احسراس تيرود نايمة چه دزچنان

انرداختن  ریجررات اهمرال و بره ترأخ هايلیخ رد،یمورد توجه قرار نگ است،

 کند.مي دایخود را پ هایتیمسئول

                                                 

 .71توبه: ( سوره 1)
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 :يغرق شدن در گناه و خطاکار – 8

غرق شدن و عادت کردن  ،امروز و فردا کردن و يلنبت ياز اسباب اساس يكي

انسران را  قلرب ،يدر اثرگنرا  و نافرمران رايرست زا یهكارو گن یبه خطاکار

 ،شرودمي گنا  در نظر او کم رنگ يو خطرناک يو زشت ،دریگميوت فرا اقس

گرردد. رسرول مي انداختن توبه و بازگشت ریبه تأخ ياصل حالت عامل نايو

انن جبنن يناف أِنوبنه  أننه    َي ِت املنؤم  ینر ): نرديمافريم مورد نايدر خدا
ع علی یر أِت یقع عليه و ِت الفاجر   11(1)( أنفه وقال له اْذا وطار ىِنوبه  ذابَل ْو

ترجمه: انسان مؤمن گناهانش را همچون کوهي مي بیند، هر آن مي ترسرد 

ه شرپ که کو  بر او سقوط کند ولي انسان فاسق و بدکار گناهرانش همچرون

 مي بیند که به روی بیني او نشسته با اشار  دست پرواز مي کند. ای

 :هاتیاندختن مسؤول ریبه تأخ یغفلت و عدم بررس – 9

 يغفلرت و بررسر ،بیآسر نايبره از عوامل مبرتال شردن گريد يكي سرانجا 

کره  ،عالقمنرد اسرت عتراًیطب انسان رايز ،ننمودن عواقب خطرناک آن است

 د،يرنما يآن شانه خال بار رياز ز هداخومي رو هر با ،شداب نداشته يتیولئمس

آن کره  ليردد از يكريو ،گا  باشدآکه به عواقب نا گوار آن نا يزمان ژ يبه و

 د يرردگذکرر  زیرن آن عيتشرر و فلسرفه حكمرت ينياحكا  د ترشیب همرا 

 است. نیهم

                                                 

بنه ققيننمح ا ند شننا ر  نه سننند اینن   3629،( رواین  امننام رنارز اق ابنن  مسنعود، مسننند ا نند1)
 ُدیث را صحيخب گفَه اس .
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 :آثار و عواقب امروز و فردا نمودن

برد  و عواقرب انبرارينمودن آثار ز ادز و فرامرو هاتیولئانداختن مس ریتأخ به

 ميالراسر یداریرر بررم بررهر تگران ووو دعر نردارانير دررا هم ب ميرجارف

 خواهد داشت.

 :و دعوتگران ندارانیتباط با داردر  :الف

 :ندامت نا بهنگام .1

 دسرتورات ميانسان امروز و فردا کنند  عمر خود را در تجراوز بره حرر چون

 یسرپر خرود ترا د  مررگ هایتیولئمسر یدر ادا ودننمر يهوتراو ک نيد

رود، و مريچشرم او کنرار  شیاز پر هاکه پرد  ،و پس از مرگ است ،کندمي

 يسرخت نردامت و نگرا  دچرار حسررتآ ،فهمردمي يامر را به خروب قتیحق

 ایررنبرره د گرررير داتررو انسررت بررميکرراش  ای کرره، کنرردميآرزو  و ،شررودمي

مرد  آبره خرود  ياما متأسفانه زمان ،نمودمي برانا جر گشت، و گذشتهميبر

  .است کار از کار گذشته و فرصت از دست رفتهه ک

َُ َْناَل َرَلِ  اَرِجعُنوِتِ ﴿ :ديرفرمامي خداوند متعال نَدُاُم اَلَمنَو َُ َِا َجن ء َأ نىا ِ  َلَعلِ ي ،َُ
َا َ ِلَمٌة ُانَو َْا  ﴾َوِمن  َورَآئِِهنم بَننَرقٌَإ ِ َ  یَننَوِم یُنَبَع ُنوِتَ َهنا ئِلُ َأَعَمُن َصاحِلاا ِويَما تَنرََ ُ  َ الا ِ َّنا

(1)12 
براز  ایمرا به دن : پروردگاراديگوميرسد مي از آنان فرا يكيکه مرگ  يزمان»

 از دسرت را کره يهايو فرصرت ،انجا  دهم یاستهيکه کار شا ناي گردان، تا
 یرو شیپر د، دررانرميکه او بر زبان  است يننه سخ م،يجبران نما ،داد  ا 

 «شودمي ختهیکه برانگ یست تا روزا ميخز نان برآ
                                                 

 .100 -99مؤمنوِت: ( سوره 1)
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 :محروم ماندن از اجر و پاداش – 2

 ا یردر ق يخداوند، و کوتراه نیبه حدود قوان شانبه تجاوز هاگونه انسان آن

خود را از اجرا و پاداش فرراوان  ،گرانيمقابل خود و د در شهايتیولئبه مس

کره براسراس قرانون  امرتیق یدر فرردا يتراس هب ،خداوند محرو  کرد  اند

چره  هيتوشره و سررمايسران بنا ،بهشت را تنها به بهرا خواهنرد داد خداوند

سبب گرفترار  یو گنا  کار یداشته باشد؟ اضافه بران خطاکار ديبا یانتظار

خسرارت  ناير با يو خسارت انيچه ز ،ديشدن او به عذاب دوزخ خواهد گرد

   .«است سهيقابل مقا

َِلِنَد ﴿ :ديرفرماميمتعال  اونددخ الانِذیَ  َإِسنُروا َأنُفَسنُهَم َوَأَاِلنيِهَم یَننَوَم اَلِقَياَمنِة َأَت 
 13 (1) ﴾لنااِر َوِم  َقََِِهَم ظَُلنٌ ََلُم مِ   وَنَوِِْهَم ظَُلٌن مِ َ  ا،ُاَو اَرَُسَراُِت اَلُمِبنيُ 

خود را  كانيدو نزود و جان خ که عمر ،هستند يکسان يواقع انكارانيبگو ز»

بردان کره  ،انكارنيز امتیاز دست داد  اند، در روز ق (يگمراه و در هود یب)

 رياز آتش و در ز يهايبانيسرشان سا یبر باد ،آن است و آشكار يوقع انيز

 «از آتش قرار دارند. زین يهايبانيسا شانيپاها

 :توبه یشدن بار گناه و سخت نیسنگ – 3

گنرا  سربب  توبره و نردامت از ژ يربه و هاتیولئسو م کارانداختن  ریتأخ به

سربب  تیبرار معصر شردن نیشود، و سنگمي تیبار معص ينیتراکم و سنگ

شرروع کنرد؟  ديربا کيماند که از کدا  ميردد، و گمي يو سرگردان يرانیح

 نمرودن مرالياز گناهان در ارتباط با پا یاریبسا بس د،يو چگونه توبه نما يک

                                                 

 .16 -15قمر: ( سوره 1)
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 يکرار آسران هراآن بود  است، توبره کرردن از گرانيد تیثیح و يحقوق مال

اسرت، بره  گررانيو جبران حقوق د تياصالح و جلب رضا ازمندیو ن ،ستین

 يانردازد، در هرر عصرر و زمرانمي ریکره آن را بره ترأخ رسبب هر با نیمه

 مدعاست. نيگوا  برا نيبهتر

 :هاجمع شدن کارها و مشکل شدن انجام آن – 4

و  هراو ترراکم کار جمرع شردن ،کرردن امروز و فردا هایامدیز پا گريد يكي

شرود و مي يو سررگردان يباز دچار نگران نظر هم نايست، که ازهاتیولئمس

 نیبه همر ندازد،یب ریرا به تأخ کيو کدا   ،شروع کند کيداند از کدا  نمي

 تيرو در نها شرود،ميبه هررز تروان او  يو روح یفكر يشانيسبب دچار پر

 بدهد. انجا  تواندنميم را ه یارک

  :بتیدست دادن و قار و ه از – 5
دهرد، بره سربب سرهل نميخرود را بره موقرع انجرا   تیولئمس کار و يكي

 را از دسرت خرود ينیدر مورد خود، خانواد  و مرد  و قرار و سرنگ شيانگار
بره  یکرار چیهر ةاز عهرد جرهیافترد، و در نتمي گرانيد دهد، و از چشممي

مرد   نیب در یریرا هم بتواند انجا  دهد، تأث یو اگر کار د،يآنميبر يدرست
 بیو دعروتگران اگرر دچرار آسر شرگامانیپ ژ ينخواهد گذاشت، به و یبرجا
تواننرد نميخرود  تیولئخواهند شد، و به نقش و مسر گرانيد زبدتر ا ،شوند

 .عمل کنند

ُْونُوَا ُشَهَداء َعلَنى الناناِ  ةا وَ ما وََ َذِلَد َجَعَلَناُ َم أُ ﴿ :ديفرماميمتعال  خداوند َسطاا لِ ََ
ا َُْم َشِهيدا ُْوَِت الراُسوُل َعَلَي  14 (1) ﴾َوَی

                                                 

 .143بقره: سوره ( 1)
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سرمشرق مررد   و ترا الگرو ،ميرو قرار داد انهیمميردمرا  صورت شما نيبد»
 «باشد شما شاهد و الگو یهم برا امبریو پ د،يشو

 :یاسالم يداریب آن بر هايامدی: پب

  :فتنار گرقر در تنگنا .1

 و تنگنرا سرخت طيدر شررا هاتیولئمسر یانداز ریبه تأخ هایامدیاز پ يكي

ترر شردن برار  شیبر کره باعرث يوضرع ،اسرتمياسال دعروت گررفتن قرار

سرت، هرم  يو انسران یمراد هاییگذارهيسرما تر بهافزون ازین هاتیولئمس

و  ارفررد برر وقر برتیاز دسرت دادن ه شردگفتره با زیرترر نشیچنان که پ

براز  یگرذار ریگرذارد، و از ترأثمي یبر جرا يمنف ریدعوت هم تأث تیشخص

را نخواهد داشرت،  ارانشيافزودن بر  قیماند، و به مروز زمان نه تنها تو فمي

 یرا بررا نرهیاز دست خواهرد داد، و زم زیرا ن اش شتهگذ اراني بلكه کم کم

 خواهد نمود. و دشمنان فراهم گانگانیطمع و تسلط ب

 :شدن از نصرت خداوند محروم – 2

کره نصررتش را  ،انسران آن اسرت اتیخداوند حاکم بر ح هایاز سنت يكي

نخواهد نمرود،  یگران از حدود خداوندامروز و فردا کنندگان و تجاوز بینص

 ديبا دیاز آن قطع ام ،خداوند محرو  گردد یارياز  مياسال یداریو هر گا  ب

دسرت  خرودد، بره اهرداف رپنا  ببرهم  یماداگر به همه اسباب  راينمود، ز

 .افتينخواهد 

 :يانداز ریتأخ بیدرمان آس

را  دزمه يانداختن آگاه ریبه تأخ بیآس آثار و اسباب تیمورد ماه در چون

کره بره آن  يکسران تیونئو مص مارانیکارمان در روند درمان ب م،يکرد دایپ
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 ديربا ريز ةویبه ش رابطه نيا در تر خواهد بود، ونآسا اریبتال نشد  اند، بسم

 عمل کرد:

برخرورد کررد دز   ديرآن با یناروا هایکشش قدرت و اراد  با نفس و با .1

و انجرا   يو مشركالت مروقت هاياست به او فهماند  شود، که تحمل سرخت

 یایرگرفتار شدن بره عرذاب دن از، بهتر است اریاو بس یبرا تیولئدادن مس

اسرت و  کرارانخطا نیدر کمر واندخد ایهتو سن نیقوان رايز ،پس از مرگ

 کيرکرد، و حرد اکثرر آن کره پرس از  ينیب شیشود پنميمرگ را هم که 

 .ديایب به سراغ یماریدور  ب

ُُْم ﴿ :ديررفرمامي خداونررد متعررال َََتِننَي ننَم َوَأَسننِلُموا لَننُه ِمنن  َْنَبننِن َأِت  ُْ َوَأنِيبُننوا ِ َ  رَبِ 
ُُْم تابِ َوا ،اَلَعننَذاَُل َُّا َت تُنَصننُروِتَ  َََتِننَي ننم مِ نن  َْنَبننِن َأِت  ُْ ُْم مِ نن  رابِ  َسننَ  َمننا أُنننِزَل ِ لَننَي َُ عُننوا َأ

َََْننةا َوَأنننََُم َت َتَوننُعُروِتَ  َسننَرَتى علَننى َمننا وَنراطننُ  ِ  َجنننِب  َفنن ٌ َأِت تَنُقننوَل ننَ  ،الَعننَذاَُل بَن َُ ََي 
ُْننُ  ِمنَ  اَلُمَاِقننيَ  اّللاَ ِتا َأَو تَنُقوَل َلَو أَ  ،اّللِا َوِ ِت ُ نُ  َلِمَ  السااِإرِی َ  َأَو تَنُقنوَل  ، َاَداِن َل

نَي تَنَرَي اَلَعَذاََل َلَو َأِتا ِل َ راةا وََأُ وَِت ِمَ  اَلُمَحِسِننيَ  َبَ   َْدَ بَنَلى  ،ُِ نذا َْ َجاءتَنَد آََيَِ َو
اِورِی َ  َْ ََ وَُ نَ  ِمَ  اَل ََبَ َْ  15 (1) ﴾ِِبَا َواَسََ

عرذاب  کره از آن شید، پرياو شرو میتسل ،ديگردبر پروردگار خود یبه سو»

 و از د،يرایشرما ن یاريربره  يآنگا  کس و هجو  آورد، شما یسو به يناگهان

شما فرو فرسرتاد   یتان براپروردگار یسو که از یزیچ نيو بهرتر نيباتريز

( نا گهران مرورد یو اخرو یویاز آن که عذاب )دن رشیپ ،دیکن یرویشد  پ

 امرتیق روز . تراديربرمي سرب یخبريکه در بريالح در ،دههجو  قرار تان د

                                                 

 .59 -56قمر: ( سوره 1)
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 ،کره درحرق خداونرد کررد  ا  يهايي  چه کوتاهحسرتا و : دردادينگو يکس

 اگرر :ديرکره نگو نيرا اير .کنندگان برود  ا  زمر  استهزا افسوس که من از

: کراش دينگو و ،شد مي ارانگزیجمله پره کرد، ازمي ييراهنما مرا خداوند

 ی)ا یآر .گررد  كوکرارانیگرو  ن از تا ،شدميممكن  ميبرا ایه دنت بباز گش

 بيتكرذ را هراآن يولر د،یرس من به تو هایييراهنما و هاهيآ  (مانید  پشآ

 .( یکافران درآمد ةجمل سرانجا  از و ،یديورز تكبر و ،یکرد

 و انرداختن ریخکه به تأ شود، ادآوري شيبه نفس خو مطلب را ناي مدا  -2

 ةسرتيشا يتنبلر و ينراتوان و ،برود  يتنبل ضعف و ةنمودن نشان فردا وز وامر

 تیارزش انسران انسران کره بره کرامرت و هرر يحتر ،ستیانسان مسلمان ن

 رد،يپرذنمي چگرا یه خرود یبررا را هرايزگيو ناير احترا  بگرذارد، شيخو

 قررار ریثتحرت ترأ نفرس را ،صرادقانه باشرد و یجرد اگرر یآوراديگونه ناي

جوش  فردا کردن به جنب و و امروز و یکار ترک خطا یآن رابرا هد، وديم

 از يكري»که فرمرود:  حضرت فاروق را رحمت کند خداوند خواهد کرد. وادار

   «.ييموکول ننما به فردا را امروز که کار ،آن است ييتوانا هاینشانه

 از را دعرا درخواسرت و ينراتوان و ضرعف ریزنج اسارت درز ا ييرها یبرا -3

 یمرورد دعاهرا در تررشیچنان کره پهم د؛یداشته باش اوند مدا  مدنظرخد

 .عبادت است نیع دعا رايگفته شد، ز شا  رسول خدا صبح و

َْرِیٌب ُأِجينُب دَ ﴿ :ديفرماميمتعال  خداوند َِا َسأََلَد ِعَباِدز َع ِ  وَِإِن ِ  ِِ  َعنَوةَ َوِ  ا الندا
َِا َدَعاِِت وَنَلَيَسََِجيُبواَ   16 (1) ﴾وَا ِ  َلَعلاُهَم یَنَرُشُدوِتَ ُيَؤِمنُ  َولَ ِل  ِ 
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هستم؟( مرن  )که من کجا بپرسند. تو مورد من از که بندگانم درميهنگا و»

پرس  ،ميگروميبخوانرد پاسر   که مراميهنگا کنند  را دعا یدعا و كمينزد

 «.بندایب آنان را  را تا اورند،یب ماناي به من و رند،يآنان هم دعوت مرا بپذ

 نوجوانران را کودکان و سازند  باشد، و سالم و يطیمح ديمنزل با طیمح -4

 آشناکنند، و سنت رسول خدا قرآن و تيهدا و نور سالم با طیآن مح در

کره  چره را هر بسنجند، و نيد زانیم و اریمع با آن را ماتیو تصم امور ةهم

 . ندينما دور دخو زکه نادرست باشد، ا هرچه را درست باشد، انجا  دهند، و

 برا ينینشرهم و يدوسرت تنبرل و و تن پررور افراد با ينینشهم از زیپره -5

 انسران را هايگونره دوسرت نيرا رايز ،اراد  با توانا و ر،بمد و ريمد هایانسان

نفرس  هراییخطاکار نراروا و هایکشرش بارز  باره مرب را او و رد،ریرگيرم

 . دينمامي وادار

 رسرول خردا يرسم زندگ را  و به قرآن و يسپردگدل  و يستيهم ز -6

 را معرفت او نيا و ،گرددمي خداوند شیپ از شیکارسبب معرفت ب نيا رايز

را آن  او يزنردگ در و زد،یرانگميعمرخود بر درست از و نهیبه یریگبه بهر 

را  بررود،  خار یرو که بر يکند، که هم چون کسمي قیدق چنان محتاط و

 حسراب و یرو سرخنش از و کرار هرر و ،اهد داشرتخو بر ا حساب شد  گ

 بود.  کتاب خواهد

 گررداب گنرا  از رت گرفتارشردن دردر صو و هاينافرمان و گنا  از زیپره -۷

عامل بره  نيتر مهم رايز نجات بدهد. را خود و ردینجات توبه بهر  بگ يکشت

وبره ت تيوتق یبرا و در گنا  است. دنيغرق گرد هاتیولئانداحتن مس ریخأت

 ةنریزم سرت تراا یضررور اریبسر د يپسند یکارها و ذکر توسل به طاعت و
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کرردن  فرردا و امرروز اسرارت ریرزنج از نفرس را و کند. فراهم دل را ميررن

 بخشد. ييرها

 رايرز ،ديوادار نما امتیراجع به مرگ و محاسبه ق تأمل هخود را ب مدا  – 8

 ،نخواهد کرد ر یچشمان او را خ یروشیرا پ ایدن تیواقع هایآورادي نگونهاي

 ييرهرا ةرو داشته باشد، اما عز  و ارادشیپ يسخت هایتیولئو هر چند مس

 را مراعات خواهد کرد. گرانيو حقوق د ،قد  خواهد نهاد

شران بره  ا یرنوع اقردا  و ق مورد در انینیشیپ يو زندگ ر یدر س مدا  – 9

بره  دةيرپد ديربا شرانتارو گف يملرو ع یو نفرت و برخورد فكر هاتیولئمس

 سرخن ناير تررشیمثرال پ یبرا د،ينما ، مطالعه و تدبرهاکار انداختن ریتأخ

توانمنردان آن  و قروت هایاز نشرانه يكري» ميرا آوردنغز حضرت عمر

 «میكندن موکول که کار امروز را به فردا ،است

ودش ز خرقبرل ا ةفریخل از کفرن و دفرن پس از فراغت زيبن عبدالعز عمر»

شردنش بره  د يرپرس از برگز خطابره انياز پا و پس لکبن عبدالم مانیلس

 ،به طرف منزل رفت استراحت ميک یو برا ،آمد نيیاز منبر پا فهیخل عنوان

را شرروع  حتشداشت استرا تاز  ،آن روز را از تن بدر کند ديشد يتا خستگ

  نیلمرؤمناریام اي :گفت وارد اتاق شد و شاناي کرد، که فرزند هفد  سالهمي

کره  يدانمي .استراحت کنم ميک مخواهمي؟ گفت يبكن يخواهميار کچه 

 ،شرد  ا  آن قدر خسرته عتیو مراسم ب مانیسل تيفن عمود پس از کفن و

به  يدگیاز رس شیپدر پ :فرزندش گفت ،نماند  يباق ميبرا در بدن يرمق که

  ؟يينمرا حتاسترا يهخوامي ،که نسبت به مرد  روا داشته شد  يهايستم

 ا .ماند  داریرا ب شبيد تما  ،ا  خسته اریپسر  گفتم که بس گفت
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 ،مينمرامي يدگیرسر و وضرع مررد  اتيشركا ظهر بره پس از نماز انشاءاهلل

 ناير مانرد؟  يکه تا ظهر زند  خواه ،يمئن هستطم چه قدر :گفت فرزندش

 بود.ش رور نمود، و خواب را از چشمان لهعرا ش آتش دل او سخن

جلرو    پسررشایرپسر  جلرو ب :و گفت ،آورد را در او به وجود یقو ييروین و

خردا را سرپاس  :و گفرت دیرا بوسر شیشرانیو پ ،آمد و او را در بغل گرفت 

دهرد، مي یارير نداريفرمود، که مرا در د را به من عطا یکه فرزند ،ميگومي

اسرت  شد  يمتکنند، که به هر کس س وگفت: اعال  ،سپس از جا برخاست

   «شود يدگیتا به آن رس ديایب

مررگ  رايرز ،ازدنریم ریتو به را به تأخ»فت گخطاب به فزندش  یروز لقمان

و جبران گذشته  تو به یبرا يو هر کس رسد،ميسر  يگهانکند و نانميخبر 

کره  اول آن :رگ قررار داد  اسرتزدو خطر ب انیخود را م ،و فردا کندامروز 

و اگرر  ،را خواهرد پوشراند لربشق نهیيآ ترشیز ببه رووز ر يكيو تار يه ایس

.. دو  هرر آن .گرددميآن  يابرو خ يزدگ باعث زنگ ابديادامه  از حد شیب

را بره  و جبران و فرصت توبه آورداز منزل او در ممكن است قاصد مرگ سر

 «  ندهد.او 
  هنگرا سیقر ةفرياز مردان طا يكيبه » :که گفته کنندميابواسحق نقل  از
 فتند.رگش گم
 «.دیو فراد کردن باش ب امروزظموا :کن گفت يتیما را و ص 

دوستان » :گفتيو. م ردکيم حتیاش نص لهیقو  و قبميسل بن بجاد ثمامه
   من شانيو خو
نماز خواهم خوانرد و  ،داد مآنرا انجا  خواه ند يدرآ ديیرا از آن که بگو شما

 «. دارميروز  خواهم گرفت بشدت بر حذر 
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شرما  دیرکن یاز امروز و فردا نمودن جداً دور» :ديگومي یبصرحسن   

عاقالنره در آن  یکار دیداشت يياگر فردا ،ارزش تان به امروز است نه به فردا

 يکوتراه یبرا ،ينداشت ييامروزت، چون اگر فردا ، هم چون کاریدانجا  بده

 .«ديگرد يت دچار حسرت نخواهامروز

  برترو یوا :گفرتميکه برا خرود  ،د یشن ارنين دک باز مال»: ديگومي منذر

را حدود شصت بار بردون  نايو .نديایقبل از آن که به سراغ ات ب .عجله کن

 «.که تكرار نمود د یشن ،آن که متوجه من باشد

بره صرورت  ،و فرهنگ دعوت دز  اسرت شهياند شگامانیو پ مرد  ةهم .10

 نايررا از نردارانيو د تگراندعرومراقب باشند که مرد  و کارگزارن و  یجد

 ون بدارند.ئسبب خانمان سوز مص

 و را  امروز و فرردا کرردن ،مراقبت و محاسبه داشته باشند ريرا ز هاآن مدا 

  .است يو همگان يجمع تیولئکار مس نايببندند، و هارا برآن

َُ بَنَعُضنُهمَ ﴿ :ديرفرماميخداوند متعرال  َََُمنُروَِت َولِيَنأَ  َواَلُمَؤِمنُنوَِت َواَلُمَؤِمنَنا اء بَنَعنٍض 
َ َوَرُسننوَلهُ  ننِر َویُِقيُمننوَِت الصانناَلَة َویُنَؤتُوًَنلزاَ نناَة َویُِطيعُننوَِت اّلل  َْ  ﴾اِبَلَمَعننُروِف َویَنَنَهننَوَِت َعننِ  اَلُمن

(1) 17 

 کیررا به کرار ن گرنديد يبرخ اورانيدوستان و  يمردان و زنان مؤمن برخ»

و  ،آورنرديم یبه جرا ديماز را چنان باد و ننرادميباز  دند و از کار بخوانمي

 «.ندينمامي یدارعمبرش فرمانبریهند و از خدا و پميزکات 

                                                 

 .71توبه: ( سوره 1)
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که چره ،و براور داشرت تارزش دانسريکوچک و ب دينبا را یکار چیه – 11

 اریدر اخت و همه امور ،با ارزش باشد اریکوچک در نزد خداوند بس یبسا کار

 گرياست فردا د دانست و ممكن متیغن ديبا خداوند است و فرصت امروز را

 .دياین شیپ يفرصت نینچ

ردن را بره کرامرروز و فرردا  خطرناک هایامدیو پ انباريمدا  عواقب ز – 12

اد  رنهرال عرز  و ا یپا به هایآورادي ناي ممكن است رايز ،شود آوريادخود 

نه راایشرد، و قلرب او را اگرر هوشآن را رشد و قوت ببخ و زد،يررحمت ب آب

 و صالح منقلب گرداند.  ریخ گوش فرا دهد در جهت
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 45 

 

 مردم نيدر ب ياصالح و آشت
وحلتشدددو واتاتمدداب   نيواملددنم  نياملسدد م نيأمددع ادددابإلص ح بدد    دد يهلل الدد  احلمدد 

 یوالمددد ا والسددد   ا ددد  هنيدددوهندددابعن ادددر التلدددعر والت ددداببع والت اب ددد    نيحبدددد  مل املتددد
 .نيله وأبحاب ه أمجعآحمم  و   انيس

 سدددن مل  نيالدددع  طابنيادددابهلل حهلل مدددر الشدددأ  ،يز دحمکدددن الت ددد يف یمل  ددددابوت و عدددابل قددداب 
 1 (1) ﴾ريوالم ح خ﴿ :نيالعمحر العب

ت   ابطعابا وت   ا عوا وت  دابغضابا وت حتابسد وا ووابودابا اددابإلمل »: وساب  مل وقاب 
 2 (2) «أخابص فابر ث ث هجعيملس ن أن   حيخاباان وت إ

  :بعد اما

باه کراا احاالو  ااش با اد    کند که انساا  ننااانمياکتفا  نيبه ا اسالم

باه احاالو مامعاه  يضار ناسااند    ا گاا يکند   به ش شهيرا پ يشرسترار

نفااا ب بماناادک بارااه اا م منااا   ينامااه ندا ااته با ااد   نساا ب بااه    باا

 با ند    ادمب باه مااشم   زين گاا ياحالو ش   ي ااهد نا به کرا پاکمي

   رشک  مايبه  امار  کين يهاکار نيشر راه احالو مامعه را اا باتا  شکا

                                                 

 .128وسابء: ( سابوص 1)
 .1935( س ر الرتم ي، ب يو:2)
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اهداف مام  اش  اا يريماشم را  ني  حاح   حفا شر ب ي  ت جاشياحالو   ا

به ش ساتا     يمسا يضيما کيمانند  ي مارش  چااکه عدا ب   ش منمي

باعث به  ماش  مد  گا ه هاا    کند  مي بيمخاحمه ساا نيطاک را ينزش

   يبادبخت جااشيا ساب   اش کاه هادف  اا   رميمتخاحم  هايستهش

   ياا باا  رکاتن ش امن يايمااگ نيا با دک بنابامي گايردي يباا يناراحت

اساب کاه  ي  با ارا  دهياا حفاب حم يريماشم  نيحفا شر ب حاح   جاشيا

 اطا اسب کاه  نيبه هم   اشنمي دهيبا ااکب    ارسته ش يمز شر انساناا

 حافا باا  اش حاح   ينيااشرا  شب نيکند نا شر بميرا شعاب  اشم دا ند م

 3 (1) ﴾ُكنْ يَأَخابَ  نيَ اْلُمْنِمُ ابَن ِإْخاَبٌا فََأْبِ ُحابا  َ  ِإَّنماب﴿ :ديکامامي قاار سااند  
 ناا   ني( هستندک )اگاا شر باگايردي يني: همانا  م منا  بااشرا  )شناممه

 کديا ريبه  ماش ب ي  ت بااشرا   اش حاح   ني مد( شر ب ديپد يا تالک

مِ در جمْداَباُعْن ِإتم َمدْر َأَمدَع ِ َمدَ َقور َأْو  رير َكثِد  يف  ريَ َخد تَ ﴿: دياکامامي گاايش يشر ماا  
ََ ا ْدَتََد ء َمْعَادابِا ا ِ  َفَسداْبَف وُدْن ِ  ْلَعد ْ يال مابِس َوَمدر  نيَ َمْعُعوفر َأْو ِإْبَ  ر  َ  َأْ دعاا  هِ يدهلَللِد

ابيَاظِ   4 (2) ﴾ما
مگاا کساك کاه  سابين اىيا  شاا يا ااىيياگااا را ارىيشر بس»: ناممه

مااشم  ا يااحاالو   ساا اك م ايا دهيکار پسند اي[ به حدقه اهي س ني]بد

کناد باه ا شى ا  را  نيکاما  شهد   ها کس بااى طاب  شناشى  دا چن

 «شاش ميپاشاش بزرگك  ااه

                                                 

 .10بجعاا: ( سابوص 1)
 .114وسابء: ( سابوص 2)
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اسب  دهي  کا ايماشم بد     نيشر ب جيرا هاييياکثا نجااها   رااگا يعني

 هياباد عا هاينقشاه ايا  يناي  سخن چ  بيمانند غ ک اشمياعث گناه   ب

ک اساالم اناديانجاام گ دياهساتند کاه ن ا يبد يعماماً کارها ناايک اگاا يش

   اي   اطابه  دي: نجاا باديگايشهد   ممينجاا را به م منا  نشا   ةقيطا

م با د   ماش نيشر ب ي  حاح     ت ايکقاا   اما به   ةحالو مامعه   ط ق

 ااکتمندانه شساب بزناد  دا ناد  يکارها نيکه به  اطا  دا به چن يکس

 کندکميبه ا  عطا  ياما   پاشاش بس بزرگ

 :و گذشت عفو

که سازا ار اساب انساا   ااش را باه     راساته  يادهياا حفاب پسند يري

 يهاابا د  چااکاه گذ اب ننااا اا ر ومي گاا يعفا   گذ ب اا ش د ينما

 گااا ي   اار ش بيکه قدرب نحمل   اذ يکاا ان بيعقل   شرا يشاراکامل   

  اشکمي دهيرا شارش  ش

اساب  نياا ةشهندگناه نشاا يبه حقاق ا خاص ب يا ک نجا ا عده بد  

کااشه  دايهستند    اّ   کساش با  نا  غا ه پ ضير و ما ياکااش شارا نيکه ا

باه  دي اا مياا رکتاار کنابا  ن ياسبک پس  اب اسب ما با گذ ب   باشبار

  اندک ما ي  پش ندياي اش ب

 ميا  انتظاار شار مي ااميما  اش اکثا شچاار  طاا   ا ات اه  گايطاف ش اا

 ميايااا متجاا ا انتقاام بگ ميک اگا بخااهنديما را ب خشند   عفا نما گاا يش

اکثااا باعاث  يرايبا ن يبد ةچااکه مقابا م يکن يريباتا    اسب که با ا  ن

کناد   اا  اشرا کااما نهي اش   بغض  ک ما يش که انسا  متجا ا پش امي

    کندک نيگايمح ب را ما   ينجا ا شسب باشارش   ش ست
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عفا  فيبه نعا ديقا   مج يما ني اطا اسب که  دا ند شر چند نيهم به

َِْلددُعوا فَددِ نم ا مَ  َوِإن ﴿ :ديااکامامي  گذ ااب پاشا تااه   َغُلددابٌو  َدْعُلددابا َوَ ْمددَلُحابا َو َد
 5 (1) ﴾نٌ يومبِ 

) دا ند هم  ما را  دي  ب خش ديينما ي  چشم پا  دياگا عفا کن»: ناممه

   ماابا  اسبک ندهيشهد( چااکه  دا ند بخشاميمارش عفا   مغفاب قاار 

 ْ َوُؤونَ يدوَ ﴿ :ديانمامي فيناحا نيم مناا  حااشق   راساترار را چنا  دا ند
 6 (2) ﴾َئوَ يِححلََْسَ ِو السم 

 نيرا اا با گااا ي   اار ش ياحساا   باد   يراين ةاي نا  باه  سا»: ناممه

 «کنندميشکع  باند  مي

 کند:ميدعوت  يدر مقابل بد يکيمردم را به انجام ن خداوند
کند  چااکه ميشعاب  گاا يش يشر مقابل بد يريماشم را به انجام ن  دا ند

 اار   نيا قاب متجا اا ي  ش من نهي اش که کميطاا با ارش باعث  نيا
 کاشي   را بگ ي  مح ب ما ي اش   ش ست

 َئوُ ياحلََْسدَ ُو َوَت السمد يَ ْسَتابِ  َوَت ﴿ :ديکاماميکه اهلل متعال  دينامه کن هي  نيا به
ََ ي َ  يَأْبَسُر فَِ هلَلا الم ِ  يعِ  اإْلَفْع ِحلمِت   7 (3) ﴾نٌ يمحَِ  َاَ اَوٌا َكأَومُه َوِل  َ هُ يَو َ  َ 

( باراه يپاسا  مگاا يرا با بد ي)بد ستندين رسا ي ي  بد يرين»: ممهنا

کاار  نياا ةجيکه احسا  با بدکار اسب پاس  بده  نت اهي  نيرا با باتا يبد

                                                 

 .14 َاب ر: ( سابوص 1)
 .22وا : ( سابوص 2)
 .34( سابوص فم ت: 3)
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باشه اسب به حاارب ش ساب  ينا   ا  ش من ا يکه م ي    ااهد باش کس

 «  شر  ااهد  مدمييحم

 ااهاد اا گذ اب  مي  شهد   سپس اا ا ميق اظاام حاه مااا ل ب المااس

 :اشيکار بگ

نااا   متجاا ا هساتند  اساالم باه  ناهيا خاص ذاناً ک يکه بعض يي نجا اا

 ضاع  يي  مجااانااا دهيشياند ياينجا ا  نا  نداب ةاا اشام يايمنظار مااگ

عفا    ن يمقاباه به مثل  اش  اما با  ماش ا شا يکاشه   امااه شاشه اسب با ا

 :دياکامامي   اسابشاشه  حيقام   مقاباه به مثل نامگذ ب را با گاکتن انت

 8(1) ﴾رَ يل ِ ممابِ ع  ريٌ َاابقَدْدُتْن فَدَعابِقُدابْا ِبِْثِ  َماب ُاابِقْدُتن  ِِه َولَِئر َبََبُُْتْ ََلاَُب خَ  َوِإنْ ﴿
 نا   د ي ا  کن  مجاااب ديايانتقام بگ نياا متجا ا دياگا  ااست»: ناممه

  اگاا  ديياکاشه اناد مجااااب نما يشر حق  ما بد که يارا به هما  اندااه

 « اي ر يانساناا يگذ ب باتا اسب باا ديح ا   گذ ب شا ته با 

 در باره عفو و گذشت: تيحياسالم و مس نيب فرق

 حيباه طاار مطااق عفاا را ناام بيحينظا اسالم باش  اما مسا ميگفت  نچه

ف راساب  اما باه طاا ي: اگاا کساديگامينماشه  قيشهد   به    نشامي

 نا    را هم بزندک ديايا  بگ ينا  را باا ياش  شر مقابل طاف چپ ر  يايس

گذ اب ناا  اا اسالم با بيحي: مسندي ااهند بگامي ا يحيمس قيطا نيبد

معتادل   ش ر اا  نيش ني اش  نچه اسالم  امينفرا معاام  مياسبک اما با ک

انساا     را  عبي  ط  اسب که کطاب سا م يزيچ ديگامي طياکااط   نفا

                                                 

 .126حن : سابوص ( 1)
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باگذ اب ناا اساب م ا غاه  بيحياسالم اا مس ميياگا بگا ي ااهد  حتمي

به انسا  مظاام حق شاشه  اد کاه انتقاام  ااش را اا  يچا   قت م ينراشه ا

ر حش  اش ينااند حق  اش را اا ا  بگميحاحل نماش که  نيقي   اشيظا م بگ

م بعد اا شاش  حق به مظااام   گاششک اسالمي ياش  ا عقده  اش  مي رام 

فا اه عااظاام را باام  مااه ظا ااس ب بااا  نا يار ح جا ياماش  ها رام ن

 کندکميشعاب 

ساپس عفاا   گذ اب را اا ا   شهاد  ميا ل به مظاام قدرب انتقام  اسالم

کاه  يقدرب با اد کسا ياسب که اا ر  نيعفا هم هم ي ااهد   معنامي

کاه انساا  اا  ي قت سبين يرشک  را  عفا هم مفاام ندا يندارش باا يقدرن

عمل نشاا  مااا   مح اب  نيا  شهدميرا مارش عفا قاار  يقدرب کس ير 

 اسبک ندهعفا کن

ا  را باه عفاا   گذ اب  ميحق انتقام را به مظااام باده نرهياگا بد   ا اما

 نياسب( ا  ً مظااام شر چنا نيچن ا يحيکه نظا مسمي)قس مييشعاب نما

   اشيپاذنميشعااب را  نياسب  ا ييما ماشش انتقام يکه سااپا يطي اا

 ااهد ماند  چاا  عفاا    يباق ياضطااب ر ح شر  شم   اشياگا    را بپذ

کاه  سابين ميباشه اسب   مثل عفا اسال يضعف   ناچار يگذ ب ا  اا ر 

 رحم با دک اا قدرب   ينا 

 نيطااک ني  مح اب شر با يش سات جااشياکثا باعث امي  گذ ب اسال عفا

عفا  يمتجا ا   بزرگاار يماني  پش يگاشش  چااکه باعث  امندگمي ايشرگ

 کندکمي اش را م اا   ي   طا دي ميکننده اسب   متجا ا به  اش 
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 :يو همکار تعاون

انساناا بااهم  ينعا     همرار  ي  ر ح يمام معنا اريبس ااابياا امت يري

مامعه   رسااند     باه کماال مطاااب  شاکبيپ   يناق يبا د که باامي

 هااييرکاتن مشارالب   ناراحت ني  باعث رکاه عمام   اا با اشيگميانجام 

  اشکمياکااش 

اکاااش  ني  نعاا   را شر با يهمراار بيااراش   اهم يبه  اب ديمد نمد 

نعا   پاشا تاه  هايسسه ها   م بيمامعه شرک نماشه   به گستاش ممع

 ينعاا     ضاا ر   يهمراار بيااسب ر  ن با اهم يايش  اش  نياسبک ا

 بياهام  اهم نعا   ماشم با   يکاش   مامعهک قا   به همرار يباش     باا

اساب مااشم را باه  يمعان ني انايا يکه شارا فهي ا ةي  نيبا ا   اشهکاا ا  ش

 َا َدى اِ مِْ تَ  َدَعابَوواباْ َاَ ى اْلَبِ  َوالتمْ اَبى وَ  َو َدَعابَوواباْ ﴿ :ديکاماميکند   مي   شعاب 
 9(1) ﴾َواْلُعْ َوانِ 
  اا  دياشه ياريارا  گايهماد  يزگاري  نقاا   پاه اي  يباکارها» : ناممه

 «  کديکن ي ا   گناه  اششار يشاش  هم شر کارها ياري

شعااب کااشه اساب   بااّ « بِااّ»شر  يماشم را به همراار هي  نيشر ا  دا ند

 ايا   ي اااه نفاع ا اا   ساش   نفع با د يه شارا اش کمي ي امل هاکار

اساالم  قياطا نيمثل سا تن مدرسه   مرتب    افا انهک باد  يياينفع شن

  اشک يباهم همرار  يياي  شن ينيش اي  يشهد نا شر همه کارهاميشستار 

 يشر  نااا  ناا ي  عد ا     اا   کسااش   همراار« اثم»اا  هيش م   قسمب

                                                 

 .2مابئ ص: ( سابوص 1)
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ناشرساب اساب    هاا کاار نامشاا     ي غب به معناکندک کامه اثم شر مي

کااش    يکاه بااا يظام   نجا ا اسبک   ها عماا يبه  معنا« عد ا »کامه 

 ياا  اسالم اا    ن دي ميشا ته با د  اثم   عد ا  به حساب  يانيمامعه ا

 شر    را حاام نماشه اسبک يکاشه   همرار

 اياشر کار   ياا نعا     همرارنعا   کامل را نن ه ي  نيا دينيبمي چنانره

رساد کاه اا ميباه کماال مطاااب  ي قتا ايشاند  باره نعا   شر اما  نمي

  اشک  زيپاه زي اّ ن ي  ش ا ب شر کارها يهمرار

با اد  باد    اک  ياکاااش    قاا نيشر ب يکه حس همرار يامامعه ها

اسب باه   اعتماش با    حرمفام نا يمن که اطم  ا شاکتهياسب پ يامامعه

کااا ا  شاشه   مااشم را باه     بياماب اسب که اسالم باه    اهم نيهم

 کندکميشعاب 

 :ثاريو ا يفداکار

که سزا ار اسب انسا   اش را به     دي اب   مف ارياا حفاب بس گايش يري

اسب  ياتيکض ثارياسبک ا گاا ي  باش  به کرا ش ثاري  ا ي راسته کند کداکار

 ي  نفاع پاسات يباه  االف  اش اااه   مامعاه  سعاشب کااش  ي ام باا

   يکشااندک هاچناد  ااش ش ساتمي ياسب که مامعه را به بدبخت ي خص

کار شرساب اساب کاه کطااب انساا     را  ينا حدّ گاا ي اش باش حيمنا

اکاااط شر    منشاه هماه ا ات اهاب    ميمتامه با  ديکندک اما بامينقاضا 

نناا به  اش کرا کند   نناا منااکع  ااش  انسا  يگناها  ما  ااهد باشک  قت

 دهرا کاه باا عاا ي  ر ابط امتمااع فيرا شر نظا شا ته با د  حقاق    ظا

 حيرا با حاق ناام يبه مناکع  خص د يرس شهيکند   همميشارش کااماش 
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 مااليکه مناکعش شر  طا اساب  حاق را پا ديشهد   هاگاه احساس نمامي

 شارشک ميمقدم  هاياک  مناکعش را با همه پ دينمامي

 ااش    ديا  بزرگاار با اد  ن ا بي ااهد با خصميکه  يها انسان نيبناباا

ش سب شا ته با د که حق را باه  ااطا     ي اش را نا حد يمناکع  خص

 کديکااماش نما

عالقاه   مح اب شر  جاشير ابط   ا مياثا را شر نحر نيمام نا ثاريا نيا بنابا

  رشک   شر ماي   نا  را به حارب ش سب   همراار شر اکااش مامعه شارش  نيب

 با اد  ميباعث نفااب   عادا ب  يپاست ي  نفع  خص يمقابل  اشپاست

 نيناااا مام يراياراش   منفارناد  يب گاا يا خاص  اشپاسب شر نزش ش

شر  ي  کاداکار ثاارياسب که سعاشب انسا  مز با ا نيا ير انشناس ابيکشف

 گاششکنميحاحل  گاا يراه ش

شعااب نمااشه  ثااري اطا اسب که  دا ناد متعاال مااشم را باه ا نيهم به

ِدْن  ْنثُِعونَ يدوَ ﴿: دياکاماميکند   مي فيرا نعا ثارگاا ي ا َا َدى َأوُلِسدِهْن َولَداْب َكدابَن ِْ
ََ ُعُن اْلُمْلِ ُحابنَ  ابرَ يَخَمابَبٌو َوَمر   10 (1) ﴾ُشحم وَدْلِسِه فَُأْولَِئ

شهناد مي حيرا باا  ااش ناام گااا يهستند که ش يم منا  کسان»: ناممه
کاه  يبا ند  بد    ک نناا کسان اامندي  ن ايهاچند که  اش به  دب کق

 «اندک اکتهيگاشند  رستگار   نجاب مياا بخل   حاص نفس محفاظ 
قداب :  عايدعع  ادر أي: ديگامي اهياباها ه ي  نياس اب نز ل ا ةبارشر
وسددابئه ف ددن  یوسدداب  مل أبدداب ه ا هدد ، فأوسدد  إلدد ايف دداب :  و دد  وسدداب  مل یأ دد»
ومحدده مل ف دداب  و دد    ددوي ال صعدد  فيضدديأت و دد   :ف دداب  ال ددي ئابا،يا دد عر شدد  يدد

                                                 

 .9بشع: ( سابوص 1)
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ف داب  تمعأ ده  عد ا  ،ع دهأ یوساب  مل، ف عب إل اي"ا اب ط حو" مر األومابو ف اب : أان 
العشدابء  ويا المددف ابلت: ومل ماب ا  ي إت قاب  ئابا،يت   خع ه ش وساب  مل فيا
 یغد ا الع دد  ا دد م ،فلع ددت و،يدفدأطلئي السددعا  و وطدابي  طابو دداب ال  یو  عددابل هنيف دابم

فد ن و ف ودو و  –مدر  –أو ادح   -ف اب : ل   اجدب مل ازو د   وساب  مل
 11 (1) .ويع ص اآل أوز  مل  عابىل

گاسانه هساتم   اريرساال  ادا بسا ي مد   گفب ا غم ايپ شيپ ماش»
اماا   ا رشياا  ب يباا ييهمساانش کاستاش نا غذا ةرا به  ان يکس غم ايپ

هسب که امشاب  يکس ايندا تندک سپس ر  به اححاب کاماش:   يزي نا  چ
اا  يريمارش رحم قاار شهد؟ اباطاحه  راماش را ماما  کند نا  دا ند ا   نيا

کنمک اباطاحاه باه نازش مايرسال  دا مان ا  را ماماا   ياب گفب: احاح
باه عمال   رک  يياايبه ا  گفب: اا ماما  رساال  ادا پاذ اش رکب  همس

ک اباطاحاه مينادار يزيا   ش تاا چ يهمساش گفب: قسم به  دا مز غذا
 يگفب: ش تاک را شر  قب غذا بخاابا    نگاه چااا  را  ااماش کان   قتا

هم به  اطا ماما  رساال  ادا   ارش   ماميرا  شي د ماما  غذا کينار
ک همسا اباطاحه نقشه ا  را به اماا   رش  نا حا ح کاه    مي ارنمي يزيچ

 گفب:  دا ناد اا رکتاار اباطاحاه   غم ايرکب  پ غم ايماش به  دمب پ
 کديناال گاش هي  نيهمساش  اش  د   ا

 ا ا ياشر اعمااق شل پمياساال بياشهد نا چه اندااه نابمي اقعه نشا   نيا
کاه  يکساان ياسب نابنااک بااا يحاشثه پانا نيا کاشه اسب   اياسالم نهث

 داياپ يکه باعث سعاشب مامعه اسب شستاس ي ااهند به کما ب معنامي
 «کنندک

                                                 

   .2054( بحيح مس ن، ب يو:1)
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 46 

 

 اسالم دگاهيد انسجام از وحدت و
 رسر   ه ىاالسرم  اور ةالصرو  ا  هلل الذي أمران  الجتممر، و اانر،  ارف ال،ان ر و احلمد
 .مجعنيأ صح،بهأآله ا  ىااو

ُر ُتفَّ ِوجَّ ااأامر رُم   ﴿:  ،  ه تع،ىل ُا،تِرِه ااج تا ََّا قارتَّ تُر ُُر ا ا ، الَِّذيفا آمانُر ا اترَّ َا َيا أايرُّها رِوُم   ُمس 
 ََِّ يع،ً ااج ترا،اانَُّ  ا * اااا ماِصُم ا ِباب ِل ا  1 (1) ﴾مجِا

 يصد پاره ا ،يگم کرده ا يوحدت   يا چارهــيب يان آواره اـــجه در

 تست يمايکه در س ياز داغ داغم  تست  ياـــدر پـــاهلل ان ريـغ بند

 ز وحدت استا اتيعالم ح نياندر  از وحدت است  ناتو ساز کائ برگ

 نــکه ياــهيو از آرزوــش پاک  ن ـکه ياـذر از رنگ و بوهــگ در

 وـــازه شـــت يآرزو بندـــشـنق  با دو جو  رزديامان نـن سـکه نيا

 «يعالمه اقبال الهور»

 تيـاز اهم اسـالميامـت  نيبـ يهمبستگ و و انسجام يچگرپا کي ،وحدت

قـرآن و  يو مهم در کتاب آسمان ياديموضوع بن نيبرخوردار است. ا ياژهيو

 .مورد توجه قرار گرفتـه اسـت يبه طور جد نيو بزرگان د امبريسنت پ

 نيوحـدت بـ گـذارانينب نيبـه عنـوان اولـ اسالم امبريپ ،خطبه نيا در

                                                 

 .103-102اماناَ: آ ( س ره 1)
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را  امبريـوجـود پ زيـقـرآن ن ،مينما يمعرف نيللعالم رحمت مسلمانان و

مراجعه  ميکر نآشناسد، قريمسلمانان م يگانگيو  يهمبستگ يبرا يمحور

کـرده  يمعرف يگانگيو حفظ  جاديا يبرا ييکارهاراه زيبه سنت حضرت را ن

ــت   رر فاررِنَ تانرر،تاا ُم   ِ  ﴿اس ََِّ ااالانَُّسرر   ٍء فرارراُنوُّاُه ِو  ا يشا ــا2(1) ﴾ا ــآ ني ــ هي  ادآوري

بـه خـدا و رسـول او رجـوع  ،ديـکرد دايـاختالف پ يشود که اگر در امرمي

 عمـ  و او در شرو و رهيبـه سـگذرا  يو نگاه ياجمال ياز بررس س. پديکن

 ميامـت اسـال يپارچگ کي انسجام و به ميتوجه خاص قرآن کر زيگفتار و ن

کـه  يو اجتمـاع ينـيد نياز مضـام يکـيکـه  .ديرس ميخواه جهينت نيبه ا

 دانسته،يمسلمانان م يروزيداشته و آن را عام  پ ژهيو ديحضرت به آن تأک

 ريسا و نيراشد يخلفا و امبريپ مسلمانان بوده است. انيجام مانس دت ووح

 و مهـم بـر يوراز اصـول ضـر يکـيرا  ميوحدت اسال مياسال شمندانياند

 ،يتحقق عـدالت اسـالماسـالميآن را در جامعه  يو دستاوردها شمارنديم

 شـانيا ني. همچندانندي.. م.و طانياز تسلط ش يرياسالم، جلوگ نيحفظ د

از جمله  تمسک  يعمل يمسلمانان، راهکارها انيتحقق اص  وحدت م يبرا

 يعقب ماندگ دهند،ي... ارائه ميافراط يگروهها ييشناسا امبر،يبه قرآن و پ

 . داننديم هايمسلمانان را در اختالفات و پراگندگ اططانح و

را  يمل و اسالمي يهمبستگ ضرورت وحدت و يمجلس نوران نيا در و امروز

اختالفـات  يامـدهايپ زين و ميدهمي مورد بحث قرار اسالمي و ينيدگاه با ن

 .ميکنمي انيرفع اختالفات را ب يراهکارها و ميشمارمي مسلمانان را بر نيب

                                                 

  . 59:مس،ء( س ره 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدت و انسجام از ديدگاه اسالم                                      هاي جمعه      خطبه

 

912 

 

  :ياساس سواالت

شود و چه مي اسالميعواملي باعث نزديکي و وحدت مسلمين و جامعه  چه

          ؟گردد.مي آنان نيدرب فرقهو ت عواملي موجب جدايي مسلمين و ايجاد نفاق

 ؟ است امبريپ خدا و تياسالم مورد رضا يايموجود دن تيوضع ايآ

  م؟يرومين شيبه پ ينابود و طما به سمت سقو ايآ و

 و کـرديرا بـا رو اسالميانسجام  خواهم ضرورت وحدت ومي خطبه نيا در

 اسـالم امبريـپ ووند خدا که ميبدان و ميبده مورد بحث قرار اسالمي دگاهيد

 يواجتمـاع يفرهنگـ ي هاامـديپ دارنـد. موانـع و داتيکأرابطه چه ت نيدرا

 نيرا جهت رفع ا يراهکارها طرح و ه ودمسملمانان را برشمر نياختالفات ب

 .مينمامي هيمشک  ارا

   و امت انسجام ،يهمبستگ ،اتحاد ،وحدت مهم: اصطالحات

و در 3(1)شـدن اسـت  يکـيو  يرچگکپـاي ،يگانگي يدر لغت به معنا وحدت

صـدا  و هـم نواخـت کيـهماهنـگ،  ديـملت و امت اسالم با يعنياصطالح 

بـه  اسـالمي يهـاشـدن فرقـه کينزد يمسلمانان به معن انيباشند اتحاد م

اصـول  بـرتحفّـظ  يبه معن نيآنها است و ا تيو ماه انيبا حفظ ک گر،يکدي

فـروع خاصـه خـود آن  ه درفرقـ مشترک و آزاد گذاردن و معذور داشتن هر

 يکـردن بـر عقـ  و منطـق و دور هيـهـدف، تک نيبه ا دنياست و راه رس

 .ل استوکنتر رقاب ياز احساسات زودگذر و تعصّبات غ دنيگز

                                                 

.547، ص2ج ،يجوهر( 1)
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 :اتحاد

 کيـ ،يکـدلي ،يکرنگـيکـردن،  يگانگي4(1) شدن يکيعبارت است از  اتحاد

 .يو هماهنگ يجهت

کـه چنـد  نيـح عبارتنـد از اصطالدر ا  وحدت و اتحاد ياصطالح ي. معنا2

 ن،يـا بنـابر5(2)شوند  يکيو  گانهيخود، با هم  يشخص تيبا حفظ خاص زيچ

و دست بـه دسـت  يهمبستگ ،يامت اسالم يعنياتحاد  اصطالح، مقصود در

در برابــر  يـبـــذهـم تيوـظ هـــفـــا حـان بـــسلمانـــم هـيـــم دادن کلـهــ

 6 (3)مشترک است.  دشمنان

  :يمل يهمبستگ

کـ  نظـام ة تشکي  دهند يميان اجزا يهماهنگ يمل ياز همبستگ ظورمن 

از قبيلـه تـا مـذهب و  يگوناگون يهاپيوند ياست. در جوامع سنت ياجتماع

 يشد است. اما در عصر جديد، نوسـازمي جامعه يحکومت موجب همبستگ

بـه  يمتجانس و همبسـته قـديم ناهمـاهنگ يميان اجزا يو تحوالت صنعت

 ،يدر سـط  فرهنگـ يز اين رو مسـلله حفـظ همبسـتگت. اه اسوجود آورد

 يهـامورد عالقه در جوامـع و نظام ياز موضوعات اصل ييک يو مل ياجتماع

 يهاپيونـد يشـدن بـه فروپاشـ يو صنعت يدر حال گذار است. روند نوساز

 مـدرن بـه سـهولت اسـتقرار يهاديگر پيونـد ياز سو يانجامد ولمي يسنت

                                                 

.4ج  ،يحيطر( 1)

.14ص  ،يبن عل ديسع( 2)

.14ص مرجع، همان( 3)
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 اولويت ،يحفظ همبستگ يبرا يسياست گذار ييطراش نييابند. در چنمين

 «هيريبش نيحس ياسيس ياسنجامعه ش» .يابدمي

 :انسجام

 مـيشدن و روان شدن، و در اصطالح، کال ختهير يدر لغت به معنا انسجام،

نغـز و  يآسان و الفـا  يدر قالب يندارد و مانند آب جار يدگيچياست که پ

و  هـادر جان (شعر اينثر )که سخن  يره طوشود؛ بمي ريسالم سراز يبيترک

 .نشود افتي گريدر شک  د يريثأت نياثرگذار باشد و چن هادل

 :امّت

 يمفـاهيم توانـد جـامعيم است که بسيار وسيع يبا بُرد معناي ايواژه ،م ّتا

 که يمذهب اييا جامعه و نيز ملت نژادي ، گروههاي، عشيره، قبيلهقوم چون

دارد.  يبـار اسـالم واژه پيامبر قرار دارد، باشـد. ايـن يک هدايت لواي تحت

ماننـد  يمشترک شود که وجهياطالق م يگروه هامّت درلغت، مشتق از امّ ب

يـا  يدين، زمان يا مکان واحد داشـته باشـند؛ خـواه ايـن اشـتراک اختيـار

 شـانيا يه بسـوکـ يگـروه، جمـاعت روان،يپ يبه معنا زيباشدن يغيراختيار

 "مفردات راغب". آمده باشد؛ آمده است يغمبريپ

 پيـامبري آنـان خداونـد بـراي کـه است از مردم يدر اصطالح، جماعت امت

و با  تهبس رو با خداوند پيمان و از اين آورده او ايمان به و آنان کرده مبعوث

  "مفردات راغب" اند.او ارتباط يافته

 :قرآن اهدگيد وحدت از ارزش

و  جـاديا يکـرده و بـرا ديـتأک ارياتحاد بس وحدت و مسلله تيبه اهم قرآن

 را ارائه کرده است. يگوناگون يدر امت، راهکارها يگانگي نيحفظ ا
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بـه مسـاله  هـاکـه در آن افـتيتـوان مي را ياديز اتيآ يکتاب وح نيا در

م ه تمـاکنـد کـمي اشـاره ياتيـآ همچنـان در وحدت اشاره شـده اسـت؛ و

 محور وحدت بود. در هاتيموفق و هايروزيپ

حفظ وحدت در صدر اسالم، ،دانشمندان و سانينو خيبر اعتراف تمام تاربنا و

هـا در پرتـو همـين موجب انسجام و فشـردگي مسـلمانان بـوده اسـت، آن

همدلي و هماهنگي توانستند بر خيـ  دشـمنان مختلـا فـائق آينـد و بـه 

 هـا فرمـوده بـود را کـه قـرآن بـه آننـد، چـت يازالعـاده دسـامتيازات فوق

ََِج ااواررري ُ    ِان  ُعن رررُم   ااا رررداًء  ا ماِصرررُم اااا﴿ ُا ا ررر يعررر، اا ج ترا،اانَّ ُررر ا ااان ُعررراُناا مِع ما ََِج مجا ِباب رررِل ا
ر ا  مِرِه ِاا  ُم   بِِنع ما رباح  ا  ُروُر ِبُ    فا،ص   همگي به ريسمان خدا )قـرآن و7(1) ﴾فا،الَّفا باني 

يد، و نعمـت خـدا رگونه وسيله رحمت( چنگ زنيد و پراکنده نشوم و هاسال

آوريد که چگونه دشمن يکديگر بوديد، و او ميان شما الفـت را بر خود به ياد

 ايجاد کرد، و به برکت نعمت او برادر شديد. 
هــاي آسـماني عنــوان کــرده و تفرقــه و اخـتالف را در رديــا عـذاب قـرآن

ُِ ُر،وِ  ا ال   ُرل  ُ رر﴿فرمايــد  مــي ِ ُ    ااا  ِمرف   ا رر َ  يراب عاررعا ااواري ُ    اارذاال ِمررف  فرار   ُر ااوري اا
قادر اسـت  دبگو خداون8(2) ﴾اار ُتِوُ    ااا  يراو ِبساُ    ِشياع، اا يُِذيتا براع ُضُ    َبا سا براع ضٍ 

هـاي که از باال يا از زير پاي شما، عذابي بر شما بفرستد، يا به صورت دسـته
ا با هم بياميزد، و طعم جنگ )و اختالف( را به هر يک از شما شما رکنده پرا

 به وسيله ديگري بچشاند.

                                                 

 .103آ  اماناَ ( س ره 1)
 .64مع،  ( س ره اج2)
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از اسالم و دشمن مسلمانان  نان هشدار داده و آنها را جداگبه تفرقه اف قرآن

ُا ﴿فرمايد  معرّفي کرده و با قاطعيّت مي ر ََّ الَّذيفا فراانَُّ  ا ِويناُه   اا ع،مُ ا ِشياع، لاس   ِا
ََجِ   شايُه   ِمن   ر، اام راُنُ    ِا ا ا پراکنـده  اهمانا کساني کـه آيـين خـود ر9(1) ﴾ٍء ِاَّنَّ

اي بـا هاي گوناگون تقسيم شدند، تو هـي  گونـه رابطـهساختند، و به گروه
 ها تنها با خدا است.ها نداري، سر و کار آنآن

سلمانان ، و مانستههاي مشرکان دگروه گرايي و پراکندگي را از برنامه قرآن؛

را به شدّت از آن نهي کرده و به انسجام تحت پوشش توحيد دعوت فرموده 

الَّرذيفا فراانَّ ُر ا ِويرناُه   اا عر،مُ ا  و مفاملشانکني اا جتا  مُ ا ِمفا ﴿فرمايد  و با صراحت مي
از مشرکين نباشيد، از کساني که دين خود را پراکنده ساختند، و 10(2)﴾ِشرياع،

ر،ياا َي﴿: ميخـوانمي سـوره حجـرات قسيم شـدند. درها تروهها و گتهبه دس  ها
ن،ُک   ِمف  ناکااٍن اا اُم ث  ُ اناماُک   اِ  يالنَّ،ُس ِا َّ ااوا ََّ ااک   ن ردا اا تاعاو ن،ُک   ُشُع الً اا  اب،ِئلا لِماع،راُف ا ِا

ر،ُک    ََِّ ااتُ   اهرهيو شما را ت ميديآفر يو زن يمرد مردم، ما شما را از يا11(3) ﴾ا

هماهنـگ داشـته  يو زنـدگ" ديـرا درک کن گريتا همد ميقرار داد يليقبا و

 "شماست. نيتر شما در نزد خداوند باتقوا نيترلتيفض با" ديباش

وجود داشته  هاانسان يهاو گروه  يبر وحدت قبا يا ژهيو ديکأت هيآ نيا در

حـاد ه اتعدالت و حق است که اسـالم بـا دعـوت بـ ،يآزاد است. بشر تشنه

 هيـهد کيقرآن  اتيپاسخ دهد. تمسک به آ هاخواسته نيتوانسته است به ا

 شده است. دياست که در قرآن بر آن تاک ييگرانبها راثيو م

                                                 

 .159امع،   ره س (1)
 .32و31  ا ر ( س ره 2)
  . 13قجانات: ( س ره 3)
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همـه مممنـان را بـه  ،خود در مـورد وحـدت هيآ نيتر  يدر صر ميکر قرآن

 از تفرقه فرا خوانده است. زيو پره ياله سمانيچنگ زدن به ر

ـــــوره در ـــــ آل س ـــــفرمايم انرعم ََِّ مجا اا ﴿  دي ج  عرررررً،اا يااماِصرررررُم ا ِباب رررررِل ا
 "نعمـت ".ديو پراکنـده نشـو ديبزن ياله لهيچنگ به وس يهمگ12(1)﴾ترا،اانَّ ُر ا

و او  ديـبود گريکـديکه چگونه دشـمن  ديآور اديبه  ،خدا را بر خود"بزرگ 

 .ديبرادر شد ،او متکرد و به برکت نع جاديشما الفت ا يدلها انيم

ان اخـتالف دارنـد. قـرآن، مفسر ست،يچ ياله سمانيکه مقصود از ر نيا در

 يخالص، و جماعت، وجوه دي، اطاعت خداوند، توحياله نيکتاب و سنّت، د

مفهوم حب  اللَّه را شـام   زين يآن گفته شده است. برخ رياست که در تفس

 اند.دانسته يمعان نيهمه ا

  ديـفرمامي است که مين کرقرآ وحدت و امت واحده شدن يمناد نينخست

َِ وِ ﴿ ًة اا أا ا رابُُّکر   فا،ا بُرُدا امـت  نيشما و ا نيد نيا13(2) ﴾ََّ  ِذِه أُمَُّمُک   أُمًَّ  ااِقردا

 .ديپس مرا بپرست م،يو من پروردگار شما گانهي نيشماست، د

ببرنـد و  يپـ "امـت واحـد"يشعار قرآنـ نيا تيمسلمانان آگاه، به اهم ديبا

بردارنــد و نــابود ســازند و  انيــرا از م هاکننــد و تفرقــهدرک را  عظمــت آن

خواسـته  يحرکت نجامديو تفرقه مسلمانان ب يکه به دوگانگ يهرگونه حرکت

 دشمنان و برخالف دعوت قرآن است.

اسـالم اسـت.  نيـد گـريد ةو در مرتب ديقرآن توح دگاهيوحدت در د محور

 وسـتنيپ ياز آنان بـراد و فرستمي اه  کتاب يرا به سو امبريپ ميقرآن کر
                                                 

 .103( س ره آ  اماناَ: 1)
 .91:،ءيامب( س ره 2)
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به اه  کتـاب  امبريپ يا»کند  مي او دعوت رياز غ ييو جدا ديبه شعار توح

ر از خدا را يما و شما مشترک است، غ نيکه ب يبر اساس کلمه ا دييايبگو، ب

 .ميريرا در برابر خداوند بعنوان رب و پروردگار نگ گريد کيو  مينپرست

در برابـر  ميکه مـا اهـ  تسـل ديد باششاه د،ييبرگرداندند بگو ياگر رو پس

 .ميحق هست

مسـلمانان  يگـانگيو  يهمبسـتگ يبرا يمحور زين را امبريوجود پ قرآن

و  جـاديا يبـرا ييکارهـاراه زيـمراجعه به سنت حضـرت را ن14(1) شناسديم

ــظ  ــانگيحف ــ يگ ــت  يمعرف ــرده اس رر فاررِنَ تانرر،تاا ُم   ِ  ﴿ ک ََِّ  ٍء فرارراُنوُّاُه ِو  ا يشا  ا
 ،ديـکرد داياختالف پ يشود که اگر در امرمي ادآوري هيآ نيا15(2) ﴾لانَُّسر  ااا

 .ديبه خدا و رسول او رجوع کن

َامُر ا ﴿باشـد   گـرانيمسلمانان برتـر از د ةجامع خواهديم قرآن ِنُر ا ااجا  ا  ااجا َتا
ِمِننيا  رُم   ُمرم  َ  ُعنر  َا ِو اا وا   قـرار گرفتـه اسـت.  يرتربک مال مان،يو ا16(3) ﴾ااأامر ُمُ  اْل 

گاه هيـو تک تيمـالک وحـدت و رکـن شخصـ مانيا کند؟يچه م مانيمگر ا

 است. اسالمياستقالل و موتور حرکت جامعه 

 گريد يدر جا  يجامعه اسالم تيو شخص انيو اختالف، عام  انهدام ک نزاع

و  ديـنـزاع نکن گريدکي اب17(4) ﴾ااجا ترانا،تاُا ا فراما، شاُو ا ااتاذ  ابا ِرحُيُ ر   ﴿  ديفرمايم

خـود را از  تيو خاص شد ديخواه ايکه سست و ضع دياختالف نداشته باش
                                                 

.159آل عمران/ ( 1)

 .59 :مس،ء( س ره 2)
 .129آ  اماناَ ( س ره 3)
 .46: ام،، ( س ر 4)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدت و انسجام از ديدگاه اسالم                                      هاي جمعه      خطبه

 

919 

 

را  اسـالميجامعـه  تيو شخصـ انيـو اختالف، ک جدال داد. ديدست خواه

 . کنديمنهدم م

 :مورد وحدت در امبريپ روش

 مختلفي براي تحقق وحدت امـت اسـالمي، راهکارهاي فراوان و امبريپ 

خـزرج  وش به مدينه با ايجاد پيمان ميان اوس ودربا ت.پيامبره اسداد ارايه

ديني وحدت  را تحقق بخشيد و با تحريک احساسات ملي و اسالميوحدت 

ميـان  بـرادري در و وتي اخهاقرارداد با ايجاد .جامعه آن زمان را بيمه کرد

قـق ي تحي اساسـي در راسـتاهابرادري را از راهبرد اخوت و انصار، و مهاجر

ترين راهکارهـا بـوده کار آمد مطرح ساخته است که يکي از حدت اسالمي،و

ي خـود هـا خانـه دران مهـاجرش را در امـوال وبرا که انصار ةت به گونـاس

 شريک دانستند.

  رفيت موجود جامعـه و استفاده از با نژادي و نفي تعصبات ملي و با پيامبر

اعالم  با تالش نمودند؛ مياسال کعبه براي تحقق وحدت ةسازند نقش ممثر و

 واحدي هدايت نمودنـد به مر کز آنان را ستمديده، قشر محروم و حمايت از

مـدارا  ،با تحم  .را نهادينه کرد اسالميي وحدت امت هااين طريق پايه با و

را  اسـالميوحـدت  ،خصي بخـاطر مصـال  امـتـ  شــسايـت از مـگذش و

 .تحقق بخشيد

بـوده  اعظـم تأکيد پيامبر ارزشهاي مورد و ولاص زا اسالميامت  وحدت

 مسـلمانان را در پرتـوي وحـدت و ةهمه جانبـ اقتدار عزّت و است؛ حضرت،

 ..ديدمي نانآ يپارچگکي همبستگي، انسجام و
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تمـام  در اسالميامت  ي بنيادين اقتدارهاراهبرد از را اسالميامت  وحدت و

تحقق بخشيدن آن، تالشـهاي  اي ووبراي بر پ  مکانها دانسته است، زمانها و

 اهميت و ،عالوه بر گفتارهاي آن حضرت پيرامون ضرورت .فراواني نموده اند

 بدسـت فر هنگـي پيـامبر فوايد وحدت، از سيره ي سياسي، اجتماعي و

عربـي آن  ةجامعـ در اسالميآيد که آن حضرت بنيان گذار وحدت امت مي

  زمان بوده است.

 گويد  مي وري نيزاله اقبال

 ريدـــگيتي گشايي آف يــامت نو، برصفحه هستي کشي نقش

 ياراغ مصطفي پروانه ــــچ بر ياوا بيگانه ــــاز ماس يـــامت

 ريم آفتابـمع حـــش اش ذرّه  حق سينه تابمي رـامتي از گ

 ي چين شدههابت خانه ها،کعبه يا او رنگين شدهـاز ط کائنات

 ق اتقاي اوـاو نزد ح رمـــــاک  اي اوـــبياء آبو ان رسالنــــم

 رمايه آب و گلشــــس حرّيت  وة اندر دلشـممن، اخـــم ک 

باشد، طبيعي است کـه مي زندگي ابعاد ميتما اسوه کام  در اکرم پيامر

امـروزه نيـز اقتـدا بـه آن براي مسـلمانان  ،آن حضرت شدادن رو الگو قرار

  .حضرت است

 ةريـجوامـع جز يپارچـه سـاز کيـصـدد  ابتدا رسالت در از خدا رسول
 فسـاد، جنـگ و غرق شـدن در ،ينادان که دراثر جه  و يجوامع ،العرب بود

صفا  صل  و ستيخود توان ينوران اتيح از يمدت کوتاه بود. در يزيخون ر

نگـاران  خيارتـ و سـانينو رهيه، سـنـبعنـوان نمو ،آنها حاکم کنـد نيب را در

 مسـلمانان و نيبـ زيـن مسـلمانان و نيرا از معاهدات ب يخيسند تار نيچند
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 ييايـدن مـي آرا و تيـباعث امن شده و جاديا امبريکه توسط پ رمسلمانانيغ

نامـه  مانيتوان به پمي به ثبت برسانند که ازآن جمله ديگرد يلاعراب جاه

به نکات حسـاس آن  نکيمسلمانان اشاره نمود که ا و نهيمد يهايهودي نيب

  کنممي اشاره

 تجاوز با هم متحد خواهند بود. مسلمانان در برابر  لم و ـ1

دهند، مهـاجران قـريش مي ملت واحد را تشکي  ،امضاء کنندگان پيمان ـ2

قي هسـتند اگـر   از اسالم در پرداختن خونبهـا بـابه رسم سابق خويش قب

ک هـم يا فردي از آنها اسير گرديد، بايد به کم ،فردي از آنها کسي را کشت

 اسير خود را بخرند. و ،را بپردازند خونبهاي او
 ممنـان در جهـاد فـي سـبي  اهلل صـل ـ هي  مممني بدون اشاره سـاير م3
 صل  جز براي همگان اجرا نخواهد شد. کند ومين
بـه ترتيـب وارد جنـگ خواهنـد  که به جنگ مشغول اند(گروها )مي ـ تما4

 .سر هم( تحمي  نخواهد شد دو مرتبه پشت)جنگيدن به يک گروه  شد و

 نسبت به همه افرا د يکسان است. «نم  ه» -5
رسـول  مرجـع حـ  آن خـدا و ،اگر اختالفي بين مسـلمين بـروز کـرد ـ 6

 خواهند بود.
مديوني را که دين او سنگين است رها نخواهند  فرد مقروض و ،ـ مسلمين7

 کنند.مي را کمک بلکه او ،ساخت
؛ مـممني را بـراي خـاطر کشـتن کـافري ،ني حق نـداردـ هي  فرد با ايما8

 هرگز نبايد کافري را بر ضد مسلماني ياري کند. و ،بکشد
 ترين آنهامسلمانان يکي است از اين نظر پستعهد خدا با تمام  پيمان و ـ9
 تواند تعهداتي در برابر کفار بذمه بگيرد.مي
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 پشتيبان يکديگر ند. ـ مسلمان دوستان و10

يـاري  از کمک و ،اسالم بياورد ما پيروي کند و يهوديان از ردي ازـ هر ف11

 مسـلمان ديگـر نخواهـد بـود و تفاوتي ميـان او و و خوردار خواهد بود،ما بر

 يا ديگر ي را بـر ضـد او تحريـک کـرده و را ستم کند و کسي حق ندارد او

 را ياري نمايد. دشمن او

هي  مسلماني بـدون  و ،وندـ در عقد پيمان صل  بايد مسلمانان متحد ش12

 قرار کند.تواند صل  برميمساوات ن عدالت و و جلب نظر مسلمان ديگر

تـاريخي کـه حـاکي ا زروح وحـدت طلبـي ة بخشي ديگر اين پيمان نام در

 ميان مسلمانان است چنين آمده است 

 از اين اتحاديه بيرون برود.« محمد»  کس حق ندارد بدون اجازه ـ هي1

 و ،محتـرم اسـت ،از اين افراد (تا چه رسد به مقتول)جروحي ـ خون هر م2

انجام خـود و سـر هر کس خون کسي را بريزد قصاص او دامنگير او شـده و

 اه  بيت خود را هالک کرده است مگر اينکه قات  ستمديده باشد.

هزينـه  ،جنگندمي مسلمانان دوشا دوش هم ي که يهوديان ويـ در جنگها3

هـر کـس کـه بـا متحـدان ايـن پيمـان  د آنها است، وعهده خو هر کدام بر

 با او جنگيد. بجنگد بايد متحداً

بايـد از بـدي  خوبي اسـت و ر اساس نيکي وـيمان بـم پـات هـبـناســ م4

 دور باشند.

در چنين صورت بايـد  ،ـ هي  کس نبايد در حق هم پيمان خود ستم کند5

 ستمديده را ياري کرد.
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 حـرم اعـالم ةضـاء کننـدگان ايـن پيمـان منطقـام براي «يثرب»ـ داخ  6

 گردد.مي

نبايـد  ـ جان همسايگان کساني که پناه داده شده اند، بسان جان مااسـت،7

 به او ضرر رسانيد.

يک ملت در مدينه زنـدگي  مانند يهوديان امت واحده اند و ـ مسلمانان و 8

 هر يک دين خودرا دارند. خواهند کرد و

 غـاز ورودش درآ تمام مسلمانان در نيب يوت برادراخ مانيپ جاديا همچنان

 بـا يدراز انيخزرج کـه سـال اوس و گدو قوم بزر نيصل  ب مانيو پ نهيمد

مواقـع  در يآشـت صـل  و در شانيا يسفارشها و ديکأت هم دشمن بودند. و

 باشد. مي روشن از رحمت بودن ان بزرگوار يايمختلا گو

 وحدت: اهداف

و نـزاع  يرفع اختالف و نبـود درگيـر يت اسالمهدف وحد نيمهتر از ييک

ََّا مار ا ﴿: است ََّ ا رِوُاا ِو َاُا ا فراما، شاُو ا ااتارذ  اب ا ِرحُيُکر   اااص  ََّا ااراُس لاُه ااجا ترانار ااأاِطيُع ا ا
 شو اطاعت فرمان خدا و پيـامبرش نماييـد و نـزاع و کشـمک18(1) ﴾الصَّرِوِيفا 

شـما از ميـان نـرود و  ت و شـوکت و هيبـتنکنيد تا سست نشـويد و قـدر

 استقامت نماييد که خداوند با استقامت کنندگان است.

به  يدرون يهايرفع اختالفات و درگير يالزم است مذاهبِ  مختلا برا ،لذا

و اتحاد خـود را حفـظ  ييگانگ ،تا در برابر بيگانگان ،مشترکات تمسک کنند

 يقـوا ،بـين خـود يو درگيـر اما در غير اين صورت و مشغول شدن ;کنند

                                                 

 .46: م،، ( س ره ا1)
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وسـط سـود  نو آن کـه در ايـ ،رود يهـدر مـ ...و ياقتصاد ،يفکر ،يجسم

اسـالم امـروز گرفتـار  يچنان چه دنيـا .گانگان هستندبرد دشمنان و بيمي

  .همين درد است
و  هـااز روش يگيـري رسيدن به اين اهداف بهرهبرا ،قاب  ذکر اين که نکته
مـثال  ;اسـت  يضـرور يامر ،سازد يمحقق م که وحدت را عمالً ييهاشيوه
ا ِو ا ﴿ .استفاده از وحدت کلمـه اسـت ،هااز روش ييک لا ال ِکمارربِ  تراعار،لا      ُرل  يررها  

رذا براع ُضرنا، براع   َِ رانِها بِرِه شايررً، ااجا يمَّ ََّا ااجا ُمش  ًضر، کاِوما  سار اآِء  باينانار، اابايرناُک   أاجَّ مراع بُردا ِوجَّ ا
َا أار   ررِوُم  ررهاُداا َبِا َّ ُمس  ُُ لُرر ا اش  ا فرا ََِّ فاررِنَ ترا الَّرر   َِ ا اًل مَجررف ُوا اهــ   يبگــو  ا19(1) ﴾الا

کـه جـز  اسـتکه ميان مـا و شـما مشـترک  يسخن يبياييد به سو ،کتاب
از مـا  يو بعضـ ،را شريک او قرار نـدهيم يو چيز ،خداوند يگانه را نپرستيم

هرگـاه از ايـن  ،نپذيرنـد يبـه خـداي ،يگانـهغير از خداونـد  ،ديگر را يبعض
 .بگوييد گواه باشيد که ما مسلمانيم  ،دعوتسر برتابيد

رُه ِو ا ﴿  اطاعت و تسليم است ،هااز شيوه ديگر ها رِو   اات  ََِّ اا ُ ر ا ُح ِسرف   اا مارف يس  ا
ُا  ِة ال رُ قر  َا اِلل عُران اا ر سا مام  ُاِد اس  ليم خـدا که قلب و جان خود را تس يکس20(2) ﴾يفرا

کـه  يکند و در آستان پروردگار سـر تسـليم و اطاعـت فـرود آورد در حـال
 .چنگ زده است يگيره محکمباشد به دست وکارمحسن و نيک

چنان چـه در آيـه چهـ  وشـش  ،واحد است ياستفاده از رهبر ،سوم شيوه
همه را به  ،هااين روش يروشن است که به کارگير و .انفال به آن اشاره شد

 .شود يو اتحاد م يو سبب هم بستگ ،خواند يت فرا ممشترکا

                                                 

 .64:آ  اماناَ( س ره 1)
 .22:لُم،َ( س ره 2)
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اسالم  يايدرد دن عالمان با از يکي ،ينعماني ترکمن آخوند عبدالغفور مرحوم

 دارد  ييايزمان اتحاد شان شعر زب مورد اقتدار مسلمانان در در
 تيمـروزگاري داش ه نيکوــچ مسلمانان ما

 وش اعتباري داشتيمـخوش عزت و خ راستي
 دمسازهم وبلب  انيس و مونس و گ  چون

 ا، خوش برگ وباري داشتيمـوف درگلستان
 ه بيرون آوريمــــومژگان مهيا تا ک سوزن

 ردش ايام، خاري داشتيمــــبه پا از گ گر
 چين وارــــدين مبين، برديم تا دي پرچم

 ه عزم آهنين واستواري داشتيمـــک چون
 رتعش ازبيم ماـــعالم، م ورانـــــامپراط

 حد وشماري داشتيمهاي بيرشادت چون
 م با هم متحدــم تا بوديــچنين بودي اين

 راري داشتيمــــرق تا فـــاز تف نفاق و از
 چنين بوديم تا بوديم با هم راستگوي اين

 نّع ننگ وعاري داشتيمـــدروغ و از تص از
 عاقبت دست نفاق د، ـــــما در آم درميان

 و وقاري داشتيمر عزّـــازآن برباد، ه رفت
 اتحتاد موانت  و عصتر حارتر دراستالميوحدت امتت  كارهاي راه

 :مسلمانان
 اريموانـع فرصـت و مجـال بسـ نيـو همـه جانبـه ا قيـدق يچه بررسـ اگر

فرصت اندک آن است کـه بـه  نيطلبد، امّا کوشش ما در امي را ياگسترده

 .ميآن اشاره گذرا داشته باش يو اصل يخطوط کل
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 :اتحاد ياخالق : موان الف

کردنـد   انيـب يرا اتمام مکارم اخالقـ شيهدف از بعثت خو اکرم امبريپ

خالصـه  يو اخالق صـرفاً در آداب فـرد21(1) «ارم تر  مکر،ر  اْل، بعثُ ْلَّنَج و»

آن است و اساساً آن گاه که  ةبخش عمد زين يشود، بلکه اخالق اجتماعمين

 شـوديم دهاست، فاس از فرد ياع که مجموعهاخالق فرد، فاسد باشد، اجتما

 .خواهد کرد دايرا پ ميناسال يو روابط انسان

. اخـالق سـتين يمهـم مسـتثن نياز ا ياجتماع يبه عنوان عنصر زين اتحاد

 لـهيکند و صفات زشت و رذمي وحدت را مستحکم يهاهيپا اسالمي  يصح

 پاشد.مي آن را فرو يادهايبن

موارد اختالفات افـراد و گروههـا،  ياريو عدم اخالص  در بس يهوا پرست -1

و  يخود پسند ،يپرست يدارد امّا در واقع امر جز هو يو فکر ميعل ي اهر

 ندارد. يگريمنشأ د يخودخواه

از جملـه موانـع مهـم  يو گروهـ يمـذهب ،يتعصب کور  تعصبات شخص -2

و  يو گروهـ يملـ ،يمـذهب ياتحاد است. انسان متعصب به صـرف وابسـتگ

نکـوهش حـزب،  ايـ تيـو برهان و به صورت افراط گونه به حما  يبدون دل

همـه آراء و  شيخـو دهيـپردازد و جز جناح و عقمي يگريمذهب د ايفکر و 

 شمارد.مي باط  ار دگاههايد

روابـط  ياست کـه در نابسـامان ياخالق ي  تکبر آفتيتکبر و خود پسند - 3

 ستين گانگانيلق به بتنها متع ياستکبار يدارد. خو ييبسزا ريتأث ياجتماع

                                                 

 .8949ارو قديع: ( مسند البَ 1)
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هسـتند کـه در  يا هيـروح نيچنـ يدارا زياز مسلمان نماها ن ياريبلکه بس

 نيبر مسـلم ياز مستکبران خارج شيب ييبه قدرت، ضررها دنيصورت رس

 . کننديوارد م

 عتـاًيمسـلمانان طب انيـ  در روابـط ميو بـدگمان يورز نـهيحسادت، ک - 4

و  ييمسـالمت جـو ،يبا بزرگ منش که ديآمي شيپ يياختالفات و کدورتها

شـکاف  شيموجب افزا يورز نهيعفو و گذشت قاب  رفع است و بر عکس ک

 اختالفات و کدورتهاست. قيو تعم
 ثاريا هيروح ازمندياز موارد ن ياري  اتحاد در بسيو جاه طلب يپرست ايدن - 5

طلبـان و عاشـقان  ايـاست. دن يعفو و بخشش و تواضع و فروتن ،يو فداکار
دهنـد ميمال و مقام انجام ن يرا جز در راستا يعمل  يهرت و مقام که هش

 قيافراد ال بهدادن  دانيم يبه جا يو مشکالت اجتماع يو در لحظات بحران
 شيحزب و جناح خـو تيبر حفظ قدرت و موقع شيو گذشتن از حقوق خو

 . کنندمي ديتأک
 :ياسي: موان  سب
 ايبـه و ـا يمـواقع نيچنـ که درمصلحان  دانشمندان و ،ينيعزلت گز -1

  .کنندميخود عم  ن
 .ييگراحزب -2
  .يرونيعوام  ب استعمار و - 3
 :اختالفات مسلمانان يامدهايپ
 ايـن اسـت در ريجبـران ناپـذ و اديـاختالفات مسلمانان بسـار ز يهاد اميپ
ن آ ياخالقـ و ياجتمـاع ،يفرهنگـ يهاامـديوار بـه پ رتيببصورت ت شتهنو

   ميکنمي اشاره
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 :يفرهنگ امديپ 

از بـين رفـتن  - 2. رانديخودشان درگ نيچون مسلمانان درب ،زوال دين -1

  .مردم ريسا نيانتشار آن درب زمينه تبليغ و

  :ياجتماع امديپ

 .اسالمي عزت زوال – 2 اسالميسقوط تمدن  و انحطاط جوامع -1

 .فالکت و يناامن – 4ميرحيب و اوتسق و کشتار – 3

 :ياخالق امديپ

 .قصاوت و رحم قطع – 3 دشنام – 2 يبدگمان و سوء ن –1

 ..... .ييبجويع و تجسس – 6 ناروا يهاتهمت – 5 يخودپسند - 4 

 ياتيـآ الشـان بـوده در ميقرآن عظ ديکأت مورد اسالميوحدت امت   جهينت

 اسـالم امبريـپ يهداف بزرگااز  يکيمورد آن سخن گفته است و  متعدد در

بـه  دنيرسـ يبـرا و رسـول خـدا يشخصـ م بود ومصلحان جهان اسال

 مـانيپ جـاديجملـه ا بهـره جسـت از ژهيو ياز طرحها اسالميوحدت امت 

اخـوت  مـانيپ جـاديا و نـهيمد در مسـلمانان ريـغ مسـلمانان و نيب هانامه

  مسلمانان و.... نيب در اسالمي

   خواهد بود  يرسد قرار ذمي که به نظراسالميوحدت  يراهکارها

 :فردي وحدت راهكارهاي اجتماعي و

 :ت حمايت از محرومان الف

 :مدارا ت تحمل و ب

 بيچارگان از راهکارهاي اساسي پيـامبر حمايت از محرومان و ژيياسترات

بـوده اسـت کـه بـا اعـالم حمايـت از قشـر  اسالميدر جهت تحقق وحدت 
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ت آنان را بـه مرکـز واحـدي هـدايت نمودنـد تـا وحـد ،ستمديده محروم و

 تمـداراي حضـرت نيـز در جهـت وحـد تحمـ  و .را تحقق بخشد اسالمي

 .بوده است اسالمي

 :كنوني عصر يراهكارها 

 ميشود   پيشنهاد نيز ذي  عملي راهها 

که همـواره  عترت رسول خدا سنت و سيره نبوي و ،ـ مراجعه به قرآن1

 همبستگي تاکيد کرده اند مسلمانان را به وحدت و

 مدارا با پيروان مذاهب مخالا وـ تحم  نظرات 2

 نژادي و مي قو ،ـ دوري از تعصبات خشک گوناگون ملي3
يکـديگر بـا مطالعـه کتـب  مينظريات عل سني از آراء و ـ آشنائي شيعه و4

 مربوط به يکديگر.
جهـت  ميي علهاوگفتگو اسالميي گوناگون هاـ تعام  انديشمندان فرقه5

 .هاتفاهم رفع سوء
 ي دشمن براي ايجاد اختالفهااز توطله ـ آشنائي6
 ـ احترام به مقدسات يکديگر7
 افترا نسبت به يکديگر ـ دوري از تهمت و8
 گردد.مي تفرقه رو که موجب نفاق وـ کنترول افراد تند9
 ي مشترکهاـ تقويت نقطه10
 ـ ايجاد مراکز آموزشي پژوهشي مشترک11
 ،راي تقويت روح وحدت طلبيب ،ي پيام رساني مشترک هاـ ايجاد رسانه12

 .پيام رساني سالم
 .واخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين
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 ياسالم عتيدر شر اتيح گاهيجا
ق ا    بب ارو و  نيواملرس ل اءي نباأل ديس  یوالصالة والسالم عل نيهلل رب العامل احلمد
﴿َأنَّ   م َ   َش قَ  َ  َف نَ َ س   ا  ع   اب  هلل    ش الن  يراي ال  ر ي ا رس      ال  ر ش ال  ر ي أ یبع  ال

يع ا﴾رَِغَْيِ نَ َ ٍس َأَو َفَساٍد ِف اأَلََرِض َفَكَأّنََّ   1 (1) ا قَ َ َف النَّاَس َجَِ
 خطرناک عصر حاضر: چالش

عصار ااراره هما اا عاه   ۀهياچيعماه  و   هاا از خطرات و چالش يکي
 کاهياساته وور گرانيخود و د اتيراما ه به ايجان و تعرض ب تيمصئو 

  کشاورها يدر کشاور ماا و برخا نساويمتعاهد به انياز سال شوديم ه يد
در اثار هماو و بار  -مخصوصا جوا ان و  و جوا ان –تعهاد  کي گرهيدمياسال
دسات  ياسايو س ينيد ها ز يا گ ياز اسال  و براساس برخ يسطح تداش

 ۀهيادر اثر باروز مشاکالت عه گريد يز نهه و برخمي يبه ا تحار و خود کش
 يدسات باه خاود کشا  در اثر مشاکالت اتتصااد گريد يو برخ هياجتماع
که به غرض بهست آوردن  او   گريعناصر ظالو د يخز نهه و هستنه برمي
 ماود  و   بااز گرانيد اتيغضب و اب ا تقا  به ا ۀزياشباع غر اي و زي اچ

تما  عوامل ذکر شه  در دو عامال  وييبر ه. و اگر دتت  مامي نيآ ما را از ب
 .گردديبزرگ )ظلو و جمل( خالصه م

                                                 

 .32 ائده: ( س ره 1)
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ََ َعلَ  ِإَّنَّ َعرَ ﴿: هيااهرمامياهلل متعااا   کااهيوور  السَّ  َماَواِ  َواأَلََرِض  يَض  َنا اأَلََ انَ  
نَسايم ِإنَّ م َكاَي ظَلم   ا َ هم ل    2(1)﴾َواَْلَِباِ  فَأََرنَيَ َأي ََيَِمَلَنَها َوَأَشَ َقَش ِ َنَها َوَ ََلَها اَْلِ

اا   تيااهم خاواهويم موروع تيو اهم ه ي ه نايبا توجه به خطر نکيا
 .ر يبگ يبه بحث و بررس يص معتبر شرعرا در  رتو  صو اتيا
 است که اسال  و ياق نياا  مممتر نيدر ع و نهياول يز هگ و اتيا ا 

 يا   سبت به اقاو  ا ساا  نيا جمان به ا سان داد  استه و نيتما  توا 
 : گردديم انيب الًيباشه که ذميخوردار ا  برژ يو تياز اهم گريد

 :تايتمام حقوق به حق ح يوابستگ -1
 نايا است که در صورت برخوردار باودن از ناي اتيا ا  تياهم ني خست

 علوه اا  کساب و ليما نه: ا  تحص گرهياز اقو  د توا هيا ه ا سان م
 و  آزاد و تياا  ار هيتنهرست خوردار بودن از  عمت صحت وکاره ا  بر
خاوردار گردده اما بر عکس در صاورت عاه  بربرخوردار  زي  گرشياقو  د

  هارد. ميمفمو زياقو    ريا ه تحق  سا ناي ازدن ا سان بو
 است: يبخشش بزرگ اله ، موهبت واتيحق ح –2
خهاو اه  کاهياساته وور  بخشاش بازرگ خهاو اه موهبات و اتيا ا 

بزرگش بر شمرد  هرماود    از  عمتما يکياش را به عنوان  هيعط نايمتعا 

فََأَ َياكم َ َيَف َبَك مرموَي ِ َّللَِّ وَكمن م كَ ﴿ :است  3 (2) ﴾َ  َأَ َ اًت 
 ياجساا  با کاه شاما مردگاان واا  شاويه درمي کاهر چگو ه به خهاو ه"

 ."بوديهه و او شما را ز ه  کرد يروا

                                                 

 .72ا زاب: ( س ره 1)
 .28رقره: ( س ره 2)
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َنَساَي َلَك م ر  ﴿هرمود  است:  زي  و ِي مكمَ  ُثمَّ َيمَِييكمَ  ِإيَّ اَْلِ  (1) ﴾َوهمَ الَِّذي َأَ َياكمَ  ُثمَّ ُيم
4 

کناه ميميرا ه بار ديگار ز اه  مياست که شما را ز ه  کرد سپس  يکس او

 ."ن ا سان کفران کننه  و  اسپاس استاي اما

 عمات  کي اتيکه  عمت ا گردديهو  به صراات معلو  م ۀمبارک اتيآ از

کاه  يو تا و  يشرع ريگو ه اتها  غاست؛ لذا هر يبزرگ الم ۀيعط خها داد و

 تياجنا ز  ظار اساال  اارا  باود ه جار  و عمات گاردده ا ناي سبب سلب

 . گردديم يتلق ي ابخشود 

بره  مياسرال عتيشرر ياز مقاصد ضرور يکي ات،يحق ح نيمأت –3

 :روديشمار م

 از مقاصاه عماه  و يکايافا   فاس( )به عناوان  اتيبه ا  ا يدسترس

 و جااداي به شمار رهته کاه خهاو اه متعاا  جمات مياسال عتيشر  ررور

 ماود   يا سان معره هيتول يتا و  دواج را به عنوان را  مشروع وتحق  آن از

در  ياتا يجان ا سا ماه تتل ا سان را بهون موجب شرع تيو بخاور مصؤو 

مجاازات  و بياخطا هو واتا  شاوده مساتح  تعق ۀتتل به گو  هک يصورت

ِ ٍش َوَ  ا َك اَي ِلمم  َ ﴿مورد هرمود  اسات:  ناي دا سته است. چنا چه اهلل متعا  در
َ  إِ  َ    َس  لََّم ٍَ َوِديَ   ٍَ   َ ِ نَ   رِي  رم رَقَ بَ   ََ  َل َأي يَ َق م  َف  مَ ِ ن   ا ِإلَّ َئرَو   ا َوَ   ش قَ  َ  َف  مَ ِ ن   ا َئرَو   ا فَ َ 
 ٍَ ٍَ   َ ِ نَ  رِي رم رَقَ بَ  ََ  َوِإي َأَهِلِ  ِإلَّ َأي َيصَّ دَّقم َا فَ ِني َك اَي ِ  ش قَ  َ ٍم َع دموٍُ لَّكم َ  َوهم َ  َ  َ ِ ش  فَ َ 

                                                 

 .66 ج: ( س ره 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيات در شريعت اسالمي جايگاه                                      جمعه      هاي خطبه

 

933 

 

َ  ِإَل  َ    َسلََّم يثَاق  َفِدَي ٍَ َفَم  َكاَي ِ ش قَ َ ٍم رَ َيَنكمَ  َورَ َيَنهمَ   ُِ ٍَ   َ ِ نَ  َّلََّ َيَِ َد  شَأَهِلِ  َوََتَرِيرم رَقَ َب
َش اَّللُِ وََكاَي اَّلُلم َعِليم ا َ ِكيم ا ُِ   َ  5(1) ﴾َفِصَيامم َشَهَرَيِش  مَ َ ارَِعنَيِ بَ َ َر

 را به تتل برسا هه مگر يما اي مجاز  يست که هرد با يما اي رد باهيچ ه  برا

که يااا ( کسا عاين خطا و اشتبا  از او سرز ه و )در  ن کار از رواي نکهاي

 کناه و خطا باه تتال برساا ه باياه ياک بارد  آزاد  را از رو يما اي هرد با

....ه و شانهاينکاه آ ماا خو بماا را ببخ به کساان او بپاردازد مگار يخو بماي

روز   يدر  ا يکردن بارد (  اهارده دو ماا   ا )به آزاد يکه دسترس کسآن

اسات و خهاو اه دا اا و اکايو  ين )يکنوع تخفيف و( توبه المااي -گيردمي

 ."است

ََيَأي  َهاالَّ ِذيَش ﴿ هرمود  است: اتيتا ون تصاص جمت اف  ا  در مورد اجرا و
 6 (2) ﴾یِف اَلَقَ لَ  آَ نم اَكمِ َب َعَلَيكم م اَلِقَصاصم 

ه! دربار  کشتگانه تصاص بر شما هارض شاه  ايمان آورد ايا  کسا ي که"

 ."است

ِف اَلِقَص اِص َوَلكم َ  ﴿داشاته هرماود  اسات:  انياکمت آن را ب گريد ۀيآ در و
 7 (3) ﴾ األََلَباِب َلَعلَّكمَ  بَ  َّقم يَ یَ َيََأمولِ  َ َياة  
 ."ر تصاصه ايات وز هگي استصاابان خرد ! برا  شما د ا 

 :اتيجواز استفاده از حرام به غرض حفظ ح – 4

                                                 

 .92نساء: ( س ره 1)
 .178رقره: ره ( س  2)
 .179رقره: ( س ره 3)
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آن  يمقهس اسال  وتا ون جااودا  نياست که د ناياتيا  ا گريد اهميت

رارورت  يعناياستفاد  از ارا  را در االات مخمصاه  اتهيبخاور اف  ا

ته مشاروع تارار داد  اسا هي ما نيا سان را تام اتيکه ا ا به ا هاز  هيشه

 :هيهرماميمورد  نايچنا چه خهاو ه متعا  در

 8 (1) ﴾َفَمِش اَضرمرَّ َغَْيََ ٍغ َوَل َعاٍد َفاَل ِإَُثَ َعَلَي ِ ﴿ 
ارا  شاه    ايبه خاور اف  جان از آن اش)آن کس که مجبور شود  يول"

چناين  لاذتت باردن از باه خاوردن و)عالتمناه  کهيبخورد( البته در صاورت

 ."گناهي بر او  يست (  باشههجوعمو سه اه از)متجاوز  و( ي  بود ايچيزه

 :هيگويکه م را گذاشتنه يکل ۀتاعه ناي مورد هقماء به اتفا  نيهم در و

 .«الضرورات تبيح المحظورات»  

 ."کنهميارامما را مباح   ررور   يازها"

 حرمت قتل نفس به جز در موارد محدود: – 5
است که اسال  تتل  فس را   اه تنماا  نايدر اسال  اتيا  ا گريد تياهم
  متعاهد اتياآ  ماود  بلکاه  در يمعره ر يعمل ارا  و از گناهان کب کي

او اه متعاا  خه کهيشرک و کفر ترار داد  استه وور فيتتل  فس را در رد
 اهلل متعا  هرمود  است:  –جز در موارد محهود -در مورد ارمت تتل  فس

 9 (2) ﴾َس الَِِّت َ رََّم اَّلُلم ِإلَّ ِ حَلَقُِ َوَل بَ َق ملم َا النَّ َ ﴿
 ."کسي را که خها کشتنش را ارا  کرد  است مگر به ا  مکشيه و"

                                                 

 .174رقره: ( س ره 1)
 .151انعام: ( س ره 2)
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گان از صافات بناه  يکي مودن از تتل  فس را   هرتان خود دار ۀسور در و

 ال نََّ َس الَّ ِِت  َق ملم  بَوَل ﴿ : هياهرمامي ماود  اهلل متعاا   يمعره ستهيشا و خوب
 10 (1) ﴾َم   ِإلَّ ِ حَلَقُِ َ رَّ 
باه تتال  خاو ش را اارا  کارد  اساته که خهاو ه ا سا ي را  هايکسا  و"

 ."رسا نه مگر به ا  مي

َأَك َرم اَلَكبَ ائِِر »هرمود اه:  امبرياشه  کاه   تيروا از ا س بن مالک و
َشَراكم ِ َّللَِّ َوقَ َ فم النََّ سِ   11 (2) «اَْلِ

 ."کشتن  فس است : شريک آوردن به خهاو ه وناهاگن نيبزرگتر"

 من وؤاه باشه  اس تتال شاخ  ما ناي گنا  در يتتل ا سان ب کهيهنگام

من ؤمسلمان چگو ه خواهه بود؟ لذا خهاو ه متعا  در مورد تتل شاخ  ما

ا ِفي﴿ هرمود  است: ا َفَجَزآؤمهم َ َهنَّ م َئاِلد  َغِض َب اَّلُلم َعَلَي ِ  وَ  َهاَوَ ش يَ َق مَف  مَ ِ ن ا   َ َعمُِد 
ا َوَلَعَن م َوَأَعدَّ   12 (3) ﴾َل م َعَذا   َعِظيم 

مااان او بااا خباار بااود  و اي و از)و کساايکه مااؤمني را از رو  عمااه بکشااه "

 بشامار هرچنين تتلي را ااال  بها اهه کاا تجاوزکارا ه او را به تتل برسا ه و

او  ما اه و خهاو اه بارميجاا ( کيفر او دوزخ است و جاودا اه در آ آيه ومي

 را با مايخشو ميگيرد و او را از رامت خود محرو  ميسازد و عاذاب عظي

 ."و  تميته ميبينه

                                                 

 .151انعام: ( س ره 1)
 .6871( صَيح خباريا  ديث: 2)
 .93نساء: ( س ره 3)
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ترار داد  هرمود  اسات:   هيبع اريمن بسؤکار را از شان م ناي گريد تيآ در و

 13(1) ﴾َوَ اَكاَي ِلممَ ِ ٍش َأي يَ َق مَف  مَ ِ نا  ِإلَّ َئرَوا  ﴿
 ."که مؤمن ديگر  را بکشه مگر از رو  خطا سزدا  ي رهيچ مؤمن"

هارد  ۀساتيشا ياالت چيعمل در ه ناياست که ناي (َوَ اَكاَي ِلمم َ ِ شٍ )  معنا و

  .ستيمن  ؤم

 قتل نفس: حرمت انتحار و –6
و  هياا سان در ملک خودش  بود  بلکه عط يو ز هگ اتيا نکهاي توجه به با

اما ات  تياثيد ا سان ااسته و هو چنان جان و روح  ز يموهبت بزرگ الم
 ههياتا بر جاان و  فساش تجااوز  ما ستيروا   يا سا  چيه  را دارد؛ لذا برا

 مود   يمعره يرا جر  بس بزرگ يعلت اسال  ا تحار و خود کش نيهم  رو
ترار داد  اساته چنا چاه در   اخرو هيرا مستح  عذاب شه ۀو ا تحار کننه

   ش ق  ف ن س   رن يء ِف»هرمود اه:  امبريامه  است کاه  آ حيصح ثياه
 14 (2) «.الدنيا عمُذب ر  ي م القيا َ

باه تتال برساا ه توساط   وياز و سائل د   زيکه خود را توسط چ يکس" 
 ."شوديعذاب داد  م امتيروز ت  زيهمان چ

 ارزش خون مسلمان نزد اهلل متعال:  –7
ون هرد مسلمان  زد خهاو ه از است که ارزش خ ناياتيا  ا گريد تياهم

  امبريا  کاهيوباال تر استه وور شترياست ب ايوآ چه که در د  ايارزش د 
 15(3).«   ش ق ف ر ف  سل  ىَلزوا  الدنيا أه ي عل»: هرمود ه ثياه کيدر 

                                                 

 .92( س ره النساء: 1)
 .6047( صَيح خباريا  ديث: 2)
 .1395( سنش الرت ذيا  ديث: 3)
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بت باه تتال مارد مسالمان  ازد اهلل  سا ايرهتن د  نيزوا  واز ب هيترد يب"

 "آسا تر است

 شاتريهارد مسالمان را ب اتيا  ا مخصوصاً اتهيا  ا تيکه اهم آ چه و

 ارا شيااز  يکايدر برابار عملکارد  امبرياالعمال  سازد عکسميروشن 

َي أس ا َ: أق ل َ   رع د  اق ا  ل إل   إل    »: است کاه گفتاه باود هياسامه بن ز
 (1).«مأي َّل أك ش أس ل  قب ف ابل ي الي    ني تمت قلت: كاي   ع ُِابا. فما زا  يكررها   ى

16 
؟ گفاتو: او بارا  «نکه ال إلاه إال اهلل گفاته او را کشاتيايا  اسامه! بعه از"

ن جملاه را تکارار ايآ قاهر  جات اشه شمادت آورد. سپس رساو  خاها
 ."کاش! تبل از آن روزه مسلمان  شه  بود  ا کردکه من آرزو کرد 

 قاتل ناحق: يتوبه بر رو ۀامکان مسدود شدن درواز –8
 ۀاست که تتل  اا  سبب مساهود شاهن درواز ناياتيا  ا گريد تياهم
شه  که  تياهلل عنمما روا يچنا چه از ابن عمر رر گرددهيتوبه م  يوس باز و
ل   ش ي   زا  امل     شم ِف فس   ٍََ     ش دين         اَّل يمص   َب د     ا »:  هرمود اااه امبريااا 

 17(2)« را ا
بارد و مي رمؤمن تا زما ي که مرتکب خون  اا   شه  باشه در اماان بسا"

 ."رود که توبه اش  ذيرهته شودااتما  مي
  أي  ىك ف ابن ب عس »هرمود اه: امبريشه  که   تيروا هيمعاو از و

 18 (3) .«أوالر ف يَق فم    ن ا   عمدا  يغ ره إل الر ف ُي   كافر ا, 
                                                 

 .4269( صَيح خباريا  ديث: 1)
 .6862ديث: ( صَيح خباريا  2)
 .4272( سنش ُأي داودا  ديث: 3)
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باه  کاهيو را ببخشه مگر مرداکه خهاو ه  روديم ناي هيدر مورد هرگنا  ام"

 ."به تتل رسا ه را تصهاً يمسلما  کهيهرد اي ردهيبم االت کفر

در  امتياهلل عنمما آمه  است که تاتل در روز ت يابن عباس رر تيروا در و

 ههياارائاه  ما توا اهيرا  م ۀبما ا چيما اه و هاميالجاواب  يبرابر سوا  الم

 هرمود ه: امبري  کهيوور

ُمبم د   ااَيي ءاملق   م  لقابف ي م القيا َ, َّنصي م  و » يق   :  رأس  ري دهاو أودا    َبَن 
 19(1) .«يمدنَي   ش العرش في  ق لينا  ىَي رب: سف هذا 

 قتل تمام انسانها است: ۀقتل انسان به ناحق به مثاب –9
مقاهس اساال  تتال  نيااسات کاه د نايدر اسال  اتيا  ا گريد تياهم

را از مارگ   دن هردتتل تما  ا سا ما و  جات دا ۀا سان را به  اا ه به مثاب
خهاو اه متعاا   کاهيز ه   مودن تما  ا سا ما  ترار داد  استه وور ۀبه مثاب

َأنَّ  م َ  ش قَ  َ َف نَ َ س  ا رِغَ َْيِ نَ َ  ٍس  َرائِيفَ رَ يِن ِإَس  ىِ َش َأَ ِف اَبِلَي َكَ َبنَ ا َعلَ ﴿هرمود  است: 
َ  ا قَ  َ  َف النَّ  اَس َجَِ  َ  َأَو َفَس  اٍد ِف اأَلَرِض َفَكَأّنَّ يع   ايع   ا َوَ   َش َأَ َياَه  ا َفَكَأّنَّ  ﴾ا َأَ يَ  ا النَّ  اَس َجَِ

(2)20 

 را باهون يکه هر کس ا ساا  ويمقرر داشت لياسرائ يسبب بر بن نيبه هم"

شه  باشه؛ بکشهه چناان اسات  نيدر زم  هساد ايمرتکب تتل  فس  نکهاي

هاه؛ را از مرگ  جات د يمرد  را کشته باشه و هر کس ا سا  ۀهم ييکه گو

 مرد  را ز ه  کرد  است. ۀهم ييچنان است که گو

                                                 

 .3029( سنش الرت ذيا  ديث: 1)
 .32( س ره املائده: 2)
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 اذن به قتل: يحرمت اعطا –10

 ههيارا صادر  ما يتتل کس ۀاجاز توا هيکس  م چيتوجه به ارمت تتل ه با

اجاز  داد  شه  عمل  کهيدو در صورت لذا اجاز  دهنه  و اجاز  داد  شه  هر

در ماورد  راياگرد اه؛ زيممرتکب گنا  تتل  کسانيتتل را ا جا  داد  باشه 

  گاريد ساسات کا را نه ياز اهلل متعا  که ز ه  کننه  و م ريغ اتيا  ا

  .ا  تصرف در آن را  هارد

 :مسلمان هيحرمت جنگ و مبارزه عل –11

که دو هرد جمت اثبات استحصاا   ستيروا   اتهيا  ا تيتوجه به اهم با

به جنا  و مباارز   رگيکهي هيجمت ده  عار و اها ته عل ايا  تلف شه  و 

اَلممَس ِلَماِي رس َي َيِهَما فاَلقابِ فم  ىِإاَبا اَل َق »هرمود اه:  امبريا  کهيبپرداز هه وور
ا َه  َذا اَلَقابِ  فم فَم  اَ  م اَلمَق م      قَ  ا :  «واملَق م    م ِف النَّ  ارِ  ِإنَّ   م َك  اَي »ق مَل  ت: ََيَرسم     اَّللَّ

 21(1) «قَ َ ِف َصاِ ِب ِ  ىَ رِيصا  َعلَ 
 رگا  دو مسلمان با شمشيرها  شاان در برابار هاو تراربگير اهه تاتال وه"

 ا  : گفتو:هيگويمقتو  )کشنه  وکشته شه ( هردو در آتش ا ه. صحابي م

 روده مقتاو  وکشنه  است که به دوزخ ماي ن شخ  تاتل واي رسو  خهاه

 ساتشکاه دو اري  بود هرمود ه: چون او کشته شه  چرا؟ آن اضرت

 برسا ه.را بقتل 

ن ااهيث وعياه و تمهياه اسات بارا  آ اا ي کاه اي :هيگويم ثياه شارح

بمنظور دشمني د يو  يا ولب اکومت و زمامهار  بجنگناهه اماا آ کاه باا 

                                                 

 .31( صَيح خباريا  ديث: 1)
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اهل بغي و سرکشان بجنگهه يا در مقابل متجاوز از خود دهاع کناه وکشاته 

 ن وعيه  يست. زيرا شريعت برا  او اجاز  داد  است.ايشوده داخل

 :نيحرمت اجهاض و اسقاط جن –12

را تبال از  نياسقاط جن و اسال  اجماض نيتوجه به اهميت ا  اياته د با

باودن آن غرارت  ) نجصاه   تما  شهن آن ارا  ترار داد  و در صورت عماه

اگار  است الز  ترار داد  است. و تي نج شتر( را که  صف عشر د اي درهو و

کامال  تياآمه تلف شاوده د رونيز ه  ب هنکاي تجاوز بعه از ۀجيدر  ت نيجن

 .گردد يالز  م

بار  زيامعتبر معاصار    هاثا يها و م ماني  اتهيا  ا تيتوجه به اهم با

اقاو   يجماا  ۀيسو  اعالم ۀدر ماد کهي مود  ا ه وور هيکأآن ت نتيمصؤو

 دارد. يشخص تيو امن  آزاد هيبشر آمه  است: هرکس ا  ز هگ

: هار هياگويا ساان م ياسيو س ياز اقو  مه  تياما يالملل نيب تا ون و

 زيتا ون   اش بر خوردار گردده ويعياز ا  وب يا سان ا  دارد تا در ز هگ

ا  باه شاکل  نايا سان از چيکنهه و محرو   مودن همي تيا  اما ناياز

 .باشهميمجاز    رو اد يز

 ماود   هيکأتا   نيا مياسال ۀغياقو  بشر بر صمياسال ۀيچنان اعالمهو

هار ا ساان   اسات کاه بارا يواق ياست الم يموهبت يگفته است:  ز هگ

 ها واجب است کاه ازاهراد و جوام  و اکومت ۀشه  است ه و بر هم نيتضم

 کنناه و يساتادگايآن هياعل   مود  و در مقابل هر تجاوز تيا  اما ناي

 .يبهون مجوز شرع يکس چيکشتن ه ستي  زيجا
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محتر  باود ه  ا  مقهس و کي مياسال عتيدر  ظر شر اتيا  ا نيبربنا

 کاهيباشاهه وورميهرگو ه تجااوز بار آن اارا   آن واجب و تيرعا اف  و

   «.اَلممَسِلِ   رام  د م م و الم م وِعَرضم م  ىكمفَّ اَلممَسِلِ  َعلَ »هرمود ه:  امبري 
ك  وأَعراَض كم  إيَّ ِد  اءَكم ا وأَ   الَ » الاوداع هرمود اه: حجة  يخيخطبه تار در و

َمَر َ ي ِ كم  هذاا ِف شهرِكمَ  هذاا ِف رَلدِكم  هذااألَهَف رلََّغت  22(1)«. رام  َعَلَيكم  َك
شاما  شاما )مسالما ان( بار هاا  اموس بارو وآ ما  هاا و خون ها و ناًيقي"

ا ياآ ن ما  تانهاي)سايرمسلما ان( ارا  استه ما نه ارمت امروز واين شمر و

 ."را ابالغ کرد ؟!)رسالت خود( 

 عتيکه در راو مادر ترار دار هه در شر يو اوفال نيجَن يهر ا سان ات  س

باشنه؛ لاذا در تاه  او  ميبر خوردار  کسانيبصورت  اتياز ا  ا مياسال

و در تاه  ساو  بار دولتماا واجاب   بر تما  اهراد ساپس بار جواما  بشار

  ل رروريوسا ني  در تاما ناي تا  از عا  و تياما  تا در  ملو گردديم

 جااداي داروه غاذا و ۀياو تم نيمأا  باشاه ما ناه تا ناي ۀکننه نيکه تضم

 .بکوشنه يروا  و  ه هکر يو به  ميآرامش جس و تيامن  هضا
 

                                                 

 .1741( صَيح خباريا  ديث: 1)
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 48 

 

 گرانيد يخصوص ميعدم تعرض به حر
ی وهندد اب  ددت ا وواددد وا وددهللوا  وا الددعل وا اددع    دد یأمدد اب ت و دد   ياحلمددهلل ا ا دد 

 .نيآ ه وأصح به أمجو یحممهلل و   هللابيس
 ط  يأ دد اب تا مددت ا  دد نيوهدد  أصددهللق ا  دد    ليددحمکددا ا و    يف یهللا تبدد  و وتودد   قدد  
 .ايباا هللا ا  محت ا  ح ايا  ج

ْْ ﴿َيا أايدُّها  ا َِّ يتا آاماُ  ا اْجواِ ُب ا كاِثريًا ِمتا ا ظَّتِّ ِإ َّ بداْوضا ا ظَّدتِّ ِإْم  وااا جاااَُّاد ا وااا يدا ْ  واد
 1 (1)بداْوُضُكْا بداْوًض ﴾ 

د  ا َّدِ يتا آاما ُد ا اا تادهلْلُوُ  ا بُديُد ًْي  ادرْيا بُديُد   مکان آخر: یف یاهلل تعال وقال ِتُكْا ﴿َيا أايدُّها
د   ،حاَّتَّ تاْاواْأِنُا ا واُتاا ُِّم ا  ا اى أاْهِ ها  اباِ ُكْا وارْي   اُكْا  اوا َُّكْا تا اكَُّ و ا  هلُلوا ِفيها فاِإْ  َلاْ جِا

ِإْ  ِقيدلا  اُكدُا اْ ِجوُد ا فاد ْ ِجُو ا ُهد ا أاكْكادى  اُكدْا  أاحاهلًلا فاعا تاهلْلُوُ  ها  حادَّتَّ يدُدْذابا ا  اُكدْا وا
 2(2)  ِبا  تداْوماُ   ا  اِ يا ﴾وااّللَُّ 

 هيددابنأ قدد   وهددا  دده  دد  ه   صددْ يف ثيحددهلل یمددت اسددوم  إ دد» :وقدد    سدد   هللا 
 3(3).« مةيا     ياآلنک 

                                                 

 .12و ات: ح( س  ه 1)
 .28 -27ن  : ( س  ه 2)
 .8797( ما هلل ام   امحهلل، حهلليث: 3)
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 یا ادددد ا حدددد ا     دددده وم  دددده و مدددده ا و دددد   ی ددددل ا ادددد ا   دددد»:  سدددد   هللا قددد  
 4 (1) .«هه  ...

 .«  فاه ْحيم   هيوأل ْحي یأحهلل ا حو ذمتيا »: ق    س   هللا ض يوا
 5(2) ...(.ئ ي: )ا حت    مت ا و وف ش س   هللا وق  

 ،واحتاادد ا ،ثيفددإ  ا ظددت أ دد   احلددهلل ،وا ظددت  دداَي: )إقدد    سدد   هللا ضدد يوا
 6 (3) وا جاا ا(

 ف ئددد ايف دددهلل حدددل  دددا أ   ب دددري إابهندددا قددد   تيدددب : )مدددت ا  ددد  يف سددد   هللا وقددد  
  7(4)( هي 
 8 (5)  ه وا قال ص( ةيفع   هيق   فف  ا   تيب     يف)مت ا :ةي وا يف و

 تياب ددک مددت ا  دد ههلل یوحنددت   دد ميا کدد   وب  دده  سدد  ه ا  ددي ايهللا مدد ااب ا وظدد صددهللق
 .نيواحلمهلل ا    ا و   تيوا      
  :و محة هللا وب   ته وبوهلل کاي   ا اع 

 ق کون ودر نزد خال ،انسان اشرف مخلوقات بوده امر مسلم است که کي نيا

 و ینويد سوههيشا گواهيجا حقوو  و ،هایژگيو ،مکان از مقام ومنزلت شامخ

همانوا حوق  هااز حقوو  برجسوهه انسوان یکيکه  برخور دار بوده یاجهماع

                                                 

 .1927( س ت ا رتم ي، حهلليث: 1)
 .2626حهلليث: ( صحيح ام   ما ا،2)
 .8504هلل ام   امحهلل، حهلليث: ما  (3)
 .2158( صحيح ام   ما ا، حهلليث: 4)
 .8997( ما هلل ام   امحهلل، حهلليث: 5)
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 تيوااز افوراد جامعوه در رع يهر فورد ستيبایباشد که ممی یشخص ميحر

 و یموانيا تيلئومسو توجوه مذولول داشوهه و گرانيد یشخص مينمودن حر

 يادا يادعوامیموا هنگا رايوز ،ديونما فوا يراسها ا نيرا در ا شيخو یوجدان

رام واحهو گرانويود گاهويواوج ه حقوو  ووکه بو ميتوان یرده موک تيولئومس

 .ميوارج بگلار
عوالم المومول  نظام کامل و و نيد کيانسان ساز اسالم که  فرخنده و نيد

کمو  اسورار  تجسو  و رايوز ،شده ليقا ياژهيمسئله اههمام و نيبد است
 ،باشودمیحرام  مجاز و ريغ ،یاخالق ريغ ،نا ممروع ،ناپسند ،مردم کار زشت
 و هيوصول تيهمچو مسوا تيرا در رعا شيخو روانيپ همواره زيبنا  اسالم عز
 و هيتوصو نيا ،داردمی منع گرانيد یشخص مينقض حقو  حر از تجس  و

 نيتومم ۀنويدر زم هاردسوهو نيحساب شده تور و نياز جامع تر یکيدسهور 
هموه  روشون و ،را به طور کامول تيباشد که مسئله امنمی یروابط اجهماع

  .کندمی نيجانذه در جامعه تضم
کمو   اسورار و يافموا سو باعو  کياز  گرانيد یشخص ميدر حر تجس 
  تجسو  گورياز جانب د مردم و انيتفرقه درم سذب نزاع و و یپنهان يرازها

از نظر اسوالم گنواه پنداشوهه  آنان یشخص ميض به حرتعر و گرانيدر کار د
 یخصوصو توا راز دهودیمقدس اسالم اجواره نم نيهرگز د نرويشود از امی
 یخصوصو یخواهد موردم در زنودگمی زيبلکه اسالم عز ،گردد فاش گرانيد

 .ندينما اتيامرار ح تيامن نظر در امن و ۀخود از هر نقط

  ست؟يچ يخصوص ميحر
 گورانيمحودوده خواه هور شوخت اسوت کوه د يمعنابه  یخصوص ميحر

 .مهعرض آن گردند اي توانند در آن محدوده وارد شوند ومین
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گاه موراد  ،رديتواند در سطوح مخهل  مورد توجه قرار گمی یخصوص ميحر

 نيترکيوفرزندان به عنوان نزد یشخت آن است که حه یخصوص مياز حر

 شوند. کيتوانند به آن نزدمیاشخاه ن

 عمارت که بدان مهعلق باشود، و خانه و رامونيآنچه که از پ يبه معنا ميحر

 يبوه معنوا یخصوص و .باشدمیدفاع از آن واجب است  و تيکه حما یمکان

بوه  ردويوگوظر بوخاه را در نوواش یخصوص یدگوآنچه که زن هر ،یخصوش

 کار رفهه است.

از  ميحور یاز لحوا  حقووق ،اندموهياحهرام هم ر ،حرمت ،حرم ،ميتحر لفظ

ممنووع  ميبه حق صاحب حر گرانيتعرض د رايز ،منع است یحرمت به معن

است کوه اخهصواه  یمحل مکان و يبه معنا یخصوص ميحر نيا است بنابر

 .باشدمیتعرض نسذت به آن ممنوع  دفاع از آن واجب و به فرد داشهه و

در اصوطالح  .باشودمیمنوع  یاست در لغت بوه معنو یعرب ياکلمه ميحر و

 يامثال آن است که برا نهر و قنات و اطراف ملک و یاز اراض يمقدار ميحر

  .کمال انهفاع از آن ضرورت دارد

 کيو بمور بووده و یاساسو و یحق انسوان کي یخصوص ميحر :گريد بعذاره

 .باشدمی یخواست منطق

  ؟ستيچ يخصوص ميحر يکل بطور

 خانوه و راموونيپآنچوه کوه از  يبه معنوا ميحر ،ميتلکر داد که قذالً يطور

 ،یحقووق از نظور یخصوصو ميهمچنوان حور ،عمارت که بدان مهعلق باشود

توان آن را میمخهل   يهااز منظر و دارد مورد توجه قرار یاخالق و یاسيس

 کرد. نييتذ و ليتحل
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نفو ،  ن،يوحفوظ د اسالم کوه یانسان از جمله مقاصد شرع یشخص ميحر

د که چهارآن از موضووع بحو  رومیعرض مردم است به شمار  مال و ،عقل

وجاهت انسوان  شرافت و ،حرمت ،اعهذار ،آبرو يما خارج و اما عرض به معنا

 .ددگرمیاسالم محسوب  نيمذ نيمؤکد د يهااز آموزه

مؤلفوه مسوئله  نيتور یواصل یخصوص ميعنصر در مسئله حر نيمهمهر پ 

ر چنوان بو ينذوو رهيسو و یقرآنو يهادر آموزه اشخاه است که يآبرو

خوود فورد هوم  یشوده کوه حهو ديتمک افراد دسهور و تيثيح مسئله آبرو و

خوود را  يآبورو ديبا هابلکه انسان ،خود را بذرد يو حق ندارد آبرو تواندینم

 نيواسالم در امیگرا امذريپ رايز ند،يدر حفظ آن کوشش نما حرمت دارند و

 ،حد ا کاي دکا   اأ    مد ک ا، وامد ا کا، و   فد » :فرمودنود ارشاد نيراسها چن
 9(1) «ب هلل ا ه ا. شه  ا ه ا، يف ه ا، يف  مکاي،  ح مة کاي  
توان حورام  گريکوديشما بر  يآبروها و ها، مالهاکه خون قيبه تحق": یعني

 "ماه تان. نيدر ا شهر تان و نيدر ا ،تان روز نياست مانند حرمت ا

 : يخصوص ميحر اقسام
بووده کوه طذوق  کموور کيوت احدرسو عذارت از حدود و :يمرز ميحر -1
 .باشدمی رييقابل تغ ريغ و نييتع یالمللنيب يهاثا يم
کمور است که از آن به موارد مخهل   ياز فضا یآن بخم :يیفضا ميحر -2

را  ريمسو نيوا موايهواپ قيواز طر يگريگاه کمور د و تواندیاسهفاده کرده م
آن  ريودر غ م نمووده وهتفاقذل از قذل با کمور مورد نظر  ديبا ،نديعذور نما
 گردد.میکمور محسوب  يیفضا مينقت حر

                                                 

 .1679: ح ا ه ما ا ( 1)
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 تيوکه درج اسوناد ملک افراداست یخصوص ميحر :یمحل مسکون ميحر -3

دون وحوق نودارد بو یوکسو چويوه ه وواخهووت سوابوحق مالک را ث وده ووب

 اجازه وارد آن شود.

 تيوملک نيشوخت بوا زمو کيو تيملک نيزم يهمجوار :یزراعه ميحر -4

راه عوام  اي و یزراعه نيپلوان زم ،آب يکه حد فاصل آن را جو گريت دشخ

  .سازدمیممخت 

فلم  ،اشعار ،مقاله ،رساله ،اعم از کهاب سندهيثار نوآتمام  :ينوشهار ميحر -5

 چيهو بووده و سندهيمهعلق به شخت نو ينوشهار و یامور فرهنگ رينامه وسا

 تيوآن ملک شوهه واند حوق مداخلوه در آن را سوندهيک  بودون اجوازه نو

 ازاشوخاه  تيوکمور ملک ینظر به قانون اساس و شودیپنداشهه م یشخص

 .باشدمیتعرض مصؤن 

 نافوله کموور خوانواده نيقوان عنعنات و نظر به عرف و :یخانوادگ ميحر -6

حق مداخله در آن را نداشهه  یکس چيافراد آن بوده که ه یشخص ميحر زين

 و هواباع  جنگ و دهياز هم پاش یليفام منظاو  رازهيش در صورت مداخله و

 .گرددمیمخاصمات 

هوم جوزو  ليوميا اي یکيپست الکهرون" .وتوبي ،سذوکيف :يمجاز ميحر -7

مسائل مربوط  ليميا قياز مردم از طر یبعض ،است هاانسان یخصوص ميحر

رخنوه  نيوا بنابر ،کنندمیبدل  را رد و رهيوغ یامورات مال ،شغل ،به خانواده

اسوت  آنها یخصوص ميتجاوز به حر يافراد به معنا یشخص ليميبه ا ردنک

که به قصد سور در آوردن  ستين زيجا ياحد يبرا و باشدمیکه شرعا حرام 
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اقودام بوه هوک  یوقوت گولران و حيبه قصد تفور ايافراد و یخصوص مياز حر

  ".آنها کند ليميسرقت ا کردن و

و  جوز زيون رهيووغ ،یگراموليت ،یلفوونيمکالمات ت دنيشن :اسهرا  سمع -8

مذحو   نيوشوامل ا زيون یشخص يهانامه یحه افراد بوده و یشخص ميحر

 دو نفر. انيم یخصوص يهاصحذت ،ليميا ،گرددمی

 مسکن:  ميحر احترام
بوه صوورت )مسولح  یفقه در باره احهرام منزل آمده است کوه اگور کسو در

بوه  یکسو اگورشود وکمهه شود خونش هدر است  یوارد منزل کس (حمله
 یتوانود او را نهومینگاه کند صاحب خانوه  یجهت چمم چران يگريخانه د

 نيواو را برانود در ا يزيوتوانود بوا انوداخهن چمیر نذود ادکند اگر دست بر
کموهه شود خوونش  اگور او یحه ،بر او وارد شد ینقص اي میزخ گرصورت ا

 . ستيول نئصاحب خانه مس هدر است و
ارتذواط  ،يشوهروند یاز حقوو  اساسو یکوين اعنوبه  ،یخصوص ميحر بنا 
توسوعه روابوط  ،ياسوهقالل فورد ،تيشخصو ،کراموت ،با حفظ شمن یقيعم

بر احساسوات  تيحاکم و داريپا یروان تيامن و تيميگسهرش صم ،یشخص
 .دارد یمهم انسان يهاارزش گريد افکار و و
مردم  ۀانشده که وارد شدن به خ انيب یمسکن در قرآن آداب ميمورد حر در

 .حورام قورار داده اسوت يدرب ورود ريواز غ را بدون موافقت سواکنان آن و

د  ا َّدِ يتا آما ُد ا اا تادهلْلُوُ  ا ﴿: ديوفرمامی ميچنان که اهلل مهعال در قرآن کر َيا أايدُّها
 10 (1) ﴾تاْاواْأِنُا ا... بُدُي ًْي  ارْيا بُدُي ِتُكْا حاَّتَّ 

                                                 

 .27ن  : ( س  ه 1)
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مگور  ،سوتيکه مهعلق به شوما ن دينمو يیهامؤمنان ! وارد خانه يا": یعني

وسوالم  (نهوايجوز ا يیهواکار و دنيکوب ايزنگ زدن  بعد از اجازه گرفهن )با

 شما بههر اسوت )از ورود بودون اجوازه و يکار برا نيا ،کردن بر ساکنان آن

 گورانيد نوازلرا بوه هنگوام رفوهن بوه م زيدو چ نيا)است شما  ديسالم( ام

کوه ) ديافهين هارا در خانه یاگر کس.ديشهه باشر دانظدر مد (آنها را و تيرعا

و( بوه شوما  ديآمی دايپ یکس)تا  ديداخل نمو هابه آنجا (به شما اجازه دهد

پ   .ديگردفهند برگ و (اجازه داده نمد)اگر هم به شما  .شودیاجازه داده م

 زهيپواک تور بوه حالهوان و( ذنودهيکار رجوع ز) نيا (دياصرار نکن و) ديبرگرد

پو  بوا ) ديوکنمیاسوت کوه  يیهواکار خدا پو  آگواه از .باشدمی هانيبرا

 ".دياو مخالفت نورز يهارهنمود

  ﴾ ااُ اَّ ا جا وا ﴿ :ديفرمامی همچنان و
  "دينکن يپرده در و یجاسوس و": یعني

 یطو هيوصولوات اهلل عل یمحمود مصوطف نواينذ و دنايس تيمعلم بمر هکلا
 ":کردند تيرا روا نيا (مسلم امام و يخار)امام ب نيخيفرموده که ش یثيحد
( یبوه منظوور جاسوسو)به سخنان موردم  انهيو مخف ،دي..اسهرا  سمع نکن.

  "...ديکن يکم  اسرار مردم دور و یاز جاسوس ،ديگوش فرا نده
 ژهيبه و ،نيراشد يبود که در زمان خلفا یقرآن يهارهنمود نياساس هم بر

شود می تيافراد رعا يهاخانهرمت ح عمر فارو  دنايدوران خالفت س
 کرد.می شيهر ک  در خانه اش احساس آرامش و آسا و

 : يشخص ميتعرض به حر حرمت
همودار  و افراد را حرام کورده یخصوص ميمطهر اسالم تجاوز بر حر عتيشر
 ميتحوور :جملوه مسولمانان وارد شوده اسوت از ميبوه مهجواوز حور يديشود
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 ،سخنان مردم بدون اجازه آنهوا ت وگوش سپردن به مکالما ميتحر ،تجس 
موردم  يهابه خانوه دنيسر کمو  گرانيخانه د طينظر کردن به مح ميتحر

 .ازهبدون اج
 :ديوفرمايم تيعالم بمر تيمنذع هدا ممعل فروزان و نيا ديقرآن مج چنان

 11(1) ﴾ ِإْم  وااا جاااَُّا اتِِّ ظَّ َيا أايدُّها  ا َِّ يتا آماُ  ا اْجواِ ُب ا كاِثريًا مِّتا ا ظَّتِّ ِإ َّ بداْوضا ا ﴿

 کشور:  يدر قانون اساس گرانيد يشخص ميتعرض به حر منع
از موضووعات  یکويافراد را  یخصوص ميموضوع حر ،افغانسهان یاساس قانون

 و یدسوت انودرکاران عودل بواسوطه دولوت و موهيمهم دانسهه است که هم
افغانسهان در  یساسون اقان 38حفظ شده وبه آن احهرام گردد. ماده  یيقضا
 چيهو .ن اسوتئومسکن شخت از تعورض مصو) :صراحت دارد نيچن نهيزم

قورار محکموه  ايو توانود بودون اجوازه سواکن ومیشخت بمومول دولوت ن
شوده اسوت بوه  حيکه در قانون تصور يطرز از حاالت و ريبه غ و تيباصالح

 یشخص مي( بنا  حفظ حرندينما شيآن را تفه ايمسکن شخت داخل شود 
 مورد توجه قرار گرفهه است. یالملل نيب يهاوني، کنوانسنيراد در تمام قواناف

 انسان:  يحفظ آبرو وجوب
 ديووجاهت انسان موورد تاک کرامت و ،شرافت ،حرمت ،عرض يبه معنا آبرو

 و .دارد يحضور جود ،انياز مقاصد پنچ گانه در همه اد یکياسالم به عنوان 
شوده اهلل مهعوال  اديوعفوت  وجاهوت ووان از آبورو بوه عنو یقرآنو اتيدر آ
دْيًئ  فاد َيً ﴿ :ديفرمامی د  ا أابُد ِا اْمد اأا سادْ ک  هد َيا ُأْوتا  قا ُ  ا َيا ماْ مياُ  ا اهلْل ِجْئِت شا ُ و ا ماد  كا

 12 (2) ﴾واما  كا ناْت أُمُِّك باِ ًي 

                                                 

 .12حو ات: ( س  ه 1)
 .28( سوره مريم: 2)
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 رون!هوا خواهر يا ،!يکرده ا یعجب کار زشه م،يمر ي: آنان گفهند: اترجمه

 .ياو نه مادرت زن بدکاره ،بود يپدر تو مرد بدنه 

د  ا َّدِ يتا آما ُد ا اا تاُك نُد ا كا  َّدِ يتا ﴿ :ديوفرمامیاحزاب اهلل مهعال  ۀدر سور و َيا أايدُّها
ُ ِمَّ  قا ُ  ا واكا  ا ِ  هللا اّللَِّ واِجيًه   13(1) ﴾آاباْوا ُم ساى فاَباَّأاُه اّللَّ

 یباگفهن سخنان ناروا( موس)که  دينذاش ینکسا مؤمنان ! همانند يا": یعني

تذرئه  ديگفهمیخدا او را از آنچه  و آزرده کردند( و دهيو رنج را آزار رساندند

 "صاحب منزلت بود خدا گرانقدر و مگاهياو در پ کرده و

 برداشوهن و یکسو بيپرده از ع منع شده و ،افراد يیآبرو یب فضاحت و از و

مهعورض بوه  گناه مورد نکوهش قرار گرفهه و نوانبه ع خهنيرا ر يو يآبرو

 شده است. ديتهد یمجازات سخه

 : وسفيحضرت  داستان

 شمارد ومی زيرا جا تيثياعاده ح ،کرامت انسان حفظ شرافت و يبرا اسالم

 تيوثياعاده ح يدر زندان برا ياز تالش و وس ي دنايداسهان س انيدر ب

بوده  ليارزش قا شيخو يروآب يچنان برا آنحضرت نکهيا کند ومی ادي

از اعواده  شيپو و رديبخموش شواه را بپول شوود عفوو ومیاست که حاضر ن

پ  از  و دهدیم بيترت یمجلس ،رو شاه نياز ا ،ديآ رونياز زندان ب تيثيح

حاضور  آن حضورت ،از دسوت رفهوه يبواز گموت آبورو و تيثياعاده ح

 .ديآ رونيتا از زندان ب شودیم

                                                 

 .69احزاب: ( سوره 1)
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ِ دُك ا ْدوُد ِب بِدِه فدا امَّد  ﴿ :ديوفرمامیراسوها  نير اد ميکه قرآن کر يطور واقاد  ا اْ ما
ِل ا دعَِّ  قاطَّْودتا أايْددهلِليداُهتَّ ِإ َّ  ا ِّ  ُ  ا  ِِّْادد ا د کُه ا  َُّسد ُ  قاد  ا اْ ِجددْ  ِإبا  ابِِّدكا فا ْسدأاْ ُه ماد  تا  جا

ْيهلِلِهتَّ  اِ يا    14 (1) ﴾ِبكا

کوه فرسوهاده او نوزد میهنگا یول "ديرن آواو را نزد م": پادشاه گفت :یعني

 یزنان يو از او بپرس ماجرا ،صاحذت باز گرد يبه سو :گفت وس ي ،آمد يو

آنهوا  رنوگيمون بوه ن يکه خدا ؟ودوچه ب دودنويروخود را ب يها توکه دس

 ."آگاه است

 ،شوده بوود وسو ي ۀفهيشو زيدر اول ن ،یساق انينظر به ب ،! پادشاهيآر

 مفهوون علوم و ،ديشون يرا از و تيورع تيرعا ريوتدب کين رياکنون که تعذ

خواسوت از  و ،حکوم بوه احضوارش داد ،ديواخوال  او گرد ،دانش و تيفضل

 .ديااحهرام نم اقهشيبر وفق ل و ،مند گرددبهره زين يو ارتيز

چوون  ،ديرسو وسو يکه قاصود پادشواه بوا فرموان بوه خودمت میهنگا

مقاموات  نيود را بوه بلنودترخ یقاخال و ینيجاهت و احهرام د و وس ي

خودا در  غمريمردم نسذت به پ یدانست که بدگمانمی ؛ ودادمی حيترج ايدن

به فرمان شاه به  ناگر امروز م و ،ارشاد مانع بزرگ است و تيهدا ۀفيراه وظ

حذ  مون بوه  همه آزار و نيا ۀيکه ما یآن تهمه و مياز زندان برا یخاموش

خذور در بواب یاکثر مردم ب ،احهمال دارد ،گردددراز شده مسهمصل ن انيسال

 مودت از کيواهل حسد پ  از  و ،شذهه داشهه باشند عصمت من تلبلب و

 .زندو باز اسذاب بسا ،اصل اسهفاده کنند یاثرات ب نيا

                                                 

 .50( س  ه ي سف: 1)
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از  و ،نکورد ليوبه فرموان پادشواه تعم وس يمصالح حضرت  نيبه ا نظر

خذر دارد زنان مصور  ايآ :بپرسشاه را  :ثذات کار گرفهه به قاصد گفت صذر و

از نام زنان ملکور  وس ي! ؟دنديخود را بر يهادر موقع دعوت دست چرا

و نوزد عووام  واقعه ضرر نيکه ا تدانسمیقدر  نيا یول .درست خذر نداشت

تنهوا قطوع دسوت زنوان را  یعنويمت مهوم واقعوه ولهلا قس ،دهوهور شومم

  .داد حيتوض

 .کنود قيوتحق و شيدسهان ممهور را تفهوآن  که ديرا مهوجه گردان پادشاه

  .غالذا پنداشهه بود که زنان اکنون مقصد را نمان خواهند داد

از  تيوثياعاده ح برائت و تيبدون تثذ وس يحضرت  نکهيکالم ا خالصه

 نمد. رونيزندان ب
 يکوه حفوظ حرموت آبورو ديوآمیبدست  یمعن نيقرآن ا اتيمجموعه آ از

 نيدولت اسوت بنوابرا زين ت بلکه جامعه ود شخخو فهياشخاه نه تنها وظ
تواننود مهعورض مین یدولهو يهوانهاد ايو و یحقوق و یقيحق یشخص چيه
 بياشوخاه اسو يآبورو بوه جوان و موال و افوراد شووند و یخصوص ميحر

حوزه نوه  نيدر ا ستيبایجامعه م حافظ منافع و هاددولت بعنوان ن .برسانند
 نيقووان ديبلکه با تمد ،کاوش نپردازد اي به تجس  و تنها خود وارد نمود و

 .ديفزايب یشخص ميحر و یحوزه خصوص یهيامن بيضر شيمجازات بر افزا و

 : يريگ جهينت 
 گرانيد یشخص مياز تعرض به حر یاله نيفرام مطابق احکام و ستيبا :اول

 .ديجدا اجهناب ورز
از تعورض  یشخصو تيوملک) :کموور یقانون اساسو به اساس صراحت :دوم

 عمل نمود. ديبا (است مصؤن
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بوه  رايوز م،ياز افراد جامعه را لکه دار سواز يفرد یخصوص ميحر دينذا :سوم

 ْحيد أحدهلل ا حدَّت ذمتيدا » :نوديفرمایاسوالم کوه ممیگرا امذرياساس گفهار پ
 15 (1) .«  فاه ْحيم   هيألو

جسوهجو  ،انداز اشوخاهپ  اي در آمد و زآنياز پرس وپال در باره م :چهارم

خوود  يضورور ريغ طيدر شرا و میتخصت افراد رس و و شغل مهيره پر باد

 .ميکن يدار

بوا  اش یشخصو هسوال و در بواره رابطو پرسش در مورد سن و و يکنجکاو

 .گردانيد

 .حرام است گرانيمسکن د یخصوص ميکردن به حر نگاه

همچنان گوش دادن به مکالموات  و هاداشت ادي ،هامليا ،هاامکيپ خواندن

 .باشدمیممنوع  گرانيد یفنتل

در  زيوخودشوان ن ،هسهند لياحهرام قا گرانيد یشخص ميکه به حر یکسان

 تيوهو و تياز شخصو ،مسوئله توجوه ندارنود نيوکه به ا یاشخاص و ،امانند

 يهاهمچنان کموور .گوناگون اند يهاذتيهمواره دچار مص کاسهه و مانيا

فجوار مصوؤن از مداخلوه ان وگونه انهحار از هر ،که سرحدات مسهحکم دارند

 گان در امانند. گانهيب

 اي، ف سو ف وه إنه ه  ا  ف   ا  حني  ا ا م و کا و ا يل اسو ف هللا
 

 

                                                 

 .13( صحيح خب  ي، حهلليث: 1)
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 حرمت قتل آن کرامت انسان و
 وس ررله م ا يف لق هخ س ارر یوکرمه عل  ميأحسن التقو  احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف

 اليخلق ه فضض  ممني کث   یاألرض وجعله مسجودا للمالرکة وفضله عل  السموات وما يف
 .نيآله و أصحابه أمجع ىحممد وعل دانيس یوالصالة والسالم عل

 طانيأع  واب  هلل م  ن ال    نيوه  و أص  دق الق  ارل لي ن     حمک  ا الت يف یالفع  و  رکهللا فب  ا ق ا 
ََِ  َواَلَبَح   َر ﴿: ايبس   ا هللا ال   رحن ال   رح ،ايال   رج َوَلَق   َد ََّرنَمنَ   ا بَ   َو آَدَم َوَحََلنَ   اهرَا يف الَ   

 1 (1) ﴾َضياًل ضَ ف َ  اَخَلَقنَ  نَ َوَرزَقَ َناهرا مَ َن الطنيَ َباَت َوَفضنَلَناهرَا َعَلى َََّثٍي ممَ ن 
 2 (2) .«أهون عند هللا من قتل مسلا ايل وا  الدن» :رسو  هللا وقا 
  :بعد اما

اسالم، حفظ جاا    كراماا انناا     يركن نظام اجتماع نيتراز مهم يكي

جامعه ما  خوب اساا  يحرما قتل ا سا. پس با توجه به مشكالت كنون

 :ميداشته باش نهيدر زم يمعلومات

  با قدرت خود ا  را عقل   فكار  ديل با دسا خود اننا  را آفرعامت دخدا ن

كاه در  ييهاايكي. با توجه به دقاا   بارديبخش ييناي  ب ييداد   به ا  شنوا

                                                 

 .70اسراء: ( سوره 1)
 .3987حديث: ( سنن النساري،2)
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. كنادينم يبرابار يباا   يمخلاوق چياننا  به كار رفتاه اساا  ا نشيآفر

    خلقاا انناا يداستا  چگاونگ ديقرآ  مج يخدا ند متعال در چند جا

كارد    ا  را اشارم مخلوقاات  ا ياب ليا  را به تفص نشيتعدد آفرم حلرام

 : ديفرمامياهلل متعال  ديينما دقا ليذ اتيقرار داد  اسا. به آ

نَساَن َمن نَُّطَضٍة َأَمَ اٍج ن نَبَتلَ ﴿  3(1) ﴾ايً َبصَ  ًعايَفَجَعَلَناهر سََ  هَ يَإانن َخَلَقَنا اإَلَ
 ي  مييآزمامي  چو  ا  را  ميا د يآفر ختهيآمه ما اننا  را از نطف» :ترجمه

 «.ميكرد  ا نايرا شنوا   ب

نَساَن يف ﴿ قال: ضاًيا    4(2) ﴾ميٍ َأَحَسَن فَ َقوَ  َلَقَد َخَلَقَنا اإَلَ
 مايسا نيبااتريقالا    ز نيم   ر ح( در بهتاراظرجناان ا  را )ازانااما ان

 .ميا د يآفر

نَس  اَن َم  ن َ   نيٍ يَ َش   الن  َذي َأَحَس  َن َّر  لن ﴿ قااال: ضاااًيا   ُثرن َجَع  َل  ٍء َخَلَق  هر َوبَ  َدَأ َخَل  َق اإَلَ
ُثرن َس   وناهر َونَ َض   َه َفي   َه َم   ن رُّوَح   َه َوَجَع   َل َل ر   ار السن   َمَ   َنَس   َلهر َم   ن سر   اَلَلٍة مَ    ن من   اء منَ    نيٍ 
 5 (3) ﴾ررونَ َواأَلََبَصاَر َواأَلََفَئَدَة قََلياًل منا َفَ  ر 

اننا  را از  نشي  آفر ديآفر كوين دياسا كه  رچه را آفر يتذا اهلل» :ترجمه

آنگاا   دياآفر يزيگل آغاز كرد سپس خدا ند ننل ا  را از عصاار  آب نااچ

شاما  ي  بارا ديا  آراسته كرد   از ر ح خود در ا  دم ليا  را تكم ياندامها

 «!دير آمي يبجا اا  ر )اما( شما كمتر شكر دي  دلها آفر  ا  چشم  اگوش

                                                 

 .2انسان: ( سوره 1)
 .4فني: ( سوره 2)
 .9-7سجده: ( سوره 3)
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 يباه قادر ي  ينشايآفر ي ا  ظرافا يدگيچيشك خلقا اننا ، پ بد  

به اننا  شابا ا نادارد.  نشيدر آفر يمخلوق چي نتند كه   زيانگ رتيح

 اسا. يمانند اله ياز قدرت ب ي جود اننا  شا كار ديبد   ترد

 انسان: ارزش

ه با ماخد يتمام موجودات را برا ياسا كه اهلل تعال يارزش اننا  به حد 

تحا كنتر ل  يعنيرا به نفع ا  منخر نمود   ي  مخلوقات متعدد د يا  آفر

 ا  در آ رد  اسا. 

 (1)﴾ع اً ياأَلَرَض مجََ  َخلَ َق َل ر ا من ا يف  يهر َو الن ذَ ﴿ :ديفرماميبار   نيدر ا ميكر قرآ 
6 

 يرا بارا نيزما ير  ي ا د ايداا كه  مه موجودات   پااس ياذات خدا ند

 .ديفرشما آ

 يا اايدر ن،يزما ۀكارا  در پهنايب يانوساهايمتراكم در آسما ، اق يابر ا

سرسبز   با طارا ت،  ماه    ماه  ير ا ، كشتزار ا ي ار د خانه ،متالطم

باشاد   ميموظف   مامور به خدما اننا   نتند   اننا  اشرم مخلوقات 

 . فرشتگا  ا  را سجد  نمود    تمام موجودات در خدما ا   نتند

توجه به ارزش   مقام انناا  اساا كاه خدا ناد متعاال فرشاتگا  را باه  اب

 شيبارا ياعد  ند،ينمايا  را حفاظا م يخدما اننا  گماشته اسا؛ عد  ا

 ي مارا    يعاد  ا ناند،ينوياعماالش را م يعاد  ا كنناد،يم ريخ يدعا

 زدن   ارزش اننا  در ايا م ليدل زيبشر ن اي دا يبرا اي نتند. بعثا انب

                                                 

 .29بقره: ( سوره 1)
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اسا كه خدا ند متعال باه  ياحترام   عزت اننان نياسا. بنابر م دگاريآفر

از افراد انناا  باد    يكس حق نداد  اسا ننبا به جا    مالِ فرد چي 

 ر ا دارد. يتعرض نيكوچكتر يدستور اله

سااخته،  يخاود بااغ نيكاه در زما ديزحما كش را تصور كن يباغبان شما

باغباا   ايكاشته اسا آ يرنگارنگ يگلها   د موغرس ن يي ادرختا    نهال

داخال بااش شاد    گلهاا را پار پار كناد،  يبد   اجااز    يپنندد كنمي

  رگز! د؟ينما  يدرختا  را قطع نمود    باش را تخر

 يكنا ايا شود،يدر باش پژمرد    خشك م ي  درخت ا يگ ي قت ديدانيم ايآ

 يصانعتگر گاررد؟يم چه  بااغبر دل ب كند،يپرتاب م يآنها سنگ يبه سو

از  ياش را بشكند، چه عكاس العملا يدست عيصنا ياگر كن د،يرا تصور كن

 ليبد   دل شي اكوز  د ديكوز  گراجاز  م كي ايخود نشا  خوا د داد؟ آ

 شوند؟ شكنته

 :مانند کشتن همه انسانها است ،انسان به ناحق كي کشتن

 گاا ي  به ا  مقام   جا د يفرآ ودپر ردگار كه اننا  را با دسا قدرت خ پس

مخلوقش ماورد ا اناا قارار  نيپنندد كه امياسا چگونه  د يبخش يي اال

اننا   كيكشتن  يخاطر اسا كه حق تعال نينابود گردد. به  م اي   رديبگ

 مانند كشتن  مه اننانها شمرد  اسا. يرا بد   مجوز شرع

منلما ، محترم اساا  ريغ اياسالم جا   راننا ، منلما  باشد  دگا يد از

اسا   بس. بجاز جاا  د ناد    جاا   ني  گرفتن جا  فقط حق جا  آفر

 رقابلي  غ نيرا ندارد.  اقعاً چه قدر سنگ يحق جا  ستان گريد يكن نيآفر

 يقادر ماورد لطاف   مهرباان نياگناا  كاه ا ياننا  ب كيتحمل اسا كه 
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لحظاه  كيار د   قناا ت يبا سنگدل گرياننا  د كياسا، توسط  شخالق

فكر  چيرحم   يقاتل سنگدل   ب ايظلم   جور گردد. آ يكشته شود   قربان

را باد   اجااز   يشد    چه مخلوق باا ارزشا يتيكرد  كه مرتك  چه جنا

داناد كاه چاه مي تكااريقاتل ساتمگر   جنا ايصاحبش نابود نمود  اسا؟ آ

 ا نااتنمااود    چااه گل  ياارا تخر يقاادرت الهاا ياز شااا كار ا يشااا كار

كارد  اساا؟ قطعااً  را يارا پار پار     اياز باش بشار ي  چه نهال ايننانا

قاتل سنگدل انتقام خو  مقتول را خوا د گرفا. قتال  نيتوانا از ا دگاريآفر

منالما   كي  خطر ناک اسا اما قتل  نيسنگمي ر اننا  به  ر حال جر

 ليالد نيتر   خطرناكتر اساا باه  ما ني  اسالمش سنگ ما يبا توجه به ا

 سخا تر    ولناک تر اسا. اريمجازات آ  بن

 :اتينفس در پرتو آ قتل

ًدا َفَجَ آؤرهر َجَ  ننار َخالَ ًدا فَ  َقترلَ ي َوَمن﴿ ََ اه ر َعلَ  َ  ايمرَؤَمًنا مَُّتَعمَ  َوَلَعنَ هر َوَأَع دن لَ هر  هَ ي َوَغَض 
 7 (1) ﴾ًمايَعَذاً  َعظَ 
د زخ  شيداً بكشاد، جازاقصاا ر ياننا  مومن   منالمان ي ركن»: ترجمه

  بارا  لعناا  ردياخوا د بود،   اهلل بار ا  خشام گ شهياسا، كه در آ   م

 «آماد  كرد  اسا. شيبزرگ برا يكند،   عراب

 كرد  اسا: ا يقاتل ب يپنچ نوع مجازات را برا اهلل هيآ نيدرا 

 ن؛يلعناا   نفار -4 ؛يخشم اله -3 ابد ماند  در د زخ؛ يبرا -2 د زخ؛ -1

 عراب بزرگ. -5

                                                 

 .93نساء:  ه( سور 1)
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در آ  اسااا  يمجاازات آ  ماناادگار نيمجااازات قاتال د زخ   د ماا نيا لا

 هاياريآماد  اساا كاه بنا« جهانم»بعد از ذكار  ليدل نيبه ا «  ايخال دًا ف»

از آ   يطاوالن اياكوتاا   ياما سارانجام بعاد از مادت گردنديگرفتار د زخ م

 يد زخ بااقر د شاهي م ديابلكاه با نا،ين نيقاتل چن ي ل شوند،يخارج م

كه خدا ند متعال خشم خود را بر سر ا   ننايمجازات قاتل ا ني. سومندبما

مورد خشام    شير ز زندگ ني  ا  از لحظه ارتكاب قتل تا آخر كندينازل م

 نيا  اساا. چهاارم ريادامنگ زياخشام بعاد از مارگ ن نياسا، ا يقهر اله

ا  اساا.  ي ايانربمه   يحق تعال ي ااز رحما يد ر يعنيمجازات لعنا 

 هياآ نياا ليمعارم القرآ  در ذ ريدر تفن يعثمان عيمحمد شف يمفت عالمه

  دچار شد  باا  ياز رحما حق تعال ي: لعنا عبارت اسا از د رندينويم

 د،يالعناا خدا ناد بار ا  فار د آ ي   ركن ا يپا يفرا ا    ذلا ب ييرسوا

 هوا د گشا. چنانكاخ  محرم ري  از  ر خ دينخوا د رس ي رگز به قرب اله

َوَم َن يَ َلَع َن اهنر ﴿: ديافرمايم در بار  لعنا شادگا  اهلل متعاال گريد ييدر جا
 8 (1) ﴾فَ َلَن َتَََد َلهر َنَصيًا

 ي  ماددگار ارياا  را مورد لعنا قرار د د، پس  رگاز  يكه اهلل تعال يكن 

ق   وفام ناا ناهي  در  ار زم شهي م يشخص نيچن يعنينخوا د كرد.  دايپ

 دياخدا ند متعال قاتل را باه آ  تهد كهيزيچ نيمحر م خوا د شد.   پنجم

عراب دردناک اساا اماا  كيعراب بزرگ اسا. رفتن به د زخ، خود  ،كرد 

دردنااک  ي اعال   بر  ر د به آتش جهانم باه عاراب تكارا ياز جنا يبعض

                                                 

 .52نساء: سوره  (1)
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اهلل  ارياز خوا اد باود نيچنا نياا زيگرفتار خوا ند شد. قاتل ن زين يگريد

بزرگ آماد  كرد  اسا كاه  اريبن يعراب شيفرمود  اسا كه برا ا يب يتعال

 "باهلل اذيالع"به مرات  سخا تر   دردناكتر خوا د بود  ياز عراب معمول

 :اتينفس در پرتو روا قتل

 يزيظهور كرد، جهاا  جوالنگاا  فنااد   خاونر رحما يكه نبمي نگا

در  ييجنگهاا زياچ نيكاوچكترر سا بارنداشاا    يبود؛ جا  اننا  ارزشا

 يشامار يبا ي ا  انناا  دايااكشيدراز طاول م ا ايالاكه س ااگرفيم

 شدند.ميكشته 

 صادر كارد   يجا  اننا  را محترم شمرد   دستورات قاطع حضرت آ 

از  يي اد ياباه شادت مباارز  نماود.   اكناو  گز يزيخونر قتل   د يبا پد

 :شوديم رجد ل،در خصوص قت ينبو ي افرمود 

 ومي الن ا   نيب  يقضيأو  ما » :قال: قال رسول اهلل ا عن ابن منعود1
 9 (1)«. الدمآء يف امةيالق

 شاوديماردم م ا ياآ  در م صالهيف اماايكه ر ز ق يامنله ني(؛ نخنت1)

 قتل نفس اسا.  يدعا 

پرساش در ر ز  نيآماد  اساا: ا لا اتيار ا يبه ذكر اسا كه در برخ الزم

آماد  اساا كاه از شارک    اتير ا ي.   در برخشودينماز م بار در  امايق

داد  اناد كاه در  حيتوضا نيخصوص علما چن ني. در اشوديسوال م ديتوح

  شارک خوا اد باود،   در  دياسوال در بار  توح نياعتقادات، نخنت نهيزم

                                                 

 .6533( صحيح خباري، حديث: 1)
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 ناهياماا در زم سؤال دربار  نماز مطرح خوا د شد، نيعبادات، نخنت نهيزم

 قضا ت در بار  خو  ناحق صورت خوا د گرفا.  نينخنت لناسحق ا

: لياجتنبوا السب  املوبقات، ق﴿قال: أ  رسول اهلل رةي ر يا عن أب2
ال  حلق إحرم هللا  رسو  هللا! ما هن؟ قا : ال رک  هلل والسحر وقتل النضس اليت اي

ات الغافالت صنال حف و قذف احمل ومي و أکل الر  و التويل ا،يتيوأکل ما  ال
 10 (1) ﴾ناتاملؤم

رسول اهلل آنها كادام  اي. گفته شد: دياز  فا گنا   الک كنند  اجتناب كن 

خورد  رباا )ساود(،  م،يتياند؟ فرمود: شرک، سحر، قتل ناحق، خورد  مال 

 يان بااداماااكاهما زد  باه ز  پامن، تاادش ۀفرار از جنگ در ر ز حمل

 خبر مؤمن.

الخطاا  زيكاه جاا ييمنالما  از آنجاا كيود كه شميمعلوم  ثيحد نيا از

گنا ا   ر چند عوارض  نيا سر بزند   يگنا ان يممكن اسا از   باشد،يم

با توبه   استغفار قابل عفو   بخشاش  را موج  خوا ند شد، اما ييفر ايك  

 تباا    يااننا  را تخر انايد رايز نا؛يخو  ناحق قابل جبرا  ن ياند،  ل

  چو  اننا  مارد د بارگاا   گردد،يشخص قاتل م يدبختعث ببا كند  مي

 كشينا يگردد  كار امي يدر زندگ يجها دچار تنگ نيگردد، از اميحق 

 اثر خوا ند شد. يب

 يقبول توبه اسا، اما  قت نيدر د ي: منظور از گشادگديگويم حجر ابن

 گردد.ميتوبه محر م  ايقتل صورت گرفا، قاتل از قبول

                                                 

 .2766( صحيح خباري، حديث: 1)
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 گاريد ايانزد اهلل كم ارزش تر از قتل نااحق اساا. در ر ا ايدن تمام ينابود

 آمد  اسا:  نيچن

 قت     ل رج     ل م     ؤمن لک     ب ا هللا يف ىل     و اجتم       أه     ل الس     ماء و أه     ل األرض عل     »
  11(1)«النار

منلما  دسا داشته با شاند،  كيدر كشتن  نياگر  مه ا ل آسمانها   زم 

 را به د زخ خوا د فرستاد.  يخدا ند  مگ

 يو أعظا حرمتک، و ال ذ کحير  َيو أ  بکيما أ »: ديگويهلل بن عمر  ما بدع
 12(2)«حرمة منک؛ ماله؛ و دمه ! حلرمة املؤمن أعظا عند اه  فعاىلدهينضس حممد ب

 يا :دفرماومي كه مشغول طوام كعبه باود   دميرا د رسول اكرم ير ز

 اريچاه بنا ا تو! چه قدر بزرگ   حرميخوشبو  نت كعبه تو چقدر دلربا  

 جاا    اسا! اما قنم به آنكه جا  محمد در دسا ا سا! حرما ماؤمن  

! ديافرما قاابزرگتر از حرما توساا. د   شتريب يليخ يمالش نزد اهلل تعال

اگار  يحتا اساا   ي ر منالمان يطوام آ  آرز    ارتيكعبه مشرفه كه ز

 ؛دياانمايم يخوشاابخت احناااس سااعادت   نااد،يآ  را در خااواب بب يكناا

 يكاه باه حاد يمنلمانا  اسا؛ كعبه ا   اي  ا ل ايتمام انب ۀكه قبل يابهكع

د ر    يخاودر  ا ا يكس حق ندارد گ چيحرما اسا كه   ينزد اهلل دارا

آ  آب د اا   يكس حق ندارد به ساو چيكه   يرا قطع كند؛ كعبه ا برش

   يالهاوار كه مركز ان يكعبه ا د؛يآ  دراز نما يرا به سو شيپا اي   ندازديب

                                                 

 .4968( شعَ اإلميان، حديث: 1)
 .3932( سنن ابن ماجه، حديث: 2)
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منلما  نزد  كيكعبه، از حرما  نياسا؛ با آ   م حرما ا يبركات آسمان

باا  د،تعرض كنا يبه جا    مال منلمان ير  اگر كن نياهلل كمتر اسا. از ا

 مواجه خوا د شد.  يعواق  دردناك

م ن قتل ه،  عل ايمل  هللاع  د رس و  ىعل  لي قت نهيقا : قتل  ملد عبا ابن عن
م ن قتل ه،  عل ايو ال  ا،يو أان ف  لي قت قت ليالنا    ايأ اينِ فقا : امل فصعد النيب

م     ا  ضع     ليهللا اال أن  اقت     ل ام     رٍ  لع     ذه ىل     و اجتم       أه     ل الس     ماء و األرض عل     
 13(1)« اءي

  معلاوم نشاد  ديبه قتل رس نهيدر مد يكه شخص كنديم ايعباس ر ا ابن

 ي  فرماود: ارفاا  منبار يبااال ا  را كشته اسا. رسول اكرم يچه كن

شاما  ا يادر م امبرياكاه مان پ يكشته شد  اساا در حاال يمردم! شخص

   هانامعلوم اسا! سپس فرمود: اگار  ماه ا ال آسامان زيقاتلش ن  نتم!  

باشند، خدا ناد متعاال  ماه آناا  را  كياننا  شر كيدر قتل ناحق  نيزم

ه كا يصااباشد. اشخ گريد يزيخواسا خدا چ نكهيعراب خوا د داد، مگر ا

كنناد، ميگام  زياشاا  را ن   اثار زنادير ميامر ز خو  اننانها را به ناحق 

اند  خدا ناد را نااراض   رد به درد آ داًيرا شد بدانند كه دل رسول اكرم

 رگاز از نگاا  خدا ناد مقتادر   تواناا پنهاا   تكاارا يجنا نياساخته اند. ا

  ند گشا.خوا    ذلا يي  آخرت گرفتار رسوا اينخوا ند شد   در دن

                                                 

 .4967( شعَ اإلميان، حديث: 1)
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 أوراً َّ اف  وتمي اال الرج ل  غض رهيهللا أن  ىَّ ل ابن َ عس » فرماود: اكارم رسول
 14 (1) «قتل مؤمناً متعمداً  الرجل

عمداً  ايشرک كند،  يشخص نكهينزد اهلل قابل بخشش اسا مگر ا يگنا   ر

 را به قتل برساند. يكن

 چه جال  گفته اسا:  ما يبه نقل از حك يسعد خيش

 ماا   يخدا ند تعال .بدسا آرد يتا دل خلق ازارديبرا ل عز ج يخدا  ركه

 خلق را برا  گمارد تا دمار از ر زگارش بر آ رد.

سوزا  نكند باسپند آنچه كند د د دل دردمند نماند ستمگاربد ر زگار  آتش

   .داريبماند بر ا  لعنا پا

ا ابا» كند كه آ  حضرت فرماود:مينقل  از رسول اكرم ياشعر يابوموس
 ر  رجيمس  لماً ألبس  ه الت  اج. ق  ا : ف ومي  : م  ن أ   ل الق  و يب  ث جن  وده ف سيبح ابل  أص  

: ق و يه ذا ف ئي جي. و ت  وجيأن  وش  ي: ق و ي لق امراف ه. ف أز  به حيت: ملقو يهذا ف
 أز  ب  ه ح  يت: ملق  و يه  ذا ف ئي  جي. و ِي  أن  وش   ي: ق  و ي. فهي  ع  ق والد یأز  ب  ه حت  مل

: أن ت أن ت، ق و يقت ل. ف أز  به ح يت: ملقو يفهذا  ئيجي: أنت أنت. و قو يأشرك. ف
 15(2) «التاج لبسهيو 

 :  اردياگومي كند  مي( اعزام ايصبح لشكرش را )به مامور  نگام سيابل 

از  يكايگارارم. ميكناد، تااج را بار سارش  را رساوا يكس امر ز منالمان

 ا: من تاالش نماودم تاديگومي برگشته   ايپس از انجام مأمور انشيلشكر

                                                 

 .16907( مسند امام احأ، حديث: 1)
 .6189( صحيح ابن حبان، حديث: 2)
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ز   ي: باه ز ددياگومي سيمنلما (  منرش را طالق داد. ابلا كي) كهنيا

: دياگومي حاضر شاد    انشيلشكر گرازيد يكيخوا د گرفا. آنگا   يگريد

پادر   ماادرش  ادار كاردم.  يمن با تالش مدا م فال  شخص را به نافرماان

: دياگومي   ديآمي يگريخوا د كرد. د يكيبا آنها ن ي: بز دديگومي سيابل

 سيكه فال  شخص دچار عمل شارک شاد. ابلا دميمن آ  قدر زحما كش

: مان بار دياگومي آماد    گاريد يكياسا! سرانجام  ي: كار تو عالديگومي

 اري)بنا سيمرتكا  قتال شاد. ابلا نكاهيمنلط شادم تاا ا يبه قدر يفالن

كاار  نيااسا! آنگا  به پاداش ا يكار تو  اقعاً عال ديگوميخوشحال شد   ( 

 گرارد.ميا بر سرش اج رت

 16 (1) «.بط بقتله، مل يقبل منه صرف والعد ُث إغت من قتل مؤمناً »
را باه  يكاس منالمان فرمود:  ار : آ  حضرتديگوميبن صاما  عباد 

 يعمل چيخدا ند متعال   د،يخود افتخار نما عيكار شن نيبه ا قتل برساند  
 لش را. نواف نه را   شينه اعمال فرض رديپرمين يرا از  

 يگونه اند، باه جاا نيبخا ا ر يسنگدل   ت ي ااز اننا  ياريبن متأسفانه
 فر شاند  ميپندارند، فخر مي  بهادر  ريخود را دل يمانيپش اظهار نداما  

بدانناد كاه نازد اهلل باه  ديبا نهايبلند شد  اند. ارس   زيكنند عزمياحناس 
 رفتاهياز آناا  پر يعملا چي ا گشته اناد كاه ليخوار  ذل عزت   يب يقدر

 اظهار منارت   يگنا  يكس بر قتل ب :  رنديگومي نيد يشود. علمامين
سارانجام  مثل قاتل رفتار خوا د شد   زيبا ا  ن اماير ز ق د،ينما يخوشحال

 خشم خدا ند دچار خوا د گشا. با غض   

                                                 

 .16282ی، للبي قي حديث: ِ ( السنن ال 1)
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ج د م ن فو  ا  حيرارح ة انن ة، و إن ر  رحي م ن قت ل معاه داً مل » فرمود: حضرت آ 
 17(1) «عاماً  نيأربع ةي مس
 يجاان ني( از تاأمياساالم ي انيرا كاه )در سارزم يمنلمان ريكس غ  ر 

بهشا را احناس نخوا اد كارد، حاال  يبرخوردار اسا، به قتل برساند، بو
 شود. مياحناس  زيبا منافا چهل سال را  ن يريبهشا از من يآنكه بو

 ر حاال اجار   ثاواب  لما  درمن ريپندارند كه كشتن غمي نيچن يا عد 
« معا اد» باال ثيپندار كامالً نادرسا اسا. در حد نيكه ا يدارد، در صورت

گردد كاه از آغااز تولاد مياطالق  يمنلمان ريآمد  اسا معا د به شخص غ
 شود،  ميشهر ند آ  كشور محنوب  كرد    يزندگ ميكشور اسال كي در
 يداخال كشاور ،يقاانون ة  اجااز ز يابا  مياسال ريكشور غ كياز  نكهيا اي

 نيسانگ يبه قادر يافراد نيشد  اسا. در  رحال، گنا  كشتن چنمياسال
اساا كاه  يكند. گفتنميفرسنگها د ر  زيبهشا ن ياسا كه اننا  را از بو

 يباشاد، چهار  اخالقامي ينيجرم سانگ نكهينوع افراد، ضمن ا نيكشتن ا
مناالمانا  مخااد ش  ريااناازد غدر  اشااا  ر ي  اعتبااار اجتماااع انا مناالم

كاه  نجاساايكناد. امي  توساعه اساالم را مناد د  غيرا  تبل گرداند  مي
آزار    ايااذ ايگر گا  گرفتن  ايگونه افراد، چه به شكل قتل  نيتعرض به ا

شاوند،  يتيباشد. البته اگر مرتكا  جنااميحرام  رساند  به آنا ، ممنوع  
رساند. اماا ميخاود  فاريد    به كمه شكآ  كشور محا ييجزا نيقوانطبق 

باه  ميكشور اسال كيافراد را در  نيا ايكس حق ندارد خودسرانه امن چي 
 خطر اندازند. 

                                                 

 .3166( صحيح خباري، حديث: 1)
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 50 

 

 حقوق طفل در اسالم
 :نيآله وأصحابه أمجع یرسول هللا وعل یوالصالة والسالم عل نياحلـمد هلل رب العامل

عــواب  هلل مــش النــيراي الــر يم  بســم هللا أ: ميلرآنــه ال ــر  يف ميبعــد: لــال هللا احل ــ مــاأ
 الرمحش الرحيم:

ا الَِّذيشا آماُنوا ُلوا أانُفساُكْم واأاْهلِ ﴿ ا النَّاُس وااحلِْجااراةُ َيا أايُـّها رًا واُلوُدها  1 (1) ﴾يُكْم َنا
 زمي خانواده تان را از آتش که ه خود و دياآورده مانيا کهيکسان ي: اترجمه

 .دييحفظ نما، هستند هاسنگ و هاآن انسان

 از زي پره و ياله  يتق وا تي شما بندگان خوب خداون د را ب ه ر ا و خودم

 م ا پيرام ون حق وط الف ا  در يام روزت  صحب، م کنيمحرمات د وت م

 .اسالم است

ما  در اسالم دارند؟ و ي نوان را انتخاب کرده ام؟ کودکان چه حقوق نيا چرا

را ادا  تيلئومس نيا و ميدار يحقوط آگاه نيتا چه حد به ا نيبه  نوان والد

 م؟يکرده ا

                                                 

 .6حترمي: ( سوره 1)
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خص و   ني را در ا ش ما م ن و تيمهم است که مسؤل اريسواالت بس نهايا

شما  من و شيدر پ يامانت اله ني. کودکان به  نوان بزرگترسازديم نيگسن

  امانت است.

ص ورت  ان تيناخواس ته خ يخ دا يامانت اله نيکه به ا ميمتوجه باش پس

موضو ات اس ت ک ه ام روزه  و هابحث نياز مهمتر يکي. حقوط لفل ردينگ

ودک ان در ت ا از ک، تالش نموده ان د به آن پرداخته و يحقوط بشر ينهادها

که ممکن اس ت کودک ان ب ه آن مواج ه  ياجتما  يهاآفت و هابيبرابر آس

ن ه ، يبرنام ه زن دگ نياسالم به  نوان کامل تر نيد، ندينما تيحما، گردند

 نياز ق وان شيپ  و ش تريب يتنها حقوط کودکان را در نظر گرفته است حت 

 تيولئمس  حقوط کودک را مطرح نموده واز آن دفاع کرده است و، موضو ه

 فرمود: اسالم امبريپ، دانديمادر م را متوجه پدر و ينيسنگ

 1 (1) «جسانهميأو  نصرانهي أو هودانهيبواه أالفررة ف یعل ولديکل مولود »
با فطرت  و يبا فطرت خدا جو، شوديکه از مادر متولد م يمولود لفل و هر
م ادر  پدر و نيااما ، خدا پرست است آن لفل موحد و، ديايم ايبه دنمياسال

اگ ر  گ ردديم يحيباشد کودک مس  يحياگر مس، است که بعداز تولد لفل
باش د لف ل ب ه تب   او  ياگ ر مووس  و يه وديباشد ک ودک اش  يهودي

 .گردديم يمووس
 ن دهياگ ر آ و، اس ت يج د اريمادر در سرنوشت لفل بس  نقش پدر و پس

 و  خواهد بود.ئمس زيمادر ن کودک خراب شود پدر و
 :مياز لفل داشته باش يفيتعر، مياز آن که وارد بحث شو قبل

                                                 

 .1385( صحيح خباری  حديث: 1)
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 طفل: فيتعر
ممکن است تصور شود ب ه  و رسديلغت لفل مفهوم ساده به نظر م چند هر

آن  يدانس تن معن ا، جامع ه لفل در  رف   ام و يبودن معنا يهي لت بد
، ک ه دارد يحق وق يام دهايپ گفت ب ه لح اب به ره و ديبا يول، مهم نباشد

دانش مندان در   لما و نيلحاب ب نيبه هم، باشدميقابل توجه  م ومه اريبس
اس م ک ودک را ب ه  توانيم يتا کدام مقط  سن نکهيا کودک و لمهک فيتعر

سن خا  را ، فن نياکثر متخصص اختالف است و، افراد بشر استعما  نمود
پرداخت ه ان د مييتنها به ذک ر  ال و، مشخص نکرده اند يدوران کودک يبرا
ب ه  يان در دوران ک ودک س  ان، ده يگرد در افراد ظاهر ن م يا آن  ال تکه 
 . برد يسر م

مـش  بـدأيبـه کـل سنسـاي  رميـالصـرر وـور » :ديگويدر کتاب م يليالزح ةهب و دکتور
، دوره است که بر هر انسان خواهد گذشت يکودک1(1) «البلـو  الـوددة سي نيح

ب ه ح د بل وس اس ت. آنز ه از  دنيآن رس  اني پا هنگ ام والدت و، آن آغاز
است که سن خا  مورد  نيا، ديآيحقوط بدست م ي لما فقها و يهاگفته

بس ر  يگفت که دوران ک ودک توانيم يهاظهور نشانه تنها با و ستيتوافق ن
ننموده  ديکأت يسن خاص ي لما رو شتريب نکهيا ياصل ليدل ديشا . ورسديم

زم ان  اتير نظ ر گ رفتن مقت  د نيهمزن  اوضاع و و طيتفاوت شرا، است
ت ا ، برس د يفک ر و ميسبلوس ج به رشد و هاچه بسا در دوره انسان باشد و
در  يول  ، مس  اله دخال  ت دارد ني  در ا زي  ن اي  جغراف و طيمح  ، گ  ريدوره د
 نموده است.  فيتعر يرا دوران کودک 18سن  ريحقوط لفل ز ونيکنوانس

                                                 

ه(.)مکتبه شامل 283،   6، ج وادلته الفقه االسالمييلي، الزحهبة دکتور و (1)
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 :از حقوق اطفال در اسالم يبرخ

 :نيودن والدهم شأن ب -1

جهات بخص و  از  يارياز بس ديبا نيزوج، کنديحکم م مي قل سل و اسالم

مس لمانان را  اس المميگرا امبريپ، همشأن باشند، مانيا نظر ا تقادات و

 يحذر داشته تا ساختار خانواده از ه ر ن وع آل ودگنامناسب بر يهااز ازدواج

 پاک رشد کند.  طيمح کودک در رحم و پاک باشد و

 :نيحالل والد هيتغذ -2

 يچرا ک ه غ ذا، حال  وپاک باشد ينظر اسالم نطفه فراهم آمده از غذاها از

مرحله نطفه  نيدر هم، دارد يتيلفل آثار سؤ ترب ندهيآ حرام در سرنوشت و

در  يتع ال خداون د تب ارک و، مينيبميشکوه خلقت را  بعد از آن معوزه با و

ُثَّ خالاْقناـا النُّْرفاـ ا   مَِّكـني   راار   اعاْلناـاُه نُْرفاـً  يف لـاـُثَّ ﴿: دي فرمايم ميق رآن ک ر اتيآ
ُه  ـــْأَنا ًمـــا ُثَّ أاننا ـــْوَنا اْلِعَنـاـاما حلْا عالاقاــً  فالالاْقناـــا اْلعالاقاــ ا ُمْفـــراً  فالالاْقناـــا اْلُمْفــرا ا ِعَنااًمـــا فاكاسا

ُ أاْحساُش اْْلااِلِقنيا  ْلًقا آخارا فـاتابااراكا اَّللَّ  1(1) ﴾خا
نطف ه را در رح م  و مي: ما انسان را بصورت نطفه در رحم قرار دادديفرمايم

 ليمادر به  لقه )پاره خون بسته( سپس  لقه را به م غه )پاره گوشت( تبد

 و ميرا با گوشت پوش اند هااستخوان و ميانديو در م غه استخوان رو ميکرد

 است. خالق ننده وک واديا نيکه بهتر يبارک اهلل برخدا، ميديآن را آفر

مخصوص ا بع د از ، اس ت رهي گن اه کب حرام و نيسقط جن، نظر اسالم لبق

 چهار ماه حکم قتل نفس را دارد.

                                                 

 .14 -13مؤمنوي: ( سوره 1)
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 از سقط شدن نيحق حفظ جن -3

مادر است وچن ان ک ه  بر  هده پدر و، در رحم مادر نيجن حيصح ينگهدار

از نظ ر  ،دارد هي الوه بر آن که دراسالم گناه است ود نيگفته شد سقط جن

 تيج دا از شخص  تيشخص  نيجن  رايز، حرام است زيموضو ه ن ن ي قوان

 مادر دارد. 

 يحق زندگ -4
 ديتهد، خواه بخالر فقر، که باشد من  کرده ليقتل الفا  را به هر دل اسالم
بر قتل  ليوجه دل چيبه ه يفقر و تنگدست، باشد ليبخالر  زت فام ايفقر و 

الف ا  را بخ الر  ه اان قب ل از اس الم  ربو در دور توان ديالفا  شده نم
 در ست من  کرد.ي مل ناشا نيآنها را از ا، مي. قرآن کرکشتنديم يتنگدست

ـْم خاْنـيا ا ﴿ .دي فرمامي اس را ةمبارک  ةدر سور کي و يس ةيآ ُُ وادا تـاْقُتلُـوْا أاْوددا
ايا خِ  ُُم سيَّ لـاْتلاُهْم ُا ِسَيَّ ِبريًاِسْمالق  َّنَُّْش نـاْرزُلـُُهْم وا  1(1) ﴾ْرأً ُا

 .ميدهيم يآنها و شما را روز، ما، دينکش يخود را از ترس گرسنگ اوالد

 : قهيعق -5
ذبح گوسفند به  نوان ، نوزاد لفل و يحسنه در اسالم برا يهااز سنت يکي

)کـل مولـود مـر ش نق ل ش ده اس ت  تيدر روا، دف  بال از لفل است و قهي ق
 در و، داردي د را از معرض ان واع باله ا مص ون منوزا قهي ق يعني2(2) (قتهيبعق
شده  ذکر" «قتهيکل غالم مرتهن بعق» بارت  با مذکور ثيحد، مناب  يبرخ

                                                 

 .31اسراء: ( سوره 1)
 .3165( سنش ّأي داود: حديث: 2)
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ســابعه  وميــعنــه  ذبحيــ قتــهيلــال: کــل مولــود مــر ش بعق عــش ةــرة عــش النــي اس  ت
 1( 1) "لقحيو ى مسيو 

اس ت  دخو قهي ق يرويدر گ يمولود هر، کرده است تيروا غمبرياز پ سمره
 . وگ ردديحلق م و يآنگاه نام گذار گردديدر روز هفتتم والدت اش ذبح م

 : ن قتادة  ن انس بن مالک ق ا  "آمده است که  گريد ثيهمزنان در حد

امـده  گـريد ثي"در حـد کبشاکبش ا نيحس    ن حس ن و  ق رس و  اهلل
  يــر اعــش الرــالم  ــافي م افــأفي وعــش اج عــقيلــال:  اســ : عــش عاعنــه عــش النــي

 قتـايي: عـش الرـالم عققـولي"عش ابـش عبـاس أي رسـول هللا کـاي : گريد ثيحد2(2) اة"
 يک ي ق هيباشد.  قمي کساني يهمگ يمعنا نظر که از3(3) "ق يعق  يوعش اجار 

هرگاه توانس تند آن را ، ندارند يقدرت مال کهيکسان، موکد است  يسنتها از
درس نت ، ن دارد اش کا  ن ديانم ق هينتوانستند  ق زگاهيانوام دهند واگر ه

، س تين رهي دوم وغ لفل او  و دختر و فرزند پسر و نيب يفرق قهيبودن  ق
نعمت صاحب  يبرا، از ح رت حق ينوع شکرگذار کي قهيحا   ق ني  در

 همتا ندارد. ايدن يهانعمت انيدر م هنعمت ک، فرزند شدن است

 :قهيعق يخيتار ةنيپش
ام ام  ر روز والدت ام ا م حس ن ود نقل شده ک ه رس و  خ دا خيتار در
آنان  يهفتم برا روز دردرگوش انها اذان گفتند وح رت فالمه نيحس
 کرد.  قهي ق

                                                 

 .3165( سنش أيب داود  حديث: 1)
 .19772( سنش البيهقي  حديث: 2)
 .11327( املعجم الكبري  حديث: 3)
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أابي احلســش بــش  أابي يف رســول هللا  يــلــال: رأ رافــع عــش أيب هللا بــش أيب ديــعــش عب
 1 (1)  لصالة"  ولدته فاوم نيح يعل

 :قهيعق ديفوا

، اس ت ق هي م ل  ق در يدي مف يالبمط ميبنمي ميکنميبه آن دقت  وقت

، ده دمي تي مرگ اهم تولد تا انسان از يزندگ و اتياسالم به ح نکهياو  ا

 را يدي توان فواميخا   به لور اًيثان و کدام دستورات خا  دارد هر يبرا

 برشمرد. قهي ق يبرا

لط ف  ني اس ت ب ه ا اهلل يشکر گذار، گرددمي: آنزه که به لفل برالف

به لس ان و ه م ب ه ذب ح  يشکر گذار نيو ا يصاحب ولد شدبزرگ آن که 

 .باشد يوانيح

 الع ام و هيق   ني ک ه درا مينيبم يم ا  و گ رددمي: آنزه که به فقرا برب

 اتي آ دييمورد تا و نيمطلوب د،  مل نيا و رديگميتصدط به فقرا صورت 

 .باشدمي اتيوروا

اس الم س فارش ب ه  اس ت و نيمنؤم  د وت از، ياجتما  لينگاه مسا از :ج

 است. کرده گريهم د ارتيز و نيمنؤد وت م

 م ردم در و رنديگميمورد توجه قرار نکهيا خانواده لفل از ي الف نظر از :د

 کنند.مي دايپ ميد  گر آرامش و، رنديگميآنان سهم  يخوش حال

ص احب  يح  رت ح ق ب را از ينوع ش کرگزار کي قهي مل  ق،  الوه:  ه

 فرزند شدن است.

                                                 

 .5107( سنش أبی داود  حديث: 1)
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 :قهيعق طيشرا و دابآ

ج نس گوس فند  از اي  يعن ي :انعام ثالثه باشد از يکي با ديبا حتماً قهي ق: 1

 اي  و، ش ودميجنس حساب  کيگوسفند  باب با نيدر زين باشد که البته بز

 .باشد شتر و جنس گاو از

م اده  واني ح، نوزاد دختر يبرا و نر يوانيح ،پسر مولود يسنت است برا :2

 شود. قهي ق

 ق هي ق، پسر دو گوسفند يبرا .گذشت يقبل ثياحاد از يبرخ چنانکه در :3

 گوسفند. کيختر د يو برا شود

 اي    ذر و اگ ر ب ا يول ، روز والدت باشد نيهفتم در قهي ق، سنت است: 4

 گردد.ميساقط ن، سنت بودن آن، افتاد ريخأ ذر از روز هفتم ت بدون

 در، کنندمي هيته يقربان ياکه بر يوانيح طيشرا، گفته شده سنت است :5

 :يعني، باشد جم  زين، رنديگمي نظر در قهي ق يکه برا يوانيح

 سالم باشد. وانيح :الف

 پنج سا  نباشد از است سنش کمتر شتر : اگرب

 از دو سا  نباشد گاو است کمتر : اگرج

 سا  نباشد کي: اگر بز است کمتر از د

 شد.: اگر گوسفند است کمتر از شش ماه نبا ه

توان پخ ت ميو ، کرد ميتقس نيمنؤم نيتوان خام بمي را قهيگوشت  ق :6

 د وت کرد. را نيمنؤم توان پخت ومي نيهم چن و، کرد ميتقس و
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 :قهيعق يدعا

 از و خوانند يکه وارد شده است ب يد اها قهيهنگام کشتن  ق، است سنت

 ن درآوش ت گ يعن ي، قرارده د هي فد را ق هيبخواهند که  ق يخداوند تعال

، مقاب ل اس تخوان اس تخوان در، اوس ت يبرا قهيکه  ق يمقابل گوشت کس

ک ه  يد  ا نمونه از کي، باشد يدرمقابل مو يمو مقابل پوست و پوست در

 ني ب ه ا يد  ا از ح  رت  اشش ه ثيدر ح داس ت.  همورد نقل ش د نيدر

  قــيعق هــذه ليــهــم لــل وسلاللّ   کــرأبســم هللا وهللا »م   مون نق  ل ش  ده اس  ت: 
   "فالن اسم نوزاد گرفته شود  يبوا1(1)«فالي

 حق ثبوت نسب: -6

 لياس اس تش ک، مشروع بع د از  ق د نک اح يروابط جنس اي يزاده گ حال 

، را دارد يباشد. هر لفل مس لمان ح ق ح ال  زاده گ ميخانواده در اسالم 

 باشد.  دهينکاح تولد گرد  قد بعد از يمعلوم و و يمعنا که پدر و نيبد

 :دختر و پسر انيم ضيبدون تبع يحق رفتار مساو -7

ک دام  اي داش ت ج نس و نظ ر بدون در يدر اسالم حق رفتار مساو الفا 

   يـالعر أوددکـم يف نيسـووا بـ». دي فرمامي رسو  اکرم، گردارديمالحظات د
 2 (2) «الرّ  يف ن ميب سووايکما حتبوي أي 

نزنان ک ه ش ما دوس ت تان در بخشش دادن آ يهااوالد نيب دي دالت کن 

 کردن به  دالت رفتار کنند. يکيشما در ن نيکه آنها در ب ديدار

                                                 

 .45300ُنز العمال يف سنش األلوال واألفعال  حديث: (  1)
 .5073ل األاثر  حديث: (  رح منك2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق طفل در اسالم                                                    جمعه      هاي خطبه

 

977 

 

اس الم  نيمب نيد دگاهيدادن فرزند پسر و از نظر انداختن دختر از د حيترج

  مل مذموم است. 

 :مادر ريش طفل از هيتغذ -8

 هي تغد، ش ده دي کأت اديآن ز يرو ينيد يهااز دستورات که در آموزه يکي

ا  الم  هي آنزنان که کارشناسان بخ ش تغد رايز، باشدميمادر  ريش بالفل 

م واد الزم  ک ودک و يع يرشد لب يمادر همه مواد الزم برا ريش، داشته اند

جه ت  در توان ديم ني ا را دارد و هايماريمقابله بدن کودک به انواع ب يبرا

م ادر  ريش  با هياسالم نه تنها در اصل تغذ، مهم باشد اريمراقبت از لفل بس

 ميقرآن کر ورزدياصرار م يده ريبلکه بر کامل شدن دوره ش کنديم ديکأت

ـْش أاراادا أاي يُـِتمَّ الرَّضاـاعا ا ﴿: ديفرمايم ـاِملانْيِ ِلما ـْولانْيِ ُا اُت يـُْرِضـْعشا أاْوداداُهـشَّ حا  ﴾وااْلوااِلدا
، کنند ليرا تکم شيفرزند خو يرخوارگيدوران ش دنخواهياگر م مادران: (1)

 چيه . حقايق  لم ي ثاب ت نم وده اس ت ک ه دنده ريدو سا  آن را ش ديبا

  .ستيمادر ن ريکودک بهتر از ش يبرا يريش

 و ميم ادر از نظ ر جس  ريتوجه داشت همان گونه که ش ديبا گريد جانب از

 ن دهيدر آ زي ن يت يترب و ياز نظر روان ، فوط العاده دارد ريتاث يغذا تيفيک

 ريشاد بودن او هنگ ام ش  و يسالمت، آرامش، مادر يتقوا، کودک مؤثر است

 يوخل ق وخ و تيحال  همه و همه در شخص يمادر از غذاها هيتغد، دادن

 خواهد داشت. ريتاث ودکک

                                                 

 .233سوره بقره: ( 1)
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 :طفل يبرا بايانتخاب نام ز -9

 و ک ويمادر گذاشته شده انتخاب نام ن  هده پدر و لفل که بر از حقوط يکي

سي مـش حـق الولـد » :دي فرماياسالم م ميگرا رسو ، کودک است يمناسب برا
 1 (1) .«دبهأ سشحياةه و  سشحيأي 
بگ ذارد ودر  ک وين ام ن شياست ک ه ب را نيجمله از حقوط فرزند بر پدر ا از

 اش بکوشد. تيحسن ترب

است که از نگاه اسالم ن ام  نيا، شده است ديتاک اديبر اسالم ز نکهيا  لت و

آورد! در واق   ديپد يروان شيآسا و تيکودک امن يبرا توانديم کين و بايز

 ش وديخوان ده م يک ين فرزند در اسالم نوع احسان و يبرا کويانتخاب نام ن

 يوران  يح رو يازه ايچرا که ه م بخ ش از ن، دارنديبر او روا م نيکه والد

را از  ه م او بخش د وميا تب ار  و تيب ه او شخص ، شوديکودک برآورده م

 .کنديدور م يدر حق و، گرانيد ياستهزا و نيتوه

 :نفقه طفل حضانت و -10 
شوهر نسبت ب ه لف ل  که زن ومي مو فيتکال  الوه برمياسال ماتيتعل در

داشته باش ند ک ه در  يهم همکار فرزندان با تيترب در پرورش و ديدارند با
لف ل  ينگه دار، ن ديگويلفل را ح انت م بيترب و ينگهدار ميفقه اسال
 و يروان  يه اازين نيمأت  رش د و، بق ا يمناسب ب را نهيزم واديا  بارت از

 طياو فق ط در مح  تيتوجه به تمام جه ات شخص  و، کودک است ميجس
 ني ا توانديمهر پدران م دامن پر آغوش گرم مادران و است و سريخانواده م

 .رنديرا به  هده گ فهيوظ
                                                 

 .5840( مسند البزار  حديث: 1)
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 :ليوتحص ميحق تعل -11 

 جيب ه ت در اس ت ک ه در بس تر زم ان و ياخالق  في والف لط يدارا لفل

، رس ديرشد م و يبه شکوفاه گام به گام شکل گرفته و و يبصورت مرحله ا

تا با گذشت ، مناسب است سالم و يتيترب و مييتعل طيمند محازيرشد ن نيا

س الم مان دن ب ه  يهمزنان که بدن کودک برا، ديزمان از قوه به فعل در آ

را آماده  طيمح بستر و ديبا زياو ن يرشد فکر يابر، مند استازين هاذاانواع غ

ب ا ، کرد ايمه جينتا نيجهت حصو  به ا لوازم مناسب را در اسباب و نمود و

   هيفر کي دان ش را  يري اس الم ک ه فراگ، ض رورت نيداشت همدر نظر

 دانس ته و نيآموختن دانش را از جمل ه حق وط فرزن دان ب ر وال د، دانديم

  (1) .مه(يتعلادبه و سشحي و هةا سشحيوالده أي  ید عل)مش حق الول: ديفرمايم
خوب نامگذاري کن د او را  از جمله حق پسر باالي پدر اين است که :ترجمه

 دهد.م خوب بعليو ترا ادب خوب  و او

ک ه ب ه او س واد  کن د يرا احت رام م  فرزند خود يمادر زمان واق  پدر و در

ک ودک  تياز آنوا ک ه شخص  و اموزنديآداب معاشرت ب نوشتن و خواندن و

، دان ش آم وختن، ردي گيکل مدر خ انواده ش  يزن دگ نيدر مراحل نخست

 يگذاشته شده است؛ تا در ابتدا نينوشتن به الفا  بر  هده والد خواندن و

 .نديدانش موهز نما شان را به سالح  لم و ندانفرز يزندگ

 :طفل با يدوست حق محبت و -12
 ني در ا، محب ت دارد و يب ه مهرب ان ازيباشد ن يتيموقع در هر سن و انسان

لف ل نم اد ، دارن د ازي ن يمهرب ان از همه به  طوف ت و شيکودکان ب انيم

 8306سنش حديث. 
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 رحميـمـش   »: دي فرمامي امبريپ، است تيانسان احساس و، محبت،  الفه
 1(1) «منا سيفلَن  ري حق کب عرفيو  َنري صر

و ح ق بزرگ ان ، يورزمهر  خوردساالن محبت شفقت و که با ي: کسترجمه

 .ستين را نشناسد از ما

م ا اس ت ک ه  مادر محروم است؛ پس بر نعمت پدر وا الفا  که از بس چه و

 يم ادر و يح ق آن ان پ در در مييآنها جبران نم ا يرا در زندگ صهينق نيا

 فرمود: امبريپ، ميينما

 کي نزدمانند انگشتان دست در بهشت 2(2) «ه ذا  نفی اج ميتيکافل الو و أَن »

 دي در حق الفا  نبا يرفتاربد نوع خشونت و چيه گريجانب د از و .ميهست

 نخواهد شد. تيلفل ترب کيبا خشونت  و رديصورت گ

را  او، ردي م ادر او را در آغ وش بگ پ در و، ک ودک دوس ت دارد نکهيا يبرا

 .برديلذت م کند ومي حا  احساس آرامش نيدر ا، نوازش کند ببوسد و

رع بــش و عنــده األلــ يبــش علــ نيلــال لّبــل رســول هللا احلســش واحلســ ةر يــأي أ  هر 
( فقــال األلــرع سي يمييحــابس التم عنــرة مــش الولــد مــا لبلــ  مــنهم   الســاً ) ــالسق

 3 (3) «رحميد رحميرسول هللا ُث لال مش د هيأحداً فنَنر ال

                                                 

 .23848(  امع األحاديث  حديث: 1)
 .5304:يح البلاری صح( 2)
 .7974( املعجم األوسط  حديث:3)
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 دي اقرع بن حابس رس و  اهلل را د، کنديم تيروا از رسو  اهلل رهيابوهر 

 کدام آنه ا چيه لفل دارم و 10اقرع گفت: که من ، ديبوسميرا  نيکه حس

 (1)«رحميد رحميمش د» فرمودند: رسو  اهلل، ام دهينبوس را
 .شوديرحم نکند به او رحم نم گرانيکه به د يکس 

 :ريعم داستان

اسالم داستان  ميگرا امبريپ رهيدر مورد محبت با الفا  در س گريد داستان

لـه  قـاليخ أ احسـش النـاس خلقـا وکـاي ي عـش أنـس لـال: کـاي النـي، است ري م
 َيفــراه لــال:  لــال: ف ــاي اابا  ــلء رســول هللا مــايلــال احســبه لــال: کــاي فر ريعمــ
  1(2) به لعبيلال: ف اي  ريالنرمافعل  ريعم
بود من ب رادر  يمهربان مردم از نگاه خلق و نيبهتر امبري: پديگويم انس

، وقت ان مرغ ک م رد کرديم يباز يککشوبا گن ريبنام  مکوچک داشتم 

م ا فع ل  ري  م اي نم وده فرم ود:  يدک خورد سا  دلووخدا از کو مبرايپ

 ان پرنده تو چه شد؟  ري م يا، ريالنغ

 مبارک: ثيحد نيا يهااميپ

 کودکان  با يمهرورز محبت و -1

 از احوا  کودکان يريگ خبر -2

 الفا  اب يحرف زدن با زبان کودک -3

 کودکان يدلتنگ اندوه و، هياز گر يريجلوگ -4

                                                 

 .5997حديث:  یحيح البلار ص( 1)
   .1981حديث: بش فتوح احلميدي  مع بني الصحيحني از حممد ( اج2)
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 است امبرياز اخالط پمحبت با کودک  -5

 :طفل تيامن -13

، او از هنگام انعق اد نطف ه تيامن نيتام اءيجمله حقوط مسلم لفل بر اول از

 تي س فانه ام روز در قس مت امنأمت و س تيپس از تول د ت ا جوان والدت و

س  ؤ ، ف  روش و دي  خر، قاچ  اط لي  از قب، مي  مش  کل دار اريکودک  ان بس  

 .کنديم ديا تهدر که الفا  ماو...، يجنس يهااستفاده

 :فرزند يروان يهاازيبراوردن ن -14

ب ا  نيک ودک وال د يه اازين گ ريد و، تيامن، هيذتغ، از مسأله ح انت پس

 و، يس واد آم وز، يحيامکانات تفر، مکلف اند، کودک يسن طيتوجه به شرا

 توجه داشته باشند: ليذ ربه امو ان را فراهم کنند وفرزند يتيترب

 جوانان باشد و، کودکان يرام براآ امن و طيمح ديانه باخ -1

نوجوان ان در آن ، کودک ان ژهيباشد که تمام ا  ا به و يطيمح ديخانه با -2

 کنند. يشاد احساس آرامش و

به  يخانه و وفا طيرفتار صادقانه در مح گفتار و با ديا تماد فرزندان را با -3

 جلب کرد.، و ده

از  يکي باشد که اگر هر يرنگکي و تيمير حد صمد ديخانه با يدر ف ا -4

 خود مطرح کنند. نيدارند به والد يفرزندان مشکل

 .نديبگو داننديرا که الزم م يهابه فرزندان فرصت داد حرف ديبا -5

به خود برخ وردار همه از حقوط متعلق  فرزندان نباشد و نيب در ضيتبع -6

 نشود.ابراز محبت  يگرياز د شياز فرزندان ب يکيبه  باشند و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق طفل در اسالم                                                    جمعه      هاي خطبه

 

983 

 

را ب ه خ الر  رفتار خود به فرزندان بفهمانن د ک ه آنه ا با گفتار و نيوالد -7

، دس ت آنه ا ش ود ي صا يريدر پ نکهيا ينه برا، دوست دارند هاخود بزه

از  روني ر اش تغاالت برا ب ه اث  يمادر و ي والف پدر دينبا هامادر و هاپدر

کار  يبرا ينطقم  ادالنه و را به نحو خوداوقات ، کنند غيخانه از فرزندان در

 ، ندينما ميتقس، خانه فرزندان در مصاحبت با از خانه و رونيدر ب

، با ا تماد به خود پ رورش داد به نفس و يمتک ديجوانان را با نوجوانان و -8

 بودن کنند. يصاحب را و تيخصخانه احساس ش طيدر مح ديآنان با و

 ني به ق و  مع روف )از ا و يبات سرگردانموج ينداشتن هدف در زندگ -9

ه دف  کي ( بواست که شوديرا در افراد با ث م دنيشاخه به آن شاخه پر

ب ه  يکوچک نيخانواده در سن يزندگ طيشرا ريمناسب استعداد کودک وسا

 ريوه است به شرط که در مسالقاستعداد ب کيهر لفل ما ، الفا  القاء شود

 يک اره اه يچ ت و  مييزن د خ ود نگ وب ه فر زگ اهيه، ش ود تيهدا تدرس

  .يشوينم

 افغانستان: نيطفل در قوان حقوق

 گ ريدر کنار دمياز فقه اسال يرويافغانستان به پ يقانون جزا و يمدن قانون

 يبه گون ه ا، حقوط لفل را در مورد توجه قرار داده است، يحقوط شهروند

ر ماده  نوان نمونه دقانون جزاء مربوط به الفا  بوده به  93تا  70که مواد 

 يجزا يد وا دنکرده باش ليرا تکم يسالگ 18لفل که سن  :امده است 72

 . تواندياو اقامه شده نم هي ل

م اده( ب ه احک ام مختل ف  46) 263-217در م واد  يقانون مدن همزنان و

م واد از  ني در ا است پرداخت ه اس ت و نيمربوط به الفا  که بر هده والد
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 حفاظت از لفل و، يسرپرست، نفقه، آموزش، تيترب مختلف همزون ليمسا

به  نوان نمونه در ماده ، بحث شده است التيتسه فراهم ساختن امکانات و

 .است دهآم 256

ک ار و در  تا وقت توان کس ب و ريتمام انواع آن در قسمت پسر صغ نفقه با"

  "باشديوقت ازدواج به دوش پدر م تا رهيغقسمت دختر ص

 حقوق اطفال: در مورد مشکالت

 نيش اقه و س نگ يتعداد قابل توجه از الفا  افغانستان مص روف کاره ا .1

سن هوده سا  ق رار دارن د  ريالفا  که ز، هستند در حا  که از نظر قانون

 .باشديکارشان ممنوع م

د به م واد مخ در ش دند لب ق بخش از الفا  افغانستان امروز معتا کي .2

 معتاد وجود دارند.، واننوج لفل و ونيليم کيبه  کينزد، آمار از يبع 

از آنه ا  يک ي اي م ادر و  نعم ت پ در و رپرست ندارند و از الفا  که س .3

 .محروم اند

مخصوص اً در قس مت ، ندارن د يدسترس  ليو تحص  ميالفا  که به تعل .4

 ن کننده است. و نگرا يجد اريمشکل بس کيدختران 

برخ وردار  يهانل و استندرد جکام تيلفل افغان از مصو ن ياز نگاه صح .5

  .روبرو است اديو خطرات ز داتيو صحت شان با تهد ستين

 .گردديمسلحانه از آنها به  نوان سرباز استفاده م يجنگها الفا  که در .6

و خانواده  نيداز لرف وال يروبرو هستند چ هاالفا  که با انواع خشونت .7

 .يآموزش يهامکتب و کورس طيو چه هم در مح
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موبور به ازدواج شده ان د در بخ ش دخت ران  يسن قانون ريزالفا  که  .8

  .است شتريمشکل ب نيا

از الف ا  وج ود ن دارد و مش کالت  ياريبس  يبرا يحيسالم تفر طيمح .9

  .نميبميو ما به وضوح آن را  که کودکان افغان با آن روبروست گريد

 :حل يهاراه

  .ر مواد مخدرگ رانيخرب و وم دهيبا پد ريگيو پ يمبارزه جد  .1
  .آحاد جامعه دولت و ياز سو، سرپرست يتوجه الزم به الفا  ب .2
  .و توجه الزم به صحت لفل و مادر يو توسعه مراکز صح واديا .3
 .مسلحانه ياز ح ور الفا  درجنگها يريجلوگ .4
 .الفا  و نوجوانان يو سالم برا يحيتفر يهاپارک واديا .5
 .يو اجبارسن  ريز يهاجمن  ازدوا .6
 . شناسديم تيالفا  به رسم يبرا، توجه به همه حقوط که اسالم .7
 :جهينت
ارزش مند  و س تهياز حق وط شا يزن دگ يبايز يهاالفا  به  نوان گل بناءَ

ب ه آن  يالملل  نيب  يهاونيکنوانس  و يبرخوردار است که هم جامعه بشر
 ني ب ر ا يا هوجه ف وط الع ادبخش اسالم ت اتيهم مکتب ح توجه نموده و

 و فهيمادران بطور خا  و وظ شما پدران و فهيحا  وظ، مسئله نموده است
 م ؤثر و يه اراس تا گام ني همه افراد جامعه بطور   ام ک ه در ا تيولئمس

 را بردارند. يارزشمند
، س ازان کش ور اس ت ن دهيآ جوانان ف ردا و کودکان امروز مادران! و پدران

را اداء  شيخ و ياخالق  و ياله  تيولئمس حقوط الفا  هم تيبا ر ا دييايب
کش ور خ دمت  يف ردا يب را، کودکان موفق ميتعل و تيهم با ترب و ميينما
 .ميرا انوام ده يا ستهيشا
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 اهميت ثبت ازدواج، 

 وفيات تولدات و
تنها  فضيلت بوده و دين رحمت و سراسر، نجات بخش اسالم، دين مبين و

برکاتش  رحمات و مورد خطاب قرار داده و مکتبي است که همۀ انسانيت را

زندگي  که گوشۀ از آنجا شامل همۀ بشريت مي گردد، به نحوي  از انحا

درنظرداشت ظروف  مکان، با زمان و مقطعي از هر در وانسان را ازياد نبرده 

راه هاي  سو ميدهد و را سمت و او مقتضيات آن حرفي به گفتن داشته و و

نکته  جمله فضيلت ها و از برايش نشان دهي مينمايد، رستگاري را نجات و

نظرات با ارزش در شريعت مقدس اسالمي آن خواهد بود که تمام احکام و 

موضوعات  ه طفل نوزاد موضوعات مربوط به ازدواج وسائرمسائل مربوط ب

را مؤظف  مسؤلين امور بررسي قرار داده، موت را مورد بحث و چون مرگ و

قبال  وجايب خود در همان روزهاي نخستين متوجه رسالت و سازد تا ازمي

 و باشند، ثبت وفيات انحالل آن و ثبت ازدواج و نوزادان خويش، اطفال و

ليت ها را عهده دار هستند،  بطور ئواست تا آنانيکه اين مسچه شايسته 

 بصورت کامل بر اساس اصول و قواعد اسالمي به انجام رسانيده و احسن و

ايجاد جامعۀ  نقش مهمي در همۀ اين امور مورد تطبيق قرار دهند،
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براي رسيدن به  پس بايد، نيست، هدف ديگري متصور سعادتمند داشته،

درين عرصه کمک  هاي که ما را به هدف نزديک نموده و اين مأمول راهکار

مستحکم  يک پالن منظم، پرتو در آن جز و اختيار داشته باشيم، در نمايد،

 و و متخصص ميسر دلسوز داشتن افراد  صالح، دولتي و فردي و پايدار و

 ارزش ثبت احوال نفوس اعم از اينجاست که اهميت و امکان پذير نيست،

علماي بزرگ  يکي از سال شان مطرح مي شود. تفکيک سن و با إناث ذکور،

 است: امر مربوط به دو پيشرفت وترقي يک کشور منوط و اسالمي ميگويد:

 دوم هم تربيۀ کارکنان و و پالنگزاري پايدار نظم مستحکم و که عبارت از

خواهد بود که ما از  ميسر زماني ممکن و اين امر و دست اندر کاران آن.

برنامه  مطابق آن پالن و منابع خود احصائيه دقيق داشته  و وامکانات 

 داشته باشيم. 

حتي وفيات  ازدواج و اهميت ثبت تولدات، ازين جهت مهم است تا ارزش و

جامعۀ که برنامه  زيرا در درين راه پيش قدم  گرديم، خود، عمالً بدانيم و را

چگونه پيشرفتي آن است معلوم نباشد هي که نفوس هم جزء سرمايه اش، و

رابطه به موارد فوق اندکي  الزم است در ممکن نخواهد بود. ازين رو ميسر و

 مکث داشته باشيم.   

 :جايگاه ازدواج اهميت و

پاکي جامعه  مسائلي که دين نجات بخش اسالم غرض حفظ عفت و يکي از

 بقاي نسل روي آن تأکيد مينمايد، و منکرات لوث کثافات فحشاء و از

 خطاب به جوانان مي فرمايد: طوريکه نبي کريم اسالمي است،ازدواج 
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حصن للفرج ومن مل يستطع أو  غض للبصرأالباءة فليتزوج فإنه منکم )من استطاع 
 1 (1) فعليه  ابلصوم فإنه له وجاء(

اين ترا  توانائي تأمين مخارج زندگي را دارد بايد ازدواج کند، جوان اگر مرد"

اعما ل نا پسند مصؤن ميماني  از و کندظ ميحف انزن نگاه کردن به ديگر از

را  هبايد روزه بگيرندکه روزه غريز ازدواج کنند، .اما کساني که نمي توانند

  "نهي مي کند

الدنيا کلها متاع وخريمتاع الدنيا ) در جاي ديگري مي فرمايد: رسول اکرم
 2(2)  (املرأة الصاحلة

زن  هترين چيز درين دنيا،ب ت وا براي لذت بردن انسان اسـيـمام دنـت

 "خوب است

َوِمْن َآََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ﴿ متعال مي فرمايد: خداوند
ُرونَ  َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك ََلَََيٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ  3 (3)  ﴾ِإلَي ْ

خود تان همسراني براي شما آفريد تا  ()نوع اينکه از ه هاي اوشانن از و"

 )نعمت( درين آري! رحمت نهاد؛ ميان تان دوستي و بدانها آرام گيريد و

  "نشانه هايي است براي مردمي که مي انديشند قطعاً 

 اعبداالتي درين باره مي نگارد: اسالم حمود عالم شهير

                                                 

 1905 :ثيحد يخبار ح ي(  صح1)
 .1467ث: يحدمسلم ح ي( صح2)
 .21 يهروم :آ ۀسور( 3) 
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محکم  پيوند بسيار اسالم آنرا نمايند، اقدامنيتي که مردم به ازدواج  به هر

کاملترين وجه ممکن  خاطره در يک عهد بسيار پر مي داند )ميثاق غليظ(،

عهدي براي دوام نسل با شکوه  جامعه و عهدي نسبت به زندگي و و آن،

درين  با خداي شان مي بندند. مرد با هم و عهدي است که زن و انسان و

 يابند بلکه خود آگاهي،مي اي زناشويي را درياز همرد نه فقط ن پيمان زن و

بخاطر تمام اين خوبيها   اميد را درک مي کنند. راحت و سکون، امن و مهر،

 جهت تقوا، بزرگترين قدم در است که اسالم ازدواج را بعنوان اولين و

يکم  مادۀ بيست و در4(1)قربانگري ميداند. ليت پذيري وئوتکميل ايمان، مس

انحالل آن  ازدواج و ه ثبت عقدـطه بـراب فوس درـوال نت احـون ثبـقان

 است: ه آمد
گزارش عقد ازدواج يا انحالل  وثايق مکلف است، ادارۀ ثبت اسناد و (،1) 

به مرجع ثبت احوال نفوس  )ديتابيس( مرکز معلومات آنرا غرض ثبت در
 طورکتبي ارائه نمايد.  

ا انحالل آنرابه مرجع ثبت واج يزوجه مکلف اند گزارش عقد ازد زوج و (2)
 احوال نفوس ارائه نمايند.         

 مورد طبق طرزالعمل مربوط در مرجع ثبت احوال نفوس مکلف است، (3)
 اجراآت نمايد.           

  :وفيات اهميت ثبت تولدات و ارزش و  
 مژده دادن به والدين طفل، گوش نوزاد، اقامه گفتن در همانطوريکه آذان و

 ليت اولي وئوکه مس اسالمي نوزاد، ربيت سالم وت ختنه، تسميه و ه،يقعق

                                                 

 .88ب زن در اسالم  صيوجا حقوق و( 1) 
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مي  کدام بر هر همه مهم هستند و است و قبال مولود ضروري والدين در
مبين اين امر است  معينش انجام پذيرد و همان روز اينکه بايد در گردد بر

آن بروه عال راجستر شده باشد، معلوم بوده وثبت و که بايد روز تولد نوزاد
يک سلسله امور ديني وجود دارند که بطور مستقيم به اهليت فرد ارتباط 

که به  برادر خواب خواهر و کردن بستر جدا تصرف در اموال و دارد مثالً 
جنسه بوده  اداي فرايض ديني براي شخصي که دو هفت سالگي برسد،

زده فقهاء بايد به سن پان مرحلۀ بلوغش معلوم نيست به گفتۀ بعضي از
به هژده سالگي برسد تا مکلفيت هاي شرعي   به نظربرخي  ديگر الگي وس
هم  يا تاريخ تولد و متروکۀ ميت اگر مسائل ارث هم از در بدوش بگيرد، را

گاهي اوقات اسباب جنجال هاي  معلوم نباشد، فوت شخص معين و
 اين همه مواردي هستند که ثبت تولدات  و خانوادگي را فراهم مينمايد،

نشاندهندۀ اهميت اين امر  و ضروري مي سازد را اجتناب نا پذير و وفيات
پرورش براي اطفال الزم است  آموزش و رابطه با به همين منوال در است،
 يا هم دختر، داراي چند سال اند و بدانند که  پسر و لين امورئوتا مس
ه روانشناسان با ايشان چگون اهل خبره و جربيات مربيان وـق تـمطاب
 .ورد شودبرخ

 :در مورد روز دوشنبهامبريپحديث 

عن ايب قتادة  آمده است:به اين شرح داريم  که  روايتي از پيامبر چنانچه
 5 (1)  فيه ولدت وفيه أنزل علي سئل عن يوم االثنني ،فقال: أن رسول هللا

                                                 

 .1162ث: يحد مسلمح ي( صح1) 
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درمورد روز دوشنبه  روايت است که از رسول اهلل از ابوقتاده"

روز  در در روز دوشنبه متولد شده ام و يشان فرمودند:ا ،سؤال کرده شد

مبين اين امر  حديث شريفۀ فوق خود، "دوشنبه نزول قرآن برمن آغاز شد

ارزش بسزائي  اهميت و که معلوم بودن وثبت نمودن روز تولد از است

سال  اينکه برخي احکام شرعي براساس سن و بوده که عالوه بر برخوردار

عرضۀ خدمات بهتر به مردم هم الزم  ض پالنگذاري وغر متحقق مي گردد،

مردم تحت پوشش  ضروري خواهد بود تا دانسته شودکه چه تعدادي از و

 عرضۀ خدمات قرار دارند.   

 به ثبت اطفال نوزاد: اهتمام عمر فاروق

به اطفال اهتمام خاص داشته و  گفته مي شود که حضرت عمر فاروق

مود تا در وقت معين به ايشان ـر مي نـسـت و راجتـبـان را ثـشـاي

 رسيدگي نمايد.
زمان خالفت حضرت  در بدين شرح آمده است: روايتي داريم کهچنانچه 

بيت المال حقوقي برايش مقرر  از طفل نوزادي ثبت و هر فاروق عمر
مي گويد:    )غالم آزاد شدۀ عمر اسلم طوريکه آمده است: مي گرديد،
 جهت سپري نمودن شب در منوره شدند و تاجران وارد مدينه  تعدادي از

 به عبد الرحمن بن عوف مصلي مستقر شدند. حضرت عمر
حضرت  اثناي شب، در اين مردم نگهباني نمائيم، امشب بايد از فرمودند:

 از خدا بترس و از گريۀ کودکي را شنيده به مادرش گفت: آواز عمر
 هم صداي گريۀ طفل بگوش رسيد، بازپايان شب  در ظبت کن.اطفلت مو

نامهرباني  عجب مادر فرمود: طفل رفته و مادر نزد هم حضرت عمر باز
 زن گفت:   چرا کودکت گريه مي کند؟ هستي،
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به طفالني که  زيرا حضرت عمر شير نمي دهم، من به او اي بندۀ خدا!

 کودکت چند پرسيد: عمر نموده است. شير نمي خورند، سهميه مقرر

 فرمود: عمرندارد.  ماهي بيشتر عمر چند زن جواب داد، سال دارد؟

وقت   طفل عجله مکن. فرداي همان شب، گرفتن شير از در تو! واي بر

معلوم نيست چه  و بيچاره شد عمر گفت: بسيارگريست و فجر اداي نماز

 کودکان مسلمان را کشته است.  سپس اعالم کرد که کودکان خود از تعداد

نوزاد مسلمان سهميه  ما هم براي هر نگيريد و شير سال از دو ازقبل  را

اين مطلب را به تمام قلمرو مملکت اسالمي  و تعيين خواهيم نمود

 6 (1)«.نوشت

 اداي امورات ديني، کنار در ما انسان هاي زنده هستيم، ولي فراموش نکنيم،

به  :مثالً د.احتياج داريم که بايد به آن پرداخته شو آسايش نيز به رفاه و

هستيم که ايجاب  مسکن نيازمند لباس و پرورش، آموزش و صحت، غذا،

متوجه  سطح کشور با اآلخره متوليان امور در سطح خانواده و مينمايد در

تحت  مردم در چه تعداد پس کسي که نمي داند مهم باشند، اين امر

براي بهبود گزاري  اثر برنامۀ موفق و ،نخواهد توانست قلمروش زيست دارند،

 ترقي کشور فراهم گردد، اسباب انکشاف و و مردم روي دست داشته باشد،

خوشبختي را نخواهند چشيد تا هنگاميکه  مردم ما طعم رفاه و و پس کشور

 برنامۀ فراگيري نداشته با شيم.                                    ما پالن منظم و

برنامه ريزي  پالن و معرفي مي کنند:برنامه ريزي را علماء اينگونه  پالن و

تعين نمودن وسايل  کارهاي معيني و مشخص نمودن اهداف در عبارت از
                                                 

 .40، ص 7ج  ه:يه والنهايالبدا( 1)
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به شکلي که با کمترين  الزم براي تحقق بخشيدن اين اهداف مي باشد،

 مصارف بهترين نتيجه را بدست آوريم.       

از يک  برده وبنا برين برنامه وسيلۀ است که انسان را قد م به قد م به پيش 

که مراجع پالنگذاري  طبق اسلوبي انتقال ميدهد مرحله به مرحلۀ جديدتر

 تعيين مينمايد.  شخص  را توان هر متناسب با قدرت و

قواعد  علمي است که اصول و جهان امروز برنامه ريزي بخصوص در

تمام نواحي  عمليۀ توليد در بحيث بخشي از بخصوص خود را داشته و

 مي شود. اجتماعي تعليمي وغيره بکار برده سياسي اقتصادي، زندگي اعم از

 پالن ايجاد گردد، کشورما نخست بايد مراکز مستقل طرح برنامه و پس در

برنامه  چون در سائر کشور ها حتي براي روز هاي رخصتي افراد پالن و

حتي برنامه هاي شخصي در  و بار کار و براي تجارت و تهيه مي کنند،

 قرار ميدهند.   مردم اختيار

جريدۀ رسمي منتشرۀ وزارت عدليۀ جمهوري  همين جاست که در از

 مادۀ شانزدهم فقرۀ رابطه به قانون ثبت احوال نفوس، در اسالمي افغانستان،

 مي نويسد:     3و  1،2

 معلومات مرکز انحالل ازدواج در و ازدواج، فوت، گزارش واقعات تولد، (1) 

طرز العمل مربوط  س طبق احکام اين قانون وثبت احوال نفو )ديتابيس(

 درج مي گردد. 

يا  قريب قانوني و طرف ولي، ازدواج از فوت، گزارشات واقعات تولد، (2)

خالل مدت سه ماه به نزديکترين مرجع ثبت  سرخيل کوچي حداکثر در

 احوال نفوس ارائه مي گردد. 
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 ازدواج و فوت، د،محتويات فورمۀ واقعات تول چگونگي ارائه گزارش و (3) 

 7 (1) انحالل ازدواج توسط طرزالعمل جداگانه تنظيم مي گردد.

قانون ثبت احوال نفوس دولت جمهوري اسالمي  به همين صورت در

 ثبت طفل در نزد يک ترين ولي طفل را مکلف ميسازد تا در امر افغانستان،

نون آمده چنانچه در مادۀ هفدهم فقرۀ اول اين قا ن اقدام نمايد،ـمدت معي

 است:         

خالل  تولد طفل در ولي يا قريب قانوني طفل نوزاد مکلف است از (1) 

 ثبت تولدات، مرکز مدت سه ماه به نزديکترين مرجع ثبت احوال نفوس يا

 گزارش ارئه نمايد.   

 خارج از ان درتفقرۀ دوم آن در رابطه به اتباع افغانس همين ماده در در

 ه است: کشور بد ين شرح آمد

 تولد اطفال خويش در از مکلف اند، اتباع افغانستان مقيم خارج کشور (2) 

خارج  خالل مدت سه ماه به نمايندگيهاي سياسي يا قونسلي افغانستان در

 8 (2) کتبي گزارش ارئه نمايند. طور کشور

 ه،ـمجهول الهوي وزادـن مورد طفل ادۀ هجدهم درـون مـن قانـهمي در 

 آمده است: 

مکلف است موضوع  مجهول الهويه را دريافت نمايد، صي که طفل نوزادشخ

طرف  گزارش دريافت طفل نوزاد از به ادارۀ پوليس محل اطالع دهد. را

طرف آنها  از ادارۀ پوليس به مرجع ثبت احوال نفوس محل مربوط ارسال و
                                                 

 .17ص قانون ثبت احوال نفوس( 1)
 .18( مهان، ص 2)
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 نامگذاري و مشترکاً  DNA بررسي طب عدلي و محکمۀ ذيصالح بعد از و

 9 (1)هويت مي گردد. تعيين 

پيشرفت  هيچگاه به قله هاي ترقي و يک کشور فرجام ميتوان گفت که: در

 سنجيده شدۀ در تا آنکه براي اين مأمول پالن دقيق و صعود نخواهد کرد،

وجود نخواهد داشت  موفق، تهيۀ برنامۀ واقع بينانه و نداشته باشد و اختيار

 بشري خود در منابع مالي و انات وامک ارقامي از و آمار هنگامي که ما تا

به مجرد به  جامعه بايد فرد همين جاست که هر از اختيار  نداشته باشيم،

نزديکان شان داعي اجل را لبيک گفته  کسانيکه از دنيا آمدن طفل نوزاد، و

دولت بتواند در  تا ،مربوط ثبت نمايند دفاتر پيوندند دربه ابديت مي و

 مدت خويش را از باآلخره در ميان مدت و اه مدت،روشنايي آن پالنهاي کوت

 تطبيق نمايد.                                                            بخش هاي مختلف تهيه و در

در ابعاد  تا زمانيکه ما نوزادان خويش را ثبت نکنيم، ناگفته پيداست،

برنامه هاي  ئرخدمات شهري وسا تربيه، چون صحت عامه، تعليم و مختلف،

زيرا نميدانيم  ملموسي نخواهيم داشت، انکشافي موفقيت قابل مالحظه و

چه تعداد قواي بشري  عرضه ميداريم و مردم خدمات را براي چه تعدادي از

 داريم. مستعد را در اختيار جوان و

مبتال شدن اطفال  از تا تمام دنيا برنامۀ  هاي وجود دارد، در جانب ديگر، از

 بدينوسيله در جلوگيري گردد، ساز وقايه و خطر ري هاي کشنده وبه بيما

اينجاست که براي به ثمر رسانيدن  سنين مختلف نوزاد بايد واکسين گردد،

                                                 

 .18ص قانون ثبت احوال نفوس،( 1)
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 نمودن اطفال را يک امر راجستر ثبت و توفيق يافتن برآن، اين مأمول و

 اجتناب ناپذيري مي سازد.  ضروري و

 اساسي  را مهم و وري است تا اين امرضر پس براي احاد افراد جامعه الزم و

 آباداني کشور و به سهم خويش در نظر  داشته و که مشکل هم نيست در

عرصه  را در لين امورئونموده، مس ايفا آسايش مردم نقش خويش را رفاه و

ميهني  ليت اسالمي وئومس همکاري و حيات طفل نوزاد، هاي مختلف

 نمايند.    خويش را اداء
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 52 

 

 اسالم در ميتي گاهيجا
 نيأمجعددد خلقددد ي خ ىوالصددل و والمددد    لدد نيوقاسدددجل ار دددا   نياملظلدد   صددد انهلل  احلمدد 
ملمددجل    -جليالدد   طانيأ ددا ملعدد  ذددهلل  ن اهلل  ددن ال دد .نيآلدد  وأصدد امل  امل    دد ىو لدد

 .جليال محن ال ح
دد ذد  و و دد ک  الددا    ،ىو آذدد مددا  ي ي  ک  ي ددأمل ﴿  زو دد  جلي  احلکدد قددا  و و دد ک   ،ىه 

ددد  جل  ي ددديذهلل دددا ال ، دددا    ذدددهلل ى ددد  ،ذددد  ه قه   ملددد   ة  و أ دددا مل  عمددد ،و أ دددا المدددآ   ذددد  ه  ه 
 1( 1) ﴾ذ  ث

 2 (2) «ان و كاذ  الي يجل يف ار ة هكذاأ»: قال رسول و
از رحماو دراونار  يمحارو  اساو و ا  پارر هاا اگرچه از نوازش ميتي 

 نيادر د ،شاودميشاام  حاال او ر و  طف پروردگا سوين بينصيمهربان ب

سافارش راراوان  ،ميتايحال و حفظ حقاو   ويمقرس اسال  نسبو به رعا

 زدرماوردين گريد انياد تنها ادتصاص به اسال  نرارد. در وياهم نيشره و ا

 را ماييتي نااگوار عامط زياکاه داود ن امبرياشره اسو. پ فارشس ميتي

باه  يرگيرسا ،اسال  نظر از ،نرا نموده ها سفارش ميتيدرباره ، بود رهيچش

                                                 

 .11 -6ال ی ( س  ه 1)
 (  واه ال خا ی.2)
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  امارهايناان پآباه  يتاوههيب دارد و  ادياز  ادارو و ييايادن آثار تا يا

 ةهاساه د از شيداالل با ارغانساتان در در يرانايو دارد. هنا  و  ناگوار

 وهياب ،ميتاي ،داشته اسو وهود هازاران يرا که درپ ياز عوارض يکيگذشته 

 ،دطبه نيا در دواهمميحال  ،باشنريم گريد ريپذبيارراد آس معلول و ،زن

 نياا باه يرگيرسا ا ربا ييو راهکارهاا اماريپ ،آثار سنو قرآن و با ا ها  از

 . ميپردازهامعه بقشر  نيتر فيضع

  :ياساس هايسوال

 در امبرياپ درا و ؟ وسويچ تا يقبال ا در ،عنوان مسلمانه ما ب فيوظا 

ماا   نها باعث ساو  عاقباو باراآ به يتوههيب اي؟ آداده چه دستور باره نيا

 شود؟ مين

 يعروسا  هامراسام و هاايمهمان در ،هااپاش و خاوير و اسراف  بجا ايآ و

 ؟ سوين بضاعتان بهتر يب و تا يبه ا يرگيرس ،يآنچنان

 .دانمان و مستضعف يب ،اکرا  ،ميتي :ررته به کار  غات

 :ميتي فيتعر 
 ،مُيت اي ،تَمَياا و منفرد اساو و از نهت  در اص  به معنا ميتي غو:  در ميتي 
از  اياکودك از پرر  ييباشر و در ارراد انسان به انقطاع و هرامي تماًيو  تماًي

  شود.ميدسو دادن او قب  از سن بلوغ اطال  
آنکه پرر از دسو داده باشر و به حار  ،انيپرر از آدميکودك ب :اصطالح در 

 يبه معنا يپرر و گاهيطف  ب ،پرر نرارده آنک مياز آد ،باشر رهيمردان نرس
ارراد  انيمعتقرنر که در م يبرد ،که مادر و پرر نرارد يمادر باشر و طفليب

کاه ماادرش  يبه کس واناتياسو که پررش مرده و در ح يکس ميتيانسان 
  گردد.ميرا از دسو داده اطال  
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بازر   ،تنداشا زياعز ،داشاتنميگرا ي غاو بمعنا مفردات راغب اکرا  در

 دهخرا. ،نيمع باشر. دکترميگررتن و احترا  کردن 

 .نريمحبو کردن به ارراد را گو کردن و يکين :اصطالح در

 :خانمان يب 

در  آواره؛، و زن و ررزنار نارارد يو زنرگان ،که دانهآن ،دانمان يب  غو: در 

 در. به

 کما  و نارمزاين سارپناه نارارد و داناه و ،اليع ،که اه  آنان :اصطالح در

 اسو.  گرانيمساعرت د

  :تضعفسم

 ،تنگرساو ،نااتوان سسو و ،شمرده شره فيضع :يتضعف بمعنس غو م در

  نگرنر. يم فيضع گرانيکه او را د يو کس ريرق ،بضاعوي ب

اسو که مظلاو  واقاش شاره و   منظور ررد در اصطالح: :ياصطالح  معنا 

 کرد.  اري او را ريبا

  :ميتي يفقه فيتعر
 ،شاره يمعررا "ريصاغ" ،رراتار از آن يبا  فظا که غا باً ميتي ،يهر رقنظ از
باشار و از نظار  ميق و يوص اي  هر پرر ايپرر  وياسو که تحو وال يکس
باشر. آنچه  رهينرس ياهتماع يزنرگ  الز  برا يو روح ميبه نمو هس ،سن

 ر اواز زماان ت  رياسو که دوران صاغ نيا ،ريآميبه دسو  ياز قانون مرن
 شود.ميتما   گيهجره سا  انيپا اگردد و بميشروع 

  :ينواز ميتي خچهيتار
 رياکاه از د ريآميبه شمار  يا اهتماع يعيطب ها رهياز پر ،يميتي مشک 
 ماانيتيبر توهه به  يمبن  اريمطرح بوده و شواهر بس  در هوامش بشر باز
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آنجاا کاه انساان  ازدور وهاود دارد.  ها گذشته سرپرسو از يو کودکان ب
ماورد  تارحم در اکارا  و  اشره اسو داساتانه رهياطفه آررععق  و   دارا
زنره ههاان  انيتما  اد دور نق  شره اسو. همچنان در ها از گذشته ميتي
 يتيماي و ميتيشره اسو. موضوع  ريکأآمره و ت يمطا ب  نواز ميتيباب  در
 زيان وانااتيباه ح يحتا کهاسو   بحر ي حاظ عاطف از نيوا ر از  دور و
ميثا  مقرس تکريم و احسان به يتيم ريشاه  ،اين بنابر اسو. بود ارذگ ريتاث

و حضارت  دارد. پياامبراني چاون حضارت موساي در همه اديان ا هاي
يتيمان را از دار  کرده و ظلم به شرت از حقو  يتيمان طرفه ب عيسي

اعراب با تصارف  ،اسال ز انر. در عصر هاهليو و قب  اگناهان کبيره شمرده
بلکاه  ،کردنارميننه تنها او را تکاريم  ،در مال يتيمان و ظلم و ستم به آنها

سستي و بيچاارگي و  ،يتيم نزد آنها ارزشي نراشو و همواره او را به دوار 
 کردنر.ميرقر توصيف 

  :اسالم در ميتي گاهيجا

گزين يح هاا صحميهاهليو ردو بر بسو و نظا ،با طلوع دورشير اسال  

تيم نيز از موقعيو و هايگااه هاهالنه شر و ي يادالق  هاسنو ،عرف ،آداب

ترين ترين و هاامشر. دين مبين اسال  باه عناوان کاما ا  بردوردار شويژه

 يشرا زيار حماياو داو هامعاههمواره مستضعفان و محروماان  ،دين ا هي

ن ماورد عطوراو و مااداشته اسو و در اين ميان ايتا  بيشتر از ساير محرو

انر. برا  روشن شارن اهمياو موضاوع ايتاا  در اساال  قرار گررته يمهربان

ساه باار در آياات  و ساويکاري اسو که برانيم واژه يتيم و مشاتقات آن ب

 تعبيارآياتي نيز هستنر که ايان واژه و  ،وارد شره و ارزون بر اين کريمقرآن

درباره يتيم اسو. به طور ت و ي مضمون آن آيا ،در ظاهر آن مشهود نيسو
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موهود ساه موضاوع مهام و اساساي دربااره ميدر آيات و روايات اسال ،کلي

 دورد که عبارتنر از: ميايتا  به چشم 

امر سرپرستي کودکان يتايم  سيرت نبو قرآن کريم و  ،سرپرستي ايتا 

ن ايامناان را در ؤآورنار و مميترين امور به حساب ريرهرا از بهترين و پسن

آواره نمانار و در  مايتاا در هامعاه يتي ،نماينرميراستا راهنمايي و تشويق 

 منان نيازها  آنها برطرف شود. ؤپناه م

 :ينوازميتي در ميکر قرآن دستور

ُدجْل ﴿ :ررماياردراونر متعال در اين باره مي  ْ دا و  اْكمد ُهجْل و  ُق لُد ا  و  اْ زُقُد ُهجْل ذ يه 
 3 (1) ﴾قد ْ     َّْعُ وذا  

 .رييآنها بگو اب ستهيو سخن شا ريو  باس بر آنها بپوشان ريده  به آنها روز 

 ره اسو:آمدو دستور مهم  مانيتيدر باره  هيآ نيا در
  تا با آبرومنار ،ريکن نيشان تأماموال قي. دوراك و پوشاك آنها را از طر1

 يناعيشاره اساو؛  رياتعب "هااير"بزر  شونر و به حرّ بلوغ برسنر؛  ذا به 
 .ريينما نيآنها تأم ها هيرا از درآمر اموال و سرما مانيتي يزنرگ
باا عباارات و ساخنان  يعني ر؛ييسخن بگو ستهيبطور شا مانيتي با نکهي. ا2

و هام باه رشار  ريآنها را برطارف سااز يهم کمبود روان ستهيو شا نيد نش
 .ريآنها کم  کن يعقل

 :مانيتيدرباره  رسول خدا سفارش
که داود  زين رسول درا ،ميدر قرآن کر يانيح و  هاسفارشز ا گذشته

نموده و به امو  يرراوان  هاسفارش مانيتي؛ در مورد هستنر ني لعا م محة ر

                                                 

 .5نماء: ( س  ه 1)
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 نيااساو. در ا داشاو حقاو  آناان دساتور دادهدرباره اکرا  و پاسمياسال
. احمر بن حنب  در مسانر ميينمايرا بازگو م رسول درا اتيقسمو روا

را نق  کرده که آن حضرت به اکارا   يحيصح ويروا ز رسول دراا دود
ٍ  ث ا إ ْسد  ا    أيب ح ث ا     اَّللَّ  ح ثين»اسو: دستور داده مانيتي   ُ يث ا أ ْس  ُد ملن   ا  

دددا عددديني جلي دددن إملددد اه دددٍ    دددن  المَّدددا  ه  ملدددن   ددد  اَّللَّ  قدددا   ددد  يب    ٍ ملدددن ُ ه  إىل   دددن ُا اه 
دددة     ذد دددْ       يددد ال دددي دددا  ُه أنظددد  أ ْخ  ق ددد   الدددي اي.. ذقدددا  .کَّ  ُکْ دددت  ه ْصددد  ُعه ا يف  س 
 4 (1) .«إىل   ا  ک   نْ و أ ْحم   جل  ي   يو أ ْک     الْ  ف  ياإل ْس     أ ْق   الضَّ  ذهلل علها يف ة  يارْ اه ل  
... .آمار  : در روز رتح مکه من نزد رسول داراريگوياهلل مبن عبر سائب

را  يهماان ادالقا ،! مواظب ادال  دودت بااشسائب  ا: رسول درا ررمود

؛ پا  مهماان را بااش  بر هماان داو زيدر اسال  ن يداشت ويکه در هاهل

 رساول دارانما.  يکيات ن هيرا احترا  کن و به همسا ميتيو  ،دارميگرا

 انياتمياز هملاه  فيکه به رکر ارراد ضاع نموديهمواره امتش را سفارش م

 مانيتي وياز اذ حاًيرسول درا صر يآمره اسو که گاه اتيادر رو .باشنريم

در کتااب   مناذر ميا عظاساو. عبارکرده ينها هاادر آوردن آن هيو به گر

 گوناهنيرا ا وياروا گريد يو برد «فيا شر ثيمن ا حر بي ترهوا بيا ترغ»

 قال قاال رساول اهلل  ا خرر ريسع يعن أب  اسو: ورو نق  کرده

ررماود:  رسول دارا5(2) «ا يدوال اس ن  يالل يف يم  يذإن   جلي يوملکاء ال کجلايإ»

او در شاب   هاچارا کاه اشا  ر؛يااوريدر ن هيگر هرا ب ميتيبر شما باد که 

از ررتاار و  يبارون شا  بردا که مرد  دواب هستنر.يحا اسو؛ در  هار

                                                 

 .15500اه امح   قجل احل يث: (  و 1)
 .1338(  واه امح  ذس  م  ه/  قجل احل يث: 2)
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. طباق گاذارديم ياثارات وضاع نياعمال دوب و بر ارراد بشر بر عا م تکاو

اثار  کاهياز اعما  يکاي ،اساو کاه نيصراحتا به آن اشاره دارد ا هکياتيروا

 اسو.  ميتيآوردن در هيبه گر ،در عا م دلقو دارد يوضع

 :امبريپ ينواز ميتي

ماادر   نزد که رسول دراميدار  هنگا ادي: به ريگويبن هعفر م عبراهلل

 ساتمينگريم که باه اويحا برهر در  وارد شر تا دبر شهادت پرر  را به و

از چشامانش   اها باه گوناهو اشا  ريکشاياو بر سر من و برادر  دسو م

 ي! هعفر باه پاداشاايا. سپ  گفو: درريچکيمحاسنش م بود که از  هار

از  کااوترياو باااش؛ ن نيررزناارانش هانشاا انياااسااو. تااو در م رهيرساا کااوين

ساما ! ا  از بنرگانو. سپ  ررماود: ا  يررزنران هر  انيتو در م ينيهانش

 زياعز  . ررمود: دراويپرر و مادر  ررا ، به تو بشارت نرهم؟ گفو: آر ايآ

 در بهشو پرواز کنر.  ،هاهعفر دو بال قرار داد تا با آن  برا

  :کانيابرار و ن رهيدر س انميتي اکرام

 رهيانر که ساشره ادي "ابرار"از بنرگان دراونر به نا   يگروه ميقرآن کر در

ساوره  نيآغااز اتيااسو. آ بوده رانيو اس نانيو مسک مانيتي آنها اطعا  به

دهلْلٍس کدان   ْ د  ملُ ن  يإنَّ اْْل ملْد ا   ﴿انار: کرده يمعررا گوناهنيرا ا "ابارار"انسان دْن ک    
ا    داُد اَّللَّ  ي  ا  ي    ،  زاُ ها کاُذ  ا   دايْ   ُب ِب  د ف   ُِّ وَن  ل َّدْذ   و    ذُد ن  ي ،ا  ي هد ْف      دا   ْ ي اُذ ن  يدا 

دد مُه ُ ْمدد  ط   دد مددا  ي   يو    ا  يُح  ِّدد     ْمددک   الطَّعددا     لددى ْطع ُمدد ن  يو   ،ا  ي کددان  ر  ددا نُْطع ُمُکددجْل  ،ا  ي و أ س  إ َّنَّ
ْ ُکجْل   زا  ُ يل   ْ    اَّللَّ    نُ     6(1) ﴾و   ُرُک  ا   ء    

                                                 

 .9 -5انمان: ( س  ه 1)
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اساو. از  ختاهينوشانر کاه باا عطار دوشاى آماز هامى ماى "کانين"ابرار 
و از هر ها بخواهنار آن را  ،نوشنربنرگان داص درا از آن مىه اى کچشمه

و از روزى کاه عاذابش  ،کننارسازنر! آنها باه ناذر داود وراا ماىهارى مى
 "ازياو ن"باه آن عالقاه  نکهيرا با ا "دود"ترسنر. و غذاى گسترده اسو مى
 : ما شما را باراى دارانريگودهنر. و مىمى ريو اس ميتيو  نيدارنر به مسک

چاه  "ابارار".ميداواهپاداش و تشکرى از شاما نماى چيه ،و ميکنطعا  مىا
 ييهاايژگيمجال مختصار از و نيا دارد که در يبحث مفصل هستنر؟يکسان

بنارگان  تماا دراونار از  :ميقرآن کار اتي. طبق آميکنيم آنان صرف نظر
باه  ،داشاته باشانر يررتاار درسات ماانيتيگررته اسو کاه باا  مانيدود پ

که دراونر دود   طورهمان ر؛ينما  نواز ميتيکه  دهريدستور م رشبمايپ
 ،گاريد اتيادر آ ،ناوازش کارده اساو ،شاره باود ميتي ياو را که در کودک

  ذ او و داوار  و مساتلز امويبه ق مانيرا نشانه عر  ا ميتيبه  يياعتنايب
اساو کاه  نيها اآن يکه مضمون همگ  گريرراوان د اتيدانسته اسو. و آ

 .ها حرا  اسوواهب و ررتار بر با آن ميتيترا  و اکرا  اح
  سروده اسو: ياعتصان نيپرو
 سويدل من هم دل اسو آهن ن   ا تهااواسااانخ و رهيد ااااهزيچ
 سوين نااروش ميتيم طف  اچش   زااارگااا  ه رهاينر ادراام  رو

 سوينن رداااک هيگر بهر يررصت    رااام کننر ويام هيرااگ کودکان
 سويدامن ن چين به هااکه سر م         مادران دوش اسو چه شر دامن

 سويه مادر من نااگفو با من ک   ه را مادرااهر ک ،از شو  دوانر 
 سويمسکن ن چيکه هگفتم: آنجا   گفو: مسکن تو کجاسو يکودک

 نيا منشاام شيپ نريگو هاااهم
 سوين منير من نشااها به چيه
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  :ميتيانواع  

گوناه  نياا ميتايدر ماورد واژه  ،شر ذکر همان طورکه قبالً سانينو ن رره

باه  هاتنهاا و منفارد اساو کاه در انساان ،واژه نيا ياصل  انر: معنانوشته

گردد و مياز سن بلوغ اطال   شياز دسو دادن او پ ايکودك از پرر  ييهرا

 يکاودک ،هااز طرف مادر اسو. از نظر عربيتيمي  ،انيو چهارپا واناتيدر ح

دهناره او باوده از کننره و نفقه مرارشو  ميپررش را که حا که تنها مانره و

باا از  راياکنر؛ زميمطلب در مورد مادر صر  ن نياسو و ا ميتي ،دسو داده

دارنار  ميسااقا يمايتيمانار. اماا مينسرپرساو  يکودك ب ،دسو دادن او

 عبارت انر از: 

کاه  يکودکاان گاريو داده انر و به عبارت ددس را از دود اطفال که پرر –1

 مادر نرارنر.  و پرر

نهاا آباا  محارو  انار و نيکه پارر دارنار اماا از محباو وا ار يکودکان –2

 د. شومي  برررتار

انار: ادب بازمانره نعماو علام و ازکاه  يمره کسانآبرسو  اتيطبق روا –3

  .دب(ْلالعلجل واي يجل  ،جلي يمل  ال ، ن  اه  وال ه جلي يال سيل)
مواد   ايمار رياس گريعوام  د اي و يتن  دست اثر رقر و کودکان که در –4

  .شونرمين قاچا  چيا مخرر و

 کاهيحا  کننار درمي  گر اقرا  باه تکار يکه به علل يابانيکودکان د -5

 .دارنر زين نيوا ر

ر شونميشان از هم هرا  نيوا ر ياثر ادتالرات دانوادگ که در يکانکود –6

 گردنر. مينها محرو  آ از يکي ايمادر  محبو پرر و نها از مهر وآ و
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بلکاه  ،شاوديشاام  رارد نم شاهيباودن هم ميتي ،ميتيسرانجا  هامعه  -7

 کاه از  اکه هامعاه ارويدر توانيباز م  ريو با د عتريوس  در معنا يگاه

 رهيردگ يواه پوچ و  هاادتالف گررته دچار لهراص يمل يهمبستگ اتحاد و

 وانارهد ميتاي زيدود را از دسو داده ن  معنو  هاو ارزش يررهنگ  اعتال

 شره اسو. 

مانجالب  باروز در ناها  شاره روز دوستان نابااب و که گررتار يهوانان –8

دااود در انتخاااب دوسااو دااود  باهتشااود. متوهااه اشااميغاار    بزهکااار

 شونر.مين

  :تاميقبال ا در ما فيوظا

  :ينواز ميتي -1

عاما  اساو کاه  نيوهاود دارد و هما يبه محبو و توهه در هر انسان ازين

و دواساته در کودکاان  ازيان نياکاه احاال آن ،شاودميسبب رشر انسان 

 در ميتاي. پا  گاردديرراش م نيوا ار لهيباه وسا ازين نياسو و ا رتريشر

باه  فارشسا ارينعمو محرو  اسو و  اذا در اساال  چاه بسا نياز ا يکودک

 ياهار و منز او رراوانا ميتيشره و به محبو نسبو به  ميتينوازش کودك 

 : ريررمامي ميدر قرآن کر اهلل  نوازميتينزد درا وهود دارد. درا در مورد 

َّللَّ  و اْلي د ْ ﴿ َّ   دْن آ   دن  ا  ِ  و اْلم ْْد  ب  و ل ك دنَّ الْدِب  َّ أ ْن هُد  لم ا ُوُ  ه ُكجْل ق      اْلم ْ د      ل ْيس  اْلِب 
ددددا     ل ددددى ُح ِّ دددد   ن و ي اْلُقددددْ    و اْلي   ددددا  ى اْل   ددددة  و اْلك   دددداب  و ال َّ  يِّ ددددني  و آ ه ددددى اْلم  دددد   و اْلم     ك  خ 

 7(1) ﴾...و امْلن  المَّ  ي   و المَّآ  ل ني  و يف  ال ِّ ق اب   اك ني  و اْلم م  

                                                 

 .177ملق ه: ( س  ه 1)
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 ريامغارب بگردان ايامشر  و   دود را به سو  که رو سويآن ن  کوکارين
و ررشاتگان و کتااب  نيبه دارا و روز بازپسا يآن اسو که کس يکيلکه نب

آورد و مال دود را با وهود دوساو داشاتنش باه  مانيا امبرانيو پ يآسمان
 زادو در راه آ انيو در راه مانارگان و گارا انيانوايو ب مانيتيو  شاونرانيدو

 کردن بنرگان برهر.
 ک قل د  و هد  نيلديأحتده أن » :رياررمامي  ناواز ميتايدرباره  زين امبريپ

 جلي ديا حدجل ال و ه دك حا  ك؟ قا : نعجل، قا : أ حدجل الي ديجل ذقدا : نعدجل، قدا  حا   
  8(1) «حا    ى ل   ققل   و ه نيليو ا م   أس  و اطعم   ن طعا   

تارحم کان و  ميتايبرآورده شاود؟ بار  ويد و نر  و آرزو  دوسو دار ايآ 

دود باه او بخاوران تاا قلباو نار  و   ادسو محبو بر سر او بکش و از غذ

 حاهتو روا گردد.

 :ميتيحفظ مال  -2
 سه مسئله مورد توهه قارار گررتاه اساو: ،اتيدر آ ميتيدصوص اموال  در

. ميتيشرط تصرف در مال  ،شانعوض نکردن مال ،ميتيعاقبو دوردن مال 
 .ميکنيقسمو به دو نمونه اشاره م نيدر ا

 :ررمايردراونر مي

ُكلُد ن  يف  ملُطُد َن  جْل ان   ا و س ي ْصدل ْ ن  س دع ي   إ نَّ ﴿ دا إ َّنَّ دا َيْ  ُكُل ن  أ ْ   ا   اْلي   دا  ى ُُْلم   ﴾الَّذ ين  َيْ 
(2)9 
کاه آتاش  يباه درسات دورنارميظلام   را از رو ماانيتيکه مال  يکسان 

 .«رنريگميدر آتش قرار   و به زود دورنرمي
                                                 

 .244ص  1( ارا ع الص ي  واملماني ،  قجل، ج 1)
 .10نماء: ( س  ه 2)
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اساو  يباطن  و غذا اسو و هم در معنا  ردوردن ظاه  هم در معنا اک 

در  ميتايکردن مال  ماليعر  پا انيدر ب هيآ نيدو  ارهح اسو. و ا  و معنا

اسو که دال و بار تجسام اعماال  ياتيارث و ظلم به آنها اسو و از همله آ

  را از هملاه اماور ميتاينخاوردن ماال  زيان امبريپ نکهيا کنر. کمامي

 نر وعره بهشو در قبال آنرا داده اسو. انر که دراو کرده يمعرر

 :ريررماميمتعال  اهلل

جُْل إ ىل  أ ْ د  ال كُ ﴿  ْ لطَّي ِّده  و    ك ُْكلُد ا أ ْ د  ا ُل ا اْخ   يدث  ا  جُْل و    هد     د َّ  ْ جْل إ نَّدُ  و آهُ ا اْلي   ا  ى أ ْ   ا
 10 (1) ﴾ك ان  ُح ا  ك   ي  

و مال بر و نامرغوب دود  ،ريه دسو آنها دهرا پ  از بلوغ ب مانيتيو اموال 

اماوال داود  مهيو اماوال آناان را باه ضام رياکنن  يرا به مرغوب آنها تبار

 ب  بزر  اسو. يگناه نيکه ا ،ريمخور

 :ميتي يسرپرست -3

دانساو  رياو محبو به آنها اسو. با تا يا يسرپرست ،از محاسن ادال  يکي

از هملاه آنهاا داشاتن کاانون دارد کاه   متعارد  ازهااين ميتيکه کودك 

اساو. در ررهنا  اساال   گاههياباه عناوان تک  و داشتن رارد يگهدانواد

هز   ،ميتيآن اسو که کودکان  مانيتي  ررش کمبودها  برا لهيوس نيبهتر

نسابو باه آنهاا محترماناه  هااو کما  هاو مساعرت رديعائله انسان قرار گ

 يکاه داود کاودک زين امبريپ نکننر.  ريانجا  شود تا آنان احساس حق

آشانا هساتنر در ماورد اهار و پااداش  يبه دوبيتيميبودنر و با درد  ميتي

                                                 

 .2نماء: ( س  ه 1)
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کاه از او  نياکنر تا ا يسترا سرپريتيميکه  يررمودنر: کس ميتي يسرپرست

 يگونه که اگر کسهمان ،کنرميواهب   شود دراونر بهشو را بر و ازينيب

 زيان يسوره ضاح اتيدر آ شود.ميکنر مستحق دوزخ  انويد ميتيدر مال 

هماان طاور کاه  ريررمامي امبريمطلب اشاره شره و دراونر به پ نيبر ا

را نوازش کان و آنهاا را از داود  مانيتي زيتو ن ميو تو را پناه داد  بود ميتي

 دور نکن. 
 :تاميظلم نکردن به ا -4
اساو و  وسايناشا يعمل گرانيظلم به د ،هر انسان آگاه يدر منشور ادالق 
و  ميتيکه آن کودك  نيدر مورد کودکان قطعا برتر اسو چه برسر به ا نيا
 هياسو آن چنان که در آ ميعظ يصورت گناه نيباشر که در ا سرپرسويب

لد ِّ ين  ﴿آمره:  ل ك  الَّد ،أ   أ يْدت  الَّدذ ي يُك دذِّ ُب ا  ُدُّم   ل دى ط ع دا    ،ي د ُّم اْلي   ديجل   ذ يذ دذ  و    َي 
 11(1) ﴾ك ني  اْلم مْ 
را رد  ميتايکه  يکرد پ  آن کسمي بيرا تکذ نيرا که د يکس  ريد ايآ 

 کنر. مين نيبه اطعا  مسک قيرا تشو گرانيکنر و دمي
 :ميتياکرام و احسان  - 5 

باه  اتياو روا اتيکه از آ سوا  امسئله ميتيو نوازش   ورزمحبو ضرورت
ماورد  ،سارباز زنار يرماان ا هار نيااز ا يقاب  رهم اسو و اگر کس يسادگ

 :رياررمامياراراد  ي. دراونر در ماورد بردارديگميمؤادذه و سرزنش قرار 
 12(2) ﴾ك  َّ مل    َّ ُهْك  ُ  ن  اْلي   يجل  و    حت  آالم ن    ل ى ط ع ا   اْلم ْمك ني  ﴿

                                                 

 .3 -1ا  ن: ( س  ه 1)
 .18 -17ذ  : س  ه ( 2)
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محتر  شمردن و عزت و شرف اسو و تحاضون هام   از ماده کر  به معنا 

اساو  يکسا نيشو  و رغبو داشتن اسو. مساک  ضض به معنااز ماده ح

  يابرتر اساو و باه د  زين رياز رق  و حال و سوين  زيچ چياو ه  که برا

. در ساويمعاش دود ن نيقادر به تأم يما  اي ينقص برن اي يضيمر اي  ريپ

به دارا و روز هازا و  مانيبعر از ا يگاه نانيو مسک ميتياکرا   ،يرآنق اتيآ

 و ررشتگان ذکر شره اسو. يآسمان ها و کتاب امبرانيه پب مانيا

 :ينواز ميتي يهاپاداش

 :برطرف شدن عذاب قبر -الف 

ُ ُ  ََّّ   د َّ  الم  هماي ل   َّ   يم ى امْلُن   ْ ي   »ررمود:  درا رسول مل ق ِْبٍ يُدع دذَُّب ص داح 
ا اْلق دِْب    دا   أ وَّ   و  ُهد   يُدع دذَُّب مل      ْن ق امل ٍ  ذ إ ن ا ُه   ل ْيس  يُدع ذَُّب ذد ق ا     اي    ب ِّ     ْ ُت ِب  دذ 

لُُ  إ ل ْي   اي  ُ وح  اَّللَّ  ق دْ  أ ْد  ك        َّ    ُ ل دُ   و      ْ ُت مل    اْلع ا   و  ُه   ل ْيس  يُدع ذَُّب ذ هلل ْوح ى اَّللَّ
  (2) «ْ ف ْ ُت ل ُ  ِب  ا   م    املْدُ  و ل ٌ  ص ال ٌ  ذ هلل ْصل    ط   يقا  و  آو ى ي   يما  ذد  

کردنار. گذشو که صاحب آن را عاذاب مياز قبر  مي بن مريم عيسي

 ،بار ديگر از آنجا گذشو و متوهه شر که صااحب آن قبار ،پ  از ي  سال

او  ،شود. پ  گفو: پروردگارا سال اول که از اين قبر عبور کارد عذاب نمي

معذّب نيسو. دراونر هليا  باه  ،عبور کرد  بود و امسال که در حال عذاب

او وحي کرد که ا  روح درا! او ررزنر صا حي داشو که وقتي به سن رشار 

سبب عم  ررزنرش او را  به ،را منزل داديتيميراهي را اصالح کرد و  ،رسير

  آمرزير .
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 :شدن قلب و برآورده شدن حاجتنرم – ب

؟ا حتُ ددهم ا ْن ي ل دد» :ررمااوده داارا رسااول ددجل  اْلي   دديجل   ني  قد ْل ُددك  و  هُددْ   ك  ح ا    ددك  ا ْ ح 
 13(1) «ح ا    ك    لي ك  ي ل نُي قد ْل  ك  و  هُْ    و اْ م ْ    ْأس ْ  و  أ ْطع ْمُ    ْن ط ع ا   

ات برآورده شود؟ بر يتيم تارحم کان و آيا دوسو دار  د و نر  و دواسته 

ه او بخاوران تاا قلباو را نار  دسو محبو بر سر او بکش و از غذا  دود ب

  کنر و به حاهتو برسي.

 :ترفيع درجات و محو سيئات -ج

دي مل ي د  ه    ي ل دي ُ ْمدل جٌل ي   يمدا  ذد ُي  م ِّدُن و   يد   دُ  و  »ررماود:  درا رسول و الَّدذ ي ند ْفم 
دددْع    ددد َّ مل ُكددد  ِّ ر  ددد   ا  َّ   ذد ع دددُ   ُ   زَّو    ُه   ل دددي   ْأس  و  ك   ددده  ل دددُ  مل ُكددد  ِّ  ٍ  ة  د    ددد ٍٍ ۀي ض دددُع ي ددد  

به کسي که هاانم در  سوگنر: (2)14«ةس ي ِّئ ٍٍ ۀو  َم  ا   ْ ُ  مل ُك َّ ر ْع    ٍ     ح م   ٍٍ ۀر ْع   

را بر عهره بگيارد و يتيميهر مسلماني که سرپرستي ، قررت اوسو  قبضه

واليو و سرپرستي آن يتيم برآير و دسو محبو بر سر   به دوبي از عهره

مقاا  ، دراونر متعال، گذردبه عرد هر مويي که از زير دستش مي، کشراو ب

عما  و    برد و برا  هار ماو يا  ثاواب در ناماهاو را ي  درهه باال مي

 کنر.نويسر و برا  هر مو ي  گناه از او محو ميمي

  :تاميبه ا يتوجهيب عاقبت

 ؛شودمي سرنوشو گررتار نيررزنرانش به چن _ا ف

  ؛دشومينها گررته آ يز زنرگبرکات ا _ب

                                                 

 .244، ص 1واملماني ، ج  را ع الص ي ( ا1)  
 .25165( هامش االحاديث، حريث 2)
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  د؛شوميکم  يسمانآنزوالت  _ج

 ؛رودمي نيب از  مهروز اساس محبو و _د

 ؛يمانيايظلم و ب جيترو _و

 ؛آمر اطفال ما دواهر سر ويوضع نيسرانجا  ا _اه

دراونار متعاال در قارآن  .رونرميههنم  در ميتيحق  ظلم کننرگان در _و

 نياهاز ا ،دورناريرا به ناحق م مانيتي ييه داراک ير: کسانررمايمي ميکر

کاه باه آتاش  گذردينم  ريو د برنريدر شکم دود ررو م يکه آتش سوين

 .سوزنريسوزان دوزخ م

  :جهينت
 در و بشار خيطول تاار اسو در ياهتماع رهيپر  ي ميتي نکهيتوهه به ا با 

 نياد نيترم اسال  که کا نيد زنره ههان مورد توهه بوده اسو انيتما  اد
 ،ساوا ساتهينگر بشار  هم ادارو و  ويدن يزنرگ  ايبه تما  زوا باشر.مي

 محارو  و نعماو پارر از ،کمسان و وياطفو  در نکاهيا  يبر  ميتيدرباره 
 متعارد از اتياآ نموده اساو. در  اژهيو نگاه داص و ،شودميسرپرسو يب

راراوان شاره  تراياکأبااره ت نيدرا امبراسال يسفارشات پ و ميقرآن کر
 و هساتنر صار مسالمان يرا 99 کشاور ماا مارد  نکاهيتوهاه برا اسو. با

عوارض  از يکي يرانيو هن  ودهه  سه از شيدالل ب ما در سفاته کشورأمت
 معلاول و ،سرپرساو يبا ،زن وهيب ،ميتياسو وهود هزاران  رهيد هک  هر

 و يناآقر هاا وزهبه آم يسأت طلبر بامي  رو نيا باشنر. ازمي ازمنريارراد ن
بضااعو  يبه وضاش اراراد با يرگيرس ،تا يا از يسرپرست مراقبو و مياسال

 ينايدرصورت عم  نکاردن باه دساتورات د رايمان باشر. زيسر وحه زنرگ
 بود.  درانتظارما دواهر يدردناک  وادرو ييايعواقب دن
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 ستيز طيمح
والصددد   ، بددد  يورزق عبددد من اددد  ال  ي  حددديجعدددن اددد  ا ددد    دددن  ددد يهلل الددد  احلمددد 

اددد   عددد  ح،  ريدداألخ آلددو وحاددد   و یوع ددد  نميادد  جعدددن ال طددلر  ددد  اا یوالسدد ع ع ددد
 . مي سم هللا ال مح  ال ح .ميال ج   نيفأعلذ ابهلل ا  الش

  :ميلک  حمکم  ت  و ا يف یق ل هللا تب رک و تع ل فق 
 1(1) ﴾َوَا تُدْفِسُ وْا يف اأَلْرِض  َدْعَ  ِإْاَ ِحَط  َذِلُكْم َخْْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتم اُّْؤِاِنيَ ﴿
ممددد   ىذأعددد  ح دددن شددد ن الشدددة   إن ا   کددد  تتددد تکميدددحمل ح ددد  ه» :قددد ل ر دددلل و
 2 (2) «انو اإلنس ن ىذأتي

 ! يگرام حضار

 نيت   ياتي ازح يک يک ه  س  يز طيخواهم درمورد مح ميخطبه  نيا در

 .مينماميخداوند اس  صحب  هاي نعم 

 ةالع اده لل ودفوق يفض ا، تمش کا و ه اچالش نيت ياز ج د يکيام وزه 

 از يک ي ،سالم يفضا نکهيبا ا، باشدميهاي کان شه  ژهيبزرگ بو يشه ها

نعم   ب زرگ  ني ا از را خ ود، ماخود، اس  يدادخدا يهانعم  نيت گبزر

                                                 

 .56اع اف:(  لرن 1)
 .يح. ق ل الب ين: ا 184، ص 1( ا سن  ا لضلعي اجل اع ل كتب العش  ، ج 2)
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حف    و  ي ب ا راا ميت وانمياس  ک ه  يدرحال نيا. ميکنميمح وم  ياله

 ميکن هيو نشاط را به خودمان هد يشاداب، ط اوت، يس سبز، س يز طيمح

ب ه ، ه وا و اس تفاده درس   از لن خ ا  و، از لل وده ک  دن ل  زيبا پ ه و

 يخ دارا ش ک گرار ين وا ب ه ،خودمان هياول يازهاين نيحداقل تأم، منظور

 در يزن دگ ام اً گ  ياس  که د يموجود متاسفانه به شکل  يوضع .ميينما

 ين يبلند د يهاطبق لموزه، ميبخاط  داشته باش شده اس .  ممکنيغ ه ش

خداوند مسئول اس ؛ از جمله در  يهادهيانسان در قبال همه لف ، ياسام و

زاره  ا ک  ه     وت و جنگل جنگ  ل و، درخ   ، يزن  دگ طيحف    مح   ب اب   

، يلدم  يازهاين نيمأرفاه و ت نهيرود و در زمميبه شمار  يعيبط ياهيس ما

در  خ واهممي  کوتاه صف  نيا در اس . يبزرگ خداوند يهااز نعم  يکي

 س   يز طيمح   يلل ودگ از يخط   ات ناش   و س الم س   يز طيمح   ةن يزم

 ني ا ميمجب ور ميکن  ب از ش ت يبح   را ب نک هيا يب  ا :ميصحب  کنميک

 :ميالت را مط ح کناسو
ب ه  يوتع د وجود خداوند اس    يايمظه  گو ع يطب ديدانستميهنوز  ايل

خ ا  و ه وا ، ل ، ديس تيدا نمي ايول  اس  ينابخشودن يگناه يمظاه  اله
  هستند اتيح (ي)اصل يسه انص  اساس

م  گ  يحت  هاانس ان يب ه افس  دگ، س يز طيمح بيتخ ، ديدار خب  ايل 
لن ان ارتب اط  يب ا ش اداب، س  يز طيمح  يلبادساز  انجامدميلنها  ميحت

   تنگاتنگ دارد
 بکار رفته: ميو مفاه اصطالحات

بح   نيا رفته در به کار يهالغ  به مفهوم مطلب شت يفهم ب يب ا، لغاز در
 پ دازيم:مي يرا معن
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  :زيست طيمح

 دهي  نام طيدارد مح   اني  ج  يزن  دگ ک  ه در لن ييه  امکان يعن  ي طيمح  

 يهمگ  ابانيب و  يکو، انوسياق، شه  کي، ل  يجو. به انوان مثال شوديم

  .نديليبه حسا  م طياز مح يانواا

ب ه هم  اه   هي و غ گ از، ل ، زنده مانند خا   ياوامل غ، س يز طيدر مح

زن ده خ ود   ي غ طيب ا ه م و ب ا مح  وجودات زن دهم .دجانداران وجود دار

 س  يز طيمح  يابق  يه ا ب  اارتباط ني. اسازنديمتقابل ب ق ار م يارتباط

را  يس تيزمن اطق  يهنگام ب رس  ،س يز طيالزمند. کارشناسان مح اريبس

شامل موجودات زنده  محيطي س ي. ه  منطقه زدهنديمورد مطالعه ق ار م

 يک ه ب ه ب رس  ين ام دارد و دانش  س تميزنده اس  اکوس  ياوامل غ ژهيو

 (1).شود يم دهينام س يز طيمح اي ياکولوژ ،پ دازد يم ها ستم ي اکوس

 :هوا يگهآلود

 لل وده کنن ده در کي  از شيب  اي و کي حضور اس  از هوا ابارت يگللوده

ب ا  ادي به تعداد ز  شدهيبخارات تبخ اي و  يدود غل، خا  لزاد گ د و يهوا

ها را زنده جان گ ينباتات و د اتيح توانديمشخص متداوم که م يهاخواص

 . باشديم ،به مخاط ه اندازد

؛ للودگي محيط زيس  يک ي از مييبگو ديپ سشها با نيبه ا ييپاسخگو يب ا

 لي د. ام  وزهميو باش ندگان لن بش مار  روستا، شه  هاي جدي ب ايبح ان

در ارتباط با محيط زيس    هايي که شه هاچالش انواع مشکات و افزون ب 

                                                 
 ت انرتنتیي   (1)
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ق طب  چ هاکنون للودگي شديد هوا نيز بدان افزوده ش ده اس  . چنان، دارد

 و هزار ک ود  ساالنه بيش از سه ،لمارهاي ااام شده از سوي م اکز صحي

ب ه ال   ت نف   يتنفس  و يام اض قلب يسال و داراهزاران نف  اف اد کهن

را ب ه  دهن د. لل ودگي ه واي ش ه هاميشان را از دس   جان ،هواي للوده

ک ه  ودتوان شاهد ب ميخصوص در سااات اوليه صبح و نزديک شام بخوبي 

اي ک ه . قض يه تک ان دهن دهپوش اندميفضاي شه  را ، چگونه دود غليظي

ول تا ب ه ح ال در اي ن زمين ه اق دام ج دي انج ام ئي مسهاسفانه مقامأمت

ش ود دي د. ميروزه ا  ني را ا اند. به همين جه  وضعي  وخام  ه واهنداد

و  هفتوانند که خود را ب  س  وييميمشکات جدي  بسياري از شه وندان با

محل کار ب سانند. در همين حال بس ياري از کس اني ک ه مش کل تنفس ي 

س ام   يب  ا  يوض ع ني اند که در خانه محب وس بمانن د. ادارند مجبور

در  يلح ا  لل ودگ که از يتيجدا وضع ف سا شده اس .طاق  يجان و يروح

 يب  ياز م واد س وخت يناش  دود، ق  ار دارد ييباال اريگ اف بس و يصد يف

و  ياري  معيغ يسوخت يهامواد، کيپاست، دود ذغال، هينقل طيوسا  يفيک

 دهي باا  گ د انو درخت هارفتن جنگل نيب از، طيت دد وسا يخاکها گ د و

، ديافزايب حجم مشکات م دم ب و دهيگ د اديرس ززود  يم اس  تا م گ و

 ش نور واضح و  ميدار فهيما به انوان شه وند مسلمان چه وي انيم نيا در

ول ئمقامات مس کنار در، انسا ن مسلمان کيبه انوان  ميتوانمي اس  که ما

 . ميينما فايرا ا ياساس و يدينقش کل
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 :ستيز طيمح و اسالم

را گه واره و  يزن دگ طيح م و ع يکه طب، يف هنگ اسام و هاطبق لموزه 

، يزن دگ طيح ه  ک   ک ه ب ه م، دانديپ ورش و کمال انسان م سازنهيزم

. نظام کنديمقابله م، رشد بش  ناامن سازد يرساند و لن را ب ا انيو ز بيلس

شده و همه اناص  لن از اب  و ب اد و م ه و  دهيب  اساس حکم  لف ، ع يطب

ب س د و   يبه معنو  يدر پ تو لنها از مادميکارند تا لد و فلک در ديخورش

 ل ب ساند:در خود به کما يستگيو لخ ت را به شا ايدن

 يرش  د و تع  ال يب   ا، ع   يخ  ود را در ا  الم طب يه  اهم  ه نعم  ن  دخداو

ها ق ار داده اس . خداون د نعم  نيو مالک ا فهيو انسان را خل دهيلف ميلد

 1(1) ﴾عدً يُشَل الَِّ ى َخَ َق َلُکم اَّ  ِِف اْارِض جَِ ﴿ :ديمى ف ما يمه بان
ب  ا  ، ردد داوج و نيدر زم  ه ااز نعم "اس  که همه لنچه را  ىياو خدا 

 بکوشند. ع يحف  طب ييفند ب اؤهمگان م، نيا بناب  "ديشما لف 

در  يکل هس ت، ياسام ينيباس  و در جهان  يحف، از صفات خداوند يکي

انسان مسلمان ، ينيد يهاحوزه حفاي  پ وردگار ق ار دارد. ب  اساس لموزه

نگ ه  يتيو م وقع را در ه  مکان و خود ديارايصف  ب نيخود را به ا ديبا زين

بدان د.  يانس ان يزن دگ طيه ا از جمل ه مح ه ا و نعم امان  حاف  دارد و

  ي ب ا راا زي ن يزن دگ طيمح  و ع  يشدن طبو تلف ياز نابود ي يشگيپ

 اس .  يپرو حفاي  امکان يدارامان 

                                                 

 .29:  ق ن لرن  (1)
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 يهمه لنها مق رات يدخال  ک ده و ب ا يشئون و روابط انسان هياسام در کل

ه  موضوع با انوان  يکه ب ا س ين يبدان معن نيا کنيل .وضع نموده اس 

 طيمق ر داش ته باش د. مس ئله مح  يلن حکم خاص يو متداول ام وز ژهيو

ب ه  مياز من ابع اس ا کي چيدر ه نيقياس . به  ليقب نياز هم زين س يز

در ب اره  دي ب دون ت د يمط ح نشده اس  ول  ميحک ،س يز طيانوان مح

و  اتي در ل لي قب ني از ا يليو مس ا يسوزتشل، ياپاکو ن يپاک، نيزم، ل 

ت وان ميوجود دارد که ب ه کم ک لنه ا  ياديز احکام، منابع  يو سا  ياحاد

 ني س فانه در اأبدس   لورد. مت س  يز طيل محيمسا يب ا يقيمق رات دق

 ،قي از اه ل تحق يتوس ط ب خ ، اس که الزم  يلنطورميمورد از نظ  اسا

 اس . انجام نگ فته يپژوهش

 نگ  ان اريهوا بس  يللودگ  يوضع ،س د شدن هوا فصل زمستان و لمدن با

 خط ن ا  ارياطفال و اف اد کهن س ال بس  يکننده شده اس . بخصوص ب ا

 . شودمي

 ! محت م حضار

 يم دهاايگرارد و پميا    يعيو چ خه طب  يفيب  ک س يز طيمح يللودگ

، در جه ان ام  وز، ناه ا داردب و اهي گ، وانيح ،انسان يزندگ يب ا يبارانيز

تم دن  تمش کا نيو حادت  نيت از مهم يکيبه  ليتبد، هوا يمسئله للودگ

  يگش مچ اريبس  س يز طيمح ياس  و نقش انسان در للودگ شده يانسان

 يناگسس ت يون ديشده اس  و پ دهينسل بش  لف  يبقا يب ا، ع ياس . طب

 يوس تگيو پ ونديپ نيا يال رد. حض توجود دا ع يانسان و طب انيم

حق بن دگان  در ديکن شهيکند: تقوا پمي انيب ييبايرا به ز ع يانسان با طب
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. انس ان اني و چهارپا هانيماز س  ز يحت د؛يکه شما مسئول هست، و شه ها

از  يب  دارو لزاد در به ه ختهيه گز اجازه ن دارد خ ود را ره ا و لج ام گس 

 شيبه لسا، ع يساختن طب  انيو ن وک دد با للودهبداند و حق ندار ع يطب

س از پ  ورش و کم ال  نهيرا گهواره و زم ع يطب، يف هنگ اسام ب سد. در

رساند و  انيو ز بيلس، اامل نيبا ه  ک  که به ا، رو نيا داند. ازميانسان 

ب ه  يکند. متون مقدس لس مانمي  خوردب، رشد بش  ناامن سازد يلن را ب ا

ش م ده  ميگ ا يک ده و او را موجود ميا تک   ربش يهست، ميک  ق لن ژهيو

َومَحَْ نَد ُشْم يف الْدَرِ   َوَلَقْ  َك َّْانَد   َدِ  آَمعَ ﴿ف موده اس :  نيچن، يک ام  و ةو دربار
 1 (1) ﴾ِضي ً َواْلَبْ ِ  َوَرزَقْدَن ُشم اِ َ  ال َّيِ َب ِ  َوَفضَّْ َن ُشْم َعَ ى َكِثٍْي ممِ َّْ  َخَ ْقَن  تَدفْ 

و  اي ه ا را ب   م ک ب در درو لن ميداش تميگ ا اريما ف زن دان لدم را بس  
از مخلوق ات  ياريو ب   بس  مي داد يروز هازهيو از پاک ميسوار ک د يخشک

 نيجانش   اي م هون خاف  اوس  ؛ ز، . ک ام  انسانميديبخش يخود ب ت 
  ف خا ةيکه از ناح يک امت نياز ک ام  ب خوردار اس  و چن ميموجود ک 

، انسان ش ده ةکه دربار ي يتعب، روني. از اس يانسان ن  يغة به ، باشد ياله
کنن ده از اوام ل للوده يبه ب خ  نکيا، نشده اس  گ يموجود د چيه ةدربار

  .ميکنميشه  کابل اشاره 
 :امبريپ تريدر س يزگينظافت و پاک

 طه ارت و ن هيزم در يمطال ب ارزش مند اس امميرسول گ ا  هيس در
مسلم لمده اس  که لن بزرگ وار  حيکتا  صح . درخوردميبه چشم نظاف  
 اس . مانياز اميين يزگيپاک: 2(2)(مانينصف اإل الطهور) ف مود:

                                                 

 .70  :  اا لرن ( 1) 
 .2423( ا عةم الكبْي، ح يث 2)2
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نم  از ب  دون  :(1)1ططددلٍر( ْياتقبددن ادد     دد) لم  ده اس   : و در رواي    ديگ   ي

 . شودميطهارت قبول ن

، ده ان، ب دنف   نظا ق ل ش ده اس  ن منابع متعدد از رسول اک  م در

کار  يفضا، محل رف  و لمد، کوچه، يلوازم زندگ، خانه، لباس، ينيب، دندان

م  دارس و م اک  ز تجم  ع ، و اب  ادت؛ همچ  ون: نظاف    مس  اجد ليو تحص  

اس  .  گ فت هاس ام ق  ار  ژهياس  که مورد توجه ومياز امور مه نيمسلم

و روش  ب ماي پ اراني ا  واز ق لن و سنّ  و سخنان اصح يشواهد ف اوان

توجه و م اقب  ب  طهارت و نظاف    نهيمسلمانان در زم  هيلنان و س يزندگ

 :سدينومي نياز محققان مسلمان چن يکيوجود دارد. 
 ج هينت ميمس لمانان ق د انيدر م يو اجتماا يدرباره بهداش  شخص ديتأک
 بوده اس .ميفقه اسا ماتيتعل ميمستق  يتأ 

چن ان لن نيدر ق ون نخس ت ينبو  يت ب هياسام در سا صدر مسلمانان
از لن روز  يدر گزارش  يياروپ ا س ندهينو کي اادت ک دند که  يزگيبه پاک

 :سدينومي نيمسلمانان چن
 هي حاض  اس  غ را ته، در دس  نداشته باشد شت يب ناريد کياگ   مسلمان

 .دينما نيأمو نظاف  خود را ت يزگيپاک، دهينکند و با لن پول صابون خ 
، س  يب  انسان ن جايب ي يگسخ ، طهارت و نظاف  نهيدر زم ياله مکااح

ت ا او از ، ي اه  و ب اطن اس   يها يدي بش   از پل يبلکه هدف؛ پا  س از
َاد  ﴿د. در سوره مائده لمده اس : مند گ دبه ه شت يبهت  و ب ياله يهانعم 

 2(2)﴾...ُکمينِْعَمَتُو َع َ  ِتمَّ يَولِ  طِ  َُ م َ يلِ   ُ ي  يِک  اِ   َحَ ٍج ول ُکميَع َ  ْةَعنَ يهللاُ لِ   ُ ي ِ ي
                                                 

 .224( اي يح اس م، ح يث 1)1

 .65   ن: ا(  لرن 2) 
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و نظاف  ي اه  و ب اطن انس ان  يزگيپاک، ل  و نزول باران نشيفلسفه لف  

خداون د  يول ، س ين  يپرامکان، بدون ل  يشم ده شده اس . گ چه زندگ

 نزول باران ب  شم ده اس : يچهار هدف ب ا، ازدهمي هيدر سوره انفال ل

 و ناب مؤمن قل   ي تقو، از لنان طانيش يديزدودن پل، انمسلمان يزگيپاک

  لنان. يه گام يو استوارساز  يتثب

د َُ ميالسَّدم   اد ً  ل ِ  اِ د َ  ُکميَع َد نَد ِ لُ يو ﴿ :ديف ماميمتعال  اهلل َعدنُکْم   ِشبَ يد ِدِو وَ  َ طِ 
 1(1) ﴾ ِِو األق اعَ  ثَبِ تيقُدُ لِ ُکم وَ  ىَع َ  ِ طَ ْيْ َولِ    نِ يرِجَ  الش
 يها بلکه جنب ه، ندارد يبه مسأله طهارت و نظاف  فقط نگاه بهداشت اسام

 ياس . دااهامورد نظ  زي.. ن.و ياقتصاد، ياجتماا، يدرمان، ياخاق، ياباد

نگ اه اس ام ب ه   ي جامع، يغس ل و تخلّ ، استنشاق، مضمضه، هنگام وضو

چن د  يم الهتوان گف  که احکاميدر واقع  دهدميرا نشان  يزگيمسأله پاک

 منظور را در ب دارد.

ب ه مس أله بهداش   و نظاف    پي امب  اس ام فيش   ياز احاد يبخش

 و لن ابارت اس  از: ، اختصاص دارد س يز طيمح

از  رس  ول خ  دا :(2)2(ال جددن  ددت  ددة   اثمدد   ىتخ دديحن ال  ددلل ىهدد)

حاج   نماي د من ع ه درخ   مي وه دار قض اي  اي  س   ي زي که کس ن اي

  ده اس .ف مو

                                                 

 .11انف ل: (  لرن 1)
  .2392ا عةم ااو ط، ح يث (2)2
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از ب ول ک  دن در ل   پيامب  اک م :(1)1ا د   ال ا د ( يف بد ليحن  ىه نوح)

 ک ده اند. يراکد نه
از راه رفتن با يک  پيغمب : (2)2(النعدن اللاحد   ال  جدن يف يشميحن  ى)و ه

 لنگه کفش منع نموده اند.

إا    دلا َّ يفد   ئي د ٌ  ال عد ع فد ن حاد  وغمد    ني حح  م ويف ت  يبيوا) و ف موده اند:
کن د و گ فت ار  نياگ   چن ، از شما با دس  چ   نخوابد يو کس: (3)3نفسو(

 .ديرا نکوهش ننما يکس شيجز خو، و تماس او شود طانيش
م ا روش ن  يبخ ش ب  ا ني ذک  شده در ا يدهاياز نبا يفلسفه ب خ گ چه

 در ياز ه گون ه لل ودگ س  يز طيمح يزگيحف  سام  و پاک يول، س ين
 اري تمام ا ييتواند الگومي امب يپ دستورات روشن اس . نياز ا ياريبس
 ک  دار و، ت اردر رف ش انيجن ا  ا مسلمانان باش د به ما يجامعه بش  يب ا

 ما نشان داده اند.  يسعادت را ب ا يهاراه رفتار

  :(اا  ع اض ر وا ض ار يف: )قاعدة
 ياي زوا ميو تم ا، دارد يعيس و ارياسام قلم و بس نيدر د "الض ر" قااده
و  س  يز طيمح  بيتخ ، . از جمله موارد ض ر ديگميبش  را در ب   يزندگ
 انسان اس . يو اجتماا يف د يزندگ رساندن بيلس

هم ه ف  ق و  دهيدر حدّ ت وات  ب ه ا ب ات رس   يالض ر در قالب حد قااده
 قااده اتفاق نظ دارند. نيبه ا مياسا

                                                 
 .281ا يح اس م، ح يث  (1)1
.738، ص 3ن اآلاثر، ج   ح اشك (2)
.17430ع ااح ميث، ح يث ج ا(3)
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اس   ک ه  ني که نشان دهن ده ا مک م اسام ينب  يبا  نمونه احاد زا

 . نحوه استدالل در ديگميانسان را در ب   يشعاع قااده الض ر س اس  زندگ

 گ انيرساندن به د بيو لس انيدهد که اسام ض ر و زمينشان   يلن احاد

ط يمح  بي تخ ، اني از م وارد ض  ر و ز يک ي ديو بدون ت د،  ديپرميرا ن

 موجودات زنده اس . گ يانسان و د س يز

زدن ب ه شده که لن حض  ت ف م ود: ض  ر و ض  ر  يروا رسول خدا از

  اإل  ع( : )اض ر و ا ض ار يفف مود زين مؤمن وجود ندارد. و

و  يمس أله اتف اق نيوجود ندارد. ا گ انيدر اسام ض ر به خود و اض ار به د 

 جادکن ديمانع ا هکه در راه و جاد س ين زيجا ياحد ياس  که ب ا ياجماا

راه شود و ب ه  ياملش موجب تنگ نيکه با ا يبکارد و در صورت يدرخت ايو 

ن دارد.  وجودض ر و ض ار ضامن اس ؛ چون ، و ض ر وارد کند بيااب ان لس

اس تدالل  گ  انيدرمورد ض ر وارد نک دن به د  ياحاد نياسام به ا يالما

 اند.دهک 

  :ستيز طيمح و دانشمندان

م ا  يب  ا شدنيو صنعت تهيرا که مدرن يتبعات يمنف يامدهايپ، دانشمندان

دوب اره  ياي اح، اساس ني. ب  اداننديم يعيطب ياز باها شت يف اهم ک ده ب

در م ياامل مه، به لن نيزم يو شاداب يو ب گ داندن س زندگ س يزطيمح

 هاس . در انسان دينشاط و ام هيروح جاديا

اخل د اس  که ف د در نينسان به مثابه اتوسط خود ا س يز طيحم بيتخ 

دس  خ ود اق دام  متعمدا با ق ار داشته باشد و يکشت پ طاتم و در يايدر

اندازد ميرا درخط   هم جان خود جهينت که در دينما يبه س اخ ک دن کشت
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 يزن دگ طيمح  يرا ب ه لب ادان خداون د م ا کهيص ورت در، هم اهان را زين و

 لمده اس : ع ياط انسان با طبدرباره ارتب س ا  ده کام

 1 (1) ﴾ُشَل َحنَشَأُكم اِ َ  اأَلْرِض َواْ َتْعَم َُكْم ِفيَط ﴿
 نمود. واگرار لن را به شما يلباد و ديلف  نيکه شما را از زم اوس 

و ب ا تم دّنى  خت هيتباه ک ده و به تم دنى لو زيانسان ام وز ف دا  بش  را ن 

اش را لين دهبه دس  خود هش ک ده اند که هم ا  يناگز اينکه ايهم اه شده 

 :گويدمي روژه گارود  دانشمند ف انسو  تباه ک ده اس 

در خال که  مين منوال زندگى کنيبه هم ندهياگ  ما در خال سى سال ل"

 .ميا  خود زدههادس  به کشتن نوه مياسى سال گرشته زندگى ک ده

 طي: مح دي گوميخ ود  کت ا  مقدم ه شناس درجامعه نيابن خلدون اول"

 يگ رارد و س امتميا    يف د  يو کفا  يدرا، ب  هوش و استعداد س يز

اس . س اکنان  لندر اامال و رفتار در گ و سام   يروانهياقل و روح و م

لن ان  روش، ب خوردارند ياژهيو ياز نشاط و شاداب، نيمناطق معتدل ک ه زم

 يکمت  و لب ادان نلنا يدر زندگ طياف اط و تف ، دارند انهيم يمعتدل و منش

اس  . اات دال ب   جس م و رن گ پوس   و  شت يو ام ان در مناطق لنان ب

لنهاس   وهيو تعقل در امور و ش يشيدوراند، لنان حاکم اس  دياخاق و اقا

ن وع ق د و ، رواج دارد نش انياز حد کمت  در ب شيب يو شاد يو سبک س 

و اخاق  شهيفک  و اند يو حت يونو در ياندام ياه  يگرنگ و چگون، قام 

 دارد. يبستگ يو س يز طيو مح ع يو منش ه ک  به طب

                                                 

 .61(  لرن شلم: 1)
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 :هوا يآلودگ يهاامديپ 

 و ارخط نا يهوا بس  يللودگ يامدهايپ دانشمندان ا  ات و يهاافتهيبناب   

موج ود در ه وا  ن دهيشده اس  . ب ه گفت ه محقق ان؛ ذرات لال انيمهلک ب

  ي أخوا  ت  يرو ،يااصا  م کز ستميس يرو يرا  گرا قيانند از ط تومي

 يس امت يب  ا يج د يدي ه وا تهد يللودگ، گزارش نيد ب  اساس ابگرار

خط ن ا  دارد  يه ايماريدر ب  وز ان واع ب يا اس  و نقش ام ده هاانسان

انس ان مضض    يسامت يکوتاه ب ا اريبه مدت بس يللوده حت ياستنشاق هوا

هوا موجب  ينشان داده شده اس  که للودگ نيچن  ياخ قاتيدر تحقاس . 

 ب  وزشود ک ه ب ه نوب ه خ ود منج   ب ه ميدر بدن انسان  يکيژنت  اتييتغ

در واق ع  ش وند.ميام  اض خط ن ا    يس طان و س ا لياز قب ييهايماريب

 قي تحق ني گ رارد و امي  يت ا ، ان ل يد يمولکول ورا ت  يهوا رو يللودگ

بش   را  يزن دگ يه وا ب   رو ي ات مخ   لل ودگاز ا  گ يد يکي زين ديجد

طب تنف  و م اقب   ييکايدر مجله لم  قيتحق نيا اتيدهد. جزئمينشان 

  که چکيده لن به ش ح زي  مي باشد: منتش  شده اس  ينيبال

 يه ايماريبايجاد شود: مي ليباا  ام اض ذ يلحا  طب هوا از يللودگ –1

افون   دس تگاه ، نيدر رشد جن يناتوان، يحمله قلب، يا وق ،يقلب، يتنفس

، يخونکم، سوزش چشم و گلو، نهيدرد قفسه س، س فه، هير بيتخ ، يتنفس

، س  طان، يروان  و ياختاالت اصب، و مغز هيکل بيتخ ، فشار خون شيافزا

 .  يو ب نش يهوش بيکاهش ض 

 .يروان و يروح يهايماريب شيافزا –2

 . يجسم ييهايارميب شيافزا –3
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 دار.دوام يافس دگ –4

 .لمد شه وندانرف  و، مشکات ت دد –5

 باشد.مي ياديز يهاانيز يکه دارا يدياس يهابارش –6

 ياف  اد دارا کهنس االن و بخص وص اطف ال و رسزود يي هايم م گ و –7

  .يقلب يهابيماري

رف تن  نيب  س بب از  ي نها در و گ  ين اگون دوام اض گ باا  جهينن در و

 خواهد.  يامنطقه ستمياکوس

  :هوا يعوامل آلودگ 

 يهاب  درف ، باره  اياط   اف جو و، هاس    ، هات   اکم کثاف    درکوچ  ه -1

 .يفن ونيزاسيها ادم کانالبدرف  کيحف چاها به نزد، يفن يغ

 ل ي  ت استفاده از ف سوده و کهنه و ةينقل طيوسا يهاخا و  گ د دود و -2

  .نيسنگ يهاکيت اف و ياريمع يهاهجاد  يادم موجود و  يفيک ي ب يها

  ي ادم راا، ذغال، کيپاست ليبقاز  ياصول  يغ يسوخت استفاده مواد -3

 . ياريمع مناسب و يهاکشاز دود هاحمام

 .  يجامعه مدن اصحا  رسانه و، يانونقول ئتفاوت بودن مقامات مسيب -4

که درم ورد ميامو   اس  غيتبل، ونينحاور و تفاوت بودن ماصاحبانيب -5

 شده اس . مقدس اسام ذک  نيد نظاف  در

 يدر لل ودگ لن  ي أااوه ب   ت  که هاشه  ت اکم لن در نفوس و شيافزا -6

 شود.ميباا  ب وز ام اض مختلف  س يز طيمح

 ول وئمقام  ات مس   يتف  اوت يب  و گ  ف هن   گ و جن   يف  ات من   ا    -7

 .م دم يهاتوده
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 را ب ه دش   و يک ه من اطق جنگل  يد سوختنبود موا و يبدبخت وفق   -8

ب ه  کن ده و خينبات ات از ب  يهاش هير يحت  نم وده و ليسوزان تبد ابانيب

 .شونديم  يپاکستان س از يبازارها

 طيحفاي   مح  يم نظم ب  ا و دهينبود ب نامه کاماً سنج مجموع در –9 

 ،هاروزنام ه، اخب ار ،دي ج أ، مکات ب يدرس  يه اپ وگ ام قي از ط  س يز

 .يگ وه يهارسانه  يوسا ويراد، ونيزيتلو

ک دن الوفه  درو دهقانان، نک دن فصل چ اگاها توسط مالداران  يراا -10

خشک شده ک ه قت ل ان واع مختل ف  يهاسوختاندن الوفه اي قبل از تخم و

 .قبال دارد نباتات را در

 يتوس ط بعض  ه انکاد از بازاره ا و يب خ  ک ه در يصوت يهايللودگ -11

 يش ود بح دمي جاديا پک سوديل اي ضبط و ويروشن ک دن راد انداران بادک

 و ت  رلبم يهاخان  دن باش  د اکث   اً م  ينده  کن   ش ي  خ  ت ار ي  س ک  ه ب

 اس .  ي اخاقيغ

  م   دم ج  دا يزول زدن ب  ه ن  وام و ميام  و مع  اب  نشس  تن در از – 12

 ياخاق   ي رفتاره ا غ گون هنيکه متاسفانه ام وزه ا يزيگ دد. چ يدارخود

: نظ   ب ه اک  م امب ي شه وندان ش ده اس  . پ از ياريبس  يباا  شکا

 اس . طانيش ي هايمسموم از ت ي ينامح م ت

 : جهينت

 و، کش ور يش ه ها يه وا يان دهيفزا ياز للودگ يتوجه به خط ات ناش با 

 يس ام  مح ل زن دگ و بهداش  ، س  يز طياسام ب  حفاي  مح ديتاک

 را در يج د  يتداب نهيزم نيا در شه وندان  يسا و ولئطلبد مقامات مسيم
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 بيهوا لس يگللود هنگا از ميموسو يداشتن بادها کابل با شه  . نديبگ نظ 

الزم ، دس  گ فته ش وند يرو لياس  الزم اس  تا اقدامات ااجل ذ  ت يپر

بلک ه ب ه  پ  دازدمين زيچ چيدول  ه لياقدامات ذ اس  بخاط  يلوراديبه 

 موارد اضافه خواهد شد.  ياريبس هم در دول  دياوا

 :ستيز طيحفظ مح يشهروندان برا يکارهاراه

 از باشديتمام شه وندان م مشارک  ازمنديهوا ن يکاهش للودگ ديت د بدون

 نظاف   و نهيزم در ينواح و باشندگان شه  از يکي طلبد تا ه مي يرو نيا

، اط اف خانه، کوچه نظاف  در،  نديهم بگمحل سکون  خود س و شه  يپاک

 و ميو نگرارن د ام اکن ام و نديتاش را نما  ينها ميامو معاب  ها وس  

ش ه ما "ييب ايز شود. به ش عار يندگيلال شان دچار يزندگ محل يخصوص

خ انواده بخص وص  يرا به تمام ااض ا يشه  يزندگ وهيش نحوه و "خانه ما

م وارد  يرک  همگ انا توجه به ض ورت مش اموزش دهند. بل زياطفال خود ن

 باشد:مي يادلوريقابل  ليذ

 ها وس  ، جاده کنار يهايجو، هاکوچه در هازباله کثافات و ختنير از –1

 .ندينما يدارشان خود يهااط اف خانه

 . کند زيپ ه هازباله سوزاندن ب گ درختان و از –2
 يزن دگ  امون خانه ويپ يازپا  س يب ا هاکوچه ياهال ،خال هفته در –3

 . ندينما يراه انداز ميامو خود حش 
 يخ  وددارميامو مع اب  در ين يب ل  ده ن و خ تنير ک  دن و ادرار از -4
 .ندينما
 از ي يجل وگ يمد خود را ب  ال محل رف  و کوچه و، ياهال يهماهنگ با –5

 . ندينما  يکانک  خا  گ د و
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 .ندينما يفن نهيامع يچندگاه ازه  را  خود يموت ها –6
  وني را ب خ ود يشخص  يموت ه ا ي ض  وريغ يکارها حدالمقدور در –7

 . ندياستفاده نما ميامو طيوسا نک ده از
 محوطه خان ه و غ س نهال در تاش کنند با  ينها يفصل نهال شان در –8

 هوا بکاهند.  يللودگ از ،خود يمحل زندگ ييبايز ن ضمن ط اوت ولاط اف 
 .ندياستندرت نصب نما يهاکشدود ميامو يهابه حمام – 9
محل ت  دد خ ود  کثافات در ختنير تا از اموزنديب زيبه ف زندان خود ن –10
  .ندينما يدار
 !ميباش لباد سالم و طيمح يکه دارا يروز ديام به

 .قياهلل التوف ومن
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 54 

 

 آن در جامعه ديو فوا ينهال شان
جعل لكم األرض فراشا والسمآء بناًء و أنزل  نزا السزمآء نزاًء فز  ر   ياحلمد هلل الذ

حممززد و  ززه ولززم و أ زز ابم  دانيسزز یوالصزز و والسزز     زز، بززم نززا التمززرا  رم ززا لكززم
 :مي رونم الکر  يف ميانا بعد:  ا  هللا احلک .نيأمجع
 طان الرجيم، بسم هللا الرمحا الرحيم. وذ ابهلل نا الشيأ

نَززا بأززمأ َحززَدا أَل َذاَ   ززَا السَّززَماءأ َنززاًء فَ َنزخََزازخ َرخَض َوَأنزخززَلَ  َلك ززمخ نأ ﴿َأنَّززاخ َ  َززَل السَّززَماَوا أ َواألخ
ٌ  يَزعخدأل وَن﴾  1( 1).ََبخَجٍة َنا َكاَن َلك مخ َأنخ تز نخَأا وا َشَجَرَها َأ أَ ٌم َنَع اَّللَّأ َبلخ ه مخ  َزوخ

نزم  يفَ ، لرَع  َمر اً يَولَ ، غرأس  ن سخ أٌم َغرساً ي)لَ  : ا  رسو  مث  أوإنخَسزاٌن طز  أو  ك زَل نأ
 :(2) (.إلَّ َكاَنتخ َلم  َ َدَ ةً ، مةيَب

 کشانممي يآب يوــج شيبه پا نشانممي يدست خود درخت به
 فشانميـــم يادگارـي يراـــب خاکش يتخم چمن بر روميک

 يود شاخسارـــبسازد بر سر خ يکم کم آرد برگ و بار درختم
 يزاربزهـــختم س در ريشود ز در آنجا سبز و خرم ديرو نـچم
 ديگشاميود را ـدرختم چتر خ ديه گرما رو نماـــتابستان ک به

 ديرباميرهگذر را  رـــــدل ه  هيا را زساــسازد آنجمي خنک

                                                 

 .60منل: ( سوره 1)
 .2320(   يح خباري، حديث 2)
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 رود خوابميميرـروز گ انيم تاب يب حال و يب ياخسته شيپاب
 نجايکه ا يا :ديوـو گ داريب شود
 روح تو شاداب يکاشت يــدرخت

 !يگرام حضار

، يفصل زنـدگ و هاشگوفه و، بلبل، . فصل گلميستانه فصل بهار قراردارآ در 

 !کنمميآغاز  يزندگ درخت و فصل سخنم را با نيمتناسب به ا

 يزنـدگ درخـت در گـاهيجا مورد نقـش و امروز من در يهاصحبت موضوع

 .است آن ديفوا انسان و

 يمطلـب مننـ شـتريفهـم ب يبرم برامي چند لغت را که امروز بکار آغاز در

 .کنممي

 :ستيز طيو مح طيمح، غرس، حفاظت يديکل يهالغت 

، نهـال کاشـتن، رخـت نشـاندند، : کاشـتنيلغت به مننـ در غرس :غرس

 ندرخت نشـاند :اصطالح در قلمه کردن. قلمه زدن است و، دنيدرخت نشان

 شود.مياغراس غراس گفته  نهال و جمع آن

 :مراقبت ينگهدار "اسم "داشتن نگاه "مصدر" حراست، يدارنگاه :حفاظت

مجهـول و در کتـب  سـتيمصدر :حيتوضـ "از حفاظت امانت غفلت مکـن"

، مراقبـت، محافظـت، حراسـت يبـه منـان :اصـطالح در اسـت. امدهين يعرب

 .يپاسبان و هيوقا، تيوقا، ينگهدار، مواظبت

 طيدارد محـ انيجر يکه در آنها زندگ ييهاهمه مکان ينني طيمح :طيمح

 يهمگ ريو کو انوسياق، شهر ک، ي. به عنوان مثال استخر آبشوديم دهينام

 . نديآيبه حساب م طياز مح يانواع
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و  گـاز، آب، زنـده ماننـد خـا  ريعوامل غ، ستيز طيدر مح :ستيز طيمح

 ريـغ طيبا هم و بـا محـ موجودات زنده .به همراه جانداران وجود دارند رهيغ

 طيمحـ يبقـا يها براارتباط ني. اسازنديمتقابل برقرار م يزنده خود ارتباط

منـاط  ، يهنگـام بررسـ سـتيز طيالزمند. کارشناسـان محـ اريبس ستيز

شـامل موجـودات  يسـتي. هر منطقه زدهنديرا مورد مطالنه قرار م يستيز

 يکه به بررسـ ينام دارد و دانش ستميزنده است اکوس ريعوامل غ ژهيده وزن

 . شوديم دهينام ستيز طيمح اي ياکولوژ ،پردازديم هاستمياکوس

 ! کنمميآغاز  هاسوال نيا سخنم را با، در  بهتر مطلب يبرا

 يبـاال تيـهمـه اهم نيـوغرس نهـال در اسـالم از ا يچرا نهال شان :سوال

 ؟برخورداراست

 يهاسـفار  يکـاربـه درخت نيـبزرگـان د گريد و رحمت امبريچرا پ

 ديتاک يکاردرخت يرو، ميبزرگان عل و مانيکلمات حک نموده اند؟ چرا در

  .دارد ايهديچه فا بشر اتيح و يزندگ جنگل در درخت و اساساً شده است؟

  :گفت ديها باپرسش نيبه ا ييگوپاسخ يبرا

 اتيـح هيـهستند و ما نياست که درختان نبض زمثابت شده  ميعل نظر از

بـا جـذب  هسـتند کـه و درختـان اهـانياز گ يبنض يو حت وانيانسان و ح

از  يکـي کـه ژنياکسـ ديـکـربن و تول دياکسـ ياز جملـه د ميسـ يگازها

جـان  اتيـباعـ  دوام ح، اسـت وانيانسان و ح اتيح يازهاين نيترياساس

، اسـت اهـانيگ درختـان و روگـ در يزنـدگ هسالمت چرخـ، شودمي داران

 يزنـدگ دود و عصـر نيـدر ا ژهيـبـه و هـاجنگل بيـکمبود درختان و تخر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهال شاني و فوايد...         جمعه                                                   هاي خطبه

 

1033 

 

از  يکـي خواهد شد. لذا درخت وانيموجب انقراض نسل انسان و ح ينيماش

 عالم است.  دگاريآفر اتياز تجل يمظاهر خلقت و جلوه ا نيباتريز

و باعـ   يدگو مظهـر زنـمـيو خر يو شاخص سرسـبز ينماد آبادان درخت

 باشـد.مي نـتيطب يو رفاه مردم و صفا و پـاک شيهوا و موجب آسا فيتلط

 تيـزنـده جهـان از اهم يهـانييآ در هـاجنگل درخـت و ينگهدار حفظ و

و  اتيبنابر آ، مقدس اسالم نيدر د بخصوص ،برخوردار بوده است ةالنادفوق

ننمت و موهبت  نيا تيبه نقش و اهم ميتوانمي نيبزرگان د رهيو س اتيروا

 و ينهـال شـان، درخـت تيمورد اهم در نکيا، برد يپروردگار عالم پ ميعظ

  .ميپردازمي ستيز طيمح ربشگرف آن  راتيثأت و هاجنگل

 :قرآن در درخت

آن  ديـانـواع فوا متندد وجود دارد که درباره درخـت و ياتيآ ميکر قرآن در

خداونـد  يهاو ننمتاز مواهب  يک، يقرآن اتيبر اساس آ، سخن گفته است

 فهيشـر اتيـو روا مهيکر اتيبهشت که در آ يهايژگياز و يکي در آخرت و

در  :ديـافرمميکه قـرآن  باشد آنگاهميدرخت ، بارها به آن اشاره شده است

بـه  و... سـتيدرختـانش نهرهـا جار ريـوجـود دارد کـه از ز ييهابهشت باغ

 شود. مياشاره  يننمت بزر  اله نيعظمت ا

خـاص درختـان اشـارات  تيبه موقن يکتاب آسمان نيا اتياز آ ياريبس در 

 شده است.  يا ژهيو
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 درختان خداوند متعال را سجده مي کنند:

زج د  لَزم  َنزا يفأ السَّزَماَوا أ ي َأَلَخ تَززَر َأنَّ اَّللََّ ﴿ :ديـفرمايم يتبار  و تنـال خداوند سخ
َرخضأ َوالشَّززززمخق  َوالخَََمززززر  َوا َززززا   َوالشَّززززَجر  َوالززززدََّوا ُّ وََكتأززززَوَنززززا يفأ األخ َخَأ ززززَا  ٌ لنُّج ززززو   َوا  ن أ

...  2(1) ﴾النَّاسأ
ها و خداونـد و هـر کـر در آسـمان يکنند بـرايکه سجده م ينيبينم ايآ

ها و درختـان و جنبنـدگان و د و ماه و ستارگان و کوهين است و خورشيزم

 "...از مردم و يشماريعده ب

سـخن از  "الـرحمن"سـوره مبارکـه  6ه يـآ ننـيو همچ فهيه شرين آيدر ا 

يان آمده و در کنار آنهـا سجده موجودات در برابر ذات اقدس پروردگار به م

سـجده در اد شـده اسـت و ي ن ساجدانياز ا يکي ز به عنوانين "درخت"از 

 است. يار فروتنهخضوع و اظ، تذلل يلغت به مننا

 :عالمت قدرت خداوند درخت

  ارير هوشــــسبز در نظدرختان  برگ

 است منرفت کردگار  يهر ورقش دفتر

همـواره مـورد غفلـت ، نش درختانيکار خلقت و آفر که در ياساس يانکته

يم و به قـول قـرآن کـر يقيان حقياند  که دانا يارد و تنها عدهيگيقرار م

ات يـش حيآفـرن" کنند، همانهايدا ميپ يرساند بدان دست "األلباب يأول"

. "سـازديم دتنومنـ يام از آن درختـياست که به مرور ا ينهال دل بذر ودر 

و  يز محـو جمـال ظـاهريچ ش از هريپ، مينگريهرگاه به درخت م همه ما
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 ين حجـاب ظـاهريـاز ا يم و کمتـر کسـيشويوه و شکوفه آن ميبرگ و م

زتر از يانگبـرد. شـگفتيم يقت مطلب پـيبه عم  و مننا و حق عبورکرده و

 يسـبز  است که باع ييرويهمانا آن ن« ياردر نظر هوش، رختان سبزبرگ د

سوره مبارکه نمل چنانچـه  60ه يدر آ، لين دليشود و به هميات آن ميو ح

ن و نزول باران از ينش آسمانها و زميپر از اشاره به آفر، در خطبه ذکر شد

 ن نکتـه مهـم پرداختـهيـسپر به ا، ها اشاره شدهش بستانيبه رو، آسمان

د کـه اگـر يدر درختان بنگر تايجاد حيت ايفيها به کانسان يشود که ايم

از جانـب خداونـد ، بخـش يزنـدگ يسويدهنده و آن دم عاتيح يرويآن ن

شــان ده و از محصوليـانـــيها را روـد کــه آنــيودـبـــن هرگــز قــادر، ودـبـــن

 د.يبرخوردار شو

زَا السَّزَماءأ َنزاء َأنَّزاخ َ  َزَل السَّزَماوَ ﴿ :ديفرمامياهلل متنال   َرخَض َوَأنزَلَ  َلك زم ن أ ا أ َواألخ
 فَ َنََاخنَززا بأززمأ َحززَدا أَل َذاَ  ََبخَجززٍة نَّززا َكززاَن َلك ززمخ َأن ت نَأا ززوا َشززَجَرَها َأإألَززٌم نَّززَع اَّللَّأ بَززلخ ه ززمخ  َزززوخ ٌ 

 3 (1) ﴾عخدأل ونَ ي
 يبذرافشـان تنها انيش درختان و رشد و نمو آنها کار ما آدميدر امر رو، يآر

ده و به نور آفتـاب ين بذر آفريات را در دل ايکه ح ياما کس، است ياريو آب

ن دانـه را يـدهـد تـا ايبخش باران و ذرات خـا  فرمـان ماتيو قطرات ح

 تنها خداست. ، ديانيبرو

شـاخه و ، شود کـه تنهـا بـرگ و سـاقهيجه حاصل مين نتيب اين ترتيبد و

سـت کـه بـه يل درخت نيو شکل و شما، توه و شکوفه و قد و قاميم، شهير
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 يشـمند در ورايبلکـه انسـان اند، دهديم يد و خداشناسيانسان درس توح

 نکند؛ همـايتر را مشاهده مالنادهفوق ييرويتر و نميعظ يقدرت، ن ظواهريا

ده شـده و قـرار يـدم خداونـد در بـذر و نهـال يکـه از سـو ياتيح ييروين

 د. ينمايز ميانگو شگفتبا يز يوقل به مخليرد و آن را تبديگيم

 :شد ه است ليدرخت تمث از قرآن در

 ي  مننوياز حقا يم بنضيتفه يبرا، مياز قرآن کر يات متندديدر آ خداوند

ش اسـتفاده يقدرت خـو يهادهياز آفر ين امر از گروهيا يجسته و برا بهره

مبارکـه سـوره  در .اشـاره نمـود درخـت تـوان بـهيکرده که از جمله آنها م

ز  َاا يََزًة َكَشزَجرٍو طَ يَنزَتً  َك أَمزًة طَ  َف َضزَرَ  اَّلل   يزَأَلَخ تَززَر كَ ﴿ :م آمده اسـتيابراه ََزٍة َأ خ
 4 (1) ﴾السََّماء ََثبأٌت َوفَزرخ  َاا يفأ 

ه فرمـوده يتنومند و پربرگ و بـار تشـب يبه را به درختيکلمه ط، هين آيا در

انبـوه و فـراوانش  يهاشـد و شـاخهبايمحکم و استوار م ياشهير يکه دارا

 يهـاوهيم، رسـديآن فـرا م يپهنه آسمان را فراگرفته که چون فصل بارده

  .آورديم يرا به خود جلب کرده و به شگفت يانندهيار  توجه هر بيبس

ا تَّتخ نأا فَزوخقأ اأَلرخ يتٍَة َكَشَجَرٍو َ َأ يَوَنتل  َك أَمٍة َ َأ ﴿ قرآن کريم ميفرمايد: ضأ َنزا تٍَة اجخ
يـان اسـت و شـباهت آن بـا در م "يثـهکلمـه خب" سخن از5(2) ﴾ََلَا نأا  َزَرارٍ 

بنا به  .ار استين مفسران بسيز اختالف نظر بيه نين آي. در ا"ثهيشجره خب"

بـه يثـه در مقابـل کلمـه طيد: کلمـه خبيـگويم يکي از علماءي، بلارجاع ق

                                                 

 .24( سوره ابراهيم: 1)
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  يـخب يه بـه درختـک، شر  به خداست، ثهيکلمه خب .. و مقصود از.است

اصل ثابت و قـرار و آرام و ، جهيکنده شده باشد و در نت ياز جا، ه شدهيتشب

 .دراويببار ن يگريجز شر و ضرر اثر د،   استيچون خب و، نداشته ينيمن

  :انسان اتيح درخت در نقش

ر و يان تـأثيـبـه ب، مياز قرآن کـر هين نوشتار با اشاره به آين بخش از ايا در

ات يـات حياز ضـرور يکـي نيه تـأميـان از زوايـآدم يدر زندگنقش درخت 

 م:يپردازيم "آتش ينني"ميآد

ًَززرأ اَنرًا فَزز يالَّززذأ ﴿ :ديــفرماميمتنــال  اهلل َ خ ززَا الشَّززَجرأ األخ نخززم  َجَعززَل َلك ززم ن أ إأَذا َأنززا م ن أ
 6(1) ﴾ت و أد ونَ 

 آتـش را پـر شـما شـما از آن درخـت يکـه قـرار داد بـرا ياوست کسـ 

 د آتش را. يافروزميبر
دانـد يم ينش آتشـيقدرت خداوند را آفـر يهااز نشانه يکي فهيه شريآ نيا

آور اسـت کـه چگونـه شـگفت يرا بسـيـز .شوديد ميکه از درخت سبز تول
ب گرمـا و يرا از آسـ مـيآد، بخـش آنه خنک و روحيسبز ـ که سا يدرخت

ل بـه يتبـد، گـريد ينديدارد ـ در فرآيد در امان نگه مياشنه سوزان خورش
فـرو  يستيز را در کام مرگ و نيتواند همه چيگردد که ميافروخته م يآتش
 .پروردگار توانا ييست مگر به واسطه اعجاز و قدرت نهاين نيا .برد

نخزم  َشزَجٌر  يه َو الَّذأ ﴿ :ديفرمامياهلل متنال   نخزم  َشزَراٌ  َونأ َأنَلَ  نأَا السََّماءأ َناًء لَّك م ن أ
 7 (2) ﴾م ونَ يمأ ت سأ يفأ 

                                                 

 .80( سوره يق: 1)
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و از آن ، ديآشـاميکنـد کـه ميگوارا نازل م يآب، که از آسمان ياوست کس 

 د. يبريوانات خود را در آن به چرا مياند که حيرويم يدرختان

وانـات يح ين غـذايدرخت که همانـا تـأم ياز کارکردها يکي ه بهين آيا در

 .اشاره شده است، باشديم يراهليوانات غيح يو برخ ياهل
 برکـات هـا ودهد کـه از ننمتميبه انسان تذکر  اتيآ نيخداوند در تمام ا 

 يننمت را به آسـان نيا ليخداوند وسا نکهيو زراعت وا باغ و بستان، درخت
و  يشـانبـه فرهنـن نهال ديـقـرار داده اسـت غافـل نباشـد با ار يدر اخت
در  يفرهنن نهال شـان ياياح که رايز، دهد تياهم يآن وکشاورز ينگهدار

کـه  يا يگذارهياست چنان سرما نتيدر طب يگذار هيسرما يواقع به مننا
آن را  جـهينت ياسـت کـه حتـ يا هيسـرما نيـا و ستيرنيپذ انيگاه ز چيه

کامـل ، اسالم نيمب نيد يهاييباياز ز يکي، نديبميآخرت  و ايانسان در دن
 زيهر چ وگرفته نشده  دهيناد يارزشمند زيچ چيکه در آن ه بودن آن است

 آن جملـه درختـان و آن مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. از تياهم زانيبه م
باعـ  ، ينمـاد آبـادان اهـانيدرختـان وگ، گـريد اسـت. بـه عبـارت اهانيگ

 يورفاه انسان شيو موجب آسا الطافت هو، يطراوت زندگ، يخرم، يسرسبز
 يننمتهـا از مواهـب و يکـي ليدل نيبه هم .باشدمي نتيطب يپاک و صفا و

کـه در  يبهشت و رضـوان حـ  تنـال يهايژگياز و يکي خداوند در آخرت و
مبـار   هيـآ نيـباشد مانند اميدرخت  متندد به آن اشاره شده است اتيآ

َا أ َأنَّ ََل زمخ َجنَّزاٍ  ﴿: ديـفرمامياهلل متنـال که  زرأ الَّزذأيَا وَنن زوا َوَ مأ  زوا الصَّزاحلأ َوَبش أ
ززاخ  َخززل  ََتخززرأي نأ ززاخ  َز نَززا نأ ززاخ َقَززَرٍو رأمخ ًززا  َززال وا َهززَذا الَّززذأي ر مأ زخ نخَاززا نأ َززار  ك  ََّمززا ر مأ  ززوا نأ َخ َ  ََتخاأَاززا األخ

ًا َوََل مخ فأيَاا َأمخَواٌ  ن َطاََّرٌو َوه مخ فأي  8 (1) ﴾َاا َ الأد وخنَ َوأ ت وا بأمأ ن َاَشاَبأ
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 يبشـارت ده کـ، جـام داده انـدان سـتهيشا يکارها، اندآورده مانيکه ا آنان

هـر ، است يدرختانش جار يرآنها است که نهرها از ز ياز بهشت برا يهاباغ

 همان است که قـبالً نيا :نديگومياز آن به آنها داده شود  ياوهيزمان که م

و  "تر اسـتيعـال وچقدر از آنها بهتر  هانيا يول"داده شده بود  يروز به ما

 کسـاني ييبـايو ز يهمه از نظرخـوب، شودميا آورده آنه يکه برا ييهاوهيم

دانـه در آن  ديـو جاو، اسـت زهيپـاک پـا  و يآنـان همسـران يراـو بـ .دـان

            خواهند بود.

فصـل بهـار  نيـا نباتـات و زراعـت در کاشت و بذر و يکشاورز و يشاننهال

 سـتيز، يگون اقتصـادگونا ديفوا يو دارا ها داردانسان اتيح نقش مهم در

تـوان فـرض و به نوعي کاشت نهـال را مي، باشدمي... رهيوغ يصح، يطيمح

 کفايي قلمداد نمود.

  :يدرخت کار مورد درخت و بزرگان در و امبريپ جمالت

، از آغـاز اسـالم مينيبمـي ميکنمـيخشان اسالم مراجنـه در خيبه تار يوقت

آن  يبـرا ياريبسـ لتيدر کاشت درخت سفار  کـرده و فضـ نيبزرگان د

 اند.داشته  انيب

َنزاخ غَزَرَس »: ديـفرمامي، يکـاردرخـت و درخت تيـدر اهم اسالم امبريپ
 9 (1) «َأوخ َسَ ٌع َأوخ َدابٌَّة فَزا َو َلم  َ َدَ ةٌ   ٌ فََ َكَل نأنخم  إأنخَساٌن َأوخ طَ  او  َمرع مر اً  َغرخًسا
 يبرا، استفاده کند ييپاد که از او انسان و پرنده و چهاربکار ينهال يهر کس 

 او صدقه است.

                                                 

 .27043( نسند امحد، ر م احلديث: 1)
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و مـنظم خرمـا و  بـايزي، طـوالن يهان مال دسـتهيهمچنان فرمود: بهتر و 

  وه دار است.يدرختان م

از  يکـارد که درختيآمين به دست يچن امبر خدايسخنان پ مجموع از

انسان اسـت و خرمـا بـه عنـوان سودمند  يهاار ارزنده و ماليبس يهاشغل

بـه  يرهـايدر تنب يت مطرح شده اسـت و تـأمليدر روا، ز درختانا يانمونه

 ن مدعاست. يف گواه اي  شرين حاديکار رفته در ا
وه و يـميدرختـان ب، نيـبزرگـان د و امبريـازپ دهيات رسـيـاز روا يبرخ
ن يـاز درختـان در ا يگونـه بهـره ورشـود و اصـوالً هرميرا شـامل  يجنگل
ر بـه يت اخيه روايکه خداوند بر پا يپاداش ،گنجد. به عنوان نمونهميات يروا

آن  ازاست که مخلـوق خـدا  يادهد در برابر هر گونه استفادهميکار درخت
ا از يـ ه آن و چه از منظر چشـم نـواز ويچه از سا، وه آن باشديببرد؛ چه از م

 ا از شاخ و برگ آن. ي د ويآميکه از آن به وجود ميف و ساليلط يهوا
بخشد و بـا يرا شدت م يکارد بر درختيامبر اسالم تأکيپ يگريت ديروا در
د: يـفرمايم حضـرت يثيورزد؛ بر طب  حديخاص بدان اهتمام م يلحن

 10(1) « ة ف يغرساايحدكم الَيانة، و يف يده فسأ هإن  انت   »
در دسـت  ياز شـما نهـال يکـي امـت برسـد ويابد و قي انيعمر جهان پا اگر

د فرصـت را از يـبا، قدر کاشـتن آن فرصـت باشـد چنان که به، داشته باشد

 دست ندهد و آن را بکارد. 

مراقبـت  حفظ و و يشاننهال، يکاراسالم در مورد درخت داتيرغم تاک يعل

 وجـود درخـت و يبـرا يبشـر يهاتجربـه و مـيلحاظ عل امروزه از، از آنها

                                                 

 .183ص  3،   12933ر م: يث( نسند امحد، حد1)
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بـه  الًيـذشـمرده انـد کـه  را بر يشماريب ديفوا يزندگ طيمح در هاجنگل

 : ميپردازميآن  يبخش

 د؟ ندار يديدرختان چه فوا دينادمي ايآميگرا حضار

  :يزندگ يدرختان برا ديفوا

، يقلبـ مـارانيب ايـ و يبند از عمل جراح مارانيب شتريثابت شده است ب -1

 يبسـتر و درخـت نـتيرو بـه طب يابـا منظـره يدر اتاق هااگر در شفاخانه

 شود.ميتر عيبهبود آنها سر، شوند

شـوند نشـان دهنـده ميکاشـته  شـهر يهـاکه در جاده يوجود درختان -2

بـه  لـذا اسـت نـتيانسـان و طب نيبـ مييقد ونديها و نشان پسر  ييبايز

سـال تـا از درختـان کهن ميکنـ يسـن يهمگـ، رابطه نيمنظور استحکام ا

 .ميبه عمل آور يشتريمحافظت ب مييقد

آنهـا را رقـم  ييبـايدرختـان ز نيـام اتفاوت در قد و ضخامت و اسـتحک -3

کاشـت  دراوقات  يگاه هازنده هستند و ما انسان شهيکه هم ييگو، زندمي

  .ميورزمي غيخود در را از بايمناظر ز و ميکنمي يدرختان کوتاه

 ينما، مناط  گريو د هاسبز در شهر يمهم درختان و فضا دياز فوا يکي -4

 گـريد يمنافن، موارد نياز ا ريبه غ، است هيسا جاديفصل گرما ا در و ييبايز

به  زيرا ن يو اقتصاد يطيمح ستيز، يهمگان ةاستفاد، ياجتماع دياعم از فوا

 همراه دارد.

ما بـا نگـاه بـه  .برندميو درختان همواره لذت  نتياز وجود طب هاانسان -5

نشـان  قـاتي. تحقميرسـمي يو حر زنـدگ يبالسبک، به آرامش، درختان

  .ميدانميخود  ياز زندگ يرا بخش انسانها درختان ما ستاداده 
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البتـه در مـورد کاشـت درختـان در ، کنـدمي جاديدر خانه ا بايمناظر ز -6

همواره توجه داشت که نوع و انـدازه  ديبا "خانه" اطراف يخصوص يمحوطه

 نکـهيوارد نشـود مگـر ا هاهيهمسا يخصوص ميباشد که به حر يآن به شکل

 آن ديـفوامنـد بـه اسـتفاده از نمـا و با تواف  با شما عالقه زين شما هيهمسا

 ديـتوانميو مناسب محل کاشـت درختـان   يدر انتخاب دق نيا باشد. بنابر

 .ديمجاور را اشغال نکن يهاساختمان يفضا و نما
 يينمـا جـاديهـا و ابا احاطـه کوه خود اتيطول ح در درختان همواره و -7
 طيدر حفظ محـ، وحش اتيپناهگاه ح، يظ منابع آبحف، هوا يزگيپاک، بايز
تابش نور  مقدار ريآب و هوا تحت تأث يرا دارند. چگونگ ييبسزا ريتأث ستيز

 ةليوسـاسـت. در تابسـتان اشـنه آفتـاب ب يبارنـدگ زانيـبـاد و م، ديخورش
 لتـريصـورت فه شود و در زمسـتان بـميجذب  يدرختان تابستان يهابرگ

تابستان با وجـود درختـان و  يدر گرما، شوندميه برگرداند نتيشده به طب
 ليدل ني. به همميبرميخنک آن لذت  ميآن از نس هيسا ريپناه گرفتن در ز
 .ميکارمي، يدرختان تابستان، اطراف خانه اکثر ما در محوطه

 فـايشان حکـم بادشـکن را هـم ادرختان با وجود شاخ و برگ نيهمچن -8
 يهـابا مقاومت در برابـر بـاران و آب ديشد يهايدر موقع بارندگ، کنندمي
 شوند. مي ليس جاديمانع ا يجار
، شودمي دهيد يقطرات شبنم کمتر، درختان بلند ريز يهاو بوته هاعلف در

 شود.مياز سطح خا  آزاد  يکمتر اتيراد يچرا که در شب انرژ
 کاشـت آنهـا در، از درختـان يکمتر ناشـ يو درجه دما يخنک ليبه دل -9

 هاچـون سـاختمان يبا وجود مـوانن يشتريب يسطح شهر باع  تنادل دما
 شود.مي …و
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 لتـرينقـش ف يبه نـوع هاشمشاد درختچه و، درخت، سبز يفضا جاديا -10

، گـرد و غبـار ييجابا جابه، خود زميکننده هوا را به عهده دارند. آنها با مکان

جـذب ذرات آلـوده ، ژنياکس يسازو در مقابل آزاد کاربن داي اکسيدجذب 

شـده و  هيفتصـ يهوا، گوگرد دياکس يد، کاربن مونو اکسيدچون  ياکننده

 دهند. ميقرار  ما اريرا در اخت يترسالم

 دايـپ انيـزنـده دوبـاره جر نـتيطب، با وجود درختان در سـطح شـهر -11

 ةچرخـ، نديآمي …يسازسکونت و النه يآنها برا يکند. پرندگان به سومي

 نتيطب نيتنامل ب، صورت نيو به ا ابدييآنها ادامه م يتکامل ريو س يزندگ

 اللخـ مـا در يسـفانه شـهرهاأمت امـا .رديگميشکل  ينينششهر يو زندگ

ننمـت محـروم  نيـا از خانمان سوز اکثـراً يهااثر جنن در يمتماد انيسال

متفـاوت  يهاگونـه با کاشت نهال از گريد بار کي ميشده است. ما تال  کن

سالم  يزندگ و ديخود ام يهاخانه ةمحوط و هاکوچه، تان درسطح شهردرخ

  .ميکن ايرا اح
فصل  نها درآبا طراوت  هيسا استفاده از، آن يهاوهياز م ياستفاده فصل -12
 اريبسـ يآلـودگ و هـايماريکـاهش ب وجود درختان در استفاده ازو...  هارـب
 است.  ديمف
 :يريگجهينت
 و نيـبزرگـان د داتيـتاک، توجهـات خـاص قـرآن م واسال مياساس تنال بر

و  يمسـوول بـوده و در صـورت کوتـاه نـتيدر برابر طب انسان، دانشمندان
 ،از آغـاز نبـرد شيپـ يکـه حتـ يابه گونه، گيردقرار ميغفلت مورد سوال 

نسـبت بـه درختـان و  يحقـوق انسـان تيـبه رعا هيمسلمانان عالوه بر توص
 اند.شده هيز توصين ستيز طيمح
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در جهت انجـام  دياز ما با کي فصل بهار هر دنياساس با فرا رس نيبر ا پر

خـود  يحسنات اخرو رهيبر ذخ يبوده و با غرس هر نهال ميسه ريامر خ نيا

 از تمــام منــافع درختــان ميبتــوان ييايــدن يعرصــه زنــدگ در و .مييفزاـيـــب

  .ميمند شوبهره

 نيشـتريب امـا م در بـر دارنـد.ه را يو حفاظت مخارج ينگهدار يبرا هگرچ

 اسـتفاده از، هـانهال ديـخر ينن، يهمان ابتدا است، کاشت آنها يبرا نهيهز

 ديدر خر ديشما از درخت با ةو استفاد ازيبه نوع ن يکه بستگ، محل مناسب

 يهابرگ وهرس کردن شاخ ، يرسانشامل آب يمخارج بند، ديآن دقت کن

 زيـن هـاو دوباره کاشتن آن درختان ييمواقع جابه جا يزائد است و در بنض

 طلبد.ميدقت الزم را  نهيزماين  که در، را به دنبال دارد يگزاف يهانهيهز

آنهـا  ميو تـرممـيعل يدگيرسـ، سـبز يعملکرد بهتر درختـان و فضـا يبرا

 تيکه خاص يحرث به موقع )تا حد، خا  يپاشو سم تياست. تقو يضرور

 شيهمواره سـرعت رشـد درخـت را افـزا، خود را از دست ندهد( يدههيسا

توانـد بـا مي اهانياز گميو عل يخانگ يهادهد. با گذراندن دوره مراقبتمي

سـبز خـود  يبهتـر فضـا تيفـيـک يراـمـورد بـ نـيدر ا يشترـيـب کاتـن

 .دياستفاده کن

 جنـن و، خشـونت از يعـار، کشور آبـاد سرسـبز ميکه بتوان يروز ديام به

  .ميداشته باش يرانيو

  ياهلل التوف ومن
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 آن دينکاح و فوا
 ثي م دة  ومحة ح   نيال ووج نيوجعل ب  يابلنکاح الشرع نيشرف املؤمن يهلل الذ احلمد
 قال: 
مَّ َدةًَّ  َومَحْةَ ًح  َنُكمي َوَجَعَل بَ  هايَأْن َخَلَق َلُكم مِ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا ل َِتْسُكُندا ِإلَ  تِهِ ايَوِمْن آ﴿

 1(1) ﴾َتَفكَُّرونَ يَقْدم  ل ِ  ت  ايَذِلَك َل  ِإنَّ ِف 
حمم   د ال   ذي محب   م ش   با  ا م   ح  بن   ايو ب دانيالرة   ح      ن   ي یوالس    م عل    والص     

 2 (2)« مين سيفمن محبم عن  نيت فل النکاح من  نيت»ابلنکاح وقال: 
 اما بعد:  

 ينکاح کردن را خلق نموده است تا سبب بقا زهيمتعال در انسان غر خداوند

مررد و  يزنرد  يبررا ياسالم نکاح را راه حالل عتيا شرنسل انسان شود. لذ

 زن در کنار هم قرار داده است.

 :نکاح فيتعر

 گريکرديمررد و زن را از  يشود که اسرتفاده ننسرمي فته  يبه عقد نکاح

 سازد. ميحالل 

                                                 

 .21محوم: (  دمحه 1)
 .520، ص 1، ج 2308(  نن الدامحمي، محقم  ديث: 2)
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 :نکاح تيمشروع يهاحکمت

 :ديفرمامي اهلل ،شودميو آرامش انسان  نانينکاح سبب اطم .1

مَّ َدةًَّ  َومَحْةَ ًح  َنُكمي َوَجَعَل بَ  هايَأْن َخَلَق َلُكم مِ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا ل َِتْسُكُندا ِإلَ  تِهِ اي آَوِمنْ ﴿
 1 (1) ﴾َتَفكَُّرونَ يلِ َقْدم   ت  ايَذِلَك َل  ِإنَّ ِف 
است کره از ننرو خ خودتران همسرران   نيا يکيى او هاو از نشانه»: ترنمه

د. يرامدوسرت  و رحمرت ن تانانيو م ديريآرام بگ هاتا با آن ديبراى شما آفر

 «.ونود دارد  يهانشانه شندياندننعمتخ براى مردم  که م  نيآرى در ا

در  شدن آن: رسرول اهلل ادينسل و ز يبقا ياست برا يهاليوس نکاح .2

ِ ِ ُمَك ا» :باره فرموده استنيا  «اَم حِ ياْلقِ  ْدمَ ي  اءَ ي ثٌِر ِبُك ُم ا َنْبِ تَ َووَُّجدا اْلَدُةوَة اْلَدُلدَة فَ ِِ
(2) 2 

به  امتيمن در روز ق رايز ديکننده ازدواج کنمانيبا زنان پرمحبت و زا يعني

 ."کنمميافتخار  ايبودن شما به انب اديخاطر ز

نسب از  قيطر نينسب است: و از هم ينگهدار يبرا يدرست لهينکاح وس .3

شد ميبود پدر مشخص نميا ر نکاح ن ،ابديميشدن نجات  عياختالط و ضا

 ييهاتوانستند به تنميهم ن هاماند و آنميبر عهده زنان  هااوالد تن تيو ترب

  شت.مي هکار را انجام دهند لذا نسل انسان با خطر انقراض موان نيا

در  رايرکنتررول ششرم و محاف رت فررج اسرت: ز يبرا ينکاح راه مناسب .4

َِ ِم ْنُكُم اْلبَ اَءَ  فَ لْ  اي» آمده اسرت: فيشر ثيحد  ،تَ َووَّجْ يَمْعَش َر الشَّ َباِ  َم ِن اْ  َتََا

                                                 

 .21محوم: (  دمحه 1)
 .66ص  6، نسائي، ج 54ص  3(  نن ابن ماجه، ج 2)
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نَُّه َأَبضُّ لِْلَبَصِر َوَأْ َصُن لِْلَف ْرج  رروه نوانرانه هرکره از شرما تروان  يا"1(1) «فَِِ

نکراح سربب کنتررول ششرم و محاف رت فررج  رايرنکراح کنرد ز ددار نکاح

 . "شودمي

  :نکاح حکم

 :ابديمي رييکننده تغ توجه به حالت نکاحنکاح با  حکم

نکاح سرنت مؤکرد اسرت  ،که سنت مؤکد است: در حالت اعتدال ينکاح -أ

دادن مهر و نفقه را داشته  ،نما  يياست که شخص توانا نيحالت اعتدال ا

 و ترس ارتکاب زنا را نداشته باشد. 

ه او ثواب رب اهلل ،درکاح کنرن ،اهرخود از  ن يگهدارره خاطر نرا ر ب سرپ

 دهد. مي

 اديرز لشيو تمرا هابر آن شخص وانب است که اشرت نکاح وانب: نکاح -ب

از نکاح  يبوده و قدرت دادن مهر و نفقه را داشته باشد و در صورت خوددار

 ترس ارتکاب زنا مونود باشد.

 :نکاح ريتأخ

فتن ر  ادي ليرساندن تحص انيمانند به پا ينکاح به خاطر مقاصد معقول ا ر

ماننرد خانره و مصرارک نکراح  ييهاضررورت نيتأم ايمناسب و  کسب و کار

از مشرکالت و  ياست که نوانران برخر نياما بهتر ا ،ندارد يباک ،شود ريتأخ

ترس را داشته باشد کره در  نيا ينکاح را تحمل کنند ا ر شخص يهاکمبود

و  ديرمانند و در حقش ظلرم ک نيتأم نتواند صورت ازدواج نفقه همسرش را

                                                 

 .2040، محقم  ديث: 349ص  3( خمتصر صحيح البخامحي، ج 1)
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نکراح  ،عرانز بمانرد ييزناشرو يو معنو ياز مراعات حقوق ماد قيطر نيبد

نکاح به دست آوردن ثواب و  تيعلت مشروع راياو مکروه است ز يکردن برا

 خرالکو ارتکراب  نراه کره کرامال   يگرياست نه ظلم و ستم بر د يپاکدامن

خرود  نکراح  هداشته باشند کر اديبه  ديباشد. اما نوانان باميمصلحت نکاح 

و  قيشود و انسان را به کسب و کار تشرومي شتريب تيسبب احساس مسئول

 نيبراره خداونرد شنر نيرکند. در امي يرينلو  هايبار بند ويب يارياز بس

ُ َواِ ٌع َعِليمٌ ِمن َفضْ  ْغِنِهُم اّللَُّ يُكدنُدا فُ َقَراءي ِإن﴿وعده داده است:   1 (1) ﴾ِلِه َواّللَّ
 سازد. مي يرا غن هاباشند خداوند از فضل و برکتش آن ريا ر فق يعني

و  جرابينمودن و نامزد شردن زن کره ا يخواستگار است که يادآوريقابل 
وعده و توافق است و عقد  يدر آن صورت نگرفته باشد به معنا يقبول شرع

و قبرول صرورت  جرابيعقرد نکراح برا ا رايرز شرودمي فته ن يشرع حيصح
 . ردي مي
و موفق است که مررد همسررش  ابيکام يکه ازدواج زمان ستيشک ن ينا

را خود انتخاب کند و زن هم در انتخاب شروهرش آزاد باشرد و برا خواسرت 
 کار را انجام دهد. نيخود ا

 :انتخاب همسر يالزم برا يهااريمع
 در ن ر  رفته شود:  يمراتب آت ديدر انتخاب همسر با 
  :يدارنيد –1

زن را وادار  ،يدارنيرد رايرز ديرا انتخاب نما دارنيو د قزن با اخال ديبا مرد
کرار  يو آرامرش و يخوشربخت يسازد تا از شوهرش اطاعت نموده و برامي

. و ا ر زن دينما حفظکند. و با حفظ عفت و عزتش آبرو و عزت شوهرش را 
                                                 

 .32ندمح: (  دمحه 1)
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قردم  قرتيقدر ح ،رديراو را در ن ر بگ يدارنيد ،هم در وقت انتخاب شوهر
برر  را در و آخررتش ايردن يدرخشان و خوشبخت ندهيآ يبه سويممه اريبس

است  دهينقل  رد مورد از رسول اهلل نيادر  يفيشر ثيداشته است. حد
 نيفاظفر ب ذات ال د هانيلدو  اومجاهل هاوحلسب انکُح املرأُ   محبع ملاهلتُ » ند:ا هفرمودکه 

 1 (1) «داکيتربت 
  .شودميکاح  رفته ن ر سبب بههااز ش يکي به خاطر زن :ترجمه

 .اشييدارا به خاطر –1

 اش( ي به خاطر نسبش )نجابت خانواد –2

 .اشييبايحسن و ز به خاطر –3

اسرت و از  دارنيرا انتخاب کن که د يپس تو کس ،اشينداريد به خاطر –د

 .بر متاب يآن رو

  :بودن زهيدو ش –2

 يه با آغاز زنرد ک اشر ،به نکاح  رفته شود زهيآن است که دختر دوش بهتر

شرود. از ميترر و محکم شرتريب ،و محبرت دو نانبره يمشترک با او دوسرت

 ايه ل نکح ت » فرمودنرد: است کره رسرول اهلل تيروا حضرت نابر
 2 (2)«ت عبک حيقال فه  جامح  باً يث البلقلت  باً يجابر قلت نعم قال ما ذا أبکرا أم ث

 وه؟يرب اير يازدواج کرد زهيدوش ا فت: ب ،ي فتم: بل ؟ينابره نکاح کرد يا»

ازدواج  زهيشررا برا دوشر :فرمودند . آنحضرتوهي فت: با زن ب نابر

 «ديبردميمهر و محبت بسر  يتان در فضايتا هر دو ينکرد

                                                 

 .353ص  3، ج 2049( خمتصر صحيح البخامحي، محقم  ديث: 1)
 .4052حيح البخامحی، محقم احلديث: ( ص2)
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منرافع  اير ،مثرل براال برودن سرن و سرال يطيبا تونه به شرا يا ر کس اما

با  ايند و ک يکه از فرزندانش سرپرست يهمچون ضرورتش به شخص يگريد

و پختره سرال  وهيرخواستار ازدواج با زن ب گريد يهادر ن ر داشت مصلحت

 بهتر است. شيکار برا نيا يندارد و حت يکدام اشکال ،باشد

  :والدت کننده باشد اريو بس يدوست داشتن -۳

 اريو بسر اديرکره مهرر و محبرتش ز ديرا انتخاب نما ياست که مرد زن بهتر

رفترار  يبا شروهرش بره محبرت و خروب يزن نيشن رايز ،کننده باشدمانيزا

سرعادت و  ،ييزناشرو ياسرتحکام زنرد  يکند و محبت دو طرفه هم برامي

 رذار اسرتب بره  ريترأث اريو سالم بسر کيشان در کنار فرزندان نيخوشبخت

ِ ِ ُمَك اثٌِر بِ تَ َووَُّجدا الْ َدُةوَة اْلَدلُ دَة » فرموده است: خاطر رسول اهلل نيهم ُم ُك ِإ
 1 (1) «اَمحِ ياْلقِ  ْدمَ ي اءَ يا َنْبِ 
شراکه من در روز  دييکننده ازدواج نماوالدت اريشما با زنان مهرورز و بس» 

   «.کنمميتان افتخار بودن اديبه ز امتيق

 :خانواده عزتمند و با آبرو -۴

 ،کنرد يآبررو را خواسرتگاربرا خانواده با عزت و  کياست انسان دختر  بهتر

شناخته شده باشرند  کيکه افراد آن به داشتن اخالق و صفات ن ياهخانواد

شون آن طور که  ،اخالق و اوصاک آراسته شوند نيشان هم با همتا فرزندان

 دانبره فرزنر يراثرياز صفات پدران و مرادران بره شرکل م ياريبس ديدانمي

 زشنانکه ا ،کندميمطلب داللت  نيهم به ا ياديز ثيشود و احادميمنتقل 

                                                 

 .369، ص 34( اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، ج 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جمعه                                                                 نكاح و فوايد آنخطبه

 

1051 

 

لِ ُنََِفُكْم  وايُ َتَ » فرمودنرد: : رسول اهللدي ومياست که  تيرواعائشه
ِِِنَّ أْشب ِلْدنَ ي فِِنَّ النِ ساءَ   يهرانا تانيهانطفره يشما برا»: (1)«اه إْخ َداِهِنَّ وأَخ َدا

د که مشابه برادران آورنمي ايبه دن يزنان فرزندان رايز، ديرا انتخاب کن يخوب

 «.اندناخواهران ش و

  :نسب يدور -5

 يرا بره همسرر يزنر ،کينزد شاوندانيخو ياست که انسان به نا نيا بهتر

 يمندکار سبب صحت نيانتخاب کند که از لحاظ نسب دورتر باشد شراکه ا

برا »مورد  فتره شرده اسرت:  نيشود و در امياوالدانش  شتريب يو تندرست

 «.نديايتوان ببار نانو  فيتا فرزندان ضع ديازدواج کن گانهيزنان ب

 :عناصر مهم در تحقق اهداف ازدواج 
بنراً   ،اسرت نرانيخانواده به اساس محبت بر اساس آرامش اطم کي جاديا 
کنرد ميهدک بزرگ کمرک  نيبه ا دنيرس ياز عناصر مهم که ما را برا کي

 :شوديپنداشته م يضرور ليموارد ذ تيرعا
 :انتخاب داماد -1
او  يايربر خود دختر و اول ،انتخاب زن خوب است هطور که مرد مکلف ب آن

خوب دقت کنند و بکوشرند  ،هم الزم است تا در مورد انتخاب داماد مناسب
 باشد:  لياوصاک ذ يتا او دارا

 :يدارنيد -2
 و يدارنيرد رايرز ،و با اخرالق باشرد نداريشخص د کياست که داماد  الزم

 ،سرازدميحقروقش وادار  نيتقوا او را از ظلم بر همسرش باز داشته و بر تأم

                                                 
 .10653(: جامع اال اةيث،  ديث 1)1
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و برا اخرالق  نرداريامر کرده است تا با مررد د خاطر رسول اهلل نيبه هم
َوُخُلَق  ُه  نَ  هُ يَم  ْن تَ ْرَو  ْدَن ةِ  اءَُكمْ ِإَذا َج  »هررم باشررد:  ريررشنررد فق ازدواج شررود هررر

 1 (1) .«ضٌ يَوَفَساٌة َعرِ  ،اَ مْحضِ  َنٌح ِف ِإال تَ ْفَعُلدا َتُكْن ِفتْ  ،فَانِكحدهُ 
و اخالقرش مرورد پسرندتان برود  نيرنزد شما آمرد کره د يهر اه شخص» 

کرار  نيشه ا ر ا دياوريدختر خود را به نکاح او در ب رفتهيرا پذ يخواهش و

 .«به راه خواهد افتاد نيدر زم يها سترد فتنه و فساد ديرا نکرد

 ينباشد وصرک به خاطر فقرش تقاضا دارنيمرد داست که ا ر  نيا تيواقع

او را  يطانيشر هايسرهيو دس هارود که وسوسهميآن  مينشود ب رفتهياو پذ

 شود. هاکند و باعث بروز فتنه ستهيوادار به اعمال ناشا
منت رر  ايردر آورده شود و  نيد ياخالق و با ر زن به نکاح مرد بد همچنان

رود که زن به فساد و اعمال ناروا مياحتمال يند بنشآمدن خواستگار پولدار 
 يامانت اله کيپدر دختر با سرنوشت دخترش که  قيطر نيدست بزند و بد

 خطرراتدختررش را خرراب سراخته و  نردهيآ ،نموده يدر دست اوست باز
 سازد.مياو  يرا متونه زند  يبزر 

 :يتفاوت سن تيرعا -۳
کرار  نيرباشرد. پرس ا کيم نزداست که سن و سال پسر و دختر به ه الزم

آن دو  انيرم يداده شود که تفاوت سن يکه دختر به نکاح کس ستيخوب ن
 رايرکالن دخترر باشردب زباشد و مرد همسن و سرال پردر و پردر اديز اريبس

و محبت استوار باشد و کرم برودن  يدوست هيازدواج موفق آن است که بر پا
 ةو استحکام رابطر نيزون انيم ،محبت شيداياز اسباب پ يکي يسن تتفاو
 است. ييزناشو

                                                 

 .1108(  نن الرتمذي، محقم  ديث: 1)
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 ،که نکاح دختر با مررد کرالن سرال نرواز نردارد ستيبدان معنا ن نيا البته

 لرذا شرودميدر امر نکاح نهفته اسرت متحقرق ن که ياهداک و مقاصد متعال

 در ن ر  رفته شود.  يکند که مناسبت سنمي جابيا

 :شودمي يکه خواستگار يدختر دنيد -۴

انازه را داده اسرت کره قبرل از نکراح دخترر را  نيخواستگار ا يبرا عتيشر

براره توانرد درمي قيرطر نياست که خواسرتگار برد نيو حکمت آن ا نديبب

اش بسازد معلومات يزند  کيکه قرار است با او ازدواج نموده و شر يدختر

 داشته باشد. 

 ؤةمي ن أ یفِن ه أ  ر  ه االيفانظر»فرمروده اسرت:  براره رسرول اکررم نيا در
 1(1) «نکمايب
 نيدر بر ليررغبرت و تما جراديا يراه برا نيکار بهتر نيشراکه ا نيرا بب او»

 «.شماست

 :گريد يکس يخواستگار يباال يجواز خواستگار عدم

 ايررنمرروده و از طرررک پرردر و  يرا خواسررتگار يدختررر يشخصرر هر رراه

 کره آن سرتين زينرا گرريبر شرخص د ،به او داده نشد يش نوابهاخوانواد

 ،داده شد ياما هر اه به خواستگار اول نواب منف ،کند يدختر را خواستگار

از  کند. شراکه رسرول اکررم يتواند خواستگارمي يگريصورت د نيدر ا

 منع فرموده است. يگريد يخواستگار يباال يخواستگار

                                                 

 .88ص  30ج  -18154( مسند اةد، محقم  ديث: 1)
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 :حقوق زن بر شوهر 

 نيريرا برر مررد و زن تع تکاليفيحقوق و  عتيشر ،از بسته شدن نکاح پس

 آن الزم است. تيکرده که رعا

  قرار است: نيا از حقوق زن بر شوهر از يبرخ

دادن مهرر برر مررد الزم  ،که عقد نکراح بسرته شردميهنگا دادن مهر: -1

ِِِنَّ ِِنَْلحً ﴿: ديفرمامي اهلل ،شودمي  1 (1) ﴾َوآتُدْا النََّساء َصُدقَا
 «ديبده شانيابه  ،دل يبا خوشه يمهر زنان را به عنوان هد و»

شروهر مکلرف اسرت نفقره او را  ،بعد از آنکه به عقد مرد در آمرد نفقه: -2
 باش. اهلل بود و يو نا ،لباس ،کندب و نفقه عبارت است از: خوراک نيتأم
 : ديفرمامي

 2(2) ﴾ِهنَّ يَعلَ  ُقدايَ َكنُتم مِ ن ُوْجدُِكْم َواَل ُتَضامحُّوُهنَّ لُِتضَ  ثُ يِمْن  َ  َأْ ِكُندُهنَّ ﴿
 ديرآنان را ناى ده شيخو ييبه قدر توانا ديکه نخودخ سکونت دار همانجا»

   «ديتا عرصه را بر آنان تنگ کن ديضرر مرسان هاو به آن

 قيراز طالق بره طر شيپ ،بعد از طالق در حالت عدت نفقه الزم باشد يوقت

 ،اوست اريشراکه زن خود را به مرد وابسته ساخته و در اخت ،الزم است ياول

 شود.ميپس نفقه اش هم بر مرد الزم 

ُ اَل  نِف قْ يمِحْزقُ ُه فَ لْ  هِ ي ُذو َ  َعح  مِ  ن َ  َعِتِه َوَم ن قُ ِدمَح َعلَ  نِف قْ يلِ ﴿: ديفرمامي و ِمَّ ا آَاُه اّللَّ
ُ نَ ْفًسا ِإالَّ َما آاَ  َكلِ فُ ي ُ بَ ْعَد ُعْسر   ْجَعلُ ي َ  هااّللَّ  3 (3) ﴾ْسًراياّللَّ

                                                 

 .4 -3نساء (  دمحه 1)
 .6ط ق: (  دمحه 2)
 .7ط ق: (  دمحه 3)
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خود مصرک کند و هرر کره روزى   يگر الزم است که از دارابر توان» :ترنمه

کس را نز نبه  چياز آنچه خدا به او داده خرج کند خدا ه دياو تنگ باشد با

کنرد. خداونرد بره زودى پرس از نمر  فيرقدرخ آنچه بره او داده اسرت تکل

 «کند.دشوارى آسان  فراهم م 

در  ديرمرد اسرت و نبا يلو مطابق قدرت و توان ما تياندازه نفقه به قدر کفا

 آن اسراک باشد. 

 :کندميکه کار  يزن

کرردن نفقره  دايرشون او به پ ،اسالم زن را مکلف نساخته است که کار کند

نفقه  ،نفقه دختر بر پدر الزم است لذا يگريش بر دا هبلکه نفق ستيمکلّف ن

قدرت که  ينفقه مادر بر فرزندان الزم است درصورت ،خواهر بر برادر توانمند

اما برا آن هرم  ،است زمدادن نفقه را داشته باشند و نفقه زن هم بر شوهر ال

 :نکهياسالم به زن حق کار کردن داده است مشروط بر ا

 انازه شوهر الزم است. ،دار باشدا ر زن شوهر -أ

 اختالط و خلوت نداشته باشد. گانهيبا مردان ب -ب

و امثرال آن.  يداکتر ،ميتعل ،ياطيمثل خ ،زن برابر باشد عتيکار به طب -ج

 شاقه وادار نسازند. يهادولت و نامعه مکلف اند که زنان را به کار

حق اوست و فقط خود او حق تصرک در آن  هانکند تمي دايکه زن پ يمال و

 .رنديآن را بگ تشيتوانند بدون رضامين گرانيد ايرا دارد و شوهر 

امانرت  کير: زن زيرلمت آممسا يکردن در فضا ياحسان به زن و زند  -3

لذا بر مرد  ،ش آمده استا هاد کرده و به خانو به او اعتم ،نزد مرد است ياله

پرر از  يشران در فضرايرفتار کند ترا زند  يوانب است که با زنش به خوب
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اِبْلَمْع ُروِف فَ ِِن  نَّ َوَعاِش ُروهُ ﴿ :ديرفرمامي اهلل ، رردد يمهر و محبرت سر ر
ُ فِ  َعلَ يْ وَ  ًئايَسى َأن َتْكَرُهدْا شَ َكرِْهُتُمدُهنَّ فَ عَ   1 (1) ﴾ايً َكثِ   ايً خَ  هِ ياّلل 

پس شه بسرا  امديو ا ر از آنان خوشتان ن ديرفتار کن ستگ يبشا هاو با آن»

 «دهد.و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م  ديداررا خوش نم  زىيش

َأْ َس ُنُهْم  اانً يَ إِ  نيَ ِمنِ َأْكَم ُل اْلُم ؤْ » :ديرفرمامي رسول اهلل فيشر ثيحد کيدر
 2 (2) .«لنسأهم مْ هُ محُ ايخَ  محُُكمْ ايَوخَ  ،ُخُلًقا
شرما  نيترو خروب ،را دارد که اخالقش خوب است مانيا نيترکامل يکس»

 «دنخوب باش و همسرانشان خانواده اش( ياست که با اهل )اعضا يکس

 :از آداب حسن معاشرت يبرخ

 ف رکُ يالَ »فرمروده اسرت:  رسرول اهلل ،دت زن صربر کنرهامرد بر اشتبا •
 3 (3) .«آَخرَ  هانْ ُخُلًقا مَحِوَى مِ  هاُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًح ِإْن َكرَِه ِمنْ 

شرون  ،نداشرته باشرد نهيمرد مؤمن از زن مؤمنه اش نفرت نکند و با او ک» 

 .«ديرا خواهد پسند گرشيد يخو ،دياياو خوشش ن يخو کيا ر از 

او را نروازش  ي راه اه هديره،و برا دادن  ،کنرد اريتدر نفقه زن وسعت اخ •

 .ديزداميه کدورت دل را هديآمده است که  ثيشون در حد ،کند
ثابرت اسرت کره  ثيرکنرد: از احادميو خوش کال يعتيبا زنش خوش طب •

 کرد.مي يبا ازواج مطهراتش خوش طبع رسول اهلل

                                                 

 .19ء: نسا(  دمحه 1)
 .668ص  1، ج 2999(  نن الدامحمي، محقم  ديث: 2)
 .8345( مسند اةد، محقم  ديث: 3)
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آن بتوانرد  يشرنوبدهد ترا او در ر اديرا به همسرش  نيد يضرور ليمسا •
 : ديفرمامي اهلل ،برد شيبه پ عتياش را در شارشوب شريامور زند 

 1(1) ﴾اَنمحًا ُكمْ يآَمُندا ُقدا َأنُفَسُكْم َوَأْهلِ  نَ يالَّذِ  هايأَ اي﴿
تان را از آتش  کره خودتان و کسان ديا هآورد مانياى کسان  که ا»: ترنمه

 .«ديحفظ کنست هاسوخت آن مردم و سنگ
است کره  تيروا شهيشنانکه از عا ،ديخانه او را کمک نما يهادر کار •
 کردند.ميخانه او را کمک  يهادر کار اکرم امبريپ

شران  نيدر ب عتيشر هايييمطابق رهنما ،زن داشته باشد کياز  شيب ا ر

ر مراه از هااز ش شيا ر مرد عذر مونه نداشته باشد ب .دينما تيعدالت را رعا

 شود.نزنش ندا 

                                                 

 .6حترمي: (  دمحه 1)
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 56 

 

 حجاب تيرعا

  انيسدد نيامرسددت  يسدد ىوالصدد و والمدد    تدد نيوالع قبددل لتم  دد نيهلل رب العدد م احلمدد 
 :وبع  نيله وأصح به أمجعأ یحمم  و ت ن يونب
کرامت زن، حجاا  اا بار اناان  زم  بخاطر حفظ عفت و مقدس اسالم نيد

 دانسته است.

و  تيااعا ،مواد حجاا  امروزم دا جمع شما خواهران و براداان دا صحبت

 ؟تا چه حد به ان بها داده است زيکه اسالم عز مينيبب باشدميحجا   ديفوا

  ؟ستيحجا  چ ديو فوا داندياز حجا  اا  زم م يو چه شکل

 :حجاب فيتعر

 .نديدا لغت: ستر و پوشش اا گو حجا 

نگااهش اا  زن عوات خود اا بپوشااند، و نکهي: عباات است از اعتيدا شر و

 گانگاانيبا ماردان و خلاوت باا ب جايب از نشست و برخاست فاظت کند، وح

 . زديبپره

 :حجاب حکم

 دا بااه حجا  دااد: يخاص هاييياهنما يو سنت نبو ميرکناقر
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 :ميقرآنکر حجاب از منظر. الف

ِِّ  َوقُد ﴿ :ديافرمامي ياهلل تعاال  نَد  دْ  َأْبَصد رِّنِّ و وَ  ْغُضْضد َ يل ِّْتُمْؤمِّ ُُ و  َفظْد َ يْ مِّ ََ فُددُرو
ُُ و يزِّ   َ يْب ِّ يَوََل  َُ  َولْ  َنَ  ْن َر مِّ َُ َُ  ْضرِّْب َ يإَِّلو َم  َظ ُُمرِّنِّ و َ َتى  ُُ و يزِّ   َ يْبد ِّ يَوََل  وِبِِّّ و يِبِّ إَِّلو  نَدَ 

دد و َأْو ائَ  ُِّ و َأْو اَئهُِِّّ ُِّ و  ءلُِّبعُددولَ ِّ ُِّ و َأْو َأبْدنَدد هُِِّّ و َأْو َأبْدنَدد ء بُدعُددولَ ِّ ِِِّّ و َأْو بَدد ِّ بُدعُددولَ ِّ   َأْو إِّْخددَوا
ِِِّّ و َأْو بَدد ِّ  ِِِّّ و َأْو نَِّمدد هُِِّّ و َأْو َمدد  َمَتَ ددْ  أَ  إِّْخددَوا ُ و يَددَأَخددَوا ُِ ْربَددلِّ  ُأْولِّ  يِّ غَدد نيَ َأوِّ ال ودد بِّعِّ    اْْلِّ
ََ لِّ َأوِّ ا دُروايََلْ   َ يالود ِّ  لط ِّْفد ِّ مَِّ  الر ِّ َُ ِِّ الن َِّمد ء َوَل  ْظ د و لِّد ْضدرِّْب َ يَ تَدى َ دْورَا ُِّ َُتِّ ْر  ْعَتمَ يِبَِّ

ُِّ و يمِّ  زِّ  نيَ فِّ يْ َم    1(1) ﴾مُِّنوَن َلَعتوُ ْم تُدْفتُِّحونَ اْلُمؤْ  َُ يأَ  ًع يَوتُوبُوا إََِّل اَّللوِّ مجِّ  َن ِّ
بگاو چشامان خاود اا  از هار ناامحرمو  فارو بندناد و  مانيو به زنان با ا"

گردانند مگر انچاه کاه طبعااز از خود اا اشکاا ن واهاىيدامنو وازند و زپاك

 فاارو  اندازنااد و  شيخااو نهياوساارى خااود اا باار ساا ديااو با داسااتيان پ

 اياشان پداان شوهران ايشان پداان ايشان ناا جز براى شوهرا شانيواهايز

 اياشاان پساران براداان ايشان براداان ايشان پسران شوهران ايشان پسران

کااان خادمت اي شانزانيکن اي  خود شيکزنان  هم ايشان پسران خواهران

هاى زناان وقاوح حاصا  کودکانو که بر عوات اي ازندينمرد که  از زن  بو

تا انچاه  وبند  نکنياى به زماند اشکاا نکنند و پاهاى خود اا  به گونهنکرده

دااند معلوم گردد. اى مؤمنان همگو  از مرد و زن  به نهفته مو نتشانياز ز

 «.ديکه استگاا شو ديام ديتوبه کنداگاه خدا 

                                                 

 .31نور: ( سوره 1)
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د يأَ  اي﴿: ديافرمامي يگريد يجا دا دَ  َوبَدَن تِّدَ  َونَِّمد ء اْلُمدْؤمِّنِّ  النود ِّ  َُ َِّ َْزَوا  نيَ قُد  ِ ِّ
َ بِّ  ُِّ و يَ تَ  نيَ ْ نِّ ي ََ ُِّ و يمِّ    1(1) ﴾ َ يْؤذَ يَفَ   ْعَرْف َ يَذلَِّ  َأْدََن َأن  بِّ

هاى و به زنان مؤمناان بگاو پوشاش به زنان و دخترانت امبرياى پ»: ترجمه

براى انکه شناخته شاوند و ماواد ازاا قاراا  نيا رنديخود اا بر خود فروتر گ

 «است و خدا امرزنده مهربان است کتري  نزداطي به احت رندينگ

 :حجاب از منظر سنت. ب

نصدر  ي, فَ راْلَفْجد يَصدت ِّ ي َكد َن َرُسدوُل اَّللوِّ   إن»: ديافرماميحضرت عائشه 
ِ  م ء نال ُِّ و  ُمَ َتف َِّع  ُُروطِّ  2 (2) «َأَح    م  يعرف  م  الغتسِبِّ
نماز صبح اا مي خواندن )بعد از سالم( زنها به خاناه  وقتيکه اسول اهلل»

هاي شان بر ميگشتند، به دلي  اميخته شدن تااايکي باه اوشانايي صابح 

 «.شناخته نمي شدند

کاه  ه اساما با امده است که اساول اهلل يگريد فيشر ثيحد دا

د اي» بود، فرمود: دهيپوش يلباس نازک  ْصدُت ْ يََلْ  ضَ يَأْْسَ ُء إِّنو اْلَمْرَأَو إَِّذا بَدَتَغ ِّ اْلَمحِّ
هِّ وَكَ  َرىيَأْن  ُِّ َْ َُ  إَِّلو َنَ ا َوَنَ ا َوَأَش َر إََِّل َو ْن  3 (3). «هِّ يفو مِّ
کاه  ساتي)جوان شد( مناسا  ن دياس ضيزن به سن ح ياسما ! وقت يا» 

و دو کاف دساتش  يو به او نيو ا نيشود مگر ا دهياز بدنش د يبخش چيه

 «اشااه کرد

                                                 

 .59احزاب: ( سوره 1)
 .867( صحي  البخ ري، رقم احل يث: 2)
 .4104، رقم ح يث: 199ص  6( سن  أيب داود، ج 3)
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اوشن شاد کاه توجاه باه  يفوق به خوب يو نبو يقران هاييياز اهنما بنا 

ان بر هر زن مسلمان  زم است، و همچنان بر ماردان  زم  تيحجا  و اعا

 يباه جاهاا است که بدون ضروات به زنان نامحرم نگااه نکنناد و از افاتن

 .نديتهمت اجتنا  نما

 حجاب: تيمشروع حکمت

ان  است که اساول اهلل ا يح يمحمد عتيشر ياز مکاام اخالق يکي

ان امار  تياکه شرعاز و عرفاز به اعا ييايدانسته است، و ح مانياز ا ياا بخش

 يو جاهاا هاباشد کاه او اا فتناه يچنان اخالق ياست که زن دااا نيشده ا

اسات  يواياخالق و ز ،حجا  دنيکه پوش ستين ياد و شکادشک دوا نگه

 دااد.مين ؤمص گريد هايکه زنان اا از تجاوز افراد هرزه و فتنه
 ،شاوهر باه چاااچو  زن و يحجا  و منحصر ساختن اوابط جنسا تياعا

زن و شاوهر اا  ۀمانيکناد، اواباط صاممي نيجامعاه اا تا م يسالمت اوانا
 عيبارد. و از ضااميبا   گريکديا دا مقاب  ابخشد و اازش ان دو مي ميتحک

 يرياناد، جلاوگجوانان که ستون فقارات جامعه يو کاا يفکر يرويشدن ن
 .کندمي
به زنان دستوا داده است تا عفت خود اا محافظت کنند، و حجاا  و  اهلل

کشاف  راياحفظ عفت و کرامت است، ز  يوسا نيتراز مهم يکي که پوشش
ه افکااا گونااگون انها نگاه کرده با يمردان به سو گردد کهميعوات سب  

 ساولخااطر ا نيخره به زنا و فحشا کشانده شاوند. باه همافرو بروند و باآل
 تاا« اسات. دنيچشم د يکند و زناميچشم هم زنا »: فرموده است اهلل
 :(1)." يتکذ ايکند و مي قيتصد ايسپس فرج ان اا " :ديفرماميکه  ييجا

                                                 
 .4419 يث ن، ح( صحي  اب  حب 1)1
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 نييکه مرد هم امر شده است تا چشمان خود اا پا دينداگذشته خو اتيدا ا

دساتوا داده  نيدااد، و به زناان هام چناگهاو خود اا از فحشا ن دازداناياب

 شده است.

اا سارکو  کناد بلکااه  ييباايخواهد جماال و زمينمياساال عتيشار پاس

و او اا محاوا توجاه و تلاذ   رديزن دلخواهش اا به نکاح بگ ،خواهد مردمي

ااوا اا و اعماال نااه او از فحشاابا زشاياا انحصاا هماه چاب ازد واسابخود 

 . نديگز يدوا

 :عورت پوشاندن
مسالمان  ضياز فارا يکايبارون نمااز،  ايپوشاندن عوات چه دا نماز باشد  

کس نباشد پوشااندن عاوات  زم اسات. دا چيکه ه ييدا جا ياست، و حت
اگار ماا تنهاا  ديسارپ اساول اهلل از يصاحاب کيامده است که  يثيحد
از همه حقدااتر اسات  شيب اوندخد)فرمود:  اسول اهلل م؟يچه کن ميباش

 :(1).(کند ايکه انسان از او ح
 :ستر عورت ليمسا
نگااه کنناد،  گريکديکه بدون ضروات باا باا به  ستين زيبر مرد و زن جا .1

 ايا دادن ياست. اگر ضروات بود، مث  وقات گاواه زيبلکه تنها نگاه اول جا
 نگاه کنند. گريکدياست که به  زيصوات جا نيافتن به داکتر دا ا

او  يو دو دسات و قادم پاهاا ياو ر مرد نامحرم، هماه بادن زن بجازاب .2

 عوات است.

                                                 

.991امعجم ال بي، ح يث ( 1)
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نگااه  يعناياز ناح تا زانو، شکم و پشت عاوات اسات.  و بر مردان محرم .3

 ياست باه شارط زي، بازوها، و موها جاهاقدم نه،يسر، س ،يکردن انها به او

 که خطر شهوت وجود نداشته باشد.

بادن خاانمش نگااه کناد و ان اا  يهاتواند به تماام قسامت ميوهر اش .4

 .ديلمس نما

تواند نگاه کند که مارد محارم مي گريزن به ان قسمت از بدن زن د کي .5

شاکم و ) ساتين زياما نگاه کردن از ناح تا زانو جاا ند،يتوانست ان اا ببمي

 باشد(.مي نيشام  ا مپشت ه

 عوات مردان دا حق زنان و مردان از ناح تا زانو است. .6

بادن معلاوم شاود،  هاييکه برجساتگ يچسب يلباسها دنيبر زنان پوش .7

باودن  دهيباه خااطر پوشا يلباس نيهرچند خواندن نماز با چن ستين زيجا

  لباس فراخ است. دنيحجا  مستلزم پوش تياست، اما اعا زيعوات، جا

 :زنان شيآرا و ييبايز

 نينهاده شده است و د عتيود و جمال دا فطرت انسان به ييبايبه ز  يتما

هماه  ياا برا ياا دا نظر گرفته و اااستگ يعيطب يتقاضا نيمقدّس اسالم ا

 مردان و زنان مشروع دانسته است.

اسات. دا طاول اوز  دهيافر ييبايز تياا دا نها يمتعال جهان هست خداوند

ها باا داخشاش خاود و ش  ماه و ساتااه پردازد،يم يبه نواافشان ديشخوا

سار باه فلاک  يهااانگاانگ و معطّر، کوه يها. انواع گ ندياااياسمان اا م

ا، اناواع ياامواج دا با،يز يو شفاح، ابشااها دياز برح سف يبا پوشش دهيکش

هر ااز مظا يااواز، هماه و هماه گوشاهو پرنادگان خاوش واناتيگوناگون ح
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. امّاا مرکاز گذااناديم شياا به نما ياله يهادهيو افر يجهان هست ييبايز

کاه بار هماه مخلوقاات  دهاديم  يکائنات اا انسان تشک يهاييبايز ياصل

نَمد َن يِّ َخَتْ َن  اْْلِّ  َ  ْ لَ ﴿: ديفرماياش مکه خداوند دابااه يدااد؛ موجود يبرتر
 1(1) ﴾َأْحَم ِّ تَدْ وِّي  

 «.ميادهيافر مايس نيباتريشک  و ز نيدا بهتر اما انسان ا»  

 :يزنان از منظر شرع شيآرا يكلّ طيشرا

 عدم تبرّج:  از انظاا نامحرمان و نتيا پنهان نمودن ز1

ددْ  ﴿: دياافرمايخداونااد متعااال دا قااران ااشاااد م  ِِّ يَدْغُضْضددَ  مِّ نَدد  َوقُدد  ل ِّْتُمْؤمِّ
ُُ و َوََل  ََ َُ  يُدْب ِّيَ  زِّيَن َ َأْبَص رِّنِّ و َوَيَْفْظَ  فُدُرو ْن َر مِّ َُ  2(2) ﴾ُُ و إَِّلو َم  َظ

و  رناديبه نامحرمان  فروگ ستنيتان اا  از نگرو به زنان مؤمن بگو: چشمان 
کاه اشاکاا مگار انچاه از ان  ديخود اا اشکاا نکن نتيو ز ديواز يدامنپاك

زن و  يفطار ازياباه ن يپاساخ شياو ااا ناتيکاه ز ييجااست. پس از ان
دا معار  نگااه  دياجل  توجّاه و محبّات شاوهر اسات، نبا يبرا يالهيوس
به فطارت  يپاسخ نتيزنان حالل است، و ز يبرا نتي. زرديقراا گ گانگانيب
و اااساته  باايو اااسته باشد، و ز باياازومند است که ز ياست. هر زن شانيا

م باا . اساالکنديم داياختالح پ گريتا عصر د يهم از عصر نتيکند. ز جلوه
 بخشديم سامان و و سر امّا به ان نظم کند،يو اغبت مباازه نم شيگرا نيا

 يزنادگ کيکاه شار ساازديخاا  م يمرد واحد يزن اا برا هايييبايو ز
 اوست. 

                                                 

 .4تني: ( سوره 1)
 .31نور: ( سوره 2)
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زن با هدح جل  توجّه مردان نامحرم نباشد: خداوناد متعاال  ييا خودااا2

َُيُدوِبِِّّ و ﴿: ديفرمايااشاد م ُُمرِّنِّ و َ َتى  ُُ و َوْلَيْضرِّْبَ  ِبِّ  يو پاها1(1) ﴾ َوََل يُدْبد ِّيَ  زِّينَدَ 

جل   داانديکه پنهانش م ينتي  نزنند تا زنيخود اا  هنگام ااه افتن به زم

مناع  تياوش زنان دواان جاهل يرويزنان مؤمن از پ هيا نيتوجّه کند. دا ا

 نيخاود اا باه زما يبه هنگام ااه افتن پاا يزن دا عصر جاهل راياند؛ زشده

 يهانتيخلخالش جل  توجّه کند و جهت نشان دادن ز يتا صدا ديکوبيم

تا انهاا اا دا معار  نگااه ماردان  دادياز خود نشان م يحرکت اشدهيپوش

 قراا دهد. گانهيب

باشاد  ياگوناهبه ديزن با نتيو ز شياز مشابهت به مردان: ااا يا خودداا3

 عنهمااهلليعبااس اضاکه حضرت ابننکند؛ چنان دايمردان مشابهت پ که با

دد ل ئلن مددد ء و ام ش دددبُ ِ مددد   نيام شدددب ُ هللالعدد  رسدددول»: ديااافرمايم مددد  الرَ 
 2(2) «الن م ء ئلرَ  ل

 نياکردناد. بار اسااس ا نينما و زنان مردنما اا نفارمردان زن اهللاسول

کاه باه جانس  ينتياند از پوشش و زفاز زنان و مردان مؤظ کيهر  تياوا

 . ندينما زيمخالف اختصا  دااد، پره

زن  ناتيو ز شيانداشته باشاد: ااا يزن ااتکا  فع  حرام اا دا پ نتيا ز4

شرع باشد،  نيدا چااچو  مواز ديهمسرش ا دا داخ  خانه ا با يبرا يحت

ا اساتناد باه ب توانديو او نم ستيزن مباح ن يمطلقاز برا ينتيهر ز او نيا از

 اواد. ياو عتيخالح شر يهانتيجامعه به ز جيعرح اا
                                                 

 .31نور: ( سوره 1)
 .2283( صحي  البخ ری، ح يث:2)
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دا مايمه اايشرط بس ني: ابندوباايو ب رمسلمانيا عدم مشابهت با زنان غ5

تاا زن  شاوديان باعث م تيو اعا اوديشماا مبانوان مسلمان به ييااا خود

و  گااهيگارد جادا گشاته و جاو هرزه گاناهيب يهاامسلمان از زناان فرهنگ

 .ديوقااش حفظ شود و احساس عزّت و کرامت نما

متعادل و از  ديزنان با نتيو ز شياز اسراح: ااا يو دوا ياوانهيم تيا اعا6

. خداوناد نجامديب يبه دوا باشد تا مبادا به تکبّر و فخرفروش رياسراح و تبذ

کنندگان، اساراح1(1) ﴾نيِّ  طِّ يَكد نُوْا إِّْخدَواَن الشود   َ ياْلُمبَد  ِّرِّ  إِّنو ﴿: ديافرمايمتعال م

 .اندطانيبراداان ش

انسان ضارا دااد:  يصحت و سالمت يکه برا ينتيو ز شياز ااا يا خودداا7

 شاهيدهاد و همميو مضر اا حرام قاراا  ثيخب زياسالم هر چ کهييجااز ان

که باه  ينتيو ز شيجل  مصالح و دفع مفاسد و کاهش ان است، ااا يدا پ

اماده اسات:  ينباو ثيند، ممناوع اسات. دا حادبرسا انيو ز  يجسم اس

 .ستياوا ن گرانياساندن به خود و د انيو ز  ياس «و َلضرار ررَلض»

و اخارت  اياکرده دا حرمت ان منفعات دن ميشک انچه اا شااع تحر بدون

 ما اوشن نباشد. يان برا ميحکمت تحر يگاه نکهينهفته است و لو ا

و  تيجلا  اضاا ۀزياباا انگ ديابا زن ييداست باشاد: خاودااا ۀزيبه انگ ا8

ااه باه  نياو زن از ا ردياو از انحراح، انجام پاذ يريشوهر و جلوگ يخشنود

 گريد يو افتادن دا دام منکرات اخالق يچرانشوهرش کمک کند تا از چشم

اجار و  يعملا ني. چنانادينب  ياسا اشيمحفوظ بماند و عفت و پاکادامن

                                                 

 .27اسراء: ( سوره 1)
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 اشاات. حضاارت اسااولخواهااد د يزن دا پاا ياا باارا يمعنااو پاااداش

 1(1)است.  تيبر ن ياساس اعمال مبتن « ِيإّن   اِ م ل ئلن» :ديفرمايم

هاا پرداختاه و انهاا اا از خانم شيامربوط به ااا اتياز جزئ يبه بعض اکنون

 . ميدهيقراام يمواد براس يلحاظ شرع

 :لباس شيآرا
حق تبارّج  يلمند باشد وو اااسته بهره بايز يزن مسلمان حق دااد از ظاهر

نازك  ديمسلمان نبا ياا ندااد. لباس بانو گانهيدا انظاا مردان ب ييو خودنما
اا به تن کند کاه  يلباس تنگ ايگردد  انيکه بدن از ان نما ياباشد به گونه

 دسته از زناان اها  نيا ينبو ثيبدن مشخّص باشد. دا حد يهايبرجستگ

ظاهر که هار چناد باه يزنان: (2)«ِاي  ر   ِينم ء ك س»اند: شده يدوزخ معرف
 هستند. انيعر قتيدا حق يول انددهيلباس پوش

 :حجاب ديفوا

 ،زن وضاع شاده اسات يدامنحجا  که به منظوا حفظ عفت و پااك حکم

ثمارات و  ،او قاراا داده يبردااتقر  به خداوناد و فرماان ريانسان اا دا مس

 .دااد ياا دا پ ياديز ديفوا

 :يآرامش روان جاديا -1

ح   ،به غذا  يگوناگون است همانند م هايو خواسته التيتما يدااا انسان

و توجه به جانس مخاالف از مهام  يشهوان التيتما انيم نيجا و مقام و دا

بطاوا  ايامهااا نگاردد و   يم نياگر ا ،اوديشماا م هانسان ب التيتما نيتر
                                                 

 .1( رواه البخ ری، ح يث: 1)
.2128رواي  ممتم، ح يث ( 2)
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ااامش  ل س هاينهيداشته و زم يدا پ يباا انيشود، اثاا ز نيناداست ت م

نکاردن  تياپوشاش نامناسا  زناان و اعا ،کناديانسان اا فاراهم م ياوان

کرده و ماردان  داايب شتريانسان اا ب  يو م شيگرا نيا ديبدون ترد ،حجا 

 يبارا يخطر نيگردد چن تياما اگر حجا  اعا ،کشاندياا به دنبال خود م

 .شوديکم انگ م اايبس هامخصوصاز جوان هامرد

 تحکام كانون خانواده:اس -2

 توانادياواباط زن و شاوهر نقاش مهام دااد و م ميدا تحکمياسال پوشش

مشاترك  يتاداوم زنادگ ،چون ثبات خانواده ،سب  استحکام خانواده گردد

 چياگار ماردان دا هماه جاا و بادون ها راياز ،مرهون پوشش مناس  است

 گاارانيداشااته باشااند و از ااه نگاااه بااه د يبااه زنااان دسترساا يتيمحاادود

محبات  يدااياپا يبارا ينيتضم ،ندينما نيشان اا ت م يسجن هايخواهش

اناان اا از  زهياغر هايو کشاش ،شاان نخواهاد باودانان نسبت به همسران

  .دل سرد نموده و کانون خانواده اا متزلزل خواهد کرد ،مشترك يزندگ

 :كار يروياستفاده درست از ن -3

 يبعضا ،دهناديم  يجامعاه اا زناان تشاکاز افراد  يميکه ن نيتوجه به ا با

مانادن   ياحجا  اا مانع حضوا زنان دا اجتماع دانسته و انرا موجا  تعط

ادعاا حجاا  و  نيبرخالح ا کهيدا حال ،کرده اند يکاا تلق يروياز ن يبخش

 ساب بلکاه  شاوديانهاا نم يکاا تيمانع فعال نه تنها پوشش مناس  زنان

مخالف حضاوا زناان  نيد ،شودياجتماع مکاا دا  يروياستفاده داست از ن

اماا مخاالف اخاتالط  ساتيانان ن ياجتماع هايتياجتماع و فعال ۀدا عرص

 است  هاعرصه يحجا  دا برخ تيزنان و مردان بدون اعا
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 :زنان در جامعه تيامن نيتأم -4

 نکاهيبا توجاه باه ا ،زنان است يبرا تيامن جاديحجا  ا دياز فوا گريد يکي

و ان هم از جهات گونااگون مانناد  هستند تيامن ازمنديامعه نهمه افراد ج

ادعاا کارد کاه  تاوانيو امثاال م يماال تياامن ،ياوان تيامن ،يجان تيامن

قاران  دانان کااساز باش تيامن نيدا ت م توانديزنان م يپوشش مناس  برا

 امبرياپ يا) :ديافرمايمسئله اشااه م نيسواه اعذا  به هم 59 هيدا ا ميکر

شاان  بلند }چادا{ هايهمسرانت و دخترانت و زنان مومن بگو از پوشش به

شاناخته شاوند و ماواد ازاا  نکهيا يکاا برا نيا –کنند کيشان نزدبه خود

 هاياز کااکرد يکي هيا نيتر است( براساس ا کينزد اطيبه احت رنديقراا نگ

 .اه  فسق است تيزنان از ازاا و ا  تيامن ،حجا 

 :يپاک دامن حفظ عفاف و -5

سااز  نهيزم توانديحجا  م تياعا ،متقاب  دااند ريث هم ت و عفاح با حجا 

 تواناديه وجود عفاح مکچنان ديگردد و هم انرا حفظ نما يدامنعفت و پاك

  .حجا  و پوشش ظاهر اا به دنبال داشته باشد

 :يحجاب يب اضرار

 تيااعا ميساالحجا   کر شد اگر حجاا  ا ديکه دا فوا يتوجه به نکات با

 .اا به دنبال داشته باشد  ياثاا   تواندينگردد م

  ؛يو اوح يسل  ااامش اوان -1

 ؛خانواده انيتزلزل بن -2

 ؛کاا يرويافتن نهدا -3

  ؛زنان يبرا يامننا -4
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  ؛يدامنکم شدن عفاح و پاك -5

 زيان يمباازه شده است با بد حجاب يحجابيب اسالم به همان اندازه که با دا

 .مباازه شده است

زناان  يان بارا تيااست و اعا يو قران يمسئله شرع کيهرحال حجا   به

 .باشديم ينيو د ياخالق تيولئمس کيمسلمان 

 :گسترش فرهنگ حجاب هايراهکار

 :يسطح آگاه يارتقا -1

حجا  و  ديو داك فواميحجا  اسال گاهيبخصو  زنان از جا ،مردم ياگاه

  .است رگزاايسترش فرهنگ حجا  تاثدا گ يحجاب ياثاا سو  ب

 :برتر حجاب هايالگو يمعرف  -2

 ياجتمااع هاايهنجاا رشينقاش مهام دا پاذ يالگو ساز نکهيتوجه به ا با

 هيابه ااا ،گسترش فرهنگ حجا  يمرتبط برا هاياست نهاد ستهيشا ،دااد

باا  اعلما ،دااناد يقسمت علم  نقش عمده تار نيبرتر بپردازند دا هايالگو

رگزاا يمسائله نقاش تااث نيادا تواننديزنان الگو و نمونه دا اسالم م يرفمع

 .نقش دااند اايبس يريتصو هايطوا اسانه نيداشته باشند و هم

 :دختران در خانواده تيترب -3

دختاران  تياترب ،حجاا  جيترو يمناس  برا هاياز ااه يکي رسدينظر م به

باه  يو نوجاوان ياا دا کاودک فرزندان شان نيوالد نکهيدا خانواده است و ا

 ينيبراناان سانگ يساالتاا دا بزا  ،لباس و پوشش مناس  عاادت دهناد

 .نکنند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعايت حجاب                                                         جمعه          هاي خطبه

 

1071 

 

 :آموزش دختران در مکاتب و مدارس -4

نقش اا دا گساترش  نياست بهتر تيترب ميتعل يمکت  که جا ايو  مداسه

اموزان اا باا و دانش نيمتعلم شوديم قيطر نياز رايز ،حجا  دختران دااد

  ان اشنا ساخت و فرهنگ حجا  اا به انان اموخت. دياثاا و فوا ،حجا 

 يريگ جهينت

 ياصاالت فرهنگا کياجامعه ما  يتوجه به انچه که عر  شد حجا  برا با

 نيحجاا  دا عا تياعا ،دااد ينبو ثيو احاد ميدا قران کر شهياست که ا

 يبارا اا يادياز يديااثااا و فوا توانادياسات م يدستوا قران کيحال که 

حجاا   تيااهلل که باا اعاانشا  ،جامعه ما مخصوصاز جامعه زنان داشته باشد

  .ميو اصالت خود اا حفظ نمائ تيهومياسال
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 ها نسل تينقش رزق حالل در ترب
وهندددلعن ددددأ أ ددد  أمدددباط احلدددبا   لهل ددد   هدددل يأمدددب دهدددل ا ط ددد  ال  يهلل الددد  احلمددد 

 یحلددن تهدد  مددأ فددبا ، ولل ددل  أولدد ليددالدد ي لددلط   أ یوالصدد و والسدد   د دد ،والسدد  
 .أيال  ب ي آله وص هه ومأ تهعه إبفسلن إىل یود  به(

أدددددب   هلل مددددأ  بعدددد  نيوعدددب أصدددد ل ال ددددل    يددددحمکددددن ال     يف یهللا تهددددل ع وتعددددلل لدددلط
ددأ  ايا هاددل   ماددل ﴿  نيبسددن هللا الددبلأ الددبف نيالددب   لنيالشدد ددل الِدد  يأا آما  ددباو ْ   ددباو م  َيا أايدُّها

ْ نو وااشوك ب واو لِل ا  إ ن ْ    نو إ َِيا  تداعوه   ونا   1 (1  ﴾ ازالدو ال
متدب   أال  د  ود ن تاسدل لد ات دبا هللا وأل دبا يفال دل   هدليأ َي»   سدبط هللا وللط
 خد وا مدل فد  و ددبا ،ال  د   زلهدل وإن أب دع د هدل ودلت با هللا وأل دبا يف تس بيف فىت

 2 (2 . «مل فب 
  :بعد اما
 اصام    نا ياسامم رر زم ينظام اجتماا  يهاتيخصوص نياز بارزتر يكي

اسمم هم با  ساممت  مقدس نيحرام است. ر توج  ب  حمل   افرار تيترب
را رر  يمطاابب ،مبحث نيرهد. رر امي تياهم ي هم ب  سممت معنو يمار
 :ميخوانميخصوص  نيا

                                                 

 .172ب با  ( سب ا 1 
 .2144( س أ ابأ مل ه،  لن ف يث  2 
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   دهياهاا را آفرموجور رر آن شماريب يهانعمت ها  آسمان   نيزم اهلل

 ۀقرآن از آماره شدن هم اتياز آ ياريها قرار راره است. بسخدمت انسان رر

اسااتداره انسااان، ساا ن  يباارا نيها   زماار آساامانموجااور ر يهااانعمت

 است. نياز آن چن يبرخ ك  نديگويم

 3 (1  ﴾ع با اِل  ي خا اقا لاك ن ِمل يف  األا وض  لا يًعل﴿: ديفرماميمتعال  اهلل
  همچناان اهلل « .دياشما آفر يرا برا نيزم ير  يهانعمت ۀا ست ك  هم»

 :ديفرماميمتعال 

َِبا لاك دددن﴿ ددد ا وض  لا يًعدددل ما  وددده   واسا  رر هااار آنچااا »4(2) ﴾ِمدددل يف  الِسدددمالواا   وامادددل يف  األو

شاان از جانب پر ررگاار با  خدمت ياست، ب   نوان بطد نيزم ها  آسمان

 «. رض  شده است

   يقرآنا اتياستداره از آن با اساس آ اي ك  خورر، نوش   يزيچ! هرآنيآر

  مورر استداره  تواندمي آنها حمل بوره نشده باشد، هم  ينه ينبو ثياحار

 بگيرر.انسان قرار 

اساتداره از آن را باا صاد ر  نماوره   ينها زهاايچ يبعضا متعال از خدا ند

هاا باا احكاام ك  انجاام رارن آن ييزهايمحد ر ساخت  است. ب  چ مياحكا

خاور  خدا ناد  ني. اشوريگدت  م« حرام»ممنوع شده است  ثياحار   اتيآ

اناد تاا بنادگان مكّف  .  كناديم نييها را تعحرام ماًياست ك  مستق متعال

اسات  قاتيحق كياهم  نياز آن اجتناب  رزند.   ا يصرف ب  خاطر امر ابه

 زيآن ن تيممنو  رارر   ياريز اريبس يضررها ،ج يك  هر حرام ب  ا تبار نت
                                                 

 .29ب با  ( سب ا 1 
 .13 لثيه  ( سب ا 2 
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 رارر   يناگوار ماار يامدهايپ يحرام، گاه شمار. ارتكاب هريب يهاحكمت

 .يهم اضرار معنو يگاه

حرام ممكن اسات هربحظا  انساان را با  انحاراف  ۀبقم كيب  طور مثال،  

 بگذارر. ريزن   فرزندانش تأث يكّف تيبر  ضع يحت بكشاند  
كا   چياند. هاها با ا امر پر ررگار مشا   شادهحرام ها  حملبنابر اين 

هاا را حامل حرام ايا م  ها را حاراخورش حمل دگاهير حق ندارر با فكر  
 يهااليتأ    رهايرا ك  ممكن است باا تدسا يبشمارر. خدا ند متعال كسان

 .رهديهشدار م نيبزرگ شوند، چن يخطا نيمرتكب ا شانيش ص

ا فاد اَط واعاد اا ﴿: ديافرماميمتعال  اهلل د ا  ك ن  الوكاد  ذا عاد ا دأ  أالوس  دل تاص  واالا تدا  بل دباو ل ما
 5(1) ﴾َتا واو دا اى الِلا  الوكا  ذا إ ِن اِل  يأا يدااوَتا ونا دا اى الِلا  الوكا  ذا الا يد او    بنا فابااَ  لا  ااو 

 ر ر،يتان مك  تنها )از مغز شما ترا ش كرره  ( بر زبان يزيب  خاطر چ  » 
 ي. كساانديحمل است   آن حرام. تا بر خدا رر غ بند ني: ادييب  رر غ مگو
 .«گررنديرستگار نم بندند،ي غ مك  بر خدا رر

 :وب خدا استده محبشآبله  دست
 ياريحرام را گوشزر كرره   ر بس حمل   تير ا تياهمسيره نبوي همواره 

اماتش را با  كساب  رزق را ساتوره   ني تمش جهت تأم يسع ثياز احار
ارزشامندش  انااتياز ب يكايرر  كرره اسات. آن حضارت قيحمل تشو

و إن   ايدمدأ دمد    د أيمدأ أن  اي فد   علمدًل لد  خدأمدل أ د  »: ديفرمامي نيچن
 6 (2) .« ايإال مأ دم     أيهللا  او  ال  تيب

                                                 

 .116حن   ( سب ا 1 
 .979( خم صب ص يح الهَل ی، ف يث  2 
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خادا، حضارت  يرنج رستش ن ورره اسات   نبفا بهتر از يرزق يكس چيه»

 .  «خورريبا رنج رستش م زين را ر

 شاتيعم نيتاأم يك  را ك  رر پاشان هرآنفرموره نيما با اميگرا امبريپ 

فرصات  هار با اساتداره از نموره   ريخور است، تقد يشانيخانواره با  رق پ

 نموره است.  قياصحابش را ب  كسب حمل تشو
نشاان راره اسات كا   شان مّي يبزرگ ما با تمام س نان   زندگ يشوايپ
از  شيب ماني. انسان با اشوريم يطور سپر نيا اي  مر كوتاه، آن طور   نيا

نباورن مساّكش  با ا تبار بورن   ايآسان بورن كارش،  اي ت  ك  ب  س آن
حارام.    ايارر آمدش حمل است  ايباشد ك  آ ديامر با نيمتوج  ا فكر كند،

صاورت باز م  كناد.   رر دايارزق حمل پ يقيطر آن باشد ك  ب  هر يرر پ
 كا ييبا  رسات گرفتا  رر جا يّيب اي   دينما يسنگ شكن ييبر ر   ررجا

 سپ  با ب  رسات آ ررن فرصات، منتظر بماند   كشند،ين انتظار مكارگرا
 يرا از راه شتشيرا بسازر... اما حتماً مع يرا قّب  كند   راه كس يكس نيزم
 كند ك  خدا ند مشر ع كرره است.  نيتأم
 :حرام قاتل قلب است ۀلقم

 ثيرر حاد راشت،ياز افتارن رر حرام بر حذر م ش يك  هم اكرم رسول
  ع مهدليمش ههل  ال   همليو ب نيواحلبا  ب نياحل ط ب»فرموره است:  نيچن يديشر
الشدههل  ولدع  و مأ ولع يف  هيالشههل  اس ربأ لعبضه و   ىمأ ال ل  ومأ ات  ي ث
 و إن أالى مث إن لک  م ک لد بالعهيأن  بشکيى ماحل طفب  ىبدياحلبا   للبادي  يف
مضغة إ ا ص    ص ح اجلس    ده و إ ا وسد   اجلس   هللا حمل مه أال و إن يفى ل

 7(1) «ال   . ياجلس    ه أال و ع وس 
                                                 

 .38خبل ي، ف يث  لن   .2727ال ا می، ف يث   لن  ( س أ 1 
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 يمشاتبه يزهااير  چ نيا نيهم مش   است   حرام هم اما رر ب حمل»

   فهمناديرا نم نيها ااز انسان ياري)بس "هر ر  است.  ي جور رارر ك  شب

 رزر،  يراررمشاكو  خاو يزهايچ نيك  از ا يآن  اجزند. انسان كيتدك از

مشكو   نيك  رر زم يرا محافظت كرره است.( كس تشيثيح   آبر    نير

را  شيهاارام ياك  رر كناار مزر ا  مانديم يب  چوپان ر ريراه م شتب م  

چوپاان هربحظا   ارر  نياا ي. آن طورك  ممكن است گوسادندهاچرانديم

كا   ديا. بدانهرآن ب  حرام راخل شور توانديم زيمزر   شوند، آن ش   ن

 ديهم بدان ار نيا ست. ا يهاحرام زين اهلل ميحر رارر  مييهر پارشاه حر

 رر بدن  جور رارر، اگر آن سابم باشد بدن هم سابم اسات   يگوشتك  تك 

  «.   آن، قّب است!شوريبا خراب شدن آن بدن هم خراب م

 هاشااراست. با  طاور  ياريز قيحقا ۀرنديك  رر برگ يس ن نبو نيا از

از    شاوريم ريب  قّب ساراز ك ياستنباط كرر: اگر خون توانيرا هم م نيا

هم قّب ساابم    محصول رزق حمل باشد، گررر،يآنجا ب  كل بدن پمپاژ م

آن  رياغ . ررشاوريم نيكل بدن تضم يسممت هم   مانديم يتندرست باق

 ،يتبااه ك  مشغول ب  گررش رر آ ررن خون نج  اسات از فساار   يقّب

است كال بادن را  دهيك  پاش يابا خون آبوره جان ب  سممت ن واهد برر  

 فاسد خواهد ساخت.

 كياقّب باا  يگاه»گدت  است:  نياز ر ستان خدا چن يكيخاطر  نيهم ب 

با   تواناديهرگاز نم گاريك  ر شوريحرام چنان متفحول   رگرگون م ۀبقم

 ساازنديناهان قّب را س ت مگ ۀهم« .رريحابت سابقش را بگ   ديايخور ب

ماانع رر برابار ر شان  نيتار. بزرگشاونديشاب م امياب  خصوص مانع ق  
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حارام  ۀبقما ،يشبانگاه يها بارت شب با نماز تهجد   يهايكيتارساختن 

  آن را زناده    گاذارريقّاب م چنان اثرات مثبت بار زيحمل ن ۀاست. بقم

 .ستينساخت   گرير زيچ چيك  از ه سازريم ايپو

 يانادرزها نياانساان، اميم فارب حارام رر ناكا راتيبررن ب  تأث يپ جهت

 مهم است:  اريبس رسول اكرم

   هد ي بوده مدل  ال  مدة احلدبا  يف  د  يإن العهد  ل» :فرموره اسات اكرم امبريپ
 8(1) «.بملً ي نيم ه دم  أ بع

ل اش راخل شاده اسات تاا چهال ر ز قباوحرام رر معده ك يانسان ير ا»

 (2)«هدلً يإال    هد يال   يدإن هللا  »  انيابا ب زين گرير ثيحد كيرر « .شورينم
  اهميت اين  «.كنديرا قبول نم يزيچ زهياهلل پا  است   جزحمل  پاك»9

ولدل   لل  سع  بأ ايب» شور.   رر ر ايتي آمده است:موضوع بيشتر ر شن مي
سددع   َي  بط هللالدد دبو و ددلط  سددمسدد بلذ ا ع دديجي سددبط هللا ا هللا هللا أن  َيو ددلط 

 10 (3) «مک تکأ مس بلذ ال دبو.عأ   م 

 شاد   از رساول خادا ستارهيا  قاص يحضرت سعد بن اب ير ز»

 يمرا قبول كناد تاابّو يهم  ر اها گدت: ر ا كن تا اهلل خواهش كرر  

حامل  ۀتان قبول شور، با بقمايهار ا ديخواهيفرمور: اگر م تيبشر افت ار

السداب أشدعث   يد ي ب د ال»آ ر شاد: اريا حضرت رسول اهلل «ديكن  يذتغ

                                                 

 .6495( املعبن االوس  ل  رباين، ف يث  1 
 .8330( مس   ال ، ف يث  لن  2 
 .6495( املعبن االوس  ل  رباين، ف يث  لن  3 
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وم هسده  و م عمه فبا  و مشببه فبا ،  ذ،َي..  ذَي  بطيالسملء  إيل هي ي  يأغرب 
 11 (1) «.ل لک س بلذي ىنفبا ، و غ ي  حلبا ! وع

آباوره، رساتان   گرر يرر حابت پراگنده ماو يرر سدر طوالن يك  ش ص »

 ارب،يا ارب،يا: ديگوي  م بّند مي كند شياين يطرف آسمان برا  ب خور را

چگونا   يش صا نيچنا يپوشد ر ااميحرام  خورر  ميحرام  ك يحاب رر

 «.مورر قبول گررر؟

 :پاكدامن يهانسل تيحالل در ترب ۀلقم اثرات

هام مرحمات از  هم حكمت، هم  شاق   هم  ّم  »: ديگويم مير  موالنا

سبب  شور   ّ يح منجر ب  حسد   يا. اگر بقم ديآيم حمل ب   جور ۀبقم

 يحرام بوره است. مگار گااه ۀغدّت گررر، بدان ك  آن بقم ، بقم جهابت  

تذكر راره اسات كا    « ك  گندم كشت شور  جو رر  گررر؟ ياشاهد بوره

باا رزق  يتنگااتنگ ۀا الر صاابح، رابطا تياهام ترب صابح شدن   سانهم ان

 حمل رارر.

بزرگان خور گوش  يهشدارها   د يشر ثياحار مبارك    اتيهرگاه ب  آ بذا

صابح خادا شاده   از  ۀبند ميخواهيك  اگر م دير ميآشكارا خواه ميفرا ره

هاا   با  حمل دهيگز يها ر راز حرام ديحتماً با ميبرخوررار گرر ميقّب سّ

 . مياكتدا كن

فرزنادان  ميمكّف  هست ميكن تيترب زيپا    تم يهانسل ميخواهياگر م  

مراقبت  تيوبئمان را ك  تحت تكدفل ما هستند   ما مسۀافرار خانوار گري  ر

                                                 

 .8330( مس   ال ، ف يث  لن  1 
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  ياتغذ زياحامل، پاا    تم يبا غاذاها مي  مواظبت از آنان را بر  هده رار

را  گارانير  زقاوم خواهاد شاد  اي مياك  كاشت مي. بد ن شك هر ت ميكن

خواهاد شاد كا   يخات مبااركبا  رر ليتباد ايا مسموم خواهد سااخت  

 دهيها رساب  آسمان شيها  شاخ  افت يامتدار  نيرر ا ماق زم شيهاش ير

 خواهد شد.  تيخارم بشر شيهاوهيها   مها   برگ  شاخچ   ي  با سا

  با .    ماندينامشر ع ب  رست آمده، ب  زقوم جهنم م يهاآنچ  از راه هر

حتماً پدر   مارر   جامع  خور را  ير ز زياند نشده  يك  با آن تغذ يكوركان

ماا  يناخواست ، اگر غاذا ي ارار خواهند ساخت تا خون استدراغ كنند. خدا

  تا يها رر آمحرام اما ب يما حرام، پوشا  ما حرام   زندگ يدنيحرام، نوش

   رهياخاور را ت يمعنو يطرف زندگ كيبدان معنا است ك  ما از  نيباشد ا

مان را ضارب صادر فرزنادان يسعارت احتمااب گريطرف ر  از  ميسازيتار م

رگرگون شور، هما   طيكند، شرا رير  هر چند اگر زمان  تغ ني. از اميكنيم

ب  حامل   حارام از امكاناات   تنا  بد ن ا ا رنديب ينامشر ع ر  يهاب  راه

ول را كا  مسائ ي  افارار ميحرام ب اور ميتوانياستداره كنند، ما نم يويرن

 .ميكن  يبا حرام تغذ ميشان هستت   پر رشمراقب

چاون  يمساكنف يبا  زن حامّا  ر اهاا كنناديم  يتوصا باني  طب حكماء

بر ساختار  ينوع رار ها اثرات بد نيممكن است ا رايراره نشور، ز «ازپامير»

بادن ا  شاوند.  ياز ا ضاا يبگذارند   سبب خراب شدن برخا نيجن يمار

نكنناد، اماا اگار  ريكاور    رر هار ر ران تاأث هر گون  رار ها بر نيا ديشا

گوش رهاد  ميحك يها يب  توص ديرر صد هم باشد، مارر با كيآن  احتمال

ناوع  نياا ۀاز استدار يباررار ريب  خصوص رر چند ماه اخ   دينما اطي  احت
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شكل، رانشامندان   بزرگاان   اابم معناا از  نيبد ناًيكند.   يرارر اها خور

رر پرتو  يشاه نقشبند   امام غزاب ،يامام شاذب ،يمنيارر گ بدابق خيش ليقب

انساان  ير  يمند راتيحرام تأث ۀاند ك  بقمهشدار راره شانيتجارب تصوف

 – زيان دياآيم اياخوار با  رنك  از مارر   پدر  حرام يخواهد راشت   كورك

 زيابزرگان ن نيخواهد راشت. ا يخراب يساختار معنو –ييبجز موارر استثنا

آمادن  ايابا  رن يراه را برا م،اند بقم  حرا رص  گدت  نيا يحكما ثيب  ح

 .كنديها باز محرامزاره يبعض

نوزار را  يكيوبوژي  ب يكيفز يسممت يك  هر شرط الزم برا يني ابد ايآ پ 

ر  رر صاد هام باشاد رر نظار  اي كيبو  كرره   هر نوع احتمال را   تير ا

كاار را انجاام رهناد، الزم  نيتار قيا  رق نيررست تار كوشنديگرفت    م

 نشان رهند؟ زيا  ن يمعنو يصحت   سممت يرا برا تيحساس ني  ستين

 ( فرزند خواهد شد!بن يمارر، جوابد ز )ت يگّد ز سوزن

شاكل  ير زهاا نيناوزار باا رزق حامل از ن سات كياشادن   ياتغذ ،يآر

رر  يوع كوتااهك  هار نا يمهم است. ب  نحو اريرر رحم مارر بس اشيريگ

 ۀ اقعا كيا ثياحتماً ب  ح نيرر ر ران رشد   تكامل جن ما با اهلل ونديپ

 امحار ۀپارچا كيا.   ابدييب  كور  انعكاس م –بو ب  طور موقت   –يمند

 يشاگيهم اي از اسباب انحراف موقت   يكي توانديمارر   پدر م يهارر رگ

  .رريكور  قرار گ

از  يكااي  از  يش صاا يوع، از زناادگموضاا نيااا انيااابااو  فاااء رر ب حضاارت

 جواباد ز شا يهم شااني. فرزناد اكناديارائا  م يفرزندش مثاب يهاخصّت

 . مررمكرريسوراخ م پر از آب مررم را يها( رر رست راشت   مشكبن ي)ت
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 يموضاوع را م دا نياها اابو  فا را ناراحت نكنناد مادت خيش ك نيا يبرا

   گاذرريكار از حادش م نير ر زمان ا. اما ب  مكررندينم تي  شكا هنمور

را باا ر سات خادا رر   ي. مررم ب  ناچار قضاشوريم زيصبر مررم ببر ۀكاس

از  افتنياحضارت باا اطامع  كنناديم تي  از پسرش شكا گذارنديم انيم

  ي. قضاماناديم رانيب  همان اندازه ح   شوريمتأثر م ا مال فرزندش  اقعاً

مطّب ك  سبب  نيخاطر نشان كررن ا ب    اررگذيم انيرا با خانمش رر م

رر ر ران  ايآ پرسديمارر( است از همسرش م اياز آن ر  )پدر  يكيكار  نيا

مارر ب  خاور زحمات  ر؟يخ ايسر زره است  ياز   يحركت اشتباه يحامّگ

 ايش از رنيچند ماه پ»: ديگويم نيب  شوهرش چن   كندي  فكر م رهديم

  اناار را  بيسا يهارفت  بورم. رر آنجا ررخت  يهمسا ۀآمدن فرزند، ب  خان

. دميهاا ب اورم اماا از خواساتن آن شارماز آن خواستيم اري. ربم بسدمير

فار  بارره   باا  هااوهيرا رر م ميسوزن گّاد ز نديبب ام يك  همسابد ن آن

 دنيابو  فا باا شان خيش« .ساختميبر طرف م وهيرا ب  م ّميآن تما دنيچش

 ۀباد ن اجااز  يهمساا يهااهويتاو از آب م دنيچش»: ديگويان مس ن نيا

ماررم  اارت  يهاكررن مشاكصاحبش، سبب شد تا كور  ما با  ساوراخ

كان تاا خدا ناد   يا  گر ا رياب يخدا ند ر  ياي. اكنون ب  ررگاه كبردينما

بارر    يپا  مّاش يك  مارر با  زشات نك يگناهانت را بب شد. ب  محض ا

 كياخواسات،  يحمب  يكرر   از خدا ند پوزش   از همسارست ب  ر ا باال 

كاار با   نياا»: دياگوي  م رهديب  كور  رست م يبي ج يمانيح ف پش

 ي مّا نيرسات با  چنا توانميمن چطور م ست،يمن ن ۀستي ج  شا چيه

 . اندازري  جوابد ز را ر ر م« بزنم.
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گاار آن زن زياحارام ن قّاب اسات، يك  حمل، جم يآن طور س ن ۀديگز

مقباول    شاانيمعتبر، ر اها شانيها بارت خواهنديم ك ي. آنانباشديم

خاار  نشادن از چوكاات  ۀبا  مساأب ديشان بندگان صابح شوند، بافرزندان

 .نديرقت نما اريحمل، بس

   يهر كاو «كيابّهم بب كيبب» يمعّوم است، حجا  كرام با صدا ك چنان

است ك  مؤمناان رر  ي ن از كّمات مقدسس ني. اآ رنديبرزن را ب   جد م

. كا  كننديآن را تكرار م وست يقرار راشتن رر احرام پ ۀتا بحظ حج   ياثنا

  اوتپر ررگاار! تاو ر يربف! بدرماا ا يامار كان ا»است:  نيآن چن يمعنا

 يابهاا! ابدرما بار م،يكنيجان ر وتت را اجابت م ! با رل  مي  ما آمد يكرر

. حمد از تاو، منفات از تاو   يمنزفه  ي  شب كياشتن شرك  از ر يپر ررگار

ربف  يبدرمااا ا ،يماننااد هسااتيمثاال   بي  ب گاناا يمّااك از تااو اساات. تااو 

از رل    ت برخاسا ۀجمّا نياگاه كا  مومناان م ّا  باا ابذا آن« بزرگوار!

كا  بار تانش ببااس   يش صا آ رناد،يمقدس را با  نابا  م ۀشان بّدجان

با  رسات آماده از راه  ۀاش هم بقمارام   رر معدهشده از پول ح يداريخر

آن ذات رحمااان   « .كيااابّهاام بب كياابب»: ديااگويحاارام  جااور رارر   م

 ۀژيا  رام  اكا تياممنون كياخابصش را باا  همانانك  م يرر حاب ميرح

شده باا   يخطاب ب  آن ش   مّبف  با حرام   تغذ كند،ياستقبال م يابه

 است:  نيس ن چن نيم تصر ا يمعنا «كيعد ال س كيال بب»: ديگويآن م

 «!يا رريصدا ن   يامديتو از خورت باشد. تو خوش ن كي  سعد كيبب»
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 58 

 

 يزگينظافت و پاک
بى،بلالصدد وبلالمدد  ب  ددنياملتطهدد بببيددلببنيالتددبا ببيددبيالدد بحنمدد سبحدده وتعبل  ددوى

ب.نيآلعبلص هعبأمج بىل  بونميج لبالطهبربلبالنظوفةبجزءبمنباإلبيال 
  :بعد اما

 1 (1) ﴾نَبي ِباْلُمَتَطه ِببب بيِبلَببنيَبالتَّبَّا ِببب بيِبِإنَّباَّللََّب﴿: ديفرماميمتعال  خداوند
 «: خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست داردترجمه

دْطُ ب»دانسته استت:  مانياز ا يرا بخش يزگيهم پاك فيشر ثيحد و ََ الط ُهدبُرب
ب2(2)«بونِبميَباإلِب
 طياوست، مح تيكننده و نشاندهنده شخص يطور كه لباس انسان معرف آن

 هيجامعته و ستو كيت تيشخص زيها نانسان يمحل زندگ يو چگونگ ستيز

كته  يكنتون طيدهتد  مخصواتاد در شتراميآن را نشتان  يتيو ترب يفرهنگ

شان باور دارند، هر مسلمان مكلف است بتا  يدهايد به چشم شتريها بانسان

 كيت از ياش چهره خوبيزندگ يهادر همه بخش يزگيو پاك فتنظا تيرعا

                                                 

ب.222 ق ه:ب(بحبرهب1)
.با دنبحهدونبحد ي برمد :ب223.بممد  ،بحد ي برمد :ب22960(بممن بامح ،بحد ي برمد :ب2)

ب.3424
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 دنيتبتا د گترانيد نكنتد كته يرا بازتاب دهد و كارميمسلمان و شهر اسال

 او در حق اسالم قضاوت غلط كنند  ينادرست زندگ هايوهيش

 :نماز است ديکل يزگيو پاک نظافت
 نيتاتحت نمتاز كته ستتون د يبترا يرا شترط يزگينظافتت و پتاك اسالم
ََاببنَبيالَّد ِببَهدويأَببآي﴿: ديتفرماميباشد، قرار داده است  خداونتد متعتال مي آَمنُدبابِإ

ُِْمدددددُ بابُلُجدددددبَ ُ ْ بَلأَبُمْمدددددُتْ بِإَىبال ِإَىباْلَمَ اِفدددددِابَلاْمَمدددددُ بابِ ُ ُءلِحدددددُ ْ ببُ  ْبي ِبيدددددصَّدددددَ ِوبفَو
ب1 (1)ب﴾نيِبِإَىباْلَ ْ هَببُ  ْبَلَأْرُج َب

 تان را تا آرنجو دستان دييرا بشو تانهاييرو دي: هرگاه اراده نماز كردترجمه
  دييها بشوا تا بجلكتان ر يو پاها دييتان را مسح نمايو سرها دييها بشو

و مناجات  يكينزد دياست كه خداوند متعال آب را كل دايپ يبه خوب نجايا از
 د،يشتوميبا خود قرار داده است و آن طور كه رحمتش گناهان بنتدگان را 

 كند ميرا پاك  ينجاسات ظاهر زيآب ن
 :يزگينظافت و پاکبه  رسول اهلل قيتشو

 جمعته و يور داده استت تتا در روزهتادستت روانشيمقدس اسالم به پ نيد
 نيتا ريغستل را از شتعا نيتبپوشتند  و ا زهيغسل كنند و لباس پتاك نيديع

 شود  نيشان تأم ياحت و سالمت قيطر نيروزها قرار داده است تا بد
 زهيپاک طيو مح بايداشتن شكل و منظر ز .1

ددَباِت ُب»فرمتتوده استتت:  اهلل رستتول ِْ ْ بفََأْصددِ ُ بابرَِحددوَلُ ْ بِإتَُّ ددْ بمَددوِوُمبَنبَ  َددىبِإ
ب َب ددوَمة بِ بَلَأْصددِ ُ بابلَِهوَحددُ ْ بَحدد َّ ََ َب َببُ بتُددبابَأددأَتَُّ ْ ب اْلُفْ ددَ بَل َببب بِيددالنَّددوِ بفَددِ نَّباَّللَّ

 2(2)ب«التََّف   َب
                                                 

ب.6موئ ه:ب(بحبرهب1)
ب.4089(بحننبايببوالو،بح ي :ب2)
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 كتويپس محل بود و باشتتان را ن ديهست يتان رفتن: شما نزد برادرانترجمه
 رايتز ديتابي يتتا در نظتر متردم برجستتگ ديستاز وكيتان را نو لباس ديساز

 را دوست ندارد  يينماو بد يخداوند بد
بفَد ْب»فرموده است:  رسول اهلل گريد يثيباز در حد و    ْ ََ ب1«ْ  ِْمدعُبيَمْنبَأوَنبَلُعب
را  شيپتاك نگهداشتتن آن( متو داشته باشد )با شستتن و يهركه مو يعني
 بدارد   ميو گرا زيعز

لباس و داشتتن  بدن و يزگيپاك مسلمانان را متوجه نظافت و رسول اهلل
 ميتشتكل و ظتاهر را از عال ييبايز تجمل و ساخت ومي بايشكل و اورت ز

 ارياثر بست است و مانياز ا ييبايز دانست  چرا كه نظافت وميغرور ن تكبر و
اش بته او شترح روزمتره يكارهاهمه  روان انسان دارد و در بر روح و ياديز

 بخشد مي ادر

ُِلُبيدَ ب:بمَدو َب» فرمودنتد: بتاره رستول اكترم نيا در مَدْ هِدِعبباْْلَنَّدَةبَمدْنبَأدوَنبِ ببْ 
ََرَّومبِمددْنبأِددْ مب ثَدْب ُددُعبَحَمددَنوبَلتَدْ  ُددُعبَحَمددَنَة.ببُ ددبنَبيَأْنببب بِيددمَددوَ برَُجددل بِإنَّبال َُّجددَلب«.بِمْثَقددوُ ب

باْلَْبيِببل بيِإنَّباَّللََّبمجَِب»مَوَ ب  2(2) «َمو َبب 
كبتر باشتد، داختل جنتت  ياكه در قلبش به اندازه ذره يكس يعنيترجمه: 

 بتوت و) نعلهتا و بتايانستان دوستت دارد لباستش ز :گفتت يشود  مردمين

را  ييبتايز و باستتيفرمودند: خداوند ز باشد  رسول خدا بايپاپوشش( ز

 دوست دارد 

                                                 

.4165حننبايببوالو،بح ي ب(ب1)
ب.147:ب(بص يحبمم  ،برم بح ي 2)
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 :ستيز طيدر مورد نظافت مح .2

بب بِيدبي بالنَّظَوفَدَةبَأد ِببب بِيدبف بيدَتظِبببَبيدالط ِببب بِيدبب بيدِإنَّباَّللََّبطَب» ت:آمده اس يثيحد در
 1 (1)ب«ُهبوِبيَلَحوَحوِ ُ ْ بَلَ بَ َشهَُّهبابِِبلْببَتُ  ْبياْْلُبَوبفَدَنظِ ُفبابَأْفنِببب بيِباْلَ ْ َ بَجبَّاو ب

 را فتانياستت نظ فيتخداوند پاك است پاكتان را دوستت دارد، نظ»:ترجمه

را دوستت دارد، ستخاوتمند  يو بزرگوار است و بزرگتوار ميدوست دارد، كر

تان را پتاك نگته ياست سخاوت را دوست دارد پس شما هتم محتل زنتدگ

  «ديزيبپره هودياز مشابهت با  و ديدار

 :خصوص پاك ساختن راه در .3

عبتور ومترور  هتايو راه ستتيز طيدر مورد پاك نگهداشتن محت امبريپ

 ند:مردم فرمود

دْ َهةَببونُبميَباإلِب» َُ ََ ب فضد،بأَبِ ْضع بَلَحدْهُ بَنب ُ،بَلَأْوَهَ دوبِإَموطَدُةباَى دَهوَوُوبَأْنب بِإلَدَعبِإ باَّللَّ ََ َهوب
ب2(2)ب«ونِبميَبَُْ َهة بِمَنباإلِببوءُبيَلالَْببِا،يَ ِنبالطَّ ِب
 «ال إلته اال اهلل»آن گفتتن  نيالترچند شعبه دارد و با هفتاد و ماني: اترجمه

شتود از راه ميآزار  و تيتآن دور ساختن آنچه كه باعتث اذ نيتراست و ادنا

 باشد مي مانياز ا يبزرگ بخش اياست و ح

بیَاىبطيتدالص وبصد مةبلببإىبهويشميکلبِطبوبلب» اند:فرموده گريد يثيحد در و
دارد اتدقه متي نمتاز بتر يكه انسان به ستوميقد هر3(3)ب«صد مةباي نبالط ب

                                                 

ب.2799(ب  م ي،برم بح ي :ب1)
ب.2(بَ بباإلميونبل هيهقی،بح ي :ب2)
ب.8168(بممن بامح ،برم بح ي :ب3)
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اتدقه  زيتشود نميو آزار  تيختن راه است از آنچه باعث اذپاك سا است و

ختار و خاشتاك،  ليتشتامل هتر نتوو متواد مضتره از قب يكلمته اذ« استت

و پاك كتردن  از راه زهايچ نيشود و دور ساختن اميها و آشغال هانجاست

  ديآميادقه به شمار  ستيز طيمح

ُُْصدَنببامبيدِ َط ِببيِشدميْبل برَجُببَنَموي َب»بشده: تيروا امبريمسلم از پ حياح در َلَجدَ ب
بَ َ ىبالطَّ ِب ُبَلُعبفَدَغَفَ بَلعباِبيََْبكم َ ُهبَفَشَ َ باَّللَّ َِّ  1 (1) .«فََأ

و آن را دور انتداخت  ديترا د يراه شاخه ختار كيبه هنگام عبور از  يفرد 

   ديكار از او تشكر نمود و گناهش را بخش نيبه خاطر ا اهلل

 :بر سر راه حاجت ياز قضا ينه .4
 جيترا گتريد ياز كشتورها يكه متأسفانه در كشور ما و بعض ياز عادات يكي 

حاجت نمودن در كوچه و بازار و بر سر راه متردم و در معتر   ياست، قضا
و  ستتيز طيمحت يطرف باعث آلودگ كياز  نيزنان و اطفال است كه ا ديد

 لشتهر و محت از يبتد اريمنظره بست گريشود و از طرف دميانتشار امرا  
كته از  يانيتمستلمانان و خارج ريتگذارد و غمي شيمسلمانان به نما يزندگ

 نيتآن را در د يهتااعمتال علت نيتا دنيبا د ند،يآمي شرفتهيپ يكشورها
 نيكه اسالم چنتيكنند در حالميغلط  غاتيباره اسالم تبلجستجو كرده در

 تچنانكته حضتركترده استت   ينموده و از آن نه حيرا به شدت تقب يعمل
ِ دَنبالدثََّ َ::با دَُّقدباباْلَم َب»فرمودند:  كند كه رسول اهللمي تيروا معاذ

كته باعتث لعنتت  ياز سه عمل يعني2(2)ب«َلالظِ دل ِبباِبياْلَمَبارِِوبَلمَورَِ ِةبالطَّ ِبباْلَ َاَزبِ ب
 : ديزيشود بپرهمي

                                                 

ب.1132(بص يحبالهخوري،برم بح ي :ب1)
ب.328(بحننبا نبموجع،بح ي ب2)
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 آب   يحاجت در جدولها يقضا  1

 كنند  ميد كه مردم رفت و آم يراه  2

 وانتاتيو استراحت دادن ح دنيكه )مردم جهت استراحت، چران ياهيسا  3

كارها ستب   نيكنند(  پس انجام دادن امياز آن استفاده  گريمقااد د ايو 

 شود ميلعنت انجام دهنده 

 :دهان يزگيپاک .4

َباَكبَمْطَهَ و بلِْ َفِ ،بَمْ ضَب»آمده است:  فيشر ثيحد در  1 (1) «وو بلِ  َّب ِبفَِ نَّبالمِ 
 «   شوديپرودرگار م يدهان و خشنود يزگيزدن موج  پاك مسواك»

 يختوددار ازيتو پ رياز ختوردن ست دياز رفتن به مسجد و محل كار، با قبل

 رايتبتد آن آزرده ختاطر نشتوند  ز يشود تا نمتازگزاران و همكتاران بتا بتو

َمْمددِدَ َهببْ تَددِز ْبيَأْلبلِببْ َتزِْلنَددو،ي َبفَد ْبَمددْنبَأَأددَلبثُبَمددو،بَأْلبَ َصدد»: نتتديفرمايم امبريتتپ
 2 (2) «ِتعِبي َببِ ببْقُ  ْبيَللْب
از جمت  متا و مستجد متا دور شتود و در  ديتبخورد با ازيپ اي ريكس س هر»

از  يستتگرت كتته از دهتتان برختت يكتته بتتو يياز آنجتتا«  ندياش بنشتتخانتته

 نياستت بته همت ازيو پ ريس يآورتر از بونفرت اريبس زديخينمازگزاران برم

كه به جسم و مال وارد  يانيرا به خاطر ضرر و ز دنيخاطر علما، سگرت كش

است كته خداونتد  يناپاك يزهايچ ءاند  سگرت هم جزكرده ميتحر كند،يم

                                                 

ب.303(بخمتص بص يحبالهخوری،بح ي برم :ب1)
ب.441.بخبوري،ب1664(بص يحبا نبِزميع،بح ي برم :ب2)
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ب  ِ ُبيَدلَببهَدو ِبيََلُدُ بالطَّببل بِيدلَب﴿ب:ديتفرمايرا از آن برحتذر داشتته و م ميامّت استال
  1(1)ب﴾اْْلََهآِئ َببِه ُبيَ  َب
حترام  شتانيناپتاك را بتر ا يزهتايرا بر آنان حتالل و چ زهيپاك يزهايچ و»

 « گردانديم

 2 (2) «َ بَضَ ربَلَ بِضَ ارَب»: نديفرمامي امبريپ
 « حرام است  گرانيرساندن به خود و د انيز»

را آزرده  انيتاستت و اطراف بخشانيتبتدن ز يرو، چون ستگرت بترا نيا از

جتزء گناهتان بشتمار  شتود،يف شتدن متال و ثتروت مو باعث تلت سازديم

   روديم
 

                                                 

ب.157اف:با  بب(بحبره1)
ب(بالقبائ بالفقهيع،بملصطفیبزرموء.2)
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 59 
 

 کم فروشان  کاهندگان، مذمت

 کارانو تقلب
أعمالناا  مان  ئآتيونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وس نهياحلمد هلل حنمده ونستع

ونشااهد أال إ هلااه هإ هللا والااده إ   لااه يدهااافم  ااهههيهللا فاام م اا  لااه وماان  هاادهي
وأصاااهه ومان تادعه   آلاه یوعها اي کثا  مايتساه له وأال حممادا عداده ورساوله کيشر 

 .نيالد ومي ابالساال هيل
اااَلوَهْ  ﴿: یهللا تعااال قااا  ُْ َيْسااَتْوَفواَل َوْهَذا َُ تَاااَلوْا َعهَااي الننااا ُْ َويْاا ل للْْهَمفَفْلْفااَل النااْإيَن ْهَذا ا

َاا  منْدَعووَااواَل لْيَااْوم  َعْ ااي   يَاااوْ  ْن ْْسااَرواَل َأَإ َي َااَن َأولَئْااَم َأ َْ َُ لْااَر ْل َأو ونزَنَااوَهْ   َم يَاَقااوَم الننااا
 1(1) ﴾اْلَعاَلْملَ 

  منا...( سي)من غش فه: رسول اهلل قال

 رفتالهيسذ و  هياخالق  سنال   و هااز ارزش يکي يدارکه امانت يطور همان

از  يکالي انالت،ي؛ ارتکالا  خگونالهگردد، به همانمي يتلق تيجهان بشر ةش 

 بالا و اريهوشال ننالان ااقال ،ا رود،يجهان به شمار م نيا يهايزشت مذمت و

بلکاله مالان   ،را بالر ذالذر داشالته شالتنيخو انالتينه ت ها از ارتکا  خ ،ه ف

 گردد.ميناسن    و  يام  ش  نياز ا زين گرانيد کا ارت

                                                 

 .6 -1مفففل: ( سوره 1)
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در  ،مجالس محاف  و ،ماذول ما و طيدارد در اجتماع ما، مح انتيامروزه، خ

مالره امالور روز و اياز قضالا ياريدر بن يست  ما ذت تجارت، داد و معامقت و

 يتع اد به نحوه از انحاء وارد جامعه ش ه و واريد خود را جا زده از در و نما

نالا  کوش  کاله بنالا مي و هاز مردمان را به خود ملوث و آلوده ساخت ياديز

منتضالع  را برالرف  ملالت مللالوم و نيالا داده و را گنترش شيخو فرجام

 بکشان . به ورطه هقکت  سو  و يانصافيب و يا التيب

را توأم با انواع  انتيمفهوم خ و يکه مع  ميدانميالزم  در ق م نخنت فلهذا

  :ميب ار ميالق ر تق  زيشما نمازگزران از ياقنام آن برا و

 :ميو مفاه فاتيتعر 

اسالت کاله اننالان  ياز سرداخالت ذقال يدارخالود يدر اص  به مع الا :انتيخ

 ت.سرداختن آن را تعه  کرده و در مقاب  امانت اس

نکالردن  تيالو راا ييوفالاينقال  اهال ، ب ،يشالک مانيس يباله مع الا انتيخ

از  يکالي لهياست کاله بوسال ياست. امانت در اصرقح ابارت از مال يامانت ار

 شود.ميگذاشته  يبه ذکم قانون نزد شخص اي ياقود امان

 ! بر کم فروشان يوا1(1) ﴾َوْي ل للْْهَمفَفْلْفلَ ﴿ : يفرماميمتعال  اهلل

 ،قالرار داده ي يشال   يالفروشان را مالورد ته کم زيقب  از هر چ هيآ نيا در

 هياست از ناذ ياقن ج گا قتيدر ذق نيا "بر کم فروشان يوا"  يفرمامي

ذالالم مالالردم را بالاله طالالرز  افالالراد لالالالم و سالالتمگر کالاله نيالالخ اونالال  قهالالار بالاله ا

و  "غالم" اي "شر" يبه مع   جاي{ در ا يک   . }ومي ماليسا ياناجوانمردانه

                                                 

 .1مفففل: ( سوره 1)
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در  يسالوزان سخت و يواد" اي و "اذا  دردناک" اي و "هقکت" اي "ان وه"

به کالار  يزيچ يزشت انيب و نيواژه به ه گام نفر نيا معموالً و ،است "دوزخ

 دارد. ياديز مياست کوتاه اما مفاه يريتعب کهنيا اي و ،رودمي

 ؟چه کساني هستندکم فروشان 

ک  ال  ذالم   يخود ک ياه   براخومي يهنت   که وقت يفروشان کنان کم

تَااَلوْا َعهَاي ﴿ : يالفرمامياهلل متعال  رن يگميخود را به طور کام   ُْ الناْإيَن ْهَذا ا
ُْ َيْساَتْوَفوالَ  وزن  ايال  يالک گالرانيد يخواه ال  بالراميکه مياما ه گا1(1) ﴾الننا

الَ ﴿: گذارن ميک    کم  َْْْساَروالَ  وَه ْ َوْهَذا َُ  نيسپس آنها را با ا2(2) ﴾َأو ونزَنَوَهْ  

َاا  ﴿ دهالال ميقالالرار   يالالمالالورد ته  يخيجملالاله اسالالتفهام تالالوب ْن َأَإ َي َااَن َأولَئْااَم َأ
 بالزر  ي؟! در روزشالون مي تالهيآنها باور ن ارن  که بر انگخ ايآ3(3) ﴾منْدَعووَاوالَ 

و در  ،زن يخمياز قبرها بر  مردمکه  يبزر . روز يدر روز4(4) ﴾لْيَاْوم  َعْ اي   ﴿

َُ ْلَر ْل اْلَعاَلْملَ ﴿شون  ميذاضر  نير  العالم گاهشيس  5 (5) ﴾يَاْوَم يَاَقوَم الننا

اسالت کاله اهلل  يوبيالفروش صفت مع و  يکردن در خر انتيخ و يفروش کم

فاا  آن را مورد مؤاخذه قرار خواه  داد و واال ه داده اسالت کاله اگالر  يتعال

فعال   نيالود. و اخواهال  بال يشخص آن را ترک نکرد ااقبتش اذا  دردناک

فالااقن آن  يرسالولش را باله سالو ياست، کاله اهلل تعالال يزشت ارياادت بن
                                                 

 .2فففل: م( سوره 1)
 .3مفففل: ( سوره 2)
 .4مفففل: ( سوره 3)
 .5فففل: م( سوره 4)
 .6مفففل: ( سوره 5)
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االادت زشالت دور ک ال  و  نيالا داالوت ک ال  و از مالانيرا به ا آنهافرستاد تا 

رک آن بااال  هقکالت آنالان ال ار ده  کاله اال م تالالها هشالبه آن ناليالهمچ 

 خواه  ش .! 

 :و فروش ديدر خر انتيخ و يکم فروش يمعنا

 اديالز فروش، کالم و و  يدر خر انتي: مقصود از خ يگومي ريبن کثا امام

فروشال  ه ه گالام فالروش  يع الي ؛اسالت مانهيکردن وزن ج س در ترازو و س

جالال س   يالالو در ه گالالام خر رد،يالالگميخالالود  ياز آن را بالالرا يجالال س مقالال ار

خالود بخالرد  يخواه  براميکه  يزمان گري. به ابارت د يافزاميمق ارش را 

تر از ذالم فروش  کممي گرانيکه به دميو ه گا رديگميخود از ذم  شتريب

تَااَلوْا َعهَاي ﴿فرموده:  يطور که اهلل تعالده  ، همانميآنان به آنها  ُْ الناْإيَن ْهَذا ا
ُْ َيْساَتْوَفوالَ  آن را وزن  ياخالود باله گوناله يدر ه گام معاملاله بالرا يع ي ﴾الننا

خ اونال   و همچ الينک ال  مي افالتيرا در داز ذالم خالو شالتريک   کاله بمي

ْْسااَروالَ ﴿ فرمايالال :مي َْ اااَلوَهْ  َأو ونزَنَااوَهْ    گالالرانيکالاله بالاله د يامالالا زمالالان ﴾َوْهَذا َُ

 انيالو باله آنهالا ز رديالگميخالود  يک ال  و بالراميفروش  از وزن آن کم مي

 رسان .مي

ذکر ش ه در واق  همالان تقلالب در  اتيآ نيکه در ا يانتيتقلب و خ نيب ابرا

در آن زمان مالردم از  رايبا ترازو است، ز يريگو تقلب در ان ازه کردن مانهيس

 نيال: ا ال يگومياز المالاء  يکردن ، اما برخالمياستفاده  اريبن لهيدو وس نيا

ابالادات  يذت  ذقو شود بلکه شام  تمام ذم ومين نيتقلب فقط شام  ا

 شود.!مي زين
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 :مانهيپ وزن و ةدادگران مراعات

 مالانيکه اسقم آن را بر اه  ا يا الت ،ساز  هيزم يقاخق يهااز ارزش يکي

دستور  نيا و .است مانهيس در وزن و "انصاف ذم و"مرااات   هيواجب گردان

 ۀدهگان يايدر وصا ن وخ ا نمونه يبرا .است  هيدر قرآن تکرار گرد هابار

ااا ْهإن  إَ نَكَ َواْلْميااَاااَل اْبْلْقْساا ْ  َكْياا َ َوَأْوفَااوْا الْ ﴿ : يالالفرمامي "انعالالام"سالالوره  هْلااَ  نَاْفس 
 1 (1) ﴾َوْسَعَها

 چيمالا هال ، يالدادگرانه مرااات ک  کمال و ترازو را به تمام و و مانهيس" :يع ي

تالالوانش مؤلالال   جالالز بالاله انالال ازه تالالا  و يزيالالرا بالاله انجالالام دادن چ يکنالال

  ".ميسازمين

ُْْهاَتْ   َوَأْوفَاوا اْلَكْيا َ ﴿ : يفرمامي "اسراء"ذکمت آموزه سوره  يايوصا در و ْهذا 
ُْ اْلَمْسَتْقيْ  َذلْ    2(2) ﴾َم َخْيل َوَأاْلَسَن َتَْْويم  َوزْنَوْا اْبلْقْسفَا

 مانهيکمال س آن را به تمام و ، يک مي مانهيرا س يزيکه چميه گا و" :يع ي

 يبه مشتر مانهيس در وزن و و! )  ي( بکشزنها را )و ميدق يبا ترازو ! و يينما

را  يکالوترين شما سرانجام بهتر و يکار برا ني)مرااات( ا راي( ز ينرسان انيز

 ".دارد ي( در سياقب و اي)در دن

متوجه ش  که مالردم آن شالهر  ، يگرد  هيوارد م  که رسول خ ا يزمان

باله  و ، ال ينمامي يکالم فروشال دقالت ن مالوده و شيخو يترازو و مانهيدر س

فروشان نالازل گران را در مورد ي يش   اتيخاطر خ اون  متعال ته  نيهم

                                                 

 .152انعام: ( سوره 1)
 .35اسراء: ره سو ( 2)
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تَااااَلواْ َويْااا ل للْْهَمفَفْلْفاااَل الناااْإيَن ْهَذا ا ﴿ :فرمالالالود ااااَلوَهْ  َأو  ُْ ُْ َيْساااَتْوَفواَل َوْهَذا َُ َعهَاااي النناااا
 َُ َااا  منْدَعووَاااواَل لْيَاااْوم  َعْ اااي   يَااااْوَم يَاَقاااوَم النناااا ْن ْْساااَرواَل َأَإ َي َاااَن َأولَئْاااَم َأ َْ لْاااَر ْل ونزَنَاااوَهْ  

 1 (1) ﴾اَلْملَ اْلعَ 

 :نيبا مردم مد بيحضرت شع داستان

ااقبت آن را ذکر  ش ه و آوراديآن را  هابار ميکه قرآن کر يياز ماجراها يکي

کاله  ،اسالت بيملالت ذضالرت شالع و نيمردم م  يماجرا قصه و ،نموده

 ،بالود افتهيآنها گنترش  انيدر م ياجتماا و ياقتصاد يناه جار نيچگونه ا

از  خوانال  وميفالرا  فانصالا و يآنان را به دادگر بيشعچگونه ذضرت  و

آنها را به ابالادت خالصالانه  ،از آن شيو س ،داشتميآن روش ناسن   برذذر 

 يمنالتعان معبالود و چيفرمود که هميبه آنان  خوان  وميخ اون  متعال فرا 

کم کردن  يآن زشت يدر س و ،ن ارد تيمشروا و يبه جز خ اون  متعال مع 

از  زيالسره و يدادگالر به اال الت و و  شميآور اديرا به آنها  مانهيس و از وزن

َأْوفَاوا اْلَكْياَ  َوَإ َتَكونَاوا ﴿ :فرمالودمي خوانال  وميبه مردم فرا  انيوارد کردن ز
ُْ اْلَمْسَتْقي ْ ْمَن اْلَمْخْسرْيَن َوزْنَو   2 (2) ﴾ا اْبْلْقْسفَا

 :انتيخ اقسام

و  به امانت رسول انتيه امانت خ ا، خب انتيبر سه قنم است: خ انتيخ

 به امانت مردم. انتيخ

                                                 

 .6-1طففل: ( سوره ا1)
 .181شعراء: ( سوره 2)
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ْهَّنن َعَرْضاَنا ﴿:  يالفرماميدر سالوره اذالزا   خ اون  متعال :امانت خدا -1
ََْْمْهَنَهااااا َوَأْشااااَفْقَن ْمْنَهااااا َوَ ََهَهااااا  ْدَاااااْ  فَااااَََهْلَ َأال  َْ ََ َعهَااااي السنااااَماَواْت َواْْلَْرْل َوا اْْلََمانَاااا

نسَ  ااَل ظََهوم ا َجَهوإ  اْْلْ  1 (1) ﴾ااَل ْهننَه َُ

 م،يارضاله داشالت هاو کوه هانيو زم هاکه ما امانت را بر آسمان يبه درست» 

و اننان آن را برداشت به   ن يکردن  و از آن ترس ياز برداشتن آن شانه خال

 « ستمگر و ناداننت. اريکه او بن يدرست

يف الجتاه   قاا  رأيار رساو  هللا)عن جااهر هان عداد هللا :غمبريامانت پ -2
اار  يااوم عرفااَ وهااو عهااي َّنقتااه القسااواء ْفاااي فساامعته يقااو    أيهااا الناااُ ه  قااد تُر

تا  هللا وعرتيت   2 (2) (أه  هييتفيك  ما هال أخإمت هه لن ت هواُ 

در وقالت اداء  است که رسول اهلل تيروا ذضرت جابر بن اب اهلل از

ب ام قصواء سوار بودن  خربه  شانبه شتر هکيکردن ذج در روز ارفه در ذال

را  زيالشالما دوچ نيمالردم! در بال يفرمالود: اميکاله  ميفرمود، شال  مي راديا

شال ، کتالا  خال ا   يالنخواه اههرگز گمالر  يگذاشتم اگر به آن دو چ گ زد

 ( است.تمي( و اترت )اه  بمي)قرآن کر

که  يمق اراست که در خوان ن آن به  نيا  يننبت به قرآن مج يدارامانت

و در  رديالبگ اديالکاله در آن اسالت  يقيشود م اومت ک   و معارف و ذقامي

آن مت به و متأثر بشود و باله دسالتورات آن امال  ک ال  و  يان رزها و س  ها

 آنو ام  نکردن به دسالتورات  اتيخوان ن و ت بر در آ به آن، ترک انتيخ

                                                 

 .72االاا : ( سوره 1)
 . قا  الدا   صايح.3786( ترمإي  رق  احلديث  2)
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 غمبالالريس مالالورد بازخواسالت امالتيک  ال ه بالاله قالرآن در روز قانتياسالت، و خ

َوقَااَ  الرنَساوَ  َ  ﴿:  يالفرمامي  ياله در قالرآن مجکشود چ انميواق   اکرم
َإَ  ميَر ْل ْهالن قَاوْ   1 (1) ﴾وا َهَإا اْلَقْرآاَل َمْهَجور ااَّتن

 نيالکه قالوم مالن ا يسروردگارا به درست  يگومي رسول خ ا امتيق روز»

 «  .قرآن را رها نمودن 

داننت که امانت مردم بر دو قنم اسالت:   ياب امانت مردم: به خيانت -3

آن است که شخص مالال خالود را  يامانت مالک ؛يو امانت شرا يامانت مالک

و  يگالذارهمالان امانت يبنپارد خواه م لالور اصالل يگريبه قص  امانت به د

 ايال  ال يگومي عالهيدر ذفظ آن مالال باشال  کاله آن را ود يگرينائب کردن د

اسالت و بالالتب  مالال در  يبالردارمث  بهره يگريد زيچ يصلمقصود ا کهنيا

را اجالاره  يکاله مالال ياجالاره، چالون کنال شود مان  ميامانت  يگريدست د

 يذال امانت نياز م اف  آن است و اص  مال در ا يبردار لور بهرهک   ممي

که مقصود انتفالاع و  هياز طرف صاذبش در دست منتأجر است و مان   اار

ک  ال ه امانالت اسالت و  هيالمال در دست اار است و اص  يمجان يبرداربهره

کالار در مقابال  بودن مال است نالزد طلب قهيمان   رهن )گرو( که م لور وث

صورت آن مال از طرف صاذبش نزد مرتهن  نيکه از طرف دارد، در ا يطلب

کاله نالزد  يمان   مالال المضالاربه در نالزد اامال . بالجملاله مالال ايامانت است 

 يامانالالت اسالالت و دارا رديالالگميقالالرار طالالرف صالالاذبانش  زاشالالخام مزبالالور ا

 شود.مياست که ذکر مياذکا

                                                 

 .30فرقاال: ( سوره 1)
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 :مردم هب انتيخ انواع

در  ياموال وزنال که در ه گام فروش اج اس و يکناندر ترازو:  انتيخ -1

تام  صورت سوره وه را ب گرانيذقو  د ذم و   ،ينماميتقلب  و انتيترازو خ

متوجه   يبا ،کاه  ميم خا رنگين بلکه از آن با چال و ،ک   ميسرداخت ن

َأإن َتْفغَاْوا  اْلْمياَااالَ  َوَضا َ َوالسناَماء رَفَاَعَهاا وَ ﴿ : يالفرماميشون  که  يفرمان اله نيا
 1 (1) ﴾ْ  َوَإ ََّتْْسَروا اْلْميَااالَ يف اْلْميَاااْل َوَأْقيَموا اْلَوْزاَل اْبْلْقسْ 

 انتيخ ها نير س جتا شما هم د ،نهاده زانيم آسمان را برافراشته و" :يع ي

 ". ينک 

آن هالر  لهياسالت کاله باله وسال يزيهمان چ {اْلْميَااالَ  َوَض َ وَ }"زانيم"مراد از 

 يبالرا زانيالم کالهنيک  ال  ااالم از امي يريالان ازه گ س ج   وميرا  يزيچ

 ياياسالت کاله اشال يزاناليآن م مياز مصالاد قالول و ايال فع  و ايباش    هياق

باله  يزيهر چ زانيکه هنت م يزيچ ،ک   ميآن وزن  لهيرا به وس نيس گ

طالول  زانيم است و يزيچ ،ذرارات زانيم :)مثق ،است زيذنب خود آن چ

کاله  يزانيم و گريد يزيطق چ زانيم است و يزيکاه چ زانيم ،گريد يزيچ

 (.است گريد يزيس ج   چميرا  هاکردار گفتار و و اخق  و  يبا آن اقا

 :مالهيکر هيالاسالت کاله در آ يين مع اهما زانيمورد بح  م لور از م ۀيآ در

﴿ َُ َلَقااااااْد َأْرَسااااااْهَنا َرَسااااااَهَنا اْبْلَديْلنَاااااااْت َوَأنَاْلنَااااااا َمَعَهااااااَ  اْلْكتَاااااااَ  َواْلْميااااااَاااَل لَْيَقااااااوَم الننااااااا
 .م لور است2(2)﴾اْبْلْقْس ْ 

                                                 

 .9 -7( سوره الر ن: 1)
 .25الديد: ( سوره 2)
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آن ذالم  ۀلياست که به وس يزيکه م لور از آن هر چ  يآميلاهر آن بر  از

داده شود ؛  زيتم لتياز رذ لتيفض ا ل از للم و غ واز باط  و راست از درو

 نيسروردگالارش چ ال ۀيالاسالت کاله از ناذ نيهمال أن رسول اهللالچون ش

 .اورديب يزانيم

 هالااست که وزن يمعمول يترازو نيهم زانيمراد از م :گفته ان  گريد يبعض

 .تر استميامو تر و ياول وس يمع ا يول ،ک   مي نيرا با آن مع

 َأإن َتْفغَااْوا يف اْلْميااَاااْل َوَأْقيَمااوا الْااَوْزاَل اْبْلْقْسااْ  َوَإ ََّتْْسااَروا﴿ : يالالفرماميل متعالالا اهلل
 1(1) ﴾اْلْميَااالَ 

در آنجالا  ،اسالت يقبل ۀيدر آ زانياز م ريغ هيآ نيدر ا "زانيم"لاهرا مراد از 

 نيالدر ا يولال ،س جن باشال  لهياست که وس يزيم لور مرلم هر چ ميگفت

را بالالا آن  هاي ياسالالت کالاله سالال گ يمعمالالول يهالالاخصالالوم ترازو م لالالور هيالالآ

ذکالم  کيخواسته است از  قتيدر ذق ﴾أَلَّا تَرْغَوْا...﴿ :فرمود لذا ،س ج  مي

 نيالا شيمع ا و ،بکش  رونيب ييجزمي( ذکزانيووض  المذکم ) يع ي يکل

 نيالا ،ميکالرد ريشالما تقال  نيا ل را در بال ذم و زانياست که ما با وض  م

سال جش  ترازو و يالدرست تاليراا زاليالاس خود نالجش اج الس  که در تاس

 . يرا بک 

را مرتکالب  انالتيخ مانالهيس و  يالکاله در ک يکنالان :مانههيدر پ انتيخ .2

کاله خ اونال  متعالال   ال يآميدر  ۀماليکر ۀيالآ نيالا  يشون  الجرم در ذمي

                                                 

 .9-8( سوره الر ن: 1)
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تَااَلوْا َعهَاي ال﴿ : يفرمامي ُْ ااَلوَهْ  َأو َويْا ل للْْهَمفَفْلْفاَل الناْإيَن ْهَذا ا ُْ َيْساَتْوَفواَل َوْهَذا َُ نناا
 َْْ  1 (1) ﴾ْسَروالَ ونزَنَوَهْ  

 گالرانيد يبالرا يولال ،ک   مي تيخود راا يقماش افراد ذم را برا نيا رايز

خود  يآنرور که برا گرانيد يذم را برا گريد يبه ابارت و .ک   مين تيراا

 ياجتماع اننالان يا  تباهخود با نيا و ،  ينمامين تيراا ،ک   يم تيراا

 نيتعالادل از بال نيالاگالر ا و .است که اساس آن بر تعادل ذقو  متقاب  است

 .گردديفاس  م زيفاس  شود همه چ برود و

رخالت  از بالزازان و يمتأسفانه تعال اد :)اندازه گيري( در متراژ انتيخ .3

کشالور مالا وجالود دارنال  کاله ه گالام  يهابازار و هااز شهر يفروشان در بعض

رخالت را خالو  کالش  تکاله و ،مجرد گرفتن متالره رخت ب روش تکه با  وف

منتضالالع  مالالا بفالالروش  و چالالارهيمالالردم ب يبالالاال دوان الال  وميکالالرده وآن را 

متر بوده آن را کالش  نتيتکه در اص  ب وپت کي :طور مثاله رسان  . بمي

 نيالا کهيذال در ،رسان  مياز آن  شتريب اي دو و و نتيبه ب دوان ه و کرده و

 هيالو روذ يارشادات نبو و يسراسر مخال  دستورات اله شانيکرد اامل

گردد ميدر متراژ محنو   انتيخکامق ً  بوده و يالعم  تجارطرز و مياسق

 2 (2) ﴾َوْي ل للْْهَمفَفْلْفلَ ﴿:  يفرمامي عالاهلل مت

                                                 

 .3 -1مفففل: ( سوره 1)
 .1مفففل: ( سوره 2)
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 ز،يرسالتاخ از روز از خ ا ترس، از مردم شالرم و نتيقماش افراد با نيسس ا 

 ﴾ياْه َوَصاااْلَدْتْه َوهَْنياهْ َوأَمْلاْه َوَأهْ  يَاْوَم يَْفَر اْلَمْرَء ْمْن َأْخياهْ ﴿ که يروز و ذنا  محاسبه
 ذذر باش  .بر1(1)

 :در صادرات انتيخ .4

 ،از نلالر اسالقم :ي يتول يهاکارخانه و هامصان ، شرکت  اتيدر تول انتيخ

 چيباله هال و ،اسالت آن را دارن  واجب ييکه توانا يکنان ۀهم تقش بر کار و

 ايال ابادت و ينمودن برا  ايفراغت س ۀوجه اننان منلمان ذم ن ارد به بهان

 نتيقرار ن رايز ، يرا ترک نما يتقش اقتصاد کار و ،توک  به خ اون  متعال

اتکاء به کمالک  اکس ذم ن ارد ب چيه نيطق ببارن . همچ  از آسمان سول و

تقش  کار و –مجال کار را دارد  و ييکه خود توانا يدرذال –گرانيد ياري و

 را ک ار بگذارد.

 يهالاصال قه دادن باله آدم اذنان و) : يفرمامي رابره رسول اهلل نيا در

 2(2).( نتين زيجا ،را دارن  يزن گ کار و ييکه توانا يکنان ثروتم   و

نگالاه  يتالقش اقتصالاد و -اهلل بيالکاسب ذب -با چشم اذترام به کار اسقم

جهالاد در راه  يهالم آن را نالوا يگالاه ابالادت و ءآن را جالز يگاه ،ک  مي

بالا صال اقت  داشته باش  و کيکه قص  ن يبه شرط ،آوردميخ اون  به شمار 

  .آن را انجام ب ه  يدرستکار و

                                                 

 .36 -34( سوره عدس: 1)
 ( رواه ا د  اهو داود  ترمإي.2)
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 تقلب در واردات .5

از  شالتريکه با تصرف کردن در آن، فالرد ب يزيان : هر چاز الماء گفته يبرخ

تر از ذقش را به او ده  سالس آن صاذب ذم کم هم به ايو  رديذقش را بگ

 شود. ميتقلب محنو  

فروختاله  شيکالاال کالهنيا يدارد، سس بالرا يوبانامر يفروش  ه کاال مثقً -

زن  که مردم گمان ک  ال  سالاخت ميرا  يچنب کشور آنها بر يشود بر رو

 تقلب کرده است. يفرد نيذالت چ  نيآن کشور است، سس در ا

بفروش ،  يباالتر متيرا با ق شيهامرغ  کهيا يبرا ياوش  هفر گريمثال د -

شالود و بالا  شالتريک   تا وزن آنهالا بمي ميذبح ش ه آ  تزر يهاسس به مرغ

تقلب کالرده اسالت،  يفرد نيآن را به فروش برسان  سس چ  يشتريب متيق

 رکالذ ﴾َويْا ل للْْهَمفَفْلْفالَ ﴿ هاليال  کاله در آال الالهنت يافراد ءافرد جز ناليمام االت

 ش ه است.

 چيهمنرش انتلار دارد ذقوقش را کام  و بال ون هال که از يشوهر يذت -

 نيده  سالس چ الميکه خودش ذقو  او را ناقص يده ، در ذال  يبا ينقص

 ک  . نيآن زن اگر چ  طورنياست، هم نيمتقلب ءب ان  جز  يبا يفرد

ادن نال  ايالگالرفتن ذالم و  يع ي ه،يکه تقلب ذکر ش ه در آ ميياگر بگو سس

مالا و شالما گرفتالار  شتريکه ب ميب ان  يدر ه گام معامله، سس با گرانيذم د

 رهيالگ اهالان کب ءآن را جز که ابن ذجر يبتيمص م،يش ه ا بتيمص نيا

 دان .مي
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 :ياخالق در ارتباط با اقتصاد اسالم ها وارزش نقش
 ياقتصالاد يهالاتيفعال و ي يالاسالقم مالردم را باله کالار تول  يالدل نيهم به

خال مت  در تجارت و ص عت و ،ياديص ،يدام ار ،يکشاورز :ن مان  گوگونا
 نيالا ک ال . ومي ميتشالو يزنال گ شالتريهرچاله ب يآراسالتگ و تيالام  رفاه و

چ انچاله بالا  مبالارک داننالته و يهاتيرا فعال يويدن و ياقتصاد يهاتيفعال
ذال ود خ اونال  متعالال در آنهالا مرااالات  و رنال يانجام گ صخال تين قص  و
 و ي اليد يهاتيولئمنال و ذکر خ اونال  يفراموش غفلت و ۀ يمز و ،شون 

 يآنهالا لبالاس مع الو يمالاد کرياسقم بر س ،  يمحاسبه آخرت را فراهم ن ما
 سوشان .مي

 :و تنوع اجناس تيکم ت،يفياز تقلب در ک اجتناب
را  يمشالتر خام برخود دار بوده و تياز اهم  يموارد ذ  اتيتول در منلماً

 و هاها، کارخانالهفلهذا صاذب شرکت ، ينماميبه خود جلب به نحوه از انحا 
 تيالفياج اس بالا ک مال و ،موارد توجه خام را مبذول داشته نيمصان  در ا

 .  يارضه نما به بازار يبکاريفر را دور از تقلب و
 يول ،يکارتن، سوش، مارکت و... اصل ،يناخواسته قر ينک    که خ ا يطور

کالم ارزش بال ون نلالر  ت،يفيکيب اد داخ  آن کامقًمو با تأس  فراوان تمام
 باش  مق ار کم و تيتوأم با کم يو تجار يقبول ش ه صح يارهايداشت مع

 گالرياز جانالب د باا  ضرر هموط الان مالا شال ه و طرف کيخود از  نيکه ا
 گردد. ميک   گان   ياز تول يکارخانه جات تع اد شرکت و و سبب سق

 :حرام مضر و يايوارد نمودن اشدر قبال  يتجار مل تيولئمس

 زيالبالر سره  يالتأک ،اسقم در رابره بالا تجالارت يهاتياولو نيترمهم از يکي

ذرام  يهاکاال  يتوز فروش و و  يخر ، يتول و هيته :از تجارت اام از نمودن
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را از جالالابر نقالال   يتالاليسالال ن روا رابرالاله صالالحاح و نيالالا در .مشالالروع اسالالتنا و

 تاَياخلمار وام  ياورساوله الارم ه هللاهال ) :ده استفرمو که رسول اهلل   ينمامي
 1(1)واْلصنام(  ريواخلنا 

بالت را ذالرام  خالوک و گوشالت مالردار و فالروش شالرا  و و  يخ اون  خر"

 ".است  هيگردان

 نيکوکائ و نيرويه و شيذش و اکيمواد مخ ر اام از تر :که مان   يزهايچ

 دهال  وميرا باله هال ر  يملال يهالااز ثروت هاارديمشتقات آنها که مل گريد و

 و يروانال يهالايماريافراد جامعه را به انالواع ب گريد نفر از جوانان و هاونيمل

 امآر يگالاه و  يمر  سر استع اد دچار نموده و تباه ش ن امر و و ميجن

 ک  ال ه و  يالتول شالرابخوار و همچون شرا  و و ،به ارمغان آورده شانيرا برا

اسالقم  عتيشر نينفر مورد لعن و هاش  هفرو و  اراليخر  ه وال الک   اليوزالت

 .قرار دارن 

در  ، ال ينماميمواد مخ ر   يتوز و هيته تجارت و ، يکه اق ام به تول يکنان

شالان جرم ،  ينمامي  يتوز و هيرا ته يکه مشروبات الکول يبا کنان نهيمقا

 .تر استنيس گ ب تر و اريبن

 گذشهته و خيتهارد مهوانمهودن  در قبال وارد يتجار مل تيولئمس

 :تيفيکيب

مصالرف شالان  خيکه تار يهاي نينوش و يمواد خوراک :به توانيمثال م يبرا

قابال   ريالغ يهالاداور و ،ان قاب  استفاده شال ه ريغ فاس  و و  هيرس انيبه سا

                                                 

 .1052( خمتسر صايح الدخاری  رق  الديث: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذمت كاهندگان...                                                         هاي جمعه    خطبه

 

1105 

 

 يهامالواد کاله ذامال  اشالعه ژهيالباله و ،بالار انيالز مالواد کشال  ه و مصرف و

 صيمصالرف آنهالا را مضالر تشالخ صالنيکه متخص يهمه مواد و ،ان خررناک

مختلال   يهايماريب ياام  اصل اي و ،دان  يآنها را سرطان زا م و ، ده مي

را تحالت  هااننالان يزنال گ شيآسالا و يروان و ميجن يکه سقمت دان  يم

 مصرف آنهالا ذالرام و و  يتوز تجارت و و هيته ،ده يخود قرار م يم ف ريتأث

 .نامشروع است

 :فرهنگ مبتذل وارد نمودنر قبال د يتجار مل تيولئمس

استفاده از آنها ذالرام  و  يتوز تجارت و و  يکه تول يياز کاالها گريد يبخش

 شالهياست که باا  انحراف ان  يچ انآن يفره گ يکاالها ،مشروع استنا و

 :ميالکاله ه الر منالموم را از طر يکاالهالا ،شوديم هارفتار اننان اخق  و و

 و هاامالهروزن مبتالذل و يهاتراناله و يونيزيتلو ياهاليسر ،يي مايس يهافلم

 و يسالمع اءيانالواع اشال ۀهمال آشالکار و جزوات س هالان و و هاکتا  مجقت و

 ژهيمردم به و انيدر م {CD} سي دي و يزريل يهانکيد  ياز قب يبصر

 .  ينمامي  يجوانان توز

 :از اسالت شالتريشان باله مراتالب بانيز يبه اصرقح فره گ يگونه کاالهانيا

  يالمواد جنم را مورد ته  نيا رايز ،سرطان زا آلوده و يهاغذا مواد مخ ر و

 اخالق  و، مانيا، تيثيذ، کرامت، شهيان ، وحر، ؛ اما آنها جان ده  يقرار م

 هااننالان و .  ينمامي دنابو ايقرار داده  يج   يرا مورد ته  هااننان اتيذ

در واقال   و ،گذاردميب ون دفاع  ،يريسذ ميتنل و يخوار را در مقاب  ذلت و

 روح و و شالهيدر ارتبالا  باله ان  يمنالموم فره گال يکاالهالا يبالينقش تخر

 .جنم آنهاست يبرا  زيخرر ا و انيبه مراتب ب  از ز ،هااننان تيمع و
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 : يالفرمامينموده اهلل متعال  يدارخود ج اً هااز وارد نمودن همچو کاال ب اء
 1(1) ﴾ َوالتنْقَوى َوَإ تَاَعاَونَوْا َعَهي اْْلْثْْ َواْلَعْدَواالْ َوتَاَعاَونَوْا َعَهي اْلبلْ ﴿

 داستان آموزنده: 
 يداشالت، بعضال يهالاکه لباس ک  يم تياز محم  بن م ک ر روا يغزان امام

را از سال ج  ياو غقمالش لباسال ا يالدر غ .يده درهمال يو بعضال ماليس ج دره
محم  بالن م کال ر  يوقت .تبه ده درهم فروخ يابانيار  ب کيها به ميدره

باله جنالتجو  يابالانيآن مرد ب يبازگشت و از ماجرا باخبر ش ، تمام روز در س
غالقم اشالتباه کالرده اسالت و  نيال. به او گفت: اافتيتا باآلخره او را  داختسر

گفالت:  يابالانيرا به تو به ده درهم فروخته است! آن مرد بميج س س ج دره
معامله  تيچ   که تو به رضا گفت: هرمعامله کردم!  تيمرد! من به رضا يا

 مهال گالرانيد يبالرا ميسنال  ميخالود ن يرا کاله بالرا يزيال! ما چيکرده باش
را  ماليده دره يهالااز آن لباس يکي اياز سه کار را بکن!  يکي! ميسن  مين

 ايال م،يگردانمي م برهرد ما به تو س ج ده  کهيا ايدر برابر ده درهمت،  ريبرگ
! بالاالخره يريالگميو ده درهمت را باز سس  يدهيم لباس ما را سس کهنيا

 .تبرف شيبه راه خو يابانيس ج درهم به او سس داد و آن مرد ب
 ونسيالکه  ک  ينق  م يرابره، امام غزان نيرا هم در هم يگريد سرگذشت

 400هالر کال ام  شيهانالوع از ذلاله کيالگوناگون داشت  ييهاذله  يبن اب
اش زادهنماز برفت و بالرادر يدرهم برا 200 گريشان بود و نوع دمتيدرهم ق

 را در دکان گذاشت.
 200خواسالت باله او ذلاله ميدره 400آمال  و از او ذلاله  يابالانيمالرد ب کي

و بالراه افتالاد.   يدرهم خر 400و آنرا به   ،يداد خوشش آم  و سن  ميدره

                                                 

 .2ائده: م( سوره 1)
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 اسالت، باله او  هيالکه ذله را از دکان او خر  يو فهم  ،يدر راه او را ب  ونسي
 200 از شالتريدرهم! گفت: ب 400گفت: به  ؟يا هيگفت: ذله را به چ   خر

درهم  500ذله  نيما ا تيارزد برگرد و آنرا سس ب ه! گفت در والميدرهم ن
هنالتم! بالاالخره، او را باله دکالان  يمعاملاله راضال نيالدارد و من باله ا متيق

واخ ه کالرد و او اش را مزادهو برادر  ،يدرهم به او برگردان 200و   يبازگردان
سالود  ؟ي ياز خال ا نترسال ايالآ ؟يشالرم نکالرد ايالرا به باد کتک گرفت، که آ

! ؟يک الميننبت باله مناللمانان را رهالا  يرخواهيو خ ،يخواهيص  مدرص 
کاله طورو رفت! گفالت: چالرا آن  يآن ذله را خر تيگفت: بخ ا با کمال رضا

 ! ؟يبا خودت رفتار ک    با او رفتار نکرد يداردوست

 :در وضو و نماز انتيخ .6

 مشالع  فالروزان و نيالا شيخالو يکتا  سالماو که خ اون  متعال در يطور

  يااو ) :فرمالالوده فروشالالان ارشالالاددر مالالورد کم تياالالالم بشالالر تيم بالال  هالال ا
راسالتا  نيالالقال ر در ا يجل يذضرت اب اهلل بن منعود صالحاب: (1)(للهمفففا

آن را به طور کامال    يکه ک ي! کناست مانهيقاب  س زينماز ن" :نگارد کهمي

در  ،از آن کم بگالذارد يهر کن و ،ده ميخ اون  ساداش او را کام   ،ادا ک  

( فروشالان)کم نيشالود کاله خ اونال  در بالاره مرففالمي ياو همان جالار ةبار

  فرموده است.

 - هيالگفته ان : تقلب ذکر شال ه در آ گراني: د يگومي يامام قرطب هکذا

 نمالاز و در وضو و -بلکه ،و ترازو مانهيدر س شام  تقلب کردن نه ت ها -صرف

ش ه که گفت: نمالاز  تيالجع  روا يشود. و از سالم بن ابميسخن هم  يذت

                                                 
 .1مفففل: سوره  (1)1
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وفالا خواهال  شال ، و  زيالکه به آن وفا کرد باله او ن ياست، سس کن مانهيبا س

  ي: )و يفرمامي نيچ  يکه اهلل تعال  يکه در آن تقلب کرد، سس ب ان يکن

 (.نيللمرفف

 :گرانيوقار د در عزت و انتيخ .7

 دار بالوده وخالور خام بالر گاهياجتماع از جا در جامعه و کهياشخاص و افراد

شان يهابه ذرف اذترام قرار داده و اد  و ،ذرمت ،مردم آنان را مورد ازت

 مجالالس و شان در محافال  وورود از به گفتار شان ام  و و ده  مي گوش

 .  ينمامياجتمااات استقبال گرم 
مقاب  امال  بالمثال  را تالوأم بالا با جانب  هاني  که ا ک مي جا يمقاب  ا در

( )آنالان گرانيخود را هرگز ننبت به د انجام داده و يدانق ر الهار سپاس و
 ماليآنالان را گرا کرامالت و تيثيذ بلکه ازت و ،شمارن فراتر ن بهتر و برتر و

 مالهيکر هيالآ  يالن در ذآ ريالدر غ ، ال ينما تيالداننته واذترام متقاب  را راا
 .شون ميشام   ﴾َوْي ل للْْهَمفَفْلْفلَ ﴿
 :وزن اموال مردم ايکردن از ارزش در کم انتيخ .8
کاسالتن از ارزش  ،ذالذر داشالتهکه اسالقم مالردم را از آن بر ياز موارد يکي

 اريبنال يماريب آفت و ،بازار يبرا يروش نيچ  و ،اموال و اج اس مردم است
 ،اسالت  هياستوار گرد يستمکار و يخود خواه انيب است که بر  يخررناک

َ َماا َلَكا   د اَوْهََل َمْدَيَن َأَخاَهْ  َشَعيْ ﴿ : يفرماميخ اون  متعال  قَاَ  َ  قَاْوْم اْعَدَدوْا اّللل
َ أَ  َااْي  َوْه لْ اا  َْ َُ َ َأرَا َخاااَ  َعهَااْيَكْ  َعااَإاَ  مْلااْن ْهلَااه  غَااْيََه َوإَ تَنَقَسااوْا اْلْمْكيَاااَ  َواْلْميااَاااَل ْه لْ

َُ َأْشاَياءَهْ  َوإَ  يَاْوم  حمَْاي    َوَ  قَااْوْم َأْوفَاوْا اْلْمْكيَااَ  َواْلْمياَاااَل اْبْلْقْسا ْ  َوإَ تَاْدَخَساوْا النناا
 1 (1) ﴾َثْوْا يف اَْلْرْل َمْفْسْدينَ تَاعْ 

                                                 

 .85 -84( سوره هود: 1)
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معاله در جا يزيالاز ملاهر فناد برانگ يکيکه خ اون  متعال  مي يبمي :يع ي

 .آوردمياموال مردم به شمار  و اءيارزش اش کردن از وزن ورا کم

مالردم باله  يکردن از کاالهاکم نقص و يبخس به مع  : يگومي يقرطب امام

 ،است مانهيس و وزن و متيدر ق يبکاريفر اي راديا و بيوارد نمودن ا لهيوس

 و ،طال  اسالتبا يقيها از طربه مردم وخوردن اموال آن انتيخ هانيا ۀهم و

 .ذذر داشته ان ها برمردم را از آن ،ياسقم انياد ۀتوسط هم

 مرج  ن ارد؟ 

 :هفيوظ ياجرا کارمندان در وقت و انتيخ .9
 نالتيل کالهنيا يرود بالراميکه صبح اول وقت به اداره  يکارم   نيهمچ 

گالردد ميشب دوباره باز  شود وميذضور را امضا ک  ، سپس از اداره خارج 
کاله در ه گالام کالار در  يهم کارم   ايکارش را امضا ک  ، و  يانتها تا وقت
ذقالوقش  هک  ، سپس در آخر ماه انتلار دارد کمي يت بل ايخواب ، مياداره 

تقلالب کالار  يافالراد نيچ ال قالتيک ال  در ذق افتيدر ينقصان چيرا ب ون ه
 .  يآميبه ذنا   هيآ ءهنت   و جز

 :اوالد هيترب و ميدر تعل نيوالد انتيخ .10
 ميو تعلال تيده  و در تربميکه ذقو  فرزن انش را کام  ن يس ر نيهمچ 

 چيک   و در مقاب  از فرزن انش انتلار دارد تا به او ب ون هالمي يآنان کوتاه

 کاران است.تقلباز جملۀ س ر هم  نيک    سس ا يو مهربان يکين ينقص

 :اميدر انتقال پ انتيخ .11

 نيا يبرا ،  يگزميخود بر  اميا جهت انتقال سر يگريفرد د ،يشخص هرگاه

  : ينما تياق  سه مرلب را ج ا رااش ه الزم است که ذ   هيفرد برگز
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را کماذقه به جانالب  اميبلکه س ،اوردهين  يتب  و رييتغ اميس اتيدر محتو -1

راسالتا ابالن  نيالنقصالان برسالان ، چ انچاله در ا و ادتيالمقاب  ب ون تصرف ز

قااليت ممس   ءا  مر هن ر هللا » :ک  مي تيروا م اسقممکر ياز نب منعود
 يخرم داشته باش  مرد و سبز ،تازه و خ اون  تر" :يع ي «....فوعاهاا ْث ههغهاا

 -12 (1) "...برسالان  گرانيآنالرا بال   هيش  کهيطور ،ش ود يزيرا که از ما چ

 يرسالالان ن آن ادا بالال  در ذفالالظ و ،را هرگالالز فالالاش نک الال  اميالالراز س اسالالرار و

صالورت ه را بال شيمحولاله خالو فهيآن فرد مؤل  ول ريغ در ،ک   تيلئومن

 .ش ه است يرساناميدر س انتيمرتکب خ درستش انجام ن اده و

 . ينما ريتقص و يکوتاه اميدر رسان ن س  يرسان نبااميس قاص  و -3

تالقش داشالته باشال  اگالر  زين شتنيراز خو در ذفظ  ياننان با نيا بر اقوه

چ الان کاله بعال  موجالب آن  ؛يالذ ّ را نگه دار  ،يوست هنتد يامروز با کن

مالؤمن باله  يآم ه اسالت: ذفالظ آبالرو اتيکه در روانشود چ ان تانيگرفتار

  يالمالا هالم با  ،يالدل نيخون او اذترام دارد و ارزشم   است. به همال ةان از

ما قالرار  يرا که خ اون  برا يذرمت  يو هم با ميک  تيرا راا گرانيذرمت د

خالواه  ش،يخالو ياجتمالاا و يفالرد يدر زنال گ يهر اننان .مينک   يداده ضا

 نيالاز ا يآن کوشالا باشال . برخال يداردر نگه ينتيدارد که با يناخواه اسرار

. امروزه با تجامعه اوس ايمربو  به خانواده  يبرخ اسرار مربو  به خودش و

کالاربرد  و ياطقاالات و يذنالاس جاسوسال و شالرفتهيتوجه به وجود ابالزار س

 و يهيبال  ،يها، ضالرورت رازدارسرنوشت ملت يدگرگون يها براآنگنترده 

                                                 

 .5292( امعج  اإوس  لهفبا   رق  الديث: 1)
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در   ،يالآميشالمار  باله ياخققال يلتيکه فضالگذشته از آن است و ريانکارناسذ

 دارد.  ييبنزا ريتأث زيها ناننان يبختکين

اقال   ياست فاش کردن رازها، از ضالع  نفالس و سنالت تيذائز اهم چهآن

دولت و سالعادت و  گرانيب اي نت؛ين رونيباز دو ذال  مياست؛ چه اسرار آد

در  ي. رازداردهال يم ميخبر از نکبت و شقاوت و ناکالا اياست  ميفرجاکين

اگر راز، از دولت و سعادت اننان خبر ده ، الهار  رايز کوست؛يهر دو ذال ن

زمان و توق  اربا  طمال  و دون  يب خواهان و ذن  اب ا يآن موجب دشم 

خبالر دهال ، بالروز آن، ميو نکبالت آد ميراز، از ناکالا و اگالر شالوديهمتان م

دارد.  يرا در سال  انيشماتت دشم ان و ان وه دوستان و خفت در نلر لاهرب

را ذفظ ک ال ،  گرانيداسرار  توان ينم نت،ين شيآن که رازدار خو نيهمچ 

َمن َضاَعَ  َعاْن اْلْفاْس ْسارلْْه »رابره فرموده است:  نيدر ا يکه امام الچ ان
   «هْ ي ْلسْلْر غَ  ْقوَ ي لَ 

ذفالظ  زيرا ن گرانياسرار د توان ينتوان  رازدار اسرار خود باش ، نم کهيکن 

 «.ک  

 :وطن داتياز تول تيحما

 خواهال  قتال  وميدولالت  اگالر واقعالاً :دولالت يهاتيولئمن و بيوجا -اوالً

 تيالام  قرال  و يزيرخالونو ج گ  ،يتباه و يرانيانفجار، و کشتار، انتحار و

وطالن بالا   اتيانکشاف تول در رش  و نتيبا ،شود نيدر کشور تأم يسراسر

الزم نه ت هالا  قتيتنه يآوران ک توأم با فراهم و زيچنا اتيمال اخذ تکس و

کارخاناله جالات موجالوده در وطالن  و کالاتيفابر يکفالائخود قبال رفالاه و در

 کاتيرفاب ريسا يسازفعال و ميترم ،جاديبلکه در ا ،نموده تيلئواذناس من
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مجال د  يبازساز امران و يدر راستا دست گرفته و يکشور اق ام الزم را رو

سالو   يرستگار فقح و يملت را بنو مثبت برداشته و يهاصادقانه گاموطن 

 .ده 

بالا کالاهش دادن از  يتجار ملال :راستا نيدر ا يمل تجار يهاتيولئمن –اًيثان

 ،جالاديدر مالورد ا شانيه ادست داشت يهاهيبا سرما ،يرونيب يواردات کاالها

 ،يدارگالاو يهالافارم ،يبالافميگل ،يبالافنيقال ،يدسالت  يانکشاف ص ا رش  و

 جالاديتالوأم بالا ا يزرااتال و يداربالاغ و يسرورش مالاه ،زنبور ان  ،يدارمرغ

 تيولئمنال داده و جباله خالر يجالان سالع از دل و يدسالت  يص ا خانه ودسر

 .  يرا اداء نما شيخو

در   يالبا شالانيا :اصحا  کارخاناله جالات و ير خصوصسکتو تيلئومن :ثالثاً

همچ ان در قنالمت  استفاده نموده و ياصل و تيفيشان از مواد با ک اتيتول

 اج اس و ا الت کار گرفته را از انصاف و شيخو ي اتيمواد تول متيق نرخ و

 رنالازلتر و اخالذ مفالاد انال ک باله بالازا متيه قالرا ب شاليخو ي اتاليولالاموال ت

 .  ينما هارض

از افالراد جامعاله  يهالر فالرد :دارد تيلئوراستا منال نيدر ا زيجامعه ن :رابعاً

 و يبانيسشالت وطالن امالقً  اتيالامالوال از تول اج اس و  نيبا خر  يبا يافغان

 انکشالاف صال عت و رشال  و  کالهيبخالاطر ا ، ال يرا ابراز نما شتنيخو تيذما

 نز هموط الاا ياريبن يکار را برا اشتغال و  هيزم طرفکيوطن از   اتيتول

افالزون بالر  کشور را استحکام و ياقتصاد ۀيب  گرياز جانب د و ايمان مهزياز

ملالت  نيالآن ان  کاله ا يکه همواره در س ييايماف يهاآن ما را از چ گال بان 

اسالارت خالود   يالک   ه در قمصالرف ملت کي  يمنتضع  را بح مللوم و
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 و يور صال عتکشال کيالبلکاله کشالور را باله  ، هيبخشال يينه ت ها رها ،داشته

 .مب ل سازن  ي اتيتول

 :احتکار ميتحر
 يبرا ،داشتن آنهانگاه مردم و ازيمورد ن ينمودن کاالهام لور از اذتکار انبار

 شالتريب يگ الاه آن زمالان و ي يسل و ،است شانمتيق شتريباال رفتن هرچه ب
 شالترياذتکالار هرچاله ب يداران بالراهيسالرما از تجالار و ياگردد که اال همي
زشالت  اهراز مل يکي نيهمچ  .مشخص دست به دست هم ب ه   ياهکاال

 ۀبالر همال همکاران خود سالتم ک ال  و به ص   و ياذتکار آن است که تاجر
 . يت گ نما گرانياج اس مورد معامله اامال نلر ک   و ارصه را بر د

 ،هر کس اذتکار ک  : (1)(يمن االتکر فهو خااطئ) :فرموده است خ ا رسول
 " :کاله  يالفرماميگونه نيا  يذ  نياز ا گريد يتيدر روا و ".خرا کار است

کلماله  نيالا و ".زن ال ميگان دست به اذتکالار نشيس انتيبه جز خ کسچيه
هامان  آن را در مورد فراون و است که قرآن يهمان شهيس انتيخ کار وخرا

اَل ْهالن ْفْرَعاوْ ﴿:  يالفرماميو اهلل متعالال  ،رنال يگيانصارشان به کالار م ااوان و و
انَوا َخاْطْئلَ َوَهاَمااَل وَ   2(2) ﴾َجَنوَدَُهَا َُ

بالر آن( هماله  افالراد دور و )و انيلشالکر هامالان و فراون و يبه راست" :يع ي
 "بودن . شهيسانتيخ کار وخرا

فقاد هارم مان  وماا  ي لمان االتکار طعاماا  أرهعا» : يفرمامي رسول خ ا نيهمچ 
 3(3) «منه یو هرم هللا تعال هللا تعايل

                                                 
 .604( صايح مسه   الديث 1)1
 .8قسص: ( سوره 2)
 .4880مسند ا د  الديث رق :  (3)
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ااالقم  از خ اونال  يو ،را چه  روز اذتکالار ک ال  يهر کس مواد خوراک 

  "برائت کرد و خ اون  از او ااقم برائت نموده.

 :انتيخ يامدهايو پ آثار

اسالت کاله باله  ياواقب و آثالار يدر همه ابعادش ناسن   بوده و دارا انتيخ

 : شودميآنها اشاره  نيترمهم

 يدارامانالت  يالاز فوا يکاليکه يورهمان ط: يدارنيو د مانيا يسست -1

موجالب  انتيخ ،است، در مقاب  يدارنيو گنترش د مانيا يهاهيسا ميتحک

فإْاا  اناَيواخل کا  ه»فرمالود:  اکالرم امبرياست. س يدارنيو د مانيا يسنت
را از اسالقم دور  ميانت آديچرا که خ  يک  يدور انتياز خ: (1)«الدفاناَ ئسها

 . ک  يم

رفتن ااتمالاد  نياز ب انت،ياز آثار خ گريد يکي :ياد اجتماعزوال اعتم -2

 نيالکه امي. ه گايمال مردم شو کيتا شر است. و ادا امانت است ياجتماا

انگشتان خود را به هم جم  کرده بود و به من نشالان داد  گفتيسخن را م

 انگشتان.  نيمان   ا يع ي

خاطر و  شيه آسااست ک يهيب : يرفتن رفاه و آرامش عموم نياز ب -3

 يبالارمر  يو آشفتگ ينهفته است، ناام  «تيام »در گنترش ميرفاه امو

باله  شالود،يفرمالا مذکم ياجامعاله طيدر مح «انتيخ» وعيکه به واسره ش

آن  تيالو موجود قتياسالاس تشالک يش ن فرشته ا الت و نابودم زله ترور

وجالود نال ارد،  تيو اننالان يو بالرادر يآزاد ت،يآنجا که ام  يآرملت است؛ 

                                                 

.629امعج  اإوس   الديث ( 1)
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 هيالدارد و کل بر در يعيوس يبلکه مع ا نتين يم حصر به امور خاص انتيخ

ذال  مشالخص و  يدارا ،يهر گفتار و کردار شود؛يرا شام  م ياامال اننان

مرز »اننان از  شودياز آن موجب م يانحراف و تخر ياست که ان ک يقيدق

 بگذارد.ق م  يو نادرست «انتيجاده خ»کرده و در  ابور« امانت

 ايالجامعاله  کيکه امانت در ميه گارفتن آرامش روح و فکر:  نياز ب -4

در  رايالآرامش فکر و روح آنهالا اسالت؛ ز هيفرما شود، ماخانواده ذکم کيدر 

نگران ال  کاله  نيالهمه از هم وذشت دارن  و دائماً از ا انتيصورت اذتمال خ

باله  انشالمقام اي ناموس ايجان  ايو مال  رديننبت به آنها صورت نگ يانتيخ

بترس  ، ناگوار  گريک يکه افراد از  يزن گ نيادامه چ  نيقيو به  فت يخرر ن

 شود. يفراوان يو روذ ميجن يهايماريو دردناک است و چه بنا موجب ب

 انالتياز خ ييهاهرگالاه بالا لهالور نشالانه»از محبت خهدا:  تيمحروم -5

ک   (،  رانهيگه غاف )که اه  خود را شکنته، ذمل يداشته باش ميب يگروه

خ اونال   راياللغو ش ه است. ز شانمانيبه طور اادالنه به آنها ااقم کن که س

موجالب  انالتيفو ، خ هي( با توجه به آ58 :)انفال .دارديخائ ان را دوست نم

 است. ياز محبت اله تيمحروم

کردنال ، دفالاع  انالتيو از آنها که باله خالود خ» و شرم انسان: ييرسوا -6

 يکارگ هکار را دوست ن ارد. آنها زشت ۀشيسانتيخ اون  افراد خ رايمکن! ز

کاله در ميو ه گا دارنال ياما از خ ا س هان نم دارن يخود را از مردم س هان م

آنها بود. خال ا  باخ ا  گفت  ،ينبود، م يکه خ ا راض يمجالس شبانه، سخ ان

فو  خائ الان را  هي( آ107-108: )نناء«. اذاطه دارد ده  يبه آنچه انجام م

 يشان بالرا: آنها شرم دارن  که باطن اامال يگويمورد سرزنش قرار داده، م
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کاله هماله جالا بالا آنالان  ياز خ ا، شرم ن ارن . خ اون  يمردم روشن شود ول

 است و بر اامال آنان اذاطه دارد.

 :آخرت و ايتقلب کاران در دن عقوبت

اسالت، و آن  رهيه گ اهان کباز جمل گرانيکه گرفتن و ن ادن ذم د ميداننت

کاله  ي يالکنالب سل يع يخوردن اموال مردم ب ون ذم است، که  يبه مع ا

است که اگر باله صال قه داده شالود ميبر ذقارت نفس است و مال ذرا  يدل

 اش جه م است.جهيو اگر هم انباشته شود نت نتيقبول ن

در  ينالاکام  وا ه داده که به اذا  سالخت و درد نيبه فاا  ا ياهلل تعال و

 انيالمالا دو نموناله از آنهالا را ب  جالايو آخرت به او خواهال  داد، کاله در ا ايدن

 :ميک مي

و او را باله  رديگمي يفرد نيرا از چ  شيهانعمت يال اهلل تعال1 :ايدن عذاب

کالاله از ابالال اهلل بالالن ک الال ، چ انميو للالالم و سالالتم سالاللران گرفتالالار  يقحرالال

سال ج  نيماات مهالاجرج يفرمود: ا ش ه که رسول اهلل تيروا امر

 نيبرم از آن، اول: زنالا بالمي اهبه اهلل س   ياست که اگر به آن مبتق ش  زيچ

آنالان  نيک   ، و بال يکه خود آنها آن را ال  يمگر وقت اب يميانتشار نميقو

 به آن مبتق نشال ه يکن که قبقً افتيانتشار خواه   ييهايماريطااون و ب

  کالهيک    مگر امين يکردن با ترازو کاستنکردن و وزمانهي، دوم: در ساست

 (1)شون .!ميطرف سلران گرفتار  زو للم و ستم ا يسالبه خشک

  :رن يگميافراد مورد ت فر و اذا  اهلل قرار  گونهنيال ا2

                                                 

.3042شعاي اإمياال  الديهقي  الديث ( 1)
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آنالان  يرا به سالو بيکه شع يکرد زمان بيبا قوم شع ياهلل تعال کهچ ان

 بيرواج داشت، سالس شالع اريبنآنان تقلب در معامله  نيفرستاد، و در ب

امال  زشالت داالوت کالرد،  نيالو تالرک ا گانالهيابالادت اهلل  يآنان را به سو

َواْلْمياَاااَل اْبْلْقْساْ  َوَإ تَاْدَخَساوْا  ْمْكيَاا َ َوَ  قَااْوْم َأْوفَاوْا الْ ﴿که در قالرآن آمال ه: چ ان
َُ َأْشَياءَهْ  َوَإ تَاْعَثْوْا يف اَْلْرْل َمْفْسْدينَ   1 (1) ﴾الننا

و از   يو ترازو را دادگرانه و به تمام و کمال ده مانهيقوم من! س يترجمه: وا 

. سالپس فرمالود:  يالنک  يتبالاه فنالاد و نيو در زمال  ،يمردم نکاه يزهايچ

ََْصااَدَاوْا يف َدارْْهااْ  َجاااْ ْلَ ﴿ ََ َف ََ  الرنْجَفاا ُْ َََخااَإ  بيترجمالاله: سالالس او را تکالالذ2(2) ﴾َف

 يگرفت و در خانه و کاشانه خالود از سالا روآنان را فزلزله  جهيالتالکردن  در ن

 در آم ن .

در نلر  ييهااقوبت يافراد نيچ  يبرا ايکه در دنطورهمان آخرت: عذاب

 :است از جمله يآنان اقوبات يبرا زيگرفته ش ه در آخرت ن

:  يالفرمامياقوبت را ذکر کرده،  نيا نيسوره مرفف يدر ابت ا يال اهلل تعال1

دردنالاک، و گفتاله شال ه باله دره  ارياذا  بنال يع ي:  ي(، ونيفللمرف  ي)و

 يهالاکه در قعر جه م قرار دارد و مکان جمال  شال ن چرک   يگومي يت گ

 هال ماز ج يريان : باله منالگفته نياز مفنر ياست. و برخ انيجه م نيخون

آنجالا  ياز آن بگذرد از شال ت گرمالا ايدن يهاشود که اگر تمام کوهميگفته 

 .م ه ال نعوذ باهلل شون ميذو  

                                                 

 .85( سوره هود: 1)
 .78اعرا : ( سوره 2)
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که گفالت: جهالاد در راه  يذکر کرده زمان اقوبت را ابن منعود نيا ال2

را در روز  ياک  ، سالپس گفالت: ب ال همياهلل تمام گ اهان جز امانت را ساک 

شود: به ميدر راه اهلل جهاد کرده است، به او گفته  کهنيآورن  با امي امتيق

به  ايکه دنيذالآن را ادا ک م در نهارا چگو: سروردگ يگوميامانتت ادا کن، او 

سالس   ،يشود: او را به لبه سرتگاه آتش ببرمياست؟ به او گفته   هيرس انيسا

آوردنال ، ميکه باله او داده بودنال  در  يبرن ، و امانت را به شک  روزمياو را 

ش اسال ، سالس باله داخال  آتالش مي   يبميآن مرد امانت را در آتش  يوقت

گذارد تا او را از آتالش خالارج ک ال ، مي شيهاشانه يانت را بر رورود و اممي

 نالتين شيهاکاله او بالر شالانه  ال يبميشالود مياز آتالش خالارج  ياما وقتال

کرد آن را از آتش خارج کرده، سس دوباره باله داخال  ميکه او گمان يذالدر

افتاد، سس مي شياتفا  برا نيرود تا آن را خارج ک   اما دوباره همميآتش 

گفالت:  ده . سالپس ابالن منالعودميکار را ادامه  نيتا اب  هم ردف نيا

امانالت اسالت، و  مانهينماز امانت است، وضو امانت است، ترازو امانت است، س

 عالهياسالت کاله باله ود يزيآنها چ نيتر يرا ذکر کرد که ش  گريد زيچ   چ

 تيالرا روا  يذال  نيا که از ابن منعود ييشود. سپس راوميگذاشته 

ابالن منالعود چاله  ي يالن  ايالگفت: نزد براء بن ااز  آم م و گفالتم: آ کرده

اهلل  ي ينشال  ايالرا گفت، براء گفت: راسالت گفتاله، آ نيو ا نيگفته؟ گفت: ا

 1(1) ﴾َأْهْهَها َأاْل تَاَؤَدوا اَْلَماََّنْت ْهََل  َمرََک ْ يْ ْهالل هللاَ ﴿ فرموده: يتعال

 . يذبانشان بازگردانده  که امانات را به صاميبه شما دستور  اهلل

                                                 

 .58نساء: ( سوره 1)
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 :انتيبروز خ يهانهيو زم عوامل

به   جاينام برد که در ا انتيبروز خ يها هيزم يبرا توانيرا م يفراوان اوام 

 : شوديها اشاره ماز آن يتع اد

از  ياريخاسالتگاه بنال مالانيهمالان گوناله کاله ا :دهيو عق مانيضعف ا -1
فقال ان آن از  ايال  هيالو اق نماياست، ضع  ا يدارها و از جمله امانتارزش

امنااف  وامإ هذا  َياآ» فرمالود: امبريالرو س نيالاست. از ا انتياوام  بروز خ
اسالت؛  زيم افم سه چ نشانه: (1)«الدإ کإ  و هذا وعد أخه  و هذا أومتن خااال

خالقف  دهال يم ياو آنگاه که واال ه  يگويدروغ م  يگوآنگاه که سخن مي
 .ک  يم انتيخ شود،يمرده مش نيک   و آنگاه که اموا ه مي

و هالوس و  ياننالان کاله هالو :ياپرسهتيو ههوس و دن يغلبه ههو -2
  هيزم ش ،يان مي ايو ت ها به م اف  زودگذر دن ک  يبر او غلبه م ياسرستيدن
فکر  انتيدسته افراد به اواقب خ نيا رايز شود؛ميدر او فراهم  انتيخ يبرا
بر چشم و گالوش  ياو هوس، سرده يهوو به فرموده قرآن با غلبه  ک   ينم

 : يالفرماميک  ال  اهلل متعالال دان   چه ميها افک  ه ش ه که نميو اق  آن
َ َعهَاي ْعْها   َوَخاَتَ  َعهَاي مَسْْعاْه َوقَاْهدْاْه َوَجَعاَ  َعهَا﴿ ََإ ْهََلَاَه َهاَواَه َوَأَضاهنَه اّللن ي َأفَاَرَأْيَر َمْن اَّتن

 2(2) ﴾َتَإُنَروالَ  َفَم ْهْديْه ْمن هَاْعْد اّللْن أَ َهَسرْْه ْغَشاَوة  َفَمن ياَ 

قالرار داده و  شينفالس خالو يرا کاله معبالود خالود را هالوا يکن ي يد ايآ» 

( گمراه ساخته و بالر نتين تيه ا نتهيکه شا ني)بر ا يخ اون  او را با آگاه

                                                 

.33صايح َاري  الديث ( 1)
 .23جاويه: ( سوره 2)
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ذال چاله  نيافک  ه است؟ با ا ياگوش و قلبش مهر زده و بر چشمش سرده

   ؟يشويمتذکر نم ايآ ک  ؟ تياز خ ا او را ه ا ريغ ن توايم يکن

مرتکالب  زيالن صياننالان ذالرشدن حرص و طمع بر انسهان:  رهيچ -3

و هالم در اشالتغال باله  ک ال يم انتيخ گرانيهم در اموال د شود؛يم انتيخ

تالقش و  يرو باله جالا نيالاسالت و از ا صيذر نت،يآن ن نتهيکه شا يسُنت

باله   نيرسال يک ترل ذرم و طمال  بالرا و هوس و يکوشش و غلبه بر هو

 .رديگيم شيسرا در  انتيمقصود راه خ

َ ﴿: يبه مال و فرزن : قال اهلل تعال يبنتگدل -4 َ  َأيَاَها الناْإيَن آَمنَاوْا إَ ََّتَونَاوْا اّللل
َااا َأْمااوَ  َ َوالرنَسااوَ  َوََّتَونَااوْا َأَماااََّنْتَكْ  َوَأنااَتْ  تَاْعَهَمااواَل َواْعَهَمااوْا َأ ن َل َوَأالن اّللل ااْ  ْفْتنَاا َُ اَلَكْ  َوَأْوَإَد

 انتيخ امبري! به خ ا و س ياآورده مانيکه ا يکنان يا»1(1) ﴾ي ل ْعناَدَه َأْجارل َعْ ا

 نيال)ا  يالدانکاله مييذالدر  ،يروا م ار انتي( در امانات خود خزيو )ن  ينک 

اسالت و  شياآزمال لهياموال و اوالد شما وسال  ياست(. و ب ان يکار، گ اه بزرگ

 .«ت( نزد خ ا اس  يآنها که از اه ه امتحان برآ ي)برا ميساداش ال

 :انتياز خ يريشگيپ راه

  يالباله امالور ذ  يالتوسط افراد جامعاله با انتياز وقوع خ يراليگشاليالس يبرا

 توجه کرد: 
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ش اخت خال ا و  مياز طر مانيا يهاهيسا تيتقو :مانيا يهاهيپا تيتقو -1

 يرا بالرا  الهياو زم ريتخل  ناسذ يهابه وا ه  انيو اطمتوک  و ااتماد بر او 

 .ک  ياز راه مشروع فراهم م يوصول به مواهب زن گ

 انتيکه فرد را به خ ياز اوامل يکي معقول و مشروع: يازهاين نيتأم -2

معقالول و  يازهالايو منالئوالن باله ن رانياست و اگر م  يازم  ين کشان ،يم

ان هنت   توجاله ک  ال  و آن را بالرآورده آن تيريکه تحت م  يمشروع کنان

 .روديم نيدر افراد از ب انتيخ  هيسازن ، زم

کاله ب انال   ياننالانو آخهرت:  ايدر دن انتيتوجه به عواقب شوم خ -3

در برابر خلم و خالم و گرفتار  يو سرافک  گ ايدر دن ييموجب رسوا انتيخ

گرفتالار  جالهيتو در ن يو سرافک  گ يياز رسوا يناش يهاتيش ن به محروم

کاله ب انال  در  ياننالان نيو همچ ال شوديهرگز به آن مبتق نم شود،يفقر م

فرمود:  اکرم امبري. سزديگريم انتيخواه  از خ يگرفتار اذا  اله خرتآ

گردد و هرگز  رانيوارد شود و يااز آنها در خانه يکياست که اگر  زيچهار چ

 قت، شر  خمر و زنا. سر انت،يآن را آباد نخواه  کرد؛ خ يبرکت اله

م اسب و  يبنترها جاديتوجه به نقش جامعه و ا: ياصالحات اجتماع -4

در  ييتوانال  نقالش بنالزامي زيالدر جامعاله ن انتيساز خ هيزدودن اوام  زم

 داشته باش . انتياز وقوع خ يريگشيس

 يگنالترش کارهالا اساسالاً :يو فرهنگه يفکهر يها انيهبن تيتقو -5

افالراد جامعاله  يفکالر يها انيبه ب   نيحکام بخشدر جامعه و است يفره گ

خواهال  بالرد و  نياز ب ياجتماا اسيرا در مق انتيوقوع و گنترش خ  هيزم

 ان رکاران اجتماع است.و دست نيبه دوش منئول فهيول نيا
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 :يريگ جهينت 

 :شود از جملهمياننان  ياهلل شام  تمام زن گ ني! دب  گان اهلل يا انيسا در

در قلالب،   هيالوجالود اق :يع ياخق ، معامقت، سس اسقم  ،عتيشر  ه،ياق

 يايالاز زوا ياهيال.. و در هر زاو.بازار منج ، معامله در خانه شهر و ابادت در

اش ماليرا به رسول گرا نآ يتعال است که اهلل تبارک ومياسق ني. و ايزن گ

قم والنال ةافض  الصق هميال نيوالمرسل اءيخاتم االنب يمحم  مصرف  نايس

اْهْ  أَ  ﴿ : يفرمامي ميبه ما رسان ه است، قرآن کر يَاَهاا الناْإيَن آَمنَاوْا اْدَخهَاوْا يف السْل
َ  َوَإ تَاتنْدَعوْا َخفََواْت الشنْيفَااْل ْهننَه َلَكْ  َعدَ  آفن  1(1) ﴾َمْدلل  و  َُ

  ،ي! به طور کام  در اسقم داخ  شو يآورده ا مانيکه ا يکنان يا" :يع ي 

 "آشکار است. يشما دشم  يهمانا او برا  ،ينک  يرويس رانيش يهااز گام و

 

  

                                                 

 .208هقره: ( سوره 1)
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 يرشوت و فساد ادار
عن  احلنما. و شهدنأد ها هالن  اه د شالند  ه  ةياحلالل غن جعل لنا يف ياحلمد هلل الذ

فلنن  احلمنند  تسنن حيه  ثينن نن  ال مزقنن يلنن  جمجننا ش  عننلجيو شعنند  نن  ا اننا  اا لنن  کيدننم 
النننع و شادننأد اا  منندا عسنند  شث نن ل و الننث  ضيفننيابلننمزو ش  عننديالمدنند ش  إيل يأنندي

ممنننا  أننناي نننة شدنننفاة علالکسننن  احلنننما. ل ننن ا لأ  لننن  النننمزو احلنننالل شالنننذث ط يعلننن
هنجن  شسسننک  ىآلن  شصن اهت  ش ن   ناث علن یشعلن  ينو صنل ا  د ش نال   علضنمااي

 و يالد  .ي یهسنت  ال
 :زيشنوندگان عز محترم و نيحاضر
 است. يخوارما درمورد مذمت رشوت يوعظ امروز يژياسترات و عنوان
بدا مدن نوعدان خدود بد   يزنددگ بخاطر است و يود اجتماعموج کي انسان

نمدودن قدانون   قيتطب قانون داشت  و ب  ازين تعامل او تعامل ضرورت دارد و
راه  سدر رشوت مانع عمده بر دهياست  چون پد  ياجرائ ۀقو اتيعمل گرو در
 و نيبددتر بدرديم نيبد عدداتت را از مفهوم حکومت و و قانون بوده قيتطب
ممد   آندرا بطدور يضدررما و امددمايپ ديتهذا با باشديم دهيپد نيتربارانيز

 .ندياجتناب نما شده و آن برحذر مردم از تا نيينما غيگرتبليد  يکجانب  ب
  :رشوتمفاهيم 

 ايدخود انجام بدمد  ۀفيبر خالف وظ يبدمند تا کار يکس  آنچ  ک  ب يعني

 عداتت بدمد.  بر خالف حق وميحک ايباطل کند  و عيرا ضا يحق کس
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کس  مر ب  ايکارمند دوتت   ياست ک  ب  حاکن  قاض يپوت ايجنس  رشوت 

ب  نفع صاحب پول  را انيتا جر شودياست داده م يکار يک  متصد يگريد

 .دينما ريتأخ را يگريد از و را اجرأ يکي کار ايتحول دمد   طرفش ضرر اي و

روندد  و يتا عرص  کار نياياب نمتخنا را مان يگز کارما وحال کدام راهنيا با

 پاک شود؟ و نيمفسده رشوت تعق اجراءات  از

 مدثرر توانددمي بال نيا از دنيرم يرشوت  برا يماانيز شرح آفات و چگون 

 ؟شودواقع 

 جامع  چ  خوامد بود؟ حکومت و يناگوار رشوت باال يماامديپ

 محترم: مسلمانان

 کيدکد  رشدوت  نيدانيآنجا مد رشوت را از يزيفساد برانگ قباحت و عمق

اقامد  عدداتت مددف آمددن  ک يحاتعداتت است در در برابر نيمزاحن سنگ

 نيکدرقرآن باشددياتسدالم م هنيعل أيمبعوث شدن انب و يآسمان يماکتاب

 :ديفرمايم

يننننننَاااَ ﴿ لسَسيَننَننننننا ن َشَهلَالسنَننننننا َ َعْأننننننْ  الس نتَنننننناَ  َشالسمن   النَّننننننا ْ  َ. نننننننننْ لنَيا َلَانننننندس َهثسَ ننننننلسَنا ْثْ ننننننَلَنا ابن
لسانسسطن   1 (1) ﴾وووابن
ل مدتقن و معجدزات روشدن )بد  ي: ما پيغمبران خود را ممراه با دال ترجم 

موازين  ماي )آسماني و قوانين( وآنان کتاب ب  اين  وروان  کرده ميان مردم(
ميان خدود(  آن در اين تا مردمان )برابرعداتت( نازل نموده ي حق وي)شناسا

   رفتار کنند.گرانداد

                                                 

 و25الديد: (   ث  1)
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مدواد  نفس قانون و نشان دمنده آن است ک  مردم از يفعل ياجتماع اوضاع
اسدتغار  دارندد  مسدلن  قدانون گلد  و قيعدم تطب ندارند بلک  از تيآن شکا

. شدوديم اديدز اتيشکا رفت  و انيم است ک  با عام شدن رشوت  عداتت از
 دهيشدن يا يدگال و اديدفر شدود تيداماندت رعا و نيمرگاه عداتت واقعا تأم

 شد. مدنخوا
 کند ت وفابعهد امانددد يگر ساتک    امان ۀژددزمان رسدددد م در مان
 کند ک  جهان پر بال اوردين رتيغ     گدا ب  جام عدل بده باده تا يساق

 )حافظ(
مدن  کار ياديتا حدود ز و شوديم دهيد تلکمم در ياديمشکالت ز نک يا از

 اريبسد کدار ۀسداح در مدن زگاريپرم ه  حضور عناصرنشد ب  امل آن سپرده
 زيدمعاشدات ن نيپرداخت حقوق و تنظد ستنيس گريجانب د از است و اندک

 کند. دايعوامل باعث شده اند تا رشوت رواج پ نياست ا ادالن ع ريغ
 :راه باطل خوردن مال از

خدورن  از خداوندد خوردن مال مردم اسدت و يباطل برا يماراه از يکي
َشَه َتَسْكلْن اس ﴿: ديدفرماميباطدل مندع کدرده اسدت اع متعدال  قد يب  طرمال 

ننَ الن ا نن س َه س ننا.ن لنتَننيسْكْل اس َفمنيانناِ  َن َّ ْ َننا إنَم احلس ْل اس ىن لسَساطنننلن َش ْنندس ننَ اَلْ   هَنيسننَنْ   ابن إلنْثسن ابن  لنَّنننا ن َه س
 1 (1) ﴾َشَهلْت س  َنعسَلْم اَ 

غصدب و  ناحق  ممچون رشوه و ربا و باطل )و ا ب و اموال خودتان ر: ترجم 

 ( در ميان خود نخوريد و آن را ب  امراء و قضات تقدين نکنيد تا از. . .دزدي 

                                                 

 و188هام :  ث     (1)
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بدانيد  آن آگاه باشيد )و بخشي از اموال مردم را بخوريد و شما بر روي گناه

 .ايد(ي داده ايد و مرتکب گناه شدهک  ستمکار را يار

کدردن  زانيدآو يمعن  ادال ب )ادال( است و باب افعال ع ازکلم  تدتو( مضار) 

کلمد  را بد  عندوان  نيدا و اسدت آب دنيکش رونيب يچاه است برا دتو در

دمندد اسدتعمال  يرامديآد ليدحکام تا بر طبدق م  دادن رشوه ب در  يکنا

مثدل رشدوه دمندده کد   فهمانديک  م فياست تط يا يکنا نيا و کننديم

 وجددان او عقل و اتيبا ماد ا بسود خود جلب کند ور کنحکن حا خوامديم

   .کندمي رونيچاه ب آب را از است ک  با دتو يرا بدزدد مثل کس

 :خدا است با يشکنعهد ،اتيفروش آو  رشوت

َنا َهلنَاَل اَ ْ ﴿ :فرمدوده اسدت نيکر قرآن َاين َمَننِا قَلننياِل َشَ ن  َيَّس حَيسْ ن  أن نَرْشاس آن شهَ شس
 1 (1) ﴾لَئنَك ْاْ  السَ افنْمشاَ ْيشس فَ 

 جداه و مقدام )دنيدا  ممچدون رشدوه و : و آيات مرا بد  بهداي نداچيزترجم 
آن چيزي حکن نکند ک  خداوند ندازل  کس برابر نفروشيد و )بدانيد ک ( مر

امثدال او  قصد تومين بد  احکدام اتهدي را داشدت  باشدد( او  و کرده است )و
 .گمان کافرندبي

 ياه  سنتسدل ا آ ي{ ايا}شه شنرشا آ :تفسير اين آي  آمده است يح ودر تشر
{  ننن  اليابا ختمج انننا  نأنننا اش  رل العمنننل ىنننا شَت}نننذشا هلفسنننک  }مننننا قلننن أنننايف الننني

    وةي  يالمد ة شاجلا  ش ائماحلظ ظ الدل
 کد  در آنچد  را دينکن ضيتعو و ليتبد يعنيمن   يماتيب  آ ديمخر يعني

 بد  آن را عمدل ايدآن  مفهوم را از ديک  خارج کن دينکن طورنيا ت وآن اس

                                                 

 و44 ائد : (   ث  1)
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و  مدابهره گدريد ايدو مقام ايرشوت  از ياندک يو در آنصورت بها ديترک کن
 .ديبدست آور را يويدن ذيتذا

دن ا َن َمَناِ قَلنياِل{ :فرموده است نيقرآن کر يگريد درمقام َرْشاس هنَعأس  1(1)}َشهَ َ شس

شديد )و بد  خداطر مندافع ن خدا را ب  بهاي اندک )جهان( نفرواپيم: ترجم 

   عهدشکني نکنيد( ناچيز مادي

اد ايدن اسدت کد  مرگوند  بهدا و بهاي اندک  قيمت ناچيز. مدر ﴾َمَننِا قَلننيالِ ﴿

  .اشد در برابر عهد شکني ناچيز استتمام دنيا من ب ي  حتّي اگريکاال

 ىعلن  جين نم   نا  ىشا}نذ اه ن ال علن لمدنيعن  ا ىاذا النأ» ابن عطي  مي گويد:
  و« مل   يعل  جياآل}ذ فعل  اشفعل  ا

 انجدام نددادنگدرفتن مدال بخداطر  يعنيرشوت است   منع از منظور نجايا

ک  بد  اسدا   يکار کردن ايواجب است  رندهيگ ۀک  کردن آن برذم يکار

 نشود. اآن کار اجر ديعداتت با  حق و

تعداد اضداف   چند در آن است ک  آنها مر افعمن و اياندک  دن متيق از مراد

آن مدن انددک اندد   يمداو تمدام رروت ايددن قبال آخرت مم  باشند اما در

خدود بدا خسدارت مواجد   ۀمعامل او در ديرا خر ايب  عوض آخرت دن ک يکس

 يردروت بد نعمت و نيترياعل رايمواج  شده است  ز يجبران قابل ريشده غ

انسان کن  چيفروخت  است ک  م يايفان ارزش و کن يزيقبال چ در را والز

 .رديبپذ آن را تواندينم يخرد

واجدب باشدد او  يعهدده کسد بر لشيک  تکم يفرموده است کار  يعط ابن

 بددون ايد يکسد گدرفتن از آن عوض ليتکم مسئول عهد خداوند است  در
                                                 

    و44 ائد : (   ث  1)
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ک  انجدام  يکار نيعوض گرفتن انجام ندادن آن نقض عهد خداست. ممچن

واجب باشد انجام دادن آن با اخذ معاوض  من نقدض عهدد  يکس نش برنداد

رشوه حرام اسدت  مانندد  جيک  مم  اقسام را شوديمعلوم م نيا خداست. از

پس او بدا خددا  رديگيدوتت حقوق م از ف يانجام وظ يکارمند دوتت ک  برا

 رد رتذا اگ دمن يخود را انجام م ف يعوض حقوق وظ عهد کرده است ک  در

بددون معاوضد  آن را بد  امدروز و فدردا  و رد يمعاوض  بگ يکس انجام آن از

 او اريداخت طرف دوتت در ک  از يکار نيممچن شکند يافگند عهد خدا را م

مدن بدا خددا  نيدا دمدد يآن را انجدام مد و رديدگي  رشدوه منشده گذاشت 

  است. يشکنعهد

 :است هوديصفات  از يخوار رشوت

 در آندرا نيکدرناروا است کد  قرآن بد و يوت ب  سطح: رشمحترم مسلمانان

 .آورده است هودياوصاف  شمار

 1(1) ﴾ََسَّاْع َا لنلسَ ذن ن َهكَّاْل َا لنلسُّ ستن ﴿
  و بسديار مدال حدرام را پذيرنددشدنوند و ميآنان بسي دروغ را مي:  ترجم 

 در رشدوت نجدايا مددف ازسدحت در  يآتوسد عالم گفت   ب . خورندمي

 مةينام  يبهعن  » :ارشاد شدده اسدت نيچن زيمبارک ن ثيحد حکن است. و در
ذلننک   }سننثه ي ننا. شاننثدنن ة اإل ، ننت } ننال  نن  السنن ت قننال قننال ث نن ل د

 (2) «شلس  احلجا. شالل اا الکاا  ىلل  شم  الکل  شعس  الف ل ش أمالسغ

                                                 

 و42ائد :  (   ث  1)
 4638 غری الديث ال( دمح جا ع 2)
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 شده اسدت کد  رسدول اکدرم تيروا رۀيمر يحضرت اب ترجم : از 

مم  است   نيترثيسحت است رشوۀ حاکن  ک  خب از زيشش چد: نافرموده

زنان  ک يپوت ماده  و با جفت کردن نر يمزد برا افتي)فروش( سگ  در پول

گدر  و  جامدتآورندد  و درآمدد حميزندا بدسدت  قيطر )فاحش ( ازي روسپ

 درآمد کامن.

 دنعزتم محترم و مسلمانان

پدول  خطرناک اسدت و ام وآفت ع کيچگون   يخوارک  رشوت دينيبب حاال

واقع شده  ثيخب و خراب اريبس يماپول فيرد آن در قيبدست آمده از طر

شدده اسدت  يرشوت تلقد نيآنها مم نيترپست و نيرسواتر و نيترثيخب و

 سدتيبا نامنجار روش زشت و نيا از يمثمن واقع کيافکار  و مانيوجدان  ا

 ثيخب پول رشوت را ک  پول پست و ک يانسان مر رايفرار باشد. ز سخت در

 ني. موالندا جدالل اتددشدوديم ليذت و پست زياست بخورد  ممان شخص ن

 گفت  است:  بايچ  ز يبلخ

     رينظيو ب ديپددددر باشد سدددداگ بدددداز

 ريش موش گشت گردد حقديچون ک  ص

       شاهدداو ب ددليو م يددچدددغ وددددب ور

 ر در کدددالهددنگر باز اسددددت مدددداو س

است سحت بد   يشدت گرسنگ يمعن  ب زيپوست کردن و ن يمعن  ب سحت

 صدفا و  امدوال گوند نيا رايدز ب  رشوه گفت  شده عمل نامشروع خصوصاً مر

پوسدت  کد  کنددنطورنمما بدرديم يبرکت را از اجتمداع انسدان طراوت و

   .گردديآن م يپژمردگ و دنيدرخت باعث خشک
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 نيداسدت  دربداره ا يزيب  باد دادن چ کن کردن وش يحت رس يتفظ يمعن

َتْ  س ﴿ :فرمددوده اسددت کدد  سددوره طدد  61  يددآ در نيکددرقرآن يمعندد نن ن فَنْيسس
خداوند شما را با  ديياياگر شما از حرکت ناپسند خود باز ن يعني1(1)﴾هنَعنَذا   

خوامد  خيب شما را از اديو بن ش ير يعنيمستاصل خوامد کرد  شيعذاب خو

 ني  ابدراميقرآن رشوه اسدت. حضدرت علد ند  مراد از تفظ سحت درک

 از رهيدغ و   ضدحاک  قتدادهمجامد  يحسن بصر  ينخع

آن جهت سدحت  گرفتن ازاند. ب  رشوهکرده ريتفس برشوه را آن ريتفس م ئا

بلکد   کندديدمنده را بربداد مو رشدوه رندهيگشود ک  ن  تنها رشوهميگفت  

 در رايدز سدازديبربداد م زيدعمدوم را ن تيدامن ملدت و و کمل  يپا اسا  و

 د يدآميرواج داشت  باشد قانون بمرحلد  اجدرا در ن يخوارک  رشوه يکشور

. و شدودينم قدرار قانون است بدر اسا  ملت ک  بر ملک و تيامن ج ينت در

 يآبدرو و تيدثيح مال و جان و دياين ب  مرحل  عمل در تيمرگاه قانون امن

 اسالم ب  آن سدحت عتيشر جهت است ک  در نيا زماند  اميون نمردم مص

    داده شده است. حرام قرار گفت  و

 :رشوت است نيبه آمر هيهد
چون بدردن ندام  ک نيآن ا و نييافزون نما ديبا نجايا را من در يگريد بحث

 يال البد در وهيشد خدوامش و نيداوقات ا يخراب است برخ رشوت زشت و
 تحفد   سدوغات  تعدارف  حدق و   يدچدون مد ايهبنديفر نيعناو عبارات و

روشن اسدت  يوت رديگيانجام م ينيريش اتزحم   قلمان   انعام وحساب  حق
 يصورت  پوت و در مر آوردنمي تيمام در يريوج  تغ چيب  م مانام ريک  تغ

                                                 

 و61(   ث  ط : 1)
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 من رشوت اسدت. گذاشت  شود باز شيک  باالمينا مر ديايراه رشوت ب ک  از
حکدن رشدوت  در نيآمر يسوغات برا و  يبدانند ک  تحف   مد ديما بامردم 

خاند   وران يددر از يبعضد يرا برا ماما معمول است تحف زمان نياست  در
 و دمندد يم ليد  تحوماسدتنياشخاص داخل س و انيب  اطراف اي و ماسامان
بد  فدوق  ليددال  بد يمتک ک يحاتدر پندارنديروان م و يعاد زيچ کيآنرا 

مرچد   نداده و ريرا تغ تينوع نام نهادن مام چيگفت ک  م توانيصراحت م
 رشوت است. د يايرشوت ب تيفيبا ک از مجرا و

 }نذ هعندهعمنل فمزقننا  ثزقنا فمنا  ی ن  ا نتعملنا  علن»اندد: فرموده اکرم امبريپ
 1 (1) «ذلک فأ غل ل

 بد  او مقابدل در زيدن يحقدوق و نيب  او واگذار کن را يک  کار ي: کسترجم 
 شد. طوق گردنش خوامد رديحقوقش بگ مرچ  اضاف  از نيدميم

هن ا  ه ن   منايعظ اباب ىا ن فاسلأنا فاند أنايعل ةينل  اد ىاديدفاعة ف الددفع أل   »
 2 (2)« المأب

بواسدط  آن  شفاعت کند )واسط  شدود( و يگريد يبرا اگر ک يترجم : کس

سود  يمادروازه از يدروازه کالن ب    ک  او قيداده شود ب  تحق  يمد شيبرا

 داخل شده است.

و  انجدام دمددرا  يکدار يگدريد يبرا يکس : اگرديگويم عبداع بن مسعود

اسدت  تيمسروق روا گردد آن حرام است. از نيتقد شيبرا  يبواسط  آن مد

 و از را رد کرد  يواسط  شد و او آن قض ييدعوا و  يقض در اديک  او با ابن ز

                                                 

 و2369( ص يح اه  }امي ، ثق  الديث: 1)
 و22250 سند ا ا. امحد، الديث ( 2)
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گفدت  و رفتينپذ را شد  مسروق او  يمدميغال او يبرا  يقضطرف صاحب 

دفدع  را مديمسدلمانان ظل از ک ي: کسگفتيم ک  ابن مسعود دميشن

 زيدآن چ اديدز ايدکند  کدن باشدد   يمد يزيچ او يصاحب ظلن برا د ودکن

  (1).است حرام

ا رآن يبد  او آوردندد وتد يا يدمد بدود ف يخل زيبن عبداتعز ک  عمرميمنگا

 يعمدر گفدت: بدرا .کدرديقبول م را  يمد غمبريگفتند پ ب  او رفتينپذ

 (2)ما رشوت است. يبرا يبود وت  يمد غمبريپ

 تاندددازه دربدداره رشددو نيدداسددالم تددا ا ي: وقتددديددفرمايم يغزاتدد امددام

الزم  باشدنديم يمنزتد  قاضد  ک  بديکسان و يقاض بر کنديم يريگسخت

را کد  در  يزمدايتنها چ ند يدرخود فرض نماما و خان  پدر است خود را در

  ينشست  بودند ب  عنوان مد منزل خود نبودند و در حاکن اي يقاض ک يزمان

 افدتيدر زيدحکومدت ن ايداجازه دارند در زمان قضاوت  وردندآميشان  يبرا

داده  شدانيمقام شان ب  ا ب  خاطر داننديک  م را يزمايچ افتيو در ندينما

 و يدوسدت يدوستان شان برا داننديک  نم يزمايت اما چحرام اس  شوديم

آن  از ديدبا شدبه  اسدت و نيدآورندد اميآندان  يمقام شان برا   خاطردب اي

 (3).کنند يدور

 مسلمانان عزتمند محترم و نيحاضر

                                                 

و402( الالل ش الما.، ص 1)
و2595الديث ي ، اب     َي ياسل د اهلدص يح خباثي، ( 2)
و402الالل ش الما.، دشكت ث قمضاشي، ص ( 3)
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 مدر نيدخدود دار ينديمندابع د ک  ما در يارشادات نوران و اتياسا  روا ب 
آن نقدش  منصدب در کد  پسدت و دمديم نيب  آمر  يمد تحف  و ک يکس
مدردم  اريبسد کد يباشد واضح است ک  رشدوت داده اسدت درحات داشت يم

 امدر نيدا کد يدرحات کنندديروا فکر م روان و ساده  اريرا بس يزيچ نيچن
  مدن بد و کنندد زيدمم  مسدلمانان مدن پرم کار نيا است. از حيرشوت صر

 ممچنان تحفد  و و رنديتحف  بگ ن  دمند تا ن  تحف  بدمند و نيتعل گرانيد
آن نفدوذ نددارد  ک  رشوت در يا يمد با ديآميقاتب رشوت  ک  در يا يمد
 رشوت حساب نشود.  يمطلق مد مردم فهمانده شود. تا  ب

 :اند لعنت مورد رندهيگرشوت دهنده ورشوت
 يکد  بدرا نمدوده نيمسلمانا ن تحر يبرا کار را نينجات بخش اسالم ا نيد

 کارمنددان و نيممچنان بد  مسدئوت کار  راه رشوت را انتخاب کنند و انجام
 يرا ملعدون معرفد رنددهيرشوت گ رشوت دمنده و حرام کرده و قبول آن را

 يادننند عنأمنننا قننال لعنن  ث نن ل د الم  يعننن  عسنندد هنن  عممثضنن»نمددوده اسدددت:
 1(1)« يشاملم ش
اسدت کد  رسدول  تيدروا عنهمااعيرضد حضرت عبداع بن عمر : ازترجم 

 را تعنت کرده است. رندهيرشوت گ رشوت دمنده و اکرم

 (نأمنايه يشنمي يالنذ عنيي)  شالنمائ  يشاملم شن يشع  ث ابا قال لعن  ث ن ل د المادن
(2)2 

                                                 

 (  ش  ة امل اهيح، اب  اهقضية شالشأادا و1) 
 ( الرغي  شالراي  للمنذثيو2)
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 دمنده ورشدوت اسدت کد  رسدول اکدرم تيحضرت روبان روا : ازترجم 

 کرده است.نت را تع شود يآنها واسط  م انيم ک يکس و رندهيگرشوت

 :تا نقمت رشوت از

 نيخواران آتش دوزخ است. رسول کدررشوت دمندگان ورشوت مجازات

 فرموده اند: 

 1 (1)« الناث يف يشاملم ش يالماد»

 دو در دوزخ اند. دمنده  مررشوت و رندهيگترجم : رشوت 

روزگداران  بزرگ کد  از يبالما از يکيک   ديخوب بدان :محترم مسلمانان

 يبددال شددده ريگمددن عدداتن امددروز و کددردهيم داديددب نسددويبد نيدقدد رايبسدد

کد  قاعدد تدا حدافظ  ينيقدوان فساد سبب شده تا نيا است و يخوارترشو

 . وفتدديبکدار ب رومندديبد  سدود طبقدات ن باشدديم فيمنافع طبقات ضدع

قدوه  تدا قدانون و ابندديميرا دارند مجال  ترشو تزورمندان ک  تاب پرداخ

  بد تجداوز گرفتد   ظلدن  سدتن و يب  بداز مردم را ميعمو تيمو و  ياجرائ

 بکام داشت  باشند. ش ياوضاع را مم دوام دمند و غيدر يرا ب گرانيحقوق د
بد  آن  سدتيکد  با يحداد امدور و ليمسدا نيترمبرم از پندار نيب  ا يمتک
 و يريتندو يمابرنامد  يزيدري  پاست ک  ب  اسدا نياکثر توج  شود احد
کد   نيرا آمداده کند مداتيظرف و ماتيقابل قبول  ذمن يندرزماا و غاتيتبل

 نيتنظد و جيرشوت بس  يمستمر عل امان و يمبارزه ب نيمم  مردم در کمپا
شخص راتث و واسط آن  ک  رائش  و رندهيرشوت گ دمنده و رشوت وشوند 
 معدوم و مطرود شوند. ياز صفحات کار شوديگفت  م

                                                 

 ( الرغي  شالراي  للمنذثيو1)
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 61 

 

 

 حرمت مواد مخدر
آادد   یو تدد  ءيهللاألنبيسدد یوااصدد و واامدد    تدد نيواال قبددل اتم  دد نياحلمددهلل ر  ا االدد م
 !نيااهلل و ي یبهلل وت  و مل بمن   اا وصحب  ومن د  

تمحمم اشاحمر  ي  ر حح ميجسح يشوم مواد مخدر، صحت    الحتم  دهيپد

 يکه هدف االمالح ت اهللهم را از عبمدجممعه را به خطر مواجه نموده،   آن

جممعحه در  احرت ينقح  در رشحد   پ يفحميخلق  اال ، بمز داشح ه،   از ا

 المزد.ميمتر م  ،يمخ لف زندگ هميعرصه

 وعيانحد  شحدرجه ا ل مواد مخدر در جممعه يشربمن   ريپذبيشار آال جوانمن

 يامراض مهلح    الحمر وعيجوانمن به مثمبه ش نيبه مواد مخدر در ب مدياع 

نموده، کاور   حکوم  را،  ديمردم را تهد ي  اج ممع يترد متيکه ح اال 

، ي  اش صحمد ياج محمع ،ي  اختشح يترهنگح ،ي  صحت ينحيد هميدر عرصه

 المزد.ميچمل  هم   موانع گونمگون مواجه  مب يمالي  ال ي يامن

ان قحمل،  شمچمق   حمل   ج،يصنمع ، تجمرت   تر  االتم زراع    دگمهيد از

 نيبه عحممل يماورت ده کم    يمخدر، ح ّ  ش،   ادممن مواد  تر ديخر

 دهي  تم م يکه از ش يليلبمس   اال فمده از  الم دنيآن، خوردن طعمم   پوش

 شود. ميشده بمشد، بمطل، حرام   گنمه بزرگ متسوب  هيآن ته
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خوار   محواد مخحدر را، هممننحد الححود ني  عححممل نيالحبتمن مع حمد خدا نحد

 شرار داده اال .  يلعن  خو   نيفرنوش، مورد نابرش

رات، به درجمت م فم ت، مسکر   اند که همه انواع مخداالتم مع قد يعلمم 

تمحمم  نيبربنحم گردنحد،يشحراب متسحوب م آ ر بحوده، از انحواع خمحر  هنا

گمن محواد اال عممل کننحده يکه به نوشنده خمر شمبل اجرا اال ، برامياحکم

در عل  حرم ، که هممنم الکران االح   رايبمشد، زميالزم االجراء  زيمخدر ن

 هم اش راک دارند. بم

کند که ايامن ر اي  مي  از رالول خدااهلل عنهمم  يابن عمر رض حضرت

کدل ممدکر مخدرک وکدل » :  ليد وا ويف« کل ممکر مخر وکل ممدکر ردرا » :ترمودند
ححرام محي  اياال    هر مس  کننحده اي شرابهر مس  کننده «مخدر ردرا 

اي شراب   هر شحرابي بمشد   در ر اي  ديگري آمده اال : هر مس  کننده

 1 (1) حرام مي بمشد.
 :مخدر مواد يلغو مفهوم

خحواب ه بح کسحمل ، عضحو، دنيالس  گرد يبه معنم لاد خمء ت ح ه ب خدر

 ياعضحم ينحمتوان   ضحعف ،يحسيب پم الس  شدن اندام هم،   دال  يرت گ

 شبحل از الحکرات   )شحراب  خمر دنيز نوشحمل  بعد ا نيچنمنچه به ا بدن،

  شود.ميبدن نوشنده به آن گرت مر  يناه اعضم    ي)مس 

                                                 

.3390( سنن ابن م ج ک رهلليث  قم: 1)
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  :آنها يو روان مياثرات جس مواد مخدر و انواع

مصحرف، کحه  جحهياال  که عمدت به مصرف دار  دارد   در ن  يمع مد کس  

 ه  رتحمه خحود، خحمنواد التم    ،يا ال  اختق عموم ير ان   ميجس مزين

  يح تحوانيرا م مديحاع  گحريبه عبحمرت د مياندازد مي ممع  را به خطر اج

اش خحمنواده   جممعحه يهم بحرا شخص   يمزمن دانس  که برا  يمسموم

 مضر اال .

 :مواد مخدر مجاز اضرار

 شحونديم زيپزشکمن تجحو لهي ال به آ ر   مسکن کهخواب همياز دار  يبرخ

 ير انح   ميرت ن تعمدل جس نيب زبمعث امصرف شوند  يمدياگر به مقدار ز

در  آ رنحد  مي مديحاع  کحه هسح ند يشهوه محواد مترکح   يخواهد شد. چم

 کند. مي جمديا يااثرات شمبل متحظه کنديکه به طور منظم مصرف م يکس

آ ر االح  مدياع « همنيآمف مم» رياال  ممنند الم يگريمترک د زين نيکمتئ 

درد  ي لح نحدک محي راحح  يز درد جسحممنن را ادار  انسحم از ليحشب نيا  

 . محثتًديحنمممي جحمديا زيحن يگريد يعوارض مد،ياز عمرضه اع  ريغ ياج ممع

 مردچح ي  عدم تعمدل عصحب يخوابيبه ب کنديمصرف م مديکه شهوه ز يکس

 نمحوده   دايپ مزين زين يگرياثرات به مواد د نيبردن ا نيب از يبرا   شوديم

جحزء  ديحکه جزء مواد مجمز هس ند بم گمريد. توتون   الشونميبه آنهم مع مد 

دارنحد. ارشحمم  يمسحمعدنم يچحون عحوارض ر انح نحديبه حسمب آ مواد مخدر

آ رد محيرا بحه صحدا در  ي حا نمک در مورد مواد مخدر مجمز، زنگ خطحر

تعداد  منهيالمل ،يصنع  ري غ يکه در جوامع صنع  دهديارشمم نامن م آممر  

گونحه  نيحاالح ، اگحر ا  يگونه مواد در ححمل اتحزا نينده اصرف کناتراد م
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 طيمحواد   راه درمحمن آنهحم کحه بحه شحرا نيبه ا جوامع به تکر شنمخ  علل

 ير ز ف حد،يندارد  يشدرت بسح گ ثر ت   عي  نوع توز ياج ممع   ياش صمد

جممعحه از  مواد، مع حمد شحده   نيبه ا همانسمن يا ريب که ديترا خواهد رال

دچمر ماحکل خواهحد  يزندگ از حد، برخوردار    يب  يجنم م  کمب جرارت

 اهيحبحه   ينحااد  ياشل يهمرا گر ه نيتعداد مع مد نيا ريب کميمرآشد. در 

 ليتاحک نحددار ياح ريب ياج محمع   ياش صمد  يپوال من که متر م مهيال

 دهند.مي

 :اديو اعت جوانان

نظحر  نيحر کاور هحم از اد. اکثمواد مخدر هس ن منيشربمن نيتريجوانمن، اصل 

 يجححوان متيشححرار دارنححد. جوانححمن بححه خححمطر خصوصحح يماححمبه  يدر  ضححع

جحم الحر گرنحد، بحه هر ميحدارنحد، چحون جسح جو   پو يمريبس يريپذبيآال

کحه  يهر راه رشمنيهس ند، در مس زيکنجکم    به دنبمل همه چ کاند،يم

 يخبحريب ت  لحذ کحه يشوند. چنمنچه در راهحمي داني ارد م شودگاوده 

کنحد. ميخواال  آنمن اال   جود داش ه بمشحد، بحه الحرع  آنحمن را جحذب 

 اهياند بم تعقل   که صملح اند  يآنمن يح  را دارند يهر کمر يجوانمن آممدگ

 نيبحه چنح يکنجکم  يممکن اال  که از ر  زيزنند نميدال   يبه هر کمر

 انتراف   طيشرا   نهيمزاحوال اال  که  ا ضمع   نيهم، الر بزنند. در چنراه

آغمز القوط شحرار  آنمن را در لبه پرتگمه     شوديجوانمن تراهم م يتسمد برا

 ينيانتحراف دارنحد بحه الحن يبرا ا ريب يکه جوانمن آممدگ ينيدهد. النمي

در  اهيحاز مبمححث   يمرحلحه از زنحدگ نيحا يموالوم االح ، بررالح يبتران

 رالح منيدب رياخ يهملدر الم جوانمن يالملگ 17 نياال . در الن يالر انانم
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م والطه، در ان ظحمر  ليتمرغ از تتص يالملگ 18 يبمال نيشرار دارند   در الن

 ينحوع ،يخبحريرغحم ب يعلح   يدر کنحمر شحور جحوان ل،يادامه تتص ميکمر 

 نيحدر ا هم در اغلب آنمن  جود دارد.   ندهينسب  به آ يدلواپس اضطراب  

 جحود دارد.  زيحاز خحمنواده ن ينسحب يي  رهحم يبه آزاد مزين احسمس ن،يالن

نحم  ليتحم جوانحمن بحه دنبحمل مسحم ديحنمممي جمبيگونه حمالت، انيمجموع ا

 بمشند. ديجد شنمخ ه  

دالح   يبرا يا ري  جسمرت ب يدر جمع، آممدگ جوانمن در کنمر د ال من  

حملح  همحمن حملح   نيدارند. ا يانترات اح ممالً   يعمد ريزدن به اعممل غ

خطرنحمک  مديحجوانمن به خصوص از نظر اع  يالعمده براتوقکه   الا يبتران

مهحم    مريسحبح يا رهه، مسحئلهحبح نحيحمن در احاال . ا شحمت تراغح  جوانح

 اال .  سحسم
توانحد ميدانح  آمحوزان نوجحوان  يبحرا زيحکوچحه ن مدراله   خمنه   ريمس

   همورد که جوانمن در کوچح نيدر ا يالمز بمشد. مسئله اصلخطرنمک   خطر
زمحمن خحت نظحمرت  نيحمدرالحه شحرار دارنحد. در ا خمنه   ريالخص در مسبم

کوچه  مي   ريمس نيجوانمن در ا لهيبه  ال گمريمصرف ال نيماهود اال . ا ل
محذکور  ريبحزرگ شحدن را در مسح شده نوجوانمن جرأت   جسحمرت   نجمما

 لبحش نيمع حمد هينک ه اشمره شود که کل ني. الزم اال  به اکننديم  يآزمم
کحه  شحوديم ديتأک بدان عمدت داش ه اند   اند   دهيکامي گمريال مدياع از 
 خمنحه ريبمر در مس نيرت ه اند ا لميکه به مدراله  يگمريدر صد اتراد ال 95

 يدارا هيحبق اند   دهيکا گمريال ميآشنم شده    گمريکوچه بم ال مي  مدراله   
وده   الحس  در نحه بحمخهحم در مصرف آن نيبوده   ا ل يگمريممدر ال پدر  

 اال . دهيگرد ليمذکور تکم رياز منزل، به خصوص در مس ر نيب
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کحه بحم  يمعنح نيحاال  بحه ا «مدينردبمن اع  گمريال»هم مع قد اند که  يبعض

 شود. مي دهيکا مديپله اع  نيا ل يترد ر  گمرينخ ال نيا ل دنيکا

اله به مدر هااال  که در ر ياجوانمن تتفه نيم دا ل ب يتسمدهم انتراتمت  

 .گردديم گريد همييمکمل آلودگ آموخ ه هم ارائه     شوديآنهم داده م

   يمالححيال ،ياش صححمد ،يعواشححب اج مححمع جوانححمن   نيبحح مديححگسحح رش اع 

امحر  نيحاز آن گذشح . ا يکه ب وان بحه الحمدگ س ين يآن موضوع يترهنگ

 مديحاز اع  ينمشح ي  السح  يمليحخ يهر جممعه اال . بح يبرا ميعظ يخطر

 المزد.مي يجممعه جمر يهمرا به رگ ين، مس جوانم

تمحمم جوامحع  ياال  بحرا يزنگ خطر جوانمن،  اشعمً نيدر ب مديگس رش اع 

بحه  ديحخطحر بم ن،يشحوند بنحم بحرامياال  که همه از آن م ضرر  يزيچ نيا

 در مقمبله   مبحمرزه  رديمعضل مورد توجه شرار گ ني بزرگ ر نيعنوان بمالتر

 ناود. يتر  گذارمي اشداکوش   چيبم آن از ه

 :حاصل از مواد مخدر يکل اثرات

االح .  گريکديبه  هيشب بمياز مصرف اکثر مواد مخدر تقر ينمش ير ح اثرات

احسححمس خطححر،  ،ييتححرس از رالححوا ،يدر نحح يالححرزن   جححدان، شححرمندگ

 بمشد.مياثرات  نيحمل   ... از جمله ا ريياضطراب، تغ

مصحرف کننحدگمن محواد  هيحه در کلاال  کح يحمل  نيمفرط، ا ل ينيبخوش

  نفرت  يد ر   ينيببه بد ليحمل  به الرع  تبد نيا شود،يم جمديمخدر ا

 دانحدي  متق م گرانيتر از د ميشود. مع مد خود را تهميمنجر  منياز اطرات

 طلبکححمر االحح . در رابطححه بححم عححدم انجححمم کمرهححم     از همححه م وشححع  

 نيحا نيتحر! مهمد بحه جحز خحودش راشنماليمهمه را مقصر   ،هميواال هخ
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زبحون    يرا بحه موجحود يمع مد اال  کحه    يانتراف در شخص رات،ييتغ

 المزد.ميبدل  ليذل

. ز ر   گحردديا  دگرگون م يبه طور کل شده   يم وال يضعف   ترس بر  

بحه  شحود،يالعمده حسمس م. توقنديبميآنرا اجتمف ن   رديپذمياجتمف را 

 ييمظلحوم نمحم رد،يحتحرحم شحرار گ دارد مورد توجحه   ال د  ،جه  نيهم

 ياز ضحعف ر حح ينمش بمتند که تممممًمي ييهمجه  در غ نيدر ا کند  مي

 گحريد هميصحهياز خص يي. پرگحوشوديم فيکند   ضع ياال . از نظر جنس

 ييگحوگزاف ،الف زنند  ميمدام حرف  نيمع مد هيکل بمًياال ، تقر نيمع مد

اال . مع حمدان بحه  صيشمبل تاخ يهم به آالمنآن هميدر گف ه ييگو  در غ

تحرش بحه  ياز غحذاهم   شحونديمزمن دچحمر م بوال يانواع مواد مخدر، به 

 مندند.عتشه ينيري  به شدت به ش زارانديشدت ب

 دهيد نيهر ئ   مکيبه تر نيبه مع مد يبه مواد خوراک يليمي  ب يياش هميب

مدام در گوشه لبمن آنهم الح   گمر،يشه دارند، العت يبه شدت به چم شوديم

 ارد الحمخ ه  گمريال که بر يچپ آنهم تامر مي  در د  انگا  دال  راال    

تنحد از  يبو گمر،يال يماهود اال . عت ه بر بو ياح ممل يهميخ گاند   الو

   ي  چحم گمريبرنحد بحه جحز الحميلحذت ن يزيحرالد، از چميآنهم به مامم 

اند   گرمحم را زاريحالعحمده بح محم تحوق رحد، از الححمد انحمع ن داحکه ب ياممده

 د ال  دارند.

غحذا  يح ح يمحورد چي  نظمتح  را در هح يهسح ند الابحمل ياتراد نيمع مد

تحرش  ير  ميح ريحخحود را ز گمريکنند. مثت خمکس ر الحمين  يخوردن رعم

   دننکيم يخمل يرا در هممن نعلبک يچم   خ هير يدر نعلبک مي   زنديرمي
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 احهيهم داشح ه بمشحند   زيحتم يکنند ظحمهرمي يالع نينوشند. مع مدمي

 يبراشح يهحمهم کف  يگمه   رنديبگ يتمزه ا متهيزنند تم شمي را خود  ير

 ريحز يموهحم ف،يحکث رپوشيز م رند،يب ر نيرا ب امنيهمپوشند اگر لبمسمي

بحه  ريحد بحه ريحشحود. دميهم ماحمهده   الوراخ آن فيبغل بلند، جوراب کث

 بيدر ج دارند، معموالً يعرق تند يبو عل  عموممً نير ند، به همميحممم 

 . شوديم دهيدال ممل د همآن

ب آلحود هسح ند، در اخحو احهيهم زنحديخمي از خواب بر يهم به الخ صبح

نمراحح     حاح  زده  ،يعبوس، عصبمن ،يشدن به عل  خممر داريهنگمم ب

 يدر خمحمر کننحد  ميمحواد مصحرف  ،يکحمر شبل از هر رالند  ميبه نظر 

نمتمحمم، دان دان شحدن    يدر پح يپح هحميمزهيخم ،ينحيب زشيآبر ،يظمهر

خحمرش  مد،يحبزرگ شدن مردم  چام، عرق کردن ز ن،بد پوال  صورت  

الحرپم بحودن،    سح مدنيا در يهم، نحمتوانبدن، لرزه بدن بحه خصحوص دالح 

 يدرد دل، دردهحم ،چهيالرگ احسمس تامر  گرمم، خمرش گلو، حمل  تهوع  

 يخوردگالحرمم هيحمالت شحب مفمصل،   ديشد درد، درد اال خوان   يعضتن

 توأم بم االهمل  جود دارد.

 :در روستاها اديبد اعت اثرات

 کاحنده االح ،  نيالنگ ه،ينمح در هر بخ    مدياع  شوم مواد مخدر   آثمر

مم  ارد  يخلدااش صمد    يبه کام رز مديکه اع  ياخصوصم در ر ال مهم لطمه

تر االح ، در گذشح ه بحه نحدرت در ر الح مهم نيالنگ همنيالمزد از همه امي

 يبعضح در معد د اتحراد الحملخورده يبلکه تعداد شديم دهيمع مد مفلوک د

 منيدر ححمل حمضحر ر الح مئ يبودند.  لح مکير ال مهم، تنهم مصرف کننده تر
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 ير الح مهم   نقحمط کاحور هيحهسح ند در کل مديحگرت مر اع  هميشهر رينظ

 توان به دال  آ رد.ميشهرهم انواع مواد مخدر را  ياهيحمش

  يحکحه از نظحر رتح    آمحد   معمشحرت نزد ييهمياگير ال مهم به خمطر  

 نحهيزم نيمتد دش، به ر ريبمز   غ تطيم نيچنهم دارد   گريکديالکنه بم 

 ق،يطر هردر بر دارد، حمل اگر به  ييجوانمن ر ال م يآلودگ يرا برا طي  شرا

 نيکه مع حمد يابم توجه به عتشه مبد،ير ال م راه   يبه  مدياع  مواد مخدر  

اغلب بد ن غرض د ال  دارند تعداد  به راه خود دارند   گرانيبه کامندن د

خود بوجود  يبرا ي يبمشد تم امن مديکنندگمن مواد مخدر ز  مصرف نيمع مد

جوانحمن    نيدر الحن اح ر،يبش اتراد، گس ر نيدر ب مديآ رند به الرع ، اع 

االح  کحه  ير ال مهم خطر رد مدي. به هر، حمل اع شوديم دهيالمالن د منيم

 کامند.مي  بطمل   يزنده   تعمل ر ال مهم را به الس  منيجر

 :به مواد مخدر ادياعت عوامل

 اال : ليشرار ذ از به مواد مخدر مدياع  يعوامل االمال

 :ي: عامل اجتماعاول 

 در جممعحه دارد   محينوداه به عنوان نهمد المزنده نقح  مهخم خمنواده:: الف

پدر   ممدر بحه  يآگمه اال  عدم شنمخ    يدهنده المخ مر اج ممع ليتاک

 نيحا در نيدار  الحداهي  ر قيعم يالواديب خود در شبمل ترزندان   في ظم

 مطارتب علل   عوامل مهم در از يکيعل  شده    بر ديکاور که م أالفمنه مز

 ر د.ميباممر  مدي رش اع گسبم 

هحم  دان  آموزان که بحمز يليت  تتصا ب: مدرسه وآموزش و پرورش: 

 کمر آزمحوده   نيمعلم   منيعدم  جود مرب ،يآموزش يم أالفمنه کمبود تضم
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تحم  ه االح ديحدر نقحمط نحمامن بمعحث گرد خصوصمً يينقمط ر ال م دلسوز در

 يبحه ماحمغل کحمذب ر   خحمر   لينوجوانمن  جود شمن را از گرد نه تتص

 مديحدام اع ه از آنحمن بح يمديحز ةم والحل شحوند   عحد چمقبه شم مي آ رند،  

دادن بحه دانح  آمحوزان در  ي  مام ران دلسوز  آگمه مني.  جود مربدنف يب

 تواند کمرالمز بمشد.ميمواد مخدر  مديبمره مضرات اع 

ت نحمعحدم  جحود امکم ميحکمبحود  ساال:: حاتيج: اوقات فراغت و تفر 

گذراندن ا شمت تراغ  جوانمن  يبرا  اليمتخمنه در ک مب   يتيتفر ،ي رزش

متمتحل  مجحمل    رايبمشد. زمي مديجوانمن به اع   ياز عوامل گرا يکي زين

از عوامحل شحر ع  يکي ،گذراندن  ش  يد ال منه جوانمن در ا شمت تراغ  برا

 ياز مع حمد يمديد زص نامن داده اال  که در قمتيتتق رايبمشد. زمي مدياع 

 را معمشحرت بحم د الح من تمالحد   مديحبمزگا  مجدد به اع  مي   مديعل  اع 

 نمبمب ذکر کرده اند.

به  ثهيمع قد به  جود مثلث خب مديم خصصمن مربوطه در ارتبمط بم ترک اع 

   «يشمچحمشچ»، «مع حمد»اله رأس تت  عنوان  يدارا بمشد کهمي ريشرح ز

 .بمشديم« مواد مخدر»

 که دارندينظران اظهمر م محبص 

 نيحرأس ا  يحتحراهم شحود کحه  يطيشرا ميبه طور مثمل اگر ترض کن -1

شحوند بحم  يکحيمع مدان از الطح جممعحه ححذف تز هيکل يعني ثهيمثلث خب

محواد مخحدر   جحود خواهحد داشح   -)شمچحمق گحريد  رأس د نيبه اه توج

در جممعحه  يديحممنده، مع حمدان جد ياال  که بم  جود د  رأس بمش يعيطب

 برد. مينخواه  يپ نيا از يبوجود خواهد آمد   کمر
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   يآ راز الحطح جممعحه جمحع منيحشمچمش هيحکل در صورت د م اگر ترضمً -2

رأس  االح  چحون  جحود د  يمعد م شوند بحمز هحم ماحکل همچنحمن بحمش

 هحمي يمواد مخدر  بمعث خواهحد شحد کحه بحر اثحر جمذب -مع مد) ممندهيبمش

 ياج محمع طيدر شرا يرييتغ  ارد صتنه شوند   يديدج نميشمچمشچ ،يممد

 حمصل ناود.

محواد مخحدر در جممعحه  جحود  يعنيحمل  آخر چنمن چه رأس الوم  در -3

  يمشچچحمع حمد   شم) ممنحده االح  يصورت د  رأس بحمش نيدرا داش ه بمشد

  يامکمن موتق يحمل  نياثر خواهند بود   در چنيبد ن  جود مواد مخدر ب

مسحئله  نيحخواهد بحود. ا سريم مدياع  ثهيکردن مثلث خب يشم ت   يشطع

اال  که در دال رس بودن مواد مخدر از علل   عوامحل   ي اشع نيا منگرينمم

 ي  همحمهنگ يبحم همکحمر يکه جممعه جهحمن ديآميبه حسمب  مديعمده اع 

 يز صتنه جوامحع جهحمنارا  يمنيمواد اهر نيا يقيبه طر س يبممي گريکدي

 .حذف کند

 ي: عوامل فرهنگومد

 .جممعه يهميبودن الطح آگمه نيپمئ   يالوادکم   يالواديالف: ب

آن بحه  يتلقح مضحرات محواد مخحدر     ياج ممع ليبه مسم يب: عدم آگمه

 ير انح هميينمراح    ميحجس همي درد نحيکحسحت يراحدار  ب  حيوان حعن

 .ي  عصب

 ي: عوامل اقتصادسوم

 زانيبودن م نييبم توجه بم پم آمد:ن سطح دربود نييو پا يالف: فقر ماد

بمشحد مي ياش غمل در کاور عدم اال فمده مطلوب از آب که االمس کاحم رز
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 نحد   در شحهرهم  ابرخوردارمياغلب کاحم رزان از درآمحد ک ليدل نيبه هم

 .شوديم دهيد ا ريهم بجرم ريالم   مديدرصد اع  نيناريتق هميمتله

مواد مخدر اال . اغلب    مديبه اع   يوامل عمده گراعاز  که :يکار يب: ب

چحون  دهنحد  ميخمنواده  ليتاک کنند  ميازد ا   نييپم نيجوانمن در الن

 نيتحأم عحت ه بحر سح يبمميهحر جحوان  تکفل بمالاالح    بيدر کاور ضر

اغلحب  د،يحنمم نيچند خحمنواده را تحأم يزندگ همينهيهز يشخص همينهيهز

 يبحرا آمحده  به حمل  اجبمر   اضطرار در يکمري  ب يصمد از تامر اش جوانمن

  بم  شونديشمچمق   الوداگران مرگ م يالمللنيب يمعمش جذب بمندهم امرار

آشسز   ....   ،ي، مکمنراه بلد، راه پمک کن ،يچ، تفنگبه عنوان يحقوق اندک

   دندهياز دال  م يانسمن رينممار ع خطرنمک   غ هميجمن خود را در راه

اتحراد  شهحراً ممننحد  ميالرپرالح   يبح قيحطر نيحبه ا يا ريب هميخمنواده

ر نحد  نيح. م أالحفمنه اشحونديم يآممده جذب بمزار محرگ   نحمبود يا ريب

شحود همچنحمن  دهياحيآنحمن اند يبرا ياالمال يکمرکه راه نيبودن ا وبيمع

 ادامه دارد.

 :ياسي: عوامل سچهارم

شحوم  متيبه ن دنيجه  رال يالهيبه  ال راز مواد مخد ياال عممر همي د ل

در  يگحريشحوم د ةتوطئح زيحدر حمل حمضحر ن .کننديخود اال فمده م دي  پل

شحده  يداران بزرگ طراححهيالرمم اال عممرگران   ةلي ال به اال  که منيجر
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جوانحمن  جحوان کاورخصوصحمً ير هحميشصد دارنحد ن ييجوکه عت ه بر الود

  ياياالح رات  يبم توجه به موشع بکاند، يرا به اضمتتل   نمبود نينامرز

را که در  وريداران غمرز نيا ،ينفوذ از نقمط مرز دارد بم يدشمن الع کاور،

از  ه  چح مديحاع  قيحاز طر هبمن کاور بوده انحد چح  نگه حمتظ خ،يطول تمر

 را مخد ش نموده   آنهم ي  مذهب يهنيم يمل  يهو يتهمجم ترهنگ قيطر

 هيحعل بحر مرانهيپ  برممال  که آگمهمنه   هوشح د،نبه اهداف شوم خود برال

 ، يحثيح ،به خدا نحد توانحم از شحرف ماتک م  ب ميزيدشمن به پمخ هميتوطئه

طحرد شمچحمق    خود بم کسب علحم   ر ش   يعزت   الربلند ،نمموس ،ممل

 .ميدتمع کن مدياع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسايرعايت حقوق هم                                    جمعه                     هاي خطبه

 

1148 

 

 

 62 

 

 هيحقوق همسات يرعا
ک يال هللا وحذد  الشذ  إلذ  إ  ال أشذدد أ اجلذن  و یابالحسذن  الذ یوحذأ ياحلمد هلل الذ 

 لذ  وآ ی  وعلذيذدذ  لذو وسذل  واب ل علللأعبد  و سذلل    دان حممدا  ي  سأشدد أو ل  

  نيأمجع لحنب أ
  يبس  هللا ال محن ال ح ، يطن ال جيعلذ ابهلل من الشأامن بعد: 

ْلَلالاذذَدْينا إاْحَسذذنان  َوباذذ اي ﴿ :یهللا تبذذن ل وتعذذنل قذذن  َ َوالَ ُتْشذذ اُْلْا باذذ ا َشذذْيل ن َوابا  َ َواْعبُذذُدوْا ا
جلَحذذ ا َوابْذذنا  ِ ذذنحا ا ابا ْانيا َواجْلَذذن ا ذاي اْلُقذذْ َ  َواجْلَذذن ا اجْلُحُذذ ا َوال اْلُقذذْ َ  َواْليَذاَذذنَما َواْلَمَسذذن

نَ  ُُمَْانال  َفُخل  االس بايوا َوَمن َمَلَكْت أَ  َ اَل ُيُا ُّ َمن َْ  َ  1 (1)﴾ْْيَننُُكْ  إا   ا
جْلَن ا َحَّت  ظَحَذْحُت َأن ُ  َسيُذَل  اثُ ُ :)ََ َ ُسلَ  هللاا قن   يِنا ابا ْْبايُو يُللا  2 (2) (َمنزَاَ  جا
َ ا ال»: َ ُسلَ  هللاا قن   َ ا ال يُذْؤمان،وا ؟ قن :  قايو: مْن اي«  يُذْؤمان، وا  َ   سلَ  ا

 3(3) «ال  ي: ال أْيمُن جن ُُ  بَذَلائاَق ُ »
 !متدين و حضار گرامياران زنمازگ

                                                 

  36 : يالحسنء آ( 1)
  3673ث : يسحن ابن منج  حد( 2)
  2891ث: يومسل  حملمد بن فالح حد ي البخن  نيحي الِحنياجلمع ب( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسايرعايت حقوق هم                                    جمعه                     هاي خطبه

 

1149 

 

ت يورعا"شوو  ميکه امروز خدمت شما بزرگواران به بحث گرفته  يموضوع

جامعه و  يک بختینم که نیاست و ما به عنوان مسلمان بدا "هيحقوق همسا

ن حقووق و يوا ين افرا  جامعه جز با ا ایبّت بحجا  ميا ،ها با همارتباط آن

همانوا  سوت یر نيپو عت اسوم  آمودا اسوت، ام انيکه  ر شر يگر حقوقي 

ه از يکه همسوا ييجاتا تفاوت هستنديبه ينسبت به همسا ،از مر   ياریبس

ه را يهمسوا وقه حقّويخبر اسوت و همسوايوارش بيوار به  ي  ةياسم همسا

شوو  ين سوواتت حوحبت ميرامون این بحث پي ر، نيکند  بنابرميمال يپا

  ار ؟ يتیگانش چه مسئوليمسلمان  ر برابر همسا ست؟یه کيهمسا که:نيا

  د قرار  ا ا است؟یه را مور  تاکيت حقوق همسايچرا اسم ، رعا
 د:يوفرماميه خطاب به ابوورر يبه همسا ي یاسم  با توجه به نميامبر گرایپ

ريَاَنكَ  ،ْخَت َمَ َقة  اَي َأاَب ذ   إاذا طَبَ » ثاْ  َمنَءهن، َوتَذَعنَهْد جا ْْ  4(1) «فََأ

  "ات را يا  کنرا بسیار نما و همسايه، آب آنيابارر چون شوربا پخت يا"
را  ييگوحوداقت و راسوت، يوحدت و همبستگ ،ت حلح و حفايرعا ،نيبنابر

و  رگي ودياز  يریگت، کموک و  سوتيو ر انجا  امور تز   انسته، بوه حما

چ کس با  اشتن یتا ه کندميه یتوح يو اجتماع ي اشتن روابط حسنه فر 

 نقض را گانيهمسا حقوقه شتمان نتواند پا را از حد خو  فراتر گ ايا يروین

ه يحد و تعدا  همسا ،کر ا يمعرف يحقوق هاهيهمسا يبران اسم  ي  د ينما

چو،، بوات و  را که از جانو  راسوت و يتما  کسان و را مشخص نمو ا است

                                                 

  2892ثيمشن   حد/302ص/3و مسل /جزء ي البخن  نيحي الِحنياجلمع ب( 1)
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ه او ين تا چهو  خانوه، مجواور خانوه شوخص مسولمان هسوتند، همسوایيپا

 حق آنان واج  است  يشوند و ا اميمحسوب 

  شدا است؟ يه چگونه معرفيحقوق همسا ،يعت اسمميشر  ر

 :يعت اسالميه در شريحقوق همسا

 :مساعدت -1

چوه ن اسوت کوه چنانيوگان ايمهوم  ر برابور همسوا يهاتیاز مسوئول ي ي

ه یوآنوان ته يباشند،  ر حد توان غ ا، پوشاک و مس ن بورا ریفق و مستمند

ها و حو  مشو مت يازمندیرفع ن ي ر راستا يتین مسئولیچن يشو  و ا ا

با آنوان  ين احساس همدر ياست و بهتر يشرع ين واجبیچنو هم يضرور

 اند: فرمو ا رو   رسول خدايبه شمار م

 5 (1) (َيْشَبُع َوَجن ُُ  َجنئاٌع إاََل َجْحبا لَْيَس اْلُمْؤماُن َمْن )
اش گرسونه اسوت، هين بگ ار  و بداند که همسوایسر بر بال ،ریکه س يکس"

 گر آمدا است:ي  يثيحد  ر  "ستیمومن ن

  َ َ  عحدمن قن : قن   سل  ا َ  بن عم   ضي ا  :"وعن عبدا ا
َ ا تعذنَل َخذريُْ )  ََلذحنع عاْحذَد ا َ  تعذنَل خذذرْيُُهْ  َخذرْيُ ا با ، وَخذرْيُ اجلذريا  عاْحذَد ا ُهْ  لِذذنحا

 6 (2) جلن ا (

                                                 

   3389ث: ي، حديدقين  للبْيشع  اال( 1)
  1944ث: ي، حديسحن الرتم ( 2)
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د:  نوفرمو رسوول اهللعنهما روايت است که اهللياز عبد اهلل بن عمر رض"

يوار خوو ش اسوت، و  يترين شوان بوراخوبترين ياران  ر نز  خداوند خوب

اش همسوايه يترين شوان بوراترين همسايگان  ر نز  خداونود، خووبخوب

   "باشدمي

 :داريامانت .2

امثوال گ، ظرف، نمک و يشه،  یمانند: سط ، ت يليبه وسا يگان گاهيهمسا

آنهوا را  ر  ييروبا کمال خووش هياسهم که تز  استکنند يدا میاز پین آن

  نديننما يورزوجه بخ  و طمع چید و به هقرار  ه هيار همسایاخت

گى را يد حوق همسواهستن يشه قرآنيف ر و اند يکه  ارا يبدون شک کسان

ه را مش مت يکنند مش مت و مصائ  همسايت ميآن رعا يواقع يبه معنا

ن حوورت يند که  ر اينمايع و عملى ميرفع آن اقدا  سر يخو   انسته برا

  شه نخواهد  اشت یهم يبرا يشانيو پر يگونه ناراحتچیه هيهمسا

 :. عفو و تسامح3

د بود  و يوه چشوم پوشوى نمايهوا  همسوااز خطوا و لززش ديومسلمان با

د مسلمانى کوه يبار  بنگر  و بدون تر دا گ شت و بر ي  ش را بايهالززش

بود  نموو ا  گورا ،کند يانت و نا انى کر ا از او  رگ ریکسى  ر حق او خ

ن مرات  اخمقى قرار  ار  يبخشد  ر باتتريکند به او ظلم کر ا ميم ي ین

ن يوا  ن منازل سعا ت و خوش بختى قرار  ار يآخرت  ر بلندتر وا ین و  ر 

از یو  موور  نيو قرار  ا ن وسا يو هم ار کمکبدان معناست که امتناع از 

ار ناپسند بو ا و انجا   هنودا آن مسوتوج  یبس يها کارهيار همسای ر اخت

 است  يمجازات اخرو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسايرعايت حقوق هم                                    جمعه                     هاي خطبه

 

1152 

 

 :هديه دادن براي همسايه. 4

ن یرا چنويوزاسوت  ينه و نگرانیک ز و ن ا  الفت وجيا  از عوام ي ي ،هيهد

د  رسوول يونمايت ميوگان را تقويان همسوایوه تفاهم و تعاون میروح يکار

  اند:فرمو ا ن مور ي ر خدا

أيدمن أهدي قذن : إَل  ی)عن عنئشة  ضي هللا عحدن قلت اي  سل  هللا إ  يل جن ين فإل
 7 (1) َأْق هبمان ماْحك اباب ( 

!  و همسوايه  ار  رسول اهللروايت شدا: گفتم: يا هعايش ز حضرتا

اش بوه توو خانوه فرستم؟ فرموو : هور کودا  کوه  رواز به کدا  يک هديه ب

  "تر استنز يک

گواا ين اسوم  جايوه  ر  يه توسط همسواين همسایر و توهین تحقیچنهم 

ت يورو ا يست که سب  نواراحتيمسلمان را از اعمال و گفتار ناشا نداشته و

اَي ناَسذنَء ) د:يوفرمايم را رسوول خودايز شو ، منع کر ا استميه يمساه
َن شنة   ،املُْسلاَمنتا  َن َوَلْل فاْ سا َنَ ِتا  8( 2) ( اَل ََتْقا    َجن ٌَة جلا

د و یوگان خو  را مور  تمسوخر قورار ندهيگاا همساچیزنان مسلمان ه يا"

  "ديین ننمایها توهبه سم گوسفند آن يحت

 :ه، امر الزم و مطلوب استيت و آزار همسايز از اذيپره .5

 شگواا بوه خوو چیاست حرا  و ناروا  انسوان مسولمان ه يکار يآزار مر  

ت و آزار قورار يوگان و را مور  اريژا همسايگران و به وي هد که  ياجازا نم

                                                 

  2259ث: يحد يح البخن  يلح( 1)
 (  1030)  3/93( ، ومسل   2566)  3/201البخن ي ( 2)
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د و غالبوا  يونمايرا فوراهم م ينوه و  شومنینوه کیگران زميرا آزار  ي هد؛ ز

روابوط  يرا بورا يا يمش مت ز يوا ار نمو ا و گاه ييجوا به انتقا ن راسان

 آور   يبه وجو  م ياجتماع

 وبوزر   يليحوود کوه يوبوا خريبوزر  و ز ياخو  خانه يبرا يمر  ،يروز

حسو   يبو  که حاحب مييقد يااو خانه يگي ر همسا وا  اشت ی رختان م

را تلخ کنود و بوا گ اشوتن  اشهيهمساکر  اوقات مي يشه سعیهمه و  اشت

ک روز ي ، وکارینة يهمسا  ا  ميآزارش  آن،ختن ياش و رکنار خانه کثافات

 ديو  ،رفوت باغشمحوطة ن که به یحبح خوشحال از خواب برخاست و هم

و  ز کر یسط  را تم قد  نخست،  راست   آنجاک سط  پر از زباله  ر ي که

 ه ببر  يهمسا يخو  پر کر  تا برا باغ دایتازا و رس يهاوایآن را از م بعدا

ش خوو  ف ور یپو د خوشحال شود ویشن  ر ز ن او را يه حدايهمسا يوقت

کر  مور    ر را باز يوقت  عوا آمدا است  يبرا اشهيد همسايشان بار يا کر 

هور کوس آن  " :دا  ا  و گفوتیتوازا و رسو يهاوایک سط  پر از ميبه او 

 "شتر  ار       یاز آن ب د کهکنيقسمت م يگريرا با   يزیچ

ه آمودا اسوت و يت رساندن بوه همسواي ر مور  حرمت ار يث متعد ياحا 

نمونوه  ي  بورامان وحف کر ا استيه را نشانه نقض ايآزار رساندن به همسا

 د:یر توجه کنيث زيبه حد

هللاا الَ يذُذْؤماُن وَ  ،نُ َوهللاا الَ يذُذْؤما  ،وهللاا الَ يذُذْؤمانُ قَنَ : ) : أ  الح ب  وعن َأيب ه ي ة
 9 (1) !( اَل أَيَمُن َجن ُُ  بَذَلائاَق ُ ال  اي ْن اَي َ ُسل  هللا؟ قَنَ : )مَ  :( قايوَ !

                                                 

  2891ث: يحد يديفالح احلمبن  مدو مسل  حمل ي البخن  نيحي الِحنياجلمع ب( 1)
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ا يوموان نودار   گفتوه شود يمان ندار  و ايمان ندار ، ايسوگند به خداوند ا»

ت و يوها از ارهيکه همسا يمان ندار ؟ فرمو : کسيا يچه کس رسول اهلل

 «در امان نباشاو  ر آزار و ش

کده طورباشدد  همانميبند يگانش پايمسلمان کامالً به حقوق همساة انوادخ

)أتد و  من حق اجلن ؟ إ  اساعن  بذک أعحاذ ، وإ  اند: ان فرمودهيب امبر خدايپ
اساحِ ل نِ ت ، وإ  اساق ضک أق ضا ، وإ  افاق  عذدت عليذ ، وإ  مذ د عدتذ ، 

خذري هحأتذ ، وإ  ألذنبا  مِذيبة عزياذ ، وال َتْسذاَذْعوا نب  ألوإ  منت تبعت جحنزت ، وإ  
مل تفعذو  علي  ابلبحذنء فاحبذ  عحذ  الذ يح إال ،ذنذ ، وإ  اشذرتيت فنهدذة فأهذدا لذ ، فذإ 

 ) ائحذذذة بقاذذذن  قاذذذْد ال ظ هبذذذن ولذذذد ، وال تذذذؤذ فأدخلدذذذن سذذذ  ا، وال  ذذذ   هبذذذن ولذذذدل لي ذذذي
والذ ي نفسذي بيذد ، 10(1)اجلن ؟حق  منطعنمک( إال أ  ت  ف ل  مح ، مث قن : أتد و  

  ال يبلغ حق  اجلن  إال من  مح  هللا(
  يش رسوانياريود، یوست؟ هرگاا از تو کمک طلبیه چيد حق همسای انمي»

 سوت گور   او را کموک ي  چوون تهياگر قرض خواست به او قورض بوده

  يي ش گوويابد تبري ي  اگر خوشيا تش برویمار شو  به عی  هرگاا بيينما

اش ع جنوازاییر ،  ر تشویو  چوون بمييتش گوویند، تسولیب يبتین مصچو

که با  بر او نووز ، مگور بوا  ياو نسازة ات را مشرف بر خان  خانهيشرکت کن

بوه او هوم  ميکوه سوهمگور آن يازاریوت نيغو ا ي  او را با بوويو ياجازا 

ه انوی، مخفين ن ور یه نما و اگر چنيز هدیبه او ن يديوا خری  اگر ميبرسان

رون نرو  تا فرزند او را غصه  ار ن ند و یرا به منزل ببر و فرزندت با آن ب آن

                                                 

  410ث : يحد يلطيث للسيجنمع االحند (1)
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  يرا آن ببور يز ظرفویواو ن يکوه بورامگر آن ياش ن نت آزر ايغ ا يبا بو

که جانم بوه ست؟ سوگند به آنیه چيد حق همسای انميچ یسپس فرمو : ه

 يوند بر وخدا کهآور  مگر آنميه را به جا نيحق همسا ي ست اوست! کس

 «  رحم کند 

 ياريوها او را ين حوق را  ار  کوه  ر سوختيوگان خو  ايه بر همسايهمسا 

بوه قورار گرفوت  ميک شوند و هرگاا مور  سوتيشر اشي هند و  ر شا مان

د، او را ارشا  کننود يگر  يا اشتباهيهرگاا  چار انحراف  ندزیتش برخيحما

نود بوه او يرا کسو  نما يتیمووفقکوه ينزما  اننوديح را به او بنمایو راا حح

بوه  کند  يي لجو را او ،ديایش بیش پيبرا يبتید و چنانچه مصنيک بگويتبر

ن يومراعوات ا  ا تش بروند و از بوار مشو متش ب اهنودیبه ع يماریهنگا  ب

گان يان همسووایووم يو عملوو يمووانيا يانگر مشووارکت و همبسووتگیووحقوووق ب

  استمسلمان 

 :يدارهيت همساياهمّ

 ي،  ر کنار  ستور به پرستش الهيد و ماندگار الهين کتاب جاويم ايکرنرآق

و احسوان  ي یه به نیشاوندان، توحيو احسان به پدر و ما ر و بستگان و خو

َ َو ال ُتْشذ اُهلا ﴿ د:يفرماميگان نمو ا است؛ آنجا که ي ر حق همسا  َ َو اْعُبُدوا ا
ْللالاذَدينا إاْحسذنان   َو اْلَمسذنهنيا َو اجْلذن ا ذاي اْلُقذْ يب  مي اي اْلُقذْ يب َو اْلياذنَو باذ با ا َشذيلن  َو ابا

جْلَْح ا َو اْبنا الس بيوا  ِ نحا ا ابا  11 (1) ﴾َو اجْلن ا اجْلُُح ا َو ال

                                                 

  36  : يالحسنء آ( 1)
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د و بوه پودر و موا ر و یاو قرار نده يز را همتایچ چید و هیو خدا را بپرست»

ه يک و همسوايه نز يمساه نان ویمان و مس یتيشاوندان و ين به خویهمچن

 «  د!یکن ي ین و واماندگان  ر سفر نی ور و  وست و همنش

ن، يبوه والود ي ویو ن يه  ر کنار حق بنودگيقرار گرفتن مراعات حق همسا

  ر منظر قرآن  ار    ي ار هيت همساینشان از اهمّ

 !گرسنه بخوابدات ه يمبادا همسا

امبر یوپ «نه باشود. گرس هير شو  ]و همسایاش سهيد مؤمن بدون همساينبا

به مون  12(1) «من ابت جن   جنئعن إَل جحب  وهل يعل  من آمن يب» فرمو : اکر 

ز یواش گرسنه باشود  و نهير بخوابد و همسایکه س ياور ا است کسیمان نيا

 يان آنهوا گرسونهیکوه  ر بويحالد،  رنبخواب ر.یکه ]س ياهيفرمو : اه  قر

 "کند مين. امت نظر ]رحمتیر روز قها  آندا. است، خداوند به ی]خواب

 برا ر مسلمان! 

ت يوموور  رعا  ر  يون مقودس اسوم  هوايييبا توجه به ارشا ات و رهنما

موان حوا ق، يت آنهوا تز  اسوت، بوا ايه و اجتناب از آزار و اريحقوق همسا

م، بوه یمان لبخند بوزن يهاهي ر برابر همسا قل  مهربان سته و باياخمق شا

م، اشتباهات شوانرا مسوتور یشان را محتر  بدانيم، آبرویبشتاب آنها يهم ار

بووه  يازمنوودیحووال ن م،  ريا ت شووان بپوور ازیووبووه ع هووايماریب م،  ريسوواز

م و  ر همه امور  ر یشان شرکت کنيهابتیمص م،  ریمساعدت شان بشتاب

                                                 

 " 25657ث: يث حديجنمع االحند( 1)
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 ازرا  م، آنهوایکنو ي ارت و آزار شوان خوو يوگونه ار م  از هریشان باشکنار

 ز بوریوو فرزندان موان را ن م  خانوا ایت بدهیون  خو مان، احساس مصجان

محبوت،  سرشوار از يطیم، محیم تا بتوانيیت نمایپسند ترب ن روش خدایهم

گر، يرهون و قلو  آرا   ر کنوار همود م و بوای اشته باشو يو برا ر ي وست

  گر   يز از ما راضیمان نم و پرور گاريبا بسازين و زيریمان را شيزندگ

ذذذذذُفل َ ﴿ ِا ذذذذذن َي َواحْلَْمذذذذذُد َا ا َ ع ا  َوَسذذذذذَعٌل َعلَذذذذذا اْلُمْ َسذذذذذلانيَ  ُسذذذذذْبَحنَ   َب اذذذذذَك َ ع ا اْلعاذذذذذز ةا َعم 
 13 (1) ﴾اْلَعنَلمانيَ 
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 63 

 

 يريگسخت و يتندرو
آلددو و  یو   دد نيوام سدد   ءيددأشدد ا اب   یوالصدد و والمدد     دد نيهلل رب العدد م احلمدد 

 .نيأصح بو أمجع
دعوتگران به آن  و داراننيد از از بیماری های که تعداد زيادیديگر  و يكي

تهش   توفهان ریمسه در را یگهريممكن است کهه ممهد د و ده،يمبتال گرد

 ست.ا يشيد ليمسا در یریگسخت ( ویرودهد )تشد رارق دخو نيآفر

 و یرو ادهيز یماریب تیماه چهارچوب و به نگرش روشن از يابيدست یبرا

 (1) .میدهميقرار  يمورد بررس آن را یریگسخت

 :افراط و «غلو» تيماه :اول

سهت. ا يمرزشهكش و یرو ادهيز افراط و ،یبلشد ي)غلو( به معش يعرب زبان در

کهه  ييمرزهها حهدود و از يعشهيغلو نمود،  نيد شود: درميته گفه ک يوقت

بهه اطهحال) )متهه بهه خ هخاش  نموده پها را فراتهر گشاشهت، و نیمع نيد

خهوش ن هان  یبهه آن رو تابد، ومين بر را نيد یریگعمالً آسان زند( ومي

 ﴾اَل تَدْغُ وْا ِفي ديينيُكمْ ﴿ :ديفرمامي اونددهد، خدمين
 «دینكش يمرزشكش و یروادهيز خود نيد در»

 .ديمشحرف ن و طيتفر افراط و انیحد وسط م اعتدال و ماده از و

 
  سی دين اری و د وتگ ی، أتليف سي حمم   وح، ت مجو    العزيز س يمی( آسيب شن1)
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  همشدانياند دان همشدان و انیهم جيهاطهحال) را ( دریافهراط کهار و )غلو
 نیمعه یمرزهها از حهد عبهور از  یبه و یعبارت است ا: )کشجكاو مياسال
 يبرخه يافراطه و حهد زا  یکردن ب لی: تحمگريفتار( به عبارت در و گفتار
 در یریگسخت و یروادهيکردارهاست، که حاطل آن ز و گفتارها بر میمفاه
 خواهد بود. نيد

همهه نسهبت بهه  نيهبزرگهان د او و ارانيه و سشت رسهول خهدا و قرآن
نكهوه  کهرده انهد،  آن را داده، و ه دار ليمسا در یریگسخت و یتشدرو

  :ديفرماميخداوند متعال 

 1(1) ﴾ بي اَل تَدْغُ وْا ِفي ديينيُكْم َوالَ تَدُقوُلوْا َ َ ى اّللهي إيالَّ احْلَقهي اْلكيتَ  لَ ََي َأهْ ﴿
 در و د،يیهنشما یریگسهخت و د،یهافهراط نكش  يخو نيد اهل کتاب در یا

 .ديینگو یزیحق چ رابحه به خداوند به مز

ْْيَ احْلَدقهي َوالَ تَدتَّ يعُدوْا َأْهدَواء قَددْو   ُكْم غَ يني ُقْل ََي َأْهَل اْلكيَت بي الَ تَدْغُ وْا ِفي دي ﴿ .ديفرمامي و
 2(2) ﴾َقْ  َض ُّوْا مين قَدْ ُل َوَأَض ُّوْا َكثيْيًا َوَض ُّوْا َ ن َسَواء المَّ ييلي 

حق  طرف خداوند مز از و د،یافراط نكش  يخو نيد اهل کتاب در یا )بگو:
 ه خهودگششهت درکهه  يگروه يهواپرست از و د،يیمگو یگريد زیچ يراست و

 یرویهراسهت مشحهرف کردنهد، پ راه از زیهن را یاديهممد ز گمراه شدند، و
 .دینكش

تشهدروان  و رانیههم فرمهود: سهخت گ پ ت سر اسالم سه بارميرسول گرا
 3 (3)روند.( مي یبه نابود رو خورند، وميشكست 

                                                 

 .170 م ء: ( سوره 1)
 .77 ئ ه: م( سوره 2)
ي.سشن دارم( 3)
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 و معبهود او کهه بهه مهز ی: )قسهم بهه پروردگهارديهگوميمسعود ابن

و  بودم، که بهه انهدازه رسهول خهدا دهيند کس را چیه ست،ین يمستعان

 از کاران نگهران وافراط و رانیگدست سخت اهلل عشهما از يبكر و عمر رضابو

 از انه آن کهه د از  ی: پهديهگومي بهاز هراس باششد.( و در آنان کار امدیپ

 بستن علهم رخت بر د،یآموزش ده و دياموزیب رخت بربشدد، آن را شما انیم

 شهما رايهز د،یهبده تیهاهم اریدانه  بسه بهه علهم و لهشا علما،مرگ  يشعي

ظهور  شما انیم در يکرد، گروه دیخواه دایپ ازیچه موقد به آن ن دیدانمين

 خوانشد، امها خهودميبه کتاب خدا فرا شما را خواهشد کرد، که به گمان خود

 رد و د،یهکش یدور یسهاز نيهد از و د،یهابيدر اند، دان  را نهاده کشار راآن 

 یبهرا و د،يیهنشما یریگسخت افراط و ( ودی)مته به خ خاش نشه خدا نيد

 (1).دیخالص تالش کش نيرو) د محافظت از

 م،یگششهتمي میداشهت ييمها بهن کعها از يابه همراه با) :ديگوميمسروق 

شهما  فهالن موضهون نظهر مهورد فهالن و سوال کرد: در آمد، و  یپ يموان

 د،یهکشميموردشان سوال  که در ييازهیچ ني: ابن کعا گفت ياب ست؟یچ

  یپه گفت: طهبر کهن تها ياب ریاند؟ موان گفت: خداده یکشون رو تا اطالً

 (2).میدهمي را هم مواب سوال تو ما قدآن مو شد،يایب

 نفهر کي یکرد روزميمن نقل  ی: )پدرم براديگومي یالمقر ديزيبن  حماد

 او سوال کرد ابن عمهر ورم ازآمين رخاطکه به  یزیچ از نزد ابن عمر آمد، و

 پهدرم بارهها نداده سهوال مكهن، مهن از یکه رو یزیچ مورد گفت: در به او
                                                 

4سنن دارمي، مق مو، ص  (1)
.4مهني م جع، ص  (2)
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کردنهد، ميسهوال  يالیهخ و يفرضه یزهایکه رامد به چ را يکسان دم،یشش

 (1)کرد.مي نينفر

 :يافراط گر و يريسخت گ هاي: نشانهدوم

آن اشهاره  چشد مورداما به د، فراوان هستش یتشدرو و یریگسخت هاین انه

 :میکشمي

کهه  یپرس  رامهد بهه امهور و يواقع ریغ و يفرض لي. دنبال گرفتن مسا1

 نفرموده است: یزیآن چ مورد خداوند در نداده و یرو

د َ  ََي َأيدَُّه  الَّذييَن آَمنُدوْا الَ َتْمدلَُلوْا َ دْن َأْشدَي ء إيُ تُدْ دَ  َلُكدْم َتُمدوُْكْم َوإيُ َتْمدلَُلواْ ﴿ نَي ْنَهد   ي
ُْدددور  َ  يددديم ، ُ َغ ُ َ ْنَهددد  َواّلله ددد  اّلله َْ ُُ تُدْ دددَ  َلُكدددْم َ  دددن قَددددْ  يُكْم  َّ  يُدنَدددزَُّا اْلُقدددْ آ َقْ َسدددَلَاَ  قَددددْو   مهي

َ  َك في يينَ  واْ َأْصَ حُ   2 (2) ﴾ِبي
ه لحه  از آنهها سهخن ای مؤمشان از مسائلي سوال مكشید )که خداونهد از را

چشدان سودی برای زنهدگي و  نبودهي به شما مربوط سب و چي، تاسنگفته 
ال حناراحهت و بهدشهماره دند و اشكار شوند شما نداشته باشد( اگر فاش گر

 یبهرا د،یکش مو پرس و ها، چشان چه به هشگام نزول قرآن رامد به آنکششد
گششته است خداوند بهس  ليمسا نيا شوند خداوند ازميروشن  و انیشما ب
)شهما  ن چههآهمانشد(  ی)امور از انیشی یپ از ياست ممع اردببر و آمرزگار
 برخاسهتشد، و مخالفهتآنهها بهه  آن بها بعهد از ( سهوال کردنهد، ودیپرسمي

 مشكرشان شدند.

                                                 

4ص  سنن دارمي، مق مو، (1)
 .102 -101م ئ ه: ( سوره 2) 
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انجهام  یبهرا را يکه وقت يبه طورتحا مست یانجام کارها در یرو اده. زي2
 یدهشهد، بهرا نتوانشهد انجهام را يوامب نگشارند، و يباق ترمهم هایتیولئمس

بخواند، که باعه   آن را هشگام ريد ايکشد،  يطوالن شب  را نماز يمثال کس
 به مماعت ب ود. دنینرس ايطبح  قضا شدن نماز به خواب رفتن و

آن اسههتفاده  از دارد، امها رخصهت و ازهامه یکههار یکهه بهرا یمهوارد در. 3

 ازیهن مهورد ايهآن  نبهودن اریاخت به خاطر در يوقت کس کيکشد، مثالً مين

کشهد، ميآب  افتنيکشد، اما اطرار به  ممیتواند تمي دنیآشام یآن برا بودن

 و يت هشگ چهارکه ممكن اسهت بعهداً د د،ينماميستعمال ا آب کم را آن اي

 .ب ود گريد هایيناراحت

 بهه امهور يکهم تهومه و یاهیحاش و يفرع ليحد به مسا از  یم باهتما. 4

آن چه مورد اتفاق است، مثالً  اهمال در تالف، وپرداختن به موارد اخ ،ياطل

نهون لبهاس   ،يهغم شان متومه سواک، ر هم و تر یکه ب يهستشد کسان

مردم  از یاریبس ده،يگرد لیخداوند تعح نيد و عتيکه شر نيباشد، اما امي

 ههاییماریب دچهار هیهتوم و تیهترب و میتعله به خاطر ضهع  در نانموا و

 نيترگسهترده از یریهگبهره بها نيهد ، دشهمشانشهده انهد ياخالق و یفكر

 مسلمانان هسهتشد، مهورد تومهه او انیتفرقه م جاديا يپ در یامكانات امروز

 دهد.ميتواند انجام نمي را نچهآ مقابله با یبرا و ست،ین

طادر کهردن  را يکس حكم کفر کوچک ايبزرگ  يطر ارتكاب گشاهبه خا .5

اطل  کشد، ومين ریتكف نظر آنان را ردوم که کافر يخواندن کس کافر يحت و

که اطهل يحال نیع دادن، در قرار هادهيپد و ایحرام نمودن اش و زیپره بر را
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خالف  یابر نروش يلیآن که دل ست، مگرا هاامور، مبا) بودن آن و ایاش در

 باشد. داشتهآن ومود 

 طيراالزمه ش که حاطل و يمورد موضوعات مجادله در زنده کردن بح  و. 6

مجادله رامد بهه طهفات  بوده اند، مانشد بح  و يبه خصوط يمكان و يزمان

  اطحاب و... انیاختالف م قرآن و خداوند، خلق و

 :نيد افراط در و يريعوامل سخت گ : اسباب وسوم

باعهه   را نيههد در یروادهيههز هسههتشد، کهه غلههو و یاديههل زعوامهه و اسهباب

 شود:مي اشاره هاآن از یشوند، که به تعدادمي

 :طيمح .1

 و د،يهآمي بهار يكهانينزد و دوسهتان ايه خهانواده و طیمحه انسان در يگاه

 یرو ادهيز و یریگسخت هیروح هاآن انیم کشد، که درميرشد  ت یشخص

 یبهرا يقهوت کهاف و تیمصون یکه دارا نيبه ا تومه ابهم  او حاکم بوده، و

اخهالق  و روش ریثأته حهتت یريالگوپش هیاساس روح آن نبوده، بر مقابله با

 یمهاریبهه ب بهه اطهحال) ههم رنها مماعهت شهده و و گرفتهه، رارقه هاآن

 است... دهيمبتال گرد یروادهيز و یریگسخت

 :يروح و يپرورش فکر .2

مبهتال  يعامهل اطهل ياخالقه و یفكهر رورشپ صخا وهیموارد ش يبعض در

بهه  را او تیهترب که کار يمثال کس یشده است، برا یماریب نيبه ا دنيگرد

برخوردار نبهوده،  يکاف ي يانددور حكمت و روش مشاسا و عهده داشته، از

 ليمسها از تهر یاو، ب  ههياند و فكر یفرارو دیوس يگ ودن افق یبه ما و

 ليمتومهه مسها را او فكهر ذهن و ه، وت کردبحط یهرظا و يشكل و يفرع
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 در را  يد خوواقد شاگر در مسلمانان نشموده، و حساس اسالم و و یمحور

 کرده است. بدون چراغ رها يزندگ کيتار هایشا

 :رتيبص بهره از يذکاوت ب .3

 عحا فرموده است، اما یاژهيذکاوت و استعداد و هاانسان از يبه برخ خداوند

 يممهاعت و هاانسهان عهدم ارتبهاط بها و يپوچ خلل و از ينوع رسفانه دأمت

 کارها از يذکاوت  بعض استعداد و از یریگبهره کششد، بامي يزندگ ستهيشا

 گهريد یبه نسبت کارهها گاهچیکه ه ييکارها دهد، اماميانجام  يبه خوب را

رد اوم یاریبس در کششد، وميراحل ن يم كل اساس دارند، ون قرار تياولو در

 و یتشههدرو ،ایفههراوان  دچارآسهه رتیههوغ یدلسههوز سههبا قههوت و بههه

 مها يابيپا افتاده   یپ یدرکارها واستعداد ا و عمر شود، ومي یریگسخت

 دهد.ميخحرناک هرزه  يگاه موقد و يب و

 :معرفت کسب علم و معلم مجرب در و يمرب محروم بودن از .4

معرفهت  کسها علهم و شههیزم در يفراوان ةعالق استعداد و هاانسان از يبعض

 راه کسها علهم و گهام در زحمت دادن خهود اعتماد به ذکاوت و با دارند، و

برنامهه  يبه و يبه سبا نداشتن تجربهه کهاف گشارند، امامي لتیفض ن  واد

چهه  نشمهوده و یرویپ يحیطح يمحالعات ریس از قاتیتحق بودن محالعات و

 و يلیتحصه طيشرا تشاسا باکه م ،ديمدارسه نما محالعه و را يهايکتاب بسا

با بهه سهکه  د،يمحالعه نما را يهايکتاب يگاه نباشد، و او ياخالق و یفكر

مبهتال  نيهد در یکارافراط و یریگسخت ایبه آس را الزم او ةنداشتن تجرب

 یاوقات پاسخگو يهستشد، که گاه يخاموش هایدگاهيد هاکتاب رايز د،ينما
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آن بههر  قیههتحب امههرا و کههم در دسههت ايهه سههتشد،یآمههده ن  یسههواالت پهه

 شود.مي خحا انسان دچار يگاه ب ر يزندگ هایتیواقع

 معلهم مجهرب و و يمربه يهمراه همراه با تیفضل دان  و لیتحص چشانچه

 هر یبرا دهد، وميپاسخ  را سواالت او و هاباشد، شبهه  يانددور و ستهيشا

 نمهوده، و نیمعه را اسهامش هایکتاب او قیتحق و لیمراحل تحص مقحد از

 م خص خواهد کرد.  يبرا يزندگ در نق  آن را و کاربرد

 :اهل نااشخاص  کسب دانش از .5

دارد، کهه  يدانه  دلبسهتگ موارد انسان آن چشان به کسا علم و يبعض در

 د،يهآمي  یندارد، چه بسا پ اموزدیب ديبا يچه کس از که آن را نيتومه به ا

 هایایآسه و ههایماریبهه ب زد، که خودبپردا یبه دان  آموز يکه نزد کس

طهورت  نيها در و....مبهتال باشهد، یتشدرو و یریگممله سخت از يخحرناک

 است. يعیطب اریبس زین یماریب نيشاگردان  به ا دنيگرد مبتال

إُ هللا ال »: ديهفرمامي سهت، کهه رسهول خهدا یزیموضون همان چ نيا
إذا مل  الع ددم بقدد   الع مدد ء  ددى قدد  ين و لکدد د مددن الع دد نتز ددويالع ددم ا تزا دد ً  قدد  ي
  دم فلد وا  ْيوا فدلفتوا بغدهد الً فمد  )روس ء( ج وس ؤ   مل( اختذ الن س ر   قي  م ً )  قي

  (1)«وأض وا
 مرگ آنهان دانه  را دارد، بلكه بامين ن دان مشدان بربی از دان  را خداوند

علهم  و رد،يپهشمي انيهشهان پا عمر علما از یاديتعداد ز يگاه رد،یگمي بر

مانشهد، مي يباق ينادان یمردم مغزها انیم در شود، وميرکود  ضع  و دچار

                                                 
 .100( صحيح خب ري،   يث 1)1
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 و خود دنيکششد، که باع  گمراه گردمي طادر یفتو انهيآششانا نه وهالما و

 شوند.مي گرانينمودن د گمراه
 رايهز سهت،ین مههل مهل محلهق از مشظور ما نيا است، که در دیتوض الزم
سهبا  کشهد، وميعمهل وادار  و به ترک کار انسان را يناآگاه ل ومه هآنگون
 يناآگهاه مانيا مهل در ر ازكه مشظوشود، بلمين یورزافراط و یریگسخت
 یریگمواقد به سخت یاریبس رسم آن است، که در راه و و امتهاد طيشرا از
 شود.مي مشجر یتشدرو و

 :شيدنرادو و شمندياند، دانشمند هايتيشخص کمبود .6

 افهراط و ایم هكالت بهه خصهوص آسه از یاریعلت بسه طيشرا يبعض در

 سهت، کهه دانه  وا يهايتیشخصه نبودن اي کمبود ،یریگسخت و طيتفر

 یهااعمهال انسهان اخهالق و و  هيبه اند  يحكمت خو طداقت و تجربه و

 يحيشهرا در ژهيهال) کششد، به واط را هایببخ شد، کجرو سامان و سر گريد

 و کهار ةیهروح و مهانيقهوت ا و يشهيد ةحماسه و رتیموانان غ انیم دره ک

 تهر یباشهد، ب اديهز خداونهد تعيبه شر دنیبخ  تیحاکم یبرا یتالشگر

موانهان  از يسفانه برخهأشود متمياحساس  هاگونه انسانآن ضرورت ومود

علما را  از يبعض يشین عقا ضع  و يوقت مياسال یداریوابسته به نهضت ب

 و ششهد،یببميو...  يامتماع ،ياخالق ،يعلم ،يفرهشگ ،یمبارزه فكر نادیم از

غهم  همه ههم و خورند، وميبه نرخ روز  ن راکششد، که چگونه ناميم اهده 

 يمتهیق آن هم به هر -است  يخو يحفظ سالمت مقام و شان کسا مال و

 بها و رنهد،یگميدسهت  در را مي گایپرچم پ خود -ممكن شود  انيکه برا

 و شد،ينمامي اماستشباط احك اقدام به امتهاد و خود ش یب اد به دان  وتمعا
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 طينداشهتن شهرا دلسوزانه به خهاطر چشد طادقانه و موارد هر از یاریبس در

 ژهيهگردنهد، بهه ومي يکهوچك بهزرگ و یخحاهها امتههاد دچهار یالزم برا

 شود.مي مشجر نيد در یتشدرو و یریگسخت ایکه به آس ييخحاها

  :خداوند عتينهاده شدن شر رکنا .7

د نهاگوارآن مانشه یامهدهایپ خداوند و عتيگشاشته شدن شر هم کشار يگاه

 دهيهپد نيها سهت، وا یریگسخت و یتشدرو سازشهیفساد، زم و گسترش شر

 ههاحالت گونهنيا مقابل آن وضد نامحلوب، و در يعیست، طبا يالعملعكس

 لیهآمهده، کهه بهه خهاطر تعح  یپ مياسال یداریفرزندان ب از يبرخ یبرا

م هكالت مختله   و يتبهاه و گسترش دامشه شهر و دخداون عتيماندن شر

بهه  ييبهه تشهها خداوند، خود تيملا رضا یبرا نيبه د یعالقمشدا ووحا 

 يم هكالت مختلفه سبا بروز ، وافتهي  يگرا یریگسخت و یروش تشدرو

 .است هم دگرگون ن ده یزیسفانه چأمت اند، و دهيگرد

 :مطرح شدن و حب ظهور .8

 ايهآگاهانه  یتشدرو و یریگسخت ياساس زهیهم هست، که انگ موارد يبرخ

 یبهرا و رد،یگميمحر) شدن سرچ مه  عالقمشدان به شهرت و از اهانهآگنا

طحبت کششد، دنبهال  مورد او همه در و فتشد،یب هاسرزبان شان برآن که نام

 یب هر يزنهدگ ههایتیواقع ابه هگانهیب و ايهغر و ایهعج ليمسها و افكار

 مشتظههر کششههد، وميمحههر)  را هههاآن يممعهه هههر و رمههاه در افتشههد، ومي

 ههم در يگهاه مانشد، ومي آنان دیتمج و  يغالباً تعر و گرانيالعمل دعكس

عمهل  ابزار ناخواسته ايخواسته  هاآن هست، و یگريد هایپ ت پرده دست
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مقهام  چ م داشت بهه مهال و اطرخ هب دوخ زین يگاه قرار گرفته، و گرانيد

 .شدينمامي لياقدام به محر) کردن آن مسا

 :تر خداوندشيه برچه تيرغبت به جلب رضا .9

 در خداوند اما  یپ از  یب تيبه ملا رضا اديعالقه ز اوقات شوق و يبعض

 يط ديبا ریمس نيا که در يراه یکارهاراه چهارچوب و حالت غفلت از نیع

 ارانيه از يبرخه است. از یتشدرو و یریگسخت ایآس  يدایپشود، سبا 

يمدللُو  وت أزواج الندي)جد ء ال الدر رهدىل إي بيد :دهيهنقل گرد رسول خدا
قد  غْد   ف م  أخربوا كلهنم تق لوهد  فقد لوا وأيدن مدن مدن الندي  ن    دو الني

ا آخد  أ  وقد بد ا لو م  تق   من ذ  و وم  أتخ  ق ا أ  هم أمد  أ  فد أ أصد ي ال يدل أ
أصدددو  الددد ه  وال أفلددد  وقددد ا آخددد  أ  أ تدددزا النمددد ء فددد  أتدددزوج أبددد ا ف ددد ء رسدددوا 

يهم فقدد ا أ ددتم الددذين ق ددتم كددذا وكددذا أمدد  وهللا إأ بخ دد كم هلل وأتقدد كم لددو لددإ هللا
  1(1)لكين أصو  وأفل  وأص ي وأرق  وأتزوج النم ء فمن رغب  ن سنيت ف يس مين(

دربهاره  رفتشهد و ل همسهران رسهول خهدامشهز هب انمسافر سه دسته از
گفتشهد مها  خهود انیم آن در از يآگاه از پس دندیمشزل پرس در عبادات او

بخ هوده شهده  ست، کهه گشاههان اوا يدرحال نيکجا، ا رسول خدا کجا
گفهت:  یگهريد وخهوانم، مي نماز گفت، من تمام شا را هاآن از يكياست! 

 یریگزنان کشهاره گفت: من هم از ميسو رمیگميروزه  من هم تمام سال را
 از يآگهاه پهس از ازدواج نخواهم کهرد، رسهول خهدا گاهچیه کشم، ومي
 زیهفهالن چ که فالن و ديفرمود: شما بوده ا شان رفت وانیآنان به م میتصم
مهن  فرمود: سوگشد به خدا ارسول خد ميبود ما ي..!؟ گفتشد: بلديا گفته

                                                 

   .5063 يث: ( صحيح ال خ ری، رقم احل1)
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 و زکهارترم،یهمهه تهان پره از هراسم، و در خداعشاب  زا تر یب همه شما از
 روزه را گههريد يبعضهه و رم،یههگميروزه  را روزههها از يحههال بعضهه نیعهه در
زنهان ههم  بها پهردازم، وميبهه اسهتراحت ههم  خهوانم، ومي نماز رم،یگمين

مهن  گهردان شهود، پهس از یرسهم مهن رو راه و کس از معاشرت دارم، هر
 .ستین

 :خوردن ار ايدن بيفر .10
سهاز شهیرا خهوردن زم يامتمهاع تیهموقع و اتيمقام و ماد ايهم فر يگاه

 يو اخالقه یکهه رشهد فكهر يصوص کسانبه خست  یو تشدرو یریگسخت
 را نداشته باششد. بشدهيفر ظواهر هنگونيبا ا مقابله یبرا يکاف
 ي: برخهديگومي( نیمرشد اسبق )نهضت اخوان المسلم يعمر تلمسان استاد

و  از افهراد يبعضه دنيهو بر ييمهدا شههیزم ميدر ممالک اسال هامتكواز ح

مزرعهه ذههن آنهان  در نمودانهد، و مو تشهدرو را فهراه ریگسهخت ههایگروه

  يخهو حلهوبم ثمر تيکارند، تا در نهاميرا   ينظر خو بشر مورد رکانهيز

چهه  ههر یریگو سهخت یمهز تشهدرو یزیهرا به دست آورند، و ثمهر آن چ

 طر) خود دو هدف را دنبال کهرده نيدر ا هاآن حكومت ،استد بوتر ن یب

 چهره اسهالم و مسهلمانان، دننخست : م وش و خ ن ن ان دا ،کششدميو 

 لیاطه هایتضهن مقابل و اشخاص در هاگروه رو در رو قرار دادن آن دوم :

سهد  آنهان و  یتضهع یبرا اسالم ریگرو و پرچمدار سماحت و آسان انهیو م

 .شدينما ين را طآ، قرار است که يهراکردن 

 :يدر لباس دوست با اسالم يدشمن – 11
گر و و تشدرو، همهان دشهمشان توطئهه ریگسخت هایاشخاص و گروه يگاه
 نيبهدتر یسوزو دل یدارنيهستشد، که با تظاهر به د اسالم  هیپ حشتیش
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بهن  هللعبهدا ایهزند، مانشد اظهار نظرمياسالم و مسلمانان  كریبر پ هاضربه
 نموده، خدا گفت: او در خداوند حلولميکه  يدر مورد عل یهودي اسب
 يسینمرده است، بلكه مانشد حضرت ع ست،یکمتر ن و از خدا هم ستین

 اوست، و ریاو، و برق پرتو شم  یها برده اند. رعد همان طدااو را به آسمان
بهه  دنیسهرو ن نامسهلما انیهاخهتالف م جهاديکه به خاطر ا يخرافات گريد

 کرد.ميهم  خود، سر يحانیاهداف ش
 :تحت فشار و شکنجه قرار گرفتن –12
و  یافهراط و تشهدرو دهيهپد  يدایهپ عوامل نيتريو اساس نيتراز مهم يكي

 ههامانها حكومت کهه از سهت،ا یف ار و شكشجه و آزار ،توسل به خ ونت
 مياسال یداریب عرطه دعوت و در کشد، وميخود اعمال  نینسبت به مخالف

 ةونمثال و نم یاست، برا همه و مورد قبول مسلم یزیاکشون چ موضون نيا
تشها به خهاطر مياسال یداریب از فرزندان یاديتعداد ز گر،يد ارداز هزاران مو

مدرن و متمدنانهه!؟  هایشكشجه نيترانهیو وح  نيمورد بدتر يخواه اسالم
تر از مهربهان اریبسه سیولپه ةديد آموزش هایکه ساييقرار گرفتشد، تا ما
 يوانو ر ميمس ديشد هایف ار تتح زیبودند، آنان ن گرآن مالدان شكشجه

را  انهیوح ه هایرفتار گونهنيرا که با آنان ا يهاينه تشها حكم کفر حكومت
 هيسها ريهدر ز يرا که حاضر به زنهدگ ميداشتشد بلكه حكم کفر مردميروا 
و  شههوم ی دهيههپد نيههنمودنههد، و اطههادر  دهسههتش ييهههاحكومت نیچشهه

و پرورش و  ش یو ضع  ب هاحكومت يبرخ يآورد ددمش سوز دستخانمان
مز خدمت به استقالل  يغالباً ابتدا هدف که ست،ا ياز کسان يبعض ييبایشك
را مهههان  مظلههوم هههایملت گههريد مههردم مسههلمان و یو سههربلشد یآزاد و

 اند.نداشته

 :تهاجم آشکار و پنهان – 13
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مورد هجوم همهه  مياسال هاینیهمه سرزم مسلمان در هایملت مقدسات

 «ديهاحهزاب مد» مشا نيدر ا .ردیگميو  قرار گرفته مانبه آشكار و پشهان

، هاستیکمون ان،یبی، طلهودي انیاز م يو ضد انسان يشيد ریغ هایرویهمه ن

 .دارند کتشر مسلمانان نایدر م هاآن خوردگان ايبت پرستان، و فر

 مهانيا مياسهال یو بهرادر مهان پهس از مهرگ ،که به خداوند يکسان یبرا

و  ،شهدينماميافتخهار  ههاو ملت هاانسهان نيبا برتهر اط شانو به ارتب ،دارند

 ههایو زبان رنها و نهژاد یچشهد دارا مسهلمان ههر ههایدانشد که ملتمي

ر مقابل د کيو هر  ددهشمي لیكامت و ملت را ت  کي اما ،گوناگون هستشد

 یبد خواهان ط  واحهد و در مقابل ،شدينما تیولئمس احساس ديبا گرانيد

به شهمار  ندهد، ازآنان تیاهم هرکس به امور مسلمانان»و  دهشد لیرا ت ك

همهه مها م هكالت مسهلمانان را م هاهده  کهه هاانسهان گونهنيا« ديآمين

و امكانهات  شههيپرهز هاییزيرنامههبرکهه چگونهه بها  ششهدیبميکششد، و مي

 از هاو کرامت و دور نمودن آن تيمان و مال و معشو یگسترده در راه نابود

 د،ریهگيبرگرداندن آنها تالش همه مانبه طورت م تیاسالم و به ماهل نيد

خهود را  يگهشارنو نهوش و خوش  یخانواده به عه انیم تفاوت در يب دينبا

زبان قلم، قهدرت  ،مال ،مانمقابله با آن از  تواندر حد  ديو با ،سرگرم کششد

 .شدياستفاده نما  يو امكانات خو  هياند

 تیولئمس ینهادند و در حد توان از ادا هزمبار دانیم در ممردانه گا گاههر و

و  ياخالقه ،يفرهشگه ،یفكهر نشمودند، پهس از هجهوم همهه مانبهه يکوتاه

 یروو دچار تشهد ،واهشد کردنخ وسيأرا م هادشمشان آن یو اقتصاد ياسیس

 هم نخواهشد شد. یریگو سخت
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 :زود هنگام ي. فتوا14
 يابياز دسهت  یهشگام و په ب اد کردن نااوقات هم فتوا دادن و امته يبعض

 ههایتیاز واقع قیهدق و کسا تجربه به خصهوص شهشاخت يکاف طيبه شرا
 و بهر اتیهلو ک اتیئمز انیارتباط م جاديو بدون ا يو روابط امتماع يگزند

و  نمهودن اتیهقحع را محكهوم اتیهابهات بهه محكمهات، ظشمت ه گرداندن
و متضاد و حكهم نكهردن بهه  اهماهشاموارد ن حیدادن و ترم یبرتر ييتوانا

درسهت و لحهن و  يمهورد معشه در قیظاهر نصوص مگر پس از دقت و تحق
و  رانهیگسهخت یفتواهها شههیزم ههااز ان کيه اهداف آن عدم مرعهات ههر

 .دسازنميوانه را فراهم تشدر

 :يريگسخت بارانيز يامدهايفراموش کردن پ 15

 يكيخود  ،نيدر د یورزو افراط یریگسخت بارانيعواقا ز نمودن فراموش

 زیهتهر ن یکه پچشانهم راياست ز ایسآ نيشدن به دام ا از عوامل گرفتار

ن را بهه آ غفلهت کشهد و یکه انسان نسبت به عواقا کاريدر طورت مياگفته

متعهال  هللا دههدمين را بهه خهود آت اقدام بهه أبسپارد مر يفراموش دست

َي َومَلْ َنَيْ  َلُو َ ْزًم َوَلَقْ  َ هيْ  َ ﴿: ديفرمامي  1 (1) ﴾ إيَي آَدَ  مين قَدْ ُل فَدَنمي
امها او  مخهور هدرخهت ممشوعهة ویهکهه از م ميدم فرمان دادآآغاز ما به  در 

 .ميشمودم اهده ن یقو یااراده فراموش کرد و از او

 :نيافراط در د هايامدي: پچهارم

 :و دعوتگران داراننيدر مورد د الف

 :ردمخشم م -1

                                                 

 .115( سوره طو: 1)
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 دانیهقهرار گهرفتن در م ین نظر که بهه مهاآو تشدرو و از  ریگانسان سخت

دهد و اگهر ميتر شعار  یبن سته و  یو سازنده برکشار یعمل و تالش مد

خواههد  جههینتيب ايههدف يب اي نيفرآم كل  اي دهديانجام م را هم يعمل

و بهه  رنهدیگکم کهم از او فاطهله ب گرانيشود که دمي وضد او باع  نيبود ا

 او را نداشهته باشهد از او متشفر شوند و توان تحمهل  یشيفرآم كل  زانیم

موضون  نیبه هم کشدمينقل  که ابن مسعود يثيدرحد رسول خدا

 ايهگفهت  سهول خهدابهه رنفر  کي ديگوميمسعود ابن  ديفرمامياشاره 

و  نمهاز شهدن قرائهت  یبه هشگهام په يکه فالن نآرسول اهلل من به خاطر 

 ديهگوميخوانم ابهن مسهعود مي رتريخواند نمازم را دمي ينمازش را طوالن

 دهيهند اندازه به هشگهام موعظهه خ همشاکبه آن را  رسول خدا گاهچیه

 يرشهتکه سيسهانشما هستشد ک انیدر م دسپس فرمو بودم رسول خدا

مهرد هسهتشد و ممكهن  ریهههم پ يو بعض  مارندیب هم يعجوالنه دارند برخ

 نآ اديهنماز شهد ز  یاز شما پ کيکار عجله داشته باششد هر  يساناست ک

  (1).دیرا طول نده

و  رندیدر دل بگ شهیک ،نيمردم از خدا و د دینكش یکار ديفرمامي عمر

در  دیهنكش يطهوالن اديرا زنماز  رائتق دينماز شد  یهرگاه پ ناراحت شوند

  شوند.ميمردم  یزارآطورت باع  دل  نيا ریغ

 :دنيو بر يتسس -2

                                                 
 ( صحيح خب ري، كت ب   و .1)1
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 ین براآندارد و ادامه دادن  یاديعمر ز یکارو از افراط یتشدرو ةديپد چون

 يلهیخ نيها بشابر ستین یاقت و توان او محدود است کار سادهانسان که طا

و  در سهشگال)  يشهود و اسها آرزوههايمو رکهود  يخستگ د دچارزود زو

مانهده  او یابهر يمقهو اگهر مهان و ر شودمي راهه با سر سرنگونپرتگاه کج

 کهامالً يبها راهه ردیهگمي به کار دنیخود را کشار ک  یباشد ان را تشها برا

از  یگهريد بهه عبهارت در اي ردیگمي  یرا در پ  يخو يبا راه قبل متفاوت

 کشد.مي دایپ  يگرا یبه کشدرو یدروو از تش طيفراط به تفرا

 ييانجهام کارهها: دست به ديفرمامي علت است که رسول خدا نیهم به

و  دنیک ه يخداونهد بخاطرسهخت د،يهدرخود سهراغ دار که توان  را دیبزن

 ههانآ نيتهرکارهها نهزد خداونهد بها دوام نيشود، بهترميشما ملول  يناتوان

  (1)اندک هم باشد. چشد هر ؛ستا

 :هدر رفتن عمر و توان -3

 کهم یههادر کار ریگسهختو  یو استعداد انسهان تشهدرو یوقت و انرژ رايز

 ههایکار يو از امهور اساسه شهودميارزش و درمه چشهدم بهه کهار گرفتهه 

 به دست نخواهد آورد. يحاطل تيماند و در نهاميساز غافل نوشتسر

ْبَْخَمد ييَن َأْ َمد اًل، الَّدذييَن َضدلَّ َسدْعُيُهْم ِفي  َهدْل  ُدَن هيدُ ُكْم قُدلْ ﴿ :ديفرماميمتعال  اهلل ِبي
َُ ُصْنًع  احْلََي وي ال ُّ ْدَي  ُنو ُْم َُيْمي َُ َأهنَّ  2(2) ﴾َوُهْم ََيَْمُ و

                                                 
 .1578( صحيح ابن    ُ،   يث 1)1
 .104 -103كهف: ( سوره  2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيريروي و سختهاي جمعه                                                         تندخطبه

 

1175 

 

 ينهان کسهانآ ،گهاه کهشمآ هاانسهان نيترانبهاريرا از ز شما ايآبگو  امبریپ یا

خهود گمهان  ود ورمهي ههدر ایدن يگر زندد شانیهستشد که تالش و تكاپو

 دهد.ميانجام  کیومه کار ن نيبرند که دارند به بهترمي
از گششهتگان اشهاره  یبه اخبهار هيآ نيا ریدر ارتباط با تفس ریابن کث حافظ
وقهاص  يبن اب پدرش سعد کشد مصعا ازمينقل  یبخار ديگوميو  کشدمي

ْبَْخَمد ييَن َأ ْ ُقْل َهْل  ُدَن هيدُ ُكْم ﴿ هيمورد آ در  مهانیسوال نمود کهه آنهها پ ﴾َمد الً ِبي
 ايبه خاطر تكش نايهوديهستشد  یارو نص هودينان آنه  سعد گفت شكشانشد
به هت امها بهه  هایانكار نعمت لیبه دل یو نصار حضرت محمد رسالت
  شكشان هستشد. مانیپ هانآطالا و ضحاک يبن اب ينظر عل
حضهرت  یرأ يمعشه» :ديهگوميو  پهردازد.مي سپس به اظهار نظر ریکث ابن
شهكشان را  مهانیپ يعشهي «ةيهحرور»چشان که هم هيآ نيآن است،که ا يعل
کهه نينه ا ،گرددميهم  گرانيو د یو نصار هوديشود، شامل حال ميمل شا
 هيهآ نيها رايدارد، ز تیعموم و طدق کشد، بلكه در مورد آنان نازل شده تشها

آمهده  یو نصهار ههودي تنقهرار گهرف قبل از مخاطاو  دهينازل گرد در مكه
بهه را کهه يبلكهه همهه کسهان ست،یطبعاً رامد به خوارج هم خاطة ن ،است
گمان کششهد،  حیر راه طحدرا عبادت و خود را هم  نادرست خداوند ایهویش

 . دریگميدر بر 

 :گرانيدر حق د يکوتاه –4

 یاریچرخهد، و در بسهمي نیمعه یارهيکار و تالش  در دا کار،افراط انسان

در مقابهل  ت یولئمسه کشد، و بهمي يکوتاه گرانيموارد نسبت به حقوق د

 .دينماميآن عمل ن
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 ،بهود دهیکهه شهش ارن يهاز  يكهيبه  بود که رسول خدا خاطر نیهم به

ت  را در برابهر یولئمسه يشهود و گهاهميبه عبهادت م هغول  از حد  یب

است که روز  درست» فرمود: کشد،يم و دوستان فراموش  انيخانوداه و خو

 رد ! رسول خداهللرسول ا ايگفت : بله  «؟يستياميو شا را به نماز  روزه را

 فرمود: به او حتیمقام نص

نمهاز  ر،یهرا ههم روزه مگ ييو روزهها ریهروزه بگ يههايکار را مكن! روز نيا»

بهدن چ همان، همسهر و  رايهکشهارش اسهتراحت ههم بهاش! ز بخوان اما در

 دارند.  يحقوق حق و تو مانانت همه برمه

 :يو اضطراب روح يشانيپر –5

خواهد آنان ميو  ،ستا یریرگاي يپ مدام در ریگسخت انسان تشدرو و چون

تهر گهوش کم گهرانيو در مقابهل از طهرف د د،يرا با خود هم فكر همراه نما

و  خهاطر ي هانيسبا دچار پر نیششود، به هممي يكیو لب ابد،يمي ييششوا

 شود.مي نگرايبا د يدشمش يحت

کهه  میشیبمهيادعاسهت،  نيهشاهد بهر ا نيگششته و حال بهتر هایتیواقع

و  نيترنظرو تشهها نيتر هانيو پر نيتربایشهكنا گهرانافراطو  رانیگسهخت

خواهشهد، مي ديهزور اسهلحه و تهد بها يهستشد، و گاه هاانسان نيتررنجزود

 .را با خود همراه کششد گرانيد

 :ياسالم يارديارتباط با ب : درب

 :يدگيپاشاز هم . تفرقه و1

 یمهارینهشهد، غالبهاً از بمي یورادهيهکه گام در کوره راه با افراط و زيکسان

خاص اتفهاق  یرا کي بر چگاهیبرند، و هميو ضع  نگرش رنج  یکوتاه فكر
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بهه  لیهلد نیپسشدند، به همهميشان را ن دگاهيد زین گرانينشموده، و د دایپ

 شوند.ميدچار  يده چشد دستگنابود کشش یبال
: ديهگويمکشهد، و ميبه آن اشاره  ست، که ابن عباسیزیهمان چ نيا

 انیهو عوامهل اخهتالف م بهه اسهباب ييدر مها ييبه تشهها یروز عمر
 يتعجا است، که ملته یما»فرو رفت و با خود گفت:   هيمسلمانان در اند

 و« شوند؟! يچشد دستگست، دچار ا يكيشان برامیو پ ،که خدا نيا نیدر ع
 بهه نظهر تهو چهرا مهردم در» گفهت فرستاد و ابن عباس ا دنبالر يکس عدب

هستشد، دچار اخهتالف  يقرآن م ترک قبله و و امبریو پ ،خدا یکه دارايحال
 «شوند؟!مي
آن را  و دهيهه! قههرآن بههر مهها نههازل گردنیرالمههومشیام یعبههاس گفههت: ا ابههن
است، امها پهس  دهينازل گرد يليچه مساکه در مورد  م،یدانميو  میخوانمي

 در هيهدانشد که فالن آميو ن شدينماميو آن را قرائت  شد،يآمي ياز ما مردمان
 دایهپ يدگاهيهد کيهو در مورد آن ههر  ده،ينازل گرد يرابحه با چه موضوع

بها تأمهل در سهخشان  رشوند. عمميدچار اختالف  جهیدر نت ،کششدمي
عالمانههه قلمههداد  اریآن را بسهه و افههتي دهیسههشج يشن عبههاس آن را سههخابهه

  (1)کرد...

 :هشدن را ينو طوال هاتيولئبار مس ينيسنگ – 2

 هایو فرطهت ،است زیانگزشت و نفرت ةديپد یو تشدرو یریگسخت ةديپد

 سرکوب و برخورد بها ین سته اسالم برا نیدشمشان در کم یرا برا يمشاسب

 .دينماميفراهم  ،وتگرانگزارن و دعکار

                                                 
 .183ص  ،2( اال تص  ، ام   ش طي، ج 1)1
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فهراهم  مياسهال یداریهب یبرا یاديو خ ونت م كالت ز یبا بهانه تشدرو و
شهود، و ميگران چشهد برابهر سهخت دعوت علت کار بر نیهمکشد، و به مي
 گردد.ميتر يطوالن شد،ينما يط ديکه با يراه
 :ناريتر شدن هم مسشياز ب يريجلوگ – 3
اسهت، و  خ هونت شهدت عمهل و ،یریگو سهختازآثار و لوازم افراط  يكي
و  دنيگرو یبه ما گرانيشود، که دميو شدت عمل باع   ييخوتشد نیهم
دراز  شهانیبهه سو یاريکششهد، و دسهت دایهپ نمودن از آنان تشفر یرهمكا
آرام و  هایو انسهان كوکهارانیگونه است، کهه ننيا و سرشت انسان شد،ينشما
 دایهالق و تشدخو تشفر پاخبد هایو از انسان دارد،مياخالق را دوست  خوش
 کشد.مي
دَن اّللهي ﴿ :ديهفرمامياهلل متعال   ََ َفغَد  َغ يديَق اْلَقْ دبي فَ يَمد  َرْمَدر  مهي ََ َاُدْم َولَدْو ُكند  ليند

َْلُّوْا ميْن َ ْوليكَ   1(2)﴾الَ 
و  خو: و اگهر درشهتیست، که تو با آنان نرم  نمود ياز پرتو رحمت اله»

 «شدندميو پراگشده ت رامونیاز پ ،یدل بودسشگ

مدن  ندز ي شد  إال شد  و و ال ِف کدُويإُ ال فق ال »: ديفرمامي يرسول گرام و
 و رو ستهيتسامح و گششت به کار رود، آن شا یدر هرکار» :(2)«إال شد  و يشد 

 «.خواهد کرد به راه

 :و افراط يريگسخت يماريب ي: مداواپنجم

 ن،يدر د یروادهيو ز یریگتسخ دهيپد  يدایعوامل پتومه به اسباب و  با

 کرد: دایپ يگاهآمعالجه آن  هایراه اشود، بميبهتر 
                                                 

 .159 اُ: ( سوره آا  م2)
 .2594( صحيح مم م،   يث 1)2
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 ،يامتمهاع ،ياخالقه ،یفكر هایو رهشمود هابه ارزش دنیبخ  تیاکم. ح1

و  یگونهاگون فهرد هایدر عرطه ،اسالم يتیو ترب میو تعل یاقتصاد ،ياسیس

ران و ممههد طههاحا نظهه یاسههاس آرا بههر ،يو مردمهه ياسههیو س يعامتمهها

و شهشاخت  هامصالح انسهان و نيو آگاه به اهداف د طيمجتهدان مامد ال را

و  يو امهور مختله  مربهوط بهه زنهدگ يروابط امتماع شانهیقد بدرست و وا

و  یدارنيهکه الزمهه دييانتظار به ما نیچش چشانچه ،يو مكان يزمان طيشرا

و  يو گروههه یفكههر هایحرابسههت بههرآورده شههود، همههه اضهها یگردعههوت

رونهد، و مي انیم از ،هستشد یو تشدرو یریگساز سخت شهیکه زم يهايبهانه

و محبت متقابهل  یرا تعاون و همكار  يما یکار ونت و افراطخ به ليتما

 نيهنمودن د دایپ تیحاکم گريطرف د خواهد داد از ياسیوالن سئمردم مس

 را از يدالتع يو ب ر و فساد و ستمشوم و ش هایدهيخداوند، خود به خود پد

 جهاديا یسهوزان بهراو دل یدارنيد یبرا یازهیو انگ بر خواهد داشت، انیم

 تر عدالت خواهد شد. یچه ب لفت و تعاون و گسترش هرا

ًْد  فيلْدَ َو اّللَّي الَّديتي َفلَدَ  النَّد َس َ  َ ﴿ :ديفرماميمتعال  اهلل ْيَهد  فَدَلقيْم َوْجَهدَك لي د هييني َ نيي
َُ ْ قي اّللَّي َذليَك ال هييُن اْلَقيهيُم َوَلكينَّ َأْكَثَ  النَّ سي اَل يَدْع َ اَل تَدْ  ييَل ليَ   1(1) ﴾ُمو

 يسرشهت نيه)خداونهد( کهن، ا سهازگار نيیخود را خالصانه متومه آ یرو»

را  ييسرشهت خهدا ديهست، که خداوند مردمان را بر آن سرشته اسهت، نباا

را(  یزیهچ نیچشهر مهردم )امها اکثهاسهتوار،  نيهیآ اسهت نيهداده، ا رییتغ

 «دانشد.مين

                                                 

 .30رو : ( سوره 1)
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بههه  امیههق یراگههر بههتالش رانگو دعههوت نيههد نیسههترا یعلمهها قي. ت ههو2

بهه  یاسالم و مسلمانان، به خصوص تهالش بهرا خود در برابر هایتیولئمس

کهردن  حتینصه و و تشهدرو و انهدرز ریگسهخت هایآوردن دل انساندست

آزار و  برخهورد خ هن و يياآن کهه بهه مه یبهرا هامتحكو هیو توم ،هاآن

نظهر را از  اظههار یآنان بگشارنهد، و آزاد یگفتگو و بح  را برا شكشجه باب

 چیو هه ييست، خداا يکه امانت يغیاظهار نظر و دعوت و تبل رند،ینگ  انيا

 کشهد. بهه نظهر يبهار آن شهانه خهال ريهتواند از زميکس در حد توان خود ن

 اریو خ هونت بسه یتشهدرو دهيز پدا یریگ یپ یروش برا نيرسد که امي

 تر خواهد بود.و سالم ترموفق

 تيهو رعا یو دعهوت و فتهوا و اظههار رأ يبشهدگ از فقه و فرهشا ي. آگاه3

و فههم نصهوص  عتيمقاطد شر اتیو ششاخت کل ليدر امور و مسا هاتياولو

و مراتها احكهام و  تومه به درمات گر،يد کي اي هابا استفاده از سشج  آن

بهه هشگهام تعهارو، و مراحهل دسهتورات و  هاو روابط آن هااثبات آن روش

 هایتيو معهشور يزنهدگ طياز شرا يآگاه ،تیولئدرمات مس و يشياحكام د

بهه خصهوص  ،يو هست عتيحاکم بر شر یخداوند هایمردم تومه به سشت

تواند به ميش رنون و نگ نيا .. و.و ضع  و شكست و یروزیقانون نصرت و پ

 شود. هریچ یریگو سخت یشوم تشدرو دهيپد رب يخوب

حلْيْكَمددري َواْلَمْو يغَددري احلََْمددَنري َوَجدد ديْاُم  ادُْ  إييي َسدد ييلي ﴿ :ديههفرماميمتعههال  اهلل رَبهيددَك ِبي
لَّيتي هيَي َأْ َمنُ   1 (1) ﴾ِبي

                                                 

 .125مل: ( سوره 1)
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( بهه گهرانيد) دهيو پسشد بايو اندرز ز ي ياز حكمت و دوراند یریگبا بهره»

 «مجادله کن وهیش نيارت فرا بخوان، و با آنان با بهترراه پروردگ

در  رايهاسهالم، ز خيتهار ژهيهب هر بهه ويمعمو خيدر تار قیمحالعه و تحق .4

 رانیگاز تشهدروان و سهخت یاديز هاینمونه خيطفحات پرحادثه تار یبالال

 يآگهاه ههاآن مختله  بها ههایبرخورد وهیدر آن به شه نیبوده اند؛ هم چش

 .میابيمي

 یبرا يو از هر فرطت ر،یگبرخورد پدرانه و دوستانه با افراد تشدرو و سخت .5

درسهت از  يآگاه یبهره گرفت برا ديبا آنان با یسوزعحوفت و دل ،يمهربان

معاشرت طهادقانه طهورت  و اسباب و اهداف شان الزم است با آنان هازهیانگ

 گريد کيچون را هم مهه هاآن مورد ضاوت درقاظهار نظر و  تا هشگام رد،یگ

 ههادالنه آننه و عاهاو آگا م،یچوب نزن کيو به اطحال) همه را با  م،ينپشدار

را مالک حكم بهر  هادو نفر از آن يكيو نظر و کار  م،یکش يو بررس لیرا تحل

 و افكارشهان را مهد نظهر داشهته، و ماتیو مجموعهه تصهم م،یقرار نده هیبق

 :میمورد سشج  قرار ده عتيشر زانیو بد شان را در م کیناندازه 

َْ َمَوازييُنُو ﴿ :ديفرماميمتعال  اهلل َُ َفَمن الَدُقَ  ْْ يُحو  1(1) ﴾فَُلْولَ يَك ُهُم اْلُم
رسهتگار  و روزیهتر باشد، آنانشد کهه پنی( سشگ هاييكیاندازه )ن يهر کس»

 «شده اند.

                                                 

 .102ُ: ومنو م( سوره 1)
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مبالغهه آنهان  عتيمخهال  شهر ایهدر مورد نظرات ناسازگار و کار نیچشهم

خهود چ هم  رانیمسههم دوسهتان و یکارحال از خالف نیو در ع م،يینشما

 .است طيافراط و تفر يکار خود نوع نيا رايز م،یکش يپوش

خهود را ارائهه دهشهد، و  یآزاد که بتوانشهد آرا ييامكان فضاآنان در حد یبرا

مهورد انتقهاد  زیهخهود ن را مورد نقد قرار دهشهد، و گرانيسخشان و نظرات د

 فراهم شود. رند،یعالمانه و طادقانه قرار گ
برادر  یا»:  ميیو عمر آسا بگو م،يینما جاديرا ا ييگوو اندرز یريپشاندرز رو)

 یشا و روز، آغوشهم بهرا همه وقت در از تو سپاسگزارم، در اریاندرزگو! بس
که مهرا  يسانک ، رحمت خدا براستباز  تياندرزها دنیشش یتو و گوشم برا

 «آگاه کششد. مهاينقص و ایاز ع
ا بترس! از خد نیرالمؤمشیام»به او گفت:  یمرد یکه روز م،یچون او باشهم

خحهاب بهه  امها عمهر ،شهدند ریگسخن دل نياز حاضران از ا يو بعض
 اریبسه د،ینباشه گونههنيشهما همهه ا اگهر د،یهگفت: او را سرزن  نكش هاآن
 «.ميبهره ايب ریما هم از خ م،یرفتيپشنهم  و اگر ما د،يریخيب
و  یتشهدرو  ههياند ینهابود یتوسل به قهدرت و خ هونت و توطئهه بهرا از

طرز تفكر  نيا ،يبا برخورد خ ن و سرکوب رايکرد، ز یدور ديبا یریگسخت
 ريهچهون آته  زو هم د،يهنمامي يبلكه خود را مخف شود،يو روش نابود نم

 داد.خود ادامه خواهد  اتیحخاکستر دنبال فرطت مشاسا به 

 يهايامهدیچهه پ یریگسهخت و یتشدرو هایامدیتومه و دقت در مورد پ .6

 گران است.و دعوت داراننيد ریگبانيکه گر

 نيهبها ا ديکششد. شامي جاديا م كل مياسال یداریب یکه برا يهايچه آن و

 ا سد کرد.ر هاو راه آمدن دوباره آن افت،ي ييرها ایبتوان از آن آس روش
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کهرد،  ديهو سهازنده با دیهمف یوقات را طبق برنامه طهرف کارههاعمر و ا .7

ذکهر و عبهادت، گهردش و  ق،یهمحالعه، تحقمانشد: آموختن و آموزش دادن، 

 رايهز ده،يو پسهشد يت شرعیلوبا دوستان و اقوام و کار و م غ داريو د حيتفر

و  یگار است، و انرژزسالم و سازنده با ساختار انسان سا هایتیکار و م غول

به خهدمت  گرانيخود و د یو عقبا ایو مصلحت دن ریان انسان را در راه ختو

 گشارد!.مين يباق یریگو سخت یتشدرو یرا برا ييو ما رد،یگمي
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 يجادو و جادوگر
آلر   یحممرد وعلر نيفسرلملاو  اءيرنبشرف  اأأ یوالصالة والسالم عل نيرب العامل احلمدهلل

 .نيمجعأصحاب  أو 
   ر يودو ا  ن ياسو؛  ا  تاواوو   تلوا  نيزمو يمخلوق  و  نيبرتر انسان

  مقجوقدات آن وا توابو    نيوا قراو داده   آسمان، زم ءايقدوت شناخ؛ اش

 ا، مقوا  خوقد وا از انسوان يبلضو ياس؛. اما گوا  دهي  مسخّر گردانا يبرا

 طانيشو  اي   سقسه اتا  ا  خوراف ريتح؛ تأث يفرامقش کرده   به آسان

تابوا  ننوديدو کم شوهيکه  م يي ا طاني. شرنديگميصفتان قراو  طاني  ش

   حو  ري  مس ماني ا وا از امتنقع انسان  ايسهيگقناگقن   دس  ايلهيح

 گرفتاو سازند. ؛يملص از گناه   يمنحرف کرده   دو با تالق ق؛يحق

 موان،يح    ا دةي ا از عقدومنحرف کردن انسان طانيش يترفند ا از يکي

 سحر   جاد  اس؛.

  جواد گران وا  ادانيشو بيمسلمانان فر از يبلض ميکنميمشا ده  چنانکه

  وايازياز ن يبرخ نيتأم يدانند، برامي بي ا غآن کهنيخقوده   به گمان ا

بوا و  زيوآنهوا ن نوديبگق ادانيشو نيکنند    رچه اميخقد به آنهان مراجله 

 .ندازنداميمخاطره  وا دو شيخق مانيا   نيد يبا و نيکنند   با چنمي
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وا  يملضل دو پرتق قرآن   سن؛ مطوا ا نيتا دو خصقص ا ميالز  دانست  ذا

سوحر   جواد   ي اقلو ؛يوبا ما  تا ميداو انيب ماني  با ا نيمرد  متد يبرا

 آن محفقظ نگهداوند. يقي  دن ينيد يآشنا شده   خقد وا از ضرو ا

 :سحر يامعن

 يبه سه ملنا –که مخصقص کلمات قرآن اس؛ –يمفردات واغب اصفهان دو

 سحر اشاوه شده اس؛:

   يباز ماننوود شوولاده ؛،يوو اقل قوو؛يبوود ن حق ي  پنووداو ا بيووفر –1

 نقع بوقده اسو؛. نيسحر جاد گران فرعقن از  م نديفرمامي علما  يتردست

ف   عأ  ﴿ :ديفرماميا  متلال  رحأ َيلر ا ِ لَيأر   ر رِ س  ُا ريُيخاعأ  بَرا ااعأ َوع ص  ََ بَر أ َألأوارفا َِرا َحا ا  قَرا
َعى َا َتسأ  1(1) ﴾َأَّنل

آنوان . )ديوندازيجلوق( ب ديوآنچه داو   ديشر ع کنشما ا ل ) ( گف؛:يمقس)

 کوه بور دي( چنان به نظرش وسويخقد وا اندختند. مقس ي ا   عصا ابناط

 خزنودميانان )ماو شده اند    يعصا ا  ا  به ناگاه طناب شان،يا ياثر جاد 

ََأَ باف اعأ ﴿ :ديفرمايم   و ند.مي ( تند واه  ر  (2)﴾َِرَلما اَلَوفاَسرَحفاواأ َأعأرنياَ الالراو  َواسأ
2 

 يمورد  وا چشوم بنود نداختنوديخوقد وا( ب يجواد گر ليکه ) سامي نگا

 وا به  راس افکندند. شانيکردند   ا

                                                 

 .66( سفره ط : 1)
 .116عفا : ا ( سفره2)
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 وا ا  متلوال آن مک گورفتن ازک خاص   ي ابه و ش  اطانيجلب ش –2

َا الطلرَياط نيا ﴿ :ديفرمايم ٍ يعث ْرالأوارفَ   َ ر أ أانَربِّ ركاماع َعلَرى َررِ تَراَرال َث َأ ِلرا َا َعلَرى لار ِّ  َأ تَراَرال
عَ  َثفا اعأ َلاح باف َ  السلمأ  1 (1) ﴾َوَألأ

ا قواء  سقسوه  )  شوقندمي نازل يبرچه کس نيطايش به شما خار بد م ايآ

)چرا کوه  کاو باشندگردند که کذاب   بس گناهمينازل  يکسان کنند( برمي

( گوقش فورا نياطي)به شو (باشنديپلش؛ م گق  غو د انيگقبيغ کا نان  

 (.اافنديبهم م يز ائيخقد چ شياز پ )  نديقگغ ود شترشانيد ند،   بمي

داد،  ريي  شکل اشخاص   مقجقدات وا تغ ؛يما  يليممکن اس؛ با  سا –3

   اليونوقع، خ نيوا يدوآ ود    قانيصقوت حه آن ب لهيمثال انسان وا به  س

 نداود.  ؛ي   اقل س؛ين شيب يپنداو

مأخوذ، منشوأ    اس؛: سحر عااوت اس؛: از  رآنچه که ها لرب آمد سان دو

   پنهان باشد.  ينامرئ مرمقز، فيعقامل آن ظر

اسو؛ ميا لرب آمده اس؛: سوحر علسحر دو  سان ياصطالح يدوباوه ملن  

 تورفبْالسرحف عمر  » -شوقدمي کينزد طانيکه با انجا  دادن آن ساحر به ش
  «طا يالط یِل  يِ
ِخرف أررف » آموده اسو؛: نيچنو يا قواو ةسحر دو عمد ياصطالح فيدو تلر 

اسوو؛  يسووحر عملوو ؛«رعارضررت  تعرر رْال  فةْالعررا ة صررا ر عررِ ن رر  شررف   خررار 

 .س؛ي  مقابله با آن مشکل ن رديگميانجا   ريشر يا لاده که از فردخاو 

                                                 

 .223 -221شعفاء:( سفره 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي جمعه                                                               جادو و جادوگريخطبه

 

1187 

 

 :سحر اقسام

 انيوسحر   جواد  کوردن ب ي ش؛ و ش برا ريکا ريدو تفس يفخر واز اما 

 نمقده اس؛:

  وايبوقد: بابل جيومورد  بابول وا انيم ود ميقد ي اکه دو زمانييجاد  –1

مورد     نيزمو مودبّر د ستاوگان مؤثر  نکردميپرس؛ بقدند   گمان ستاوه

 يسوق از يبد نحقس؛     سلادت   شقا ت   يخقب   ريخمي ستند   تما

ستاوگان اس؛. جاد گران آن زموان براسواس حرکو؛ سوتاوگان   منوازل   

 کردند.مي ييگقشي  پ ندهياز آ يآگا  ،ييگقبيادعا غ اآنه ي ابرج

و ش انسان با  نيا : دورديگميانجا   اواده ير يکه با قدوت   ن ييجاد  –2

 ير يوپردازد سپس با نمي شيفکر   اواده خق ؛يبه تقق يطقالن ي ااض؛يو

 يز ووايگووذاود   چمياطووراف خووقد اثوور  طيمحوو ياياشوو خووقد بوور ةاواد

 کند.ميمجسم  نندگانيوا دو برابر چشم ب ياا لادهخاو 

  وا  جن طاني: ساحر دو سوحر خوقد از شوينيجستن از او اح زم ياوي –3

 .رديگيم ياوي

نوقع  نيوا : دورديوگميانجا   يافکن  گمان التيتخ يکه با ا قا يسحر –4

  سورع؛  يکند   با چشم بندمياستفاده  يليتخ ير يسحر ا جاد گر از ن

 .کنديمنانسان تصرف  يا يخ يعمل دو ققا

انجوا     ابوزاوآالت لي سوا بيواثور ترک که دو يايعج يکاو ا اعمال   –5

از ابوزاو    بيو  غر بياعمال عج يجاد گر برا نقع از سحر نيا : دورديگمي

 .کند آالت استفاده مي
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: اجسوا  ييايمي  شو يکويزيف ۀناشناخت ي ايژگياستفاده از خقاص     –6

کند که عمق  مي  استفاده اجسا ييايمينقع سحر از خقاص ش نيا ساحر دو

 نداوند  يآن خقاص اطالع مرد  از

شوان از  وقا کوه  زن ميشناسوميوا  ياويامر زه اجسوا  بسومييدو ش مثالً

قراو داده شقند ممکن اس؛ آن جسوم بوه مياس؛   اگر دو ن جس ترساک

 يبواز لياز  سوا ياويبسو يحت کندي م تلوجب نم ي  کس ديحرک؛ دو آ

 .ديوسميبه نظر ر سح نقع کيشته گذ ن دودکاکق

اسوم اعظوم وا  کهنينقع سحر، جاد گر با ادعا کردن ا نيا تلل  قلب: دو –7

 ير يوپ از ا   وا توابو ا   سوتند   دو انجوا  اموقواثور آن جن بر داند  مي

 کند.ميگرداند   قلب   عقل آنها وا شکاو ميکنند، مرد  وا ملتقد خقد مي
قسم از سوحر سواحر بوا سوخنان مواهم    ني: دو اينيچ  سخن مهينم -8
مرد  اختالف، تشوت؛، بغوو   کود وت  انيم خاص دو ي  با چابک دهيچيپ
   يسويناطقکوه بوا اسوتفاده از خوقاب م ي وايکاو ني مچنو .کنديم جاديا
 رديوگميانتقال افکواو از واه د و( انجوا  ) ي  تله پات ز يت ي  مان ز يپنقتي 

توقان از آنهوا اسوتفاده مي سوتند کوه ميدسوته علق آن علوق  از نيا گرچه
مرد   بياغفال   فر ياز آنها برا ادانياز ش ينمقد اما ساحران   بلض حيصح

سوحر داخول  کنند که کاوبرد غلط علق  موذکقو آنهوا وا دوميسقء استفاده 
 ير يون  شقند کوه از قودوت ميمتأثر  ينقع سحر تنها افراد نيکند، از امي
 نداشته باشند. يساحران، اطالع نيهاوت ا  م نيتلق

 ؟ددار قتيسحر حق ايآ
  واياس؛   سحر کردن بوه و ش يمختلف يملنا يکه سحر داوا ييآنجا از

 سحر اختالف داوند. ق؛يباوه حق علما دو رد،يگميصقوت  يمتلدد
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: گر ه ملتز ه ملتقدنود کوه سوحر ديفرمامي يفتح ا ااو ابن حجر دو عالمه
از شوقافو ابقاسوحا     يابن حز  ظوا ر نينداود.  مچن ؛ي   اقل ق؛يحق

 قو؛يبا ونود کوه سوحر حق ني م بر زين ي  از احناف ابقبکر واز ياسترآباد
اسو؛.    يافکن اليد د،    م گمان   خميانجا   نداود   آنچه وا که ساحر

  ا کننود.مي  امثوال آن اسوتدالل  ليوذ اتيوخوقد از آ ۀياثاات نظر يبرا
َاَتسأَعى﴿ :ديفرمايممتلال  ف   عأ َأَّنل حأ َيل ا ِ لَيأ   ر ِ س  ُا يُيخاعأ  َبا ااعأ َوع ص   1(1) ﴾َِا َحا ا 
 ي وا   عصوا ابناگواه طناب شان،يا ياثر جاد  که بر ديبه نظرش وس چنان

اأ َسر﴿ :ديفرمايم   و ند.ميخزند  ( تند واه مي آنان )ماو شده   َحفاواأ َِرَلملا َألأَوفأ
 ﴾عأنياَ الالاو  أَ 

موورد  وا  نداختنووديخووقد وا( ب يگرجوواد  لي) سووا کووه جوواد گرانمي نگا
داود.  ؛يواسو؛ کوه سوحر  اقل نيعلما ا کردند. اما نظر جمهقو يبندچشم
 شقد  مياس؛، باعث مرگ  ق؛يحق يسحرداو :ديفرماميعالمه ابن قدامه )

 نيز ج انيم برد، دومي نياز بوا  يبسترکند، قدوت  ممي ويانسان وا مر
 جمهقو کند.مي جاديافراد جامله تشت؛   اختالف ا انيافکند   ممي ييجدا

 .س؛يمحو ن ليداود   تنها تخ ؛ياقلاد   ج نديگقميا ل سن؛ 
 :سحر تيواقع ليالد
ف ﴿ :ديفرمايم   حأ آمقزنود. ميبه مرد  سوحر  نياطيش (2)﴾ْراَعلِّ مافَ  الالاَو السِّ 
َِرَلملرا ﴿ :ديفرمايم .رديگميامکان داود   انجا   يقيامقو حق و  تللٌم د ميتلل

فث َعظ يعث  حأ ََأَ باف اعأ َوَجاءواب س  اأ َسَحفاواأ َأعأنياَ الالاو  َواسأ  3(3) ﴾َألأَوفأ

                                                 

 .66( سفره ط : 1)
 .102بوفه  آْ  ( سفره 2)

 .116اعفا : ( سفره 3) 
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مورد  وا چشوم  نداختنديوا( ب خقد يجاد گر ليکه جاد گران ) سامي نگا

 د.ادننشان د از خقد يبزوگ يکردند   جاد  يبند

کوه  يزيوچ يصف؛ برا نيوا آ وده اس؛   ا ميسحر صف؛ عظ يبرا خدا ند

اسو؛ کوه سوحر  نيوا دال بور ميپس صوف؛ عظو ديآ ميوداود نون ؛وي اقل

 داود. ؛ي اقل

َ َسيابأط لا ا ﴿ :ديفرمايم چنين م فا ِ  ل اّللِّ حأ كأتاع ب    السِّ  ََ رافَسى َرا ج   1(1) ﴾قَا
وا پوق    اقلاً جاد  اسو؛. قطلواً خدا نود آن  ديداد هيگف؛: آنچه اوا يمقس

 نابقد خقا د کرد.

بقده   اثرش ثابو؛ اسو؛  ؛ي اقل يشقد که سحر داواميمللق   اتيآ نيا از

 شوقد کوه  اقلواً  جوقدميباطول  يزيوچ رايز کند،يکه خدا ند آنرا باطل م

 گمان باشد.   م   کهنيداشته باشد نه ا

 لهياز قا يهقديصم بن اال دياس؛ که  امنققل  ياوبخ حياز صح يثيحد دو

 ويمور يگرامو اماريوا سحر نمقد، از اثر سحرش پ اماريپ  يزو يبن

کورد کوه انجوا  داده ميکه انجا  نداده بقد تصقو  وا که کاو يشودند به حد

 اماريوگشقدن سحر پ يناس( برا فل    ة)سقو نيملقذت  اياس؛. سقوه

 داود. ؛يوشوقد سوحر  اقلميد. پس مللوق  وا شفا دا نازل شد   خدا ند ا 

 رکه   س؛ين نيداود، منظقو شان ا ق؛يکه ملتقدند سحر حق ييا اته علما

 چه ساحر ادعا کند قادو به انجا  آن اس؛.
د د مثالً انسان وا  ريي  شکل مقجقدات وا تغ ؛يتقاند ما مين يساحر چي 
طا  اجمواع جمهوقو  ن دوآ ود،صقوت انساه وا ب قانيح اي قانيصقوت حه ب

                                                 

 .81( سفره ْفن : 1) 
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 لي  تاود اينازل شدن ملخ، ققوباغه   شکافتن دو لياز قا ايعلما ملجزات انا
 يقيقا  ح قاناتيشدن عصا به آژد ا   زنده کردن مردگان   سخن گفتن ح

اند،   سواحران  رگوز قوادو بوه انجوا  ظوا ر شوده اءيواند که تقسط انابقده
 .ستنديباشند، ن ايزات انالجم هيا لاده که شاخاو   اييکاو
کوه تحو؛ قودوت بشور  ا لادهخقد وا داود که امقو خاو  يامر جا نيا ا اته

کننود،  ويوا مر ياس؛ به دس؛ ساحر آشکاو شقد، مثالً با جاد  کردن کس
وا کوج  يعضق کس اي ليوا زا يعقل کس اي ا ونديب ييجدا نيز ج انيدو م اي
فقوط ا   يقويه موؤثر حققد کوول بوافوغ دويوااوحال ن دو  ر ي.   نديماون

 عز جل اس؛.
ِأ َأَادث ِ الل ِب  حأ   اّللِّ  ﴿ :ديفرمايمتلال م ا  َِ ب    ر   1 (1) ﴾َوَرا  اع ب َضآرِّْ 
برسانند مگور  انيز يتقانند به کسمي( نشي)خق يجاد  نيکه با احال آن  
 خقاس؛ خدا باشد.   با اجازه کهنيا

 :سحر گشودن
مورض   بوال اسو؛ کوه انسوان دچواو آن  ير  م نقعامراض سح هيقب مانند
بوه  يگوا  ياسو؛ کوه حتو شوتريبميشقد   عقاوض آن از اموراض جسمي

اموراض جوائز  هيبق يکه تدا  يطقوشقد. پس  مانمي الک؛ انسان منجر 
 اکور  اماريودوسو؛   مشور ع اسو؛   پ سحر   جاد   م ياس؛ مدا ا
  (2)«داء وخلق الدواء ِتداوواخلق ال ثياا  هللا عاوج  » فرمقده اند:

اش وا د اء   ملا جوه که مرض وا بقجقد آ وده ييخدا ديوا ملا جه بکن خقد
 .اس؛ دهي م آفر

                                                 

 .102بوفه: ( سفره 1)
 .12596( رساد ارام امحد  ادْث 2)2
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 قادو به انجوا  آن  سوتند   دومياس؛ افراد ک يسحر کاو خطرناک گشقدن

مکور  ،يگرلهيکاو وا نداوند   با ح نيا ؛ي ستند که صالح يکسان انيم نيا

  سورانجا  خوقد وا بوه  الکو؛  کننوديم يرا  جموو آ وموال حو بيفر  

 اندازند.مي

صوفات  نيومتصف به ا ديد ند باميکه عمل گشقدن سحر وا انجا   يکسان

 باشند:

   عمالً مٌقحد باشند  ققالً –1

 کنند  يد و يملاص محرمات   از –2

 مستحاات باشند  انديپا –3

 شند ه باا داشتکاو و نيمهاوت ا علم   دانش   –4

 باشند  زکاوي  پر  يمتق يافراد –5

 جرأت   شهام؛ داشته باشند  –6

   متأ ل با شند  نيام ،فر تن –7

 خدا ند مد نظر آنها باشد  يخشنقد وضا   –8

 نااشد  مانياالفيمال از افراد ضل يآ و دفشان جمو –9

 .نديتقانا   قادو باشند که خقد وا از ضرو سحر حفظ نما –10

 :ل کردن سحرباط ليدال

سونن ابوقدا د  ثيداننود   از حودمياز علموا حورا   يوا بلض سحر گشقدن

 کنند: مياستدالل 
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 1 (1) «طا يعِ الاطفة ِواَ  ف رِ عم  الط سك  رسَف هللا»
پاسخ دادند: گشوقدن  اماريسؤال شد، پ اماريمقود گشقدن سحر از پ دو

 اس؛. طانيش ياز کاو ا سحر

: حکوم ديوفرماميابون حجور  «طا ية ررِ عمر  الطرالاطرف » ثيدحو حيتقض دو

داود اگور  يبسوتگ ديگشواميکوه سوحر وا  يگشقدن سحر به  دف شخصو

شور باشود  تشيون اگر باشد پس گشقدن دوس؛   خقب اس؛   ريخ تشين

 .س؛يخقب ن

ابطوال آن اعموال  گران   کا نوان کوه دوگشقدن سحر وا تقسط جاد  علما

کشوتن  افوراد بوا نيوکوه ادانند چقنميند جائز نقشميخالف شرع مرتکب 

باعوث گموراه  رهي  اوتکاب گنا ان کا  ا جن نياطي  استمداد از ش قانيح

افوراد سواده  وقح  ديو  متز وزل سواختن عقا  يحقوا فيکردن مرد    تحر

 شقند.مي

 ةديوعق يکوه داوا يمااح   تقسط کس هي  ادع يقرآن اتيعالج سحر با آ اما

 نداود. ياس؛ اشکا  يرعاحکا  ش دناي  پا حيصح

محول  از ليووا سحر کرد حضرت جارئ امارياالصم پ بن دي ا ي قت رايز

 ي  طلحوه وضو يبه حضرت عل اماريوا با خار کرد، پ اماري ا پسحر

 يکردنود   سوقو ا ر نيو ا وا از چواه ذو ان با  عنهما دسوتقو داد سوحر

  سوحر باطول شود    گشوقده شودند ا و ا خقانده   گرهوا برگره نيملقذت

 نمقد.  يواحت   ياحساس ساک اماريپ

                                                 

 .3868( ساِ ابی  او   ادْث: 1)
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 کرِْررا   يال أبو ابلفقر»فرمقدند:  اماريمسلم آمده اس؛ که پ حيدو صح 
 1(1) نداود. يشرو نااشد اشکا  که مشتمل بر يذيدعا   تلق «شفک  يِ

 ساحران: ۀاسالم دربار دگاهيد

 زيآن وا جوا يانآسوم انياد از کي چيزش؛ اس؛،   بد   يسحر عمل چقنکه

 قراو نداده اس؛.

دس؛ بکشود   چشوم    مانشيتقاند آن وا انجا  بد د که از امي يکس رايز

 طانيش شهيباشد   با انجا  اعمال بد  م  ا  جن طانيش ويگقش بسته مط

 .داودنگه يواض وا از خقد خشنقد  

 گردد.يمضرو برساند خقدش متضرو  گرانيبه د کهنيقال از ا ساحر

 :فرمقدند اکر  امارياس؛ که پ ؛يو ارهيحضرت ابق ر از
الطررفک ابهلل  والسررحف   :قرراَ ؟ي رر رسررَف هللا رررا اياجتابررفا السرربع املفبورراو  قررالفا »

الاار   فمْر والترفي عيتريال ابحلرق والر  الفبرفا والر  رراَ الِارفِّم هللا  وقت  الا   اليت
 2(2)« وق   احملصااو املؤرااو الغاِالو

نهوا وا آوسقل خودا  يصحابه گفتند ا د،يکن يکننده د و الو زي ف؛ چ از
 فرمقدند: اماريپ دييبگق
کوه خدا نود  يکشوتن فورد -3  جاد  کوردن –2  شرو کردن به خدا –1

  ميتويخقودن مال  –5  وبا خقودن –4  کشتن ا  وا حرا  نمقده مگر به ح 
زنان موؤمن، پواو زدن به  م؛ته –7  نارد با کفاو زدو و  دانيفراو از م –6

 .خاريدامن   ب

                                                 

 .2200( صحيح رسلع  ادْث: 1)
 .1232ث: ( خمتصف صحيح البخاری  اد2ْ)
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ه کنود بومياسوتمداد   وااز جن به خدا وا و ا کورده   مانيساحر ا هکچقن

و د  وم ميا   شيکه پ يکس يمنفقو   مالقض خدا ند اس؛ که حت يقدو

 .شقدينمازش قاقل نم

 نيربعررأ  توبرر  لرر  صررلفة  ءيعفاِرراف ِسررعل  عررِ شرر یتررأرررِ » فرمقدنوود: اماريووپ
 1(1)«لةيل
از ا  سؤال کند تا چهل  يزيبر د   دوباوه چ ريگمنجم   فال شيکه پ يسک

کننود   مي  يکه ساحران وا تصوديکسان شقد.ميشاانه و ز نمازش قاقل ن

 و ند.ميداودند به بهش؛ ن مانيبه گفتاو   کرداو آنها ا

 ٍرال  الْردخلف  اةارة » .نموقده اسو؛ ؛يوو ا اماريواز پ يمقس ابق
 2(2) «ال قاطع الفاع و رصد  ابلسحف اخلمف ورِ رد

 ۀکننووده سوواحر   قطووو کننووده وابطوو  ي  تصوود يخقاوبووه شووراب ملتوواد

 شقد.ميداخل بهش؛ ن يشا نديخق

از  سواحر بور د   شيپو ايوسحر بکنود  يکس اس؛ که اگر گريد يثيحد دو

شقد. عمران مي ر نيب اماريسحر کند از ام؛ پ شيساحر بخقا د که برا

 کنند که فرمقده اند:مي ؛يو ا اماريپاز  نين حصب

 3(3)« ل  أو تکخِ أو تکخِ ل  أو سحفأو سحفل  ريوال رِ تط ريراا رِ تط  يل»
 يتقاضوا ايوبور د  ريفوا گ شيپو اي رديبگ که فال بد يکس س؛ين گر ه ما از

 ايوکنود  ييگوقشيدوخقاسو؛ پ ايوکنود  ييگقشيپ کهنيا ايکند  يريفا گ
                                                 

 .125( صحيح رسلع  ادْث: 1)
 .19569( رساد امحد  ادْث: 2)
َ يب: 3578( رساد  الباار  ادْث: 3) َغيب و ال  .3041. صحيح ال
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 ثيدو حود جواد  کوردن بور د.   يبورا يگرجاد  شيپ ايد   کنجاد کهنيا

 آمده اس؛:

 1(1) «ِود سحف ورِ سحف ِود أشفک خايرِ عود عودة مث ن ت ِ»
جواد  نموقده اسو؛    يدوسوته بو ديون دمآ بس؛ بلد دو يکه گر  يکس 

 که جاد  نمقده  مانا شرو کرده اس؛. يکس

 فرمقدند: اماريپ يثيحد دو  

 كعيابهلل شر طرفکْررِ رراو ال طراءْحلر  ملرِ  ىلر  ررا سرف  غ رف  يِ کٍِْال  رِ   »
 2(2) « يأخ ىعل ودحيالسحفة و   تبعْ کِْو  
کدا  نااشد خدا ند اگر بخقا د گنا وان  چيدو ا    زيسه چ نيا زکه ا يکس

 شيپو –2  نکورده باشود کيوا شور يزيوبا خدا چ –1بخشد: ميا  وا  گريد

 باشد. دهينقوز نهيوش کبه براد ا؛نس –3  ساحران نرفته باشد

 :باره مجازات جادوگران در ءائمه و علما اقوال

 وا کننود، مجوازات آنميجواد   يمتلودد ي واگران با و شجاد  کهچقن

 نقشوته اسو؛: رشيتفسو دو ي ا داود. عالمه قرطاوبه نقع سحر آن يبستگ

د م   بوه موي ريي ا وا تغاگر ساحر ادعا کند که من شکل   صقوت انسان»

 يشوب طو کيو دو توقانمميماه وا  کيمساف؛  ايآ و  ميدو  قانيشکل ح

 زيوضمن بوه مورد  ن ( پر از کنم دولهي قا )بد ن  س دو تقانمميمن  کنم  

 جاد گر، کافر اس؛. نيح   ستم ا کند که من بر نيتلق

                                                 

 .19772( جارع رعمف بِ راشد  ادْث:1)
 .413( اأ ب امل ف   ادْث: 2)
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   رنگيسحر، ن ديکند اما اگر بگقميوا  امارانيمانند ملجزات پ ييادعا چقن

 شيشوقد   سوزامياس؛ کافر ن ري ز  ت يافگنالي  خ ي  تردست يباز هيحل

 .گرددميکاو بلکه گنه س؛يکشته شدن ن

مثول أئموه  ،کشته شوقد ديشقد   باميساحر کافر  نديگقيکه م ييعلما  ذا

سحر کرده کوه مقجوب کفور ميکال اس؛ که ساحر با نيشان ا ، دف ،اوبله

 .گرددميکاو اما گنه شقديکشته نم اشدنا مياگر چنان کال ،اس؛

که با سحرش ي: ساحر کشته نشقد مگر دو صقوتنديفرمامي يشافل اما 

 .شده اس؛ وا کشته باشد   اقراو کند که عمداً قتل وا مرتکب يفرد

 ،جواد  کنود ي)اگر مسولمان وحهم ا  اما  ما ک   احمد ،فهياما  ابقحن نزد

  .شقد   قتل ا   اجب اس؛مين هرفتياش پذ  تقبه شقديمرتد م

از اما  احمد ساحر وا  اداو به تقبه کنند  يتيو ا کي  طا   ياما  شافل نزد

بوه   يمشرو وا تشق س؛يتر نکه گنا ش از شرو بزوگ  ا  وا نکشند چقن

 يکنند  ذا ساحر وا  م مجاقو به تقبه کنند   اگر ساحر فورد کوافريتقبه م

تقبوه  نسواحران دوبواو فرعوق کهي مان طقو قدشيم رفتهياش پذ، تقبهبقد

مرتود  نيو  خدا ند تقبه آنها وا قاقل نمقد پس تقبه ا آ ودند مانيکردند   ا

 . شقديم رفتهيپذ زي( نکه به جر  سحر مرتد شناخته شده ي)کس

 :رسح ميتعل حکم

 رايوز ،حرا  اسو؛ ي ر منظقو يآمقختن سحر برا :نديفرمايعلما م جمهقو

سحر وا مقود مذم؛   نکق ش قراو داده اس؛   فرموقده کوه دو  ميتللقرآن 

 .س؛ين ي  سقد دهيگقنه فاچيآن   ليتحص
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گرفتنود کوه ميوا فرا  ي ا  آنها قسم؛1(1) ﴾َوَْرَتَعللمافَ  َرا َْضافُي اعأ َواَل َْراأَ عاخاعأ ﴿

 .وسواندمين يسوقد شانيداش؛   بد اني  آخرت( ز اياز  حاظ دن) شانيبرا

علموا  ني  تللم سحر حورا  اسو؛ بو ميتلل نکهيا : )دو ديفرمايقدامه مابن 

 .(مينيبمين يگقنه اختالفچي 

 اماريواسو؛   پ رهيسحر حرا    از گنا ان کا يريفراگ ديفرمامي ينق  اما 

از  ياز  ف؛ مقود  الو کننوده شومرده اسو؛   بلضو يکيآن وا  اکر 

  . ستند رهياز گنا ان کا گريد يگردند   برخميمقجب کفر   اجاد 
ررِ  قراَ قراَ رسرَف هللا»نمقده اسو؛:  ؛ياز صفقان بن سلم و ا عادا رزا 

که به مقداو  يکس2(2) «لا  آخرف عخرده ررِ هللا  اف ري أو لث الف يرِ السحف قل كاف يتعلع ش
 انيوخودا بسوته اسو؛ بوه پا که بوا يمانيگرف؛ پ مياز سحر تلل اديز ايکم 
 .اس؛ دهيوس
آن  ميتللو ميسحر وا باطول کنو ميبتقان کهنيا يبرا نديگقمي ا يبلض ا اته
باطول  کوه دو گشوقدن  چقن سو؛ين يشان منطقواما استدالل .اس؛ زيجا

گشقدن سوحر  رايز س؛يخقد سحر ن يري  فراگ ميبه تلل يازيکردن سحر ن
آن وا  خوقدشدو ابطال سحر از  اماريداود که پ ي  دوست حيصح قهيطر

 .رنديبگ اديخقد سحر وا  نکهيراو داد بد ن ااده قمقود استف
 :معجزه و سحر فرق
 .شوقدميبه آنها عطوا  امارانيپ يادعا  يتصد ياز جانب خدا ند برا ملجزه

 وا  ستند که باطن   ظا ر آن ق؛يحق يا لاده   داواخاو  يملجزات امقو
  داود نو يگقنه نقش   دخا تچيدو   يليداود   اسااب طا يبا  م  ما نگ

                                                 

 .102بوفه: ( سفره 1)
 .18753( رصا  عبدالفزا  ص ايف  رقع ادْث: 2)
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وا  زاتتوا ماننود ملجو زنودي  توالش برخ يبه سل نيزم ياگر تما  مرد  و 
قودو دو    ور  شوقديم ترانيمقود نما نيدو ا شانيد ند عجر   ناتقان هياوا

 .کنندمي نيقي ترشيآن دق؛ کنند به صحتش ب
به  ني  تق  ؛يکه با اوتکاب گناه   ملص زنديسر م يسحر   جاد  از کس اما

 وا وا وا خشونقد   آن نياطيش ،  نظاف؛ مانياز ا ي  د و مياسال مقدسات

 يقتويحق چيدو نهاد خقد  و  انيا يبرداو خقد سازد   جاد   فرمان ويمط

 ينوقع ابلکه سوحر آنهو ،س؛يجهان ن يلينداود   قادو به شکستن قانقن طا

بوا  ياس؛    ر فرد يفيظر  ايهي  حل يدو غ باف ،ييظا ر آوا ،يافگناليخ

 ديبه سطح آن جاد گر برسد   شا تقاندي ا اس؛   مش قادو به انجا  آنتال

 .کند ي  شلاده باز يپرداز الي ا خبتقاند بهتر از آن
 انيو  دو م ، سوتند يزيانگ  فتنه يماجراجق ،فاجر ،فاس  يافراد ساحران

 يبورا کننود  مي جواديا ي  عدا ت   دشومن يريافراد جامله جنگ   دوگ
 ساز  ستند. مشکل جامله
ا لاده صوادو شوقد امر خاو  ي  متمسک به سن؛ ناق يمتق ياگر از فرد اما

اسو؛  ي  صاحب کرام؛ کسو شقديمحسقب م زگاويکرام؛ آن شخص پر 
کوه کرامو؛ از ا   يخقب باشد   زموان تشيمتقجه خدا بقده   ن شهيکه  م

   داوديمو گوهن يآ ود   کرام؛ خقد وا مخفميشکر خدا وا بجا  ،ظا ر شقد
 شاي  فر تنو يکند   به تقوقمين يآن اظهاو فضل   بزوگ حيان   تقضيبا ب

 .شقديافز ده م
 ؟ داننديم بيساحران غ ايآ

با خار اسو؛   دو  ور زموان    ور   ازياس؛ که از  مه چ يذات بيا غعا م
 ريواما غ .   مانا ا  تنها ذات پاو خدا ند اس؛ باشدير   ناظر مضحا يمکان
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اس؛ طالواً  ينيکه  جقدش محد د به زمان   مکان مل يا  عز جل کساز 
 با خار باشد. زيتقاند از  مه چمين

َرأَارام  ﴿ :ديفرمايمتلال م ا  َا الأغَيأَث َوَْرعأَلعا َررا يف  اأأ َ ع اأَدها ع لأعا السلاَعة  َوْراَااِّ  ِ  ل اّللل
ررربا غَررر س  ررر ت َرررراَحا َتمأ رْ  نَر أ ا َوَررررا تَررردأ َ َعل ررريعت دف ِّْ  َأرأ ث َنارررفوا ِ  ل اّللل ررر ت أبَ  رْ  نَر أ َوَررررا تَررردأ

 1 (1) ﴾َخب ريت 
باوانود   ميخدا اس؛   ا س؛ که بواوان وا  ژهي  ام؛يق دنياز فرا وس يآگا 

 زيوداند فردا چه چميکس ن چي    ،اس؛ ا چه دو وحما  مطلو اس؛ از آن
خدا آگواه  رديممي ني  سرزمو کداداند دميکس ن چي    ،آ ودميبه دس؛ 

 .  با خار اس؛
رف  َوَررا ﴿ :ديفرمايم   َوع اأرَدها َرَ رات حا الأغَيأرب  اَل َْرعأَلماَخرا ِ الل  ارَف َوَْرعألَرعا َررا يف  الأرَلِّ  َوالأَبحأ

َرأ   َواَل َرطأررربث  ْالاَمررراو  اأأ ِأ َورَقَرررةث ِ الل َْرعأَلماَخرررا َواَل َابلرررةث يف   ررر رررواما ر   اَيب ررر ث ِ الل يف  َواَل  َتسأ
 59.2( سقوه االنلا : 1) (2) ﴾ل َتابث راب نيث 

جوز ا  از آنهوا  ي ا دو دس؛ خدا اسو؛   کسوآن دي  کل بيغ  اينهيگنج
 چي   و ،اسو؛ آگواه اسو؛ ايدو   يچه دو خشک  خدا ند از آن س؛يآگاه ن
 ي وايکياودو ت يادانه چياز آن خار اس؛     نکهيافتد مگر اميفر  ن يبرگ
) خدا از آن  کهنيکه فر  افتد مگر ا س؛ين يخشک اي   تر زيچ چي    نيزم

 .  (. دو  قح محفقظ ضاط   ثا؛ اس؛ داس؛يآگاه   دو علم خدا پ
مطل  اس؛ کوه خدا نود  بيغ ،کس اطالع نداود چيکه از آن   يايغ  مانا

حوال به آن باطل   م دنيآن وا به خقدش اختصاص داده   تالش جه؛ وس
 .شناخ؛ آن کافر اس؛ يس؛   مدعا

                                                 

 .34 : ره لوماسف  (1)
 .59انعام: ( سفره 2)
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 نيتر  محاوقب نيزمو يمخلق  و  نيتر  اشرف نيکه برتر اکر  اماريپ

 .نداشته اس؛ يشخص نزد پر ودگاو اس؛ به آن آگا 

 اماريکه انتظاو داشتند پيدستقو داد تا به افراد اماريمتلال به پ خدا ند

دو  ديو وا بگقبوه آن يحت ازد    گذشته آگاه س ندهي ا وا از تما  اسراو آآن

 لوبوفوو ضورو   ج يد د تا برامي ي ا و آن يدو زندگ يچه حقادث ندهيآ

 :ديبگق ،زنديمنفل؛ بپا خ

ي نَر أعفا َواَل َضرفاا ِ الل َررا َشراَء اّلللا َولَرفأ لااأرتا ﴿ :ديفرمايمتلال م ا  قا أ اَل َأرأل كا ل َا أس 
ثرَ  رررَتمأ مث  فأوا َأعألَرررعا الأغَيأرررَب اَلسأ رررريت ل َورررفأ َ السُيرررفءا ِ  أ َأَ  ِ الل نَررر  ْفت َوَبط  َرررريأ  َوَررررا َرسلرررإ  َِ اخلأ ررر ر 

ر ااف َ   1 (1) ﴾ْراؤأ
کوه خودا  يمگور آن مقوداو ،ستميخقد  ن يبرا يانيبگق: من ما ک سقد   ز

ما وک   مقتودو  گردانود.(  ،دفو ضرو ايبخقا د   )از واه  طف بر جلب نفو 

)چرا که با اسوااب  کرد يخقد م بينص ينافو فرا انم ،ميدانستمي بياگر غ

)چرا که از مقجاات آن آگواه  وسديشر   بال به من نم (   اصالًآن آشنا بقد 

 ي  برکات   از مقجاات آفوات   مضورات بو راتيحال که از اسااب خ ،بقد 

د نوده    ميجوز بو يآگاه خقا م بقد( من کس ام؛يچگقنه از  ققع ق ،خار 

ِا اّللل  ﴿ :ديفرمايم باشم  ميمنان نؤم نده مژده د َا َلماعأ ع اأرد ْ َخرَاان  قا أ اَل َأقاف
َا َلماعأ ِ ّنِّ  َرَلكت ِ  أ َأتلب عا ِ الل َرا ْافَاى ِ َيل   2 (2) ﴾َواَل َأعأَلعا الأغَيأَب َواَل َأقاف

                                                 

 .188اعفا : ( سفره 1)
 .50انعام:  ( سفره2)
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و اسورا )اوزا     اينوهيگنج ميگوقميکافران ( بگق: من ن نيبه ا اماريپ يا)

چرا ) دانممي بيکه من غ ميگقميدو تصرف من اس؛   من ن زدانيجهان( 

حاظر   ناظر  ا  ا   زمانجهان با خار اس؛ که دو  مه مکان بياز غ يکس

ا  مون جوز که من فرشته ميگقمي(   من به شما نباشد   آن فقط خداس؛

 کنم.مين ير يپ گريد يزيشقد از چمي يچه به من  حآن

وا دو انجوا   امارانيواز پ ياگر بخقا ود فقوط بلضو ي تااوو   تلا ا  ها ات

کوه  ياگرداند آن  م با فرشتهميآگاه  يايامقو غ ياز برخ ازيوسا ؛ طا  ن

 يچووه ا  تاوواوو   تلووا چنان ،شووقدميمحافظوو؛  گووريد  ايبووا فرشووته

رفا َعلَرى َغيأب ر   َأَار﴿ ديفرمايم ا َعرا  ا الأغَيأرب  َِراَل ْاظأخ  ِأ َرسارفَث َِا نلر ا   دف ر ِ  ارأَتَضرى ر  ِ الل َرر
ا ِأ َخلأ     َرَصدف ْأ   َور  ِأ َبنيأ  ََْد لاكا ر   1 (1) ﴾َْسأ

 يغماريسازد مگر پميآگاه ن بيوا بر غ يکس چي  خدا اس؛،   بيداننده غ

کوه ا  وا از آن  ياويحفظ آن مقوداو غ يکه خدا از ا  خشنقد باشد )خدا برا

  پوس ا   شيبانان دو پوفرشتگان( محافظان   نگوه انيم از ،دکننميمطلو 

 .داوديو ان م

 ا انسان گري  د  ا  جن نياطيش ،کنند که جاد گرانميکه ادعا يکسان  ذا

 سخ؛ دو اشتااه  ستند. داننديم بيغ

ع  َِ ﴿ ديگقيم  ااز زبان جن قرآن ِأ َوَأ ل لاالا نَروأعادا ر اأَخا َرَواع َد ل لسلمأ ََ   َمر رَتم ع  اآأ َْسأ
ا َخاابف َرَصدف  2 (2) ﴾َيَ دأ َل ا ش 

                                                 

 .27جِ: ( سفره 1)
 .9جِ: ( سفره 2)
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اسووترا  سوومو  يآسوومان بوورا  وواي( دو گقشووه   کناوهنيوواز ا شيمووا )پوو

بخقا ود گوقش  يکسواکنقن  ر  ي(   ميکردمي  کسب خار ) مينشستمي

ا  نشوانه  يکوه بوه سوق ابوديميخوقد  نيوا دو کم ياشهاب آماده ،د دفرا

شر   بال دو نظر گرفته شده  نيساکنان زم يبرا ايکه آ ميدانيمما ن .و دمي

 .وا خقاسته اس؛ شانيا ؛ي   دا ريشان خپر ودگاو کهنيا اي   ،اس؛

 وا   بوا آن يو  يکوه جلوق نياما اخااو زمو ،دو مقود اخااو آسمان بقد نيا

کووه حضوورت ينداشووته انوود  زمان ياطالعوو زيوواسوو؛ از آن ن کيوو ووا نزدآن

خودم؛  يطوقالن ياز  فات ا  خاور نشودند   مودت اف؛ي فات   مانيسل

 نيوا خوقود   ا  بوه زمو مانيحضرت سل يعصا انهيمقو کهنيکردند تا ا

َو َررا ﴿: ديوفرمايم شودند   يافتاد بلد متقجه مرگ   َِرَلملرا َقَضريأَاا َعَليأر   الأَمرفأ
َرأ    َألاررر ا  ت ررر   ِ الل َ ابلرررةا اأأ ُِي َأ أ لَرررفأ َلرررانافا ر اأ  َ  لارررعأ َعلَرررى َرفأ رررا َخرررفل تَربَريرلاَرررت  اةأ ررر َسرررعَتَ ا َِرَلمل

 1 (1) ﴾َْرعأَلمافَ  الأغَيأَب َرا لَب ثافا يف  الأَعَ اب  الأماخ ني  
 ،ميکه سمال قدوت   عظم؛ بقد( مرگ مقورو داشوت) مانيکه بر سل يزمان
ا و ي  يکووه عصووا ي ووايخقاوهگوواه ننمووقد مگوور چقبوا از موورگ آ انيووجن
مطلوو  بيوکوه اگور از غ دنوديفر  افتاد فهم مانيکه سلميخقودند  نگامي
 ند.دمانمين يباق يابقدند دو عذاب خقاو کنندهمي
 بيومرد  آشکاو شد که آنها از اسراو غ يبرا اني ضو جن حيصر اتيآ نيا با

 ا داشته انود   وا دو باوه آن يادهيعق نيچن ياجه؛ عدهي  ب ستنديآگاه ن
نوادان    ي ا  انسوان سو؛يآگواه ن بيشن شد که گر ه جن از غمه و بر  
 .ده اندکردند سخ؛ دو اشتااه   خطا بقمي ا وا پرسش خار که آنيب

                                                 

 .14( سفره سبع: 1)
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دانند اموا دو ميوا ن ندهيگرچه اخااو آ نياطي  ش  اکه جن ديبگق يکس اگر
   حيبتقانند پاسخ صوح ديکه دو گذشته انجا  گرفته اس؛ شا ييمقود کاو ا

کا نوان    شي  وفتن پو دنيگف؛ که دو  ر صقوت پرس ديبد ند. با مثا؛
 ز سوتند کوه ا يکوه کا نوان افوراد  نادوس؛ اس؛ چقن زيجاد گران ناجا

بود ن اوتکواب گنا وان   واجن ري  کرام؛ فاصله داوند   تسخ يتقق مانيا
 ، وا بوا فسو آن ل؛يکه طا ي اي  جنس؛ين سريم مان،ياز ا ي  د و رهيکا
وا کووه کا نووان    ي.   اخاوواوسرشووته شووده اسوو؛ ؛ينوواه   ملصووقو، گفجوو

استرا  سومو  نياطياس؛ که ش يزيکه جمله از آن چ نديگقميجاد گران 
  بوه  نوديافزامي گوريبه آن صود ا دو غ د  انمقده   آن وا وبقده اند   جن

 مورد  يبرا به آن افز ده   گريکنند   کا نان صد ا دو غ دميکا نان ا قاء 
 .کنندمي انيب
پق    باطول  ،از سخنان دو غ يانقسياق انيسخن واس؛ دو م کي جهينت دو

 .س؛ين زي ا جاآن  ينداود   تصد ؛ي ا مشر ع ذا سخنان آن .قراو داود

دانستن نوا  اشوخاص مقفو   اي نيدو شناخ؛ ساوق يکا نان گا  کهنيا اما

 وا طالعات وا به آنا نيا گريشخص د ايدو کاو بقده  يالهيبقده اند حتماً ح

دو  نياطيعلم جن   شو راياس؛ ز  ا  جن نياطياز طرف ش ايوسانده اس؛ 

 کوهيطقو   مان سو؛يکه وخ داده   انجا  گرفتوه اسو؛ محوال ن يحقادث

  واسرق؛ مشا ده کنند جن ني ا ساو  وا حاز انسان ياس؛ افراد احتمال

 نيآنهوا  وم  مو موقود دو کننود،يم يبا مرد  زنودگ نيزم ني م يکه و 

فا ﴿ :ديوفرماي ر حال ا  متلوال مه اما ب . جقد داود احتمال َواَل ْرا أل رحا السلراا 
 شقد.مين ر زيجاد گر  ر کجا بر د پ ﴾َايأثا َأَتى
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 د؟يکنميمراجعه  ادانيبه ش ايآ

عوالج  يشوقد بوراميشوان بود حال ايشقند مي ويمر ياز مرد   قت يبلض

دو  .رنوديگمي ذيو وا دعوا   تلقکننود   از آنميله مراج خقد به جاد گران

گان مکاوان مراجلوه کننود نيگذشته بخاطر کماقد علم   دانش ا ي ازمان

که علم  نقنگرفتاو بقده اند اما اک  انيدو دا  ا ياديداشتند   افراد ز ياديز

 يمودا ا يبورا يموا ر ياسو؛   اطاوا افتهي يمرد  فز ن ي  دانش   آگا 

اموا دو اثور  .نوداود يگوران و نو  چنودان لهيح نيبازاو ا . جقد داود اوانميب

 يمکواوان بورا نيا شيپ ي  ضلف تقکل بر خدا  نقز  م افراد مانيضلف ا

   دنيوفن به دزد نيبرداوان تح؛ پقشش اکاله نيو ند   اميوفو مشکالت 

وا  ه چقبک ياانهي وزند   مانند مقوميمرد  ماادوت  دهيچپا ل امقال   عق

 رانيووجاملووه وا از د ون    ووا  جن طانيخووقود بووا کمووک شوومياز داخوول 

 .برنوديبسور م يدائماً دو فقر   تنگدست ،مال حرا  هي  به عل؛ تغذ کننديم

 ازيونياز  موه ا ل خوقد وا ب اولکننود تقانوا بقدنود قمي  اگر بر آنچه ادعا 

دشوا ان وا خو؛ پاکردنود   تميوا اسوتخراج  نيزمو  ايساختند   گنجمي

  از وبقدن اموقال مورد   ،گرفتندميقدوت قراو  ۀکيکردند   بر اومي اژگقن 

ساحران  نيفر  ا ديا اته با .دنديکشميدس؛  دهيا لقجا ل   نادان   ضلف

 .ميبدان يشرع سانينق  شلاده بازان وا با دعا 

 :يشرع سانينوء دعا ميعال

  ندکنميطلب ن يبر عمل خقد اجر   مزد -1

   وا شغل   حرفه خقد قراو نداده اند يسينقدعا -2

  مفهق  قراو نداود ا طلسم   جمالت ناآن  ايدو دعا -3
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 مشهقو  ستند  کقي  اعمال صا ح   ن يتقق ،مانيافراد دو ا نيا -4

ه   اسوالف وقل خدا   صحابوند که از وسوکن ميلمال ووا است يويدعا ا -5

  ثاب؛ اس؛

  کننديم ي  د و کاونبدحجاب   بد ن محر  ازنان  رشياز پذ -6

  زنندمي ا دس؛ نکنند   به بدن آنميخلقت ن گانهيبا زنان ب -7

 :گرلهيجادوگران ح اتيخصوص

  اند داده ليتحق طانيخقد وا به ش -1

 ينيعقوب نشو ياهخوقد ذو يطانيشو دهيو جقج  سوتند کوه از عق دافرا -2

 .کنندمين

   دهيفا ر،يخ نيتراحساس   مرده دل  ستند که کميب ريضميب يافراد -3

 . ا  جقد نداوددو آن يسقد

  . وزندمياصراو  طانياز ش ياويبه استمداد    -4

  .اد کامل داوندتق  اعقان ا  اع طانيبه قدوت ش -5

 . ا کامالً فرا م اس؛دو آن ياخالق لي  وذا ؛يگناه   ملص نهيزم -6

  م؛  ستند.اوزش   کمي  ب  پس؛  ريحق يافراد -7

 شوتردويش وا  رچه باکه ا  عز جل ملرف؛   شناختن ميود ايام انيپا دو

باطل   خرافات   از حسد حاسودان    ديد د   ما وا از  قث عقا يدل ما جا

 ..محفقظ داود  ايمکر ماکران   تما  بد

 (نيوب ا لا م اي نيآم)
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 65  

 

 انتخابات 
 یآالددو لادده و و ل هدد  ا  ددهلل ىان حممددهلل ل   دد هلليسدد یاحلمددهلل و لاالةددال لاالعددا    دد

 :ه  وعهللأ  هةياالق و ي یالإ ويهللهب
را چنان بدنام کرده « انتخابات»و  «يرأ»واژه  ،رضنادرست عصر حا استيس

 يکهاربيفر ،مخادعهه ،رشوت ،دروغ :ميمفاه ،آن دنياست که به محض شن

افراد  شتريخاطر است که ب نيشوند و به هممي يدر اذهان تداع يازبو دغل

 .ورزندمياز ورود به گرداب انتخابات امتناع  ،تيمحترم و با شخص

 يانتخابهات و را اسهتيس کننهديم اليخ ياست که بعض نيبزرگ ا اشتباه

 ياريمنشا بس ،نادرست اليتصور و خ نيندارد و ا نيبا د يارتباط چيدادن ه

و  انيهضهرورت ب نيهباشهد کهه در اميدر جامعه ما  جيرا هايوء تفاهماز س

 .مدنظر قرار گرفته است ،هابه ترک آن قيتشو

  :دادن شرعاً واجب است يأر 

آنهها  يشهياندساده دهيهئزا ديهآميکه در افراد به وجهود ميسوء تفاه نياول

 شيدايهلهت پنما باشد و عبد جشيآن به اندازه نتا شيدايباشد که مبدا پمي

و  بيهفر ،بهه توطههه ليتبهد يامروز استيباور و تصور است که س نيا ،آن

 : ندشرافتم يهاشود که انسانميسبب  نيبنابرا .شده است انتيخ

 ؛نشوند استيوارد س -
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 در انتخابات نامزد نگردند. -

 .ندهند يرا يانتخابات يوبه نامزادها -

اما به هرحال اشهتباه  ،اک باشدپ يتيهرچند که برخاسته از ن طرز تفکر نيا

 شود.ميو به ضرر مصالح کشور و ملت تمام 

اند ظهور کرده هاکشور ياسيبر صحنه س ،جوودس يافراد يگاه ديترد بدون

 ،هاکشهور ياسياصالح صحنه س يدرستکار و صالح برا يکه افراد،يو تا زمان

بهه  يآلهودگ نيهخره اتهر شهده و بهاآميوضع آن روز به روز وخ ،اقدام نکند

 ،کهه از دور سهتيکهار خردمندانهه ن نيهو ا .کنهدمي تيمردم سرا هايخانه

است  نيعقل و دانش ا يبلکه تقاضا .ميباش استيس نيا هاييگر زشتاتماش

 .ميبه در آور اندکه آن را آلوده کردهيرا از سلطه کسان استيس دانيکه م

 :نهديفرماميقهل نرا  رسول اهلل ميگرا شيفرماقيابوبکر صد دنايس

 1(1)«.هللا وعق ب عمهميشک أن ل أ ويهللي ی   خذلاايإن االن س إذا رألا االظ مل ف م »
از آن ظلهم بهاز ندارنهد په   و او را نهديرا بب ميکه مردم ظال ي: وقتترجمه

 .را به عذاب سخت گرفتار کند هاهمه آن است که خداوند کينزد

 ييتوانها نيشما ا و شوديلم مظکه  نديبمي شيشما با چشمان خو کهيوقت

 ديهشدت ظلم را کاهش ده يشرکت خود در انتخابات تا حد که با ديرا دار

خاموش نشستن دست  يشما الزم است که به جا بر ،فوق ثيبر حداپ  بن

 ،نيمتهد يهااز انسهان يبرخ .ديستم منع کن لم را گرفته و او را از ظلم واظ

 و .در بهبهود اوضهاع نهدارد يريتهث  چيدادن مها هه يانهد کهه رأباور نيا بر

                                                 

 .2168( ترهذي، رقم حهلليث: 1)
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 مهيگرا امبريهکهه پ ديشينديآورد. اما خوب بميرا به بار ن يادهيگونه فاچيه

حضهرت سههل بهه  تيه: کتهاب مسهند احمهد روانديفرمايچه م اسالم

 ندهلل   ذلألهد  »: فرمودند  : که رسول اکرمنديفرمايرا نقل مفيحن
 و يدددددرؤس اخلائددددد   یذالدددددو هللا   دددددأ ر نةدددددين أ ی  ددددد قدددددهللريل دددددو  نةدددددر يه  ف دددددم ؤ هددددد
 1(1)« هةياالق

 کهنيشود و او با توجه ا نيتوه يمنؤبه م ي: اگر در جلو چشمان کسترجمه

خداونهد او را در روز  ،نديآن بنشه يفقط به تماشا يتوان منع آن را دارد ول

 کند.ميدر جلو مردم رسوا  امتيق

 :ندادن حرام است يرا

 و شهادت است. ين همانند گواهادد يرا عتيشر دگاهيد از

 نيراسهت يپنهان کردن گهواه .دروغ حرام و ناروا است يکه گواه گونههمان

َلََل َتْكُ ُمدوا االَّهدَه َةَل َلَهدْ  َيْكُ ْمَهد  ﴿: ديهفرمامي ديهقرآن مج .باشدميحرام  زين
 2( 2) ﴾فَِإنهُو َآِِثٌ قَدْ ُبوُ 
دل او  نههيين کنهد ههر آا پنهار که هرکه آن ديرا پنهان نکن ي: گواهترجمه

 .کار استگناه

ه  کد م شده ةل إذا » :روايت مي کند رسول اکرماز  هريرهابو  حضرت
 (3)«ک ن کم  شههلل ابالزلر  ه يإال ية 

                                                 

 ( رلا  امحهلل يف هعنهلل     سهل ل حنيف.1) 
 .283 وقر :( سور  2) 
.1942هعنهلل االَّ هيني، حهلليث ( 3)
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خوانده اآن فر يادا يکه براميرا پنهان کند هنگا ي: هرک  که گواهترجمه

 .دروغ داده است ياست که گواه يمانند کس ،شودمي

را مستحسن دانسهته اسهت کهه انسهان  نيشهادت، اسالم ا يه با ادابطرا در

خهود دانسهته ادا  فههيآن را وظ ،مطالبه شههادت شهود ياز و کهنيقبل از ا

 نباشد. يمطالبه و دعوت کس ق،ي. بلکه منتظر تشودينما

کم االَّدههللا  خد  أاَل » :فرمودنهد رسهول اهلل ديهگومي خالهد حضرت
 1(1) «.هل أعين وَّه ةتو قبل أ يتأي ياالذ

است کهه قبهل از  يگواهان خبر ندهم؟ او کس نيشما را به بهتر اي: آترجمه

 انههت،يدادن بهها د ياز را يداردخههو نيبنههابرا .کنههدآنههرا ادا  طلههب شهههادت

هر فرد  فهيوظ ،کاردادن به افراد درست يتر از همه، رامهم .ندارد يخوانهم

رو از انههيو م فيشهر ،نيمتهدراد افه يدانست کهه دور ديمسلمان است و با

رقابت افراد  دانيگردد که صحنه انتخابات مميموجب  يانتخابات هايصحنه

توقهع داشهت کهه  ديهشهود و په  از آن نبا زيانگو فتنهه نيديبه ،تنيطبد

 .فتديگذار بو خدمت شياند ريحکومت به دست افراد خ

په  شهکوه و  ،دارددور نگهه استيرا از صحنه س شتنيخو نيافراد متد اگر

و ضهاللت در  يمراههگآور اشاعه و انتشهار سرسهام ،ياز فساد اخالق تيشکا

 نيهکه خودشهان مسههول ا رايز .جا خواهد بود يو ب هودهيب يکار هاکشور

 ذاباز عه شيکدام به سهم خهو هستند. و هر يبند و باريهمه انحرافات و ب

 شوند.ميبهرمند  يحکومت ني واب مسهول اي

                                                 

 .2295( ترهذي، رقم حهلليث: 1)
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وجه در امهان  چيشر و فساد به ه نياز ا ندهيآ يهاکه نسل است توجه قابل

همهه جها را فهرا گرفتهه و تمهام  جيظلم بهه تهدر البيکه س رايز .مانندمين

 ،در امواج ظلم هيندنسل آ ب،يترت نيکند که بدمياصالح را مسدود  يهاراه

 غوطه ور خواهد بود.

 :ستين يويامر دن کيفقط  انتخابات

 ،که مردم رايهم بدتر است ز ير رابطه با انتخابات از اولهم دتفا سوء نيدوم

و  ياسهيس يههاتيو فعال اسهتيرا منحصر در نماز و روزه دانسهته و س نيد

 ميباورنهد کهه تمها نيکنند و بر اميتصور  نياز د يجدا ،يرا امر ياقتصاد

ده مشهاه افهراداز  ياريکهه بسهچنان ،باشهندمي نياز د يجدا ،امور مذکور

 ،هسهتند نهدبينماز و روزه پا ،ذکر ،به عبادت يشخص ياند که در زندگدهش

 سهتنديحالل و حرام ن تيو فروش به فکر رعا دياما در رابطه با تجارت و خر

و  نيهد نيبهه فهرام يو خانوادگميو در رابطه با نکاح و طالق و ارتباطات قو

 ندارند. ياصالً توجه عتيشر

 و بنهديدانسهته و ب يويهامهور دن ژهيهو ت راخابهااز مهردم عمهالً انت ياعده

 يهستند کهه چهه گنهاه نيکنند و غافل از اميرا تحمل  يمختلف هاييبار

 دهيهاز مردم با وجهود داشهتن عق ياريرا مرتکب شده اند چنانچه بس يبزرگ

 ريهغ دبه فهر يو خانوادگ يبر اساس روابط شخص ،درست اتيو نظر مياسال

 تيدارنهد کهه آن فهرد صهالح قيهکه اطالع دقيحالدر ،دهندمي ياصلح را

امها بنهابر روابهط  .او اصهلح اسهت بيهبلکهه رق .ستين يندارد و مستحق را

و اصالً توجه ندارنهد کهه از نظهر  دهنديم ياصلح را ري.. به غ.و يشاونديخو
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بهاره رشههادت اسهت و د ،يرا .شده اند يمرتکب چه گناه بزرگ نيشرع و د

 1 (1) ﴾َلِإَذا قُدْ ُ ْم فَ ْ هلِلاُلوا َلاَلْو َك َن َذا قُدْرَب ﴿ ديفرمايشهادت قرآن م
( انصها  ديهحکهم کن ايه ديهده يگواه يعني) دييچون سخن گو ترجمه: و

 .شما باشد شاوندانياز خو هيو اگر چه آن محکوک عل دييبنما

کهه بها  يدهد که فهرد صيتشخ عتيشر اي و يکس ريوجدان و ضم کهيوقت

په   ،اصهلح اسهت فشيحر اي ،را ندارد يرا تيحصال دشويداده م يآن را

دروغ محسهوب  يگهواه ،يدادن به خهاطر روابهط شخصه يصورت را نيدر

 :کرده است هيتشب يبه بت برست ميرا قرآن کر نيدروغ يو گواه شوديم

 2 (2) ﴾رِ فَ ْجَ ِنُبوا االر ِْجَس ِهَ  اْْلَْلََثِن َلاْجَ ِنُبوا قَدْوَل االزُّل ﴿ ديفرماميمتعال  اهلل
 يعنياز سخن دروغ ) ديبتان و احتراز کن يدياز پل دي: پ  احتراز کنترجمه

  .دروغ( يگواه

 يعنههيرا از أکبههر الکبههائر ) نيدروغهه رسههول اکههرم يمواقههع متعههدد در

 .فرموده است انيب ،سخت هايديگناهان ( شمرده و وع نيتربزرگ

)أَل نهد: فرمود کهه رسهول اکهرم ستيمرو قيحضرت ابوبکر صد از
شددرااب ابو  زجددل ل قددو  قدد ل: اإ .رسددول هللا اي یو دد :قدد الوا ؟أبکدد  االکبدد ئر کمئأنبدد

َل لقددول االددزلر لشدده ةل االددزلر فمدد  ال أ: فقدد ل ل ج ددس ل كدد ن ه كئدد  ،قدد ل:   ياالواالددهلل
 3 (3) (. و سکتي: الق ن  یح  قوهل ي

                                                 

 .152انع  : ( سور  1)
 .30حج: ( سور  2)
 .1202( خم ةر اهيح االبخ ری، رقم حهلليث: 3)
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وجهه )خهوب ت« نيوالهد ينافرمان ،شرک به خدا م؟يگناهان بزرگ را نگو ايآ

: حضهرت ديهگويمقيدروغ ! سهخن دروغ ! ابهوبکر صهد ي( گواهديکن

فوراً راسهت  ،دروغ آمد يذکر گواه کهيداده بودند وقت هيتک رسول اکرم

مهان تمنها  ههايو مها در دل ردنهدنشسته و کلمه دروغ را چند بار تکهرار ک

 خاموش شود. کاش آن حضرت يکه ا ميکرد

 يو فهرد ابنهدييتحقق م يرا درستل ناماعفقط در صورت است دهايوع نيا

خهاطر جمهع پهول و  هروت بهه ه ب ايدهد  يرا يخاطر روابط خانوادگه که ب

 زيهارتشهاء را ن يگنهاه ،دروغ يدههد عهالوه از گهواه ياصهلح را رينامزاد غ

خود بداخل صندوق انتخابات فقهط  يانداختن را نيمرتکب شده است بنابر

بها  يربطه چيمسههله هه نيکه ا دييننماو تصور  دينکن يتلق يوينکار د کي

 .ندارد نيد

در برابر پروردگارش جهواب  امتيدر روز ق ديبا يهر فرد ديداشته باش نيقي

و امانهت  انتيخود را تا چه اندازه با د يباشد که گواه زياش نعمل نيا يگو

 ؟ياانجام داده

 :گناهان است نيتردادن، از سخت يأاز اصلح ر ريغ به

چهون بهر  سهتيدادن به نااهل گناه است مسهله ن ياگر را: نديگويم يبرخ

 بيهفر نيهآگاه بود که ا ديبا .ميکنيرا اضافه م يفهرست گناهان خود گناه

 چيه ،شدينديگونه بنيارتکاب گناه ا نيدر ع ياست اگر کس طانينف  و ش

 يانهدک ،يمثال اگهر بهه بهدن شخصه .ابديمين يياهر ،گاه از ارتکاب گناهان

کهه  نيهبه فکر پاک کردن آن باشهد نهه ا ديابت کند باصا يديلو پ نجاست

 .منجالب نجاسات و فساد باندازد را در شتنيخو ،بخاطر آن نجاست اندک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات                                                           هاي جمعه               خطبه

 

1213 

 

همه ملهت را در  ،که ا رات بد آن يگناهان .دارند اريبس تفاوتبا هم  گناهان
گنهاه  .تر اسهتسهخت اريبسه يضرر آن در مقابل گناهان شخص رديگيبر م
بد آن از سهه تها  جياما نتا ،و زشت باشد حيند که با ذات خود قبرچه يدفر

ز ممکن و قابهل يآن ن يخاطر عموماً تالف نيبه هم .کنديچهار نفر تجاوز نم
 زيهآسان است و احتمال بخشش آن ن زيو توبه کردن از آن ن باشديجبران م
 ،رديهگيمشوم آن همه ملت و کشور را در بهر  جهيکه نت يگناه .وجود دارد

از آن  ندهيبخواهد که در آ ياگر کس اطرخ نيبه هم ستيآن ممکن ن يتالف
 شوديکامالً تبرئه نم ،را بطه باشد نيکه در يگناه توبه کند اما از جرم گناه

راه  ،يگنهاه از دزد نيا نيبنابر .کم است يلياز عذاب آن خ يياهبه ر ديو ام
 ( را بهرني)شههادت دروغه نيتر است و اتمام گناهان سخت گريزنا و د ،يزن
است که ما در طول شهبانه  حيکامالً صح .کرد اسيتوان قميگناهان ن گريد
از آن دسهت انهد  ،گناهان نياما همه ا .ميشويمرتکب گناهان متعدد م ،روز

و  شهوديم دهيبخشه ،ديتوبه نمودن را عطا نما قيکه اگر خداوند متعال توف
که ما در مقابل گناهان سهر  ستين نياآن  ياما معن .آنها ممکن است يتالف
مشهکل  يآن امهر شيشان ناممکن است و بخشايکه تالف ميفرو کن ميتسل
  .باشديم

 ينفر چهه درد کي يرا ،يکه در مقابل صدها هزار را کننديتصور م يبعض
بهر  يريچهه تها  ،مناسب داده شودبه فرد نا يرا کي؟ اگر آن کنديرا دوا م

 ؟د داشتهکشور و ملت خوا ندهيآ
است  يبده ،طرز تفکر باشند نيا ياگر همه افراد ملت دارا دياندب دي: با اوالً

اش اسهتعمال نخواههد حيدر محل صهح زين يرا کي يحت ،که در تمام شهر
 .شد
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کهه  باشهدمي چنان ت: نظام شمارش آرا که نزد ما مرسوم و متداول اساًي ان

در کهل آرا  ريت و باعث تغسا تياهم زيسواد هم حاينفر جاهل و ب کي يرا

بهه نفهع  يرا کيه يامکهان دارد حته .شهوديبه نفع و ضرر کشور و ملت م

 مهاندر صندوق انداخته شود و فقهط ه نيديکردار و ببد ،آمدناکار ينامزد

بر کشهور و  ،شدنش لياش در انتخابات و موجب تعميروزيباعث پ يرا کي

 .ملت گردد

 يتمهام کشهور را بهه تبهاه ،يشهروند عاد کي ياوقات غفلت و کوتاه بسا و

سهودمند و بهاارزش  اريبسه يکه تک تهک آرا در نظهام جهار رايز کشانديم

 تيههر فرد اسهت کهه بهه اهم يو شرع ياخالق ،يمل فهيوظ نيو ا باشنديم

 که اصلح و در واقهع مسهتحق يرا به فردتوجه داشته و آن ،خود يخاص را

 .بدهد ،استآن 

 :يمبارزات انتخابات و غاتيان تبلنادرست دور امر ده

و قباحهت  يکيکه تار کنديرا به پا م يانتخابات چنان طوفان بزرگ ياهويه

 ،عتيدوران بر شهر نيا اجازه داد که در دينبا رديگيم آن همه جامعه را فرا

 .صدمه وارد شود يمروت و مردانگ ،اخالق

 ،اندخابات مرسوم شدهکه در جامعه ما در رابطه به انت يگناهان و منکرات -1

ست و مقام است که اقتهدار به پ دنيهمه آنها هوس اقتدار و طمع رس شهير

بهه  ياوقات از گناهان انتخابهات يگاه ،جوازش يکردن راه دايپ يطلبان برا

قهرآن و  هاينمودراه کهيحالدر .کنديم ريتن و ملت تعبشيوخ يرخواهيخ

افتخهار  ههايو جام هاهها مهدالنسنت در باره اقتدار و حکومت است کهه آ

 اريبسه هايتيولهبلکه مس ،شان عجوالنه اقدام کردتصاحب يکه برا ستندين
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 ديههها انسهان باکهه از عههده گهرفتن آن باشنديم يو اخرو يويدن نيسنگ

را در بوته  شتنيخو دينبا ،موو بدون ضرورت و لز ،همواره لرزه بر اندام باشد

 .گذاشت شيآزما
تقاضا شد تا عبداهلل بهن  فاروق اعظم دناياز س کهيوقت طرخا نيهم به

در جههواب فرمودنههد  ،خالفههت نههامزد کنههد ياهلل عنهمهها را بههرا يعمههر رضهه
 خهواهمياست من نم يفرد از خاندان خطاب کاف کيخالفت به  تيولهمس»
   «.ار گران را بر دوش فرزندم بگزارمب نيا

گران باشهد په  ، بار نيا يعواق تيولهاحساس مس يدر دل کس قتاًيحق اگر

و  حيصح هايوهيو ش هابا روش ،ست و مقامبه اقتدار و پ دنيبدون شک رس

 نيهو از هر گفتار، رفتار و پندار او ا شوديکشور و ملت م يمجاز موجب ترق

 يبه ازکهه  يو مفاسهد يآن خرابه جهيکه در نت شوديم انينما يخواهريخ

 .ديآمين ديفرد قطعاً پد نيا يدارزمام راندر دو ديآميو گناه بوجود  يقانون
بر ا هر آن مسهموم انهد بخهاطر  هاامروز کشور ياسيس يکه فضا ييهايخراب
ب جلب با منفعت و لذت بخش و موج يزياست که اقتدار و حکومت چ نيا

و  يبهه آن از بهذل هرگونهه سهع دنيرسه يو بهرا شوديتصور م ،يمفاد ماد
 ديهاسهت کهه از آن نبا يطلبث اقتهدارار همهان نيا .شودينم غيکوشش در
اسهت کهه از آن گنهاه  نيهاش امهيالز جهيو نت .داشت تيو موفق ريتوقع خ
کهه  ديهآيبوجهود م يقهانون يو به يمحهورخود ،يأاسهتبداد ر ،يخواهخود

 .شوديو فساد در سراسر جامعه م يموجب انتشار بد

کهه  شهوديمها م يتو فساد مربوط به مبهارزه انتخابها يبد نياز ا يبخش -2

 بتيمصه .از آن اسهت يجزئه از ههم ييو بهدگو گهريد کيهاتهام بستن بهه 

را  يو انجهام هرنهوع گفتهار و رفتهار راديها يانتخابهات بانيکه رق جاستنيا
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خهود و  يروزيهپ يبهرا .کننهديمهادر مبهاح و حهالل تصهور م ريهمچون ش

جتنهاب چ اها به اتهامات نادرست و پواز منسوب نمودن آن گرانيد ستشک

کهه بهدون آن  کننهديم يتلق يغاتياز جنگ تبل يرا بخشورزند بلکه آنمين

 .داننديرا محال م ياسيس يروزيتصور پ

قدر ههم بهد باشهد اتههام  هر ،ياست که اگر فرد نيو دستور اسالم ا ميتعال

 زيعنهوان جها چيبهه هه ،که آن اتهام ا بات نشود يتازمان ،بستن يناروا بر و

 يغهاتيکه در کنفران  و جلسات تبل هايهيانيخطابه و ب فانهتثس. اما مستين

و  نامنديتان مهها را بکرام آن يگونه اتهامات که فقها نياز ،گردندمي راديا

چنهان سهخنان  ههابسا اوقات در اتهام .باشندينم ياند خال رهياز گناهان کب

 زيهرا ن ييگهو نامدش يگناه ،از گناه اتهام ريآورند که غميرا بر زبان  يزشت

 .رديگيدر بر م

تر از کعبههه مقههدس را مسههلمان حرمههت رسههول اهلل حضههرت ثيحههد در

  (1).شمرده است

معاذ  –يمسلمان حت ياست جرم تعرض به مال و جان و آبرو نيا مفهومش

 يانتخابهات غاتيدر تبل کنيل .تر استنياز منهدم کردن کعبه هم سنگ –اهلل

 تيشخصه يو با اتهامهت واهه شوديم ختهير ردر کوچه و بازا فيحر يآبرو

 واريهدو  در يو حته يجلسهات انتخابهات ،هاهمه روزنامه .شوديدار ملکه يو

دارند و در شر  انفجهار  تيحکا ،گريبه هم د يتان بستن و فحاشهشهر از ب

 .قرار دارند

                                                 
 .2032( ترهذي، حهلليث 1)1
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و  هاسههيتها مهردم از دس ،در زمان انتخابات هانامزد يقيحق تيهو انيب -3

 ياوصها  واقعه ديهمنظور با نيا يالزم است اما برا ابنديآن نجات  هايضرر

 :باشديم يدو امر ضرور تيرعا زيگردد و ن انيد بنامز نيا

انصها  را از  ديهگفته نشود و در هر حهال نبا ،قيسخن بدون تحق چي: هاوالً

 دست داد.

 ضهرورتفقهط بهه قهدر  ،هاداسرار نامز يجستجو نديآ شوامر ناخ ني: ااًي ان

تهان نباشهد هاگر ب رايمجال  و نقل محافل نشود ز نييتز هيو ما رديانجام گ

را متهراد  بها آن ميکهه قهرآن کهر ،داخل اسهت بتيغ رهيحتماً در گناه کب

 .خوردن گوشت برادر مرده انسان قرار داده است
 وسفيحجاج بن  هاييبد يشخص مجل  حضرت عبداهلل بن عمر در
امها  .مشههور بهود زيهمردم ن انيم حجاج در مو ست کرد ظلم انيرا ب يسقف

حضرت عبداهلل  ،نبود يو هاييبد انيب يجا ،يمجلس نيکه چن نيبخاطر ا
چهه  اگهر .است بتيغ نياهلل عنهما خطاب به آن مرد گفت : ا يبن عمر رض

از او  بهتيبهر جهواز غ يلهيدل نياما ا ،ستم کرده است اريحجاج بر مردم بس
گنهاه از يآن همهه خهون ب خهتنيمتعال حساب راوند شود بدان که خدمين

 کههيوجود بها .او بشود نزد خدا عقاب ندارد بتيپ  اگر غ رديگيحجاج م
مرجهع  ندارد. ظالم جواز اتيحال ح مظلوم در دفع ظلم از يظالم برا بتيغ

 .ندارد
دادن  ،گهرانيعهالوه از بسهتن تهمهت بهر د ،در انتخابهات يروزيهپ يبرا -4

 ياصهل هاياز برنامهه ،انجهام خهدمات يو ادعها ييستاخود ،روانا هاينسبت
و  ييسهتاکهه خود ديتوجهه داشهته باشه روديشمار مه ب ،هر نامزد غاتيتبل

 حداقل گناه است.  ،يتظاهر در هر مذهب و طرز تفکر اخالق
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دادن بهدون  يمردم جهت شهرکت در انتخابهات را قيتشو ينامزدها برا -5
بهه آنهها جامهه  ديهمقصود چگونهه با دهيو به مزا هايهتامل و تدبر را با وعد

و بهه  هاو عهده شهتريب جاصرار دارند کهه بها خهر نيبلکه بر ا .عمل بپوشانند
 .نديفائق آ گرانيبر د ،گذاشتن آنها دهيمزا

دگرگهون  کسريرا  نياحوال مستضعف ميما انتخاب شو ي: وقتنديگومي مثال

مها فقهر و  .ميکنمهيبهاد آ  يرمنهاطق محهروم شههر را مثهل پها .ميکنمي

 .ميکنمي خيرا از ب يسواديب

گوش شههر را پهر و  ،يخبر هاهيانيو ب هايبلند و سخنران يادعاها گونه نيا

تها  کننهديکوشهش م ،نيدروغ هايپوچ و وعده هاادعا نيبا ا .کر کرده است

 دهند. بيرا فر شيمردم ساده اند

بخهش الزم  ،يتيحمها ايههيياميجلسات و راهپ يبرگزار ،پخش پوستر -6

حد نزاکت و اخالق باشهند  در هاييمايباشند. اگر راهپمي يمبارزات انتخابات

 .ستنديناروا ن

شههر  ياصهل يهاابانيرا در خ يانتخابات هايييمايجلسات و راهپ شتريب -7

ازدحهام  .مشکل ساز است يعبور و مرور مردم عاد يکه برا کننديبرگزار م

 ميگزاران دچار مشکل و سردرگکه ره کنديم جاديا بزرگ کيتراف ت،يجمع

از  يکهيموانع تراف نيبه خاطر هم ماري. ممکن است افراد ناتوان و بشونديم

از کهارگران و کارمنهدان مسهتمند،  ياريو بسه .ماننهدببهاز  شيمعالجه خهو

راه بنهدان و موانهع در  جهاديبها ا .نتوانند به موقع به محل کار خهود برسهند

گشههته و بههه اقشههار  کههاريب يشهههر چههه بسهها کارمنههدان ياصههل يهههاانابيخ

 .ديوارد آ يريناپذجبران يهاجامعه خسارت ريپذبيآس
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 در بهدنما ييو چسپاندن پوستر، سههم بسهزا يانتخابات هاينوشتن شعار -8

بهه  يانتخابهات غهاتيکهار تبل ريناپهذييد و قسمت جداکردن چهره شهر دار

ها بهر چههره تا مدت ضيضد و نق هايشعار نيا از ييهاو لکه رونديشمار م

هم  نيا ک  بر چيه .کننديم ييخود نما يدولتريو غ يدولت يهاساختمان

بهدون  ،گهرانيکه لکه دار نمهودن و بهدنما کهردن سهاختمان د شدياندمين

از آن  فيشهر ثيحد در و .متراد  با غصب و تصاحب آن است شانتيرضا

خدذ شد ا  أهد  )فرموده است:  ه آن حضرتکچنانبه عمل آمده است  ينه
 کيه بهه انهدازه هکيکس 1(1) (نيسدب  أر د إىل رض ظ م  ، طوقو يو  االقي هدةه  اْل

طهوق  نيهفت زمه ي( آن إلامتيدر روز قرا بدون حق گرفت ) نيبلشت زم

 شود.ميکردنش 
 يدارنهد کهه بهدون کسهب اجهازه از و يحتمهاً مهالک هاو ساختمان هاواريد
شهان لکه دار نمهودن و بهدنما کردن نيبنابر .از آنان حرام است يرداربهرهب

را  يسهواديبردن فقر و ب نياز ب يکه ادعا يکسان .است يبرداربدتر از بهره
 ياگهر شخصه و ،شوندميغصب و غارت  نيمرتکب ا ييابا چيبدون ه ،دارند
 ند.رسميکار شود با چوب و چماق به حسابش  نيمانع ا نيسوز و متددل
در  ياديهز يکه آرايو وارد معاملهه شهدن بها کسهان يو فروش را ديخر -9
جداگانهه گنهاه محسهوب  ،ههادارند و وعده انجام اعمال نامشهروع آن ارياخت
 نيا امت،يق اديخبر و غافل از ياز خدا ب ياکثر نامزدها انيشود که در ممي
بهه فسهاد و  اعهه ره جامها هستند کو آن .رواج داشته و متداول است هاکار
  .اندکشانده يتباه

                                                 

 .1633( هعنهلل امحهلل، حهلليث رقم: 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات                                                           هاي جمعه               خطبه

 

1220 

 

الزم  هيسهرما يافغان هاونيليم ،يمبارزات انتخابات ياست که برا يهيبد -10
 يمبالغ هنگفت دست سازش به سهو نيبدست آوردن ا ياست و معموالً برا

 يدههوام طيشهرا رفتنيکننهد کهه بها پهذمي دراز گانهيبزرگ و ب يهاقدرت
 رانيههاقتصههاد کشههور را متزلههزل و و فيههنح يهاهيههپا ،گانهههيب يهاقههدرت
 سازند.مي

 ،نشهوند ازيهمذکور موفق به فراهم نمودن مبلهغ مهورد ن قيکه از طريکسان

از افهراد  شيحزب خهو ،يغاتيمبارزات تبل يمال يازهايطر  کردن ن بر يبرا

پهول  نيها يگهاهکه گاه رنديگيهموطن قرض م عي روتمند و صاحبان صنا

 ،پهول نيهمفهوم کهه در هنگهام اخهذ ا نيبه ا رديگميخود  حکم رشوت به

 ازاتيهبهه پهول دهنهدگان امت دنديبه حکومت رس يگزارند که وقتمي شرط

 .خواهند داد يخاص

قهرار  تيمورد آزار و اذ ،ياگر آنها از دادن پول انکار ورزند به طرق گوناگون و

 .رنديگيم

تر ياحهزاب قهو گهريز داش ايروزيتر باشد و امکانات پکه پرقدرت يحزب هر

مبلغ مورد  يآورواقع گشته و شان  جمع ،اش مو ر تر يباشد، مطالبات مال

 .است شتريب ازشين

 قيهو عم قيو اگر با نظر دق ديفقط به طور مثال ذکر گرد رهيگناهان کب نيا

مجموعهه از  ريهز نيچنهد يدارا ،يکهه ههر گنهاه شهوديمعلوم م ديندشيب

  .گناهان است

در  يديهامو نا اسيهروح  دنيهدم ،گزارشات و انتقهادات نيا ميتقد از غرض

بلکهه غهرض آن اسهت کهه مسهلمانان  ،ستيانتقاد ن يانتقاد برا زيمردم و ن
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را  شهتنيخو ،تا به قدر استطاعت ،را بشناسند شيخو ياجتماع يهايماريب

 يمبتال انستهبا آن دسته از مسلمانان که ناد .از منجالب آن گناهان برهانند

  .ابندينجات  ،افتهي عها اطالگناهانند از قباحت آن نيا

بهر  يري ثچه ته يطوفان معاص نيتن از ا کياشکال که نجات  نيپاسخ ا در

فهرد در اجتمهاع  کيههمهت و اراده  نيترگفت: کوچهک ديجامعه دارد ؟ با

کنهد و در ميرا دگرگهون  يجههان ،آگاهمرد خود کيو  ديقالب به وجود آان

نوشهت جامعهه هر فهرد سهتاره سر« ملت که مقدر کاستار يدهفر هر» واقع:

پرتگهاه  را از افتهادن در يتواند جامعه و ملتهمي شيخو يکه با روشن ،است

 ساحل سعادت سوق دهد.  يگناه و هالکت نجات داده و به سو
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 اسالم دگاهيداز  تيضرورت امن
 هيدهللا عل یحممدد لدل هيوح نيوأم خلقهي خ یوالصلوة والسالم عل نيرب العامل احلمدهلل

َوَضدَرَب اُه  َمدًَلالق قَدَرةَد ق ﴿ :ميقرآنده الع د يف ميهللا احلک قال ،نيآله والحابه امجع یوعل
َِ َّلَلَنَدع ددَم اهَُ  ََهَ اقَدَزددا اُه  َكانَددَ  َآَمةَدد ق م َئَمَةةُدد ق هََ َيَزددا َرَ قد   َت َ َكَنددَر ا َمددَ  ك دداَن َمَكددا َزددا َردَدددق

 ََ  1 (1) ﴾لََباَس اَْل وَع َواَْلََوَف ِبَا َكان وا َةَصةَدع و
 2 (2)املسلم حرام دمه وماله وعرضه.  ي: کا املسلم علالرسول قال

 نينش منيم اــخص صلح کن وز تيرع با

 لشکر است تيدل را رعشاهنشاه عا زانکه

 خلق ياس بدانندــانف متيق ــــيکاشک

  يشمر متيچند که مانده است غنميد تا

 (ي)سعد
 يبـدامن و يآدم کشـ ،قتـ  ،يرانيو ،از سه دهه جنگ شيب يط ما در مردم

  ياست، امروزه به دال دهيد يوانافر يمال و يجان ،يروان ،يروح يهاخسارت
بعنـوان  تي. بحث امنشونديم هاخشونت و يمنناا يگوناگون هنوز هم قربان

 دانميم زمال يرو نيا از ديآميحساب ه ب کشور يازهاين نيتريجد از يکي
                                                 

 .112حنا: ( سوره 1)
 .32( مسلم، حدةث رقم: 2)
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مضـرات  اسـمم و در تيـامن گاهيجا ،تيضرورت امن مورد را در خطبه امروز
و احکـام و  ينـيبانگاه به متون د .ميده قرار ينا امن يامدهايپ آثار و ،يناامن

از  هادر تمـام عرصـه تيـامن تيـاست که هم بـه اهم يکافميمسامقررات 
 تيـبـه امن دنيبخشتحقق  يکه اسمم برا ييهااسمم و هم راه ح  دگاهيد

 ينظـام حقـوق کيـاسمم به عنـوان . ميببر يداده است پميدر جامعه اسم
ــخگو ــه پاس ــامک ک ــاين يج ــرد يازه ــاع يف ــه زمان يو اجتم ــا و در هم ه

 يهااز خواسـته يکـي رايـز قاعده مستثنا باشد. نيند از ااوتميهاست نمکان
 فيوظا نيآن از مهمتر نيمأبشر ت خيطول تار در است و تيبشر امن ياساس

هـا حکومت يريگشـک  هايفلسـفه از يکـي سـت. اساسـاًا هها بودحکومت
بـه همـان  تيباشد. امنميها انسان ياتيح يهاتمام عرصه در تيامن نيمأت

تواند خود را نسـبت بـه مين يمکتب و نظام حقوق چيکه ه است ماندازه مه
از  يکـي فسـهن يفـ تيـتنها امننه رايطرف بداند، زيفارغ و ب ت،يله امنأمس
جهت رشـد مياست بلکه خود، عام  مه يجامعه بشر يازهاين نيترياساس

 باشد.مي ياسيو س ياقتصاد ،يعلم ،يو توسعه فرهنگ
 ؟ميباشميمواجه  ييهاانيچه ضرر و ز اکشور ب در تيامن نبود با
 يدارد؟ اســترات  يخاصــ اتيــنظر و دگاهيــد تيــمــورد امن اســمم در نيــد
 چگونه بود؟ميحکومت اسم فرستاده خداوند در نيبه عنوان آخر امبريپ
 تيـامن ثبـات و ،صلح نيمأت يبرا تواندمي ييکارهاچه راه يکنون طيشرا در
 ؟آمد باشد کار
 صـلح، د،يـتهد ،تيمصون وحشت، مان،يا ،تيامنبحث ) نيا يديکل يهاواژه
 (:ترور
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 تعريفات و مفاهيم:

 :تيامن

بـودن،  شيدر امان و آسا يلغت به معن در ،گرفته شده است "امن" از واژه 

 يعنـيلغـت:  باشـد و امـن درمياز خطر و ترس و آرامـش خـاطر  تيمصون

 يبيآسـيو ب يگزنديب ينعيهم  تيآرامش. امن يو دارا بيآسيگزند و بيب

 دارد و آرامـش در آن بـرـراه نـ بـيـخطر و آس د وـکه در آن گزن يحالت اي

 است.  رارق

 ديـگونه تهددر حالت فراغت از هر :اصطمح در تيامن امن و يهاواژه دو هر

 .نديو حمله را گو ديبا هر تهد ييارويرو يبرا يآمادگ ايحمله و  اي

 :مانيا
قلـب و نبـود تـرس  نانيآرامش و اطم يبه معنا "منأ" هشياز ر مانيا واژه

و « بـا »بـه  ياست، که اگر متعـد «ؤمِنُيآمَنَ، »آن  ديمز ياست. فع  ثمث
 يو اگـر متعـد کردن است قيتصد يباشد به اتفاق اه  لغت به معنا« الم»

 دنيرسـکردن است که در برابر ت دايپ نانياطم يبه ذات خود باشد به معنا
 در مجـرد هـم معنـا اسـت. يصورت با ثمث نين است و در ادرو هراسان ک
از جملـه  يالهـ انيـاد يکانون مياز مفاه ،ينيد يباور قلب يبه معنا اصطمح

ها . قرآن از همـه انسـاناست اهلل م،يدر قرآن کر مانيا ياسمم. محور اساس
 مـانيا ترضـرو ياريبسـ اتيـآآورند؛ امـا در  مانيا اهلل است تا به خواسته
خدا، فرشتگان و  ياز سو شده نازل يها، کتابو رسوالن امبرانيپ به آوردن
کـه مشـتق  ماني. کلمه ااست شده اهلل افزوده به مانيا به زين رهيغ آخرت و

نشـان دهنـده  نيشده است ا انيقرآن ب با مشتقاتش در بار 811امن است 
 است.  تيامن تياهم
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 :وحشت

 ،و بـا لفـا افتـادن و هراس و هـول و دهشـت ميترس و ب :تغل در وحشت

صرف شود  دنيکردن و کش ،داشتن ،دادن ،رفتنيپذ ،خوردن ،بردن ،آوردن

بـروز آن انسـان احسـاس  کند از ديرا تهد ميکه آد يزيچ از :اصطمح در و

 .ديترس نما

 :تيمصون

 .ندومون بـٔ  ما .حفا شدن .محفوظ بودن .مصون ماندن :لغت در تيمصون

 يوکم تيمث  مصون ،نديگو را گرانيوظ ماندن از تعرض دفاصطمح مح در

 تيمگر آنگاه که مجلس از او سلب مصـون ييقضا بيتعرض و تعق پارلمان از

اسـت در  يپلماسـي؛ مصون بـودن عضـو دسـتگاه دياسيس تيمصون کند و

 يـيو جزا ييو مجـازات قضـا بيو تعق يمقررات داخل ياز برخ گرـيکشور د

 کشور. نآ

 :ديتهد
در  دني. ترسـاندادن ميب ،دنيترسان ،کردن ديوع ،کردن ميب :لغت در ديتهد
کـه  نديرا گو يتياصطمح وضع . درنديگو گذاشتن گوسپندان را گريکدي يپ

 کـه از کشـور کيـ در يوجود داشته باشد مث  حالت اضطرار احتمال خطر
 شده باشد.  يتيامن ديتهد هاهيجانب همسا

 :لحص
 و .نـديگو از جنـگ را دنيدست کش سازش و ،يآشت يمعنه لغت ب رد صلح

بـه مفهـوم  دادن است و مردم خود را در امن قرار خود و طيدر اصطمح مح
 نيبـ سـازش و ضـد فسـاد و از يبه معنا شود ومي استعمال زيجنک ن ضد

 .بردن نفرت است
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 :ترور

گرفته شـده  "باعام  اضطر" يبه معنا« Terror» نياز واژه الت ترور واژه

 جـاديا "ديـارعـاب و تهد"بـه  سميو ترور "ترساندن"ترور در لغت به  ،است

طرفـدار ارعـاب و "بـه  Terrorist سـتيو ترور "ترس و وحشت در مردم

 ،يرحمـيب يواژه را بـه معنـا نيا زيمعنا شده است ن "و حکومت زور ديتهد

را  سـميترور "اکيتانيبر"دانشنامه  نيچن. همدينماميو ترس ترجمه  اوتقس

بـر ضـد  ريناپـذ ينـيبشيخشـونت پ ايـارعـاب  کيسـتماتيبـرد س کار"به 

 .رگو فرهنگ بز ياسيهدف س کيبه  يابيدست يها و افراد براها، انسانحکومت

 دانسته است. "سلطه ارعاب و وحشت يقرار بر"واژه را برابر  نيا :ترهيل

 :قرآن در تيامن

درآغـاز  ميدانيمطرح شد الزم مـ قبمً هک يبه سوالت اساس يگوپاسخ يبرا

کـمم اهلل  اتيـآ در ميبنـيب و ميکن جستجو مين کرآقر را در تيامن تياهم

 .باشدمي برخوردار يتياهم و گاهيچه جا از "تيامن" ديمج

دادن صالحان و  قرار فهيخدا و خل تياز اهداف استقرار حاکم يکيقرآن  -1

: ديـفرمامي و کـرده اسـت يمعرف تيرا تحقق امن يانسان يزندگ يطرح کل

َِ لَ   َ ةَوَعدددددَد اُه  الُددددد ﴿ َلَنُةز مَ يآَمة دددددوا َمدددددَةک َم َو َعَمل دددددوا الُصددددداحَلا ََ اَْلََرَض َکَمدددددا  يف  َسدددددَِ
َلَف اُل  ََ َة ُ يَمَ  قَدَبَلَزَم َو لَ   َ ةاَسَِ لَُةز مَ يََل دَم َو لَ  اَرَ ضد  يالُد َ  َةز م  ةََل َم د َمکَن بَدَعدَد   َ َمد بَددَن
ََ ةال  َعب دددددد وَنيةَخدددددَوَ َزَم َأَمةددددداق  َو َمدددددَ  َکَندددددَر بَدَعدددددَد  لَدددددَ   َه ولةَدددددَ    دددددم   ةاق يَشددددد يب َشدددددرَک و

 1 (1) ﴾اَلناَسق َو

                                                 

 .55نور: ( سوره 1)
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کرده اند، وعـده  ستهيشا يآورده و کارها مانياز شما که ا يبه کسان خداوند

د. همـان هـدخود قرار  نيجانش نيسرزم نيآنان را در ا داده است که حتماً

کــه  ينــيقــرار داد و آن د نياز آنــان بودنــد جانشــ شيکه پــيکســانگونــه 

 يمنـيرا بـه ا شـانمياست به سودشان مسـتقر کنـد و ب دهيپسند شانيبرا

 نگردانند. کيرا با من شر يزيمبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چ

َا  د ا بَدلَدداق آَمةدداق َو َعدَو َإَ  قداَل َإبَددرا يم  َربَن ا َ ﴿ :ديــفرماميدر جـاي ديگــر  – 2
َِ َمَ  آَمَ  َمَةز َم َِبهَُ َو اَلَيَوَم اَْلَخدَر قداَل َو َمدَ  َکَندَر  َه َمَِنع ده  قَلديالق   اَر  َق َأَ َله  َمَ  الًُلَمرا

ُ َأَضَئرُّه  َإيل  1 (1) ﴾اَلَمصي  َع اَب الُةاَر َو بََةَس  ُث 
را  "نيسـرزم" نيـا ،گفـت: پروردگـارا ميکه ابراهميهنگا ديآر اديبه  يعني

 مـانيا نيکه به خدا و روز واپسـيامن قرار ده و به اه  آن، به کسان يشهر

خـواهم  نيگردان. فرمـود: چنـ يو محصوالت روز وهيگونه ماند، از هرآورده

کنم سـپس او را بـه عـذاب مـي داراو را برخور يکه کفر ورزد اندکو هر کرد

 ميحضـرت ابـراه اسـت. يبازگشـت يجاآن بـد و ،سازمميآتش گرفتار 

توجه کرد و از خداوند خواست کـه  يفطر ازين نيهنگام بنا نهادن کعبه به ا

 برخوردار سازد. "تيامن"را از نعمت  نيآن سرزم

آن جا را چون خانه 2(2) ﴿َوَإَ  َ َعَلَةا اَلبَدَيَ  َمًلَابَ ق لَلةُداَس َوَأَمةقدا﴾ هيبنا به آ خداوند

 ريـمکه را بـه امـن تعب نيو سرزم يحرم اله زيمردم قرار داد و ن يابر يامن

                                                 

 .126بقره: ( سوره 1)
 .55نور: ( سوره 2)
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َو ََلَ ةَددَرَوا َأُا َ َعَلةدا َحَرمداق آَمةداق أَ ﴿ :ديفرماميکند: جعلنا حرماً امنا، وهمچنان مي
ََُئف   ََ َو  الُةاس  و ةد َِ ََ َمَ  َحَوَلَََم َأ  ََباَلباَطَا ةد َؤَمة و  1 (1) ﴾بََةَعَمَ  اهَُ َةَکن ر و

حرم مقدس پروردگـار  نيشمرد که در امي ياله يرا ارمغان تيامن نيهمچن

 و م  دخله کاَ امةا""گردد: ميوارد شوند اعطا 

 نيبرخوردار باشد، بـه عنـوان سـرزم تيکه از نعمت امن يدر قرآن شهر -3

 ق کانَدَ  ةَدَو َضدَرَب اُه  َمدًَلالق قَدرَ ﴿ هيـشده است و بنا بـه آ يمعرف يو مثال يآرمان
َِ َّلَلَنَدع ددَم اهَُ  ََه اقَدَزددا اُه  لَبدداَس  َت َ َکَنددَر آَمةَدد ق م َئَمَةةُدد ق هََ يزددا َرَ ق زددا َردَددداق َمددَ  ک دداَن َمکددا

 ََ  2 (2) ﴾اَْل وَع َو اَْلََوَف ِبا کان وا َةَصَةع و
را کـه  يزده: مجتمعـ يمثلـ "و کفران نعمت انيعاقبت طغ"يبرا و خداوند

جا فـراوان از همـه شـانيروز ،بودنـد "از دشـمن و حـواد "و آرام  آسوده

 ياخداونـد هـم بـه سـز ،کردنـد يخدا را ناسپاس يهاپس نعمت ،ديرسمي

و طعم آن را بـه  ديها پوشانو ترس را به آن يکردند لباس گرسنگميچه آن

امن،  هزند کميرا مث   ياهي. خداوند به عنوان الگو و نمونه، قرديها چشاننآ

 دهيفرارسـ ياش به طور وافر از هر مکـانيآرام و مطمئن بوده و همواره روز

 است.

اه  حق از باطـ ، بـه اهـ   زياست که در تم يپاداش نيتربزرگ تيامن -4

ََ َأُنک َم َأَشدرََکِ َم ﴿ :ديفرماميشود. ميحق اعطا َو َکَيَف َأخاف  ما َأَشرََکِ َم َو ال ََتا  و

                                                 

: عةكسوره ( 1)  .67بِو
 .112حنا: ( سوره 2)
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ََ ک َةدِ َم  َدَعَلم دَو َمد َ  ةد ةَد َنَل بَدَه َعلَدَيک َم س دَلئااق  َدَهيُّ اَلَندرةَقنَيَ َأَحد ُّ َِبَْلَ َلََ َِبهَُ مدا  و 1(1) ﴾َإ
کـه شـما از  يبترسـم در حـال ديخدا کرده ا کيچگونه من از آنچه شما شر

خـدا  کيبر شـما نـازل نکـرده شـر يليرا که خدا درباره او دل يزيچ کهنيا

 "مشـرکان ايـموحّـدان "از دو گـروه  کيپس کدام  د؟يهراسمين ديانموده

 يموحّدان خود را از طرف جمادات ب !د؟يدانمياگر  ،است يمنيسزاوارتر به ا

داننـد و مشـرکان از جانـب مالـک همـه سـودها و ميدر امـن  انيسود و ز

متعدد  اتيآ هستند؟ در تيامن ستهياز دو دسته شا کيکدام  يعني .هاانيز

 را باعـث نـزول تيامن يحت سخن گفته است، تيامن تيمورد اهم قرآن در

 داند.مينعمتها  يوروف و يتمام برکات آسمان

 :اتياز منظر روا تيامن

اسـت  ينکته کاف نيدر اسمم، هم تيبرجستة امن گاهيو جا تيمورد اهم در

قـرار گرفتـه اسـت  ياز دو نعمت يکيدر زمرة  يمشهور تيدر روا تيکه امن

}کدا گرفتـار شـود:  يبتيبه مص نکهيمگر ا شناسد،يقدر آن را نم که انسان
ــورد 2(2) املسددلم حددرام دمدده ومالدده وعرضدده   املسددلم علدد ــه م ــت ک ــت اس دو نعم

 و ينعمت سـممت ميو دو تينعمت امن يکياست؛  يو ناسپاس يقدرناشناس

 ةيـگرفته که شام  کل مرحله اول قرار در تيروا نيدر ا تيامن ،ينشاط آدم

صـورت  بـه ايـشـک   نيـبـه ا تيـ. اساسا واژة امنباشديمفهوم م نيا دابعا

موضـو  بـا  نيـتوجه بـه ا شتريو ب ستيموجود ن ميدر متون اسم "ةيامن"

                                                 

 .81انعام: ( سوره 1)
 .2564: ( لحيح مسلم2)
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 يلغـو شةياست. ر رفتهيصورت پذ "اَمِنَ"مجرد  ياز ثمث يعبارات و مشتقات

و  "مانيا"، "مانياست"مانند  يو با مشتقات "امن"مجرد ياز ثمث تيواژة امن

و آرامش در برابر خوف و فقدان خوف،  نانيمفهوم اطماست که به "يمنيا"

 شده است. فيتعر يدلهره و نگران

و ضـرورت  تيـبارة اهم در يمطالب فراوان :ثيحد انيبزرگان راو سخنان در

 يف لدبح معداىأمد  » :نـديفرمايم اکرم امبريپ جمله وجود دارد. از تيامن
ا ه ک ،ومهةده قِو ةعسربه  بدنه آمةاق يف  1(1) « اي حب ا  ايله الدن ِ  يحّنن

 شياست و قوت روز خو منيا شيهر که تنش سالم است و در جماعت خو 

 مد هِبدؤم  مد  َل  مدا  دو» دارد، جهان سراسر مال اوست. قـال رسـول اهلل
 2 (2) « اره بوائقه

دانسـته  او در امـان نباشـد، مـؤمن تيـاز آزار و اذ اشهيرا که همسـا يکس

املسدلم حدرام دمده   کدا املسدلم علد» گونه رسول خدا فرموده:نيهم و .شودينم
 3(3) «وماله وعرضه

امن( ) مياو حر يو برا .مسلمان را محترم شمرده يخدا، خون و مال و آبرو 

پرنـدگان  تيـو از امن قرار داده و گمان بد بردن به مسلمان را حـرام کـرده.

 ديحـق نـدارد او را صـ يالنه خود است، کسـ رد ياتا پرنده»غفلت نکرده: 

و الزم  کـرده ديـمن از نظر آبرو، مـال و جـان تاکؤم ميو بر حفا حر «کند

                                                 

 .671( اب  حباَ، رقم حدةث: 1)
 .102، ص 6( ج 7( مصةف اب  ابی شيبه، حدةث رقم )2)
 ( لحيح مسلم.3)
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  يـاز قبا يحضـرت بـا بعضـ دانسته که مـؤمن از هـر نظـر محتـرم باشـد.

و با  ،مرکز اسمم حفا شود تيبست تا امن مانيپ نهياطراف مد رمسلمانيغ

جهـت تـمش کـرد. او در  نيـدر ا يو جنگ ميکارآزموده رز يروين  يتشک

 هيـاول تههسـ ،يکم و ادوات محدود جنگـ يرويآواخر سال اول هجرت، با ن

 ارتش اسمم را ساخت.

در مقابـ  دشـمن بـزرگ  امبريـجنگ تبـو  کـه از غـزوات مهـم پ در

 کيـمقابله بـا تحر يحساس شده بود، برا اريبس نهيمد طيبود، شرا يخارج

 نـه،يو احتمـال توطئـه و حملـه دشـمنان اطـراف مد نهيمنافقان داخ  مد

قـرار داد تـا در نبـود  نهيخود در مد نيرا جانش ههجکرم اهلل و يحضرت عل

را اداره و از هرگونه توطئـه  مياسم اديبن مرکز نو رومند،ين يفرد ،خودشان

  .کند يريجلوگ

 يهـم اسـتفاده کـرد. بـرا تيـامن نيمأت يبرا ياطمعات تياز فعال حضرتش

کنـد و  يخـود را مخفـ يداد تـا مسـلمان تيعباس مامور شينمونه به عمو

کننـد  نيکم داديم تيمامور يو به بعض برساند. شانياخبار مشرکان را به ا

جاسوس فرستاد تا  ياو قب  از غزوه بدرکبراخبار دشمن را به او برسانند.  و

 يبرا در شب يو نگهبان ي، پاسداربه کسب خبر بپردازند شيدرباره قافله قر

 فيانجـام وظـا ،مـردم يو پناه بودن برا گرانيد ازيرفک ن مردم تيحفا امن

از حـرام، حفـا چشـم.  دنيبدون ترس از مممت مـردم، دسـت کشـ ياله

نـاموس را  آبـرو و و رضعـ ،يمـال ،يجـان تيامن تيفراوان که اهم ثياحاد

 نيـا در هکـ فروان نموده است يداتيکأها تآن نيمأت يبرا محترم شمرده و

 عد  الةدي يف الصدحيحني عد  أيب  رةدرةگنجد. مينها نآتمام  مقال ذکر
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إال هللا عصدم  لده مد  قدال: ال إ .قال: أمِر أَ أقا ا الةداس حدي ةقولدوا ال إلده إال هللا
ا أَ ويف رواة  ملسدلم حدي ةشدزدو  .وحسابه عل  هللا ع  و ا حبقهماله وننسه إال  مي

 1 (1) .يب اال إله إال هللا وةؤمةو 
 :تيامن نيتأم منوره براي مدينه درميعمو ةنام پيمان

تفا هم نسـبي  يهوديان، ميان مسلمانان و به مدينه، پيامبر ورود آغاز در
شـکن بودنـد و يهوديـان تصـور بت پرسـت وخدا دو زيـرا هـر داشت؛ وجود
حمـمت مسـيحيان روم، در امـان خواهنـد  تقويت اسمم از کردند که بامي
ي هـاپيمان و هاخزرجيـان بسـتگي اوسـيان و هـا وانگهي ميـان آن د. ونام

وحدت  بر داد داير قرار" روي اين جهات پيامبر اشتديرينه نيز وجود د
 نيـز آن را امضـا " خـزر  اوس و"يهوديـان مدينـه  انصار نوشت و مهاجر و

ن تمطي محترم شمرد که يها را طي شراثروت آن آئين و کردند، پيامبر
کام  آن را سيره نويسان ضبط کرده اند. از آنجا که اين قرارداد يـک سـند 

بـه آنـان " اسـت کـه چگونـه پيـامبر از آن حاکي تاريخي زند ه است و
متحـد در برابـر  ةبا ايـن پيمـان توانسـتند يـک جبهـ گذاشته ومياحترام 

در  البتـه کنيم.مـي نقاط حساس اين سند را ذکـر ،دشمنان به وجود آورند
اي جـدا از مسلمانان امـت واحـده کهروشني قيد شده است ه مفاد قرارداد ب

 ارتباط بـين مسـلمانان و وم  دَو الةداس"  اهنم ام  واحدة" مردم ديگر هستند
 نبايد بين مسلمانان دوري باشد. کافران نيست و

 از اين اتحاديه بيرون برود.« محمد»کس حق ندارد بدون اجازه چـ هي1

                                                 

 .32و مسلم برقم احلدةث:  .19( لحيح البَاری، رقم حدةث: 1)
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 و ،محتـرم اسـت ،( از اين افرادهر مجروحي )تا چه رسد به مقتول نـ خو2
انجام خـود و سـر گير او شده وهر کس خون کسي را بريزد قصاص او دامن

 که قات  ستمديده باشد.بيت خود را هم  کرده است مگر ايناه 
هزينـه  ،جنگندميدوش هم مسلمانان دوشا ي که يهوديان ويهاـ در جنگ3

هر کـس کـه بـا متحـدان ايـن پيمـان  ها است، وعهده خود آن بر هر کدام

 بجنگد بايد متحدا با او جنگيد.

ـ مناسبات هم پيمان بر اسـاس نيکـي وخـوبي اسـت وبايـد از بـدي دور 4

 باشند.

در چنين صورت بايـد  ،ـ هيچ کس نبايد در حق هم پيمان خود ستم کند5

 ستمديده را ياري کرد.

حـرم اعـمم ة امضـا  کننـدگان ايـن پيمـان منطقـ يبرا "يثرب"داخ   -6

 گردد.مي

نبايـد  است، ـ جان همسايگان کساني که پناه داده شده اند، بسان جان ما7

 به او ضرر رسانيد.

يک ملت در مدينـه زنـدگي  مانند يهوديان امت واحده اند و ـ مسلمانان و8

 را دارند. هر يک دين خود خواهند کرد و

 :هيبينامه حد صلح

نجنگنـد  گريد کيسال، با  که در ده بندنديم مانيو مسلمانان پ شيقر -1

 نزنند. خونيشب گريدکيو به 
و بـه مسـلمانان پنـاه آورد،  زديـبگر شيقـر انياز مکه از م يهرگاه فرد -2

 ياز مسـلمانان بـه سـو يکياگر  يگردانند، ول باز شياو را به قر ديمحمد با
 .ستيزگرداندن او نابموظف به  شيقر خت،يگر شيقر
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 ببندند. مانيکه خواستند پ يالهيو مسلمانان آزادند با هر قب شيقر -3
و  ندهيبازگردند و در سال آ نهيسال به مد نيا ستياو با روانيمحمد و پ -4

بـه شـرط  نـد،يايکعبه به مکـه ب ارتيز يبرا تواننديپس از آن، م يهاسال
در غـمف، بـه  ريجـز شمشـ يحمسـدر مکه نمانند و  شتريکه سه روز بآن

 همراه نداشته باشند.
و  فيدر انجام تکـال مان،يپ نيکه در مکه هستند، به موجب ا يمسلمانان -5

 ايـحق نـدارد بـه آنـان آزار برسـاند و  يخود آزادند و کس ياعتقادات مذهب

اسـمم، وادار کنـد؛  نييـآنان را بـه رهـا کـردن آ ايها را مسخره کند، و آن

و  هسـتندآزاد  نـهيدر مد يدر انجـام عبـادات مـذهب زين شيقر نپرستابت

 ها را ندارند.مسلمانان حق تعرض به آن
 تيرا بـه رسـم گريدکيـکـه امـوال  بندنديم مانيو مسلمانان پ شيقر -6

 بشناسند.
شـان محتـرم جـان و مال شوند،يبه مکه وارد م نهيکه از مد يمسلمانان -7

 ندارد. ارحق تعرض به آنان  ياست و کس
کـه  ميرسـمي جـهينت نيـبـه ا شـده اديـ يهابه مفاد پيمـان نامـه توجه با

ديني تمش فراوان نمـوده  براي ايجاد احساسات مشتر  ملي و" پيامبر
ي قاب  توجهي نيز بـه دسـت آورده اسـت هابه شهادت تاريخ موفقيت و اند

 نيمأتـ و ميجهت تحقق وحـدت امـت اسـم اساسي در يهاکه يکي از راه
 بـا زيـامـروزه ن زمـان مطـرح بـوده اسـت و در آن عصر و يسرتاسر تيامن

 موجود را از يمشکمت ميتوانميما  ياله آوراميپ نيو روش ا رهيبه س تمسک
 يملـ يهمبستگ اسوه بزرگ ح  نموده وحدت و نيا وهيش و زميمکان قيطر
منـد بهره تيامن نعمت صلح و از يبرادر و يهمدل هيدرسا و ميينما جاديرا ا
 .ميشو
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 :است تيسالم، طلب امن فلسفه
 ديمورد آن تاک باشد که درميسمم دادن  اسمم نيدة ديآداب پسند از يکي

 فروان شده شده است.
و  بيـگونـه نقـو و عسممت از هر يسمم در لغت، به معنا ست؟يچ سمم

از  يکـيو نقـو اسـت،  بيـو منـزه از ع ريفناست و چون خداونـد فناناپـذ
 است.« سمم»او  يهامنا
است. پـس در اصـ ، سـمم  "تيتح"اظهار محبت در آغاز ممقات  گونه هر

 اتيـو ح يسـممت يدعا کردن بـرا يو به معنا اتياز ماده ح ت،يهمان تح
السـمم " ايـباشـد  "کميالسمم علـ"دعا به صورت  نياست ؛ خواه ا گرانيد
 يرزوآ و تيـاق تحمصـد نيترروشـن ن،يـا . بنـابر"اهلل ا يـحَ" ايـ "نايعل

 ، سمم کردن است. يسممت
 ينـوع گريکـدياظهار محبت، در ممقـات بـا  يبرا يروشن است که هر ملت

و نشانه محبـت و احتـرام اسـت و  ابديمي ينمود عمل يدارد که گاه تيتح
اسـت و  يلفظـ تيـاست. در اسمم، سمم کردن نشـانه تح يلفظ زين يگاه

 سمم است: زين انيبهشت تي، تحهاتيو روا هاهيآ يبنابر برخ

ََ َ يَزا َتََُي ق َوَساَلمقا ﴾ ََ اَلغ َرَ َ  ِبَا َلََب وا َوةد َلُقَو  1(1) ﴿أ ولََةَك ُي ََ َو
 يهاکـه داشـته انـد، غرفـه يهستند که به خاطر صبر يهمان کسان نانيا 

در  نيچنـهم شـان بنوازنـد.و در آنجا به درود و سمم ابنديبهشت را پاداش 
 :ديـفرماميکرده آنجا کـه خداونـد  رهنکته اشا نيخداوند به ا ميسوره ابراه

 اه  بهشت، سمم است. تيتح

                                                 

 .75 رقاَ: ( سوره 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ديدگاه اسالم ضرورت امنيت                          هاي جمعه                    خطبه

 

1236 

 

 ِ ز مَ يدس دَبحاَنَ  َأللنز دُم َو َتََ  زدايَدَعدوا  َم  ﴿ :ديـفرماميسـوره فرقـان  در همچنان
ََ احَلََمد  َهَن َربَن اَلعاَلم زاي   1 (2) ﴾نيَ َسالٌم َو آَخر  َدَعوا  َم َأ

َدر   َ ةَو أ َدَخَا اُل ﴿ :ديفرمامي َْ ِت  َِ َ ةندا َمدَ  ََتَََِزدا َاَْلهَندار   يآَمة وا َو َعَمل وا الصنداحَلا
ََ َرّبَنََم َتََ  زاي   َ ةخاَلد  2 (1) ﴾َسالمٌ  زاي  ِ ز مَ يِبَََ 
 قيـو بـه تحق3(2) ﴾قال وا َسدالماق  يَِبَلب شر  ميَو َلَقَد  اَئَ  ر س َلةا ابرا ﴿ :ديفرمامي 

 نيبه ا زيآمدند و گفتند: سمم. ن ميفرستادگان ما به همراه بشارت، نزد ابراه

َِ ر س دددل َةا َإبَددددَراَ يَم َِبَلب َشدددَرً قَدددال وا َسددداَلمقا﴾مون اشـــاره دارد: مضـــ َُ  (3)﴿َوَلَقدددَد َ دددا
 :جملهآن سمم کردن آمده است از تيمورد اهم در ياديز ثياحاد4

 د َؤَمَةدوا، وال  َ  َحدُي َوالُدَ ي نَدَنَسدي بَيَدَدَه ال  َدَدخ ل وا اْلَةُد» ديـفرمامي رسول خدا
َشدددديُت َإَ ا  َدَعَلِ م ددددوه ََتَددددابَدَبِ مل َأَ ش ددددوا الُسددددالَم   ََتَددددابُّوا، َأَو ال أد لُّك ددددَم َعلَدددد  د َؤَمة ددددوا َحددددُي 

: سوگند به ذاتي که جانم در دست اوسـت، بـه بهشـت وارد نمـي (5)«بيدَةكم

د، تا ايمان آوريد و مؤمن بشمار نمي رويد تا با هم دوسـتي کنيـد. آيـا شوي

شما را به کاري راهنمائي نکنم که چون آن را عملي کنيد با هـم محبـت و 

 دوستي مي نمائيد؟ سمم را در ميان تان پخش کنيد.

 :آن اميپ سالم و گاهيجا

                                                 

 .10ةونس: سوره  (2)
 .23( سوره ابرا يم: 1)
 .68 ( سوره  ود:2)
 .69 : ود( سوره 3)
 .5195( سة  ايب داؤد، حدةث 4)5
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امـان  و در بيـسـممت از ع يخداوند و به معنـا يهااز نام يکيسمم،  - 1

 بودن از فناست.

 به طرف مقاب  است يسمم، نشانه محبت و احترام قلب - 2

 سنت سمم کردن در مل  گذشته وجود داشت. - 3

و همــه  ايــامــت، انب يبــرا يســممت و تـيـــطلــب امن يـعنـــيســمم  - 4

 موجودات است.

 کند.مياش سمم دهيخداوند بر بندگان برگز -5

 کنند.ميشت سمم فرشتگان به اه  به - 6

 است. اديز ارياجر و پاداش سمم کردن بس - 7

 تيـدر حال نماز، نشانه اهتمام اسمم به اهم يوجوب جواب سمم، حت - 8

 است. تيامن

 شرو  کردن سخن با سمم است. - 9

است که سمم را پاسـخ  ياز کس شيب د،يگوميکه سمم  يپاداش کس - 10

 دهد.مي

در سـمم کننـده و  يفروتن يخو تيودکان، سبب تقوسمم دادن به ک - 11

 شود.ميدر کود   يباورو خود تيشخص جاديا

در  يداند که احکام خاصمي ياشار  مقدس، کلمه سمم را تنها کلمه - 12

 هم جواب سمم فرض است. نماز در يحت نديگوميفقها  از ياريدارد. بسيپ

 :تيامن انواع
 :يوينمود اما دن ميتقس ياخرو و ييايدن ،يهاتوان به گونهميرا  تيامن
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 دنيرسـ بياست که در آن فرد فارغ از ترس آسـ يحالت :يفرد تيامن .1
 /کند ياز دست دادن آنها زندگ ايخود  يآبرو ايمال  ايبه جان 

رفـاه و  جـاديا يآن بـرا يکه خـانواده و اعضـاميهنگا خانواده: تيامن .2
و به ح  هر چـه  شندينديشک  و خطر بشان از هر گونه م تيو امن شيآسا
 تر آن بپردازند. کيسر

اسـت کـه کـردار  يديـاز تهد يحالت فراغت همگـان :ياجتماع تيامن .3

از  يبخشـ ايـميدر تما يگروهـ ايـ يفـرد يايـدستگاه  ايدولت  يرقانونيغ

است کـه قـانون، بـا  نيفرض بر ا د،يجد يآورد. در نظام حقوق ديجامعه پد

کـه از آن  يدادن کسـان فـريو حقوق فـرد و ک هايآزاد يو حدگذار فيتعر

 .کنديم يرا پاسبان يو اجتماع يفرد تيامن ،اندگذشته فراتر حدود پا

و  يملـ تيـابعاد امن نيتراز مهم يکي يفرهنگ تيامن :يفرهنگ تيامن .4

واقـک  ،ينـعقم يهاسو فرهنگ جامعه از مولفه کيبه مفهوم آن است که از 

شـک   مـيمطلـوب عل يارهـايو منطبق بـا مع ايه، عادالنه، پوسازند نانه،يب

 در نضم زيجامعه ن يفرهنگ داتيفرهنگ و تول گريد يگرفته باشد و از سو

برخـوردار باشـند. از  يانـدهياز رونـد رشـد فزا دها،يامان بودن از خطر تهد

و  هـاتنو  هيـبـردن کل نياز بـ يبـه معنـا يفرهنگـ تيـامن ،يمنظر اسمم

 يسـاز کسـانيو  يافراد اجتما  در حوزه فرهنگـ نيموجود در ب يهاتفاوت

 هـاتفاوتمواظبت شود تـا  ياسي. البته الزم است در هر نظام سستين هاآن

 ثيـاز ح يستيباميدائماً  هاشکاف نينشوند و ا  يتبد قيعم يهابه شکاف

 يدگيهـم پاشـ کنترل شود تا جامعه دچـار از هاعمق و سطح توسط دولت

 يفرهنگـ تيـامن نيدر تضـم يمقابله با تهاجم فرهنگ گريد ياز سو .نگردد
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و  يفرهنگـ بيـتخر ،يفرهنگ  يسه صورت تحم يمهم است که دارا اريبس

 باشد.مي يفرهنگ ديتهد

الزم  نهيآرامش و طمان نيتام يبه معنا ياسيس تيامن :ياسيس تيامن .5

مقابلـه بـا  از راه شيشهروندان قلمـرو خـو يکشور برا کي تيتوسط حاکم

آنـان در  ياسـيحقـوق س نيتضـم نيو همچنـ يمختلـف خـارج داتيتهد

باشـد. نظـام مي هـاآن ياسـيو س يسرنوشت اجتماع نييمشارکت جهت تع

مشـارکت و دخالـت مـردم در   يو تسـه يبخشـامکان يدر راسـتا ياسيس

و حضـور آزادانـه و برابـر  تيـامن يستيباميسرنوشت خود و جامعه  نييتع

 ايـوادار  يخاصـ ياسـيرا به داشتن بـاور س چکسيفراهم آورد و هرا  شانيا

 بازداشت نکند.

 گـاهيجا ياقتصاد تيامن دهيا ،يمديم 1945از سال : ياقتصاد تيامن .6

تـمش  هـااسـت. و همـه آن افتـهي ياسـيس يهادر دستور کار نظام ييواال

 از نظــر کننــد. جــاديا ياقتصــاد تيــمــردم خــود امن يانــد کــه بــرانموده

 وهيشـ يحفا و ارتقـا زانيعبارت است از م ياقتصاد تيامن «ماندلرابرت»

 يکاالهـا و خـدمات؛ هـم از مجـرا نيمأت قيجامعه از طر کي مردم يزندگ

  .يالملل نيب يو هم حضور در بازارها يعملکرد داخل

 طيو شـرا ستيبعد ز ت،يامن نياز جمله ابعاد نو: ستيز طيمح تيامن .7

توانـد موجبـات مياز آن جنبه کـه  ستيز طيباشد. محميهر کشور ميياقل

کشـور را فـراهم سـازد،  يو روانميو سممت جس ياقتصاد يهاهيبن تيتقو

. ديـآميبه شمار  يمل تيکننده در جهت اهداف امن تيمطلوب و تقو يعامل

 ينسـب تيـاسـت کـه امن يطيبه مفهـوم وجـود شـرا ست،يز طيمح تيامن
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 ةگهـوار يهـااز فعـ  و انفعال يناش يدهايو تهد را در برابر خطرها يمطلوب

 يو اشاعه  يصوت يخا ، آب و هوا، آلودگ يآلودگ ،يجو يهادهيپد ن،يزم

 ن،ثمربخش و با نشاط انسـان، جـانورا سالم، اتيح يادامه  يبرا هايماريب

جامدات، فـراهم  بيموجودات زنده و عدم تخر ميتما يو به طور کل اهانيگ

  .اسمم ياسينظام س در تيبهرام، امن ،يکاظم سازد. اخوانمي

 شـانيکشورها يطيمح ستيز يهاي گيو قيبا مطالعه دق ياسيس يهانظام

 طيحفـا محـ ياسـتانداردها تيـراسـتا و رعا نيـدر ا ميعل يزيرو برنامه

( 1)را فراهم خواهند سـاخت. ياو منطقه يمل تيامن تيموجبات تقو ست،يز

از دسـت دادن  ديـفـارغ از تهد ياست که ملتـ يحالت :يعموم تيامن .18

 شيخا  خود به سر برد. امروزه، کماب اي ،ييدارا ت،ياز جمع يبخش ايتمام 

وجود داردکـه مقصـود از آن  يتيامن ياسيس سيپل يکشورها نوع ٔ  در همه

و جاسـوس بـه داخـ   رانگرياز نفوذ عوام  محر  و و يريبنابرفرض، جلوگ

 ياسـينظم س ةکنند ديتهد يرقانونيغ يهاراه از کهيکسان يسرکوب وکشور 

 سيباشـد قـدرت پلـ ترخواهتيـتمام مي. هرچه نظانديآيموجود به شمار م

 يهـاگونـه نظامنياست. ا شتريو شدت و خشونت آن در آن نظام ب ياسيس

 ايـمخالفـان  گذارنـد،ينم يو قـانون يمخالفت علنـ يبرا يکه مجال ياسيس

 گـريد يهـانام ايـ "يملـ تيـدشـمنان امن"ه نام خود را همواره ب ناندشم

 .کننديسرکوب م
ها در حالـت تعـادل و است که در آن قـدرت يحالت :يالمللنيب تيامن .9

. فتديبه سر برند و وضک موجود در خطر ن گريکديبه قلمرو  يازيبدون دست
                                                 

اسمم. ياسيدر نظام س تيبهرام، امن ،ياخوان کاظم( 1)
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 اي)و  قدرت لحاظ از فراترگذارد، پا خودٔ   ها از محدودهاز قدرت يکيهرگاه 
 است. در خطر افتاده يالمللنيب تي( مخالف، امنيهاقدرت

 کند،مي تيحکا ياخرو تيکه از امن اتيآ يبرخ در :ياخرو تيامن .10
از دو  کي: کدام ديفرمامي سوره انعام آ در کام  دارند: مانيکه ا يکسان –1

ةَقنَيَ  َدَهيُّ اَلَندرَ ﴿هسـتند؟  يمنيتر به ا ستهيپرستان و خداپرستان شاگروه بت
 ََ ِ َم  َدَعَلم و ََ ك ةدَ اهـ   و نيمـومن نيبـ سهيمورد مقا همان در در ﴾َأَح ُّ َِبَْلََمَ  َإ

ــ   ــفرماميباط الُددَ ةَ  َآَمة ددوا َوََلَ ةَدَلَبس ددوا َإمَدداهَن َم َب  َلددمت أ ولَةَددَك ََل ددم  اَْلََمدد   َو  ددَم ﴿ :دي
 ََ  الودنـد،يا شـر  و سـتم نخـود را بـ مانيآوردند و ا مانيآنها که ا ﴾م َزَِد و

 1 (1) !افتگانندي تيها هداهاست؛ و آنتنها از آنِ آن يمنيا
 :کنندمي يرويخداوند پ يتيآنان که از برنامه هدا -2
 ﴿ ََ   2 (2) ﴾ ََإُما هََ ََيُةك َم َميَن   دقً َ َمَ   ََبَع   َداَي َ اَل َخَوٌف َعَلَيَزَم َواَل   َم ََيََ ن و

کنند، نـه  يرويکه از آن پ يشما آمد، کسان يمن برا ياز سو يتيهدا هرگاه
 شوند. نيهاست و نه غمگبر آن مييب

 :دهندميانجام  ستهيدارند و اعمال شا مانيا امتيکه به خدا و قيکسان -3

َُ اُلَ ةَ  َآَمة وا َواُلَ ة َ ﴿  َواَليَدَوَم اَْلََخدَر َوَعَمدَا د وا َوالُةَصارًَ َوالُصابََةنَي َمدَ  َآَمدَ  َِبهَُ  اَإ
ََ َلاحَلقا  َدَلز َم َأَ ر   َم َعَةَد َرّبَنََم َواَل َخَوٌف عَ   3(3) ﴾َلَيَزَم َواَل   َم ََيََ ن و

و نصـارا و  دنـديگرو هـودي نيـيکه بـه آياند و کسـانآورده مانيکه ا يکسان
ح انجـام آورنـد، و عمـ  صـال مـانيا زيان هرگاه به خدا و روز رسـتاخيئبصا

                                                 

 ( َترةج آايِ قبالق گ شِه.1)
 .38بقره: ( سوره 2)
 .62بقره: ( سوره 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ديدگاه اسالم ضرورت امنيت                          هاي جمعه                    خطبه

 

1242 

 

 يگونه تـرس و انـدوهچيدهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و ه
 .ستيها نبر آن

 :شدگان به خدا ميو تسل كوكارانين -4
بَدلَدد  َمددَ  َأَسددَلَم َوَ َزدده  َهَُ َو  ددَو حم ََسددٌ   َدلَدده  َأَ ددر ه  َعَةددَد رَبنَددَه َواَل َخددَوٌف َعلَددَيَزَم َواَل   ددَم ﴿

 ََ  1 (4) ﴾ََيََ ن و
ش او نـزد باشـد، پـادا کوکاريخدا کند و ن ميخود را تسل يکه رو يکس يآر

هاسـت و نـه بـر آن ينـه ترسـ "گونه کسان نيا" پروردگارش ثابت است؛ و
 شوند.مي نيغمگ

ُ ﴿ دهند:ميکه منت ن يانفاق کنندگان -5 ََ َأَمدَواََل َم يف َسدَبيَا اهَُ ُث  الُدَ ةَ  ةد َةَنق دو
َدددَم َواَل َخدددَوٌف َعلَدددَيَزَم َواَل   ددددَم اَل ةد ََِبع ددد ََ َمدددا َأنَدَنق دددوا َمةادددا َواَل َأ قً ََل دددَم َأَ ددددر   َم َعَةدددَد َرّبَن و
 ََ  2( 1) ﴾ََيََ ن و
 يکنند، سپس به دنبـال انفـاقميکه اموال خود را در راه خدا انفاق  يکسان

نـزد هـا رسـانند، پـاداش آنمين يگذارنـد و آزارميکه کـرده انـد، منـت ن

 شوند..مي نيدارند و نه غمگ يپروردگارشان است؛ و نه ترس

 دارند: تيامن زيخدا ن ياياول - 6

﴿ ََ َُ اهَُ اَل َخَوٌف َعَلَيَزَم َواَل   َم ََيََ ن و َُ َأَولََيا  3 (2) ﴾َأاَل َإ
 شوند.مي نيدارند و نه غمگ يخدا، نه ترس ياياول ديباش آگاه

                                                 

 .112بقره: ( سوره 4)
 .262ه: بقر ( سوره 1)
 .62نس: ( سوره ةو 2)
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َِ َإاُل َمددَ  َآَمددَ  َوعَ ﴿ ُ  الضَنددَعَف ِبَددا َعَمل ددوا َو  ددَم يف اَلغ ر  َددا َمددَا َلدداحَلقا  َه ولَةَددَك ََل ددَم َ ددَ ا
 ََ  1 (3) ﴾َآَمة و

آنـان  يانجـام دهنـد؛ کـه بـرا يعم  صالح آورند و مانيکه ا يبه جز کسان

 هاها درون غرفهاند و آناست که انجام داده ييپاداش مضاعف در برابر کارها

 ند بود.خواه تيدر امن

                                                 

 .37( سوره سبه: 3)
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 ت:يامن عوامل

 .ياجتماع و ياسينخبگان س نيب يداخل يهاکشمکش – 1

 ساکن درکشور. يهاتيمل اقوام و نيب يانسجام مل نبود وحدت و – 2

 .ييالهيقب يهاتيعصب و ميقو ضيچون، تبع يفشارها – 3

 .ياسيقدرت نسبت به حاکمان س از رونيعدم احساس اطمنان اقوام ب – 4

 .ياسيس و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع ،ايلهيقب ،يقوم يهاضيتبع – 5

 .يخارج يکشورها انهينفوذ مداخله جو – 6

 .المل  نيها در عرصه بقدرت ها وقدرت مانور دولت شيافزا - 7

 :تيامن ديفوا

است که ملـت در  يشگيمنافک اهداف عام و هم اصوالً :يمنفعت عموم - 1

 يکـ  و دارا کيـبـه مثابـه  ديهر جامعه با کند.مي تيها فعالراه تحقق آن

شـهروندانش در نظـر گرفتـه  ميتمـا يمشتر  بـرا يو هنجارها تيولئمس

کنـد  دايـجامعه تحقق پ يبختشخو و ريسعادت، خ يهرچه در راستا شود.

 است. معهمنفعت جا

همـه  يالهـ يايـموجودات بر و بحر و ارسال تمام انب سعادت جامعه: - 2

َو مدا َخَلَقد   اَْلَدُ  ﴿ :"ق شده است تا خدا را عبادت کندسعادت بشر خل يبرا
 ََ َنَس َإالُ لََيَعب د و ََ َأَ َحَسَبِ َم َأُّنَا َخَلَقَةاك َم َعَبًلقا َوَأُنك دَم َإلََيةَدا اَل  د َرَ ع د﴿ ﴾َو اَْلَ *  َدََِعداَى  و

 ﴾اَلَكَريَ   َو َربُّ اَلَعَرَش اُه  اَلَمَلك  احَلَ ُّ اَل َإَلَه َإاُل 
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 فـهيانسـان خل انسان استت: يو روان يباعث سالمت روح تيامن - 3

 ننَ  َ َ  قداَل رَبُّد  لََلَمالَئکده إ َ َو إ﴿ 30 :اسـت سـوره بقـره نيزمـ يرو ربـخداوند 
َََْعا    َ قال وا أ َنهي َخل َ َرضَ   اَعٌا ى اَْل  َُ  َسَن ةَو  زاي  َنَسد  ةَمَ   زاي  ما  ﴾...الدَن

َو َضدَرَب اُه  َمدًَلالق ﴿ استت: سريم تيامن هيسا در يركات ا لهتمام ب – 4
َِ َّلَلَنَدع ددَم اهَُ  ََه اقَدَزددا  َت َ َکَنددَر قَدَرةَدد ق کانَددَ  آَمةَدد ق م َئَمَةةُدد ق هََ يزددا َرَ ق زددا َردَددداق َمددَ  ک دداَن َمکددا

 تمـام ذکـر که گريد ديفوا هزاران و ﴾ََ اُه  لَباَس اَْل وَع َو اَْلََوَف ِبا کدان وا َةَصدَةع و 

 يالهـ اتيـآ چند جملـه از نيا ما در کنجد وميمقال مختصر ن نيا در آنها

 .ميکنميبسنده 

گونـه کـه در اسـمم همان است: تيروح وروان درگرو امن يسالمت - 5

هـا هـا و زماناز ماه ياز اماکن، اماکن امن به حساب آمده است برخـ يبرخ

گانـه حـرام )رجـب، چهار يهـاماه .آمده اسـت امن به حساب يهازمان زين

دارد نشـانه  يجـد ديـو محرم( که اسمم بر حرمت آن تاک حجهيذ قعده،يذ

 امان بماند. تا انسان در ،در نگاه اسمم است تيو امن تياهم

َُ  ﴿ از خوف و خطر: يامن و آسوده و خال ياز زندگ يبهره مند - 6 َإ
ِت َوع ي ددد َُِقدددنَي يف َ ةُدددا َت اَلم  َونَدَ َعةَدددا َمدددا يف ل دددد ورََ َم َمدددَ  َددددانت  ،اَدخ ل وَ دددا َبَسددداَلمت َآَمةَدددنيَ  ،و

َرَ نَي﴾ ،َإَخَوااق َعَل  س ر رت م َِدَقابََلنيَ  ََ َزا ِب   1(1) اَل َمَسُّز َم َ يَزا َنَصٌب َوَما   َم َمةدَ
 کيحقوق تض که بتواند از است: سريم تيامن هيسا در يفرد يآزاد – 7

 .ديمد و تردد نماآ خطر رفت و بدون خوف و خود دفا  کند. آزادانه و شده

                                                 

 .48 -45حجر: ( سوره 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از ديدگاه اسالم ضرورت امنيت                          هاي جمعه                    خطبه

 

1246 

 

 :يامن نا يضررها

 يشـمار يبـ يهاتيمعلول و هاتيمجروح ،هارفتن جان انسان نـيـب از – 1

 شهروندان. از

 از گنـاهيو محروم نمـودن اطفـال ب ميتي ،هاسرپرست شدن خانوادهيب – 2

 .نينعمت والد

 کشور. ياقتصاد ياهيبن و هاساخت ريزنابود نمودن  – 3

ــارت – 4 ــا خس ــران ن يه ــذـاپـجب ــه رـي ــ ب ـــمن ــتيزطيمح ،يابک مل  يس

 کشور. ستميواکوس

 .مردم يهاتوده اقوام و نيب در يمل اعتماد يسازنابود – 5

 کشوراند. کيجز  افتخارات  که يفرهنگ و يخيتار رفتن آثار نياز ب – 6

 .ميرح يب قصاوت و غارت، ت ،ق ،ياشاعه فرهنگ آدم کش – 7

 .گانهيب يتجاوزات کشورها برابر در کشور يناتوان ضعف و – 8

 ،يفسـاد ادار ،يبار بند وي: ب يقب از ياجتماه يهايگسترش ناهنجار – 9

 وو.... ادياعت ،يدزد ،يفساد اخمق

 .اندجامعه ياصل هيگسترده جوانان که سرما فرار – 10

 کشور. يمرزها از رونيدر بمينخبگان عل فرار – 11

 .يمل تجار نقد و يهاهيخار  شدن سرما – 12

 .يالملل نيعرصه ب در يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيضعف س – 13

 ها.عدم کنترول آن و رداريواگ يهايماريانوا  ب و يش – 14

 .جامعه نيب در يروان و يعصب يهااشاعه مرض – 15
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 .يتنگدست ،يکاريب وجود فقر، – 16

خـار   داخـ  و در يليتحم يها مهاجرت و ها خانواده دنـش جاـيـب – 17

 کشور. از

 .رندهيپذ يملت توسط کشورها نيتوه و ريتحق – 19

 يهــانعمت نيبزرگتــر ســممت کــه از و تـيـــدن از امنـمحــروم شــ – 20

 .خداوند است

 :تيتحقق امن يهاراه

تعام   و يتاررف يهاوهيش در سنت و روش رسول تمسک به قرآن و -1

 .گريبه همد

سـاکن  يهـاتيمل اقوام و نيب يمل يتگـسـو هب اتحاد هـيروح تـيتقو –2

 .جامعه در

نخبگـان  نيبـ يسـازگار صـلح و ،يريپـذگريتحم ، همد يفضا جاديا – 3

 .ميقو و ياسيس

 يمـذهب ،يقوم يهايريگبدور از جهت ،يکمن مل  يپرداختن به مسا – 4

 .ياو منطقه

 يفرهنگ و ياقتصاد يادار ،ياسيس ساختار در ،يعدالت اجتماع تيارع - 5

 سطح کشور. در

 ضيهرگونه تبعـ يو نف سانکيون به طور ـعدالت و قان مـياجرا و تعم – 6

 در جامعه.
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توس  به  و نيگذاشتن سمح برزم و سرتاسرکشور در يمل ياعمن آشت – 7

 تيـامن اد قـدرت وکشـور نمـ يملـ يهاهيسـرما از يکـيکه  يقانون اساس

 باشد.مي

 مردم. يو معنو يماد اتيح ديو تمه يبسترساز - 8

 اتيـح نيمؤمنـان و تـأم ريـبودن غ حقوق شهروندان و در امان نيتأم - 9

 .شانيا يماد

 مظلومان.  هيو حقوق مردم به يفايو است تيامن نيتأم - 10

 انمند جامعهو تو حيادارة صح يبرا يرساندن نظام اقتصاد به سامان -11

 :يريگ جهينت

 ييو شکوفا يريگدر شک  نينقش د ،اسمم تيماه وتوجه به مطالب باال  با

قاب  انکار  انيشناسان اداز مورخان و جامعه ياريبس دگاهياز د يتمدن بشر

مـردم در کنـار سـعادت  يويدن يآوران خوشبختاميپ ياله امبرانيپ .ستين

 و يمـورد خـوش بختـ در مبرخـداايپ نيآخـر انـد وهـا بودهآن ياخرو

 نيـدر ا يمناسـب يکارهـاراه انـد و دهيزحمت را کش نيشتريب سعادت بشر

مهـم  اريبس يهامولفه از يکي خيطول تار در تينموده است. امن هيارا نهيزم

 يبـرا   )علـيهم السـمم(ايلسفه ارسال انبف يمطرح بوده حت بشر يزندگ در

 انسـان را از ،يانيح و يتا با ندا بوده اند. سوزخانمان يبم نيا نجات بشر از

 نيتـراز مهـم يکـيبرهانند. امروزه  يبدبخت خشونت و ،ينادان ،گرداب جه 

 چه  سـال اسـت روز بيبوده است. قر تيمشتر  مردم ما امن يهادغدغه

ما امروز  کشور کاسته شده است. تيافزوده شده، از امن يحجم ناامن بروز در

 ،ياقتصـاد ،يهنگفر ،ياسيس ،يفرد ،يروان تيغدغه امند ياز هر زمان شيب
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 يجمـمت نـوران و ميقـرآن کـر اتيـآ بـه تيـبا عنا .ميدار يمل و ياجتماع

خطبـه  نيا اشاره شده است. در يريناپذ مضرات جبران نييتب و امبريپ

 امبريـپ از ياتيـروا و ميقـرآن کـر از اتيـشده است تا با استدالل به آ يسع

 و ميسممت جامعه بپرداز آن در تياهم و تيامن گاهيجا مورد در ،اسمم

 تيـامن به صلح و دنيرس يبرا يراهکارها و امدهايپ مضرات و ،تيانوا  امن

  .ميريبگ يرا به معرف
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 وفا به عهد
 أتي   ددددهلل  ند رددددف ن  وم   ددددن   رددددف  دددد    دددد ،     نهيإن احلمددددحن د  مددددحن     دددد  

 مندهحن من   إلده إ  هللا  لده  هيدده فال ضدللهي رف   هللا فال رضل له هحن يرف  معم لن  
  یقدد هللا هللا اسدد وع  ا دد ل  ب ددحن  .لدده   منددهحن من  مددحنا عسددحن   و ددهللله کي حددحن   ندد  
  ميب م هللا ال محف ال ح ميال ج ط ني رف الشمعهلل  ند

مايدُّها  الَِّذيفا آاراُنهللا ماْ ُفهللا ِنْلُ ُقهللدِ ﴿  1(1) ﴾َيا
) کنه یيمنان و پیمان من به "2(2) ﴾ اماْ ُفهللا بِ اْهحِني ُم ِف بِ اْهحنُِكمْ ﴿: ديفرمامي و 

بنه  ند( وفا کنیدآمده یپیغمبرین یست که بعد یز موسي نیک و باور به  رکردی

 "بهشت بري  یست( وفا کنیمنیکو و  )که پادیشپیمان شما

 "شما وفا کنم مانیپ به زیم  ن تا دیوفا کن ديیکه با م  بسته مانیبا پ و"

 3 (3) ﴾ اماْ ُفهللا ِنْل اْهحِن ِإنَّ اْل اْهحنا كا نا راْ ُئهللً  ﴿
 خویهد شد دهییز عهد پرس دکهیعهد وفا کنه ب و"

  ﴾بِ اْهحِن اَّللَِّ ِإ اا عا هاحْنتُْ  هللافُ  اما ْ ﴿ :ديفرمايم و
                                                 

 .1 ئحن   ر(  هللو  1)
 .40ق    ب(  هللو  2)
 .34ا  اء  (  هللو  3)
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  "دينمود مانیپ چون عهد و، دیبعهد خدی وفا کن و

 1 (1) «ملف   عهحن له فيف   مر  ة له    دمل  نمي  إ»  ق هللا و هللهللا هللا
 کنه عهند وآن نندیرد  يند و کنندميمریعنا  ن آنکه یمانت ری ندیرد مانيی"

 ".ندیرد مانیپ

 لمانان محترم! سم ومؤم   نمازگزیرین

 گرغنر يد کبناريتا  شما فرصت دید ما و يسپاسگزیرم که بری ری خدیوند

مکان مبارک گنردهم   يباشد در یميه جمع که همانا نماز يیله ۀضيفر يیدی

 ! میگوش فری ده يیله امیپ غیتبل به وعظ و و ميیآ

 يردف ۀیومي يیست که در زندگميمطلب مه، ما يبحث یمروز مورد موضوع

 «وفا بنه وعنده» دیرد که عبار  یز: هسازند ما نقش بس بزرگ و يیجتماع و

               باشد.مي

 ین مؤم ! نمازگزیر دوستان محترم و

جنوین ری  کين کنهیحال در سنه نرنر ب  یلخطاب خالفت عمر زمان در

 میخنویهیم ! ییلمنؤمن رینیم يی گرتند: نزد یو آمدند و، بودند کرده ریدستگ

 بن  یلخطناب عمنر ما ری کشته یست که پدر يری قصاص کن نویج  يی

یز  يکني ،من  چوپنان یشنترین هسنتم گرت: ؟يها ری کشتآن چری پدر گرت:

 با سنن  زد و پدرشان شترم ری، ها ری خوردآن درخت پدر يهابرگ شترینی

 شد. کشته زییو ن، زدم شان ریپدر م  آن سن  ری بردیشته و، شترم مرد

                                                 

 .12406حن امححن وقم ححنيث  ن  ر  194( ابف حس ن/ 1)
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            .کنممنيصنور  حند ری بنر تنو یجنری   يندر گرنت:طنابیلخ ب  عمر

 يری بری یيهریذخ و افتهيوفا   پدرم، دیفرصت ده ميسه روز بری قاتل گرت:

 بنریدر و رهینآن ذخ يیگنر منری بکشن یشته یست.ذبریدرکوچکم ترکه گ م  و

ری و تن يکسن اينآ فرمنود: یلخطناب  بن عمنر شنوند.مي کوچکم نا بود

  یمنرد ری تضنم  ينی مردم نگاه نموده گرنت: يقاتل بسو د؟کنمي  یتضم

  یمنرد ری تضنم  ينی اينآ یبنوذر! يی گرت: یلخطاب ب  عمر د؟یکنمي

  یمننن  یو ری تضنننم  یریلمنننؤمنییم يی گرنننت: یبنننوذر ؟يکننننمي

قصاص ری برتو ، نمود یگر فریر ،يشناسميیوری ن ویبو ذر!ت يعمرگرت:ی.کنممي

                     کنم.ميیجری 

همه نگرین ، شد يروز یول ودوم سپر، . قاتل رفترميپذميگرت  یبوذر

قاتل بنا  سوم روز گردد.یجری  مورد قصاص بر یبوذر و کند بودند که قاتل فریر

 بنریدر و رهیذخ گرت: و ستاديی رهیخل شگاهیپ در و دیرس يماندگ و يخستگ

 .دینیجنری کن من  رب ری یکنون قصاص نمودم و میتسل ميماهاکوچکم ری به ما

بنه  ری ویدیرو تن يزینچنه چ گرنت: و دينمتعجب گرد ب  یلخطاب عمر

که بعد  دمیترس گرت: قاتل ؟يکن فریر يتوینستمي کهيحال برگشت نمود در

منردم رفتنه یسنت. عمنر بن   انینم یز م  خویهند گرت که وفا بنه عهند یز

 یبنوذر ؟يودنمن  یتضنم ری یو چنری چگوننه و :دییز یبوذر پرس یلخطاب

منردم بردیشنته  انییز م يکین و ریخ که مردم خویهند گرت: دمیترس :گرت

               .شده یست

 عمر قاتل ری مورد عرو قریر دیدند حالت متأثر شدند و  يییوالد مقتول هم یز 

 د؟يچری یو ری عرو کرد گرت: ب  یلخطاب
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 انینم ردن یزو کعر که گرته شود کهیز آن ميدیترس مقتول گرتند: فرزندین

 مردم رخت بسته یست. 

 يدیرينپا ثبنا  و به وعنده ری در یرزش وفا و تییهم خود  ي! یمحترم حضار

، دهندميجامعه یسنتویر باشند نشنان  یفرید حادآ  یب در باور و یعتماد بر که

در  یسنت و آن مضنمر در دينفوی چه ؟هچ يعنيوفا به وعده  میبدین ديپس با

  جامعه خویهد یشت؟ فرد و يری بری يد  ببعاصور  فقدین آن چه ت

 :(مانيپ )عهد و وعده فيتعر

یز  منانیپ و فنا بعهندو دید. قنریر شرط و معاهده، مانیپ: يعني، وعده و عهد

 يهمکنار چگوننهیبندون آن ه و یست يیجتماع يزندگ طيشری  يتريیساس

 و يیجتمناع يینسنان بنا یز دسنت دیدن زنندگ و ردیگميصور  ن يیجتماع

 ميبع یسنالامنن در منظنور  یهم يرو، دهديدست م مثبت آن ری یزی  یثر

ه بن ادينز دینأکت (منانیپ )وفا بعهد و موضوع  يی يرو ثيحد قرآن و یعم یز

نکنوهش  ادينز، ندیرنند يخود پابند مانیپ عهد وه ب کهيکسان آمده و عمل

د  الَّدِذيفا آا ﴿: ديفرماميمتعال  خدیوند .یست دهيگرد مايدُّها  (1) ﴾هللدِ ماْ فُدهللا ِنْلُ ُقد هللارانُدَيا
 .دیبه تمام تعهدی  وفا کن مؤمنان! يی1

       2(2) ﴾ اْهحِن ِإنَّ اْل اْهحنا كا نا راْ ُئهللً   اماْ ُفهللا ِنلْ ﴿: ديرماننفينم يرنگيد ياندر ج

 سنؤیل «شيخو» عهد مورد در «يهرکس» گمانیب دیخود وفا کن به عهد و 

 شود(مي

                                                 

   .1ر ئحن   (  هللو  1)
   .10ف ح  (  هللو  2)
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           :دينفرمامي  ینقن  عهند چنن و يوعنده خالفن و يشنکن منانیپ مورد در

دددُث عالادددَ  داْ ِ دددِه  ارادددْف ماْ  ا ﴿ َُ دددثا فاِ  َّاددد  يداْن َا دددْف  ا اِيِه ماْجدددً ا ِبادددفاما َْ دددُي دددحنا عالاْيدددُه اَّللَّا فا ا   عا ها
 شکسنته یسنت و منانیخود پ انيزه ب کند يشکن مانیپ يکس هر" ﴾عاِظيًم 

به  )خدیوند( يزوده خدی بسته وفا کند ب ابه ک يکه نسبت به عهد يآن کس

 1 (1) ."دهديم يیو پادیش بزرگ

 بنا و بسنته بودنند منانیپ و با خدی عهد که قبالً نافقانیز م يمورد گروه در

یز یسنالم  تعهد سپرده بودند که پشت به دشنم  نکننند و یسالم امبریپ

  یچنن، عهند خنود ری نقن  کردنند يوقتن، دفناع کننند ورسول یکنرم

ددد نا عاْهدددحُن اَّللَِّ ﴿ :دينننفرمامي وا  اكا لُّدددهللنا اْعاْدنا دددحُن ا اَّللَّا ِردددْف قداْسدددُل  ا يُدهللا ددد  هللا عا ها  الاقادددحْن كا
 2 (2) ﴾ُئهللً  را ْ 
با خدی عهد بسته بودند کنه بنه دشنم  پشنت   يیز ی شیها پآن گمانيب"

شنود ميجاست کنه گرتنه   یهم یز "شودمي دهیعهد خدی پرس و نگردینند

بنا  و کوین اریصرا  بس یز يکي، صدیقت وفا به وعده عناصر  يیز مهمتر يکي

کنه عامنل  چنری، دننآن آریسنته ک خود ری بنا ديبا يیرزش یست که هر ینسان

  يتنریز مهم يکنيعننوین ه ب یمروز یست و يیعتماد در زندگ هيسرما يیساس

 دیًيمتمدن شند ۀجامع شود وميمتمدن محسوب  يهاصرا  با یرزش ینسان

مردم ری ، ميکرجاست که قرآن  یهم یز، دینديآن م تيبه رعا مکلفخود ری 

خنارر ه بن ری حیذبن لیعایسم کند وميدعو   دهيصرت پسند  يی تيبه رعا

                                                 

 .10ف ح  (  هللو  1)
 .15اب  احز (  هللو  2)
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 اا ُْكدْ  ﴿  ديفرماميدیده  قریر شيستا و دیبه وفا به وعده مورد تمج يبنديپا
َِ ا ِب ِإْْسا ِعيلا ِإ َُّه كا نا صا   1 (3) ﴾ْلهللاْعحِن  اكا نا واُ هللً   اِسيًّ  اِدقا ِف اْل

 شيهاوعنده در کهيآن کسن، ک  ادي لییز یسماع )قرآن( يآسمان کتاب در"

  ."ریست بود رایبس

 :هاوعده انواع

 يهاضنرور  تعهندی  یز  يوفا به ی، دیرد يتعهدی  فریوین، يزندگ در ینسان

بنه  يزنندگ، تعهندی  و اهوعنده  ينبدون وفا بنه ی یست و يیجتماع يزندگ

      نخویهد رفت. شیپ يخوب

 خدیونند، بنندگان خدیونند متعنال و  یبن، میعظ مانیپ و تعهددر مورد 

ُهْم عالادَ ما ْدُ ِ دِهْم ﴿ :ديفرمامي ِإْ  ماخاذا وابُّكا ِرْف باِِن آاداما ِرْف ظُُههللوِِهْم ُ و ِيدَّ اُهْم  اماْنهاحنا  ا
َُْم قا ُلهللا  ا غا ِفِليا َ بدالا مالاْ ُت ِب ابِ   2 (1) ﴾ناِهحْنَنا ماْن اداُقهللُلهللا يداهلْلما اْلِقيا راِة ِإَنَّ ُكنَّ  عاْف هاذا

، صنلب فرزنندین آدم پشنت و ری که پروردگار  یز ينزما (اوریب خارره )ب و"

من   اينآ )فرمنود( سناخت و شت يگویه برخو آنها ری و، آنها ری بر گرفت ۀيذر

کنرد تنا   یچن )خدیوند !میدهيم يگویه چری گرتند: ؟ستمیپروردگار شما ن

خبنر يب يفطنر منانی)یز پ ميغافل بود  يما یز ی دیيبگو زیرستاخ روز (مبادی

  ."(ميماند

بسته یز رور سره آورد که بمي انیبه م يمانیپ فوق سخ  یز عهد و ا يآ که

، شند دهينآفر آدم کنهیهنگام ریينز .گرفته شنده یسنت فرزندین آدم

                                                 

 .54(  هللو  ر مي 3)
 .172اع اف  (  هللو  1)
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 رونینب يصنور  ذریتنه پشنت یو بن فرد بشنر یز  يآخر یو تا ۀنديفرزندین آ

گرنت   اسن پ سنخ  و دنیشنن يبنری يکاف شعور عقل و يآنها دیری، آمدند

شنما  پروردگار ايآ» ررف خدیوند به آنها خطاب شد: هنگام یز  يی در، دندوب

 يهمگن قنتیحق  يی بر، يبل» «ندهحنَن يبلد» پاس  گرتند: در يهمگ ستم؟ین

بنندگانش ینجنام  خدیونند و  ییست کنه بن يمانیپ  يتربزرگ  يی «میهیگو

 بنا و دهينآفر شيینسنان ری بنا قندر  خنو خدیونند دين. بندون تردافتي

ری  قنتیحق  ينخویهد کنه یمي يو یز و دهيپرور شيکرین خويب يهاتنعم

سنبب  ایمحبت دن و هايندهد که گمریه یجازه و ديبه آن یعتریف نما بدیند و

 .بسپارد يبزرگ ری به فریموش مهم و مانیپ  ينشود ی

َُْم َيا بادِِن آاداما ماْن  ا ادا ْ ﴿ :ديفرمايمتعال م یهلل دحْن ِإلادْي ْ ماْعها دْم ماَلا َُ سُدحُن ا الشَّدْيطا نا ِإ َّدُه لا
ا ِص ااطن ُرْ  اِقيمن   عاحُن ٌّ ُرِسين   1 (1) ﴾ اماِن اْعُسحُن ِن هاذا

 ری طانییمر نکردم که ش م ومودنن م  به شما سرارش مگر فرزندین آدم! يی

بنه شنما دسنتور  اينآ و، شماسنت که یو دشم  آشنکار چری د؟یپرستش نکن

 یسنا  و بس(. یست و  یکه ریه ریست هم، بس و دیمری بپرست که يندیدم ی

 عهند و  ينبنه ی يوفنا در، عاد  آخنر  ینسناننس و ينيانینکریمت دن هيپا

  ."یست مانیپ

 :معامالت به وعده در وفا

                                                 

    .61 -60(  هللو  يس  1)
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شنان يمالریغ و يمال يهاکند که مردم قریردیدميیسالم سرارش   یمب  يد

بنه آن  به یجری بگذیرند و آنها آمده یست ری که در يشرور ری محترم بدینند و

            .کنند فاو

کنه  يمسنلمانان بنه شنرور «امل لمهللن عنحن ن  طهم»  آمده یست يثيحد در

عمنل  اتشیمقتضن به و دیرنديم نگهری  شيشروط خو و، بسته یند وفا دیرند

 ريتجنار  وسنا ۀننیدر زم گسنترش یعتمناد بدون شک ینتشار و .ندينمامي

یز  سا  ویجب بودن وفا به تعهدی  قنریر دید بنوده وی بر، يیقتصاد معامال 

ها ویجب یسنت که وفا بدین يیلبته شرور، ديآميوجود ه یعتماد ب قيرر  يی

بنه  يمسلمانان مکلنف بنه وفنا، آن ریغ رند دناشنق چارچوب بنمطاب ديانب

  .ستندیها نآن

  که شوهرین به همسرین شان نموده یند: يتعهد يوفا

آننری  ری دیه و تینیهم  يشنترییزدویج ب يمانهایپ د ویسالم به عه  یمب  يد

إن حد  »  ديفرمامي رسول یکرم یست. قریردیده شيمورد توجه خاص خو
  «ا  حلل م به ال   ج به رف الش  ط ر   مير   ف

 يشنرور، دیکه ویجب یست به آنها وفا کن يشرور  يتربدون شک سزیویر"

با آنها زنان نا محنرم ری برخنود حنالل  و ديبندميیست که به هنگام یزدویج 

                    ."دیکنمي

حق آننری  درهم یز کي يحت ندیردکه یزدویج کرده یست حق  يلذی زن با مرد

 یزدویج در کنه قبنل یز يشنروط شنرع و کند. انتیآن خ در و ردیگب دهيناد

آننری  يکاست و بعد یز یزدویج بدون کم ديبا، همسرش متعهد شده یست بریبر

  .ديوفا نما به ینجام آن و، دهد قریر قیمورد تطب
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 :يکار و يادار تعهدوفا به 

 و انیمرب، ادینتیس، انيآشنا، دوستان، بریدر، خویهر، مادر، پدر در بریبر ینسان

عمنل  يمنویرد در تعهدی  عمل کند و  يبه ی ديبا و دیرد يالن تعهدیتئومس

نقنش  و مينکنه منا دیر يیز تعهدیت يکي یرد.د جزی نکردن به آن گناه یست و

یستخدیم  ۀشما در یدیر یست. يکار و يتعهد یدیر، دیرد يهم در زندگ يبزرگ

یمضنا   يبا ی .دیکنميری یمضا  مربوط به یستخدیم يهاهمه فورمه و ديشومي

  ییسنت بن يعهند  يی، دیکن کار یدیره ايکه درآن مؤسسه  ديشوميمتعهد 

نظنام  شنما و  یبن یسنت در يعهند، قتیحق در و، دیرهل آن یئومس شما و

عمل نکردن بنه آن خنالف  بوده و يضرور، عهد  يوفا به ی کشور. يیجتماع

 مرتکب آن شد. ديبان و شودميگناه شمرده  عهد یست که قطعاً

 به ابوجهل: فهيحضرت حذ ۀوعد ۀقص

پندرش  و یهللرسنول  دیرریز و مشنهور يصنحاب مانيب   رهيحضر  حذ

مالقنا  حضنر  رسنول  به قصند، مشرف شدن به یسالم پس یزماني

ریه بنا  يمننوره حرکنت کنرده بودنند کنه در یثننا نهيمد يبه سو یکرم

 ریگپندرش ری دسنت و رهيضر  حذحآنها  .لشکرش مویجه شدند یبوجهل و

آن دو پاسن  دیدنند:ما  د؟ينروميکجا  که: یدندد قریر ييمورد بازجو و نموده

پنس  جهنل گرنت:یبو .ميرویمنوره م نهيبه مد ن حضر جهت مالقا  آ

بنا لشنکر یسنالم  نهيمد به دنیشما پس یز رس ریيز شما ری آزید نخویهم کرد

                .دیجنگميما  هیعل و وستهیپ

منا ، یست فقط مالقا  با حضر  رسول یکرم هدف ما ،نه یظهار دیشتند:

 يقضا وقت یز .دیکن آنها ری آزید یبوجهل گرت: کرد. میجن  شرکت نخویه در
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، عازم بدر شده بودنند نهيمد یز کریم ۀصحاب همریه که رسول یکرم

 گرفننت. مالقننا  ینجننام ریه در و دندییز ریه رسنن رشپنند و رننهيحضننر  حذ

یست کنه  يکاریپ  يی .شودميبارل شروع  حق و ۀجبه انیم نبرد  ینخست

آن یز  شنرکت در، کنرده یسنت ادين «ال  قد ن هللميد»عنوین ه آن ب یز ميکرقرآن

یصنحاب  ۀبنار در حضر  رسنول یکنرم .شودميیفتخاری  بزرگ شمرده 

 هتمام گناهنان یهنل بندر ری بخشنود خدیوند که ودندفرم ييگوشیپ، بدر

رسنول  يبنری، یبوجهنل بنود یو و انینم آنچنه ری رهيحضر  حذ .یست

بنه بندر  شنما رسنول خندی! يی سپس یظهار دیشنت: و بازگو نمود یکرم

، ميیمعرکنه شنرکت نمنا  ينی در رکاب شما در ميآرزو دیر، ديبرمي فيتشر

، ميدیديوعده نم یگر ،بوده یست ریشمش که آنها یز ما گرفتند به زور یيهوعد

 تنا یز دینجنن  بده  ينشنرکت در ی ۀبه منا یجناز لطراً کردند.ميدمان نیآز

چنون  فرمود: حضر  رسول یکرم .ميمند گردسعاد  آن بهره و لتیفض

 شنرکت در یجنازهم  بنه شنما   يبربنا، دیآن وفا کن به ديشما وعده دیده ی

         .دهمميجن  ری ن

که دیده یست  یيهبریبر وعد در عملکرد ینسان یند که یز ييهمان جاها ها يی

مثنل منا  يکسن یگنر، کندمي تيری رعاچقدر آن که ديآميیمتحان به عمل 

، دل نبنود میما یز صنم ۀوعد گرت:مي کرد ومي ليتأو و هیتوج بود هزیرمي

بر یمنا یکننون بننا، ميندرست یست که وعنده دید، میوعده بده ميمجبور شد

 در رکاب حضر  رسول یکنرم، کرر هیجهاد عل جن  و و يبحرین طيریش

هنر ، که به سبب کنم بنودن تعندید مسنلمانان چری، ميوفا به وعده معذور یز

  یرزش دیرد. ارییسالم یضافه شود بس که به لشکر ينرر
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 :يو تعهد شکن يخالفوعده اضرار

صنرت ننا پسنند   يی ینویع دروغ یست و یز يکي يشکن مانیپ اي يخالفوعده

 و يدوسنت انیبن، يیست که با وعده خالف يکس تیصخنقص ش ۀدهندنشان

ری بنه  يفریوینن يضنررها سنازد وميمتزلنزل  ری یفرید  یمحبت موجود در ب

 ویردینیم ری گنرینيبنه دروغ د سنازد ومي عيضنا یوقنا  منردم ری، آوردميبار

یسنت کنه  لیندل  یبه همن سازد وميشان ینجام سرگردینسر يول دينمامي

 آورد ومننيبننه حسنناب   یصننرا  منننافق یز ری يفننالوعننده خ غمبننریپ

 إ ا  عدددحن مخلددد   إ ا ا  دددف   بإ ا حدددحن   دددذ  املنددد ف   دددال  ةيدددآ» :دينننفرمامي
 یگنر، دينگوميبه هنگام سخ  دروغ  :منافق سه صرت یست ۀنشان  (1)«خد ن

 ."کندمي انتیقریر دیده شد خ  ییگر یم، کندميخالف  ددی وعده

 قنریردید، وعنده دیدن، هاینسنان يزنندگ ريپذنا یجتناب يهایز ضرور  يکي

رویبنط  یز ياریبسن هقریردید یسنت کن وفا به وعده و و، بست  مانیپ، نمودن

 در يچنانچه تزلزلن چرخد ومي هاوعده  یمحور هم بر يیقتصاد و يیجتماع

 بنر يناکمرج وحشنت هرج و، برود  یب یعتماد یز ۀيسرما و ديوجود آه آنها ب

یعتماد متقابل یفنرید ، جامعه ۀيسرما  يترمهم ریيز، ویهد شدخجامعه حاکم 

پریگننده  یفرید ور آنچه جامعه ری یز ص قتیحق در، یست گريکديیجتماع به 

یصنل متقابنل   یهمن دهنديم وندیهم پ به ریچون زنجهم آورد ومي رونیب

  ينیز ی يیثنر گنريشکسته شود د هامانیپ که عهد و يیما زمان، یعتماد یست

                                                 
 .33( صحيح خب وي  ححنيث 1)1
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جامعنه  يوحد  ظناهر نخویهد ماند و يباق ميعمو یعتماد بزرگ و هيرماس

                   گسسته خویهد شد.

 یز ياریبسن .میشوم هست ۀديپد  يشاهد یميیسال ۀجامع وزه درمتأسرانه یمر

نسبت به ینجام  يگروه وقت  يی، کنندميبه آن عمل ن و دهنديیفرید وعده م

 دننديرفنت  د  یبن خود ری در حال یز يآبرو و ددنيتخلف ورز شيخو ۀوعد

بنه  کننند وميفنریوین ری بهاننه  يهايرگرفتا تریشند ومي  یدروغ يعذرها

 شتریب کهيحال در، تا تخلف خود ری موجه جلوه دهند پردیزندمي يذرخویهع

  .باشدميموجه ن هاعذر  يی
            .دیشته باشند يپابند خود یلتزیم و يهاوعده در ديینسان مؤم  با  يبنا بر ی 

در وقنت عمنل بنه  و دهنديآن وعده م و  يی يبری و یفرید بدون فکر يبرخ
سنازد ميری فنریهم  گرینيد يتينا رضا ۀنیزم و دهيالف ورزشان خ يهاوعده

 :ديسریمي بايشاعرچه ز
 هللهللا   ب حن   مدق حيقس   م قهلللک  دح ف قسل   

 النحنمأبحنا إ ا خ ت ف فسال ف حشة حن   مدد ب   إن
 "ننه" آن یست کنه جنویب بهتر ديبگو "يبل" يآنکه ینسان به کس یز شی)پ 

پنس  .باشندميزشنت  و حیقبن "يبلن"رت  گ پس یز"نه"چون گرت  ، بدهد
جنویب ، ری ینجنام بدهند يتویند کارمين يشرط عقل آن یست که ینسان وقت

 ."خجالت نگردد و يبدهد تا دچار شرمسار يمنر
 دینمنورد تمج، هستند ليقا تییهم، هاعهد و هاکه نسبت به وعده يمؤمنان
 :دينفرمامي شيکتاب منزل خنو خدیوند متعال در .ویقع شده یند خدیوند
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ددحُن ا اَّللَّا عالاْيددِه فاِمددْنُهْم راددْف قاضاددَ  اْساددُه  اِرددْنُهْم راددْف ﴿ ُقهللا رادد  عا ها دد هللان صاددحنا ِرِنيا وِجا َْ ِرددفا اْلُمدد
ُلهللا اداْسحِنياًل با يداندْ اِظُ   ارا    1 (1) ﴾حنَّ

صنادقانه ، بسنتند که با خندی يمانیهستند که به پ يمؤمنان یفرید انیم یز"
 يریتغ یند ودر ینتظار يبرخ و دندیآنان به شهاد  رس یز يبرخ، عمل کردند

  "که بستند ندیدند يمانیپ در

مايدُّها  الَّد﴿ :ديفرماميمخارب قریر دیده  مسلمانان ری ميکرقرآن ِذيفا آارانُدهللا ماْ فُدهللا َيا
 2 (1) ﴾ِنْلُ ُقهللدِ 

 . "دیيوفا نما هامؤمنان به عهد يی"

عمنل  شيخنو يهاهوعند و هاف گرتنهکه خنال يیفرید مورد در خدیوند

د  الَّدِذيفا آارانُدهللا َلا اداُقهلللُدهللنا راد   ا اداْ  الُدهللنا ﴿ :دينفرماميمتعنال  یهلل، ندينمامي   َيا مايدُّها
 3(2) ﴾  ِعْنحنا اَّللَِّ ماْن اداُقهللُلهللا را   ا اداْ  اُلهللنا كاُُبا راْق ً 

! د؟ینکنميعمنل نکنه  دیيگومي يچری سخن !ديیآورده مانيی کهيکسان يی"

 "!دیکنميکه عمل ن دیيبگو يخشم یست که سخن موجب ارینزد خدی بس

 ،نراق یسنت ۀنشان، هم جدی شود دو یز  يریه ی یگر و، زبان ترجمان دل یست

                      .سننتیروح برخننوردیر ن یز سننالمت فکننر و، ینسننان منننافق میدینیننم و

سنلب  يبنال، جامعه مسلط شنود کي که ممک  یست بر ييبالها  يتربد یز

وعنده  کنردیر و گرتنار یز يآن جندی  يعامل یصل و، یست نانییرم یعتماد و

                                                 

 .23احزاب  (  هللو  1)
 .1 ئحن   ر(  هللو  1)
 .3-2ص ت  (  هللو  2)
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 ننریف آالخن اين کننند وميعمنل ن نديگويکه م يملت مردم و، یست يخالف

مشکال   بریبر در کنند و یعتماد گريکدي توینند برمين هرگز، دهنديینجام م

آنهنا  انینم در تیمیصنم و يبنریدر هرگنز، هن  باشنندآهم هايبساماننا و

 یز يدشنمن چیهن نخویهند دیشت و يمتیق یرزش و هرگز، حاکم نخویهد شد

منردم ری   یچن  يی حال ریروش  ضم يیز شعری يکي .کرد آنها پروی نخویهد

 کشد:مي ريبه تصو گونه يی

 م  یست یزچه حال توخوش تر کز با باز ينننت بلبلنرنگيننمدوش 

 بسته ده  گن  و و يکه الل تو بیمه بد عبو  و و يتوکه زشت

 مسک  يکنمي د نازنننص با دو ت شهانندس يآزید رو ت ونمس

 ت  يريرنننظ وميبا خوش یندی يخوینوشنخ و ينارق  يم  بد

 مح  رنج و یم غصه یست وبهره شب، روزم قرسم مسک  یست و

 روش  يود بسننرش بننس کیل ييگوينمه ریست ننننگرتا ک باز

 رت ناگ ردن یست ونم  ک يخو ردنننکنا گرت  یست و وندأب ت
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 حرمت شراب
أخرج هلم من  اليببناو حأ نم هلنم ممنذلقما بهن    ن   احلمدهلل الذي أنعم على عباده مبا

أشننكد أن ا النن        ن  نن  رننربد أ نندا م ح عهنن هلم  ح أ نندا م ح ننر  علننبكم مننا ق
ح ده  شر ك ل  ل  امللك حل  احلمد  حأشكد أن حممندا عبنده ح بلن ل  البانن المنذ ر 

  علب  حعلى آل  حأصحا   حم  ببعكم إب سان  ىل     الد   حللم بسلبما.صلى  
َيا ﴿ مب سننم   الننرل  الننر   مبالننر  يانب: اعنن اب هللا   منن  الانند ننفرمای  متعننام م

نن ننَ  عاما ْاننا   حااألاَم ا   ب َ نن   م   ننر  حااألان ننا الِننذ   ا آمام نن َا   ْلِاننا اَواَمننر  حااَلماَبس  م  الِاننَبياان  أا نُّكا
 1(1) ﴾فااَ تام ب  ه  لاعاِلق َم بن َفل ح  نا 

 يآنهاا قبباان کنار که در يبتان )سنگ و يقمارباز و يخوارگ يمنان! مَؤم يا
 ييگوبياغ و ييبخا  آزماا يکه ببا ياوراق ها وسنگ )و بهايت ( وديکنيم

 و نيتائ  از ي)ناشا و دنادي( پليلحاا  منناو هماه از هماه و د،يبب يبکارم
تاا  دياکن يدور دياپل (يکارها ني)ا باشند، پس از يم طاني( عمل شنيتلق
 .ديشو رستگار نکهيا

 .هاس يديپل در شباب ما2(2) «  اوبائثأ أومر»فبموده اند:  اهلل رسول

                                                 

 .90مائده: ( ل به 1) 
   .3667( املعجم ا حلط  لليرباين  بقم  د ث: 2)
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باه تکااپو  و دهاديکه انجام م ييهاتالش و يزندگ ۀروزمب  يفنال بب انسان

 ديتجد به ازين نيا بببنا شود،يفبط مم يهايخستگ دچار گبدد،يمشغول م

 دياخاود را تجد يدرس  قاوا يهاهرا از کهنيا ياما به جا کند؛يم دايقوا پ

انحابا   باه راه کاا ب و شده و يطانيش يهابيفب ها وسوسه و دچار دينما

 يهاوا شابط از و دياقيبا دياقوا نما ديبتواند تجد نکهيا اليبه خ و روديم

 و يآنا يتاا نشاا  آورديم يمواد مخدر رو به شباب و کبده و يبوينفس پ

تماام  باشاد و مانيپشا يعماب گابيد ي بفا از به او دس  دهد و زودگذر

 از کجايرا  نيد عقل و و ناموس و کوينام ن و افتخار شباف  و عئت و هيسبما

 حسبت را به دندان گئد. انگش  ندام  و دس  داده و

سان ،  قابآن و دگاهيد شباب را از دنيکه نوش شوديم يمطلب سن نيا در

عواقب  کبده، و انيمضبات آن را ب کبده و ي ب ببرس عقل، منطق و شبع و

 .ميشو آن را متذکب ميوخ

محتابم  باوده و يضبور ئيپاس داشتن پنج چ و  يرعا ينييآ و نيد هب در

 اند:بوده تام ببخوردار  يمصون از گبيد يبيبه تنب شمبده شده اند و

 ناموس. -5 ؛مال -4 ؛نفس -3 ؛عقل -2 ؛نيد -1

شاده کاه هتا   يپنج ماورد سان نياسالم ا ن ياحکام شب از کدام هب در

حفاظ  شده، شباب بخاا ب ميتحب نيمثال، ارتداد بخا بحفظ د نشود، بطور

حفاظ  ناموس حبام شده، حد سبق  باه خاا ب مال و نفس و عقل و و نيد

 اموس حابام شاده اسا  وحفاظ نا فحشا به خا ب زنا و و شده، ئيمال تجو

 شده اس . داده ررجم هم به خا ب آن مشبوع قبا
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دسا  يته و دببدس  انسان ب ازرا  ئيپنج چ نيتا ا شوديشباب باعث م اما

 ياوجهاه  ياموقن از و بدياگ کودکان قابار و گبانيد ۀسخب و بماند بيفق و

 دنکه به دنباال سابگبم کاب يخود سقوط کند، اما افباد ةستيشا ياجتماع

 و ديااک دساتور باه مشابوب آورده و يهساتند رو يخود به صورت انحبافا

 انياشده، ز يطانيش يهاشکار وسوسه را فباموش کبده و ندخداو يقطن

 .کننديخود م بيآخبت را نص و ايدن

شادن باه آن   ينئد از داده و يديبه آن عنوان پل که خداونديصورت در

 مکاان و در حضاور از رسول اکبم وداشته تا آلوده به آن نشوند،  ببحذر

 مابدم از يداشته اسا ؛ ولا باشد به شدت ببحذر يمکه شباب  ياسفبه بب

خاود  اهخوبه دل کبده و اديسبگبم کننده  آور واشتها و يآن به عنوان مقو

 دهند. يخطبناک م اريبا عواقب بس و يبئرگ نيبه ا يتيتن به ارتکاب منص

 :يمنياهر يابزار شراب

 يشاباب داشاتند، وقتا دنيعاادت باه نوشا زمان بيد از اقوام گبيد و عبب

بابده شاود؛  نيبا از يمنايابئار اهب نيکبد الزم بود تا ا رسال  اسالم ظهور

 شيشاباب پا ميتحاب در يجيچند مبحله به صورت تدر اسالم در ن،يا بببنا

 در بکياز کاه افاباد عاقال و نيابود تا ا يرا متقاض نيحکم  هم ا رف  و

اعاالم  يبابا يمساعد يانهيهم زم آن را درک کبده و هاانيز ه،يلاومباحل 

 آن فباهم شود. يقطن ميتحب

 بشيقابل پاذ يبه راحت شانيکه به تجارت شباب مشغول بودند ببا يافباد

 کار بيتدب يامانهيبه صورت حک نيبباتجارت آن دس  بکشد، بنا نبود که از

 گبفته شود. نظب در
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ِْنواأا حاأاننت َم ل نقاابا  ﴿ :ديابمافي: اهلل متنال ماول نا الِنذ   ا آمام ن َا  ا بناَهرا  ن َا ال َيا أا نُّكا
 3 (1) ﴾ اَِّتا بناَعلام  َا ماا بناه  ل  نا 

تاا  ديساتينا به نماز ديکه مس  هستيحال در ديآورده ا مانيکه ايکسان يا
 .دييگويچه م ديدانيآنگاه که م

ب ننن  حامامانناف    ل لمِننا   كا نا  اَسننلال   ﴿ :دياافبماي: مدوم ننا   َ   َا ننر  ق ننَم ف بك ما  عانن   اَواَمننر  حااَلماَبس 
ربا  م   نِنَفع ك ماا ََ  4 (2) ﴾حا  َْث ك ماآ أا

 اسا  و يآنهاا گنااه بئرگا بگو: در کنند،يتو سوال م قمار از باده و باره در

 آنها اس . عفن از شيگناه آنها ب يببدارند. ول مبدم در يهم ببا يمنافن

َاننا  د  اَواَمننر  ﴿ :دياافبماي: مسااوم احاأا حااَلباَْل   ْلِاننا   ر  نند  الِاننَبياان  أان    ق ن ا  ناَبننماق م  اَلعانندا
ِْواأ  فناكاَم أانت م مُّمتاك  نا  ر  اّلل   حاعا   ال ََ ْ ِدَ َم عا  اب  ر  حا ا  5(3) ﴾حااَلماَبس 

 و يشاما دشامن انيم در يازبارقم و يخوارگيم قي ب از خواهديم طانيش
دارد.  خوانادن نمااز بااز و خداوناد ادي شما را از کند و جاديا يتوزنهيک

 پباکنند، و يم يتوز نهيک و يدشمن و دند،يکه پل يئيدو چ نيا )از ايپس آ
ه با عباادات، ياهماه را از شاانيا و کند،يغافل م خدا ادي گان را ازبنده
 !د؟يکنيبس م و ديکشيدارد( دس  م ي، بازم اسآنه نيتبنماز که مه ژهيو

ْانا   حااألاَم ا   ﴿ :ديفبمايم : وچهارم نر  حااألان نا الِنذ   ا آمام ن َا   ْلِانا اَواَمنر  حااَلماَبس  َيا أا نُّكا
 6(4) ﴾ب َ    م  َ  عامام  الِاَبياان  فااَ تام ب  ه  لاعاِلق َم بن َفل ح  نا 

                                                 

 .43نسا : ( ل به 1)
 .219 هره: ( ل به 2)
 .91مائده: ( ل به 3)
 .90مائده: ( ل به 4)
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 يآنهاا قبباان کناار که در يبتان )سنگ و يماربازق و يخوارگيمنان! مؤم يا

 ييگوبياغ و ييبخا  آزماا يکه ببا ياوراق ها وسنگ )و بهايت ( وديکنيم

 و نيتائ  از ي)ناشا و دنادي( پليلحاا  منناو هماه از هماه و د،يببيم بکار

تاا  دياکن يدور دياپل (يکارها ني)ا باشند، پس از يم طاني( عمل شنيتلق

 .ديوش رستگار کهنيا

 انسان در ن ياند که  بزنا کبده شباب و نيب يجالب سهيمقا يراز فخب امام

 يبابا او در ياعالقاه گبيشود د مبتکب بار ي يکه وقت س ا نيزنا کبدن ا

شاباب  در يولا شاود،يمنئجاب م و آن متنفب از ماند وينم يدوم باق زنا بار

 تاا شاوديم ديان تجدآ او باه ليام که بنوشد عالقه و بار ببعکس اس  هب

 :سدينويم نيچن شانيا شود،يآن غبق م در که عادت کبده و ييجا
که هبچه انسان  س ا ني( اي)شباب نوش  يمنص نيخواص ا از يکيهمانا "

 گبدديم تبينفس قو ۀئيانگ و تبشيبه آن ب ليشود م مشغول شتبيبه آن ب
 گابيد يو ةعالق رغب  و ندک زنا بار ياگب  يزان مثالً گناهان، بيببخال  سا
اماا  شاوديم زنا کاملتب انئجار از شود نفبت و چند تکبار هب شود،يم سس 
 و تابشيب يو ليام عالقاه و نشاط و بئند دس  تبشيهبچه به آن ب بابش
کاه  رساديم ياانسان به مبحلاه کهييتا جا شوديم  يمنص نيبه ا تبتمام

باه  و شوديغافل م ام يق روز و بتآخ ادي از شده و يلذات جسمان غبق در
 اديا خداوناد هام او را از و ددونايپيخداوناد م خبابان ازيب جمع غافالن و

 .ببديم
 هايشاتتماام ز اباديچون عقل زوال  ببديم نيب : شباب عقل را ازجهينت در

ا   "اومنر اناد:فبموده آنچه که رسول اهلل يمننا س ا ني. اشوديجمع م
 . "هاس يديپل )مادر( ساسا شباب اوبائث"؛
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 بدتر از شراب وجود دارد؟ يزيچ ايآ

انساان  دارد  بب يبار انيالکل اثبات ز و باشد،يالکل م از ! شباب سبشاريبل

 ييجاو ق يحق يمست نيع در و شود که انسان مس  شوديباعث م ژهيوه ب

 با ل شود. افکار دچار دس  بدهد و را از

 :و زوال عقل شراب

گاذارد، باا ينم يبااق يآدما يبابا يمنئلت و قدر و ،کبدن عقل لياز با الکل

درهم  همه موانع خالق و ديآيم ديپد ياجتماع و يوحرمفاسد  ةهم يمست

 و داش يم را باز يرف  آنچه که آدم کف بدر شکند چون عنان نفس ازيم

کاه باه  سا ين يعقلا و ئدياخيم بب انيم داش  ازيم وا يدارشتنيبه خو

لاب  و يسخن را بگو نيرا مکن، ا کار نيا را بکن و کار نيزند ا بيهن يآدم

 فبوبند. فالن گفتار از

 :مضرات با سهيمقا شراب در منافع
منحبفاان  از يبنضا شاوديحبما  آن م شباب و بحث از يوقت ،يکل بطور

جاواب آناان  در باشاد،يما ديافوا يکنند که شباب دارايجامنه استدالل م
 : ميگويم
داشاته  انياب ديان مجآاعتبا  شما نداشا ، بلکاه آن را قاب به ازين هک نيا

 از تان افتااده وکه فقط به منفنا  آن چشام دياغافل شده نيا اس ؛ اما از
 د،يابساتهو شباب چشم را فاب يهاانيز کثبت ضبرها و کم منفن  و مقدار
نا   َ   ﴿ :ديفبمايم  ميکباهلل متنال در قبآن ميبنگب ب نن    ق نَم ف بك ما حاماماناف    ل لمِنا    َا

ربا  م   نِنَفع ك ماا ََ  7 (1) ﴾حا  َْث ك ماآ أا

                                                 

 .219 هره: ( ل به 1)
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گنااه آن دو  مابدم هسا ، و يمنافع بابا قمار گناه بئرگ و و شباب در بگو

 نفع آنهاس . از بئرگتب

سپبده اند، نفاع  يموشارا به فب انيز و سود نيب سهياس  که مقا نيا مسلم

 و يبمااليغ و يماال ،يکلا و يميدا ضبر و انيز امااس ،  يفقط مال اي و يآن

گناهاان بائرگ شاباب، رباودن  از يکياس ، به عنوان مثال  يويدن و ينيد

 انسان اس . شنور عقل درک و ياهيسبما
 باشد،يصفات او م نيتبفيهمانان عقل انسان شب :سدينويم يراز فخب امام
 نيتبسا پ شادبا نيتبفيهبچاه دشامن شاب شباب دشمن عقل اس  و و

بناد( عمال  )زاناو اس  مانند عقال شتب قبار نيا عقل از ةياس ، وجه تسم
 .کنديمنع م يهودگيب و ئيگب آنبا از و کند،يم

 بع انساان  يچون وقت دارديم باز مانع شده و يهبزگ از ئيانسان را ن عقل
 يوقت د،ارديم انجام آن باز را از کند، عقل او زش  وادار را به ارتکاب کار او

که وجاود  يعقل شده و ختهيلجام گس و مهاريانسان ب ن يشباب بنوشد  ب
 اهشدن به گن  ينئد دارد، زوال عقل همان، و فنل زش  باز را از ندارد تا او

 !.همان ئيزش  ن کار و

 :يگساريم يهاانيز
 نماايدس  رفتن ا آنها از نيتباس ، مهم متندد اريبس يگساريم يهاانيز

فبموده اس : همانا بخدا  اس . حضبت عثمان يالکل و گساريم دبف از

کاه  نياا شوند، مگاب يبا هم جمع نم کجايبه شباب  ادياعت و مانيسوگند ا

 آماده ئيان "نابيستاال "کتاب مطلب در نيا رود. و بونيب جا يشان  يکي

 اس .
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 :يمال انيز .1

کاه تماام ماال رت صاو نيه اب کند،يثبوت انسان را فنا م و هيسبما شباب،

 د،يانما يم يگساريم و يصب  جلسات سبگبم جيبه تدر را کم کم و خود

 .ندياو بببا از کهنيا اي آتش بئند، و يحال مست در کهنيا اي

 :ياجتماع انيز .2

 و يتينارضا و يبيدرگ که جنگ و نس يا يگساريم يهاانيز از گبيد يکي

افباد کاه باا  آنان و نيب و راناسگيد مخو نيب يتوز نهيک عداوت و بغض و

 سااده کاه از پاا افتااده و شيپا يابهاناه نيتببه کم کنند،يم يآنان زندگ

 .بديآنان صورت گ اليع خانواده و

 :يروح و يروان انيز .3

 اريبس يها انيز يمسئله دارا نيدنبال دارد که اه را ب راز يافشا يگساريم

 اس . يروابط اجتماع وجامنه  کانون خانواده و يببا يخطبناک

 :ينيد انيز .4

 را نمااز –ن ياساتون د ژهياوه با دهد،يانجام نم يمس  عبادت درست فبد

نر  اّلل   ﴿: اسا  فبماوده ديمج نآقب باب  نيا از کند،يم تبک ََ ْ نِدَ َم عان  اب  حا ا
ِْواأ  فناكاَم أانت م مُّمتاك  نا   8 (1) ﴾حاعا   ال
 .دارديم باز نماز خدا و ادي از شدني)شباب( شما را با نوش

 :يبهداشت انيز .5
 يمتندد بهداشت يهاانيخود ز بيکتاب تفس در يمباغ ياحمد مصطف عالمه

 نيبا فاساد کابدن مناده، از": بنديآورده اس  که به شبح ز کجايشباب را 
                                                 

 .91مائده:  به( ل  1)
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 دنياغذا، ببجسته شدن چشمان، گنده شدن شکم، پب يخوش ببدن لذت و
 بئرگ شدن کباد، ساف  و ليقب جگب، از و اض کبدصورت، امب رنگ بدن و

 نياا -سال ،يوياکل يهاايماريرس کباد، بزود يساا سخ  شدن کبد، نا
اروپاا باا توجاه باه  گساتبده در و يبهداشت ديشد بيوجود تداب با هايماريب

کاه شاده اسا  چنان انيجان اروپا  ياروپا بال بنمل آمده در يکوشش ها
جاو  کاهني. با وجود اشد هايمصب بيگدامن يکلال ينوشابه ها جيتبو از بند

 -مساعد نبود يالکل ينوشابه ها جيتبو يباب بود و يمذهب يببنايز يآن دارا
 باده نوشان. و گسارانيم يرس ببازود يبيپ

ساف   ،يگهااننا يقلبا سا يا توقف و جهينت گبدش خون، در از يبيجلوگ

 سبفه. اديصدا ازد يحنجبه، گبفتگ و نيتصلب شبا  شدن و

دچاار  و يجنسا ئهياغب شباب، انقطاع نسل و دنينوش يانهايز از گبيد يکي

نشاان داده اسا  کاه فبزنادان  قااتيتحق و باشاديضنف شدن فبزندان م

 ئانيام نيتابکم از فبزندان بوده و از تبفيض شانيهاهنو و نفيها ضيالکل

بناد  يکيآنان  داوال گبي بقات د در امب نيا هستند و فهم ببخوردار عقل و

کامل نسل   وره تا ب گبدنديم تبفيضن و تبفيضن ادامه داشته و يگبيد از

 شاان را درنکه فبزندان همان عملکبد پدرا يوقت ژهيوه شان منقطع شود ب

 اس . نيچن ئياغلب ن و بنديگ شيپ

 : نديفبمايکه م شوديدرک م رسول اکبم ثيحد نيارزش ا نجايا از

 9(1). «  را  لبفهل هن ما الکرکث»
 .باشديم حبام ئياندک آن ن باشد مصب  مقدار آورسکب ادشيمصب  ز آنچه

                                                 

 .5648. مسمد الد  بقم  د ث: 1865( برمذي  بقم احلد ث: 1)
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 کاه در گاذارديساو  م اثاب ي: شاباب زماانناديگويکه م غاتيتبل نيا پس

اسااس  و هيادارد، پاانا کام آن ضابر مقادار ود واشا يرو ادهيمصب  آن ز

 ندارد. يدرست

 :يجامعه بشر ۀکنند ديتهد يبالها

 :کند يم ديبال جامنه را تهد اس  که چهار و بمن

 .الکل -4 ؛سل -3 ؛سب ان -2 ؛سيسفل -1

باه  مبحله ابتال قاادر به آن سه تا در انيمبتال باياس  ز همه بدتب از الکل و

 در يپاا از شامااريب يهماان ابتادا در يالکلا يولا باشنديم يزندگ و کار

 افتد. يبه حال اغما م و ديآيم

 شده و دهيهم پاش شباب از اثب آنها بب ۀبيهستند که زنج ييهاهدواخان چقدر

 شاباب( و از ي)ناش يمست" اند.آن کبده بار سب جامنه و ليتحو وهيب و ميتي

 ."کننديم يچيقرا ها اند که مل يچيزنا دو تا ق

  ."کشديجامنه الکل را نکشد الکل جامنه را م اگب"اند:  گفته

 و يعاوارض قلبا ليااز قب ييهاايمااريکل سابب بلا اياز شباب و  استفاده

، ي، دستگاه تنفسا، دستگاه هاضمهياختالل در دستگاه تبشح جاديا ،يعبوق

 . شوديو... م يدستگاه عصب

  :گانهحواس پنج و الکل

مطلوب ناا کاه الکال اثاب سا يبدن ن بخش از چيکه تا حال  کبشد هچنان

 نياا انساان از ينايب ژهيوه گانه بپنج اسحو نيا ببآن نگذارد، بنا خود را بب

 اس . هنماند بينص يمطلوب بنا اثب
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 ييناايحس ب همه در از شتبيالکل ب ناتيضا" :سدينويم يصانن داکتبصفدر

 يهاا  ياالکل از  %52بابلن  يهامارساتانيب از يکاي اساس آماار اس ، بب

 ناتيضاا يمباجناه کابده اناد دارا مارساتانيخواران( که به آن ب )مشبوب

 از يناشا و يچشام يهاافلج ،ينيب  ينئد چشم و ياشبکه و يعصب بصب

 ."باشدياعصاب چشم م يمبکئ يهسته ها در يموضن يئيرخون

 :اءيح پرده شرم و دنيدر .6

شاباب اسا  کاه انساان را  يضبرها گبيد از يکيشبم  و ا يپبده ح دنيدر

مشابوب  و زناديم  دس  يپبوا به جنا يب و کشانديم يديپل گناه و يببا

احسااس  را پاره کابده و ا يپبده ح تواندياس  که م يخطبناک اريعامل بس

 که از سازديباک ميب و فبد را چنان جسور و ديبئدا صفحه خا ب شبم را از

 .شوديم  يجنا مبتکب هب مننفل نشده و يطيشبا چيه در و کسچيه

 يبابا حيقبا و عيشن الارتکاب اعم  ينها رف  در نيب از ا يح شبم و چون

. شاوديم ليشادن قاوه درک قباحا  تساه عياشخاص مس  به عل  ضاا

 از ياريبسا در يولگابد يجابح، دزد ضابب و ،يآدم کشا ،يجنس  يجنا

 .دهديرخ م يالکل يموارد متناقب استنمال نوشابه ها
شاخ  را  درد و يهم م ببد پبده عف  را از يم نيب را از ا يح شبم و الکل
وجدان را  يآزاد کبده، ندا ياخالق و يمذهب ،يرسوم اجتماع و وديق هيکل از

جااده  قدم که از نياول د،ينمايم منيبه اهب ليفبشته را تبد و سازديخفه م
کاه آماد  يمست باياس ، ز يمست نيع اغلب در شودينهاده م بونيعفا  ب
 ندارد. يوجدان؛ عف  مفهوم عقل و ابيغ در و رود،يم وجدان بدر و عقل
 مس  شده دس  به شکم دختاب ديشباب نوش يوقت يبن عاصم منقب سيق

مال خاود را باه  از ياديز مقدار پدر خود ناسئا گف ، و و به مادر خود ببد و
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کبدناد  باا خباامااجبا با را از ه هاوش آماد اواب ياباب فبوش داد، وقتاش
 گف :  نيچن

 كمبحجتمن كابومنر بفَنش شناب ان فنا ا  مبله ا  هبا ا د يح اشف حا  بفوح   اشرهبا صح"
  "ا  مبهبا ا مر العظ
را  يضايمب چيباا آن ها نوشم، ويحال آنبا نمهب  : به خدا سوگند درتبجمه

 کند،ياش را رسوا مکنم، چون شباب نوشندهينم ئيتجو يببا دهم،يشفا نم

 .گبدانديخطبناک م يرا وادار به ارتکاب کارها او و

 :رانگيدشراب نوش مورد مضحکه  .7

باا  و گابدد،يم گبانيد ۀمسخب شباب مضحکه و دنينوش نوش به اثب شباب

 چه بسا که آنبا به صاورت خاود بمالاد، و کند،يم يفضوالت خود باز و ادار

 و دهيامال اند که فضوالت خود را به صاورت خاود دهيرا د يافباد الکل يبنض

 ! مابا ازلهااا باار  (  تيكنر ملا من  حاجلعلنين نيم  الت ا  )اهلم اجلعلين .کبدنديدعا م

 بده.  هارت کنندگان قبار گان وتوبه کننده

بان  تحقق مصالح بندگان آماده اسا ، اماام عائ يکه اسالم ببا ميدانب ديبا

 :ديفبمايعبدالسالم م

 کلكا مْاحل   ما دب  مفالده اجللب مْاحل".  عة  ن الار "

 جلب مصالح اس . اش مصالح، دفع فساد وهمه ن يشب

  يارعا حکما  و باب ن يشاب يمبناا : اساس وسدينويم ميابن ق المهع و

 رحما  و عادل و سباساب ن يشب آخبت اس ، و يزندگ مصالح بندگان در

 حکم  اس .   مصالح و
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 :هايماريعالج ب و شراب

 شاوديم هيمنالجاه اماباض توصا يکه شباب بابا نديگويمبدم م از يبنض

 کاه از لي. اماا باا تفاصاآورناديمرو ابهد  به شاب نيبه ا ياعده نيببابنا

کاه  يگااهشيآزما و يعلوم پئشاک صانيمتخص نظب سن  و ن وآقب دگاهيد

ماند که شباب عامل مهام  ينم يباق يديتبد يجا چيگذش  ه نيا از شيپ

 يماارياس  که عامال بابوز ب يهيبد نيا و هاس ،يماريب شيدايپ در موثب و

 هد  حضبت رسول اکبم نيهم هب باشد، يماريتواند درمان ب يخود نم

 جواب سوال فبموده اس : در

 مبض اس .   کنيول س يشباب دوا ن  دحا   حلکم  دا "؛  بن  لأ"
حلکمن  دا ؛   ندحا (  ب") نن  لن: سادينوي)مدظلاه( م يعثمان يمحمد تق عالمه
داللا   ثيحد نيا منذهب اکثرالفهكنا "؛ حهن  هللاومر  يالتداح  ميحتر  يعل دم هذا 
فقهاا  مذهب اکثاب کند ويشباب م لهيمدوا بوس دادن منالجه و م قباراحب بب
 اس . نيهم

 :شراب ميتحر
 شاباب را حابام قابار عواقب خطبناک، خداوند علل و اسباب و نيا بببنا

اسا .  طانيعمل ش و يدي؛ پل"يانبب   م  عمنم الان"آنبا به عنوان  داده و
 اديا هايديا)اسااس( پل رادآن بنام ما از حضبت رسول اکبم کبده و ادي

 کبده اس .
شاباب  يهامبدم کوزه ةشباب حبام شد، هم يوقت رسول اکبم زمان در

آب  دندينوشا يآن شاباب ما در کاه قابالً ييهااجام در يحت را شکسته و
 .دندينوشينم
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 :مورد شراب خوردن اسالم در حکم

تحقاق  ياباب منکبات و از يبيجلوگ و هايديپل از جامنه بيتطه يببا اسالم

 ئيضببه شالق را تجاو 80مشبوب خواران  الذکب، ببگانه سابقپنج اتيضبور

 اس . کبده

 از سان  رساول اهلل حاد شابب از ": سادينويمهياميابن ت عالمه

شبوب خواران حد اجبا م بب اجماع مسلمانان ثاب  اس . چون رسول اهلل

 نموده اس .

آخابت  دهيپساند اتياح ليامکت ياسالم بابا يويدن نيکه قوان ميبدان ديبا

 دياما نبا وضع شده باشند، و يقبح عقل هوس حسن و هوا و يرو اس  نه از

 يهااهوا هاوس از و يطانيشا يبه هنگام تقابال احکاام اساالم باه آرزوهاا

 :ديفبمايم يچون اهلل تنال م،يکن يبويپ يطانيش

نَنباا﴿ َا ماهانا ا با   ن   جلَا ا   فاإ نِ فالاِما ما  طاْلاى  حاآثنارا احلَابااأا الدُّ نا بما ه يا اَلماَلحا   حاأاِما ماَ  خا ح 
 10 (1) ﴾حا ااى الِمَف ا عا   اهَلا ا    فاإ ِن اجلَاِمةا ه يا اَلماَلحا 

 گااهيداد هماناا جهانم جا حيرا تبج ايدن يزندگ کبد و اني غ ياما کس پس

هاوا  نفس را از و ديمنئل  پبوردگارش تبس مقام و که از ياما کس اوس ، و

 اوس . گاهيداش  همانا بهش  جا باز

 و ميمنحاب  شاو ن يراه شاب پبکبدن اوقات فباغ  خاود از يببا اگب پس

 م،يشاويم يغضاب اهلل تناال و قهاب دچار ميپبکن  يکه با منص ميکن يسن

 نوع بالها نجات بدهد. نيا همه مسلمانان را از خداوند

                                                 

 .41 -37انمعاو: ( ل به 1)
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 :خرد عقل و دادگاه

دارد، خابد هام  باب کاه در يشاماريب يها انيمفاسد وز ههم نيبا ا شباب

 فابوش و و دياخب زشا  اسا  و و حيقبا يئيکه شباب چ دينما يحکم م

 شده اس .  نيآن نفب بب آن حبام بوده و در  مناون حمل و

رابطاه باا  کاه در ديآگاه باشا ": سدينو يمياهلل دهلو يشاه ول عالمه

کاه  اًنايقيکاه  ديانما يضاوت ماقل مسکب، عق دنيکبدن عقل با نوش ليزا

 و  ياميباعث اندا ختن جاان انساان به دندشياس  چون نوش حيقب مسکب

 اس . يصفات ملک از يدور

اهلل باه ناوع  يخصوصا ياننام هاا عقل را که از باياهلل اس  ز خلق  بيتغ و

 اننام من  گذاشته فاسد کبده اس . نيآنان با ا بب انسان اس  و

منابض  در کبدن مال و عيضا و ياجتماع و يادگوانکبدن مصلح  خ مفسد

 را به خناده گبفتاه و اس  که بچه ها او يدادن خود، امب حاالت زش  قبار

 هياآ نياا اهادا  را در و يمننا نياهماه ا خداوناد و کنند،يمسخبه م

 جمع کبده اس : کجاي يحيتلو و حيبصورت صب

احاأا ايا   ْلِاا   ر  د  الِابَ ﴿: ديفبمايمتنال م اهلل همانا که 11(1) ﴾ن  أاَن    ق ن ا  ناَبنماق م  اَلعاندا

 ها بابفبقه ها وتمام مل  ن،يا ببکند، بنا جاديکه عداوت ا خواهديم طانيش

 اند.متفق دس  و  يزش  بودن آن  و حيقب

دل  جاان وه اهلل رب النئت را ب خواهبان مسلمان، دستور ببادران و يا پس

را   يهادا تا راه سنادت و ميايب باز طانيراه ش نبدک يبويپ از قبول کبده و

                                                 

.91( ما ده:1)
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راه  و م،يگابد مفتخاب ياو تنال يبه رضا ياهلل تنال نيبهش  بب در و مودهيپ

 .مييخودمان مسدود نما بب ايدن را در نوکبان او و طانينفو  ش

 دور ازه سالم ب نيدو فبزندان سالم  ، جامنه سالم وبدن سالم کهنيا ديام به

 .ميتمام داشته باش يئگيکاپ با  يمنص
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 خاتمه

 

 الحمدهلل و کفي والسالم علي عباده الذين اصطفي و بند:

به فضل و توفيق خداوند قدوس واليئال کتاب خطباه هااي جمناه حساب 

نيازمندي هاي جامنه تادوين و اقباال چااا يافتاه اسا . از تماام علماا ، 

نحوي از انحا  در انجاز ايان  هب دانشمندان و نويسندگان وسايب دوستاني که

مأمول ما را ياري بخشيده اند، مجدداً اظهار سپاس و قدر داناي نماوده و از 

 خداوند متنال بباي شان اجب عظيم و توفيق مئيد، استدعا مي نماييم.

اميد اس  که اين اثب علمي و تحقيقاي باباي علمااي کابام، دانشامندان و 

ب دعوتگبان، در جه  ارتقاي سطح يسا بالخصوص امامان، خطباي مساجد و

 آگاهي و دانش مل  غيور افغانستان ممد و مؤثب واقع گبدد.

( مضامون 364شايان  کب اس  که محتويات مندرج اين کتااب، از مياان )

تقاضاي روز و روح زمان و آنچه انتظار و  بو حس علمي ببگئيده شده اس ،

و تادوين گبدياده  يمعطش جامنه ضبورت بود؛ مطابق حوصله کتااب تنظا

 اس .
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از آنجايي که عمل هاب انساان در منابض خلال و نقصاان اسا  از علماا ، 

رجامناديم کاه  ،سايب عالقمندان مطالنه اين کتاب دانشمندان، دعوتگبان و

در قسم  کاستي ها و اصالح اغالط چااپي ايان اثاب گبانبهاا، ماا را يااري 

ايشاان، راهگشاا و  اترسانند، تا در چاا هااي بنادي نظبياات و پيشانهاد

 راهنماي ما در جه  بهبود هب چه بهتب اين اثب علمي شده باشد.

لي علاي خياب خلقاه، او أخب دعوانا أن الحمدهلل رب النالمين و صلي اهلل تنا

 جمنين.أصحابه أسيدنا محمد و علي آله و 

 

 رياس  تدقيق و مطالنات علوم اسالمي وزارت ارشاد، حج و اوقا 

 محمد خان، شهبنو، کابل، افغانستان. ضفيآدرس: چهاراهي 
islamicresearch@mohia.gov.af 
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