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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 

الحمد هلل ربّ العالمین والصّالة و الساّلم علی             

اتباعه اجمعین  و اصحابه ونبیّنا محمّدٍ )ص( و علی آله 

     .الی یوم الدّین 

درست اندیشیدن و درست عمل کردن و درست        

زیستن و خوشبخت بودن از مهمترین آرزوهای بشر 

آدمی در طول حیات خود به بوده و هست و خواهد بود . 

منظور رسیدن به خوشبختی  راههای بسیاری را تجربه 

پی برده و می برد که  کرده و می کند ، امّا نهایتاً

خوشبختی در آن راهها و چیزهایی که او در پی آنها بود 

 ، نبود . چون به آ نها دست یافت امّا خوشبختی را نیافت. 

در این رساله ما در پی آن هستیم تا درست       

اندیشیدن و درست عمل کردن  و درست زیستن و راه 

ا به رسیدن به خوشبختی دنیوی و سعادت اخروی ر

شناخت و خواننده گرامی معرفی نماییم . امید است با 
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گزیده فهم این حقایق ، مسیر خوشبختی و سعادت را بر

. موفقیت و توفیق روز  و شاهراه زندگی خود گرداند

 زون همگان را از خداوند منان خواستاریم . فا
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 اسالم چیست ؟

خداوند  اسالم مجموعه برنامه ای است که از سوی      

زیستن  انسان  در این چند  متعال برای نحوة چگونه

 بر روی کره زمین فرستاده شده است .  روزه  حیات او

 

 معنای اسالم
اسالم از نظر لغوی به معنای تسلیم کردن یا تسلیم       

شدن می باشد  و در اصطالح ، اسالم یعنی  تسلیم و 

فرمانبرداری کامل و بدون  چون و چرا از دستورات و 

اوامر و نواهی خداوند متعال و پیامبر اسالم )ص( در 

 تمامی جوانب زندگی می باشد . 

منظور از فرمانبرداری و اطاعت بدون چون چرا ، این 

است که چون شخص مسلمان قبل از عمل به اسالم باید 

حقانیت اسالم  مؤمن باشد یعنی باور قلبی و یقینی به

داشته باشد و پس از ایمان ، فرمانبرداری و عمل به 

 اسالم مطرح و بر او واجب می شود .  
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 اسالم شامل چه بخش هایی است ؟
 اسالم شامل دو بخش است : 

  ) اسالم ( بخش عملی  -1  ) ایمان (   بخش اعتقادی   -0
 

 بخش اعتقادی شامل،  ایمان و اعتقاد به خداوند یکتا ،

پیامبران ، کتابهای آسمانی ، فرشتگان ، قیامت و قضا و 

 قدر الهی می باشد . 
 

بخش عملی اسالم شامل عبادات ، رعایت عفت و 

پاکدامنی ، تخلق به اخالق نیکو  و دوری از اخالق ناروا  

 می باشد .

 ((بخش اعتقادی )) 

 ایمان چیست ؟
قلبی و علم و دانش نسبت به چیزی و اعتقاد و باور       

بحث  ایمان در ارتباط با یقینی به آن ایمان است . 

 مسائل اعتقادی است  که اگر فرد  در نشست و 

های خود و در معامالت روز مره  برابر آن علم و  برخاست
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دانش عمل  کند ، این نشانه ایمان او  به این علم و دانش 

ها  و در فعالیتهای  است  و  اگر در نشست و برخاست

ه اش  بر خالف آن عمل نماید ، نشانه عدم ایمان روزمر

 او به این علم و دانسته می باشد . 
     

 ارکان ایمان

 
تأثبر را بر زندگی انسان ارکان ایمان بیشترین          

دارند و زندگی عملی آن بر مبنای ایمان و اعتقاد به آنها 

 عبارتند از :  شکل می گیرد که
 

نبوت           وحی و  ایمان به  -1        ایمان به خدا     -0

 ایمان به فرشتگان  -4        ایمان به روز آخرت  -4

 ایمان به تقدیر خیر و شر  -1
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 منظور از ایمان به خدا چیست ؟ 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، آفریننده انسان و  -0

  ( 1)تمام عالم هستی است          

        /همه چیزاهلل پروردگار شما و آفریدگار    26غافر 

 . است جز او اله و آفریننده اي نیست
 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، مدبر و اداره    -6

  کننده جهان هستی است       

                  

  ...  /خداوند  آسمانها  و زمین را نگاهداري    11فاطر

( خارج و نابود شوند ،  از مسیر خود نمی گذارد ) و می کند

هرگاه ) هم بخواهند از مسیر خود ( خارج و نابود شوند ، جز 

                                                 
1
لم و ایمان بیشتر در این راستا مطالعه رساله هللا جهت کسب ع  - 

 آفریننده هستی از همین قلم  توصیه می شود 
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را ) در مسیر خود ( نگاه و  خدا هیچ کس نمی تواند آنها

 محفوظ دارد .  
 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، رازق و روزي رسان  -3

انسان و تمامی موجودات زنده است          

        /هیچ جنبنده اي در زمین نیست     2هود

ده ي خدا است ) خدا روزي هریك مگر اینکه روزيِ آن ، بر عه

 بر و بحر می رساند ( .فضا و را در 

    

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، مالك و صاحب  -1

مطلق همه چیز و همگان است و مالکیت انسان بر اموال موقت 

  و در حد امانتدار اموال است        

                  

                     

    /لك همه ابگو : خدایا ! اي م     62آل عمران
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ر لك و فرمانروایی می دهی و از هموجودات به هر که خواهی مُ

که خواهی حکومت را می ستانی و هر که را خواهی عزت و 

احترام بخشی و هر که را خواهی خوار و بی مقدار می کنی ، 

 هر خیري به دست توست ، یقیناً بر هر کاري توانایی . 

                  

  ..../و شما را چه شده است که در راه خدا     11حدید 

انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمانها و زمین مخصوص 

 خداست ) و کسی مالك حقیقی چیزي نیست ( . 
 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه  ، هم چنان که خداوند   -5 

مالك و صاحب همه چیز و از جمله انسانهاست لذا فرمانروایی 

مطلق خداوند است و  ي و امر و نهی  بر انسان حقِنگذارنوو قا

و امر و نهی بر  یهیچ شخص و مرام و مکتبی حق فرمانروای

ندارد و قانونگذاري انسان محدود به چهارچوبی است را انسان 

      که شریعت اسالم تعیین می نماید . 
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دست کس حکم و فرمان جز در دست اهلل ، در    55انعام/

 دیگري نیست .  
    

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه  اهلل ، یگانه مقامی است    -2

که شایسته است در  برابر او سر تسلیم فرود آورد  و اطاعت و 

ر بندگی انسان ، مختص خداوند متعال است و بر انسان الزم د

تسلیم فرود مقابل هیج مقام حقیقی و حقوقی جز خداوند سر ِ

 یاورد.ن   .   /را اطاعت و بندگی  فقط تو    5فاتحه

        .می کنیم 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، یگانه فریادرس بر  -5

حق است و جز او فریادرس دیگري وجود ندارد و فریاد رس 

قرار دادن سایر معبودان باطل ، عملی است شرک آمیز و در  

د و یکتا پرستی است تضاد با توحی       

 فقط از تو کمك و یاري می جوییم .   5فاتحه/
 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، یگانه جلب کننده   -8

منفعت و دفع کننده مضرت است و اگر تمام جهانیان متفق 
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 شوند بر اینکه به کسی سودي و یا زیانی برسانند ، نمی توانند

  .مگر اینکه مشیت و اراده خداوند متعال بر آن باشد  

                          

                     . /115یونس  

و نمی تواند آن را اگر خداوند زیانی به تو رساند هیچکس جز ا

  برطرف گرداند و اگر بخواهد خیري به تو برساند هیچکس

نمی تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند ، خداوند فضل و 

 لطف خود را شامل هرکس از بندگانش که بخواهد می کند ...
 

علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ،   شایسته پرستش   -9 

زکات ، حج ، جهاد ، قربانی و نذر و نیاز ( است ) نماز ، روزه ، 

و کسی جز او این شایستگی را ندارد                 

    
) اي انسان ( پروردگارت فرمان داده است   63اسري/    

 که جز او را نپرستید .
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هر  علم و ایمان و باور یقینی بر اینکه اهلل ، بایستی از -11

خداوند محبوبی ، محبوب تر باشد و اگر کسی بیشتر از 

شرک محسوب می شود  محبوب واقع شود این عمل ،

د : محبوب هر کسی همچنانکه امام محمّد غزالی می فرمای

        معبود اوست . 

                   ...
   

برخی از مردم هستند که غیر از خدا ، خدا گونه هایی   125بقره/

برمی گزینند و آنان را همچون خدا دوست می دارند ، وکسانی 

که ایمان آورده اند خدا را سخت دوست می دارند ) و باالتر از 

 (6هرچیز و هرکس به او عشق می ورزند ( .)

 

 نبوت ی وحایمان به 
     بعد از ایمان به توحید ، ایمان به نبوت ضرورت پیدا      

 می کند  و منظور از آن این است که : 

                                                 
6
مطالعه رساله معنی و   11الی  1جهت آگاهی بیشتر پیرامون موارد    -

 می شود اله اال اهلل از همین قلم توصیه مفهوم ال 
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علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، خداوند   -1

ها از میان خود آنها منظور رساندن پیام هایش به انسان به

  و از طریق آنهاکسانی را به عنوان پیام رسان انتخاب کرده 

  )( پیام هایش را به مردمان رسانده است .

علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، که   -6 

انسانها بدون راهنمایی پیامبران قادر به پاسخگویی این 

 سئواالت مهم و سرنوشت ساز نیستند از جمله : 

 هدف از آفرینش انسان چیست ؟  

 ست ؟ خیر چیست و شر کدام ا

 روش صحیح  ارتباط با پروردگار هستی چگونه است ؟    

کدامند تا بدانها متخلق شد و صفات مورد رضایت خداوند 

 اعمال ناپسند و مورد خشم او کدامند تا از آنها دوري جست ؟ 

 شیوة عبودیت و پرستش درست خداوند چگونه است ؟  

 اوست؟می میرد و بعد از مرگ چه چیزي در انتظار آدچرا  

ندارد و اگر این  سب این معارف را وسیله و ابزار ک انسان       

امورات را به عقل خویشتن واگذار نماید بی شك او را به 

گمراهی ، خرافات ، ضاللت و نابودي سوق خواهند داد. 
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بنابراین با توجه به عجز و ناتوانی انسان در پاسخ گفتن به این 

ت او نسبت به آفرینندة سؤاالت مهم و همچنین عدم معرف

هستی ، مقتضی آن است که انسان در این باره از طریق ارتباط 

 با منشأ آفرینش ، توسط پیامبران ارشاد و راهنمایی شود.

 «                      

                     

         »  /خدا کسی است که از میان   3جمعه

بیسوادان  ) ناتوانان در پاسخگویی به این سئواالت و بی خبران 

از هدایت واقعی ( پیغمبري را برانگیخته است و به سویشان 

ایشان بخواند و آنان  گسیل داشته است ، تا آیات خدا را براي

      را پاک بگرداند ، او بدیشان کتاب ) قرآن ( و شریعت را 

 ، واقعاً در گمراهی آشکاري بودندمی آموزد ، اینان پیش از آن 
 

علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، یگانه  -3

اسوه و الگوي عملی براي او فقط پیامبر اسالم )ص( است و 

  بس .               
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                  /61احزاب   

یقیناً براي شما در ) روش و رفتار ( پیامبر خدا )ص(  الگوي 

نیکویی است براي کسی که همواره به خدا و روز آخرت امید 

 دارد ، و خداوند متعال را بسیار یاد می کند . 
 

علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، رضایت و   -1

خشنودي خداوند متعال  و سعادت ابدي  ما در گروِ تبعیّت از 

پیامبر )ص( و پس از ایشان از مهاجرین و انصار و کسانی است 

بس .   که از آنها پیروي نموده اند ، می باشد و   

                

                  

                      

       /پیشگامان نخستین از مهاجرین و   111توبه

انصار و کسانی که به نیکی و درستی از آنها پیروي کردند ، 

خدا از آنها خشنود است و آنان هم از خداوند راضی هستند و 
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براي ایشان بهشت هایی آماده کرده است که از زیر آن نهرها 

و این کامیابی و جاري است و در آنجا براي همیشه جاودانند 

 رستگاري بزرگی است . 
 

علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، قرآن   -5

وحی پروردگار و معجره جاوید پیامبر اسالم )ص( است    

                      

              

     /نچه ما بر بنده خود ) محمّد و اگر در آ  63بقره
( نازل کرده ایم شك و تردید دارید ) که وحی الهی نباشد ( ص 

پس سوره اي مانند آن بیاورید و از غیر خدا ، شاهدان و 

دعاي خود که گواهان خود را ) به یاري ( فرا خوانید اگر ) در ا

 (3)قرآن وحی الهی نیست ( راستگو هستید ... 

 

                                                 
نبوت  از همین در این باره ،   مطالعه رساله وحی و  جهت آگاهی بیشتر -3

 قلم توصیه می شود
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علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، قرآن   -2

سیله هدایت بشر است و بس ، که در صحت ویگانه راهنما و 

آن جاي هیچگونه شك و تردیدي نیست .      

              /این کتاب شك و   6بقره

تردیدي در ) وحیانی بودن ( آن نیست ، راهنما و وسیله 

 هدایت پرهیزکاران  ) و حق طلبان ( است . 

               .../به یقین    9اسري 

 این قرآن به استوارترین آیین هدایت می کند . 
 

 آگاهی ازیمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، علم و ا  -5

بایستی جهت فراگیري قرآن است و  الزم و ضروري قرآن بر ما

نا آگاهی از   حتماً برنامه ریزي نمایم زیراو معنی و مفاهیم آن 

قرآن به احتمال زیاد موجب محروم شدن از هدایت خواهد شد 

ه فرموده یکی از چون یگانه وسیله هدایت قرآن است . بنا ب

علما قرآن نامه سرگشاده خداوند به تك تك افراد بشر است و 

کسی که نامه پروردگار برایش آمده باشد حاضر به  خواندن و 
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فهمیدن آن نباشد ، به معنی اهمال حق و ارزش قایل نشدن و 

ارج ننهادن براي پروردگار است آنچنانکه سزاوار ارجمندیش 

  است . . .                   

                     

      /را بر کوهی اگر این قرآن   61حشر

قطعاً آن را از ترس خداوند فروتن و از هم نازل می کردیم 

اشیده می دیدي. این مَثَل ها را براي مردم  می زنیم تا بلکه پ

 بیندیشند ) و از بی توجهی به قرآن بپرهیزند ( . 

...                        ....

  اامر شده ام که از مسلمانان باشم و اینکه قرآن ر  91-96نمل/

 بخوانم...

علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، بایستی  -8

قرآن را با تأنی و همراه با تدبر و تفکر بخوانم  و دسترسی به 

 حقایق قرآن  در سایه تفکر و و تعقل و تدبر در آیات آن است .    
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...          /و با دقت و  و قرآن را شمرده   1مزمل

 تأمل بخوان . 

        ...  / آیا در قرآن          61محمّد

 نمی اندیشند ) تا حقایق را بفهمند ( . 

 ایمان به روز آخرت 
نبوت ، ایمان وحی و بعد از ایمان به توحید و ایمان به         

 : ن این است کهي است  و منظور از آبه روز آخرت الزم و ضرور

 

بی شك علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -1

مرگ  به سراغ ما می آید ..! همچنانکه می بینیم هر روز در 

پیرامون ما ، از بزرگ و کوچك ، آشنا و نا آشنا  ، مستکبر و 

 ... می بردرا کار و بدکار ، از جمع ما مستضعف ، نیکو

                /55عنکبوت      

هر کسی مزة مرگ را می چشد سپس به سوي ما بازگردانده 

 شوید. می
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 علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -6

همچنانکه خداوند متعال خالق، رازق ، مدبر عالم هستی و نازل 

به عنوان  راهنماي انسانها به  کننده وحی و فرستنده پیامبران

ما انسانها بعد از مرگ، دوباره زنده  سوي هدایت بوده است . 

شده و در صحراي محشر در دادگاه عدل الهی حـضــــور 

و در نهایت  خواهیم گرفتمورد محاکمه و محاسبه قرار  ،یافته 

و بد کاران می روند نیکوکاران به پاس نیکیهایشان به بهشت 

 …دوزخ می شوند ه يبدیهایشان روانبه سزاي 

 

،  او را به حال خود  ذهن کنجکاو آدمیبا توجه به اینکه  -3  

  ، بلکه بر او الزام می نماید که هرچیزي را با ارائهوا نمی گذارد 

لذا بدین منظور به دالیلی چند اشاره   دلیل و برهان بپذیرد 

 می شود .

ر پاسخ به کسانی که دقرآن  :ه یادآوری خلقت اوّلیّالف : 

چه کسی قادر است این  ،این سئوال را مطرح کردند که 

آنها را  ه اولی کند؟  آفرینش خوانهاي پوسیده را دوباره زندهاست

 :  یاد آوري می نماید و می فرماید       
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             /سی آنها را زنده گو کب   59یس

بر همه ي  می گرداند که نخستین بار آفریده است . و او

 بس آگاه است آفریدگان

 ازيقرآن به منظور آماده س : تفکر در رستاخیز نباتات ب :

، آدمی را به تفکر در  قلب به پذیرش یقینی ایمان به آخرت

    : رستاخیز نباتات فرا می خواند       

                         

                      .   

و از نشانه هاي ) قدرت( خدا این است که تو زمین را    39فصلت/

برآن فرو باران نی امّا هنگامی که آب خشك و برهوت می بی

گردد . آن  می فرستیم ، به جنبش در می آید و آماسیده می

کس که این زمین خشك و برهوت را زنده می کند ، هم او 

مردگان را نیز زنده می گرداند . چرا که او بر هر چیز توانا 

 است.
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 دانش ناقص منجر به برداشت نادرست می شود. ج :

ادر را به عنوان یك شهر فرض کنید در این شهر رحم م     

یه می کنند و جز بند ذاز طریق بند ناف تغ همه ي شهروندان

ناف رازق دیگر و راه دیگري براي رسیدن غذا و هوا به بدن 

از این شهر کسی با بند  ) در هنگام تولد ( سراغ ندارند حال

می بینند  اهل آن دیار ناف خارج می شود ، امّا بعد از لحظاتی

بند نافش قطع شد ! از نظر مردمان این شهر سرنوشت فرد 

 خارج شده به کجا انجامید؟

به قطعاً جز مرگ صد درصد سرانجام دیگري ندارد ، چون  …

 ! …دیگر به او نه هوا می رسد و نه غذا نظر آنها 

از دیدگاه ما که در اثر دانش ناقص خود آدمی را فقط       

علم و دانش ناقصی نسبت به عالم برزخ جسم می پنداریم و 

علمی نداریم ، خروج یك فرد را از سرزمین چندان  داریم و یا 

 خود به عالم برزخ چگونه می پنداریم ؟

مردمان شهر رحم در ارتباط با شخص خارج  میزان اعتبار تصور

خاکی هم به  ه يشده به چه میزان است  ، تصور ساکنان کر

 ن اندازه اعتبار دارد.نسبت عالم برزخ به هما
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 در جهان برای امور اخالقی قوانین معین وجود ندارد. د :

قبل از رسیدن به هدف ) نابودي که : مبارزان حق طلب  الف 

ستمگر و بدست گرفتن قدرت( جان خود را فدا می نمایند، 

ی و کجا پاداش جهاد و تالشهاي خود را دریافت خواهند کَ

ریخ و ساختن مجسمه هاي آنان و نام آنان در تا کرد؟ ثبتِ

دارد؟ راستی  اننصب در میدان شهر، چه فایده اي به حال آن

است چرا باید او بمیرد تا  دنیوي اگر زندگی همین زندگی

 دیگران بهتر و بیشتر بچرند ؟ سبب این برتري چیست؟

،  ب: گاه پاداشِ صداقت ،گل باران وگاه پاداش آن

براي امور اخالقی قوانین  !  راستی اگر…سنکسارشدن است 

نشود ، به  وضع و اجرااخروي  ه يعالمانه و حکیمانه و عادالن

گور رفتن سنگسار صادق و مبارز حق طلب براي وي چه 

 سودي دارد؟

و بی خان  اند ج: ستمگران و جالدان که هزاران کس را کشته

از آنها را نداریم کجا  گیري قدرت  انتقام ما و مان کرده اند و

ید تاوان پس بدهند؟ به فرض هم توانستیم انتقام بگیریم مگر با
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بیشتر دارد ؟ پس  ، او جز یك جان و پرداخت حق یك فرد

 حق دیگران چه می شود ؟  

بنابراین عجز و ناتوانی احکام دنیوي در اجراي عدالت ،      

 …دادگاه عدل الهی را اقتضا می نماید 

چیزي از شگفتیهاي امام محمد غزالی )رح( گوید : هرگز 

آخرت را با قیاس به دنیا انکار مکن . چون اگر شگفتیهاي دنیا 

را نمی دیدي و آنگاه به تو عرضه می شد . بی شك به شدت 

آنها را انکار می کردي . چون آدمی طبیعتاً با هر چیز که 

مأنوس نباشد ، انکار می نماید .  اگر تولد انسان را مشاهده 

گفته می شد از این آب کم و ناچیز و پست ، نکرده بود و به او 

آدمی ساخته می شود که داراي صورت و سیما و عقل و قوة 

تکلم و سایر دستگاههاي اسرار آمیز است . به شدت آن را انکار 

               احیأ علوم الدین می نمود .
    

مراحل مختلف زندگی خود را پیش رو دار . تو جنین      

  از مرده ي تو نوزادي دیده به جهان گشود ،  بودي مُردي و

می دانی آن نوزاد کجا رفت ؟ آن نوزاد هم عمر خود را سپري 

نمود و رفت و کودکی به جایش آمد ، کودک هم رفت ، جاي 
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خود به نوجوانی داد ، نوجوان هم عمر خود را سپري کرده و 

رفت و میدان به میان سال سپرد ، او هم به بزرگسال و 

     خورده واگذار کرد و سالخورده هم رفت و ... راستی  سال

می دانی این نوزاد ، کودک ، نوجوان ، جوان ، میانسان ، 

بزرگسال و سالخورده که همه مردند و رفتند ، همه تو بوده و 

خواهی بود . در هر حال روح و روان تو ثابت، امّا قالبهاي 

انی ظاهري را جسمانی متفاوت بوده اند . پس قالبهاي جسم

معیار و مالک قرار مده ، چون هر لحظه در اثر مرگ ِسلولهاي 

بدنت در حال تعویض کردن قالب هستی ، پس به یقین بدان 

که با مرگ هم به قالب دیگر و مراحل دیگري از زندگی 

همچون عالم برزخ ، صحراي محشر و بهشت یا دوزخ قدم 

 خواهی نهاد ... 
 

یقینی داشته باشیم بر اینکه ، یکی از علم و ایمان و باور  -1

 عوامل تأثیر گذار در زندگی شخص مؤمن یاد کردن مرگ است

،  اوقاتی را به این امر اختصاص بدهدو الزم است در شبانه روز 

همچنانکه پیامبر )ص( هم در این راستا توصیه فرموده است :  

ی فِ دُزهِیُ وَ بَونُالذُّ صُمحِیُ هُنَّإِفَ وتِمَالْ کرَوا ذِرُکثِاَ» 
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مرگ را زیاد یاد کنید مسلماً یاد مرگ         ابن ابی الدنیا (6)«.انیَالدُّ

  است .سبب پاک شدن گناهان و زهد و پرهیزکاري در دنیا 
 

    علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -5

همچنانکه هر مخلوق و موجود زنده اي اجل و پایانی دارد ، 

، مصرف  ي هم فرا خواهد رسید که تمام انرژیهاي موجودروز

شده و تمام قوانین و سنن موجود و حاکم بر جهان متزلزل 

خواهد شد ، و زنگ به آخر رسیدن عمر زمین به صدا در 

خواهد آمد . در قرآن از آن لحظه به عنوان ساعت موعود یاد 

میان شده است و زمان فرا رسیدن آن را کسی جز پروردگار عال

 نمی داند .
    

که در علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -7

آخر زمان بعد از وقوع تمام رویدادها و حوادث به امر خداوند 

جن و انسان و  ) اي هر موجود زنده در صور می دمد واسرافیل 

در آسمانها و زمین موجود است ، جز و...( که حیوان و فرشته 

 داوند بخواهد همه می میرند . انی که خکس
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         /در صور دمیده خواهد شد و تمام     28زمر

کسانی که درآسمانها و زمین هستند می میرند مگرکسی که 

 بخواهد.  خدا
 

بعد از  نی داشته باشیم بر اینکه ،علم و ایمان و باور یقی -5

موجودات زنده ، به امر خداوند  ه يآدمیان و کلی ه يآنکه هم

هالک شدند  و حتی یك موجود زنده هم در قید حیات باقی 

نماند و انقالبات کیهانی هم پایان یافتند . سکون و سکوت 

کسی جز اهلل جل جالله و مطلقی بر جهان سایه می افکند . 

سال به طول می انجامد  یناین سکوت مطلق چندداند  نمی

پس از گذشت سالهاي بسیار ، خداوند متعال بارانی بر  …

دانه و هسته نیست  هزمین فرو می باراند ، امّا این باران شکافند

   قبرهاست که با ریزش آن بهار مردگان آغاز ه، بلکه شکافند

اک مردگان ، همچون گیاهان ، سر از دل خ همی شود و هم

به صورت کالبدهاي بی روح و جان همچون  ،بیرون آورده 

 .سربازان ، به حالت خبردار روي زمین قرار می گیرند
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 تُنبِا یَمَکَ ونَتُنبِیَاءً فَمَ اءِمَالسَّ نَمِ اهللُ لُزِنَیُ…» 

از آسمان بارانی فرو می ریزد رواه الشیخان وترمذي          «…قلَبَالْ

 . ات ، از زمین می رویندو آدمیان همچون سبزیج

                      

          /آیا انسان می پندارد که ما    3-1قیامه

را گرد نخواهیم آورد؟  ( اوه استخوانهاي ) پوسیده و پراکند

گشتان او را همسان خودش آري ما حتّی می توانیم سر ان

 ( .  ) و به حال اوّل بر گردانیم بیافرینیم
 

به امر علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -8

   خداوند متعال ، اسرافیل زنده شده و براي بار دوم در صور

     دمد ناگاه همگان زنده شده و بسوي محشر رهسپار  می

 می شوند .

                

     /51یس    براي بار دوم ( در صور دمیده (    

آنان از گور بیرون آمده و به سوي )  ه يمی شود و بناگاه هم



 

 34 

         دادگاه حساب و کتاب( پروردگارشان شتابان رهسپار 

 .گردند می

بعد از باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  علم و ایمان و  -9  

نفخ دوّم و زنده شدن همگان و رهسپار شدن آنها بسوي 

و عبور از پل صحراي محشر ، پس از محاکمه و حسابرسی 

صراط و ورود و بازدید از دوزخ ، نیکوکاران از بدکاران جدا 

بهشت  رهسپار  کوکاران بسوي سراي آرامش و جاویدشده و نی

 ان هم به دوزخ افکنده می شوند ...کارو بد

 

 ایمان به فرشتگان
    

فرشتگان  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -1

موجوداتی هستند که خداوند متعال جهت انجام پاره اي از 

امورات آسمان و زمین آنها را آفریده است و در انجام امور از 

د و معصوم و بدور از هر گونه خداوند متعال نافرمانی نمی نماین

 .   گناهی می باشند            



 

 35 

      /از خداوند در آنچه بدیشان دستور   ،2تحریم

        داده است، نافرمانی نمی کنند، و همان چیزي را انجام

 مور شده اند.أمی دهند که بدان م

فرشتگان  مان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،علم و ای  -6

بسیاري از اوقات جبرئیل )ع( بر قابل رؤیت نیستند همچنانکه 

یك از همنشینان  پیامبر )ص( وحی فرود می آورد و هیچ

 پیامبر)ص( او را نمی دیدند.
 

 كِئُقرِیُ یلُبرِا جِذَهَ شُائِا عَ)ص( : یَ اهللِ ولُسُرَ الَقَ»

ُرَ وَ مُالَالسَّ یهِلَعَ ت : وَالَ، قَ مُالَالسَّ ا ی مَرَیَ وَهُ ، وَ اهللِ حَمة 

. پیامبر  )ص( فرمود : اي عائشه ، این متفق علیه «ی رَاَ الَ

جبرئیل است که تورا سالم می گوید. حضرت عائشه ) در پاسخ 

و او می دید و  : درود و سالم و رحمت خداوند بر او باد گفت(

 م.را نمی دیدی ما او

 

فرشتگان  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -3

ه ظاهر     انسانهاي شناخته شده یا ناشناخت در شکل و قیافة
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 می شوند                   

                          

                / اي پیامبر(  .15-12مریم (

( از مریم سخن بگو، آن هنگام که در  کتاب ) آسمانی قرآن رد

ناحیة شرقی ) بیت المقدس براي عبادت ( از خانواده اش 

ما جبرئیل )  کناره گرفت و پرده اي میان خود و ایشان افکند ،

( خویش را بسوي او فرستادیم و جبرئیل در شکل  فرشتة

 انسان کامل و خوش سیما بر مریم ظاهر شد.
 

در حدیث عمرابن الخطاب)رض( آمده است که جبرئیل       

ي مسافر به مجلس پیامبر )ص( و اصحاب وارد ددر سیماي مر

دو رفت شد و در بارة اسالم ، ایمان، احسان، و قیامت سئوال کر

. فرشتگان در ندرانشناخت یك ازیاران  پیامبر )ص( او و هیچ

سیماي انسان شناخته شده اي ظاهرمی شوند .و همچنانکه 

بسیاري از اوقات جبرئیل به صورت دحیة کلبی، یکی از یاران 

پیامبر)ص( که مردي خوش سیما بود در مجلس آن حضرت 
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رت مالئکه حضور می یافت . همچنین در آیات بسیاري بر قد

به در آمدن در اشکال حسمانی تصریح شده است. همانگونه که 

سورة ذاریات در بارة فرشتگانی که به  68الی  61در آیات 

صورت مردان ناشناخته مهمان حضرت ابراهیم شدند و یا در 

انی که بصورت جوانانی گسوره هود در بارة فرشت  59-58آیات 

وارد شدند و در آیات  و زیبا به منزل حضرت لوط ش سیماخو

، سوره ص در بارة فرشتگانی که به محراب حضرت 61-66

داود )ع( وارد شدند و او آنها را نشناخت ، قرآن با صراحت تمام 

 به این امر پرداخته و به آن صحه گذاشته است.

 

تعداد  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -1 

کار آنها فقط متعال نمی کند و  فرشتگان را کسی جز خداوند

 ....خداوند متعال است محوله از سوي ر عبادات و انجام امو  

               ... /لشکرهاي پروردگارت را 31مدثر ،

 جز او کسی نمی داند.
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 تِطََّاَ» پیامبر)ص( در باره فراوانی فرشتگان فرمود:       

 یهِفِ وَ الَّاِ مٍدَقَ عُوضِا مَیهَا فِ، مَ طَئَن تَا اَهَلَ قَّحَ وَ اءُمَالسَّ

آسمان را همهمه و ) مشکاه المصابیج( « عٌاکِو رَاَ دٌاجِسَ كٌلَمَ

انعکاس صداها فرا گرفته است و باید هم آنگونه باشد چون 

جایی نیست مگر اینکه در آن فرشته اي در حال سجده یا 

 رکوع است. 

 

فرشتگان  ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،علم و   -5

داراي اصناف مختلفی هستند و هریك از آنها وظایفی برعهده 

ائیل) مکیال(، ، میک جبرئیل : دارند ، ازجمله اکابر فرشتگان

 می باشند .  اسرافیل و عزرائیل

: فرشته اي است که از طرف خداوند وحی را به انبیاء  جبرئیل

  غ می نمایدو رسل ابال             

                 

   این قرآن فرو فرستادة پروردگار  .191-196شعراء
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 آورده است ، تا از فرودبرقلب تو جهانیان است ، جبرئیل آن را 

 زمرة بیم دهندگان باشی.
 

 رزق و روزي بندگان است.بارش و مور أ: م میکائیل 
 

: مأمور دمیدن در صور است که به امر خداوند  اسرافیل 

( هر آنچه در آسمانها و  متعال با نفخ اوّل ) دمیدن در شیپور

را از مرگ براي مدّتی  زمین است جز آنهایی که خداوند آنها

ک می شوند چون قبض روح آنها را معین مستثنی کرده هال

بدون واسطه نفخ صور مقرر کرده است . سپس براي شروع 

 .حیات پس از مرگ براي بار دوّم در صور می دمد   

                 

                     / 28زمر .

در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و 

زمین هستند ، می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد ) آنان را 

    تا زمان دیگري زنده بدارد( سپس بار دیگر در آن دمیده 
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( و بپا می خیزند و  می شود بناگاه همگی ) جان می گیرند

 (. ) که سرنوشتشان به کجا می انجامد ی نگرندم
 

: همان ملك الموت و سرکردة فرشتگان قبض روح  عزرائیل 

   است                     

         /بگو فرشته مرگ ) عزرائیل (   11سجده

است جانتان را می گیرد و سپس به  که بر شما گمارده شده

 سوي پروردگارتان باز گردانده می شوید.  

علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،تعدادي از  -2

فرشتگان مأمور به انجام اموراتی در ارتباط با آدمیان هستند 

همچون : دمیدن روح در جنین ، ثبت و ضبط گفتار و کردار 

انها از خطرات احتمالی ، طلب دعا و استغفار آدمیان ، حفظ انس

تثبیت و تأیید پیامبران و کمك و یاري مؤمنان براي مؤمنان ، 

، بشارت بهشت دادن به مؤمنان در حالت مرگ و مراحل پس 

از آن ، و مژده دوزخ به کفار و مشرکان و منافقان ، حضور در 

راي ب کر و جمعه و جماعات ، گستردن بالهامجالس قرآن و ذ
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طالبان علم و شرکت در تشیع جنازه مؤمنان .... و هم چنین 

 اداره کنندگان بهشت و جهنم می باشند . 

 

اعتقاد به  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، -5

فرشتگان موجب وسعت دید انسان نسبت به عالم غیب و 

نها احساس همراهی آنها با خود و امیدواري به کمك و یاري آ

در شرایط سخت و حضور و همراهی آنها موجب دوري از گناه 

 و ترغیب و تشویق بر انجام نیکی ها می شود . 

 

 ایمان به تقدیر خیر و شر
    

هر آنچه  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -1

در جهان روي می دهد عالوه بر سبقت علم خداوند بر آن ، در 

وح محفوظ ثبت و نگاشته شده است . ازل در کتاب ل  
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هیچ رخ دادي در زمین به وقوع نمی پیوندد یا به   66حدید / 

گر اینکه پیش از آفرینش زمین و خود شما دست نمی دهد م

شما در کتاب بزرگ و مهمی ) به نام لوح محفوظ ( ثبت و 

 ضبط بوده است .  قطعاً این کار بر خداوند آسان است . 

 

هر آنچه  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، -6

در جهان روي می دهد از حرکات کهکشانها و اجرام سماوي 

برگهاي درختان و اقوال و کردار انسانها و... همه و تا جنبش 

همه در دایره اراده و مشیّت خداوند می باشد و هیچ چیزي 

خارج از دایره اراده خداوند روي نخواهد داد .       

              / و نمی توانید   69تکویر

یی را که خداند جهانیان بخواهد ) و  بخواهید جز چیزها

خداوند متعال انسانها را در دایره مشیّت خود محدود کرده 

است واالّ  قاتل همگان را می کشت و دزد مال همگان را     

 می ربود و ... ( 
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خیر و شر  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ، -3

.  عاملی که سبب تقدیر  هر دو از ناحیه خداوند مقرر شده اند

شر و بدي از سوي خداوند نسبت به انسان می شود عملکرد 

خود انسان است .  همة شرها ، شر نیستند بلکه بر خالف 

 برداشت انسان که مطلوبات نفس را خیر و نامطلوبات را شر 

 می پندارد ، بعضی از به ظاهر شرها ، خیر هستند . ..

 

افعال  نی داشته باشیم بر اینکه ،علم و ایمان و باور یقی  -1

 . انسان دو گونه است 

یکی افعالی که انسان در ایجاد و انجام آنها نقشی ندارد     

مانند آفرینش و والدت انسان ، مذکر و مؤنث بودن ، حیات و 

مرگ ، رنگ پوست و قد و قامت ، جمال و قُبح ، صحت و سُقم 

لب ، مغز ، گوارش ، نحوه فعالیت دستگاههاي داخلی همچون ق

و .... همه برابر تقدیر خداوند و بدون در نظر گرفتن خواست 

 انسان جریان دارند .     

دوم اعمال و افعالی که که انسان احساس می نماید با اراده    

او واقع می شوند و بر انجام یا ترک آنها قادر است ، همچون ، 
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ونه اعمال به افعال خوردن ، نوشیدن ، عبادت ، گناه و .... این گ

اختیاري مشهورند و به فاعل آنها ) انسان ( نسبت داده       

 می شوند . 

هر دو نوع اعمال در دایره علم خداوند قرار دارند و خداوند    

متعال در ازل نسبت به آنها علم داشته و قبل از وقوعشان نزد 

او ) در لوح محفوظ ( ثبت شده اند و در هنگام وقوع ، 

عشان مطابق اراده و مشیّت خداوند متعال بوده با این وقو

تفاوت وقوع یا عدم وقوع نوع دوم بستگی به اراده و عزم و 

تصمیم و اختیار انسان دارد . یعنی انسان می تواند با توجه به 

قوة اختیار و اراده اش عمل مورد نظر را انجام دهد و یا ترک و 

 رها نماید . 

برابر اعمال دوم مسئولیت دارد ، اگر به بنابراین انسان در    

نیکی رفتار نماید اجر و پاداش خواهد داشت و اگر رفتارش 

 ناروا باشد مجرم و گناهکار خواهد بود و عذاب خواهد داشت . 

 

انسان  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -5

م می دهد داراي افعال ارادي است که با اراده و قدرت خود انجا
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او اگر بخواهد عملی را انجام دهد پس همان عمل را انجام    

می دهد و برخالف اراده خود خالف آن عمل را انجام        

نمی دهد . اگر او بخواهد به سوي شرق برود پس به سوي 

غرب نخواهد رفت و اگر تصمیم بر نوشتن داشته باشد قلم به 

ین آنکه از نردبان پایین دست می گیرد نه ارّه . و فرق است ب

می آید با آنکه از باال بام به پایین سقوط می کند . اوّلی با 

اختیار خود پایین آمده و دوّمی در پایین آمدن ) سقوط ( 

 اختیاري نداشته است . 

 

خداوند  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -2

می دهد در نسبت لح و ناصالح را به انسان متعال اعمال صا

حالی که اگر انسان اراده آزاد نمی داشت افعال به او نسبت 

داده نمی شدند و این چیزي است که قرآن بدان اشاره کرده 

است و انسان آن را در وجود خود احساس می کند که هر  

عملی که بخواهد انجام دهد پس انجام می  دهد و هر چه را 

    که عمل نیکی انجام هم نخواهد ترک می کند و هنگامی 

می دهد ، شایسته مدح و تقدیر ، و هنگامی که عمل بدي از او 
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سرزنش است . اگر اراده آزاد سر می زند مستوجب مالمت و 

 ی میان نیکوکار و بدکار وجود       داشت فرق و تفاوتنمی 

نمی داشت چون در آن حال هر دو ) نیکوکار و بدکار ( بر 

ند و هم چنین تکلیف و امر و نهی عملِ کرده مجبور بود

 مفهومی نمی داشت .

                      .../ 31شوري  

آنجه از مصایب و بالیا به شما می رسد بخاطر کارهایی است 

 که خود کرده اید .

 

لت حا  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -5

انسان را می توان به یك گنجشك تشبیه کرد که در داخل 

قفس است . این گنجشك می تواند در جهات مختلف باال ، 

پایین ، راست و چپ پرواز کند ، امّا فقط در محدودة داخل 

قفس . آدمی هم فقط در محدوده اي که اراده و مشیّت 

عمال خداوند متعال براي وي تعیین کرده است قادر به انجام ا

) خوب یا بد ( می باشد و خارج از دایره و مشیّت خداوند قادر 

به انجام هیچ کاري نیست چون اراده اش محدود می باشد . 
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بنابراین انسان جبراً تابع اراده خداوند است امّا چون به اختیار 

خود خوب و بد را انتخاب می کند پس به اراده خود از علم 

 خداوند تبعیّت می کند .
 

خداوند  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -8

متعال بر جهان هستی نظام اسباب را حاکم گردانیده است 

یعنی انجام هر امري در گروِ فراهم کردن اسباب آن است مثالً 

را مقدر کرده است و خداوند گرسنگی ، تشنگی و بیماري 

دیگر خداوند متعال انسان جبراً به آنها مبتال می شود .از طرف 

غذا ، آب و دارو را وسیله رفع آنها قرار داده است و انسان 

مکلف شده است که از اسباب خلق شده در جهت رفع حوائج 

خود بهره جوید و هرگز از او خواسته نشده است که با نادیده 

گرفتن اسباب خلق شده به انتظار تقدیرات بنشیند . پیامبر 

: فَرِّ مِنَ الْمَجذَومِ فِرَارَکَ مِنَ اید )ص( در این باره می فرم

از بیماري واگیر جذام بگریز آن چنانکه از   رواه بخاري  االَسَدِ .

 شیر درنده می گریزي . 
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خداوند  علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  -9

متعال ، انسان را در صورت وجود اراده و عزم و انجام عمل 

و در صورت عدم اراده و عزم ، مسئولیت از او  مسئول شناخته

رُفِعَ سلب شده است . پیامبر )ص( در این باره می فرماید :  

الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَستَیقِظَ و عَنِ الصَّبیّ حَتَّی یَحتَلِمَ و 

از سه کس رفع تکلیف شده و قلم   عَنِ الْمَجنُونِ حَتَّی یَفِقَ .

آنها برداشته شده است ، از خفته تابیدار شود  از نوشتن اعمال

 و از کودک تا بالغ شود و از دیوانه تا سالمتی را باز یابد . 

: رُفِعَ عَن اُمَّتِی الْخَطَاَ وَالنِّسیَانَ وَ هم چنین فرمود 

از امّتم رفع تکلیف شده است در کارهایی سْتُکرِهُوا عَلَیهِ . امَا

( و فراموشی و باالجبار انجام   که از روي خطا ) و غیر عمد 

 می دهد .    

هر آنچه آدمی در آن عزم و اراده اش مطرح نباشد هم چون    

وارد شدن او به جهان در اثر تولد و رحلتش از آن در اثر مرگ 

و هم چنین مکان تولد و صفات و ویژگیهاي ارثی ، و فرزندانی 

مسئولیت و  که به او نسبت داده می شوند و تکوین جسمی او ،

تکلیفی متوجه او نمی باشد . امّا در اموري که عزم و اراده و 
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اختیار انسان مطرح است هم بر تصمیمات سوء و هم بر اعمال 

 . سوء عقاب تعلق می گیرد

 

منظور علم و ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،   -11

متعال از هدایت و گمراه کردن خداوند این است که ، خداوند 

براي انسان دو راه  هدایت و گمراهی را مقرر نموده و استعداد 

بالقوه پیمودن هر دو راه را به او  داده  است و او را در انتخاب 

هر یك از این دو راه آزاد گذاشته است        

                           

   /سپس به او ) نفس انسان ( گناه و تقوي را   8-9شمس

الهام کرده است قطعاً کسی که نفس خویشتن را پاکیزه بدارد 

رستگار و کامیاب می گردد و کسی که نفس خود را به گناه 

 آلوده نماید ، نومید و ناکام می گردد . 

را انتخاب و طریق هدایت  بنابراین هر کس اسباب هدایت     

نماید خداوند او را هدایت می کند و مانعی براي هدایت وي 

ایجاد نمی کند و کسی که اسباب گمراهی و طریق گمراهی را 
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نمی کند بلکه بار او را وادار به هدایت  باالج وندپی بگیرد خدا

        باز می گذارد و وي را گمراهی  او راه گمراهی را براي

 می بخشد . 

 

به این ایمان و باور یقینی داشته باشیم بر اینکه ،  علم و -11

ُوَاعْلَم اَنَّ الْاُفرموده پیامبر )ص( که می فرماید :  لَوِ  َمة 

اجْتَمَعَت عَلَ اَن یَنفَعُوکَ بِشَیءٍ قَد کَتَبَهُ اهللُ لَكَ وَاعْلَم اَنَّ 

ُالْاُ رُوکَ لَوِ اجْتَمَعَت عَلَی اَن یَضُرُوکَ بِشَیءریال لَم یَضُ َمة 

اِالَّ بِشَیءٍ قَد کَتَبَهُ اهللُ عَلَیكَ رُفَعَتِ الْاَقالَمُ وَ جُفَتِ 

و بدان اگر همه امت جمع شوند تا اینکه   رواه ترمذي   الصُّحُفِ

نفعی به تو برسانند نتوانند مگر نفعی که خداوند براي تو نوشته 

) و مقدر ( کرده باشد . و بدان اگر  همه امت جمع شوند بر 

ینکه ضرري به تو برسانند نتوانند به تو ضرري برسانند مگر ا

ضرري که خداوند براي تو نوشته و مقدر کرده باشد . قلم ها 

برداشته شده اند و نوشته ها خشك شده اند ) چیزي از آن کم 

 و چیزي به آنها اضافه نمی شود ( .... 
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 (( یا عملی بخش)) 

 چیست ؟عملی اسالم 
 

و باور قلبی و یقینی بر اینکه اهلل یگانه خالق ، بعد از علم      

رازق ، مدبر ، مَلِك ، مالك ، ارباب ، معبود ، مستعان  ، محبوب 

و فرشتگان مخلوق و است  ع و دافع هر گونه ضرر و زیانی ، ناف

     اوند جهت انجام امورات مختلف عالم هستی دمأموران خ

را که برنامه  ) قرآن (می باشند . و خداوند متعال پیامهاي خود 

گی مؤمنان است توسط پیامبران جهت ارشاد بشر به سوي زند

هدایت ارسال داشته است و همه امورات عالم هستی و انسانها 

د و انسان مسئول ندر دایره قدرت و مشیت خداوند قرار دار

اعمال خوب و بد خود می باشد و در برابر اعمال نیك پاداش و 

 ود کیفر خواهد دید .  نسبت به اعمال بد خ
 

 اسالم عملی شامل چهار بخش است :

               رعایت عفت و پاکدامنی -6          عبادات  -1 

 تخلق به اخالق نیکو   -2           دوري از اخالق ناروا -3
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ر اسالم بسیار گسترده است و حوزه عبادت د :عبادات  -0

دارهاي مفید و ارزشمند و افکار و اعتقادات ، گفتار و کر تمامی

مورد پسند شارع را شامل می شود امّا در اینجا منظور از 

 ، انجام شعایر عبادي است که شامل موارد زیر است :عبادات 

 

 اقامه  نماز
به پاس  م بر اینکه ،یبه عنوان یك مسلمان خود را ملزم می دان

ات از هوا گرفته تا آب و غذا و نج نعمت هاي بی شمار خداوند

وطلبانه از گمراهی و در پیش گرفتن هدایت خداوندي ، دا

 آوریم .  حمد و سپاس او را به جاي

بر شخص مسلمان واجب است ، هر روز صبح که از خواب       

بیدار می شود ، قبل از آنکه به کار دیگري بپردازد ، با بدن و 

لباس پاک و در مکانی پاک در حضور پروردگار حاضر شود و 

رابر فرامین خداوند را پیمان بندگی و تسلیم بودن در ب عهد و

نماز، اعالم و تجدید نماید.  و از خداوند متعال بخواهد  با اقامه

که او را به راه راست هدایت و از کجی و انحراف بازدارد و 

 توفیق عبودیت بدو عنایت فرماید .      
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اثر به منظور عدم غفلت و فراموشی وظایف بندگی در       

اشتغال به امور دنیوي ، از وي خواسته شده است که در هر 

وقت به موقف بیاید و عمالً بندگی خود را  5شبانه روز در 

 اعالم نماید . 

 نماز و اهمیت منزلت
 فرمود :منزلت نماز  ) صلی اهلل علیه و سلم ( در بارهپیامبر      

 نَمِ یهِلَاِ بَّحَاَ یدِوحِالتَّ عدَبَ هِلقِی خَلَعَ اهللُ ضَرَتَا افْمَ  »

) و اقرار به   اعتقاد به توحید خداوند بعد از «   … ةِالَالصَّ

به اندازه نماز را واجب نگردانده است  که هیچ چیز  شهادتین ( 

 . موطا ، مالك   . باشدمحبوب نزد وي 

       : پیامبر )ص( در باره اهمیت و فضیلت  نماز می فرماید      

من در روز قیامت مورد ؤولین چیزي که از اعمال مهمانا ا »

بررسی قرار می گیرد نماز است ، پس اگر کامل ادا شده بود، 

نماز و سایر اعمالش از او پذیرفته می شود و اگر نماز را ناقص 

ادا کرده باشد ، نماز و به تبع آن سایر اعمالش هم به خود او 

   رواه مسلم  « باز گردانده می شود
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زهاي پنجگانه و نماز جمعه تا جمعه بعد ، کفاره گناهان نما »

اوقات میان آنها است ، در صورتی که شخص مرتکب گناهان 

  « . کبیره نشود

هـر کـس     رواه ترمـذي   . «من ترک الصّلوه متعمداً فقد کفر »

 نماز را عمداً ترک کند کافر شده است.

 

 آثار تربیتی نماز
وقت ، سبب فراهم شدن  5در ز تکرار نماز در هر شبانه رو -1

تسلیم شدن در برابر سایر دستورات خداوند متعال و  زمینه

پیامبر )ص( می شود .  و در فرد نمازخوان  وظیفه شناسی و 

 ایجاد می نماید .   راعادت به نظم 

سم اهلل ( و نماز سبب یاد خدا و شروع هر کار با نام او ) ب -6

 شود . قیامت  می  ترس از او در محمکه

ایّاک نعبد و ایّاک » توجه به معانی و فهم درست مفهوم  -3

    توحید به قلب ها می بخشد و انسان را متوجه« نستعین 

    می گرداند که همیشه خداوند را عبادت کند و فقط او را
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رس بداند . و با پناه بردن به خدا یأس و نومیدي را از فریاد

 قلب ها بزداید. 

، علینا و ... که  المین ، نعبد ، نستعین ، اهدناالع” کلمات  -1

جمع بکار رفته اند و فرد نماز خوان اگر به  به صورت صیغه

بکار   جمع را به صورت ها تنهایی هم نماز بخواند این صیغه

بیانگر نظام اجتماعی اسالم و تاکید بر  این عمل می برد ،

     ییوحدت و یکپارچگی مسلمانان و دوري از تفرقه و جدا

 می باشد .

 شخص نماز خوان  سعی می نماید  پس از  نماز در حد  -5

توان ، خویشتن را از وسوسه هاي شیطان که او را به گناه و 

 انحراف فرا می خوانند برحذر دارد . 

وان از مخالفت با نماز سبب می شود که شخص نماز خ -2

زیرا  دراي نماید و از گمراهی به دور باشد.احکام اسالم خو

اقدام به وضو و خواندن نماز در تنهایی ، در صورتی که کسی 

می آورد ، و زبان  جز خدا نمی داند که در نماز چه کلماتی بر 

می دهد که خداوند  لمان دقیقاً همان کاري را انجامشخص مس

خوف از خداست و  استه است ، انجام دقیق آن نشانه از وي خو
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مور هم از خداوند متعال این خوف سبب می شود در سایر ا

 خوف داشته باشد و به نیکی رفتار نماید . 

   نماز آرام بخش دلهاست و آرامشی که در اثر نماز ایجاد -5

می شود،  از میزان شرارت فرد و فساد و رفتار هاي ناهنجار در 

ی دیگر به منظور کسب آرامش به مَ، جامعه می کاهد . و فرد 

 ناه نمی برد.و شراب و مواد مخدرو... پ

نماز تسلی بخش مصائب و مشکالت است و از شدت غم و  -8

 اندوه می کاهد .

 آثار تربیتی نماز جماعت
 پیامبر )ص( درباره ي فضیلت نماز جماعت می فرماید :     

 «ه جَرَدَ ینَشرِعِ وَ بعٍسَبِ ذِفَالْ ةَالَصَ لُفضُتَ َعةُِامَجَالْ ة الَصَ»

به جماعت بیست و هفت درجه نسبت اداي نماز   بخاري و مسلم

 به نماز فردي برتري دارد .  

 ا برخی از آثار تربیتی نماز جماعت عبارتند از : و امّ

عادت به نظم و انضباط و وقت شناسی و حضور به موقع  -1

 براي انجام هرکار سودمند دیگري  .
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 ن همکاري با جماعت وتقویت روحیه     عادت به تعاو -6

 پرهیز از خودمحوري وخودخواهی و تك روي.جمع گرایی و

چون نماز جماعت  زدودن حس کبر و خودبزرگ بینی . -3

سبب می شود که فرد با هر مقام و منزلت ، ثروت و وضعیتی 

در کنار فرد فقیر و بینوا و فاقد هر گونه امتیازي پهلو به پهلو 

د که بایستد و نه تنها خود را برتر از او نداند بلکه احساس نمای

شاید او نزد پروردگار از وي گرامی تر باشد ، پس چه جاي 

 تکبر و خود بزرگ بینی و فخر فروشی.   

بشتاب به سوي نماز، و “ حی علی الصلوه ” لبیك به نداي   -1

حضور در نماز جماعت سبب شکوفایی استعداد و آمادگی براي 

...  »انجام سایر دستورات خداوند متعال می شود .       

           »  / و نماز سخت دشوار و   15بقره

 گران است مگر براي فروتنان ...
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 زکــات
مین رکن از ز ، سوّنماد از اقرار به شهادتین و اقامه بع -1

ی که انجام آن بر شخص عمل مین تکلیفوّارکان اسالم و د

خداوند کات می باشد . اجب است ، پرداخت زمسلمان و

اگر شما با اخالص و » متعال به بندگانش می فرماید : 

رضایت قلبی چیزي از اموال و دارائی تان را به نیازمندي 

بدهید و بر او منت نگذارید و تحقیرش نکنید و پاداش و 

تشکري از وي نخواهید و یا بخشش شما به خاطر تعریف 

ت که این مال را به و تمجید دیگران نباشد ، مثل این اس

خداوند متعال داده باشید ، لذا چندین برابر آن به شما از 

 « .    طا خواهد شد که جاوید و ابدي استمالی ع

اسالم به مسلمانان اعالم می دارد ، اگر خداوند متعال  -6

مال و دارایی بیش از نیازشان به آنها عطا کرد ، آنها حق 

، بلکه بر آنها واجب است  کنز و ذخیره کردن آن را ندارند

به برادران نیازمند خود بدهند و آنها را از فقر و تنگدستی 

برهانند . و مسلمانان را برحذر می دارد که همچون کفارِ 
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مدعی تمدن و فرهنگ نباشند که بر جمع  و افزایش مال 

از طریق کنز و اندوختن و رباخواري و تنگدست نگه 

  داشتن سایرین عمل نمایند ...
طهارت و  ، زیادت ، زکات از نظر لغوي به معنی رشد و نمو -3

عبارت  برکت و مدح می باشد. و در اصطالح شرعی ، پاکیزگی

مالی معین و مشخص که بنا به امر و فرمان خداوند  ؛ است از

می شود.  خذ و به مستحقین پرداختا ثروتمنداناز 

                     

   /( همان کسانی که در دارائی  مؤمنین ) 61 -65معارج

که به نیازمندان و درماندگان تعلق  ایشان سهم خاصی است

سوي ه ب بن جبل)رض( را هنگامی که معاذ پیامبر)ص( دارد.

اهل یمن را خبر ده که » یمن گسیل می دارد می فرماید: 

عال در اموال آنها زکات را واجب گردانده است که از خداوند مت

 . ثروتمندان آنها أخذ و بر فقرا تقسیم می شود

توبه از کفر و شرک و حداقل شرط ورود به دایره اسالم  -1

     اقرار به شهادتین و اقامه نماز و پرداخت زکات می باشد 
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                  (1)   اگر آنان )از

کفر( توبه کردند و نماز خواندند و زکات پرداختند در این 

 اسَالنَّ لَقاتِن اُأَ رتُمِاُ» . صورت برادران دینی شما هستند

 وَ اهللِ ولُسُرَ داًمَّحَمُ نَّأَ وَ اهللُ الَّاِ هَلَاِن الَوا أَدُشهَی یَتَّحَ

ُاکَی الزَّؤتَیُ وَ ةَالَوا الصَّیمُقِیُ ی نِوا مِمُصَعَ  كَلِوا ذَلُعَن فَإِفَ ةَ

بر من  .(6)«ی اهلل لَم عَهُسابُحِ وَ سالمِإالِ قِّحَبَ آلَم اِهُائَمَدِ

 امر شده است که با مردمان بجنگم تا شهادت دهند که غیر از

 رس نیست و محمد فرستادة کسی معبود و فرمانروا و فریاداهلل

اوست و نماز بخوانند و زکات بپردازند. پس اگر چنین کردند 

خونشان محفوظ است مگر جرمی مرتکب شوند که برابر 

اگر  قوانین اسالمی حکمش اعدام باشد و حساب و کتاب آنها )

 ( با خدا است. در ایمان و عمل راستگو نباشند

                                                 
4
         رواه الشيخان  -2      11توبه/  - 
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، رضا و خشنودي  زکاتپرداخت اجر و پاداش اخروي  - 5

 صِخالَی االِلَا عَنیَالدُّ قَارَن فََمَ» خداوند متعال از او است .

ُولَالصَّ امَقَاَ وَ هِبِ کُشرِیُ الَ هِتِادَبَعِ وَ هِلَّلِ   ةَُُوکَی الزَتَاَ وَ ةَ

ک کند تر هرکس در حالی دنیا را  « اضٍرَ نهُعَ اهللُا وَهَقَارَفَ

اخالص داشته باشد و براي خداوند  که براي خدا و عبادت او

نماز را ادا و زکات را پرداخت کرده  شریکی قرار نداده باشد و

 کرده که خداوند از او راضی است. باشد در حالی دنیا را ترک

زمین برداشت محصول و معدن از نچه از بر هر آزکات   -2

 . واجب است ست آید ، شود و از طریق تجارت و فعالیت بد

                           

              ... (5)  اي کسانی که

از طریق  ) ایمان آورده اید از قسمت هاي پاکیزه که

راي شما زمین ب از و از آنچه به دست آورده اید ( تجارت

 انفاق کنید. ، بیرون آورده ایم

                                                 
5
   262بقره/ - 
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ت فطر ) روزه ماه رمضان ( زکازکات بر دو نوع است یکی  -5

سال واجب است . که بر همه مسلمانان نوزاد و کودک و بزرگ

که معموالً پدر و یا سرپرست خانواده زکات فطر خود و سایر 

تمام  ايافراد خانواده را می پردازد . و مقدار آن براي هر فرد به

کیلوگرم از غذاي متداول منطقه و یا خانواده  5/6حدود  شده 

بعد از گذشت  است کهدارایی  اموال وزکات دوّم  می باشد .

مثقال  61) در حد  (2)یك سال و رسیدن به حد  نصاب  زکات

تومان  1111درصد است یعنی : بر هر  5/6, حدود  (6)طال (

معادن ) کشف و  تومان زکات تعلق می گیرد. و زکات 65

 می باشد تومان 61تومان  111رصد از هر د 61استخراج آن ( 

چاه هاي نفت و گاز و امثال آن جزو اموال بیت المال بوده و به 

عموم مردم تعلق دارد .  زکات محصوالت کشاورزي دیم بعد از 

( کیلوگرم   251) حدود  برداشت و رسیدن به حد نصاب زکات

کیلو زکات تعلق  11کیلو ,  111بر هر , یك دهم است یعنی : 

                                                 
6
حد نصاب اندازه اي مشخص از مال است كه وقيت مال به آن اندازه برسد بايد  - 

 زكات آن پرداخت شود و كمرت از آن مشمول زكات مني شود .             
 مي باشد .گرم   66/4هر مثقال  حدود  -2 
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می گیرد . و زکات محصوالت کشاورزي آبی یك بیستم 

یرد که کیلو زکات تعلق می گ 5کیلو ,  111است.یعنی: بر هر 

زکات محصوالت دامی ) بز , گوسفند , . باید پرداخت شود 

شتر و گاوه ( بعد از گذشت یك سال و رسیدن به حد نصاب 

رأس بز، یك بز زکات تعلق می گیرد. و  11ر زکات , مثالً بر ه

رأس که اضافه می شود باز یك رأس  111بعد از آن بر هر 

دیگر زکات تعلق می گیرد . که در کتابهاي فقهی به تفصیل 

          بیان شده است.

  زکات مختص افراد زیر می باشد  -8     

                      

                 

   .... / بیچارگان ، زکات مخصوص مستمندان   21توبه 

 شود، کسانی که جلب محبتشان می ، گردآورندگان آن ،

و واماندگان در راه می باشد  ، در راه خدا ، بدهکاران ، گانردب

 این یك فرضیة الهی است.
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بهتر است شخص مسلمان در پرداخت زکات تعجیل  -9

 کند و زکات را پیش از وقت وجوب بپردازد .

اگر آشکار دادن زکات موجب ترغیب دیگران  شود  -11

 داده شود .  ابهتر است آشکار        

                      

            .... (5)  اگر بذل و

و  اگر  آنها  را  بخشش ها را آشکار  کنید چه  خوب ، 

و به نیازمندان بپردازید ، براي شما بهتر  پنهان  دارید

 هد بود و برخی از گناهان شما را می زداید .خوا

زکات و صدقات خود را با منت و رنجانیدن باطل  -11

 نکند .                     

   ... (8)    اي کسانی که ایمان آورده اید ، بذل و 

                                                 
7
           267بقره/ -9      264بقره/  -6    271بقره /   - 
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 ر پوچ و تباه نسازید .بخشش هاي خود را با منت و آزا 

زکات را از محبوب ترین و پاک ترین مال خود  -13

انتخاب کند ، زیرا حق تعالی پاک است و جز پاک را قبول       

نمی کند .                       

    ...(9)  و اي کسانی که ایمان آورده اید از بهترین 

 پاکیزه ترین اموالتان بذل و بخشش کنید . 

 در دادن زکات افراد زیر را در اولویت قرار دهد : -11

پرهیزکار ، متقی ، اهل علم ، موحد واقعی ، اهل       

مروت و صبر و پنهان کننده ي نیاز خود ، عیالدار و 

محروم از فعالیت هاي معیشتی به دالیل مختلف و از اقوام 

 ذوي االرحام باشد .  و خویشان و

پرداخت زکات را امر مهم و بزرگی براي خود نپندارد  -15

، بلکه با دیده ي حقارت به این عمل خود بنگرد ، زیرا 

بزرگ شمردن طاعت مقدمه ي عجب و غرور است و چه 

 11درصد الی  5/6جاي بزرگ شمردن است که از مالش 
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این عمل  درصد را انفاق نموده است ، بلکه الزم است از

خود شرمنده و خجل باشد ، از اموالی که خدا در اختیار 

وي قرار داده است حداقل بخشش را می نماید و در حالی 

 که اکثر مال را براي خود نگه داشته است . 

هدف اصلی و اساسی از زکات ، جمع اوري مال و پـر   -12

کردن بیـت المـال و مسـاعدت و رفـع حـوائج نیازمنـدان       

هدف اساسی از زکات ؛ علو و برتري بخشیدن  نیست، بلکه

به مقام انسان نسبت به ماده و حاکم گردانـدن انسـان بـر    

 ماده و ممانعت از بندگی او در برابر مادیات و ثروت است . 

 زدودن بخل از قلب زکات دهندهپرداخت زکات سبب  -15

زدودن ،  تخلق به اخالق خدایی،  انفاق و ایثار ، تمرین 

جلب محبت ،  رشد و تکامل شخصیت ، از قلبحب دنیا 

زدودن  ،  رشد و افزایش مال،   پاکیزه شدن مال،  دیگران

رشد اقتصادي ، همکاري متقابل اجتماعی  ،  بغض و حسد

 می شود .رشد و تکامل معنوي جامعه  و جامعه
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ابتال به ،  حرام شدن مالترک کردن زکات سبب  -18

 ب اخروي می شود .قحطی و گرسنگی و خشکسالی و عذا
اگر حکومت اسالمی بر جامعه حاکمیت داشته باشد  -19

مؤظف است زکات را از اغنیاء گرفته و بر مستحقین توزیع 

آنچنانکه  و با مانعین زکات به شدت برخورد نماید ، نماید ،

 جهاد پرداخت. به مانعین زکات با )رض(  حضرت ابوبکرصدیق

 

 ادای روزه ماه رمضان
در نماز، روش راز و نیاز و عبودیت و  لمانشخص مس -1

آموخت و با رها ساختن خویشتن از بند  استعانت را عمالً

سوي کمال را در صراط مستقیم ه بندگی بنده ، قدم اوّل ب

شروع نمود. قدم دوّم با پرداختن زکات و فدا کردن مال به 

منظور تزکیة درون ) از صفات بخل، حسادت، حرص،طمع،آز، 

اداي  و مادیات و...( برداشته شد.حال می خواهد باحب مال 

روزه قدم سوم را به منظور اداي عبودیت خالصانه بردارد تا 

بندي در ارضاي  و  بی قید نفس سرکش را مهار و از حالت

      سانی خارج ساخته و زمینة غلبه برخواسته هاي نف
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خواسته هاي نفسانی و کسب تقوي و فضایل را در او فراهم 

 ماید...ن

( از نظر لغوي به معنی خوداري و پرهیز کردن  صوم) روزه -6

: خوداري کردن با  و در اصطالح شرعی عبارت است از است،

سحر تا از عزم و اراده از خوردن و نوشیدن و آمیزش با همسر 

  . باشد افطار می

 

مین رکن  چهارنماز و زکات شهادتین ، روزه بعد از  -3

آن بر مؤمنین واجب شده است .  ه ادايدراسالم می باشد ک

:  سورة بقره می فرماید 183خداوند متعال در آیة     

                      

                اي کسانی که

واجب شده است همانگونه که ایمان آورده اید بر شما روزه 

برکسانی که پیش از شما بوده اند واجب بوده است، تا باشد که 

 : رمضان ماه نزول قرآن است پرهیزگار شوید.    
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        /ه رمضان است که قرآن در ما  181بقره

  آن فرو فرستاده شده است تا مردمان را راهنمایی کند و 

( باشد و )  ) به حق و حقیقت نشانه ها و آیات روشنی از ارشاد

 میان حق و باطل در همة ادوار ( جدایی افکند.

 

 لُّکُ» فقط در علم خداوند است اجر و پاداش روزه  اندازه -1

 ی وَلِ هُنَّإِفَ مَوالصَّ الَّاِ عفٍضَ ئَِةُامِبعَی سَلَا اِهَالِثَماَ شرِعَبِ َحَسَنٍةُ

.  رواه الخمسه «ی جلِن اَمِ هُامَعَطَ وَ هُتَهوَشَ عَدَیَ هِی بِجزِا اُنَاَ

پاداش هر عمل نیك ده تا هفتصد برابر خواهد بود غیر از روزه 

من  ، زیرا بنده  روزه خاص من، وپاداش آن بامن است ، زیرا

 مایالت نفسانی و طعامش را به خاطر من ترک کرده است. ت
 

ان ) حـق اهلل (  زه رمضان سبب بخشیده شدن همه گناهرو -5

ـ غُ اباًسَتِاحْ وَ اناًیمَاِ انَضَمَرَ امَن صَمَ  »می شـود   ـ  رَفِ ـ  هُلَ ا مَ

هـر کـس بـر اسـاس ایمـان و       رواه الخمسـه     .« هِنبِن ذَمِ مَدَقَتَ
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   را  رمضـان     مـاه  خداونـد    و پـاداش اخالص و امید بـه اجـر   

 گناهانش بخشوده می شوند .   بگیرد  روزه 

 وَ ارِالنَّ ابُبوَت اَقَلِّغُ ه وَنَّجَالْ ابُبوَت اَحَتِفُ انَضَمَرَ اءَا جَذَاِ» 

مـاه رمضـان فـرا    که هنگامی  رواه الخمسه   «ینُاطِیَالشَّ تِدَفِّصُ

وزخ بسته و شیاطین می رسد درهاي بهشت گشوده و درهاي د

 در بند می شوند...

انسان موجودي است دو بعدي ، بعد جسمانی بـا نیازهـایی    -2

نفسانی  تمایالتهمچون؛ خوردن. آشامیدن، خوابیدن و ارضاي 

و بعد معنوي با نیازهاي خاص خود همچون؛ سخاوت،  . مشروع

       …دوســتی، ایثــار و ازخودگذشـتگی و میــل بــه کمــال و  نـوع 

روزه که خداوند متعـال بـر انسـانها واجـب گردانـده      . د می باش

است موجب جلوگیري از سرکشی و طغیان تمایالت حیـوانی و  

را از آدمــی شـهوانی و ایجــاد تعــادل و تــوازون در آنهــا شــده و 

بنـده ي  اسارت درچنگال مادیات و خورد و خوراک و شهوات و

ا ر نجـات داده و زمینـة رشـد و تعـالی او    شکم و شهوت شدن  

 بسوي کمال انسانی فراهم می نماید...



 

 71 

 آموزش امانتـداري ،  تمرین صداقت و راستگوییروزه سبب  -5

،  تعلــیم جهــاد،   درس صــبر و شــکیبایی،  تمــرین وفــاداري، 

وحدت و ،  آموزش سخاوت و بخشندگی،  کسب عزت و کرامت

 سپر گناهانو  اراده تقویت،  تامین سالمتی،  انسجام مسلمین

ـ  ماًائِم صَکُدُحَاَ انَا کَذَإِه  فَنَّجُ ومُــا الصَّمَنَّاِ »می شود .  الَفَ

، مٌائِی صَنِّل اِقُلیَفَ هُابَّو سَاَ هُلَاتَقَ ؤٌرُامْ نِاِ ل وَجهَیَ الَث وَرفَیَ

روزه سپر است ، پس هرگـاه یکـی از    رواه الخمسه  …مٌائِی صَنِّاِ

هل نـورزد  جو با همسر آمیزش نداشته باشد شما روزه بود باید 

( و اگر کسی باوي جنـگ   ) اعمال و اقوال جاهالنه از او سرنزند

    ؛ مـن روزه ام ، مـن    و دعوا کـرد یـا دشـنام داد ، بایـد بگویـد     

 …روزه ام

می فرماید :  به در باره ترک کنندگان روزه پیامبر )ص(  -8

دوزخ نگریستم دیدم ، عده اي وارونه به دار آویخته شده اند و 

داده می شوند و از سر و روي آنها خون می چکد . عذاب 

ه در ماه رمضان پرسیدم ؛ اینان کیستند ؟ گفتند : کسانی اند ک

 روزه نبوده اند .
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 به جای آوردن مراسم حج  
ام اقوام , ملل حج کنگره ي ساالنه ي تمام مسلمانان از تم  -1

کشورهاي جهان است . و همگی در یك لباس  , نژادها و کلیه

ین سرزمین جمع و در یك مکان در کنار همدیگر در پاک تر

صحراي محشر را در همین دنیا به نمایش  می شوند , و صحنه

می گذارند . تا به همگان نشان دهند, که همه بنده خداوندند 

 و در دین خدا هیچ کس بر دیگري برتري ندارد .  

 حج پنجمین رکن از ارکان اسالم است و منظور از آن , -6

انجام سایر مراسمات  طواف کعبه خانه ي خدا در شهر مکه و

مالی داشته  تواناییبر کسانی که متعال خداوند . حج می باشد 

باشند , واجب کرده است که در تمام عمر حداقل یك بار 

خدا را برابر دستورات شرع اسالم به جاي آورند  يطواف خانه 

 ....                       

                / حجِ این  97آل عمران

خانه واجب الهی است بر کسانی که توانایی ) مالی و بدنی ( 

براي رفتن بدانجا را دارند . و هر کس ) نسبت به انجام فریضه 
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از همه  زیان کرده است ( و خداوندحج ( کفر ورزد ) به خود 

 عهُمنَم یَن لَمَ» پیامبر )ص( فرماید :  جهانیان بی نیاز است .

ُاحَ جِحَالْ نَمِ  سٌابِحَ ضٌرَو مَاً رٌائِجَ انٌلطَو سُاَ ة رَاهِظَ َجة 

« یاً انِصرَنَ اءَن شَاِ یاً وَودِهُیَ اءَن شَت اِمُلیَفَ جَّحُم یَلَ وَ اتَمَفَ

ندي واقعی و سلطان ستمگر یا بیماري سخت کسی که نیازم

مانع حج او نشود و ) در صورت عدم وجود این موانع ( حج 

ننماید پس به انتخاب خود به مانند یك فرد یهودي یا نصرانی 

 بمیرد . 

از آمیزش بپرهیزد و  زبان به سخنان  هرکس حج نماید و -3

گناهانش  بیهوده , و اعضاء به فسق و فجور آلوده ننماید , از

پاک شود , هم چون روزي که از مادر زاده شده است ، ) و بی 

  بخاري رواهگناه و معصوم ( به خانه بر می گردد . 

خود بیرون رود .  که به قصد حج و یا عمره از خانه )) هر کس 

و در راه بمیرد , تا روز قیامت هر سال براي وي حج و عمره 

که یا مدینه فوت نماید . نوشته می شود , و هر حاجی که در م

مورد سئوال و بازخواست قرار نمی گیرد . و در روز قیامت 

خطاب به وي گفته می شود : به بهشت پروردگار داخل شو...(( 
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  احمدطبراني و« ه نَّجَالْ الَّاِ اءٌزَجَ هُلَ یسَلَ ورِبرُمَالْ جُّحَ» 

 جزاي حج پذیرفته شده , بهشت است  .

مسجد االقصی در شهر بیت المقدس برابر  ثواب هر نماز در -1

هزار نماز , و ثواب هر نماز  در مسجد النّبی )ص( در شهر 

مدینه برابر ده هزار نماز , و ثواب هر نماز در مسجد الحرام در 

  به نسبت  سایر مسجدها  می باشد شهر مکه برابر صدهزار نماز 

سال  که در تمام اوقات , حج عمرهیکی حج دو نوع است  -5

احرام ، و ارکان آن عبارت است از :  جاي آورده می شود . به

طواف خانه خدا ، سعی بین صفا و مروه، حلق سر و رعایت 

که در سال فقط یك بار و در است ترتیب . دوّم حج تمتع ، 

ارکان حج  جاي آورده می شود . به  الحجهماه ذي دهه ي اول 

افه منی وعرفات و تمتع هم همان ارکان حج عمره است به اض

 .مزدلفه ، رمی جمرات و قربانی  ومراسمات جانبی 

با پوشیدن احرام بسیاري از امور مباح حرام می شوند  -2

: پوشیدن لباس معمولی , استعمال عطر, شانه کردن و  دمانن

ه , اصالح سر و ناخن و شکار حیوانات , کشتن موجودات زند

.... و هر گونه گناه درخت و  حتی کندن گیاه و شکستن شاخه
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کوچك و بزرگی موجب باطل شدن احرام و حج و یا سبب 

تا عادت نماید می شود .  ب شدن کفاره و پرداخت جریمهواج

 در غیر لباس احرام هم از امور مکروه و حرام بپرهیزد . 

     حج و تحمل رنج سفر و هزینه هاي آن برخالف -2 

رضایت خداوند مسافرت هاي آدمی ، فقط به منظور جلب 

 اوست، انجام می گیرد. بر عهدهمتعال و اداي فریضه اي که 

و  حماسه هاجرو حج یادآور بندگی مخلصانه ابراهیم  -5

اسماعیل ، یادآور هجرت پیامبر )ص( و اصحاب از جان و مال 

گذشته ، مهمان نوازي اهل مدینه ، حضور بر مزار اهل بقیع و 

پیامبر  يو یاد جانفشانی هایاد مرگ ، حضور در احد و خندق 

به سوي مکّه و یاد صلح  )ص( و یاران با وفایش ، حرکت

حدیبیه ، فتح مکّه ، حج پیامبر )ص( و اصحاب ، حج ابوبکر 

 صدیق و .... و مقایسه با حج خود .     

 کار پاکان را  قیاس از خود مگیر   

 ر، شیرگرچه در نوشتن باشد شی                                 

پوشیدن احرام ، رها کردن فخر و مباهات ، اکتفا به با 

ضروریات و پرهیز از عیاشی و خوشگذرانی و اسراف ، بازگشت 
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نفس به طبیعت پاک و روحانی خود، از خود بریدن و به جمع 

پیوستن  و یك رنگ شدن ، حاضر شدن در میقات پروردگار ، 

یح با آنان ،  عروج به آسمان ، همدم شدن با مالئك ، تسب

حضور در کنگره بزرگ جهانی مسلمانان از تمام نژادها به 

عنوان عضوي از اعضاي کنگره و افتخار به عضویت در این 

آگاهی از اوضاع و احوال مسلمانان جهان ، ، کنگره ساالنه 

و عشق و عالقه به صلح  آور صلح و صفادلباس سفید احرام یا

هم شکستن ه یادآور در منی و عرفات و مزدلف جهانی است، 

نژادپرستی و قوم گرایی و نمایشی  دیوارهاي سست و پوسیده 

بزرگ از مساوات و همبستگی جهانی است . هم چنین عرفات 

بازگشت تمثیلی از صحراي محشر ، توبه و رجوع به خدا و 

تجدید عهد و پیمان با پروردگار و شروع زندگی نوین و منزه از 

و اردو زدن و شب ماندن در آنجا ،  آلودگی هاي قبلی است .

اعالم سرباز بودن براي دین خدا و آمادگی براي حضور در 

؛ می دارد ردن سنگریزه اعالملشکرگاه است . حاجی با پرتاب ک

هر کس براي از بین بردن دین تو قیام کند من در مقابل آنها 

. همچنین طرد می نمایمبه مبارزه بر می خیزم و با آنها پیکار 
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راندن شیطان ، اعالم دشمنی با او و تعهد بر عدم پیروي از  و

قربانی و ریختن  ،اوست خطوات او و دار و دسته وسوسه ها و

و خون ، عزم بر ریختن خون و فدا کردن جان در راه خدا ست. 

برخورداري از لذت عبادت دسته جمعی و افتخار قرار گرفتن 

اثرات و فواید حج از جمله در میان اجتماع جهانی مسلمانان 

 است . 
 

اگر انسان از عبادت خداوند سرباز زند ،  قطعاً گرفتار خرافات ، 

         مقام پرستی ، پول پرستی ، شهوت پرستی ، هوا و 

هوس پرستی ، خودپرستی و ..... خواهد شد .  هر کس که 

بتواند عبادات فوق را برابر موازین شرع و سنت نبوي و فقط به 

درصد از وظایف  65رضاي الهی بجاي آورد   منظور کسب

 دینی را ادا نموده است .
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 عفت و پاکدامنی -1

 
                                                                                                                                                                                             جاذبه میان مرد وزن یك جاذبه فطري است و هرگز -1 

تغییر نخواهد کرد و این جاذبه چیزي است که دررگهاي زن 

؛ بوئیدن و شنیدن سخنان لطیف ،  یتؤومرد جریان دارد و با ر

ترشح شده و امیال و غرایزطبیعی طرفین را  ، هورمون محرک

را باز  غذا و بوئیدن آن ؛ اشتهاچنانکه دیدن مه بیدار می کند .

براي اینکه جامعه از  می کند نگاه هم محرک شهوت است.

 زیانهاي خود آرایی وخود نمایی زن محفوظ بماند و حیا و

 ناتوانی در برابر عفت به تباهی نگراید و جوانان در اثرضعف و

حکیم زنان را از  خداوند علیم و ؛ مسایل جنسی گرفتارنشوند

  : نهی فرموده است خودنمایی خودآرایی و       
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     ....  منه بگو ؤزنان م بهر   . نو

) وچشم چرانی  ( فرو گیرند از نامحرمان چشمان خود را )

دوري از رابطه  باپوشاندن و و عورتهاي خویشتن را ) ( نکنند

 و ( مصون دارند و زینت خویش را ) همچون سر نامشروع

بازو بند (  و گردن بند ، خلخال ، گردن ، ران ، بازو ، سینه

 نمایان نسازند.

جاب در اصل به منظور مراعات کردن حقوق زن حرعایت   -2

است نه محدود کردن و اذیت نمودن او و هم چنین دفع فتنه 

جنسی است . پس فلسفه پوشش زن حفظ امنیت زن و حفظ 

 سالمت اجتماع است .  .               

                          

                   

اي پیغمبر به همسران و دختران خود و زنان مؤمنان   59احزاب/

بگو که مقنعه هاي خود را بر خویشتن فرو افکنند تا اینکه ) از 

و در نتیجه مورد آزار و اذیت )  زنان هرزه ( باز شناخته شوند
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اوباش ( قرار نگیرند  و خداوند پیوسته آمرزنده و مهربان بوده و 

 هست . 

در قالب مثالی به تشریح مضرات خود آرایی و خود نمایی   -3

 زنان می پردازیم. اگر شما در جایی براي شام یا ناهار دعوت

نید یك می شوید اگر ببیباشید وقتی که در سرِ سفره حاضر 

نوع غذا براي مهمانی شما تدارک دیده شده است ، تنها نیازي 

که در آن لحظه در درون شما فعال می شود ، نیاز به سیر 

شدن است . امّا اگر سفره رنگین و چندین نوع غذا و دسر و 

ساالد بر روي سفر باشد ، براي یك لحظه نیاز به سیري 

ان است و قطعاً فراموش می شود چون یقین دارید غذا فراو

سیر می شوي لذا آن نیاز ) نیاز به سیري ( خاموش می شود و 

نیاز دوّم که تا حال موجود نبوده خود  را می نمایاند آن هم 

نیاز به تنوع طلبی و دغدغه فرد بر اینکه چگونه شکم خود را 

 مدیریت نمایند تا از هر نوع غذایی بخورد ..

ایط فراهم نباشد به یك نفس بشر بدین گونه است اگر شر   

نوع غذا قناعت می کند ولیکن اگر چنین شرایطی هم فراهم 
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شود در او تمایل به تنوع طلبی ایجاد می شود . غریزه جنسی 

 هم دقیقاً در جامعه چنین عمل می کند . 

اگر مرد در جامعه اي زندگی کند که زنان کمتر از خانه   

ودآرایی ننماید و بیرون بیایند و هنگام بیرون آمدن هم خ

همچون همسر آن مرد باشند و همسرش هم او را از نظر 

جنسی تأمین کند ، مرد به دنبال چشم چرانی نخواهد بود و 

تمایل به ازدواج با زن دوّم و سوّم در او ایجاد نخواهد شد و نه 

به دنبال زن دیگري می رود ، همچون مثال غذا .  امّا اگر مرد 

وامع امروزي زندگی کند که زنان با در جامعه اي همچون ج

انواع آرایش و پوشش و مد و تیپ و شکل و قیافه خودنمایی 

کنند حتّی با وجود کنترل نگاه و نظر از سوي مرد ، دیدن آنها 

اجتناب ناپذیر خواهد بود و لذا حس تنوع طلبی نسبت به زنان 

می شود ، چنانچه  ) همچون سفره رنگین ( در او فعالمختلف 

ر زنِ خودش هم حوري بهشتی باشد به زنان دیگر تمایل اگ

پیدا می کند و می خواهد آنها را هم تجربه کند . براستی زنان 

امروز در این باره بسیار مقصرند .... با این وجود بر مؤمن الزم 

 است بنا به دستور قرآن عمل کند و نگاه خود را کنترل نماید ..
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 ود نمایی زنان و امّا مضرات خود آرایی و خ -1
قرار دادن خویشتن در معرض آزار و اذیت جنسی مردان  1 -1

 فاسد و ناباب

 گرفتار نمودن مردان به تنوع طلبی جنسی   6-1

کثرت رابطه جنسی مرد با زنان مختلف که سرانجام  1 -3

منجر به عدم ارضاي جنسی مرد از سوي زنان شده و در واقع 

ك او حتّی با دیدن زنان سیر شدن او از زنان و عدم تحری

برهنه  می شود و در نتیجه گرایش  به همجنس گرایی در او 

 ایجاد می گردد . 

چنین شخصی بعد از مدتی از همجنس گرایی و ارتباط   1-1  

جنسی با مردان سیرشده و به مرحله اي می رسد که این کار 

هم او را ارضا نمی نماید و از آنجائیکه غریزه جنسی آدمی 

     ار گسیخته است و اگر به حال خود رها شود انواع افس

شیوه هاي مختلف ارضاي جنسی را ابداع می نماید لذا بعد از 

این مرحله با حیوانات ارتباط جنسی برقرار می کند و بعد از 

این مرحله هم شاید ده ها مدل و شیوه جدید دیگر را تجربه 

که  آن شخص دیگر می نماید  ... نهایتاً به مرحله اي می رسد 
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از طریق روابط جنسی ارضا نمی شود و فقط با خوردن مدفوع 

و ادرار حیوان یا انسان از لحاظ جنسی ارضا  می شود  ببینید 

 انسان تا چه حد پست می شود ... 

بد حجابی زنان ، این همه اختالل روانی ، تنوع طلبی   5-1

  معه  رقم افسار گسیخته در مردان و فساد  فراگیر را در جا

می زند . در این میان زنان هم سالم از معرکه بیرون نمی روند 

چون مردان تمایلی نسبت به زنان ندارند لذا زنان هم براي 

ارضاي غریزه جنسی خود ناچارند به همجنس گرایی پناه ببرند 

 و به سرنوشت مردان گرفتار می شوند . 

روزه در دیار نظام خانواده به شدت صدمه می بیند . ام 1 -2

غرب با وجود دادن امتیازاتی هم ، کسی حاضر به ازدواج و 

تشکیل خانواده نیست چون احساس نیاز به خانواده از طُرق 

دیگر ارضا می شود ، نابودي نظام خانواده ، نابودي جامعه و 

 تمدن را بدنبال دارد . 

ا  ))  راستی اگر زنان خودآرا و خودنما بدانند که بد حجابی  آنه

ممکن چه بسا  چنین آفتی را براي افراد و جوامع  بدنبال دارد 

 دست بردارند (( .خود است از این عمل شنیع و قبیح 
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رعایت عفت از جانب زنان  در سه زمینه واجب و ضروري  -5

عفت گویشی  -6پوششی یا عفت در لباس  عفت  -1 است : 

 عفت منشی یا رفتاري -3یا گفتاري     

 
است  الزماز عفت در پوشش و لباس این است که ،  منظور  -2

لباس و پوشش زن مسلمان ، سالم باشد و پوشش سالم داراي 

 ویژگیهاي زیر است .  

پوشش زن بایستی  تمام بدن  از فرق سر تا انگشتان پا )   1-2

در پیامبر )ص( رت و دستها تا مچ ( را بپوشاند .  عالوه بر صو

فرمود : براي دختري که به سن خطاب به اسماء این باره 

حیض برسد جایز نیست غیر از صورت و دو دستش نمایان 

 باشد . 

بایستی  و تنگ و بدن نما نباشد نازک و پوشش بایستی  6-2

برجستگی هاي بدن را بپوشاند همچنانکه جلباب ) مقنعه هاي 

برجستگی هاي سینه را می پوشاند .   بلند (   
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            ....  و  روسریهاي خود را بر گریبانها

 نه در معرض دید مردم قرار  نگیرد( فرو اندازند ) تا گردن و سی

جلب کننده توجه و پوشش متناسب با مجلس باشد و   3-2

  .زرق و برق دار نباشد 

ون رفتن از منزل معطر نشده باشد بیر مهنگالباس ها  1-2

اذا »  نباشــد همردانــلبــاس اس زنــان کــافر و شــبیه لبــو 

هرگاه زنی با انواع   «خرجت المراه متعطره فانّها زانیه

را خوشبو کند و از خانه خارج شـود ماننـد آن    عطرها خود

   است که زنا کرده باشد.

هر کس خود را به )) من تشبه بقوم فهو منهم ((  

 د. شو شکل دیگران ) کفار( درآورد از آنان محسوب می

)) لعن رسول اهلل المتشبهن من الرجال بالنسـاء و  

. پیـامبر خـدا )ص(   المتشبهات من النساء بالرجال (( 

مردانی را که خود را بـه شـکل زنـان در آورده و همچنـین     
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آورنـد لعنـت کـرده     زنانی که خود را به شکل مردان در می

 است . 

م است منظور از عفت در گویش یا گفتار این است که ، الز  -5

 با مردان  نکات در ارتباط با نحوه  سخن گفتنزن مسلمان ، 

 :  زیر را رعایت نماید

بایستی زن در جمع مردان با ناز و نازکی صدا سخن   1-5

نگوید و کیفیت و لحن صداي او طوري باشد که در دل هیچ 

مردي خطوره اي ایجاد نشود و تا مردان بیمار دل در او طمع 

 نکنند 

ی سخن گفتن زن در جمع مردان  در حد ضرورت بایست 6-5

باشد و در هر موردي با مردان نامحرم سخن نگوید و منظور از 

و کمیت بوده سخن متناسب با مکان و مجلس « قوالً معروفا » 

 است . مورد نظر سخن

                         

         ونازک نکنید ) و ود صدا را نرمخدر گفتار 
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که بیمار دالن چشم طمع به شما  ( با ادا واطوار سخن مگوئید

 .و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید دوزند

، « فی قلبه مرض » در این خطاب به صورت غیر مستقیم  *

سالم و دل  خطاب هم متوجه مردان است . در صورتی که مرد

پاک و اهل تقوي باشد ، اگر زن هم رعایت نکند و با ناز سخن 

 بگوید مشکلی براي او پیش نخواهد آمد .  

بنابراین اگر زن در سخن گفتن کمیت و کیفیت سخن را       

رعایت نکند ، عفت در گفتار ندارد و بایستی در اندیشه اصالح 

 خویشتن باشد . 

 

رفتاري این است که ، الزم است  منظور از عفت منشی یا -8

زیر را رعایت  حرکات و سکناتش موارددر مسلمان ،  شخص

 : نماید

کم کردن نگاه و در حد ضرورت نگاه کردن و در صورت   8 -1

، نگاه خود را کنترل کرده و سر را پایین بیندازد  عدم ضرورت

 بپرهیزد .   دیگران و از خیره شدن به 
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کند  ( ابتدا به مرد امر می پاکدامنی در امرحفظ فروج ) 6-8 

سپس خطاب متوجه زن می شود چون هم کنترل نگاه و هم 

 کنترل غریزه جنسی بر مرد سخت تر است .

قرن ، در آیه ) وقرن فی بیوتکنّ ( از مقارنه گرفته شده و  8 -3

به  معنی نزدیك بودن دو چیز است و منظور از آن این است 

خانه و محیط خانه اش انس بگیرد نه که زن بایستی بیشتر به 

بیرون از خانه ، و بدون ضرورت  و داشتن کاري از خانه بیرون 

نیاید و در خیابانها پرسه نزند . اوّلین وظیفه زن انجام امورات 

خانه و رسیدگی به امور فرزندان است و اولویت بعدي مفید 

 بودن براي جامعه است . 

این است ، هنگامی کـه زن   منظور از  ) وال تبرجنَ (  1-8

مؤمن از خانه بیرون می آید مانند زنان جاهلی با پوشـش و  

ظــاهر آرایــش هــاي آنچنــانی و خــودآرایی و خودنمــایی و 

یـا در   و کردن قسمتهایی از موي سـر روي پیشـانی خـود   

آراستن خود با طال و  ، آوردن آنها به شکل تاج زیر روسري

 و هـاي گونـاگون   نغـ رو و رنگ و لباسهاي فاخر جواهرات و

 ، بیرون نیایـد .   آشکار ساختن آنها      
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        سینه و و زینت خویش را ) همچون سر 

بــازو بنــد (  و گـردن بنــد  ، خلخــال ، گــردن ، ران ، بـازو  ،

ــان نســازند. ــائالت   » نمای ــات م نســاء کســایات عاری

بخت المائله ال یـدخلنّ  ممیالت روسهنّ کاسنمه ال

 زنـانی کـه قسـمتی از        .9« الجنه و ال یجدنّ ریحهـا 

) یـا آنچنـان    بدنشان پوشیده و قسمتی دیگر برهنـه اسـت  

و در راه رفـتن بـه   . انـد (  چسپان است که همچـون برهنـه  

و  ( راست و چپ متمایل می شوند ) وخرامان راه می رونـد 

سـرهاي  د و توجه دیگران را به سوي خود جلـب مـی کننـ   

آنها چون کوهان شتر بزرگ وکج اسـت ، آنهـا وارد بهشـت    

 به مشام آنها نخواهد رسید . هم نمی شوند و بوي بهشت

زن در محیط مردانه بایستی در رفت و آمد ها و   8  -5

حرکات و نشست و برخاست ها ، با رفتار خود باعث جلب 

 توجه مردان نشود . 

                                                 
 رواه مسلم -1
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     ......               

    .....     ! ( به زنانن مؤمن بگو : چشمان خود ) اي پیغمبر

را ) از نامحرمان (  فرو گیرند ) و چشم چرانی نکنند (  و 

عورتهاي خویشتن را ) با پوشاندن و دوري از روابط نامشروع ( 

مصون دارند  و زینت خود را ) همچون سر ، سینه ، بازو ، ساق 

آن  ، گزدن ، خلخال ، گردن بند و بازوبند ( نمایان نسازند مگر

   مقدار ) از دستها و چهره  و انگشتر و ...( که طبیعتاً آشکار 

می شود . و  روسریهاي خود را بر گریبانها  فرو اندازند ) تا 

نگیرد ( . .... و پاهاي گردن و سینه در معرض دید مردم قرار  

) هنگام راه رفتن به زمین ( نزنند تا زینتی که پنهانش خود را 

وجه کند و صداي خلخال پاهایشان به گوش می دارند ) جلب ت

 مردم برسد و ( دانسته شود ....
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 ...                          .... و در

خانه هاي خود بمانید و همچون جاهلیت پیشین در میان 

خود را مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید ) و اندام و زینت 

 در معرض تماشاي دیگران قرار ندهید (

 

امنیت زن مسلمان و سالمت جامعه در گروِ سه عفت  -2

پوششی ، گویشی و منشی است و نا امنی و فساد فرد و 

اجتماع هم در گروِ عدم پاي بندي و رعایت نکردن عفت از 

سوي زنان است . و زنان در این رابطه نقش سرنوشت ساز 

 دارند .... 

 

 رعایت و یا عدم رعایت عفت مسئله شخصی نبوده بلکه -5

انحراف و  ورابطه مستقیم دارد با آن بشر  شقاوتسعادت و 

، شقاوت و بدبختی و تلخی و مرارت را براي  آنخلل در 

 . بشر در طول تاریخ نسبت به این بشریت بدنبال خواهد داشت 

    است و همین امر مسئله همیشه دچار افراط و تفریط شده

پایه هاي تمدن  یونان، روم، هند ، ایران، بابل و مصر باستان را 
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متزلزل و نابود ساخته است زیرا اگر آدمی به خود واگذار شود 

رود  هاي نفسانی و شهوات حیوانی خود می فقط بدنبال خواسته

تواند  سازند که هرگز نمی ، شهوات هم او را آن چنان گمراه می

ابد . و تنها در سایة اسالم است که راه نجاتی براي خود بی

وسط و مسیر اعتدال را پیدا نماید و با الهام  هتواند را آدمی می

تواند این مسیر پر فراز و نشیب را در کمال  از آن است که می

 سالمت و آسودگی خاطر طی نماید . 

زنی که زیبائیش را مثل کاالیی ارزان قیمت در کوچه   -8

شهوت  مردان را شعله ور می سازد در  وبازار عرضه می کند و

واقع وجدانش قبول کرده که همه به او توجه کنند و آرزوي 

و تصور مردان درباره او جز  داشته باشند راو ...  رسیدن به او

 نخواهد بود .  این

زن متبرج و خود آرا بدون  : پیروي و تقلید کور کورانه -9

 را به دست فاسقان واستفاده از موهبت عقل ، زمام امور خود 

 ردیف  هم فاجران می سپارد و با کمال رضایت خویشتن را 

افل از اینکه پیامبر)ص( غمی دهد  بی حیاء و بی عفتان قرار

هر کس   «من احبّ قوماً حشر معهم  :»فرموده است 
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قومی را دوست بدارد با آنها محشور می شود. همچنین  گروه و

عّه یقول : انا مع النّاس ان ال یکن احدکم ام»  : می فرماید

احسن الناس احسنت و ان اساؤوا اسات ولکن وطنوا 

  انفسکم ان احسن النّاس ان تحسنوا و ان اساؤوا تجتنبوا

و مقلد  ي أزشما کم اراده وسست رهیچیك ا .«اساءتهم 

: من با مردم هستم اگر مردم نیکی  نباشد و بگویددیگران 

اگر آنها بدي کردند، من نیز  کنند من نیز نیکی خواهم کرد و

بدي می کنم ولیکن شما باید ثابت و استوار باشید . اگر مردم 

نیکی کنند شما هم نیکی کنید واگر بدي کردند از بدي آنها 

 گزینید.  دوري

بیرون  می توانند از خانهحاجات زنان به منظور انجام  -11

کـار و   امّا پرسه زدن آنهـا در بـازار و خیابانهـا بـدون    بروند 

قـد اذن اهلل  :» پیـامبر )ص( فرمـود  .  ضرورت حرام است

خداونـد بـه شـما زنـان       «لکنّ ان تخرجن لحوائجکنّ 

بیـرون   و نیازهایتـان  اجازه داده که به منظـور رفـع حـوائج   

اذا » :  در باره خروج بدون اجازه زن فرموده اسـت  و بروید.
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خرجت المراه من بیتها و زوجها کـاره لعنهـا کـلّ    

فی السّماء وکلّ شیء مرّت علیه غیر الجـنّ و  ملك 

وقتی که زن از خانه خارج شـود و   « االنس حتّی ترجع

شوهرش رضایت نداشته باشد ، تمام فرشتگان آسمان و هر 

چیزي که زن از کنار آن می گذرد بغیر از جن و انسان بـر  

 او لعنت می کنند تا زمانی که به  خانه بر می گردد.

ر شود که دست یا عضو دیگرش را بـراي  زن مجبو اگر -11

انجام بعضی از امور ظاهر کند ، بر او گناهی نیست چون به 

عمد آن را ظاهر نکرده بلکه مجبور شده اسـت، اگـر در آن   

حال بوالهوسهایی از این قسمت کوچك زینت، لذت ببرنـد  

بر زن گناهی نیست و گناه فقط به گردن کسی اسـت کـه   

ن لوازم حفاظت و حراست اخالقی نیتش فاسد است، زیرا ز

و اجتمــاعی را بجــاي آورده ومســئولیت را از خــود ســاقط 

،  دسـت  ، لبـاس  نموده است.معموالّ زینت ظاهري : چـادر، 

 باشند. می و النگو ، انگشتر ، حناي دست صورت
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فقط براي اظهار حسن وزیبایی ،  اگر زنی بدون ضرورت و      

گناهکـار اسـت و اگـر     عضوي از اعضاي بـدنش را ظـاهر کنـد   

ــود صــاحب آن    ــان ش ــدون قصــد و ارداه نمای ــزي از آن ب چی

گناهکار نمی شود و اگر ضرورت باعث ظاهر شدن گردد کشف 

 و ظهور آن برایش مجاز است.

در صورت نیاز جایز است زن با مرد بیگانه صحبت کند ،  -16

همچون معامالت مـالی ، پرسـیدن سـئواالت شـرعی از عـالم      

جعه به پزشك جهت تـداوي و... و شـنیدن صـداي    دینی ، مرا

زن در حالت عادي جایز است ، امّا صوت زن در حالت نوحه و 

جـویی حـرام    آواز و غنا و ترفیع صوت و استماع همراه با لذت

 است

در باب عفت رفتاري مخاطب هم مرد است و هم زن و   -13

در باب عفت پوشش و گفتار خطاب بیشتر متوجه زن است  و 

 مار دلی هم متوجه مردان است . بی

                    

                  ! اي پیغمبر ( 
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( به مردان مؤمن بگو : چشمان خود را ) از نگاه و نظر به 

و گیرند و عورتهاي خویشتن را ) با پوشاندن و نامحرم (  فر

دوري از روابط نامشروع ( مصون دارند این برایشان بهتر و 

محترمانه تر است بی گمان خداوند از آنچه انجام می دهند 

. لذا بر مرد الزم است در این باره موارد زیر را رعایت آگاه است 

 نماید :

بپرهیزد . )) النَّظَرُ سَهمٌ از نگاه و نظر به نا محرم جداً   1-13

 است مَسمُومٌ مِن سِهامِ اِبلِیس (( نظر و نگاه به نا محرم تیري

)) اَلعَینَانِ تَزنِیَانِ وَ زِنَاهُما اَلنَّظَر  زهر آگین از تیر هاي شیطان .

(( دو چشم هم زنا می کنند و زناي آنها هم نگاه کردن به 

 نامحرم است . 

غیر از شوهر هیچ اً بپرهیزد زیرا  از خلوت با زن جد 6-13

شخص دیگري حق ندارد با زن بیگانه درخلوت بنشیند ویا با 

ال »  اقوام زن باشد. بدن او تماس یابد هرچند از نزدیکان و

تخلوا علی المغیبات فانّ الشّیطان یجري من احدکم مجري 

زیرا شیطان  زنان داخل نشوید ، بردر خلوت  رواه الترمذي«   الدّم

عن عقبه  است . در نهاد شما به مانند جریان خون در رگهایتان
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ابن عامر : انّ رسول اهلل )ص( قال: ایّاکم و الدّخول علی النّساء . 

فقال رجل من انصار یا رسول اهلل)ص( افرایت الحمو ؟ قال: 

ازعقبه بن عامر روایت    ترمذي رواه بخاري ،مسلم و الموت . الحمو

: از در آمدن نزد زنان  هلل)ص( فرمودشده که حضرت رسول ا

بپرهیزید ، مردي از انصار گفت: یا رسول اهلل )ص( اگر چه زن 

 مرگ ... برادرش هم باشد ؟ پیامبر)ص( فرمود : زن برادر یعنی

غلبة غریزة حیـوانی تمـدن و انسـانیت را محـو و نـابود        -11

خواهــد ســاخت و عامــل خرابــی و هالکــت جهــان و بشــریت 

مـردان   اي زنان به صـحبت بـا   زیرا در چنین جامعه گردد ، می

مندتر و مردان نیـز نسـبت بـه صـحبت بـا زنـان رغبـت         عالقه

بیشتري دارند و به مرور زمان زن بیشتر کشف عورت نموده و 

دارد و مردان هم تقاضاي بیشـتري   خود را به مردان عرضه می

 اي که تمایل جنسی و تحریـك مـداوم و   نمایند . در جامعه می

مستمر باشد حتماٌ نسل جـوان در آن جامعـه ضـعیف شـده و     

گردد و افکار و اذهان  اش مختل می رشد و نمو جسمی و عقلی

گردد و زن و مـرد ماننـد حیوانـات بـا هـم       جامعه پریشان می

کنند و بدنبال آن استعمال داروهاي  اختالط و آمیزش پیدا می
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واري ، بارداري ، سقط جنـین ، قتـل اوالد ، خـوي خونخـ     ضد

جرم و جنایت، بیماریهاي مقاربتی ) سوزاک ، سفلیس ، ایدز و 

.... ( و اضطرابات روحی و روانی ، جنـون و خودکشـی و .... بـه    

یابد و اخالق و فضیلت ، قدرت عقلـی ، اراده   شدت افزایش می

رود در نتیجـه   ، جرات ، شهامت ، غیرت و مردانگی از بین مـی 

ی و حیوانی منحصر شده و رابطه تمامی روابط در رابطه شهوان

زن و شوهر ، مادر و دختر ، پدر و پسر، عمـو و دایـی ، قـوم و    

بنـدد .چـرا؟    خویش، همسایه وانسانیت از جامعه رخت بر مـی 

فقط بخاطر تجاوز غریزه جنسـی از دایـرة تـوازن و اعتـدال ...     

     غریــزه شــهوت اعــالن جنــگ بــر علیــه اجتمــاع اســت زیــرا  

ط در فکـر کـامجویی و لـذت بـردن خـود      شهوت پرستان فقـ 

باشند و بس. و در ایـن روابـط هـم نـه معتقـد بـه ثبـات و         می

 می نماید .   مسئولیت استقرارند و نه احساس

دین اسـالم زن و مـرد را بخـاطر مصـالح نـوع بشـري و         -15

سـازد و بـا ازدواج آنهـا را وادار بـه      تمدن، به فداکاري وادار می

نموده و در برابـر مشـکالت آنهـا را    تعاون و همکاري مشترک 

هـاي اخالقـی نظـام     نماید و بـر مبنـاي همـین پایـه     مقاوم می
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نماید که ایـن   خانوادگی استوار گردیده و زن و مرد را وادار می

رابطه را محترم بشـمارند و مسـئولیت آن را بپذیرنـد و بـاهم     

 باشند . تعاون و همکاري داشته

حفظ بقا ( را در زه ) غریزه خداوند متعال  بزرگترین غری -12

. ضمن تعیین یگانه طریق قالب شهوت جنسی قرار داده است 

صحیح ارضاي غریزه جنسی ) ازدواج ( از او خواسته است  که 

هر کس لذا   .از نزدیك شدن به  فحشا و زنا به شدت بپرهیزد

بتواند شهوت جنسی را در طریق صحیح آن ارضا  و عفت و 

درصد دیگر از وظایف دینی   65نماید  پاک دامنی را رعایت

مَن  » فرمود :   )صلی اهلل علیه و سلم (  پیامبر   خود را ادا نموده است. 

هرکس    "اَضمَنَ لِی ما بَینَ لِحیَتِهِ و رِجلَیهِ  اَضمَنُ لَهُ الجَنَّه 

براي من زبان و عورتش را ضمانت کند ) و از بد زبانی و بی 

 می کنم .  به بهشت را برایش ضمانت عفتی بپرهیزد ( دخول 

 65انجام  کامل عبادتی چون نماز ، زکات ، روزه و حج  فقط 

می شد که از تکالیف عملی شخص مسلمان شامل را  درصد

رعایت عفت و پاک دامنی برابر موازین شرع بحث آن گذشت . 

درصد دیگر از وظایف  65اسالم و به منظور کسب رضاي الهی 
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مسلمان می باشد . بنابراین انجام شعایر و تکالیف شخص 

درصد دینداري  51عبادي و رعایت عفت و پاکدامنی مجموعاً 

 عملی می باشند . 

 

 و دوری از اخالق بد تخلُق به اخالق نیکو  -4
در  آدمی طوري آفریده شده است که تمایل به نیکی ها -1

ند متعال از او وجود او سرشته و عجین شده است  و خداو

تمایالت و استعدادهاي مثبت و نیکو را که به  استه است کهخو

با تالش و مجاهده  صورت بالقوه در سرشت او نهاده شده است  

شکوفا و نمایان سازد و خود را به صفات نیکو  به صورت بالفغل

حکمت الهی به منظور ابتالء و اراد . هم چنین و پسندیده بی

به صورت    هاایل به بدیامتحان  اقتضا نمود در وجود آدمی تم

بالقوه در وجود  وي نهاده شود و خداوند متعال از او خواسته 

است  که این تمایالت ناروا  و  ناپسند  را کنترل و  مانع 

شکوفایی  و بروز آنها شود .                
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       /سوگند به نفس آدمی و آنکه آن  و  5-11شمش

راساخته و پرداخته است . پس به او گناه و تقوا را الهام کرده 

است قطعاً کسی رستگار و کامیاب است که نفس خود را 

پاکیزه بدارد و قطعاً نا انید و ناکام می گردد کسی که نفس 

 را آلوده سازد . خویشتن 

مسلمان   "اَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ و یَدَیهِ  " 

کسی است که مسلمانان از ) آزار و اذیت ( دست و زبان او در 

 امان باشند . 

اخالق پایه و اساس هر ملّتی است به همین خاطر  -6

فردي دانشمدان و فالسفه اتفاق نظر دارند که اخالق براي هر 

از افراد جامعه الزم و ضروري است تا براي خود و جامعه اش 

مفید باشد ، زیرا همچنانکه صفات بد فرد را فاسد می نماید 

 همانگونه هم صفات ناپسند جامعه را فاسد و ناتوان می نماید . 

در طول تاریخ بشریت رسالت تمامی پیامبران هم تشویق و  -3

بوده است همچنانکه پیامبر ترغیب بر اخالق نیکو پسندیده 

ِّمم مكارمم اسالم )ص( در این باره می فرماید :  ا بُِعثُْت ألَُتم )إَّنم
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همانا من مبعوث شده ام تا اخالق نیکو و بزرگ منشانه  (األخالقِ 

 را ترویج و کامل گردانم . 

خداوند متعال در وجود انسان به صورت بالقوه  استعداد و  -1

و خیر و شر را قرار داده است و انسان در تمایل به نیکی و بدي 

مسیر زندگی خود همیشه در حال مبارزه و تضاد با عوامل خیر 

و شر است . اسالم با ایجاد ایمان در قلب و ترغیب و ترهیب 

شخص ) اعطاي بهشت به نیکوکاران و کیفر بدکاران با آنش 

ر دوزخ ( او را به انجام نیکی ها تشویق و از شر و فساد برحذ

 می دارد .  

پاي بندي به اخالق اسالمی عبادت بدون زحمتی است که  -5

)إنم منزلت شخص را تا حد روزه دارِ شب زنده دار باال می برد 

به تأکید صائِم النهار( اللّيلِ  مِ درجاِت قائِ  هِ قِ ُخلُ  لميُدرُك بُحْسنِ  املؤمنم 

شخص مؤمن با اخالق نیکویش مقام و منزلت شخص شب 

  . و در روز روزه دار را کسب می نماید زنده دار

رعایت اوامر و نواهی اخالقی سبب تزکیه نفس و رشد و ترقی   

 رب به کمال انسانیت می شود . و قُ
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تخلق به اخالق نیکو و انجام نیکی ها و دوري از اخالق سوء  و 

درصد دینداري عملی را شامل می شود که     51کردار بد 

ز کنار آن گذشت زیرا شقاوت و سعادت نمی توان به سادگی ا

 .است و آخرت در گروِ پاي بندي به آنه انسان در دنیا

اسالمی شخص مؤمن الزم است در موارد زیر ادب و اخالق    

 را رعایت نماید : 

 رعایت ادب و اخالق نسبت به خداوند متعال  -1

  )ص(رعایت ادب و اخالق نسبت به پیامبر خداوند   -6

 ادب و اخالق  نسبت به دین اسالم رعایت  -3

 رعایت ادب و اخالق فردي    -1

 رعایت ادب و اخالق اجتماعی   -5

 اخالقی و برجسته اسالمی ارزش هاي رعایت   -2
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 رعایت ادب و اخالق نسبت به خداوند متعال

 

 شرک دوری از پای بندی به توحید و -0

االّ اهلل (( نهفته  خالصه توحید در معنی و مفهوم )) ال اله   

       است و شرک عمل بر خالف مفاهیم )) ال اله االّ اهلل (( 

 می باشد . 

)) ال اله االّ اهلل ((  یعنی کسی جز اهلل خالق ، رازق ، مدبر ،    

فرمانروا و قانونگذار ، فریادرس و شایسته توجه قلبی ، معبود و 

، مالك و  شایسته پرستش ، شایسته اطاعت و فرمانبرداري

صاحب و دفع کننده مضرت و جلب کننده منفعت نیست .  

) اجتماعی ، اقتصادي ، اگر کسی در تمام جوانب زندگی 

فقط قوانین و احکام خداوند  فرهنگی و سیاسی (عبادي ، 

. ادب و اخالق  را منهج و برنامه ي زندگی خود قرار دهد متعال

یَ اهللَ الَ یُشرِک بِهِ مَن لَقِ»  موحدانه را رعایت نموده است .

 «شَیئاً دَخَلَ الْجَنَّه 
هرکس خداوند متعال را در  ، رواه مسلم

حالی مالقات کند که نسبت به او شرک نورزیده باشد ، وارد 

  بهشت می شود .
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امّا اگر کسی در یکی از موارد فوق ، بینش و اعتقاد غیر       

ی عمل نماید ، قرآنی داشته باشد و بر مبناي بینش غیر قرآن

ادب و اخالق را نسبت به وحدانیت الهی رعایت ننموده و دچار 

، و د شرک شده است و در زمره ي مؤمنین محسوب نمی شو

د که خداوند متعال درباره ي در زمره ي کسانی قرار می گیر

:  آنها می فرماید            

                  

                       

              
آیا به بخشی از    85بقره/

و به بخش دیگر )دستورات( کتاب ) آسمانی ( ایمان می آورید 

کفر می ورزید ؟! براي کسی که از شما چنین کند ، جز 

و در روز رستاخیز به  خواري و رسوایی در این جهان نیست ،

از  سخت ترین شکنجه ها برگشت داده می شوند ، و خداوند

 .آنچه که می کنید بی خبر نیست
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 از خداوند تقوی و پروا  -1
آن و آمادگی براي سفر تقوا ، ترس از خداوند و عمل به قر

 آخرت است .  

 تَُموتُنَّ  َوال تَُقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا} 
 ،116:/عمران لآ ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ 

اي کسانی که ایمان آورده اید آنچنانکه سزاوار است از    

مسلمان و که لی خداوند شرم و پروا کنید و نمیرید مگر در حا

 ) اوامر خداوند متعال ( باشید . فرمانبردار

منظور از حق تقاته این است که از دستورات خداوند متعال     

اطاعت شود و از او نافرمانی نشود  ، همیشه یادشود و فراموش 

 نگردد و مورد سپاس واقع شود نه کفر و ناسپاسی . 

 الزَّادِ  َخْيرَ  َفإِنَّ  وَُّدواَوتَزَ }   بهترین زاد و توشه تقواست    

و ) هنگام رفتن به حج به همراه خود (   ،[ 195:البقرة] {  التَّْقَوى

 توشه سفر ببرید و بهترین توشه تقوي و پرهیزکاري است . 

 تقوي مقیاس سنجش و تفاضل و برتري میان انسانها است :    

به یقین گرامی ترین   {  ... أَْتَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ } 

 شما نزد خداوند با تقوا ترین شما است . 
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بی شك انسان در معرض خطا و اشتباه است لذا خداوند متعال 

پس ، [12:التغابن]  { اْسَتطَْعُتمْ  َما اللَّهَ  َفاتَُّقوا}  : می فرماید 

 .در حد توان خود تقواي خداوند متعال را رعایت کنید 

 

 صفات متقین : 

ایمان : برخورداري از  ایمان به غیب ، اقامه نماز ، پرداخت  -1

زکات و انفاق در امور خیر ، ایمان به قرآن و کتابهاي آسمانی ، 

 فِيهِ  َرْيبَ  الَ  اْلكَِتابُ  َذلِكَ  }  باور و یقین قلبی به آخرت .

 َوُيِقيُمونَ  بِاْلَغْيبِ  ُيْؤِمُنونَ  الَِّذينَ * ل ِْلُمتَِّقينَ  ُهًدى
 بَِما ُيْؤِمُنونَ  والَِّذينَ *  ُينِفُقونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِممَّا صَّالةَ ال

] {  ُيوقُِنونَ  ُهمْ  َوبِاآلِخَرةِ  َقْبلِكَ  ِمن ُأنِزلَ  َوَما إِلَْيكَ  ُأنِزلَ 

آن کتاب ) قرآن ( شك و تردیدي در آن نیست   ،[  1 إلى6:  البقرة

کاران . کسانی که وسیله  ) و برنامه  ( هدایت است براي پرهیز

که ایمان می آورند به غیب و نهان ) ایمان به خدا ، قیامت و ... 

می دارند و از آنچه روزي آنها کرده ایم انفاق برپا ( و نماز را 

ایمان می آورند به آنچه نازل شده که می کنند . و کسانی 

است بر تو و آنچه نازل شده است قبل از تو و به آخرت باور و 

 .  یقین دارند
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 .احکام شریعت به پاي بندي  وعمل صالح  -6

) راضی بودن به آنچه  برخورداري از دو صفت قناعت نفس -3

) کنترل و  مناعت نفسو  خداوند متعال به وي داده است (

براي کسب تقوا  بازداشتن نفس از هواها و تمایالت نفسانی (

 ضروري است .

 طریق رسیدن به تقوا : 

 الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَيَُّها يَا}  عبادت خداوند -1

  ،[  61:  البقرة] {  تَتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخلََقُكمْ 

اي مردم بپرستید پروردگارتان را ، کسی که شما و کسانی را 

رهیزکار که قبل از شما بودند آفریده است امید است که پ

   شوید .

روزه سبب در هم شکستن شهوات طعام و جنسی و ایجاد  -6

صبر بر عبادت و صبر در مقابل معصیت و غلبه بر نفس و 

   ترغیب بر صدقه و ذکر و یاد خداوند می شود .

يَامُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}   ُكتِبَ  َكَما الص ِ
اي کسانی که  { تَتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعلَى

ایمان آورده اید بر شما روزه واجب شده است همچنانکه بر 
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کسانی که قبل از شما بودند واجب شد امید است که پرهیزکار 

 و متقی شوید . 

و نواهی  رتمسك به قرآن و سنت و پاي بندي به اوام  -3

 لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َما َواْذُكُروا ُقوَّة  بِ  آتَْيَناُكمْ  َما ُخُذوا}  شریعت

ام شریعت کآنچه ) از وحی و اح ، ( 151) آیة البقرة سورة{   تَتَُّقونَ 

( به شما داده ایم به جدیت بگیرید و یاد کنید آنچه را که در 

 آن است امید است که پرهیزکار شوید . 

}  :تطبیق و اجراي قانون خداوند در زندگی و جامعه بشري  -1

 لََعلَُّكمْ  اْْلَْلبَابِ  ُأولِي يَا َحيَاة   اْلِقَصاصِ  فِي َولَُكمْ 
و براي شما  اي خردمندان در )  ،[  159:  البقرة] {   تَتَُّقونَ 

احکام  قصاص و ( پیگیري قتل مایه حیات است امید  ياجرا

 است که پرهیزکار شوید.

 ِصَراِطي َهَذا َوأَنَّ } :مستقیم تبعیت از صراط -5

ُبلَ  تَتَّبُِعوا َوالَ  َفاتَّبُِعوهُ  ُمْسَتِقيًما  بُِكمْ  َفَتَفرَّقَ  السُّ
:  األنعام] {  تَتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّاُكمْ  َذلُِكمْ  َسبِيلِهِ  َعنْ 

و همانا راه من راست و مستقیم است پس پیروي کنید   ،[  153

راه  آن را و از راههاي مختلف پیروي نکنید که شما را از
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د این است آنچه که توصیه و نخداوند منحرف می گردان

 سفارش می شوید بدان ، امید است که پرهیزکار شوید . 
  

 :  و ثمرات تقوی و پرهیزکاری  دفوای

 يَتَّقِ  َوَمنْ }  اري از رزق و روزي : درفع مشکالت و برخور -1

{  يَْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َويَْرُزْقهُ  َمْخَرجاً  لَهُ  يَْجَعلْ  للاَ 
و هر کس پرهیزکاري و تقواي خداوند را پیشه  ،  6-3طالق/

کند خداوند متعال راه خروج از مشکالت را براي وي قرار می 

   می رساند . ا از جایی که گمان نمی کند روزیش ردهد و 

 َعلَْيِهم لََفَتْحَنا َواتََّقواْ  آَمُنواْ  اْلُقَرى أَْهلَ  أَنَّ  َولَوْ }  
َماءِ  م ِنَ  ات  بََركَ  و اگر اهل   ،  62اعراف/{... َواْلَْرضِ  السَّ

ري پیشه کنند درهاي ها ایمان بیاورند و پرهیزکاشهرها و آبادی

 آسمان و زمین را بر آنها می گشاییم ... برکات و خیرات

نیروي فرقان :  فرقان علم و هدایت است که  اري ازبرخورد -6

اهی، حق و باطل ، حالل و هدایت و گمر ،انسان به وسیله آن

  حرام  ، اهل سعادت و اهل شقاوت را از هم باز می شناسد .

رْ  ُفْرَقاناً  لَُكمْ  يَْجَعلْ  للاَ  تَتَُّقوا إِنْ }   َعْنُكمْ  َوُيَكف ِ
 {  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوللاُ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ  َسي َِئاتُِكمْ 
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نید خداوند نیروي اگر تقواي خداوند را پیشه ک ، 66انفال/

تشخیص حق از باطل را به شما عطا می کند و بدیهایتان را 

می زداید و شما را می آمرزد و خداوند متعال داراي فضل و 

 بخشش بزرگ است . 

تقوا و برتري خشنودي خداوند بر هواي نفس سبب محو  -3

 بدیها ، آمرزش گناهان و پاداش بزرگ خداوند می شود . 

 اْلَجنَّةُ  َوُأْزلَِفتِ )  ول به بهشت می شود :تقوا سبب دخ -1

 و بهشت براي پرهیزکاران نزدیگ ،69/شعراء(  لِْلُمتَِّقينَ 

 گردانده می شود . 

 َعْرُضَها َوَجنَّة   َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   إِلَى َوَساِرُعوا) 
َماَواتُ  تْ  َواْْلَْرضُ  السَّ  ،  333آل عمران/(  لِْلُمتَِّقينَ  ُأِعدَّ

بشتابید به سوي آمرزشی از جانب پروردگارتان و بهشتی که  و

 ین است که براي پرهیزکارانبه اندازه آسمانها و زم آن وسعت

 آماده شده است . 

)  : تقوا سبب برخورداري از رحمت خداوند می شود  -5

 لِلَِّذينَ  َفَسأَْكُتُبَها َشْيء   ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي
(  ُيْؤِمُنونَ  بِآياتَِنا ُهمْ  َوالَِّذينَ  الزََّكاةَ  ونَ َوُيْؤتُ  يَتَُّقونَ 

و بخشش و رحمت من همه چیز را در بر ،  352اعراف/،
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گرفته است و آن را مقرر می دارم براي کسانی که تقوا پیشه 

 می کنند و زکات را می پردازند و به آیات ما باور دارند . 

 أَال)   می شود :تقوا سبب قرار گرفتن در زمره اولیاء اهلل  -2

 الَِّذينَ .  يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوال َعلَْيِهمْ  َخْوف   ال اللَّهِ  أَْولِيَاءَ  إِنَّ 
بدان که همانا اولیاء و  ، 26-23یونس/ (   يَتَُّقونَ  َوَكانُوا آَمُنوا

   ست و اندوهگین ن ترسی نیدوستان خداوند متعال بر آنا

وا و پرهیزکاري را پیشه نمی شوند کسانی که ایمان آوردند و تق

 می کردند . 

 إِنَّ )  ت خداوند می شود :تقوا سبب جلب محبت و معیّ -5

به یقین خداوند  ، 62آل عمران /(  اْلُمتَِّقينَ  ُيِحبُّ  الل هَ 

 متعال پرهیزکارن را دوست می دارد.

  ،  362بقره/(  اْلُمتَِّقينَ  َمعَ  اللَّهَ  أَنَّ  َواْعلَُموا اللَّهَ  َواتَُّقوا)

اوند با پرهیزکاران وند متعال پروا کنید که همانا خدز خدااو 

 است . 

 خداوند شکر -4
شکر ، سپاسگزاري از صاحب نعمت همراه با مدح و       

تمجید وي به سبب احسان و اعطاي نعمت است و در اصطالح 
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رداري از نعمت از سوي صاحب برخو شرع ، اعتراف مؤمن به

ن و استفاده از نعمت در جهت رضاي الهی نعمت و اقرار به زبا

 است . 

      شکر نعمت از طریق قلب و زبان و اعضاء بجاي آورده   

 بزرگترین اخالق حسنه می باشد .  در زمرهشکر و می شود . 

}  شکر خداوند خالق رازق بر همه مخلوقات واجب است .    

 َرَزْقَناُكمْ  َما اتِ طَيِ بَ  ِمنْ  ُكلُوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

اي  ،[  156:  البقرة] {  تَْعُبُدونَ  إِيَّاهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لِلَّهِ  َواْشُكُروا

کسانی که ایمان آورده اید بخورید از پاکیزگی ها آنچه که 

روزیتان کرده ایم و شکر و سپاس خداوند متعال را بجاي آورید 

  اگر تنها او را پرستش و عبودیت می نمایید .

 النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَكِنَّ  النَّاسِ  لَىع َفْضل   لَُذو اللَّهَ  إِنَّ } 

به یقین خداوند متعال صاحب  [ 613:  البقرة] {  يَْشُكُرونَ  الَ 

بخشش فراوانی بر مردمان است و امّا بیشتر مردم شکرگزار 

 نیستند . 
 

 ـ  ناسپاسی نتیجه اغواء شیطان است : 1

 ِصَراطَكَ  لَُهمْ  َْلَْقُعَدنَّ  َتنِيأَْغَويْ  َفبَِما َقالَ } 

 َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  بَْينِ  ِمنْ  آَلتِيَنَُّهمْ  ثُمَّ *  اْلُمْسَتِقيمَ 
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 تَجِدُ  َوالَ  َشَمائِلِِهمْ  َوَعنْ  أَْيَمانِِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ 

 َشاكِِرينَ  أَْكَثَرُهمْ 
مراه نمودي بر سرِ راه راست شیطان گفت به سبب آنکه مرا گ

اي آنها ) انسانها به کمین ( می نشینم سپس از پیش رو  رتو ب

و پشت سر و راست و چپ بسوي آنها می آیم و بیشتر آنها را 

 سپاسگزار نخواهی یافت . 

 بَِعَذابُِكمْ  اللَّهُ  يَْفَعلُ  َما}  ـ شکر سبب رفع بال می شود :6

چه  ،{   َعلِيًما َشاكًِرا اللَّهُ  َوَكانَ  َوآَمْنُتمْ  َشَكْرتُمْ  إِنْ 

را عذاب نمی کند ( اگر  می کند خداوند به عذاب شما ) شما

 .اورید و خداوند قدرشناس دانا استسپاسگزار باشید و ایمان بی

   

 از موجب ناسپاسی و نعمت افزایش موجب نعمت شکر -3

 لَئِنْ  َربُُّكمْ  تَأَذَّنَ  َوإِذْ  }  : شود می آن دادن دست

  لََشِديد   َعَذابِي إِنَّ  َكَفْرتُمْ  َولَئِنْ  َْلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ 

پروردگارت اعالم داشت که همانا اگر  که و یاد کن هنگامی {

شکر گزاري کنید بر شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید قطعاً 

 عذاب من سخت است . 
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 حُب خدا و دوست داشتن محبوبان خداوند -2
ت خدا بر غیر آن و حُب یعنی ترجیح و برتري دین و شریع     

التزام عملی به اوامر و نواهی خدا و تبعیّت از روش و سنت 

پیامبر )ص( در تمامی جوانب زندگی می باشد و نصرت و یاري 

و مودت با مؤمنین و دوست داشتن محبوبان خداوند متعال و 

 دوري از هر آنچه مورد خشم خدا و منافی حُب او است . 

 اللَّهُ  ُيْحبِْبُكمُ  َفاتَّبُِعونِي اللَّهَ  بُّونَ تُحِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ُقلْ } 

) ،  31آل عمران/*  َرِحيم   َغُفور   َواللَّهُ  ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ 

مرا  ص( بگو اگر خداوند را دوست می دارید پس –اي محمد 

را و گناهانتان را دارد شما پیروي کنید ، تا خداوند دوست ب

 آمرزنده مهربان است . مرزد و خداوند بسیار بیا

 الَ  اللَّهَ  َفإِنَّ  تََولَّْوا َفإِنْ  َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  أَِطيُعوا ُقلْ 

بگو خداوند و پیامبر را  ،  32آل عمران/{ اْلَكافِِرينَ  ُيِحبُّ 

اطاعت نمایید پس اگر روي بگردانید همانما خداوند کافران را 

 دوست نمی دارد . 

...          ...  /کسانی که ایمان  165بقره

 می دارند .  آورده اند خداوند را بسیار زیاد دوست
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 كن من ثالث))  :  پیامبر )ص( در این باره می فرماید 

 ورسوله الل ه كان من اإليمان حالوة وجد فيه

 يحبه ال عبدا أحب ومن سواهما مما إليه أحب

 أنقذه إذ بعد الكفر في ديعو أن يكره ومن لل ه إال

 ،[  علیه متفق] ((  النار في يلقى أن يكره كما الل ه
سه چیز موجود باشد لذت و شیرینی ایمان ابن هرکس در وي 

را می یابد : کسی که خدا و پیامبر )ص( نزد وي از همه کس 

محبوبتر باشند ، و شخصی که دیگري را دوست داشته باشد و 

خداوند نداشته باشد ، و کسی ي ( ) خشنودي و رضاهدفی جز 

را از کفر نجات داد و هدایت را شما که بعد از آنکه خداوند وي 

نچنانکه از آ حال وي نمود به کفر برنگردد و از آن  متفر باشد

 افتادن در آتش بیزار است . 
 

 اسباب ایجاد حُب خدا در قلب : 

 ر معانی آن تالوت قرآن با تدبر و تفکر د  -1

به خداوند با اداي نمازهاي نافله بعد از نمازهاي  تقرب -6

 واجب

 ذکر و یاد خدا در تمامی احوال با زبان و قلب و عمل  -3

 ترجیح حُب خدا بر حُب و حظ نفس  -1
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 ترجیح هدایت بر تبعیت از هوي و هوس -5

مطالعه و تفکر و تدبر درباره اسماء الحسنی و عمل به  -2

 مقتضی آنها

دُث به نعمتهاي خدا و نیکی و احسان و آیات یادآوري و تح -5

 عظمت وي 

 فروتنی و تواضع قلبی و تسلیم محض در مقابل پروردگار  -8

 غفار در سحرگاهان تمناجات  در خلوت و تالوت و اس  -9

ح و اندرز و شینی با صالحان و استفاده از نصایهم ن -11

 جمالت کم نظیر آنان

پرده میان قلب و خداوند دوري از هر آنچه که مانع و  -11

 متعال است . 
 

 عالئم و نشانه های حُب خدا 

((  لقاءه للا أحب للا لقاء أحب َمنْ  ))  حُب لقاء : -0

هرکس دیدار و مالقات با خداوند را دوست داشته  ،[  علیه متفق] 

 باشد خداوند متعال هم مشتاق دیدار او است . 

نب زندگی و دوري از تبعیّت از سنت نبوي در تمامی جوا -6

 تُِحبُّونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ُقلْ }  کسالت و پیروي از هوي و هوس :
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 ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغِفرْ  اللَّهُ  ُيْحبِْبُكمُ  َفاتَّبُِعونِي اللَّهَ 

ص( بگو  –) اي محمد ،[  31:  عمران آل] {  َرِحيم   َغُفور   َواللَّهُ 

یروي کنید ، خداوند مرا پ اگر خداوند را دوست می دارید پس

و گناهانتان را می آمرزد و خداوند  را دارد شما دوست می

 بسیار آمرزنده مهربان است . 

 
 کر وکثرت ذکر و یاد خدا : هر آنچه که محبوبتر است ذ -3

:  خیالت در قلبم ، ذکرت یادش هم بیشتر است . عاشقی گوید

  بر زبانم و جایت در قلبم ، پس چگونه غایب می شوي ؟

با خلوت و مناجات خداوند و تالوت قرآن و تهجد  مأنوس   -1

 باشد .

اندوه و تأسفش نه براي امور دنیوي بلکه براي گذشتن  -5

 لحظاتی باشد که از ذکر و طاعت خداوند تهی باشد . 

وحشت از سراي فریب ) دنیا ( و عدم تمایل به اختالط با  -2

ن و کسب خشنودي مردم و انس با خدا و مناجات در سحرگاها

 .خداوند متعال 
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 امید به خداوند -1
 ري به خداوند از جمله صفات بارز مؤمنان است . امیدوا       

امید ، آرزوي همراه با تالش و فعالیت و توکل است و آرزو ، 

 . امید همراه با کسالت و انتظار و توقع نابجاست

 لِلَِّذينَ  ُبَهاَفَسأَْكتُ  َشْيء   ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي } 

{  ُيْؤِمُنونَ  بِآيَاتَِنا ُهمْ  َوالَِّذينَ  الزََّكاةَ  َوُيْؤُتونَ  يَتَُّقونَ 

و رحمت من همه چیز را در بر گرفته است و آن    ، 156اعراف/

را مقرر می دارم براي کسانی که تقوا پیشه می کنند و زکات را 

 می پردازند و به آیات ما باور دارند .
 ما ، العقوبه من للا عند ما المؤمن يعلم لو)) 

 من للا عند ما الكافر يعلم ولو ، أحد بجنته طمع

اگر  ،[  علیه متفق] ((  أحد جنته من قنط ما ، الرحمة

گاهی می مؤمن از آنچه از عذاب و عقوبت نزد خدا است آ

ش نداشت و اگر کافر از ) داشت ، کسی طمع و امید به بهشت

       رحمت و بخشش نزد خداوند است ، آنچه از  ( فراوانی 

 دانست کسی از بهشتش نا امید نمی شد . می 
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 توکل بر خداوند -7
توکل ، اعتماد به آنچه نزد خدا و نا امیدي از آنچه در       

دستان مردمان است ، می باشد و توکل با اخذ اسباب تضادي 

:  قال أنه عنه للا رضي مالك بن أنس عنندارد . 

 أو وأتوك ل، أعقلها الل ه رسول يا:  رجل قال

: وسلم عليه للا صلى فقال  - لناقته - وأتوك ل؟ أطلقها

انس بن مالك )رض(   ،[  الترمذي سنن]  ((  وتوك ل اعقلها)) 

روایت می کند  که مردي به خدمت پیامبر )ص( آمد و گفت : 

؟ کنمکنم یا آن را رها کنم و توکل آیا شترم را ببندم و توکل 

 : ببند و توکل کن .  پیامبر )ص( فرمود

 لرزقكم توكله حق للا على تتوكلون أنكم لو))  

 رواه (( بطانًا وتروح خماًصا تغدو ، الطير يرزق كما

اگر شما بر خداوند متعال آنگونه که سزاوار توکل کردن   الترمذي

بر او است توکل می کردید بی شك روزي می داد شما را 

گاهان با شکم رندگان را روزي می دهد . که صبحپآنچنانکه 

 خالی می روند و شامگاهان با شکم سیر بر می گردند . 

و  ،[  16:  إبراهیم]    َحْسُبهُ  َفُهوَ  اللَّهِ  َعلَى يََتَوكَّلْ  َوَمنْ 

 خداوند براي او کافی است .  هر کس بر خداوند توکل کند پس
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که خداوند بخواهد  اسباب در صورتی مفید واقع می شود     

ت و اراده خداوند بر آن تعلق نگیرد مفید واقع نخواهد اگر مشیّ

شد . و توکل راستین  اخذ اسباب همراه با اعتماد و امید به 

 خداوند است .

]  { ُأنِيبُ  َوإِلَْيهِ  تََوكَّْلتُ  َعلَْيهِ  بِاللَّهِ  إاِلَّ  تَْوفِيِقي َوَما} 

ند نیست بر او توکل یاري خداو و موفقیت من جز به، [  88:  هود

 او باز می گردم .  کردم و به سوي

 فاتقوا ، رزقها تستكمل حتى نفس تموت لن)) 

 ما ودعوا ، حل ما خذوا ، الطلب في وأجملوا للا

هر گز شخصی نمی میرد تا     والحاکم ماجه ابن رواه((  حرم

نیکو روزي او کامل و به پایان رسد پس از خداوند پروا کنید و 

و محدود در طلب روزي باشید آنچه را که حالل است بگیرید و 

 آنچه را که حرام است رها کنید . 
 

 فواید و اثرات توکل : 

 غالِبَ  َفال اللَّهُ  يَْنُصْرُكمُ  إِنْ } : کمك و یاري خداوند -1

 بَْعِدهِ  ِمنْ  يَْنُصُرُكمْ  الَِّذي َذا َفَمنْ  يَْخُذْلُكمْ  َوإِنْ  لَُكمْ 

اگر  ،[  121:  عمران آل]{ اْلُمْؤِمُنونَ  َفْليََتَوكَّلِ  اللَّهِ  ىَوَعلَ 

خداوند شما را یاري کند کسی نمی تواند بر شما چیره شود و 
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س از او شما را یاري دهد و اگر خوارتان گرداند کیست که پ

 .باید تنها بر خداوند توکل کنند مؤمنان

 ُسْلطان   هُ لَ  لَْيسَ  إِنَّهُ } : محفوظ بودن از شیطان -6

 99:  النحل]{ يََتَوكَّلُونَ  َرب ِِهمْ  َوَعلى آَمُنوا الَِّذينَ  َعلَى

     بی گمان شیطان هیچ تسلطی برکسانی ندارد که ایمان   ،[ 

 .آورده اند و بر پروردگارشان تکیه  می کنند 

 تََوكَّلُونَ  ُكْنُتمْ  أَنَُّكمْ  لَوْ ))  : ایمن شدن از رزق و روزي -3

 ، الطَّْيرُ  ُيْرَزقُ  َكَما لَُرِزْقُتمْ  تََوكُّلِهِ  َحقَّ  للَّهِ ا َعلَى

اگر شما بر  [ الترمذي أخرجه] ((  بِطَانًا َوتَُروحُ  ِخَماًصا تَْغُدو

خداوند متعال آنگونه که سزاوار توکل کردن بر او است توکل 

پرندگان را می کردید بی شك روزي می داد شما را آنچنانکه 

گاهان با شکم خالی می روند و که صبحروزي می دهد . 

 شامگاهان با شکم سیر بر می گردند . 

 

 اللَّهُ  ُذكِرَ  إَِذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنََّما}  : ایمان راستین -1

 َزاَدْتُهمْ  آيَاتُهُ  َعلَْيِهمْ  تُلِيَتْ  َوإَِذا ُقلُوُبُهمْ  َوِجلَتْ 

مؤمنان ، تنها   ،[  6:  األنفال]{ يََتَوكَّلُونَ  َرب ِِهمْ  َوَعلَى إِيَمانًا

کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلهایشان 
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      هراسان می گردد و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده 

     می شود بر ایمانشان می افزاید و بر پروردگار خود توکل

 .می کنند 

 َفُهوَ  اللَّهِ  َعلَى يََتَوكَّلْ  َوَمنْ }  حمایت خداوند -5

 و هر کس بر خداوند توکل کند پس [ 3: الطالق]{ َحْسُبهُ 

   خداوند براي او کافی است .

 

 آل]{ اْلُمَتَوك ِلِينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  إِنَّ }: جلب محبت خداوند -2

ه یقین خداوند متعال توکل کنندگان را دوست ب ،[  159:  عمران

  می دارد .

 الصَّالِحاتِ  َوَعِملُوا َمُنواآ َوالَِّذينَ } : ورود به بهشت -5

 اْْلَْنهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري ُغَرفاً  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  لَُنبَو ِئَنَُّهمْ 

 َصبَُروا الَِّذينَ *  اْلعاِملِينَ  أَْجرُ  نِْعمَ  فِيها خالِِدينَ 

کسانی که ایمان ،[  59-58:  العنکبوت] {یََتَوَکلُون َرب ِِهمْ  َوَعلى

ایسته انجام داده باشند آنها را در کاخ هاي آورده و کارهاي ش

ی که در زیر آن رودبارها م بهشت جاي می دهیم کاخ هاییعظ

. جاودانه در آن بسر می برند و پاداش عمل  روان است 



 

 124 

کنندگان ) به دستورات خداوند ( نیکو است . کسانی که صبر و 

 شکیبایی ورزیده اند و بر پروردگارشان توکل کرده اند.

 

 رضا و خشنودی از خداوند -7
خداوند متعال هنگامی از شخص راضی و خشنود می شود    

 که بنده از معبود بودن خداوند و قضا و قدرش راضی باشد .

 رباً  باهلل رضينا:  وأمسى أصبح إذا قال من)) 

 على حقاً  كان ، رسوالً  وبمحمد ، ديناً  وباإلسالم

کسی که در  بامدادان [  مذيوالتر داود أبو رواه] ((  يرضيه أن للا

و شامگاهان بگوید : راضی و خشنودیم به اینکه اهلل ، پروردگار 

ماست و اسالم دین ما و محمد )ص( فرستاده ) خدا به سوي 

 بر خداوند است که از او راضی و خشنود شود .  ،  ماست (

نشانه راضی بودن به ربوبیت خداوند ، راضی بودن به       

و کارهاي خداوند در امور مخلوقات ، منع و عطا ، تمامی افعال 

ین آوردن مردمان  می و سود رساندن ، باال بردن و پای ضرر

اوامر  باشد . و رضا و خشنودي از دین اسالم در بجاي آوردن

و ، تسلیم احکام خداوند بودن خداوند و دوري از نواهی ا

. و رضا هرچند در تضاد با خواسته ها و تمایالت نفسانی باشد 
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و حشنودي از پیامبر )ص( در اسوه و الگو قرار دادن وي ، 

ت ب او بر سایرین و تبعیّآراستن خود به سنت وي ،  برتري حُ

 هر چند در تضاد با تمایالت نفسانی باشد . ، از آنچه او آورده 

 بما وارض ، الناس أعبد تكن المحارم اتق)  

پرهیز ، (  از حرام بالناس أغنى تكن لك للا قسم

پرهیزکارترین مردمان می شوي و بدانچه  خداوند قسمت و 

 روزي تو کرده راضی باش بی نیازترین مردمان می شوي .

تخلق به رضا به معنی استقبال از بالیا ، خود را ناچار به     

هم چنین و  ارتکاب معاصی ، سکوت از منکر و ناروا نیست

 يرضى وال} ترک دعا و دوا و رها کردن اسباب نیست  

خداوند متعال براي بندگانش ،  ،[  7:  الزمر] { الكفرَ  لعباِدهِ 

 کفر را نمی پسندد .

ترک اعتراض ظاهري و  ، رضا به قضا و قدر الهی به معنی    

با سعی و تالش براي رسیدن به آنچه مورد  هباطنی همرا

 پذیرش و رضاي الهی است . 

 وليس ، يرخ كله أمره إن المؤمن ْلمر عجبًا))  

 شكر سراء أصابته إن ، للمؤمن الا ْلحد ذاك

 له خيًرا فكان صبر ضراء أصابته وإن له خيًرا فكان
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کار مؤمن بسی موجب شگفتی است زیرا ،  مسلم أخرجه ((

 ،تمام اموراتش خیر و نیکی است واین خیر و نیکی جز  مؤمن 

شامل حال کس دیگري نمی شود اگر به او شادي و مسرت 

و نیکی  شکر خداي را بجاي می آورد و این برایش خیر برسد

می ورزد پس آن  است و اگر به او رنج و سختی برسد شکیبایی

 هم براي وي خیر و نیکی است . 

 

 فواید و اثرات رضا : 

رسوخ ایمان در قلب ، ثبات در عقیده و صداقت در گفتار و  -1

 کردار و احوال 

 سالمتی قلب از غل و غش و فریب  -6

شاکر و سپاسگزار خداوند بودن در همه حال حتّی در  -3

 هنگام وقوع مصایب و بالیا 

 النَّْفسُ  أَيَُّتَها يَا}  دخول به بهشت پروردگار -1

*  َمْرِضيَّةً  َراِضيَةً  َرب ِكِ  إِلَى اْرِجِعي*  اْلُمْطَمئِنَّةُ 

 65:  الفجر] {  َجنَّتِي َواْدُخلِي*  ِعبَاِدي فِي َفاْدُخلِي

اي انسان آسوده خاطر بسوي پروردگارت باز گرد در   ،[  31 إلى
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حالی که تو خشنودي و خداوند هم از تو راضی و خشنود است 

 و به میان بندگانم در آي و به بهشتم داخل شو . 

 

 استقامت و پایداری بر دینداری -5
استقامت به معنی بر راه راست و صراط مسقیم بودن در    

دگی ) در  عقیده ، پیروي از قرآن ، در گفتار ، تمامی جوانب زن

کردار و احوال (  و پرهیز از انحراف از آن و تکرار این دعا در 

ما  ،{ المستقيم الصراط أهدنا} هر رکعت نماز است 

  راه راست و درست راهنمایی فرما  را به

                        

                   

    ...../که به تو  ) آنان را به سوي آیینی پس   ،15شوري

وحی شده است ( دعوت کن  و همانگونه که مأموري استقامت 

نچه که کن و از هواهاي نفسانی آنان پیروي مکن و بگو به هر آ
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خداوند از کتاب نازل کرده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما 

  به عدالت رفتار کنم ...  

خباب بن ارت )رض( گوید در حالی که پیامبر )ص( در سایه 

کعبه نشسته بود از آذیت و آزار مشرکان نسبت به خود 

شکایت کردیم و گفتیم : چرا برایمان از خداوند یاري نمی 

حق ما دعا نمی کنی ؟  فرمود : در میان پیروان خواهی و در 

پیامبران پیشین کسانی بوده اند که براي آنها زمین را حفر 

کرده و در آن قرار می دادند و بر وي خاک ریخته و سپس با 

اره او را دو نصف  کرده اند و گوشت بدن کسانی را هم با اره 

هاي بدون آهنین از بدنشان جدا کرده اند بطوري فقط استخوان

گوشت باقی مانده است و هرگز این شکنجه ها مانع دینداري 

)  البخاري] آنها نشده است و از دین خود دست بر نداشته اند . ... 

  ( [3216 رقم
 

 دوام بر ذکر و یاد خدا -9
ذکر و یاد خدا هم با زبان است و هم با قلب ، ذکر قلب به     

ارد  . ذکر هم در همه حال تنهایی بر تکرار زبانی تنها ترجیح د

 الَِّذينَ  أَيَُّها يَا} و به صورت فردي و جمعی جایز است .
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اي کسانی که ،  41احزاب/  َكثِيراً  ِذْكراً  اللَّهَ  اْذُكُروا آَمُنوا

 ایمان آورده اید خداوند متعال را بسیار یاد کنید . 

 ، المالئكة حفَّتهم إال للا يذكرون قوم من ما)) 

 ، السكينة عليهم ونزلت ، لرحمةا وغشيتهم

هیچ گروهی  ،[  مسلم أخرجه] ((  عنده فيمن للا وذكرهم

نیستند که خداوند متعال را یاد کنند مگر اینکه فرشتگان آنها 

را احاطه می کنند و رحمت خداوند آنها را در بر گرفته و 

آرامش و سکینه بر آنها نازل می شود و خداوند متعال نزد 

 رب خود از آنها یاد می کند . فرشتگان مق

منظور از ذکر ، تالوت قرآن ، تسبیح ) سبحان اهلل ( ، تهلیل    

) ال اله اال اهلل ( تکبیر ) اهلل اکبر ( ، صلوات بر پیامبر و تفکر در 

 عظمت آیات خدا در عالم آفاق و انفس است . 

 حطت مرة مائة وبحمده للا سبحان:  قال من)) 

هر  ،[  علیه متفق]((  البحر زبد مثل كانت وإن خطاياه

کس ) در شبانه روز ( صد بار بگوید سبحان اهلل و بحمده ، اگر 

  خطاهایش مانند کف دریا باشد ، بخشوده  و پاک شود .

 غرست وبحمده العظيم للا سبحان:  قال من)) 

هر کس بگوید  ، والنسائی حبان ابن رواه] ((  الجنة في نخلة له
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العظیم و بحمده ، براي وي درخت خرمایی در  سبحان اهلل 

 بهشت کاشته می شود . 
 

 خوف و خشیت -01
خشیت ، ترس همراه با علم به عظمت و قدرت و تسلط و   

 هیبت و جالل است 

 اللَّهَ  إِنَّ  اْلُعلََماءُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  يَْخَشى إِنََّما} 

  68:  فاطر سورة] {  َغُفور   َعِزيز  

نیست که از میان بندگان خداوند متعال عالمان و  جز این

دانایان از خداوند ترس و خشیت دارند و همانا خداوند مقتدر و 

 بسیار آمرزنده است . 

ا }   َعنِ  النَّْفسَ  َونََهى َرب ِهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

و   ،[  11:  النازعات] {  اْلَمْأَوى ِهيَ  اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ *   اْلَهَوى

اما کسی که از حضور و ایستادن در مقابل پروردگارش ) در 

صحراي محشر ( بترسد و نفس را از تمایالت ناروا باز  دارد 

 پس همانا بهشت جایگاه او است . 

از گناه و نافرمانی خداوند باز دارد را و خوف و ترسی که انسان 

 پسندیده است . ترسی 
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 عالئم و نشانه های خوف از خداوند : 

حفظ زبان از سخنان لغو و اشتغال به ذکر و تالوت و -1 

 مدارسه علم 

 حفظ شکم از حرام و خوردن حالل در حد رفع نیاز  -6

 ا به منظور عبرت نه رغبت ینحفظ چشم از حرام و نظر به د -3

 منان ظ قلب از کینه و حسادت نسبت به مؤحف -1

 حفظ جوارح از گناه و ترس از ریا در عبادت -5

 آيَاتُ  َعلَْيِهمْ  تُْتلَى إَِذا َواْجَتبَْيَنا َهَدْيَنا َوِممَّنْ  ...

ًدا َخرُّوا الرَّْحَمنِ  و از ) بندگانم   ،[  58:  مریم] {  َوُبكِي ًا ُسجَّ

( کسانی که هدایت کردیم و آنها را برگزیدیم چون آیات 

خداوند بخشنده و مهر گستر بر آنها خوانده شود سجده کنان 

  به زمین می افتند .وگریان  
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 نسبت به پیامبر )ص(اخالق  و رعایت ادب 

 ایمان به پیامبر  -0
اقرار به زبان و اعتقاد قلبی بدور از هر گونه شك و تردید     

که محمّد )ص( فرستاده صادق و امین و مأمور به تبلیغ دین 

خدا است و اطاعت از او در راستاي اطاعت از خداوند است . و 

امبر همه مردمان و یگانه اسوه و الگو و خاتم پیامبران است و پی

 هر طریقی جز طریق اسالم باطل است 

ْساَلمِ  َغْيرَ  يَْبَتغِ  َوَمنْ }   َوُهوَ  ِمْنهُ  ُيْقبَلَ  َفلَنْ  ِديًنا اإْلِ

و هر کس  ، [ 85:  عمران آل] {  اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  فِي

ید هرگز از او پذیرفته نمی شود و غیر از اسالم دین دیگري بجو

 در آخرت در زمره زیانکاران خواهد بود . 

 حقِ پیامبر  -1
 اللَّهَ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا } اطاعت از پيامبر 

 ،[  33:  محمد] {   أَْعَمالَُكمْ  تُْبِطلُوا َوالَ  الرَُّسولَ  َوأَِطيُعوا

ستورات خدا و پیامبر را اطاعت اي کسانی که ایمان آورده اید د

 . فرمانی ( اعمال نیك خود را باطل مگردانیدناکنید و ) با 
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 اقتدا به پیامبر -4
 َحَسَنة   ُأْسَوة   اللَّهِ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ  } 

{   َكثِيًرا اللَّهَ  َوَذَكرَ  اآْلِخرَ  َواْلَيْومَ  اللَّهَ  يَْرُجو َكانَ  لَِمنْ 

هر آینه پیامبر خدا )ص( براي شما اسوه و  ،[  61 : األحزاب] 

الگوي نیکویی است براي کسی که به دیدار خداوند و روز 

  آخرت  امیدوار است و خداوند را فراوان یاد کند .

 

 احترام و بزرگداشت پیامبر -2
ًرا َشاِهًدا أَْرَسْلَناكَ  إِنَّا ِ  لُِتْؤِمُنوا*  َونَِذيًرا َوُمبَش 

 ُبْكَرةً  َوتَُسب ُِحوهُ  َوُتَوق ُِروهُ  َوتَُعز ُِروهُ  َرُسولِهِ وَ  بِاللَّهِ 

) اي پیامبر ( به یقین شما را   ،[  9 ، 8:  الفتح سورة] {  َوأَِصيالً 

گواه ) بر رساندن پیام حق به مردمان (  و مژده دهنده به 

مؤمنان و بیم دهنده کافران  فرستادیم تا به خدا و پیامبرش 

را یاري و بزرگ بدارید و بامدادان و  و تا اومان بیاورید ای

 شامگاهان خداوند را به پاکی بستایید . 

 پای بندی به سنت و راضی بودن به حکم وی -1
 شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ال وربك فال}  

 قضيت مما حرجاً  أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم
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به نه ، سوگند   ،[  25:  النساء{ ]  تسليمـاً  ويسلموا

پروردگارت ایمان ندارند تا اینکه تو را در اختالفات میان خود 

داور و قاضی نمایند و در آنچه میان آنها حکم می کنی 

کمترین نگرانی و نارضایتی نداشته و کامالً تسلیم و فرمانبردار 

 باشند . 

   = ترجیح محبت پبامبر )ص( بر سایرین7

 والده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ال)) 

کسی از شما  ایمان کامل  ،((  أجمعين والناس وولده

ندارد تا اینکه من ) پیامبر ( نزد وي از پدر و مادر و فرزندش و 

 تر باشم . تمامی مردم محبوب

 بن زيداً  وسلم عليه للا صلى النبي أرسل

 بن وخبيب ثابت بن عاصم سرية في الدثنة

 في والقارة عضل من أسلم من ليفقهوا عدي،

 بالرجيع كانوا إذا حتى القرآن، ويقرئوهم الدين

 اْلسر، في بعضهم ووقع فقاتلوهم، هذيل أتتهم

 أمية بن صفوان فابتاعه  الدثنة بن زيد ومنهم

 نسطاس: له يقال له مولى به فأمر بأبيه ليقتله

 أرادوا ولما عنقه فضرب التنعيم إلى به فخرج

 دتكنش: ليقتل قدم حين سفيان أبو له قال قتله
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 مكانك اآلن عندنا محمداً  أن أتحب زيد يا للا

 ما وللا: فقال أهلك؟ في وإنك عنقه فنضرب

 فيه هو الذي مكانه في اآلن محمداً  أن أحب

 أهلي، في جالس وأني تؤذيه شوكة تصيبه

 يحب الناس من أحداً  رأيت ما: سفيان أبو فقال

 محمداً  محمد أصحاب كحب أحداً 
ابن  الغابة أسد]  (( 

پیامبر )ص( زید پسر [   19/قاضی عیاض  2 الشفا،  ، 298/ 1حجر 

به سوي ، دثنه را در سریه عاصم پسر ثابت و خبیب پسر عدي 

طایفه عضل و قاره فرستاد تا کسانی را که در میان آن دو 

طایفه ایمان آورده اند اسالم و قرآن را به آنها بیاموزند هنگامی 

بر سرِآنها ریختند و زید و  که به رجیع رسیدند طایفه هذیل

بن  خبیب را اسیر و سایرین را شهید کردند زید را به صفوان

کشته  بدر کشته شده بود،که در امیه فروختند تا بجاي پدرش 

به خدمتکارش نسطاس گفت او را ببر و بکش صفوان  . شود

لحظه  درپس وقتی که نسطاس او را به تنعیم برد تا بکشد 

زید گفت : تو را به خداوند سوگند می دهم  اعدام ابوسفیان به

آیا دوست داري که اکنون محمّد در جاي تو باشد و ما گردنش 

را بزنیم و تو در میان خانواده ات باشی ؟ زید گفت سوگند به 

د اکنون هر جایی که هست خداوند دوست ندارم که محمّ
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ن در میان خانواده ام ري به دستش رود که اذیت شود و مخا

را کسی  ته باشم . ابوسفیان گفت : در میان مردمان هیچنشس

سراغ ندارم که کسی را دوست داشته باشند آنچنانکه یاران 

 د را دوست دارند .  د ، محمّمحمّ

 درود و صلوات فرستادن بر پیامبر )ص( -7
ِ  َعلَى ُيَصلُّونَ  َوَماَلئَِكَتهُ  للاَ  إِنَّ  }    أَيَُّها يَا النَّبِي 

:  األحزاب {   تَْسلِيًما َوَسل ُِموا َعلَْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ 

بی شك خداوند متعال و فرشتگانش بر پیامبر )ص( درود     52

و سالم می فرستند اي کسانی که ایمان آورده اید بر او درود 

 بفرستید و چنانکه شایسته است سالم بگویید . 

وی )ص( و احیا سنت تخلق به اخالق پیامبر  -5

 مایت و تبلیغ آن .و عمل بدان و ح

بت و احترام قایل شدن برای اصحاب و مح -9

 اهل بیت پیامبر )ص(
اصحاب و یارانم را  ، علیه متفق (  أصحابي تسبوا ال)  

  دشنام ندهید .
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 در رابطه با دین اسالماخالق و رعایت ادب 
 

 راضی و خشنود بودن به دین اسالم -0

لیم بودن در برابر اوامر و نواهی و احکام اسالم به معنی تس     

 َمنْ  أَْسلَمَ  َولَهُ آن خداو پیامبر )ص(  بدون چون و چرا . 

َمَواتِ  فِي {  ُيْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َوَكْرًها طَْوًعا َواْْلَْرضِ  السَّ
و تمامی کسانی که در آسمانها و زمین هستند خواسته و 

ستند و به سوي او باز ناخواسته تسلیم و فرمانبردار خداوند ه

 گردانیده می شوند . 

زمین ، خورشید و ماه و ستارگان چرندگان و پرندگان و 

حیوانات و بُعد جسمانی انسان و  .... همه و همه در برابر 

قوانین تکوینی خداوند کامالً تسلیم و فرمانبردارند و نمی 

 توانند از آن تخطی کنند.

 وباإلسالم ربا باهلل رضي من اإليمان حالوة ذاق)) 
  ،[  مسلم رواه] ((  نبيا وسلم عليه للا صلى وبمحمد دينا

شیرینی ایمان را چشیده است کسی که راضی و خشنود است 
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که اهلل پروردگارش و اسالم دینش و محمد )ص( پیامبرش 

  است .

 

 علم جامع به مراتب دینداری -1
 َفِمْنُهمْ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  َفْيَنااْصطَ  الَِّذينَ  اْلكَِتابَ  أَْوَرْثَنا ثُمَّ } 

 َسابِق   َوِمْنُهمْ  ُمْقَتِصد   َوِمْنُهمْ  لَِنْفِسهِ  ظَالِم  
سپس از ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبِيُر .  َذلِكَ  اللَّهِ  بِإِْذنِ  بِاْلَخْيَراتِ 

میان بندگانم کسانی را برگزیدیم و وارث این کتاب ) قرآن ( 

ارتکاب گناهان ( ظالم به  نمودیم پس بعضی از آنها ) در اثر

و بعضی از آنها پیش  ،خود و بعضی از آنها معتدل و میانه رو

 گیرندگان در انجام نیکیها به اذن خداوند  هستند و این همان

 است.  گربخشش بز فضل و
 

 مرتبه ظالم لنفسه

کمترین مرتبه دینداري پاي بندي ظاهري به اسالم 

نماز ، زکات ،  و ارکان پنچگانه اسالم ) شهادتین ،

نسبت به اداي سایر  معموالَ  روزه و حج ( می باشد و

مرتکب قصور و  ، واجبات و دوري از محرمات
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کوتاهی می شود . چنین شخصی به دلیل قصورش 

چه بسا خداوند وي را عذاب مستحق عذاب است 

ا مورد عفو و معفرتش قرار دهد در هر دهد و ی

شود در حد صورت اگر به آتش دوزخ هم افکنده 

و نهایتاً به اذن خداوند  بود قصور و عصیانش خواهد

 به بهشت وارد می شود . 

 

 مرتبه مقتصد ) اصحاب یمین (

خص عالوه بر پاي بندي ظاهري به در این مرحله ش

پنچگانه ، فرائض و واجبات را  اسالم و عمل به ارکان

بجا می آورد  و از محرمات دوري می کند و حدود 

 را رعایت می کند .احکام شرع 

 

 تبه سابقین ) مقربین ( مر

شخص مؤمن در این مرحله عالوه بر پاي بندي و 

ام رعایت دو مرحله پیشین ، پیوسته و مداوم با انج

وع در مکروهات و به نوافل و مستحبات و پرهیز از وق
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نحو احسن و در کمال اخالص بجاي آوردن عبادات 

اوند نزدیك و کسب رضوان الهی خویشتن را به خد

 ی گرداند و به وي تقرب می جوید .م

پیامبر  پیامبر )ص( با وجود ابنکه بعد از اصحاب

)ص( بهترین مردمان و سابقین بالخیرات بوده اند ، 

چون از آنها پرسیده می شد شما در چه مرحله اي 

می گفتند ان شااهلل ما مسلمان و      هستید ؟ 

  می دانستند . برتر از آن ن را مؤمن هستیم و خود

{    خود را به پاکی  اتَّقَى بِمَنِ أَعْلَمُ هُوَ أَنْفُسَکُمْ تُزَکُّوا فَلَا}

متقی و که خداوند به کسی  نپندارید ( و اهل تزکیه)  نستاید 

 . پرهیزکار است داناتر است

 

 کسب تخصص در علوم دینی -4

م روان خوانی ، تجوید ، فهم معانی و مفاهیم قرآن و علو -1

 القرآن  ، عمل بدان و تفیهم قرآن به دیگران 

فراگیري حدیث و علوم الحدیث ، عمل بدان ، تبلیغ و  -6

 تفهیم آن به دیگران 
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 آموختن فقه و احکام عبادات ، معامالت و حالل و حرام  -3

شناخت احزاب و فِرَق ، مخصوصاً  افکار و اعتقاداتِ فِرَق  -1

 از آنها و افتادن در دام آنها  گمراه  به منظور تجنُب و دوري

 

 شناخت بدعت و اجتناب از آن -2
 

 هدي الهدي وخير ، للا كتاب الحديث أصدق) 
 ، بدعة محَدثة   وكل ، محَدثاتها اْلمور وشر ، محمد  
   مسلم أخرجه" ( النار في ضاللة   وكل"  ضاللة؛ بدعة   وكل

 درست ترین سخن کتاب خداوند ، و بهترین هدایت هدایت

امور جدید و تازه ) بی اصل و  ،محمّد )ص( و بدترین کارها

اساس در امور دین ( است و هر امر جدیدي بدعت و تمامی 

 بدعت ها گمراهی و انحراف از دین  هستند.

 

 شروط بدعت 

در صورتی عملی بدعت محسوب می شود که از شروط زیر 

 برخوردار باشد : 

 ینی باشد نه دنیوي بدعت و ایجاد امر  جدید در امور د -1
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اصل و اساسی در شریعت ) قرآن و سنت ( نداشته باشد و  -6

 یا مخالف شریعت باشد . 

 

 انواع بدعت 

می بدعت حسنه : اصل و اساسی در شرع دارد و موافق آن  -1

 .باشد 

ْساَلمِ  فِي َسنَّ  َمنْ ))   أَْجُرَها َفلَهُ  َحَسَنةً  ُسنَّةً  اإْلِ
 ِمنْ  يَْنُقصَ  أَنْ  َغْيرِ  ِمنْ  بَْعَدهُ  َهابِ  َعِملَ  َمنْ  َوأَْجرُ 

ْساَلمِ  فِي َسنَّ  َوَمنْ  َشْيء   ُأُجوِرِهمْ   ُسنَّةً  اإْلِ
 بَْعِدهِ  ِمنْ  بَِها َعِملَ  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَها َعلَْيهِ  َكانَ  َسي َِئةً 
   ، [ مسلم أخرجه] ((  َشْيء   أَْوَزاِرِهمْ  ِمنْ  يَْنُقصَ  أَنْ  َغْيرِ  ِمنْ 

اجر و  روش نیکویی در اسالم بنیان نهد  پسشیوه و  هر کس

اینکه از پاداش وي  نپاداش کسی که بدان عمل می کند بدو

می گیرد و  کاسته شود به ایشان هم همان اندازه پاداش تعلق 

هر کس شیوه و روش بدي در اسالم ایجاد نماید گناه آن و 

ل کننده ه از گناه عمگناه کسی که بدان عمل نماید بدون اینک

 می شود .  همان اندازه گناهکار محسوبهم ایشان  کاسته شود
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دینی بوده ، اصل و اساسی در شرع  بدعت سیئه : در امور -6

–ندارد و در مخالفت با شریعت اسالم ) قرآن و سنت پیامبر 

باشد . و اجماع (  و به قصد قربت و عبادت ایجاد شده  -ص

 خ است .آتش دوز مذموم  و پیرو آن جایگاهش
 

انتساب به جماعت ناجیه و دوری از سایر  -1

 قرَفِ

 بني وإن: ))   وسلم عليه للا صلى  للا رسول قال
 ، ملة وسبعين اثنتين على تفرقت إسرائيل
 في كلهم ملة وسبعين ثالث على أمتي وتفترق

 ؟ للا رسول يا هي ومن:  قالوا واحدة ملة إال النار
همانا بنی   الترمذي رواه  ((  وأصحابي عليه أنا ما:  قال

هفتاد و  فرقه شدند و امت من ) اسالم ( اسرائیل هفتاد و دو

سه فرقه می شوند همگی در آتشند مگر یك گروه . گفتند : 

آنان چه کسانی هستند اي پیامبر خدا )ص( ؟ فرمود : آنان 

بر آن  آنها  کسانی هستند که آنچه من و یارانم بر آن هستیم

 ستند.  پاي بند ه
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ابُِقوَن االََوُلوَن ِمَن الُمَهاِجِریَن َواالَنَصاِر  َوالسَّ
َوالَِّذیَن اتَّبَُعوُهم بِااِلحَساِن َرِضَی للُا َعنُهم َو 

پیش گیرندگان نخستین در ایمان  ،111توبه/َرُضوا َعنُه .... 

آوردن به پیامبر )ص( از میان مهاجرین و انصار و کسانی که به 

ها تبعیّت نمودند خداوند از آنها راضی و خشنود و نیکی از آن

 آنها هم از خداوند راضی و خشنود خواهند شد ...

 

 منابع استخراج دین نزد فرقه ناجیه 

فرقه ناجیه پیرو شخص و مکتب و مسلك و مرامی نیستند     

نمی دارند بلکه منابع اخذ و     و دین خود را از آنها دریافت

ا کالم خدا ) قرآن ( ، شیوه و سیره واقوال استخرج دین نزد آنه

پیامبر ) سنت ( ، و پس از آن دو منبع نظر و دیدگاه کلیه 

 متخصصین و صاحب نظران ) اجماع ( است .  

اَِطيُعوا للَا َو اَِطيُعوا الرَُّسوَل َو اُولِی االَمِر ِمنُکم 

از خداوند متعال و پیامبر و صاحب نظران و   ، 56نساء/... 

 خصصان از خودتان اطاعت کنید ...مت
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.  امت من ) امت اسالم (   الَ تَجَتِمُع اَُمتِی َعلَی الَخطَإِ 

بر تصمیم خطا و اشتباه گرد هم نمی آیند و به توافق نمی 

 رسند . 

 

 دعوت به سوی دین خدا -7

هر فعالیت و تالشی که به منظور معرفی و شناساندن دین    

و التزام آنان به دین اسالم انجام اسالم به مردمان و اطاعت 

شود ، دعوت بسوي دین خدا است . و الزم و ضروري ) فرض 

کفایه ( است که عده اي متعهد به انجام این امر مهم شوند در 

غیر این صورت همگان گناهکار می شوند چون اقامه دین خدا 

در سرزمین در گروِ دعوت و تبلیغ و انتشار اسالم در میان 

 اْلَخْيرِ  إِلَى يَْدُعونَ  ُأمَّة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ }  ت . همگان اس

 ُهمُ  َوُأولَئِكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِالَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ 
، و باید در میان شما ) امت ] 111:  عمران آل] {  اْلُمْفلُِحونَ 

ه اسالم ( گروهی باشند که دیگران را به نیکی فراخوانند و امر ب

معروف وپسندیده و نهی از منکر و ناروا کنند و آنان همان 

 رستگارانند . 
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 من أجور مثل اْلجر من له كان هدى إلى دعا من))
 رواه الحدیث] ...(( شيئا أجورهم من ذلك ينقص ال تبعه،

، کسی که به سوي هدایت فرا خواند براي او ( [ 6251) مسلم

هدایت او تبعیت کنند و پاداشی برابر پاداش کسانی است که از 

 .چیزي از اجر و پاداش آنها کاسته نمی شود 

پایه و اساس دعوت به سوي دین خدا برخورداري از بصیرت 

 است 

 أَنَا بَِصيَرة   َعلَى اللَّهِ  إِلَى أَْدُعو َسبِيلِي َهِذهِ  ُقلْ } 
{  اْلُمْشِركِينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّهِ  َوُسْبَحانَ  اتَّبََعنِي َوَمنِ 

ص( بگو : این راه و روش من و  –) اي محمّد   ،[  یوسف سورة] 

آگاهی ،  و کسانی است که پیرو من هستند که بر مبناي علم

دیگران را به سوي خداوند متعال فرا می خوانم  و اهلل پاک و 

 است و من از مشرکان نیستم . وهمگون  منزه از همتا

و فقه دین ، کامل  باالترین مرتبه علم و فهم دقیق و بصیرت

 است .

هدف دعوت ، بیان حق و ابالغ دین اسالم ، دعوت همگان به 

راه درست و صراط مستقیم ، ایجاد فرد و جامعه سالم و 
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مسلمان ، اجراي حکم خدا و انتشار خیر و جلوگیري از ظلم و 

 فساد در میان جوامع انسانی می باشد . 

 

 نکرحمل امانت امر به معروف و نهی از م -7

امر به معروف و نهی از منکر فرع و زیر مجموعه دعوت    

بسوي دین خدا است با این تفاوت ، دعوت فعالیتی تخصصی و 

فرض کفایه است اما امر به معروف و نهی از منکر بر  همگان 

فرض و انجام آن در حد راهنمایی به امر خیر و تشویق و 

ا در حد توان و ترغیب به خیر و صالح و دوري از منکر و نارو

 آگاهی و استطاعت فردي است  .

 َراع   اإِلَمامُ  َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسؤول َوُكلُُّكمْ  َراع   ُكلُُّكمْ ))  
 َوُهوَ  أَْهلِهِ  فِي َراع   َوالرَُّجلُ  َرِعيَّتِِه، َعنْ  َوَمْسؤول  
 َزْوِجَها بَْيتِ  فِي َراِعيَة   َواْلَمْرأَةُ  َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسؤول  

 َسي ِِدهِ  َمالِ  فِي َراع   َواْلَخاِدمُ  َرِعيَّتَِها، َعنْ  َوَمْسؤولَة  
 َعنْ  َوَمْسؤول   َراع   َوُكلُُّكمْ  - َرِعيَّتِِه، َعنْ  وَمْسؤول  

همه شما سرپرست و هریك از شما ومسلم   البخاري رواه ((  َرِعيَّتِهِ 

مسئول رعیت و زیردستان خود است پیشوا سرپرست و 

تانش است و مرد سرپرست خانواده و مسئول مسئول زیردس
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زیردستانش است و زن در خانه شوهرش سرپرست و مسئول 

زیردستانش است و خادم سرپرست مال سرورش و مسئول 

زیردستانش است و هر یك از شما سرپرست و مستول 

 زیردستانش است . 

 لم فإن بيده، فليغيره منكًرا منكم رأى من))  
 وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع
هر کس از شما منکر ( [  19)  ح مسلم أخرجه] ((  اإليمان أضعف

و ناروایی دید باید با قدرت و توانایی خود آن را تغییر دهد اگر 

نتوانست با زبانش سپس اگر نتوانست با قلبش از آن ناراحت 

 باشد و این نشانه ضعیف ترین حالت ایمان است . 

و نهی از منکر سبب هالک و نابودي و ترک امر به معروف 

 .فساد جامعه است 

 { خاصةً  ِمنُكم ظَلَُموا الذين تُِصيبَنَ  ال َفتَنةً  َواتَُّقوا} 

بپرهیزید از فتنه و مصیبتی که فقط به کسانی که از شما ستم 

 . کرده اند نمی رسد

 ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده نفسي والذي)) 
 عقاباً  عليكم يبعث أن للا ليوشكن أو المنكر عن
  ،والترمذي أحمد رواه ((  لكم يستجاب فال تدعونه ثم منه
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دست او است باید امر به  رسوگند به کسی که جان من د

معروف و نهی از منکر کنید یا چه بسا اینکه خداوند از جانب 

خود عذابی بر آنها بفرستد سپس او  را به یاري بخوانید پس 

 .  دعاي شما اجابت نشود

 كمثل فيها والواقع للا حدود في القائم مثل))   
 أعالها بعضهم فصار سفينة، على استهموا قوم

 إذا أسفلها، في الذين وكان أسفلها، وبعضهم
 لو: فقالوا فوقهم، من على مروا الماء من استقوا

 فإن فوقنا، من نؤذِ  فلم خرًقا نصيبنا في خرقنا أنَّا
 على أخذوا وإن يًعا،جم هلكوا أرادوا وما تركوهم
ده نحالت قیام کنالبخاري   رواه((   جميًعا ونجوا نجوا أيديهم

و مجري احکام خداوند و کسی که مرتکب نافرمانی می شود 

مانند حالت گروهی است که بر کشتی سوار می شوند پس 

بعضی از آنها بر روي عرشه و برخی از آنها در طبقه پایین 

وقتی که آب نیاز دارند از کنار کسانی و اینان کشتی هستند 

که در باال قرار گرفته اند عبور می کنند پس می گویند بهتر 

 است در طبقه مخصوص خودمان سوراخی ایجاد کنیم ) و آب

بیاریم ( و ساکنان طبقه باال را اذیت نکنیم . پس اگر مسافران 
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د طبقه باال آنها را به حال خود رها کنند تا کشتی را بشکافن

همگی هالک و نابود می شوند و اگر مانع آنها شوند همگی 

نجات می یابند . ) این داستان مرتکب ناروا و امر کننده به 

 معروف و نهی کننده از منکر است ( . 

  

 جهاد در راه دین خدا -5
جهاد به معنی تالش و فعالیت در راستاي اعالي کلمه خدا      

))  ال و قدرت و فداي جان است و دین اسالم با زبان ، قلم ، م

 وأنفسكم،  بألسنتكم، المشركين جاهدوا
.  با زبان و  وأحمد والنسائی داود أبو أخرجه((    وأيديكم وأموالكم،

 جان و مال و دستان با مشرکین جهاد کنید . 

 َوأَْمَوالَُهم أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اْشَتَرى اللَّهَ  إِنَّ }
 َفيَْقُتلُونَ  اللَّهِ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاتِلُونَ  الَجنَّةَ  لَُهمُ  بِأَنَّ 

 َواإِلنجِيلِ  التَّْوَراةِ  فِي َحق ًا َعلَْيهِ  َوْعًدا َوُيْقَتلُونَ 
 َفاْسَتْبِشُرواْ  اللَّهِ  ِمنَ  بَِعْهِدهِ  أَْوَفى َوَمنْ  َواْلُقْرآنِ 
]  { اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذلِكَ  بِهِ  بَايَْعُتم الَِّذي بِبَْيِعُكمُ 

بی شك خداوند در مقابل اعطاي بهشت ، جانها و [   111: التوبة

راه خدا می جنگند  هاي مؤمنان را خریده است آنان درمال 
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وعده اي راستین است بر  پس می کشند و کشته می شوند

از  کسی ر تورات و انجیل و قرآن هم آمده است و چهخدا که د

نش وفادارتر است پس مژده و خداوند متعال به عهد و پیما

بشارت باد شما را به معامله اي که کرده اید و آن همان 

 کامیابی بزرگ است . 

هدف از جهاد در اسالم تخریب و ویرانی ، کشتار نیکان و به    

مال و ثروت نیست بلکه هدف از آن ، فراهم آوردن دست 

شمن دفع خطر د کردن زمینه آزادي تبلیغ دین ، دفاع از حق ،

اجراي عدالت  و خارجی و ایجاد آرامش و امنیت و تثبیت حق

 است . 
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 فردی و شخصیاخالق و رعایت ادب 
 

 اخالص و ریا -0

ز اخالص از نظر لغوي به معنی ، خالص بودن و بدور ا  -0

از نظر اصطالح شرعی  و ،  هرگونه شائبه و آلودگی می باشد

اهري و باطنی که به  ، اقوال واعمال ظ بدین معنی است که

قصد عبادت و تقرب به خداوند انجام می شوند ، از هرگونه 

  د . مثالًنانگیزة دیگري مبرا باش هر نفس و ، نیت ، حظِ قصد

، یا غسل کند به منظور دفع  اگر وضو بگیرد بخاطر خنك شدن

،  بوي عرق ، یا در شب نماز بگزارد تا خواب را از خود دفع کند

 د تا از پخت و پز ناهار آسوده شود، یا انفاق کندیا روزه بگیر

، و یا بخاطرکسب فنون جنگی  بخاطر دفع اصرار گدا

درجهـــاد شرکت کنــد ، و در تشیع جنـازه شرکت نماید تا 

 و امثال این دیگران هم در تشیع جنازة اقوام او شرکت کنند

 عبادات خالص نمی باشند. ،گونه اعمال 
 ستورات خدا و رسول گناه محسوب می شودنافرمانی از د  - 6

اگر با مال دیگري به فرد   ، نیت خیر بر گناه تاثیري ندارد مثالً
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بخاطر دل کسی از دیگري غیبت  ، یا مسکینی کمك شود

، یا با مال حرام مسجدي بنا گردد و... هرکس چنان کند شود

یا جاهل گناهکار است یا از روي آگاهی چنان می کند و معاند 

سالم است . بنا براین در هیچ حالی از احوال ، قصد خیر از ا

    طریق معصیت جایز نیست و عصیان و نافرمانی محسوب 

 می شود. 

اگر نیت عبادات فقط رضاي خداوند باشد ، عبودیت  -3

محسوب می شود ، امّا اگر نیت ریا باشد نه تنها عبادت  نیست 

 ت می توان نیتبلکه معصیت محسوب می شود... با یك عباد

مثال براي نشستن در مسجد می  بسیاري داشت. هاي نیکوي

هاي زیادي داشت و از ثواب فراوان آن بهره جست .  نیت توان 

بازداشتن چشم و گوش و ،  همچون : به انتظار نماز نشستن

زبان و سایر اعضاء از گناه ، دفع خیاالت دنیوي و تفکر و تدبر 

، پیدا  ، کسب علم ذکر خداونددر بارة آخرت ، تجرد براي 

   کردن برادر دینی و...            

 ( ده برابر دارد... هرکس کار نیکی انجام دهد ) پاداش  121انعام/



 

 154 

 ، ، و با نیت سوء همة امور مباح با نیت نیکو عبادت -1

 وَ َمةُِایَقِالْ ومُیَ اءَی جَالَعَتَ هِلَّلِ بَیَّطَن تَمَ» معصیت می شوند 

 ومُیَ اءَجَ اهللِ یرِغَلِ بَیَّطَن تَمَ وَ سكِمِالْ نَمِ بُیَطْاَ هُیحُرِ

ُا نَمِ نُنتَاَ هُیحُرِ وَ َمةُِایَقِالْ ُ هر کس بخاطر کسب    «ْلِجیَفِة

رضاي خدا عطر استعمال کند در روز قیامت بوي او از مسك 

رضاي خدا عطر  کس بخاطر غیرخوشبو تر خواهد بود و هر 

استعمال کند در روز قیامت بوي او از مردار بدتر خواهد بود 

م عُنَ...استعمال عطر مباح است ، امّا اگر نیت از استعمال عطر تَ

یا ریا و  ، و بر دوستان و لذتهاي دنیا و اظهار تفاخر به مال و یا

، و  می شود ، معصیت محسوب تظاهر و.. باشد، این عمل مباح

اگر نیت او از استعمال عطر تبعیّت از سنت پیامبــر)ص( در 

روز جمعــه و تعظیــم مسجد وآسایش همنشینان و دفع بوي 

ناخوشایند که سبب رنجانیدن دیگران می شود و مسدود 

، استعمال عطر  کردن در غیبت بر غیبت کنندگان و... باشد

 .عبادت محسوب می شود
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آمده است :  فضیلت اخالصدرباره   -1     

           ... جز این بدیشان دستور داده

    پیامبر )ص( .  است که مخلصانه خداي را بپرستند نشده

« …يوَا نَمَ يءٍرِامْ لِّکُا لِمَنَّاِ وَ اتِیَالنِّبِ الُمَعْاَاالْمَنَّاِ: »  می فرماید

نیت آنها است و هرکس همان  پاداش اعمال در گروِ  علیه  متفق

( را دارد که در دل نیت آن را داشته  پاداش ) از خوب و بد

 است.

 مَّن هَمَ: فَ كَلِذَ نَیِّبَ مَّثُ اتِئَیِالسَّوَ اتِنَسَحَالْ بَتَکَ اهللَ نَّاِ» 

ُ ُ هُندَی عِالَعَتَ وَ کَارَبَتَ ااهللُهَبَتَا کَلهَعمَم یَلَفَ ِبَحَسَنٍة  َحَسَنة 

ُاکَ ی لَاِ اتٍنَسَحَ شرَعَ ااهللُهَبَتَا کَهَلَمِعَا فَهَبِ مَّن هَإِ ؛ وَ ِملَة 

م لَفَ بَِسیَِئٍةُ مَّن هَإِ وَ ٍةیرَثِکَ افٍضعَی اَلَاِ عفٍضَ ئَةُِامِبعَسَ

ُ  هُندَی عِالَعَتَ ااهللُهَبَتَکَ الهَعمَیَ ُاکَ َحَسَنة  ا هَبِ مَّن هَإِ ، وَ ِملَة 

ُ ااهللُهَبَتَا کَهَلَمِعَفَ خداوند متعال اعمال متفق علیه.    « ة دَاحِوََسیَِئة 

وتبین کرده است ، پس هرکس قصد  نیك و بد را مشخص ،

انجام ندهد . خداوند تبارک و تعالی  عمل نیکویی کند و آن را

یك حسنه براي وي منظور می نماید و اگر انجام دهد ) به 
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ش ( از ده حسنه تا هفتصد حسنه و بیشتر از میزان اخالص نیت

آن برایش منظور می شود . و اگر قصد عمل بدي کند و از 

انجام آن منصرف شود ، برایش یك حسنه منظور می گردد ، و 

اگر عمل بد را انجام دهد ، فقط یك گناه و سیئه براي وي 

ی لَاِ الَ م وَکُامِجسَی اَلَاِ رُنظُیَ الَ اهللَ نَّاِ. » منظور می شود

خداوند متعال    رواه مسلم. « مکُوبِلُی قُلَاِ رُنظُن یَکِلَم وَکُرِوَصُ

( شما نمی نگرد بلکه به  ) ظاهري اعمال   سیماي به صورت و

 قلوب شما می نگرد. 

زوه اي با پیامبر غن عبداهلل انصاري ) رض( گوید در جابر اب    

ُدِمَالْبِ نَّاِ»  : )ص( فرمود )ص( بودیم ، آن حضرت   االًجَرِلَ یَنِة

 مُهُسَبَم حَکُعَوا مَانُکَ الَّاِ یاًادِم وَعتُطَقَ الَوَ یراَسِم مَرتُا سِمَ

مردانی در مدینه هستند که شما مسیري را رواه مسلم.  « ضُرَمَالْ

طی نکرده و از هیچ دره اي نگذشته اید مگر اینکه آنها هم با 

( چون  شما شریك هستند و در اجر جهاد با شما بوده اند )

 عذر مانع آمدن آنها شده است .

شیطان سوگند خورده است که همة انسانها را گمراه کند ،      

ر امان هستند که و تنها دسته اي از تیرهاي زهر آلود شیطان د
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    .ار داراي اخالص باشندگدر عبودیت پرورد     

                       

  /( به عزت و عظمتت سوگند )  ) پروردگارا.   86،83ص

چنان گناهان را براي آدمیان می آرایم ( که جز بندگان 

 . مخلص تو همگان را گمراه خواهم کرد

 : چهار حالت دارد  آفت اخالص ریا است و  -2

گیرید که در حال اداي نماز فردي را در نظر بریای ظاهر :  ـ0

با اخالص است ، امّا چون کسی او را بنگرد ، شیطان فرصت را 

غنیمت می شمارد و به او می گوید : نمازت را نیکو کن تا این 

فرد به چشم وقار و صالح در تو بنگرد و تو را حقیر نشمارد ، 

پس جوارحش خاضع می شوند و نماز را نیکو می نماید ، غافل 

که این عمل او باطل کننده اخالص و عامل ایجاد ریا و از از این

 ، و مستوجب عقاب است.  دست دادن ثواب

در این مرحله فرد از کید شیطان از ریای نیمه ظاهر :  ـ 1

نوع مرحلة اول آگاه است و شیطان را اطاعت نمی نماید ، اما 

دیگري بر وي می گشاید ، و خطاب به او می گوید  شیطان درِ
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و مقتداي مردم هستی ، اگر عمل تو نیکو باشد مردمان هم : ت

می کنند و ثواب آن هم شامل حال تو می شود و  از تو تبعیّت

ت می کنند و گناه آن بر تو اگر عمل تو بد باشد باز از تو تبعیّ

است ، پس نماز خود را به ظاهر با خشوع ادا کن و عمل خود 

ل نیکو به تو اقتدا کنند. را نزد آنها نیکو کن تا در خشوع و عم

باید دانست این عمل عین ریا و باطل کنندة اخالص است.  اگر 

) خشوع و  چنین فردي خواهان خیر دیگري است چرا خیر را

( براي خود نمی خواهد، درست است اگر کسی به  را عمل نیکو

او به سبب تلبیس و  او اقتدا کند ثوابش می دهند اما خود

 شود. می  ریاکاري عقوبت

در این مرحله فرد می داند باید نماز :  ریای پنهانـ 4

باشد و از  ( خلوتش همچون نماز مالء ) حضور مردم

خداوندشرم می نماید که براي مشاهدة مردم خشوع اضافی 

اظهار کند ، پس در خلوت نماز را نیکو می کند به وجهی که 

ست ، در مالء مورد پسند واقع شود ، این عمل ریاي پنهان ا

زیرا نیکو کردن نماز در خلوت بخاطر نیکو شدن نماز مالء 

است ، و این فرد کسی است که در خلوت و مالء همتش 
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مشغول مردمان است ، و این از مکرهاي پوشیده و پنهان 

 شیطان است .

در این مرحله شیطان تحت هیچ  ریای پنهان پنهان :ـ 2

به خشوع وادار  را بخاطر ثناي مردمان شرایطی قادر نیست او

نماید ، پس هنگامی که در مالء نماز می خواند ، شیطان به او 

می گوید : در عظمت و جالل خداوند تفکر کن و شرم کن از 

اینکه خداوند به دل تو نظر فرماید و تو از او غافل باشی ، پس 

جوارح خاشع می شوند و او پندارد که این عمل  دل حاضر و

که این، نوع دیگري از مکر و  عین اخالص است در حالی

فریبهاي شیطان است ، چون اگر خشوع او براي خدا می بود 

در خلوت هم مالزم او می بود و فقط به وقت حضورمردم 

. مخصوص نمی شد                   

       /اعمالی که ) به . ما به سراغ تمام  63فرقان

رویم و همه  می ( آنان انجام داده اند ظاهر نیك بوده و در دنیا

) و ایشان را از  در هوا پراکنده می سازیمرا همچون ذرات غبار 

 . ( اجر و پاداش آن محروم می کنیم
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 عالمت ایمن بودن از آفت ریا آن است که خلوت و مالء و -5

او تغییري حاصل  در صورت حضور دیگران در نماز و عبادت

نشود و میان آدمیان و حیوانات و جمادات تفاوتی قایل نباشد. 

بنابراین باید در هر حال از کید و مکر شیطان لحظه اي غافل 

 نبود و االّ عبادت انسان به ریا آلوده خواهد شد.

 

 صدق و کذب -1
 

نظر  از صدق ازنظر لغوي به معنی راستی ودرستی ، و -1

 باطن وموافق بودن زبان و بودن ظاهر واصطالحی همانند 

صدق یکی از صفات  هاي باطنی انسان است . نیت جوارح با

اسالم به شدت با شك و تردید و  بارز مؤمنین می باشد. و

 پی تحقق باورهاي راستین و در کذب مبارزه می کند . و

راستی را مایة  صدق و حقایق ثابت در قلوب مردمان است و

   دروغ را موجب شك وگمان  کذب و ن وروا آرامش روح و

 راستگویی دعوت می نماید و به صدق و مؤمنین را و داند . می

ی لَاِ كَیبُرِا یُع مَدَ.» دروغ برحذر می دارد تردید و شك و از
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رها کن   «.هیبَرَ بُذِکَالْه وَنَیأنِمَطَ دقَالصِّ نَّإِفَ كَیبُرِیُ ا الَمَ

ي می اندازد و به جیزي روچیزي که تو را به شك و تردید 

زیرا صدق و راستی موجب  .بیاور که تو را به شك نیاندازد 

  آرامش، و دروغ موجب شك و دودلی است.

در باره اهمت و فضیلت صدق و راستی آمده است :  -6    

                   

خدا بترسید و با مؤمنان همگام  اي مؤمنان! از . 119توبه/

 و بندگانش را خبر داده است که خیر آنان در صدق و …باشید

 : راستی است                

   / هنگامی که کار جدي می شود اگر با خدا  61محمد .

از پیامبر ) صلی   …بهتر خواهد بودراست باشند براي ایشان 

 الَ؟ قَ اناًبَ. جُ نُؤمِمُالْ ونُکُیَاَ»  : اهلل علیه و سلم( پرسیده شد

:  هُلَ یلَم قِعَ: نَالَ؟ قَ یالًخِبَ نُؤمِمُالْ ونُکُیَ: اَهُلَ یلَم. قِعَ: نَ

آیا می شود مؤمن ترسو  .«…: الَ الَ؟ قَاباًذَّکَ نُؤمِمُالْ ونُکُیَاَ

: بلی ممکن است. گفته شد: آیا ممکن است که  فرمود باشد؟
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: آري . پرسیده شد؟ آیا ممکن است  مؤمن بخیل باشد؟ فرمود

) امکان ندارد کسی  : خیر که مؤمن دروغگو باشد؟ فرمود

.و کذب را جزو  ( در عین حال دروغگو باشد مؤمن باشد و

 : صفات غیر مؤمنین بیان کرده و می فرماید      

              ... /تنها و  .115نحل

می بندند که به آیات خدا ایمان نداشته  دروغ تنها کسانی

 . باشند

 حتّی آرزوي صادقانه هم اجر و پاداش داردعالوه بر صداقت  -3

ی الَعَتَ اهللُ هُغَلَّبَ دقٍصِبِ ةَادَهَلشَّی اَالَعَتَ اهللَ لَاَن سَمَ»  :

هر کس از    رواه مسلم«  هِاشِرَی فَلَعَ اتَن مَاِ وَ اءِدَهَالشُّ لَازِنَمَ

، خداوند متعال مقام  خداوند صادقانه شهادت را آرزو برد

  …شهداء را به او عطا می نماید ، هر چند بر بسترش بمیرد

 ثبات بر صدق و راستی همچون ثبات کوههاي بلند و -1

و حمل آنها است ، و کسی جز صاحبان اراده هاي قوي  مرتفع

، زیرا رستن از ریا و دروغهاي کوچك  تحمل حمل آنها را ندارد

بسی سخت و دشوار است.  بر شخص مؤمن الزم است در 
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صدق و راستی را پیشة خود ساخته و از دروغ و  موارد زیر

 :  کذب بپرهیزد

 ـ صدق در نیت : 1            

. خدا گواهی می دهد که منافقان درگفتة خود دروغگو  1افقون/نم

   …هستند

صدق درگفتار :  -6                  

                    ... اي

کسانی که ایمان آورده اید دادگري پیشه سازید و در اقامة 

عدل و داد بکوشید، و به خاطر خدا شهادت دهید هرچند که 

شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده 

   …باشد

ـ صدق در تعهدات با خدا و خلق خدا : 3       

           ... /در میان ) 55توبه .

و( با خدا  منافقان( کسانی هستند که ) سوگند می خورند
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پیمان می بندند که اگر از فضل خود ما را بی نیاز کند بدون 

 …شك به صدقه و احسان می پردازیم

بر فرد مؤمن الزم ـ صدق در اعمال ظاهري و باطنی خود : 1

وقار متوسل نشود ، در حالی  بانه به هیأت سکون وکاذ است که

که باطنش به وقار موصوف نباشد، بلکه بایستی باطن او 

 …همچون ظاهر و یا بهتر از آن باشد

فقط در سه موقع و موضع بنا به اقتضاي  شخص مؤمن -5

 مصلحت ، رخصت بر بیان خالف واقع دارد : 

 ی کند . کسی که میان دو کس صلح و آشتی برقرار م -1

 کسی که دو زن داشته باشد. -6

  کسی که در حال جنگ با دشمن باشد.    -3

و ناخوشایند بودن بر آشکار   تعبادانشانة صدق ، پوشاندن  -2

  شدن آنها است...

گفته اند حق تعالی به موسی )ع( وحی فرستاد که من چون 

بنده ام را دوست بدارم به بالهایی که کوهها طاقت آن را 

ارند مبتال گردانم ، تا صدق او را بنگرم که چگونه است ، پس ند

را  ب خود گردانم ، و اگر اواگر او را صابر یابم ، دوست و مقرّ
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( او را رها  جزع کننده یابم ) نزد دیگري از من شکوي کند

 …کنم و باکی ندارم

 

 صبر و تعجیل -4
از خودداري کردن و خود را ب صبر از نظر لغوي به معنی  -1

هموار گرداندن  بر خود ،می باشد. و در اصطالح قرآن  ، داشتن

منظور کسب رضا و خشنودي پروردگار می ناخوشایندیها به 

 .باشد                ... /وکسانی که    66رعد

( به خاطر  ) در برابر مشکالت زندگی و آزار و اذیت دیگران

 می ورزند... رشان شکیباییپروردگا

پاره اي از کارها بدون صبر هرگز امکان دسترسی به آنها میسر 

اگر کشاورز بذر را بیفشاند ناچار براي   نخواهد شد ، مثالً

برداشت محصول بایستی صبر کند ، و اگر باغبان نهالی بکارد ، 

فقط در صورتی میوه را برداشت خواهد کرد که صبر داشته 

، فقط دانشجو همراه با تالشهاي روزمرهانش آموز و باشد ، و د

در سایة صبر می توانند مراحل و مدارج علمی را کسب و به 
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 مقامات واالي علمی برسند . بنابراین انسان در می یابد قطعاً

 …صبر است رسیدن به اهداف در گروِ

ُامام محمد غزالی ) ر -6 اهلل علیه( می فرماید : صبر بر دو  حمة 

 صبر جسمانی و صبر نفسانیست : گونه ا

 صبر جسمانی هم خو د بر دو نوع است::  صبر جسمانی

، واز زیر کار  : صبر بر انجام دادن کارهاي دشوار جسمانی الف

 . در نرفتن

: صبر در برابر ضربات ، بیماریها و زخمهاي جسمانی ... این  ب

 اگر با موازین شرع منطبق باشند ، پسندیده هستند. هاصبر

صبر نفسانی ، بازداشتن نفس از هوي و  صبر نفسانی:

هوسهاي دلخواه و ناروا ، یا خویشتنداري در ارتباط با دوست 

صبر نفسانی بر حسب  داشتنی ها و مطلوبات نفسانی است ...

اگر  : زمینه اي باشد نامهاي مختلف خواهد داشت آنکه در چه

ر در برابر و اگر صب ، برابر شهوات جنسی باشد ، عفت صبر در

و اگر صبر در برابر ثروتمندي  ، ، شکیبایی مصائب روزگار باشد

برابر دشمن و  ، و اگر صبر در ، ضبط نفس و مال و مکنت باشد

، و اگر صبر در هنگام خشم و  در میدان کارزار باشد ، شجاعت
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، حلم ، و اگر در برابر رنجهاي روزمره باشد ، سعه  غضب باشد

، راز نگه داري ، و اگر  اسرار دیگران باشد اگر در حفظ صدر ، و

بر پایین آوردن سطح توقعات و کنار نهادن تجمالت  زندگی 

باشد زهد ، و اگر صبر بر راضی نگه داشتن خود بر حداقل بهره 

و امکانات زندگی باشد قناعت نامیده می شود... به این ترتیب 

        رزیر مجموعة صبر قرا لق و خوي اهل ایمان دراکثر خُ

 می گیرند.

خداوند متعال سنن و قوانینی بر زمین حاکم گردانده است  -3

که ناخوشایندها ) فقر ، جراحات جسمانی ، بیماریها ، غم و 

از صفحة  اندوه از دست دادن عزیزان و...( را نمی توان سریعاً

نمود تا به مرور  پیشه ، بلکه بایستی صبر دل و وجود زدود

ا ي جز  ، و چاره کاهش یابد ، و غم و اندوه زمان مشکالت رفع

نفس و  چنین انسـان نسبـت به مطلوبات صبر هم نیست. هم

دوست داشتنی ها ) پول ، مقام و منزلت علمی و دنیوي ، رفاه 

براي  ، و اجباراً ، و... ( هم، چنین حالتی دارد و خوشگذرانی

پیشه ، صبر  کسب آنها بایستی عالوه بر سعی و تالش فراوان

نموده و گذشت زمان را هم تحمل نماید... این وضع و حال 
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زندگی طبیعی انسان در این جهان است ... بی شك باید 

دانست ، یکی دیگر از سنت هاي قطعی خداوند متعال در 

ارتباط با اهل ایمان سنت ابتالء و آزمایش با ناخوشایندیها ) 

، از دست دادن  زیانهاي مالی و جانی ، آزار و اذیتها ، مصائب

 ( می باشد ،  عزیزان و...

                 

               ...   /آیا مردمان 6-3عنکبوت .

ود گمان برده اند همین که بگویند ایمان آورده ایم ، به حال خ

نمی گردند. ما کسانی که قبل  رها می شوند و ایشان آزمایش

ها  از ایشان بوده اند ) با انواع تکالیف و مشقات و اقسام نعمت

  …( آزمایش کرده ایم ها و محنت

 لُمثَاَالْ مَّثُ اءُیَنبِاَلْاَ ءاًالَبَ اسِالنَّ دَّشَاَ» پیامبر )ص( می فرماید: 

حانها و مصیبت ها مختص به سخت ترین امت .« لمثَاَالْفَ

پیامبران است و پس از آنان ، کسانی که به مقام و منزلت 

 انبیاء نزدیکترند ، امتحانشان سخت تر است. 
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پاکسازي صفوف مؤمنان  ؛حکمت سنت ابتالي اهل ایمان   -1

) همچون حوادث جنگ احد ( ،   از منافقان و مدعیان ایمان

ختن استعدادهاي بالقوة تربیت مؤمنان و پرورش و شکوفا سا

درونی آنان و پخته شدن آنان در کورة بالیا همچون پخته 

اعطاي مقام و پاداش فراوان به و  شدن غذا روي آتش...

 .مؤمنان

صبر نفسانی شامل دو زیر مجموعه است :  صبر بر انجام  -5

 عبادات و صبر و خودداري از ارتکاب گناه .

ار خداوند باشد در سه بنده اي که می خواهد فرمانبرد -2

 مرحله نیازمند صبر است : 

بر بندة خداوند الزم است  : پیش از انجام عبادت -الف

عملی که می خواهد انجام دهد نیتش فقط رضاي خداوند 

 باشد و بایستی مانع آلوده شدن بندگی به ریا و تظاهر و نیرنگ

 .هاي نفس شود 

کسی است بندة خداوند :  صبر در حین انجام عبادت -ب

، لحظه اي از عزم راستینش غافل نشود و به  که در اثناي عمل

 خود سستی راه ندهد تا از ارزش عمل خالصش کاسته شود... 
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پس از عبادت با بیان  : صبر پس از پایان یافتن عبادت -ج

عبادات خود براي دیگران و احساس عجب و غرور ، عبادت 

 خویشتن را باطل ننماید

زي بودیعت نهاده شده اندکه انسان را یان غرادر وجود انس -5

،  به سوي عیاشی و خوشگذرانی، رفاه و مال و مکنت و مقام

تجمالت ، شهوترانی جنسی و بروز خشم و غضب در مقام 

نسان لذا  ا انتقام جویی  و سایر مظاهر غفلت فرا می خوانند 

در تمام احوالی که امورات بر خالف تمایالت او باشد به صبر 

 . احتیاج دارد 

خداوند متعال صابران را دوست دارد و با آنهاست و آنها را  -8

 یاري می دهد و به آنها پاداش    بی حساب می دهد. 

... صابران از نیرنگ دشمنان در امان هستند :  -9    

                       

      / واگر بردباري کنید و تقوا پیشه  161آل عمران .

کنید، حیله گري آنان به شما زیانی نمی رساند شکی نیست 

 خداوند بدانچه انجام می دهند احاطه دارد.
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شخص مؤمن با اعتقاد به پاداش خداوند ، امید به مدد  -11

خاطره قهرمانان الهی ، با دعا و راز و نیاز ، زنده نگه داشتن 

صبر و استقامت ، و ایمان به قضا و قدر ،  صبر و شکیبایی را 

 در وجود خود تقویت نماید . 

 چهار چیز آفت صبرند :  -11

 .انسان طبیعتا شتابزده استشتابزدگی:  -0      

    ...  /انسان از شتاب ساخته شده است 35انبیاء . (

در وجود و سرشت وي است که انگار از عجله عجله و شتاب 

قوانین  ،از طرف دیگر برجهان آفرینش…خلق شده است (

وسنن دقیقی حاکم است و هر گز از آن قوانین و سنن تخطی 

نمی شود ، میوة نارس با عجله و لبریز شدن کاسة صبر کسی 

نخواهد رسید ، واستعجال و شتابزدگی انسان بی مورد و بی 

 35ود . به همین مناسبت خداوند متعال در آیة ارزش خواهدب

را به صبر و بردباري و عدم شتابزدگی در  صسورة احقاف پیامبر

 : می خواند      فرا ، دعوت  امرِ             
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       باش هم محمّد ( صابر و بردبار  .... ) اي

 پیامبران اولوالعزم صبر پیشه کردند و عجله نکن .چنانکه 

انسان مؤمن و مصلح هدفی جز ارشاد و اصالح  : خشم -1

ندارد ، و چون در راستاي تحقق هدف به وظیفة خویش عمل 

می نماید خویشتن را برخوردار از اجر و پاداش خداوند می 

داند . وهرگز از عمل خود مأیوس و دلسرد نمی شود، چون 

) از اصالح دیگران و اجر و پاداش( بوده  که او ، خواهانشآنچه 

اجرو پاداش را بدست آورده است و خشم و غضب   است ، فعالً

، همچون  و یأس بر او غلبه نمی کند ، و در صورت غلبة خشم

حضرت یونس چاره اي جز رجوع ذلیالنه به پروردگار نخواهد 

 : داشت               

          ./در میان تاریکیها   85انبیاء

فریاد بر آورد که پروردگاري جز تو نیست تو پاک و منزهی من 

 از جملة ستمکاران شده ام ... 

شخص مؤمن در راستاي اداي تکلیف  غم و اندوه : -4

ی برخورد خواهد کرد ، این به موانع عبودیت و بندگی ، قطعاً
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موانع نباید موجب بی حوصلگی و غم و اندوه فراوان او شوند ، 

چون این حاالت موجب تضعیف نیروي بردباري و مقاومت شده 

و مانع حرکت و طی طریق می شوند. خداوند متعال در آیة 

، خطاب به او می  صسورة نحل پس از توصیه پیامبر 165

فرماید:                  

             و ) اي محمّد  ( صبر

و بردباري پیشه کن و بردباري تو جز براي کسب رضاي 

خداوند نیست و بر رویگردانی آنها اندوهگین مباش و بر آنچه 

  نیرنگ می ورزند دلتنگ مباش . 

آنچه که کشاورز را به تحمل سختی ها و  امیدی : ان -2

، امید به  آبیاري و مراقبت از مزرعه اش وادار می نماید

، در صورتی که برقلبش نومیدي سایة  برداشت محصول است

صبرش را از  شوم افکند و چراغ امیدش خاموش شود ، قطعاً

دست خواهد داد و از تالش و کوشش باز خواهد ماند . به 

ترتیب رسیدن به هدف و مقصود در سایر زمینه هاي  همین

 فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادي ، سیاسی و تربیتی و... در گروِ
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 صبر و دفع توهمات نا امید کننده است.        

             /و سست  139آل عمران .

د و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر هستید زبون نشوی و

اگر براستی مؤمن باشید.              

                 /35محمد . 

سست مشوید، و به صلح مخوانید ، چرا که شما برترید و خدا 

 نمی کاهد.   اعمالتانپاداش ، و هرگز از  ا استبا شم

 

 و گناهتوبه  -2
  

، و از نظر  توبه از نظر لغوي به معنی ؛ رجوع وبازگشت -1

ناه و نافرمانی خدا و باز گ: ترک  اصطالح شرعی عبارت است از

  . است گشتن بسوي او             

             /اي مؤمنان   31نور .
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) و از مخالفتهایی که در برابر  همگی بسوي خدا برگردید

 …( تا رستگار شوید فرمان خدا داشته اید توبه کنید

، رجوع و بازگشت خالص و بدون هر رتوبة نصوح به معنی -6

  .می باشد گونه آلودگی و نیرنگ بسوي خداوند متعال  

          ... / به درگاه خدا بر گردید و توبة .  8تحریم      

  …خالصانه اي بکنید

توبه و بازگشت به خداوند در دو زمینه است : یکی در  -3

زمینه اعتقادي ، یعنی توبه از شرک ، کفر ، نفاق و خرافات.دوم 

ادات و توبه از نافرمانی عملی خداوند همچون توبه از ترک عب

ن از دایرة اعتقادات اسالمی و هرگاه انساگفتار و کردار ناروا . 

ال صالح مورد پسند اسالم خارج شود ، تنها در صورتی از ماع

 . عواقب ناگوار آن نجات خواهد یافت که توبه نماید

هر چند  از عقیدة اسالمی شخص مؤمن انحرافدر صورت  -1

 نمی ن اسالم را انکاردی ماتیك از مسلّ هیچ در این حال فرد

کند ، امّا آنها را طوري تأویل می نماید که با حقیقت دین 

اسالم ناهماهنگ می باشد ، همچون کسی که با تأویل و 
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قرآن ، غیر خدا را فریاد رس قرار دهد و  توجیه نادرست آیاتِ

، معامالت امروزي بانکها را غیر ربوي ا یا با قبول حرام بودن رب

و نفاق بخاطر ترس از سلطه و حاکمیت جور و ریا دانستن و 

شود  امثال اینگونه امور ، انحراف از عقیدة اسالمی محسوب می

گونه تأویل و توجیهات را رها کرده و  و بر فرد الزم است ، این

چنان که خدا نازل و پیامبر)ص( تبین کرده اند  حقایق را آن

  …بپذیرد ، و از تأویالت ناروا توبه نماید

: اقرار به  ر عملی که جزو وظایف و تکالیف بندگی ) ماننده -5

،  ، حج ، روزه ، زکات ؛ نماز ایمان و اداي فرایضی همچون

( باشد و فرد مؤمن  آنها را …بلیغ دین و، دعوت و ت جهاد

،  ، غیبت : ریا ، حسادت ترک کند و یا عملی ناپسند ) از قبیل

قلب و زبان  زم است( مرتکب شود ، ال…آزار و اذیت دیگران و

و سایر اعضاء را تسلیم و تابع احکام قرآن و سنت پیامبر )ص( 

از  نماید و از ترک وظایف بپرهیزد ودر صورت ترک آنها فوراً

بسوي خدا و احکام دین باز  عمل و کردة خود پشیمان شده و

. ی دست برداشته و تسلیم اسالم شودگشت نماید ، و از سرکش

عمل مذموم را   ناپسند مرتکب شود ، فوراً ا وو یا اگر عملی نارو
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ت از ترک و ارتباط خود را با آن قطع نماید و بسوي خدا و تبعیّ

 …احکام دین رجوع نماید

 ،نفاق  ،ارتداد  ،توبه شامل بازگشت از کفر  طور کلیب -2

، و  رک فرایض و انجام معاصی می باشدو ت یاعتقادات انحراف

مة گناهان فوق الذّکر بپرهیزد ، و در بر مؤمن الزم است ؛ از ه

از عمل  سریعاً ، ، با توجه به جایز الخطا بودنشصورت ارتکاب 

ازگشت نماید ، و از برواي خود پشیمان شده و بسوي خدا نا

با  ،مجدد انجام مجدد آن بپرهیزد و باز در صورت ارتکاب 

 توبه نماید. سریعاً ،وجود سعی در پرهیز از آن 

اوّلین اقدام انسان در جهت حرکت بسوي خداوند توبه ،   -5

)  متعال بوده ، همچنانکه در کلیة مراحل سیر الی اهلل بدان

( نیازمند می باشد ، چون هر لحظه در معرض گناه است  توبه

و یگانه راه جبران گناه ، توبه و استغفار و بازگشت بسوي 

 خداوند متعال است...
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 ت از شریعتو تبعیّ و هوس پیروی از هوی -1
خداوند متعال انسان را متمایز از سایر مخلوقات آفریده  -1

کاملترین مخلوق شناخته شده  ،در عالم موجودات  است.

خداوند می باشد . چون بر خالف حیوانات و فرشتگان موجود 

( نمی باشد بلکه  عدي ) مادي محض یا معنوي تنهایك بُ

ادي و جسمانی با عد مهم داراي بُ ،عدي دو بُموجودي است 

عد معنوي و نیازهاي جسمانی و غرایز حیوانی و هم داراي بُ

نیازهاي معنوي و میل و کشش هاي فطري است . این غرایز و 

وي ارضاي خواسته هاي را بس کشش هاي فطري هم او

( و هم بسوي ارضاي کشش هاي  جسمانی ) نیاز هاي بدنی

می خوانند . و  معنوي و فطري ) ذکر و تسبیح و عبادت ( فرا

میان این دو کشش قرار دارد . و از آنجائیکه  ،مداوم تا دم آخر

شخص آدمی از دوران جنینی و نوزادي عادت به ارضاي غرایز 

بر صفحه وجود جسمانی داشته است . و همیشه آثار خود را 

نسبت به کشش هاي معنوي آشکارتر و از  ،انسان می نمایانند 

  …ه اندقدرت بیشتري برخودار شد
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خداوند متعال با اعطاي علم و اراده به انسان از او خواسته  -6

تعادل و ) مادي و معنوي ( است که در میان این دو کشش 

از  تحت سلطه غرایز را توازن برقرار نماید و نیازهاي جسمانی 

 حیوانی نجات داده و با قرار دادن آنها در تحت سلطه علم و

ل و مهار کرده و از طغیان و سرکشی کنتر ،اراده و اختیار خود 

باز دارد و معنویات را از پس پرده شهوات به صحنه وجود 

  …آورده و در کنار آنها آرامش روحی و روانی خود را بجوید

ا هوي از نظر لغوي به معنی کشش و تمایل پسندیده ی -3

گرایش نفس بسوي آرزوها و  ،ناپسند می باشد. و در اصطالح 

ه عالیق و دوست داشتنی هایی که در قلب او روي آوردنش ب

در اصطالح شرعی اتباع هوي به  .می باشد ایجاد شده اند.

معنی دنباله روي از آرزوها و کشش هاي نفسانی بدون توجه 

  …به حکم شرع و عقل و آینده نگري است

از دیدگاه اسالم هوي و آرزوهاي نفسانی اموري صد درصد  -1

ونه تضادي با دین خدا و اسالم و طبیعی می باشند و هیچگ

انسانیت ندارند . امّا تبعیت از هوي و آرزوهاي نفسانی بر دو 

 : گونه است



 

 180 

: ارضاي آرزوهاي نفسانی در محدوده شرع و احکام  الف    

ت نه تنها دینی و عدم تجاوز از حدودات مقرر. که این نوع تبعیّ

  مذموم نیست بلکه در زمره عبادات محسوب می شود.

ُدَم صَکُدِحَاَ ضعِی بِفَِ و »  وَ هُتَهوَا شَنَدَحَی اَتِاْیَوا اَالُقَ َقة 

 امِرَحَی الْا فِهَعَضَو وَم لُیتُاَرَ: اَ الَ؟ قَ جرٌا اَیهَفِ هُلَ ونُکُیَ

 لِالَحَی الْا فِهَعَضَا وَذَاِ كَلِذَ: کَالَم. قَعَوا : نَالُ؟ قَ زراًوِ انَکَاَ

.  روابط زناشویی شما عبادت رواه مسلم و ترمذي «.    جرٌاَ هُلَ انَکَ

یا کسی از ما شهوت خود را آ:  گفتندمحسوب می شود . یاران 

:  محسوب می شود؟ پیامبر)ص( فرمودارضا کند براي او اجر 

یا اگر از طریق حرام این کار را انجام دهد براي او گناه آ

مود: ن حضرت فرآمی شود؟ یاران گفتند : بلی . پس محسوب ن

به همین طریق هم اگر از راه حالل باشد ، اجر و پاداش 

 …دارد

 عَبِی تَتَّم حَکُدُحَاَ نُمِؤیُ الَ »همچنین آن حضرت فرمود: 

کسی از شما ایمان نخواهد داشت مگر   .« هِبِ ئتُا جِمَلِ اهُوَهَ

 ي باشد که من آورده ام.اینکه هوي و هوسهایش تابع برنامه ا



 

 181 

ي و ارضاي آرزوهاي نفسانی بدون توجه به ت از هویّعتبب : 

که منجر به ، و عقل و عدم رعایت حدودات الهی  حکم شرع

ت مذموم و انحراف این نوع تبعیّ سرکشی و طغیان می شود.

محسوب می شود و عواقب شوم بسیاري بدنبال خود دارد . 

خداوند متعال به بندگان خود فرمان داده است که خویشتن را 

 نارواي اهواء  برحذر دارند .ت از تبعیّ

...             ...  /از هوي  62ص .

 ت مکن که تورا از راه خدا منحرف می سازد . نفس تبعیّ

                         

                .../پس   51قصص

( را نپذیرفتند بدان که ایشان فقط از  دعوتتو )  اگر پاسخت

هواها و هوسهاي خود پیروي می کنند . آخر چه کسی 

گمراهتر و سرگشته تر از آن کسی است که از هوي خود 

بدان  دون اینکه رهنمودي از جانب خداوندبمی کند  پیروي 

 شده باشد.
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ا مَکَ اءَهوَاَالْ لكَم تِهِی بِارِجَتُ امٌقوَاَی تِمَن اُمِ جُخرُیَسَ  »

. در میان امتم داود  ابورواه  « .…هِبِاحِصَلِ لبُکَی الْارِجَتَیَ

     د که بسان سگی که صاحبش را دنبالمآکسانی خواهند 

 می کند بدنبال تمایالت نارواي نفسانی خواهند افتاد.

یا ریشه در سرشت انسان دارند عوامل هوي پرستی  -5

میل به  ، دهامیل به انواع لباسها و مُ ،میل به خوراک همچون 

میل به جنس مخالف و  ،رفاه در زندگی مسکن و تجمالت و 

تنفر از اطاعت و بندگی و ارضاي شهوات بدون قید  خودآرایی و

ر نفس آدمی در اثر آموزشهاي غلط محیطی دو بند است و یا  

عدم می شوند. همچون پُر توقع بار آوردن کودکان ، ایجاد 

سکوت پاداش و کیفر اُخروي ، عدم ایمان به ،  شناخت خداوند

و شیوع رفتار نارواي آنها در  اعمال هوي پرستاننسبت به 

، از عوامل هوي پرستی همنشینی با هوي پرستانجامعه ، و 

 می باشند . 

،  ضعف در عبادت و ترک فرمانبرداري هوي پرستی سبب ،  -2

نا امیدي در او،  ثیر انذار و ارشادأعدم ت،  ساده انگاشتن گناهان
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سرانجامش دوزخ خواهد  ، و گمراه کردن دیگران ، از هدایت

 .…بود

به ایمان تقویت  ،  شناخت پروردگارطریق  از  هوي پرستی -5

نی ترک همنشی، آخرت و محاکمه و محاسبه سخت پروردگار 

مطالعه و بررسی زندگی نکبت بار ان ،  و قطع ارتباط با هوسران

مطالعه سرگذشت بزرگانی که در اثر مبارزه با  ،  هوسرانان

مبارزه ،    نفس و هواي نفس زبانزد خاص و عام شده اند

مستمر و مداوم با خواسته هاي نارواي نفس و عدم تسلیم و 

سعادت و  به نفس کهتذکر و یاد آوري  سستی در مقابل آنها .

و  ،پایبندي به احکام خداوند  خوشبختی واقعی تنها در گروِ

بدبختی و سرگردانی در پیروي از هوي و هوس نارواي نفسانی 

 معالجه        می شود.  ، است
 

 و پوشاندن عیوب دیگران غیبت -7
پشت سر کسی بد گویی  ،غیبت از نظر لغوي به معنی  -1

در  می باشد. و ، غیاب او گفتن کردن و عیب کسی را در

ي که فرد از ا رعی : یاد کردن شخص است به گونهاصطالح ش
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بیان عیب و نقص  ،اخشنود باشد. خواه این یاد کردن ن نآ

در امور  ،گفتاري  ، نژادي ،بیسَنَ ،رفتاري  ،اخالقی  ،بدنی 

مسکن  ،ا در باره امور شخصی همچون لباس ی ، دینی یا دنیوي

ن از دیگران آیا هرچیز دیگري که او از شنیدن  مرکب و ،

،  ، کوتاه ، بلند زرد ، : سیاه درباره خود ناخشنود باشد مانند

،  ، عصبی ، فاسق ، خسیس ، بخیل ، متکبر ، لنگ ، کچل کور

 ، پرحرف ، خودبین ، بی ادب ، خائن ، شرابخوار دزد ، دروغگو

فات در صغیبت محسوب می شود.  اگر این  …، و ، پرخور

امر خداوند  زنها غیبت و نافرمانی اآفرد موجود باشند ، بیان 

محسوب می شود ، امّا اگر این صفات در شخص موجود نباشند 

 بهتان و تهمت محسوب می شوند.

ُاامَ ونَدرُل تَهَ» پیامبر)ص( از یاران پرسید :     ُ وا : الُ؟ قَْلَغیَبة 

: یلَ. قِهُهُکرَا یَمَبِ اکَخَاَ کَکرُذِ:  الَقَ . مُعلَاَ هُولُسُرَ وَ هللُاَ

 ولُقُا تَمَ یهِفِ انَن کَ: اِالَ؟ قَهُولُقُا اَی مَخِی اَفِ انَن کَاِ یتَاَرَاَ

یا می آرواه مسلم.   .  «هُتَّهَد بَقَفَ یهِن فِکُم یَن لَاِ وَ هُبتَغتَد اَقَفَ

:  دانید غیبت چیست؟ گفتند: خدا و پیامبرش داناترند . فرمود

ید . گفته آرا ناخوش  یاد کردن برادر دینی است بدانچه که او
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: اگر چنانچه برادر دینی چنان باشد که می گویم و داراي  شد

ه نچنان باشد کآ: اگر چنان صفاتی باشد ؟ پیامبر)ص( فرمود

اگر ي. و اي پس او را غیبت کرده ادرباره او اظهار نظر کرده 

 ي.اچنان نباشد  به او تهمت زده 

شود  ق دیگر هم میرُلکه از طُب ، غیبت فقط زبانی نیست -6

یما و اشاره به قد و ، اِ به بیان عیوب دیگران  پرداخت ، مثالً

، نوشتن مطالبی در  ، نحوه راه رفتن و سخن گفتنقامت فرد

مستقیم  چون از کسی سخن بیان احوال فرد ، یا بصورت غیر 

 بخدا از بی حیایی ، شکرید ، گفته شود : پناه می برم آبه میان 

خدا ما ذلیل حطام دنیوي نیستیم ، خدا اصالحش کند  و یا 

،  تصدیق سخنان غیبت کننده ، گوش دادن به سخنانش

در زمره غیبت و شریك در جرم و  …سکوت نسبت به او و

ی فِ انِیکَرِشَ عُمِستَمُالْ وَ ابُغتَمُلْاَ »گناه محسوب می شود. 

دو در گناه شریك  نده و استماع کننده هرغیبت کن  «.  ثمِاِالْ

 می باشند.

سالم ن و سنت پیامبر )ص( و اجماع علماي اآاز دیدگاه قر -3

 متعال در این باره می فرماید:. خداوند غیبت حرام و گناه است
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 حمَلَ لَکُاْن یَم اَکُدُحَاَ بُّحِیُاَ عضاًم بَکُعضُب بَغتَیَ الَ … »

گروهی از شما ، گروه دیگر را  «  … وهُمُهتُرِکَفَ یتاًمَ یهِخِاَ

کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر  غیبت ننماید آیا

  مرده اش را بخورد ، پس ناپسند می د ارید آن را ...
 

به منظور  بد گویی از ظالمعبارتند از :  موارد استثنا غیبت  -1

قوع هنگام احتمال و،  التر و یا دادگاهارفع مظلومیت نزد مقام ب

گاه آ،  ن نزد افراد ذي نفوذآناروا . به منظور جلو گیري از وقوع 

گاه آ،  کردن خریدار و مشتري از اجناس و کاال هاي معیوب

کردن طالب علم از مربی منحرف و اهل بدعت ، به هدف 

گاه کردن مقام باالتر از آ،  نصیحت نه اغراض و منافع شخصی

ر اصالح و بکارگیري افراد مسئولین ناالیق رده پایین ، به منظو

بیان لقب کسی که بدان شهرت دارد ، فقط به ه ، و شایست

 منظور شناساندنش نه بیان عیب و نقص او.
 

،  قضاوت عجوالنهعبارتند از :  ه غیبتدعوامل بر انگیزانن  -5

،  همنشینی با بدگویانخود ،  فرونشاندن خشم و عصبانیت

مزاح ،  تبرئه کردن خود،  کبر و خود پسندي،  بخل و حسادت
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و جلب رضایت صاحبان  مزدوري و حب دنیاو   شوخی کردن و

 زر و زور سبب بدگویی و غیبت از دیگران می شود . 
 

 عبارت است از : منان نسبت به غیبت کنندگانؤوظیفه م  -2

 تی قایل نشود.نها اهمیّآ: براي عیب جویی و بدگویی  الف

 وردگار انذار دهد.: بدگویان را از عذاب سخت پر ب

 نها بپرهیزد.آ: از همنشینی با  ج

نها بخواهد بجاي پرداختن به عیب دیگران به عیب خود آ: از  د

 .مشغول باشد 

مورد خشم و غضب عبارت است از :  اثرات زیانبار غیبت  -5

به سبب آشکار شدن بدگویی  ترسو شدن ،  خداوند قرار گرفتن

کدورت  وبر دیگران ی گذاشتن منفثیر أت ،کردن وي از دیگران 

 افراد جامعه از همدیگر .  و جدایی

گیخته شدن خشم خداوند در دنیا و غیبت سبب بر ان -8

غیبت  خرت و نابودي حسنات در روز قیامت می شود. وآ

کننده عالوه بر اینکه در محکمه الهی مجرم و گناهکار و عاصی 

ه شده و شناخته می شود از حسناتش به میزان غیبتش کاست

ي ااگر حسنه مورد غیبت واقع شده داده می شود و  دبه فر
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       وي کاسته و به گناهان او افزوده نداشته باشد از گناهان

می شود . و گاه ممکن است با افزوده شدن گناه یك غیبت 

ن یك گناه به آات از حسنات بیشتر شود و به سبب وزن سیئ

 دوزخ انداخته شود. 

الزم است در باره عیوب خود اندیشه کند و غیبت کننده   -9

چون در خود عیبی ببیند شرم و حیا کند از اینکه بجاي 

توانی مالمت نفس خود به سرزنش دیگران بپردازد . زیرا نا

،  ن عیب ، همچون ناتوانی خودآدیگران در پاکسازي نفس از 

نکه اگر دیگري به سبب وجود آاز عیوبش است ، و از همه بدتر 

ش از سوي دیگران مورد عیب جویی تدر جسم و خلق نقصی

مورد عیب جویی قرار گرفته شده رد ، در واقع خالق او قرار گی

،  ياچه قدر بد شکل و بد قیافه   ، شد است، به حکیمی گفته

 . …ن را نیافریده ام تا بد کرده باشمآخود در پاسخ گفت : 

ت خصلت تقوی عبارتند از :  عوامل موثر در ترک غیبت -11

وري آیاد  ،  تقوا و پرهیزکاري و اعمال مراقبت شدید بر نفس

سالم  ،  کنترل خشم و عصبانیت خود ، ثبت و ضبط اعمال

   ، سازي محیط خانواده و اجتماع با ممانعت از بدگویی و غیبت
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مقام اسوه و  مردمان در نانکه نزد آهشدار به عالمان و مربیان و 

هیزکاري شهرت دارند که از کمترین الگو بوده و به تقوا و پر

سان آسته شدن حریم خداوند و کغیبت هم بپرهیزند تا از ش

ه غیبت و بدگویی جلو گیري اشدن و غرق شدن دیگران در گن

عدم ،  تحقیق و جستجو در مورد کردار و گفتار دیگران ،  شود.

ویان و در صورت امکان مالمت مستقیم گتوجه به سخنان بد

وري مداوم عواقب زیانبار غیبت در دنیا و آر و یادتذک و نان .آ

بر خورد حکیمانه با غیبت کنندگان خود. همچنانکه ، خرت آ

قی میوه بَشیخ حسن بصري )رح( براي غیبت کننده خود طَ

تازه فرستاد  و در ضمن از او تشکر کرد که با غیبتش ، از اجر 

  ال نیك خود به او هدیه کرده است.مو ثواب اع

عصیان دمی در اثر ارتکاب غیبت هم از فرمان خداوند آ -11

ه است ، بروي دیگران را لکه دار کردآورزیده و هم شخصیت و 

پشیمان  که از عمل ناپسند خود قلباًاو واجب است  بنابراین بر

سف بوده و بسوي خداوند بازگشته و توبه کند و از او أو مت

ه باشد و از عذاب را ادا کردطلب استغفار نماید تا حق خداوند 

را  خرت نجات یابد. امّا براي رهایی از حق کسی که اوآسخت 
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از عمل خود متنفر باشد و از فرد مورد  غیبت کرده باید قلباً

.  «هُلَ رَغفِستَن تَاَ هُبتَغتَن اَمَ ة ارَفَکَ »نظر طلب حاللیت کند. 

داوند کفاره غیبت شده ، برایش  طلب استغفار از خابن ابی الدنیا.  

 . است

 اعتدال و اسراف و تبذیر -7
اسراف از نظر اصطالح شرعی یعنی تجاوز از حد اعتدال در   -1

   خوراک ، لباس ، مسکن و سایر نیازمندیهاي موجود انسان 

 می باشد . 

 اسالم در این رابطه به دو چیز سفارش می نماید :   -6

...الف :  رعایت اعتدال و پرهیز از زیاده روي :    

                   /33اعراف  

بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روي نکنید که خداوند 

 اسراف کنندگان ر ا دوست نمی دارد . 

 ب : پرهیز از ریخت و پاش و تبذیر  )     

                   )/65اسري   
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بی گمان ریخت و پاش کنندگان دوستان شیاطین هستند و 

شیطان نسبت به نعمت هاي پروردگار خود بسیار ناسپاس و 

 کفر پیشه است . 

اسراف در اثر عادت به اسراف در دوران خردسالی ،  -3

تنگدستی ، هم نشینی با اسرافکاران وزن و ثروتمندي بعد از 

فرزندان اسرافکار ، عدم آینده نگري ، سهل انگاري و بی 

توجهی به نفس سرکش و بی خبري از عواقب بد دنیوي و 

 غفلت از عذاب آخرت ، ایجاد می شود.

اسراف باعث بیماري جسمی ، قساوت قلب ، تقلیل فعالیت  -1

انگیزه هاي شرارت و هاي ذهنی و کوتاه فکري ، تحریك 

معصیت و گرایش به حرام خوري ، نازپروردگی و تسلیم شدن 

در مقابل مشکالت ، بی توجهی به وضع و حال دیگران ، 

برادري باشیطان ، و سبب بازخواست و محاسبه شدید اخروي 

 می شود . 

   عالج و درمان اسراف کاري در برخورد قاطعانه با    -5

عه سیره پیامبر و الگو گرفتن از ساده خواسته هاي نفس ، مطال

زیستی ایشان و یاران و بزرگان دین ، ترک ارتباط و هم 
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نشینی با اسراف کاران ، یاد مرگ و محاسبه و حسابرسی 

سخت خداوند از اسراف کاران و اعتدال و میانه روي را در همه 

 چیز پیشه خود ساختن ،  می باشد . 

 

 تکبر و تواضع -5
معنی خود را بی جهت عظیم و بزرگ نشان دادن تکبر به   -1

)) و در مقابل ، دیگران را حقیر و    بی ارزش شمردن است . 

َّةالَ یَدخُلُ  ُمَن کَانَ فِی قَلبِهِ مِثقَالَ  اْلَجن   مِنَ الْکِبر ((َُذَرةٍ

کسی که به وزن ذره اي تکبر در دل داشته باشد وارد  رواه مسلم

 بهشت نمی شود . 

ر و خود بزرگ بینی در اثر تربیت غلط والدین در تکب  -6

دوران کودکی و بی عیب و بی کم و کاست دانستن فرزند 

خود، مدح و ستایش و تعریف شخص توسط دیگران در حضور 

وي ، برخورداري از نعمت ها و فراموشی نعمت دهنده ، صدر 

نشینی و مسئولیت پذیري قبل از رشد الزم ، برخورداري از 

انواده داراي نام و شهرت و بی توجهی به حسابرسی نسب و خ

 سخت خداوند سبب ایجاد تکبر در شخص می شوند . 
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تکبر باعث بی توجهی فرد به بررسی و حسابرسی خویشتن  -3

، عدم همکاري دیگران با وي ،  بی مباالتی به گناه و نافرمانی 

خدا ، دنیاطلبی ، محروم ماندن از اندیشیدن و پند و اندرز 

گرفتن ، نگرانی و اضطراب روانی و ترس از عدم فرمانبرداري 

دیگران از وي ، محرومیت از یاري خدا و دخول به  بهشت می 

 گردد . 

عالج تکبر در ترک همنشینی با انسانهاي متکبر ، نشست   -3

و برخاست با مستمندان ، شرکت در مجالس علماء ، مطالعه و 

، فرعون ، قارون و... ، بررسی سرگذشت متکبرانی چون ابلیس

عادت به ساده زیستی و انجام امورات ساده و تهیه نیازمندیهاي 

خانه ، طلب بخشش از کسانی که بر آنها تکبر نموده ، یادآوري 

مداوم به نفس که برتري در کسب تقوا و پرهیزکاري است ، 

حسابرسی از نفس و طلب یاري از خداوند در کنترل هواي 

 می باشد .    نفس و کبر و غرور

                  

بی گمان گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین   13حجرات/

 شما است .
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تواضع به معنی فروتنی و عدم خود بزرگ بینی ، افتخار به      

کبر و غرور است . فضایل و تفاخر به مال و مقام  و دوري از 

ذلت ، خوار نمودن خود بخاطر حُب دنیا است اما تواضع ابراز 

احترام نسبت به دیگري به منظور کسب رضا و خشنودي 

 خداوند متعال است . 

 { َهْونًا اْلَْرضِ  َعلَى يَْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّْحَمنِ  َوِعبَادُ  }

ه در زمین با بندگان خداوند کسانی هستند ک  ، [ 23:  الفرقان] 

 آرامی و تواضع راه می روند .

:  الشُّعراء] { اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اتَّبََعكَ  لَِمنِ  َجَناَحكَ  َواْخِفضْ }

منانی که از تو پیروي می کنند و بال فروتنی براي مؤ  ،[  615

  فرود آر .

 بعفو   عبًدا للا زاد وما ، مال ِمن صدقة نقصت ما (( 
، [  مسلم رواه]  ((  للا رفعه إالَّ  هلل أحد اضعتو وما ، عز ًا إالَّ 

جز  عفو کنندهمال با صدقه کم نمی شود و خداوند بر بنده  

نمی افزاید و کسی براي رضاي خداوند  عظمت و سربلندي

تواضع و فروتنی ننموده است مگر اینکه خداوند متعال مقام و 

 منزلت او را باال برده است . 
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 بر و خودبزرگ بینیعالئم و نشانه های ک

 عدم اطاعت و عبادت خداوند  -1 

ُبوا الَِّذينَ  إِنَّ }   لَُهمْ  تَُفتَّحُ  ال َعْنَها َواْسَتْكبَُروا بِآيَاتَِنا َكذَّ
َماءِ  أَْبَوابُ   اْلَجَملُ  يَلِجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  َوال السَّ
 ِمنْ  لَُهمْ  * ينَ اْلُمْجِرمِ  نَْجزِي َوَكَذلِكَ  اْلِخيَاطِ  َسم ِ  فِي

 نَْجزِي َوَكَذلِكَ  َغَواش   َفْوقِِهمْ  َوِمنْ  ِمَهاد   َجَهنَّمَ 
همانا کسانی که آیات ما را  ،[  11-11:   األعراف] {  الظَّالِِمينَ 

تکذیب کردند و از عمل بدانها تکبر ورزیدند هرگز درهاي 

رحمت آسمان بر روي آنها گشوده نمی شود و به بهشت داخل 

د تا اینکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد و این چنین نمی شو

بزهکاران را کیفر می دهیم و جایگاه آنها دوزخ است و بر فوق 

آنها باالپوشی از آتش و عذاب است و این چنین ستمگران را 

 وکیفر می دهیم 

رْ  َوال}  روي گردانی از مردم  -6   لقمان] {  لِلنَّاسِ  َخدَّكَ  تَُصع ِ

 .برانه رویت را از مردم مگردان و متک  ،[  18: 

 اْلَْرضِ  فِي تَْمشِ  َوال} راه رفتن با عجب و غرور   -3

] {  طُوالً  اْلجِبَالَ  تَْبلُغَ  َولَنْ  اْلَْرضَ  تَْخِرقَ  لَنْ  إِنَّكَ  َمَرًحا
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و در زمین مغرور و متکبرانه راه مرو که همانا  ،[  35:   اإلسراء

وانی به بلندي کوهها برسی شکافی و نمی تبزمین را  توانی نمی

 . 

در حالی که لباس هاي نو و  مرديدر زمان هاي پیشین     

فاخر پوشیده بود و متکبرانه و مغرورانه گام بر می داشت 

خداوند متعال بر وي خشم گرفت و به درون زمین فرو برد و 

   الشیخان رواه همچنان تا قیام قیامت به زمین فرو می رود ....  

 

 الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا} ند و تمسخر مردم : ریشخ -1

 َوالَ  ِمْنُهمْ  َخْيًرا يَُكونُوا أَنْ  َعَسى َقْوم   ِمنْ  َقْوم   يَْسَخرْ 
 َوالَ  ِمْنُهنَّ  َخْيًرا يَُكنَّ  أَنْ  َعَسى نَِساء   ِمنْ  نَِساء  
 اِلْسمُ ا بِْئسَ  بِاْْلَْلَقابِ  تََنابَُزوا َوالَ  أَْنُفَسُكمْ  تَْلِمُزوا

يَمانِ  بَْعدَ  اْلُفُسوقُ   ُهمُ  َفُأولَئِكَ  يَُتبْ  لَمْ  َوَمنْ  اإْلِ
اي کسانی که ایمان آورده اید   ،[  11:  الحجرات] {  الظَّالُِمونَ 

گروهی ) از شما ( گروه دیگر را مسخره نکنند چه بسا آنانکه 

مسخره می شوند ) نزد خداوند از مسخره کنندگان ( بهتر 

مسخره کنند چه بسا آنان از را زنانی ، زنان دیگر باشند و نه 

مسخره کنندگان بهتر باشند و از یکدیگر عیب جویی نکنید و 
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لقب هاي زشت به همدیگر نسبت ندهید بعد از ایمان آوردن 

نافرمانی کردن ) از دستورات خداوند متعال ( بد روش و 

 رفتاري است و هر کس ) از چنین رفتاري ( توبه نکند آنان

 همان ستمگرانند .

 الَِّذينَ  اْلَمَلُ  َفَقالَ } عدم همنشینی با فقراء و ضعفاء :  -5

 نََراكَ  َوَما ِمْثلََنا بََشًرا إاِلَّ  نََراكَ  َما َقْوِمهِ  ِمنْ  َكَفُروا
 لَُكمْ  نََرى َوَما الرَّْأيِ  بَاِديَ  أََراِذلَُنا ُهمْ  الَِّذينَ  إاِلَّ  اتَّبََعكَ 
سران و [  65:  هود] {  َكاِذبِينَ  نَظُنُُّكمْ  بَلْ  ْضل  فَ  ِمنْ  َعلَْيَنا

گفتند تو را جز بشري  )نوح(آنانکه کافر بودند از قوم او یزرگان 

مانند خود نمی بینیم ) و ما فوق بشر نیستی ( و پیروانت را در 

نگاه نخستین جز فرومایگان نمی بینیم و نمی بینیم که شماها 

   باشید بلکه شما را دروغگویان  بر ما فضیلت و برتري داشته

 می پنداریم .  

)) عالقمند به برخاستن و ایستادن دیگران در مقابل وي :  -2

  ،((  اْلعاجم تصنع كما تقوموا فال رأيتموني إذا

پیامبر )ص( فرمود : هنگامی که مرا دیدید برنخیزید همچنانکه 

 اهل عجم ) نسبت به شاهان خود ( رفتار می کنند .
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 قياًما الرجال له يتمثل أن أحب من)) :  چنین فرمودهم 

 ،[   والترمذي داود وأبو أحمد هروا]  ((  النار من مقعده فليتبوأ
کسی که دوست دارد مردمان به احترام او برخیزند پس باید 

 جایگاه خود را در آتش آماده کند . 

 ُهوَ  ُكمْ أَْنُفسَ  تَُزكُّوا َفالَ } تفاخر به نسب ، مقام و مال :  -5

خود را به پاکی نستاید و در   36:  النجم {  اتََّقى بَِمنِ  أَْعلَمُ 

 ر ندهید خداوند اهل تقوا را بهترمی شناسد زمره اهل تزکیه قرا

] {  َخبِير   َعلِيم   اللَّهَ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ } 

زد خداوند بی شك گرامی ترین شما ن ،[  13:  الحجرات

 پرهیزکارترین شماست . 

مبر )ص( شخصاً به دامها رسیدگی می کرد ، خانه را جارو پیا 

می کرد ، با خادمش غذا می خورد ، و در سالم کردن بر 

 همگان پیشی می گرفت . 

بر  در غزوه بدر هر دو نفر یك مرکب داشتند که به نوبت     

یامبر ( را بر می خواست او ) پ آن سوار می شدند اگر کسی 

خود ترجیح دهد و نوبت سواریش را به او بدهد می فرمود : 

شما از من تواناتر نیستی و من از شما بی نیازتر از اجر و 

 پاداش نیستم . 
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حضرت عمر هم هنگامی که با غالمش به  بیت المقدس     

وارد شد نوبت سواري غالمش بود و او پیاده افسار مرکب را 

وار بر مرکب وارد بیت المقدس شدند تا با گرفته و غالمش س

 اهل بیت المقدس پیمان صلح ببندد . 

 محرومیت از هدایت و دخول به دوزخ استسرانجام متکبر  -8

 اْلَْرضِ  فِي يََتَكبَُّرونَ  الَِّذينَ  آيَاتِيَ  َعنْ  َسأَْصِرفُ } ،: : 

ِ  بَِغْيرِ   يََرْوا َوإِنْ  َهابِ  ُيْؤِمُنوا ال آيَة   ُكلَّ  يََرْوا َوإِنْ  اْلَحق 
 َسبِيلَ  يََرْوا َوإِنْ  َسبِيالً  يَتَِّخُذوهُ  ال الرُّْشدِ  َسبِيلَ 
 ِ ،  ) از فهم ( آیات [  112:  األعراف] {  َسبِيالً  يَتَِّخُذوهُ  اْلَغي 

خود بدور می دارم کسانی را که در سرزمین به ناروا تکبر می 

ان ایمان نمی ورزند و اگر ببینند هر نشانه و معجزه اي را بد

نمی کنند   آورند و اگر راه رشد و هدایت را ببیند آن را دنبال

و راه خود قرار نمی دهند  و اگر راه انحراف و گمراهی را 

 می دهند .    ببینند آن را راه خود قرار
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 عصبانیت و عفو -9
غضب و عصبانیت در اصطالح ، حالت انفعالی و دگرگونی   -1

ن است که او را به انتقام جویی و خاصی در درون انسا

 فرونشاندن آتش درون وادار می کند . 

عامل ایجاد خشم و عصبانیت ، تأثیر فرهنگ غلط خانواده  -6 

که شرارت را شجاعت و تجاوز به حق دیگران را زرنگی قلمداد 

کردن ، مجادله و مناقشه بیهوده ، شوخی نسنجیده ، تکبر و 

ن ، بی توجهی دوستان و اطرافیان برتري طلبی ناروا بر دیگرا

به شخص ، عدم محاسبه نفس ، یادآوري دشمنی و کینه هاي 

گذشته ، غفلت از پیامدهاي ناگوار دنیوي و اخروي عصبانیت ، 

 می باشد . 

 خشم و عصبانیت باعث فشار بر قلب و مویرگهاي مغز و -3 

می شود و همچنین باعث  بدنبال آن سکته قلبی و مغزي

ین ، توهین ، اهانت و تحقیر دیگران ، ناتوانی در تضعیف د

کنترل نفس ، ناچار به شرمساري و معذرت خواهی از دیگران ، 

عدم تمایل دیگران به همکاري با وي ، تفرقه و جدایی و 

 اختالف را سبب می شود . 
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عالج و مداواي خشم و عصبانیت در تعلیم و تربیت صحیح   -1

هاي دور از ادب ، تعرض به حریم و ، پرهیز از مجادله ، شوخی 

حرمت دیگران ، تکبر و برتري جویی بر دیگران و زنده نمودن 

کینه هاي گذشته ، هم چنین در صورت خشمگین شدن 

استحمام و وضو گرفتن و برخاستن و ترک کردن آن محل 

باعث فروکش کردن خشم و عصبانیت می شود . تصویر و 

افراد عصبی ، توجه به اجر و  توصیف رفتار و کردار دیوانه وار

پاداش اخروي کنترل خشم و عصبانیت و قهرمانی در کنترل 

واي بیماري آن است  و دعا و درخواست از خداوند براي مدا

 می شود . عصبیش مفید واقع 

 

 رقابت در ثروت اندوزی و قناعت -01
به معنی مسابقه و پیشی گرفتن از همدیگر در تنافُس دنیا   -1

دوزي و امکانات دنیوي است و قناعت ، راضی و خشنود ثروت ان

 بودن به آنچه خداوند به وي داده است ، می باشد . 

از جمله عالئم و نشانه هاي رقابت بر ثروت اندوزي در   -6

میان افراد جامعه : عدم رعایت تقوا و پرهیزکاري در خوردن ، 
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 نوشیدن و پوشش و مَرکب ، با چشم حقارت به اهل دین و

قناعت نگاه کردن ، کینه ثروتمندان و زر اندوزان را در دل 

داشتن ، نارضایتی از نعمت هاي خدادادي و تقدیرات خداوند ، 

دشمنی با دیگران بر سر مادیات ، حرص و طمع زیاد و نگرانی 

و پریشانی بر از دست دادن مال ، بکارگرفتن تمام  استعداد و 

آخرت ،   بی عالقه  توان خود در کسب مادیات و فراموشی

بودن به مسائل علمی ، دینی و اخالقی و در هر زمان و مکان و 

مجلس از مسکن و ماشین و پول و سرمایه صحبت کردن ، 

 نشانه تمایل شدید فرد به ثروت اندوزي است . 

پیامبر )ص( می فرماید : از فقر و ناداري شما نگران نیستم     

مچون ملل پیشین در بلکه نگرانی من در این است که ه

زراندوزي و رقابت در دنیا سرگرم شوید و همچنانکه آنان نابود 

 شدند ، شما هم نابود شوید . 

عوامل رقابت بر ثروت اندوزي : فراموشی ایمان به قضا و   -3

قدر                         /36زخرف  

 و اسباب زندگانی را در میان آنها تقسیم کرده ایم.ما مععیشت 

غفلت از حقیقت دنیا و امانت و موقتی بودن آن ، هم نشینی 
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با دنیا دوستان و چشم و هم چشمی کنندگان ، حب و دوستی 

دنیا ، روي آوري ثروت به شخص ، حس برتري طلبی ناروا 

غافل بردیگران ، آرزوهاي دور و دراز و دست نیافتنی دنیوي ، 

شدن از نزدیگی مرگ و محاسبه قیامت و غفلت از پیامدهاي 

 خانمانسوز رقابت بر سر دنیا ، می باشد . 

اثرات و پیامدهاي رقابت بر سر دنیا ، پریشانی و هم و غم   -1

مداوام و اضطراب روحی ، زیر پا نهادن حقوق دیگران ) با 

غیبت و سخن چینی و دخالت در معامالت دیگران و 

برداري و قصدجان رقیبان کردن ( ، بی توجهی به کاله

 نیکوکاري و مرگ گریزي و آخرت ستیزي  می باشد . 

عالج و مداواي رقابت بر ثروت اندوزي در یقین و اطمینان   -5

به تدبیر و تقدیر خداوند در برخورداري هرکس از جایگاهی 

خاص ، شناخت حقیقت دنیا که هدف و مقصود نیست و عدم 

یري انسان از آن ، ترک هم نشینی با دنیا دوستان و سیري پذ

چشم و هم چشمی کنندگان ، روي آوردن به آخرت گرایی ، 

بی توجهی به آرزوهاي دور و دراز ، یادآوري ناپایداري و محل 

گذر و موقتی بودن دنیا ، یاد کردن مرگ و بجاي نهادن دنیا و 
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مبر )ص( و ما فیها در هر لحظه ، مطالعه و بررسی سیره پیا

شیوه زندگی بزرگان دین و پناه بردن به خداوند براي نجات از 

 حس دنیا دوستی و رقابت بر سر دنیا ، می باشد . 

 امانت -00
رامش آانت است و اصل أن  امن  به معنی خی دامانت ض    

 ، الحطر اصداست و  و اضطراب ین رفتن ترسدرون و از ب

 ن توست .حفظ و اداي هر حقی است که بر گرد

] { أَْهلَِها... إِلَى اْلََمانَاتِ  تُؤدُّواْ  أَن يَْأُمُرُكمْ  الل هَ  إِنَّ }

خداوند متعال قاطعانه به شما فرمان می دهد که  ،[  58:  النِّساء

  .امانات را به صاحبانش بازگردانید 

 َعَرْضَنا إِنَّا} ن بزرک است :ر توان مرداحمل امانت فقط د 

َماَواتِ  ىَعلَ  اْلََمانَةَ   أَن َفأَبَْينَ  َواْلجِبَالِ  َواْلَْرضِ  السَّ
 َكانَ  إِنَّهُ  اإِلنَسانُ  َوَحَملََها ِمْنَها َوأَْشَفْقنَ  يَْحِمْلَنَها
بی شك ما امانت ) آزادي اراده [  56:  األحزاب] {  َجُهوالً  ظَلُوًما

و اختیار و عمل به احکام شرع (  را به آسمانها و زمین و کوهها 

ه داشتیم پس از قبول و پذیرش آن امتناع ورزیدند و از عرض

آن بیمناک شدند و انسان آن را پذیرفت همانا انسان بسیار 

 ستمگر و نادان است . 
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))  : صفات بارز منافقین است  عدم رعایت امانت و خیانت از 

 وإذا ، أخلف وعد وإذا ، کذب حدث إذا:  ثالث المنافق آیة

منافق سه چیز است : هنگامی که به  نشانه ،((  خان ائتمن

سخن آید دروغ می گوید ، و هنگامی که وعده دهد خالف 

وعده اش عمل می کند ،  و هنگامی به وي اعتماد  می شود 

 خیانت می کند . 

عصیان و  اشکال خیانت : خیانت نسبت به خدا و پیامبر)ص(

، خیانت ، خیانت در  اموال ر امانت ، و خیانت دنها نافرمانی از آ

در وظایف و اعمال ، و خیانت در عدم دلسوزي بر تربیت 

 فرزندان است .

 امانت معنوي  -6امانت مادي  -1انواع امانت : 

 زمینه های رعایت امانت :

چیزي که به صورت موقت نزد کسی به : هر  وسایل امانتی -1

و از او خواسته می شود که از آن نگه  امانت گذاشته می شود

و پس از مدتی از او درخواست می شود که آن را  ه داري کرد

 .به صاحبش برگرداند 
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آبرو و حیثیت : زن و شوهر متقابالً نسبت به حفظ آبرو و  -6

حیثیت همدیگر مسئولند و هیچ یك حق افشاي اسرار طرف 

مقابل را ندارد . و آبرو و حیثیت آنها نزد همدیگر حالت امانت 

 را دارد.  

زندان نزد والدین امانت هستند و تربیت آنها بر فرزندان : فر -3

والدین واجب است و عدم تربیت صحیح آنها خیانت در امانتِ 

 سپرده شده به آنها است . 

 نَاًرا َوأَْهلِيُكمْ  أَْنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا} 
 ِشداد   ظ  ِغالَ  َماَلئَِكة   َعلَْيَها َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها

 التحریم] {  ُيْؤَمُرونَ  َما َويَْفَعلُونَ  أََمَرُهمْ  َما اللَّهَ  يَْعُصونَ  الَ 

اي کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خویش را     [ 2: 

سنگ ها است که  و از آتشی برحذر دارید که سوخت آن انسان

ا و سخت گیر و توان ن فرشتگانی گمارده شده اند که خشنبر آ

در آنچه خداوند به آنها دستور داده است نافرمانی و هستند 

 نمی کنند . 

اموال :  شخص مؤمن فقط در محدوده شریعت  بودن امانت -1

استفاده نماید و نمی تواند هر خود اسالم می تواند از اموال 

 الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}  طور که نفسش بخواهد از آن استفاده نماید
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 تَُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  بِالبَاِطلِ  بَْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  ْأُكلُواتَ  الَ  آََمُنوا
که ایمان اي کسانی    [ 69: النساء] {  ِمْنُكمْ  تََراض   َعنْ  تَِجاَرةً 

را به باطل  ) خیانت ، ربا ، دزدي ،  آورده اید مالهاي خودتان

رشوه و... ( نخورید مگر اینکه ) از طریق ( دادو ستدي باشد  

 رفین بدان راضی باشند . که ط

 اْلمين التاجر))  حفظ امانت در معامالت با مردمان : -5

 أخرجه ((  والشهداء والصديقين النبيين مع الصدوق

، تاجر درستکار و راست گفتار با پیامبران و صدیقین و  الترمذي

 شهداء محشور می شود . 

 شغل ، کار و منصب امانت است . اگر شخص مؤمن نتواند -2

وظایف خود را به نیکی ادا کند بایستی از آن شغل استعفا دهد 

 و به کسی که شایستگی و اهلیت آن را دارا است واگذار نماید . 

 أخذ فما رزقاً  فرزقناه عمل على استعملناه من))  
کسی را که ما   ، سننه فی داود أبو أخرجه((   غلول فهو ذلك بعد

دازیم پس هر چه غیر از به کار ي گماردیم مخارجش را می پر

 آن بگیرد آن خیانت است .
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امانت بودن مجالس : آنچه در مجالس بیان می شود حالت  -5

امانت را دارد و افشاي آن نزد دیگران خیانت در امانت 

 محسوب می شود . 

پیامبر )ص( فرمود : )) اَلمَجَالِسُ بِاالَمَانَه .... (( مجالس ) و 

 د ( امانت است . آنچه در مجالس گفته می شو

 ت و دادگریلاعد -01
عدل از نظر لغوي ضد جور و ستم است و در اصطالح قرار     

 يَْأُمرُ  اللَّهَ  إِنَّ } دادن هر چیز در جاي مناسب خود است . 

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ   َعنِ  َويَْنَهى اْلُقْربَى ِذي َوإِيَتاءِ  َواإْلِ
] {  تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  يَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ 

همانا خداوند به عدالت و نیکوکاري و بخشش به  ،[  91:  النحل

نزدیکان دستور می دهد و از ارتکاب کارهاي زشت و ناروا و 

ستمگري باز می دارد خداوند متعال شما را  اندرز می دهد تا 

 شاید پند گیرید .
 

 ُشَهَداءَ  بِاْلِقْسطِ  َقوَّاِمينَ  ُكونُوا واآَمنُ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}
 يَُكنْ  إِنْ  َواْْلَْقَربِينَ  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنُفِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  لِلَّهِ 
 أَنْ  اْلَهَوى تَتَّبُِعوا َفالَ  بِِهَما أَْولَى َفاللَّهُ  َفِقيًرا أَوْ  َغنِي ًا

 تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  اللَّهَ  نَّ َفإِ  تُْعِرُضوا أَوْ  تَْلُووا َوإِنْ  تَْعِدلُوا
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، اي کسانی ایمان آورده اید دادگري [  135:  النساء}{ َخبِيًرا

پیشه کنید و در اقامه و اجراي عدالت بکوشید و بخاطر رضاي 

یا  نخداوند شهادت دهید هر چند که شهادتان به زیان خودتا

لیه او پدر و مادر و یا خویشاوندان باشد . اگر ) کسی که بر ع

) رغبت به غنی و شهادت داده می شود ( غنی یا نیازمند باشد 

شما را از شهادت حق باز ندارد چرا ) بجاي شفت به فقیر( 

آوردن رضاي خدا ( بر آن دو ترجیح دارد و از هوا و هوس 

پیروي نکنید که عدالت نورزید که اگر ) از اداي شهادت حق ( 

انا به آنچه می کنید خداوند زبان بپیچانید یا روي بگردانید هم

 متعال آگاه است .  
 

 صحیح]  القيامة يوم ظلمات الظلم فإنَّ  الظلم؛ اتَّقوا

از ظلم و ستم بپرهیزید که همانا ستم بدبختی و [  مسلم

 بیچارگی قیامت است . 

 عواقب ظلم 

 اْلَقْومَ  يَْهِدي الَ  الل هَ  إِنَّ } :محرومیت از هدایت  -1

بی شك خداوند افراد ستمگر را )  ،[  51:  المائدة] {  الظَّالِِمينَ 

 به سوي ایمان ( هدایت نمی کند . 
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]  {الظَّالُِمونَ  ُيْفلِحُ  الَ  إِنَّهُ  }: عدم رستگاري ستمگران  -6

      همانا خداوند ستمگران را رستگار و کامیاب  ،[  61: األنعام

 نمی گرداند . 

 يَنَفعُ  ال يَْومَ } :محرومیت از رحمت خداوند متعال -3

ارِ  ُسوءُ  َولَُهمْ  اللَّْعَنةُ  َولَُهمُ  َمْعِذَرتُُهمْ  الظَّالِِمينَ  ]  {الدَّ

به حال آنها  يگران سودمروزي که عذرخواهی ست ،[  56:  غافر

ندارد و بر آنان است لعنت و محرومیت از رحمت خداوند و 

 سراي بد آخرت از آنِ ایشان خواهد بود . 

 لِلظَّالِِمينَ  َما}  : شفاعت شفاعت کنندگان محرومیت از  -1

و براي ستمگران  ، 18:  غافر  {ُيطَاعُ  َشِفيع   َوال َحِميم   ِمنْ 

هیچ دوست و شفاعت کننده اي که شفاعتش پذیرفته شود 

 وجود ندارد . 

 للا صلى قال:   استجابه دعاي مظلوم در حق ظالم -5

 ليس فإنه المظلوم؛ دعوة واتق))  : وسلم عليه
از دعاي مظلوم بپرهیز ، به ،   (( حجاب للا وبين بينها

 یقین میان او و خداوند مانع و پرده اي وجود ندارد .
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ا أَْهلَْكَناُهمْ  اْلُقَرى َوتِْلكَ نزول عذاب :  -2 ]  {ظَلَُموا لَمَّ

و  ختیم چون ظالمو اهل آن آبادیها را نابود سا  ،[  59:  الکهف

  ستمگر بودند .

 

 شجاعت -04
شجاعت ، ثابت قدمی در هنگام سختی و جنگ و به مهلکه    

انداختن خود در صورت لزوم، و عدم ترس از مرگ همراه با 

 ثبات قلبی است . 

 َفالَ  َزْحفاً  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  لَِقيُتمُ  إَِذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا }
 ُمَتَحر ِفاً  إاِلَّ  ُدُبَرهُ  ْوَمئِذ  يَ  ُيَول ِِهمْ  َوَمن اْلَْدبَارَ  تَُولُّوُهمُ 
 الل هِ  م ِنَ  بَِغَضب   بَاء َفَقدْ  فَِئة   إِلَى ُمَتَحي ِزاً  أَوْ  ل ِِقَتال  
اي کسانی که ،[  12:  األنفال]  {اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواهُ 

ایمان آورده اید هنگامی که در میدان نبرد با کافران روبرو 

یشان پشت ها را مگردانید و هر کس در آن شدید به سوي ا

روز روي بگرداند ) و عقب نشینی کند و بگریزد ( جز به منظور 

از جهادگران ، پس  موضع و یا پیوستن به گروه دیگري تغییر

با خشمی سخت از جانب خدا باز گشته و جایگاهش جهنم و 

 .بد بازگشتگاهی است 



 

 212 

فیانه هجرت بر خالف همگان که مخحضرت عمر )رض(     

به سوي مدینه برود در مال عام اعالم نمود  چون خواستکردند 

من می خواهم به مدینه هجرت کنم هر کس می خواهد زنش 

  بیوه و بچه هایش یتیم شوند در این مسیر با من روبرو شود . 

 

 بخشش -02

از جمله صفات برجسته اخالقی مؤمن ، بذل و بخشش      

 خداوند است . بخاطر جلب رضا و خشنودي

َثلُ  }  َكَمَثلِ  الل هِ  َسبِيلِ  فِي أَْمَوالَُهمْ  ُينِفُقونَ  الَِّذينَ  مَّ
َئةُ  ُسنُبلَة   ُكل ِ  فِي َسَنابِلَ  َسْبعَ  أَنبََتتْ  َحبَّة    َحبَّة   م ِ
:  البقرة{   َعلِيم   َواِسع   َوالل هُ  يََشاء لَِمن ُيَضاِعفُ  َوالل هُ 

د را در راه خداوند متعال حالت کسانی که دارایی خو ، 621

هزینه می کنند همچون دانه بذري است که هفت خوشه می 

رویاند و در هر خوشه صد دانه است و خداوند براي هرکس که 

  بخواهد چندین برابر می نماید و خداوند گشایشگر دانا است .

 ِسر ًا َوالنََّهارِ  بِاللَّْيلِ  أَْمَوالَُهم ُينِفُقونَ  الَِّذينَ  }
 َعلَْيِهمْ  َخْوف   َوالَ  َرب ِِهمْ  ِعندَ  أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  الَنِيَةً َوعَ 
در را کسانی که مالهایشان  ،[  651:  البقرة] {  يَْحَزنُونَ  ُهمْ  َوالَ 
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شب و روز ، پنهان آشکار در راه خدا انفاق می کنند پس 

پاداش آنها نزد پروردگارشان است و ترسی بر ) آینده ( آنها 

 .هگین نمی شوند و( اند نسبت به گذشته خودنیست و ) 

 ودینار   ، رقبة   في أنفقته ودینار   هللا سبیل في أنفقته دینار))  
 أعظمها ، أهلك على أنفقته ودینار   ، مسكین   على به تصدَّقت

) از میان بخشش ها (    ، مسلم رواه  ((أهلك على أنفقته الذي أجًرا

رده اي و دیناري را در راه دیناري را که در راه خدا هزینه ک

را به بینوایی داده اي  يآزادي برده اي هزینه کرده اي و دینار

و دیناري را براي خانواده ات هزینه کرده اي ، بیشترین و 

بزرگترین پاداش به دیناري تعلق می گیرد که براي خانواده ات 

 کرده اي .   هزینه

رض( است مصداق بارز سخاوت حضرت ابوبکر صدیق )       

را آزاد کرد ، در  ا مال خود برده هاي مسلمان بسیاريکه ب

روزه هجرت تمام ثروتش را به منظور هزینه کردن آن در راه 

در غزوه تبوک که مسلمانان اسالم و پیامبر )ص( با خود برد و 

اي تجهیز سپاه تمامی اموالش را بر دبه شدت نیازمند بودن

 اسالم هزینه کرد . 
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 ن ِْعَمة   ِمن ِعنَدهُ  ْلََحد   َوَما ، يََتَزكَّى َمالَهُ  تِيُيؤْ  الَِّذي
 يَْرَضى َولََسْوفَ  ، اْلَْعلَى َرب ِهِ  َوْجهِ  اْبتَِغاءَ  إاِل ، تُْجَزى

کسی که مالش ) را در راه خدا ( می دهد [   61 إلى18:  اللیل] { 

تا پاک شود و هیچ کس بر گردن او حقی ندارد تا جبرانش 

فاقش ( جز براي جستن و بدست آوردن رضاي کند ) و ان

خداوند بلند مرتبه اش ) نیست ( و به زودي ) با دریافت 

 پاداشش ( راضی و خشنود می شود . 

 

 بردباری -01
حلم و  بردباري ، کنترل نفس در هنگام خشم ، و آرامش     

 در هنگام غضب است 

 َعْرُضَها َجنَّة  وَ  رَّب ُِكمْ  م ِن َمْغِفَرة   إِلَى َوَساِرُعواْ }
َماَواتُ   ُینِفُقونَ  الَِّذينَ  لِْلُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ  َواْلَْرضُ  السَّ

رَّاء فِي رَّاء السَّ  َعنِ  َواْلَعافِينَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمينَ  َوالضَّ
 ،[  131 -133:  عمران آل] { اْلُمْحِسنِينَ  ُيِحبُّ  َوالل هُ  النَّاسِ 

انب پروردگارتان و بهشتی که شتابید به سوي آمرزشی از جب

وسعت آن برابر آسمانها و زمین است که براي پرهیزکاران 

در خوشی ) توانگري ( و سختی ) که آماده شده است کسانی 
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فرو برندگان خشم خود   نداري ( مالهایشان را انفاق می کنند و

و گذشت کنندگان از مردم هستند و خداوند متعال چنین 

 می دارد .  نیکوکارانی را دوست

] { اْلَجاِهلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ  }

و گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از  عفو ،[  199:  األعراف

 نادانان روي بگردان .

ِ  وسلم عليه للا صلى قوله )) :  القيس عبد ْلشج 
 رواه]  ،(( نَاةواْلَ  الِحْلم:  للا يحبُّهما لخصلتين فيك إنَّ 

پیامبر )ص( به اشجع عبد القیس فرمود : همانا در تو   ،[  مسلم

دو صفت نیکو وجود دارد که خداوند متعال آن دو صفت را 

 دوست دارد : بردباري و وقار

ديد ليس))   ديد إنَّما ، بالصَُّرَعة الشَّ  الذي الشَّ
پهلوان کسی [   علیه متفق] (( الغضب عند نفسه يملك

ست که دیگران را زمین بزند بلکه پهلوان کسی است که در نی

 هنگام خشم ، خود را کنترل کند . 

باري شخصی از اعراب بادیه نشین رادي پیامبر )ص( را به     

تندي کشید بطوري که در گردن پیامبر )ص( خراش ایجاد 

کرد و با تندي گفت : از مال خداوند که نزد تو است به من هم 
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بر )ص( با تبسم به وي نظر کرد و سپس امر کرد که بده ! پیام

 به او مالی عطا کنند . 

 

 شرم و حیاء -07
 ما فاصنع تستح لم إذاگزیده کالم پیامبران پیشین است :     

اگر شرم و حیا نداري هر چه خواهی ، [  البخاري رواه] (( شئت

 کن . 

ْسالَ  َوُخلُقُ  ُخلًُقا ِدين   لُِكل ِ  إنَّ : ))   ابن رواه ((   اْلَحيَاءُ  مِ اإْلِ

هر دینی خلق و خو و ویژگی خاص به خود را دارد  ،ماجه 

 ویژگی خاص اسالم هم شرم و حیاء است .  

 رسول يا:  قلنا:  قال.   الحياء حقَّ  للا ِمن استحيوا))  
 ، ذاك ليس:  قال.   للَّه والحمد ، لنستحيي إنَّا للا

 تحفظ أن:  الحياء حقَّ  للا ِمن االستحياء ولكنَّ 
 وتتذكَّر ، حوى وما البطن وتحفظ ، وعى وما الرَّأس
نيا زينة ترك ، اآلخرة أراد وَمن ، والبِلَى الموت  ، الدُّ
] (( الحياء حقَّ  للا ِمن استحيا فقد ، ذلك فعل فَمن

از خداوند متعال  ،  والحاكم والبيهقي وأحمد الترمذي رواه

حیا کنید . گفتیم ) اصحاب ( : آنچنانکه سزاوار است شرم و 
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سپاس براي خدا ما از خداوند متعال شرم می کنیم . فرمود : 

نه آنچنان نیست . بلکه حیاء سزاوار از خدا  این است که : سر 

و آنچه در آن است ) از افکار و خیاالت بد ( حفظ کنی و شکم 

و اطراف آن را ) از حرام خوري و دامن از بی عفتی ( حفظ 

پیوسته مرگ و پوسیدن این بدن را یاد کنی و هر آنکه  کنی و

خواهان آخرت است  زیور و زینت دنیوي را رها کند . پس هر 

کس چنین کند بی شك آنچنانکه سزاواز است از خداوند شرم 

 نموده است .   

شرم از خداوند در صورتی محقق می شود که شخص درباره     

مگان و همه چیز  نعمت فراوانی و شمولیت و دربرگیرندگی ه

هاي خداوند بیندیشد و نفس خود را بر لغزشها و تقصیراتش 

محاسبه کند تا شرم و حیا نسبت به احسان خداوند را در 

 درون خود احساس نماید . 

شرم از خدا و در ضمن آن هم ترس از مالمت مردم     

پسندیده است ولیکن اگر شرم فقط بخاطر ترس از مالمت 

پسندیده نیست چون در صورت عدم حضور و مردم باشد 

آگاهی مردم انجام عمل قبیح قطعی است و عدم شرم از خدا و 
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عدم ترس از مالمت مردم بسیار مذموم و قبیح است و منشأ 

 شر و فساد فراگیر جامعه است . 

باید د انست که خجالتی بودن ارتباطی با شرم و حیا ندارد و    

 نع حق گویی است .  مذموم و ناپسند است چون ما

 

 نرم خویی -07
 

 َغلِيظَ  َفظ ًا ُكنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِنتَ  الل هِ  م ِنَ  َرْحَمة   َفبَِما }
 َواْسَتْغِفرْ  َعْنُهمْ  َفاْعفُ  َحْولِكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ 
 َعلَى َفَتَوكَّلْ  َعَزْمتَ  َفإَِذا اْلَْمرِ  فِي َوَشاِوْرُهمْ  لَُهمْ 
در سایه   ،[  159:  عمران آل] { اْلُمَتَوك ِلِينَ  ُيِحبُّ  الل هَ  إِنَّ  الل هِ 

رحمت و بخشایش خداوند است که نسبت به آنها نرمخو 

هستی و اگر تند خو و سنگدل می بودي ) یارانت ( از اطرافت 

می شدند پس درگذر از آنها و برایشان طلب     پراکنده 

س هنگامی که آمرزش کن و در کارها با آنها مشورت کن پ

تصمیم بر کاري گرفتی پس بر خداوند توکل کن همانا خداوند 

 توکل کنندگان را دوست می دارد . 
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 لََّعلَّهُ  لَّي ًِنا َقْوالً  لَهُ  َفُقوال طََغى إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَهبَا }
ای موسی و [ )  33-34:  طه] { يَْخَشى أَوْ  يََتَذكَّرُ 

شی کرده است ا او سرکبروید همان به سوي فرعونهاراون ( 

و با او به نرمی سخن بگویید شاید پند پذیرد یا ) از عقوبت 

 خداوند ( بترسد . 

 أتوا يهود أن)) :  قالت عنها للا رضي عائشة عن
 السام:  فقالوا ، وسلم عليه للا صلى النَّبي
 للا ولعنكم عليكم:  عائشة فقالت.   عليكم
 عليك ، عائشة يا مهالً :  الق.   عليكم للا وغضب
 لم أو:  قالت ، والفحش والعنف وإياك بالر ِفق
 قلت؟ ما تسمعي لم أو:  قال ؟ قالوا ما تسمع
 يستجاب وال فيهم لي فيستجاب عليهم رددت
از حضرت عایشه ) رض( روایت  ،[  البخاري رواه] ((  في لهم

 است که فرمود : یهودیان خدمت پیامبر )ص( آمده و بجاي

مرگ بر شما (  گفتند . پس بیماري و سالم ، سام علیك ) 

حضرت عایشه )رض( هم گفت : بر خودتان و لعنت و خشم 

خداوند هم بر شما باد . پیامبر )ص( فرمود : نگو اي عائشه ، بر 

تو الزم است نرمی و مدارا کردن و از تندي و بدگویی بپرهیز . 
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ص( فرمود : مگر گفت : نشنیدي آنها چه گفتند ؟ پیامبر )

نشنیدي من هم در پاسخ آنها چه گفتم ؟ به خودشان 

برگرداندم پس براي من در حق آنان مستجاب شد و گفته آنها 

 نسبت به من پذیرفته نشد . 

 اْلَْمرِ  فِي الر ِْفقَ  ُيِحبُّ  َرفِيق   اللَّهَ  إِنَّ  َعائَِشةُ  يَا: )  قال
مالیم و  شه همانا خداوند عائ اي (  [5911) ح البخاري رواه] ((  ُكل ِهِ 

 .  مدارا را در همه کارها دوست دارداهل مدارا است و مالیمت و 

 

 وقار و آرامی -05

اناه به معنی آرام بودن و عجله نکردن در کارهاست .      

 فيك إنَّ ))  پیامبر )ص( خطاب به اشج عبد القیس فرمود : 

  ،[  مسلم رواه] ((  واْلناة ، الِحْلم:  للا يحبُّهما خصلتين
داوند متعال آن دو تو برخوردار از دو خصلت هستی که خهمانا 

 . و سنگینی دباري و وقار رخصلت را بسی دوست می دارد : ب

 ،وجود توانایی بر عقوبت است و اناه   حلم کنترل خشم با   

 وقار و آرامی و ترک عجله در کارهاست .
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 يعلى أبو رواه   ((الشَّیطان ِمن لةوالَعجَ  ، هللا ِمن التَّأنِّي))  

وقار و سنگینی از جانب خدا و عجله و شتاب از  ، والبيهقي

 جانب شیطان است . 

 إِنَُّهمْ  وقار در همه امور پسندیده است جز در امور آخرت .

) همانا آنها [   91:   األنبیاء]  {اْلـَخْيَراتِ  فِي ُيَساِرُعونَ  َكانُوا

 در انجام نیکی ها می شتابند . مؤمنان ( 

ضد وقار عجله است و عجله جزو طبیعت و سرشت انسان    

است و می خواهد عملی قبل از رسیدن زمان مناسب خود 

 واقع شود و این هم مذموم و ناپسند است .

ْنَسانُ  ُخلِقَ }   َفالَ  آيَاتِي َسُأِريُكمْ  َعَجل   ِمنْ  اإْلِ
، انسان با عجله و شتاب سرشته [   35:   األنبیاء] {  تَْسَتْعجِلُونِ 

سالم بر شده است پس اي مشرکان به زودي آیاتم ) پیروزي ا

شما می نمایانم پس به شتاب آن را  کفر و نابودي شرک ( را به

 مخواهید . 

  
ْنَسانُ  َويَْدعُ }   ْنَسانُ  َوَكانَ  بِاْلَخْيرِ  ُدَعاَءهُ  ر ِ بِالشَّ  اإْلِ  اإْلِ

انسان ) در اثر کم صبري ( بدي را      ،[   11:   اإلسراء] {  َعُجوالً 
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  چنانکه خیر را درخواست درخواست  و دعاي شر می کند آن

 می کند چرا که انسان ذاتاً عجول است . 

به سریع دعا و از جمله  اشکال عجله داشتن مؤمن ، انتظار اجا     

 أو بإثم يدعُ  لم ما للعبد يستجاب يزال ال))  است

 ،  للا رسول يا:   قيل((  يستعجل لم ما رحم قطيعة
 أر فلم دعوت قد يقول: ))   قال ؟ االستعجال فما

((   الدعاء عويد ذلك عند فيستحسر لي ُيستجب
. همواره دعاي مؤمن پذیرفته می شود اگر دعا گناه و یا   مسلم

درباره قطع رحم نباشد و براي اجابه آن عجله ننماید . گفته 

شد عجله کردن چگونه است ؟ فرمود : می گوید دعا کردم 

رفته شود پس نا امید  و اندوهگین می پذی مپس ندیدم دعای

 شود و دعا کردن را رها می کند .

بدون فراهم کردن  توقع یاري و پیروزيعجله کردن ، همچنین 

 اسباب آن است .

خباب بن ارت )رض( گوید در حالی که پیامبر )ص( در سایه 

کعبه نشسته بود از آذیت و آزار مشرکان نسبت به خود 

       : چرا برایمان از خداوند یاري شکایت کردیم و گفتیم 

نمی خواهی و در حق ما دعا نمی کنی ؟  فرمود : در میان 
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پیروان پیامبران پیشین کسانی بوده اند که براي آنها زمین را 

حفر کرده و در آن قرار می دادند و بر وي خاک ریخته و 

سپس با اره او را دو نصف  کرده اند و گوشت بدن کسانی را 

اره آهنین از بدنشان جدا کرده اند بطوري فقط  هم با

استخوانهاي بدون گوشت باقی مانده است و هرگز این شکنجه 

ها مانع دینداري آنها نشده است و از دین خود دست بر 

نداشته اند . سوگند به خداوند ، این کار پایان می پذیرد و 

ا آنچنان امنیتی حاکم می شود که سوار از صنعا تا حضرموت ر

گرگ بر گوسفندانش  طی می کند در حالی جز از خدا و حمله

 البخاري] نمی ترسد ، امّا شما عجله می کنید . از کسی و چیزي 

  ( [3216 رقم) 
   

 مهربانی -09
} رحمت و مهربانی از صفات بارز خداوند متعال است       

 ،[  51:  األنعام] { ... الرحمة نفسه على ربكم كتب

لوقات را بر خود ل رحمت و مهربانی نسبت به مخخداوند متعا

  واجب نموده است .

 رحمت و مهربانی خداوند متعال دو گونه است :  
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رحمت عام به همه مخلوقات تعلق می گیرد مانند نعمت  -1

هاي مادي که همه مخلوقات و از میان انسانها کافر و مؤمن از 

 آن برخوردار هستند. 

: ختص مؤمنان است رحمت خاص که ویژه و م -6

 لِلَِّذينَ  َفَسأَْكُتُبَها َشْيء   ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمتِي}
 {ُيْؤِمُنونَ  بِآَيَاتَِنا ُهم َوالَِّذينَ  الزََّكاةَ  َوُيْؤتُونَ  يَتَُّقونَ 

رحمت و بخشایشم همه چیز را فرا گرفته است ، [152: األعراف]

رهیزکاري پکه پس به زودي آن را مقرر می دارم براي کسانی 

نه پیشه می کنند و زکات می پردازند و آنانکه به آیات و نشا

 هاي ما ایمان و باور دارند . 

پیامبر )ص( هم رحمت براي جهانیان است و دلسوزي او 

 اختصاص به قوم و ملّت خاصی ندارد . 

، و [  115:  األنبیاء] {  لِْلَعالَِمينَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما} 

فرستاده ایم تو را مگر براي اینکه براي جهانیان مایه رحمت ن

  باشی .

پیامبر )ص( براي دعوت اهل طائف به اسالم به  که هنگامی   

نزد سران آن قوم رفت و آنان از پذیرش اسالم امتناع ورزیدند 

و عالوه بر توهین و اهانت بر او ، اراذل و اوباش را بر علیه او 
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گ پرانی و دشنام آن حضرت را از تحریك کردند و با سن

سرزمین خود بیرون کردند جبرئیل نزد آن حضرت آمده و 

فرمود این فرشته فرمانرواي کوهها است می گوید اگر شما 

بخواهی کوهها را بر سر این قوم فرو می ریزم پیامبر رحمت 

 من أصالبهم من للا يخرج أن أرجو بل )ص( فرمود :

نه ،   ( [ 3631)  البخاري هروا ]  (( اشيئً  به يشرك ال للا يعبد

امیدوارم از نسل اینان کسانی متولد شوند که خداوند متعال را 

 پرستش کنند و شریکی براي وي قائل نشوند .

 هم چنین مهربانی از جمله صفات ویژه مؤمنان است . 
 كمثل ، وتعاطفهم ، وتوادِّهم ، تراحمهم في المؤمنین ترى))  

 بالسَّهر جسده سائر له تداعى ، عضًوا کىاشت إذا الجسد
، مؤمنان را در حالت مهربانی ، دوستی و ] متفق علیه [  (( والحمَّى

محبت و عطوفت و دلسوزي نسبت به همدیگر  همچون یك 

پیکر می بینی که چون عضوي به درد آید سایر اعضاي بدن 

هم در  بی خوابی و تب و لرز با آن عضو همراهی می کنند )و 

 کل بدن آرام و قرار ندارد ( . 

برخورداري از رحمت خاص خداوند متعال در گروِ مهربانی و    

رحمت نسبت به مردمان است .  )) من ال یرحم النَّاس ال 
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کسی که به مردمان رحم نکند ] متفق علیه [  یرحمه اهلل (( 

 خداوند متعال هم به وي رحم نمی کند . 

ی نسبت به موجودات زنده عبادت در اسالم رحمت و مهربان    

محسوب می شود در همین راستا خداوند متعال آن شخص را 

که به سگ تشنه آب داد مورد عفو و مغفرت قرار داد و آن زنی 

که گربه اي را زندانی کرد تا در اثر گرسنگی مُرد وعده آتش 

 دوزخ داد . 

هر گونه گفتار و کرداری که سبب ظلم به نفس خود و     

یت و آزار دیگران شود مذموم و ناپسندیده بوده و در اذ

زمره اخالق بد و سیئه می باشد و مستوجب کیفر است . 

هم چنین و هر گونه گفتار و کرداری که در محدوده 

شریعت و مورد رضای الهی باشد جزو اخالق نیك و 

 و مستوجب اجر و پاداش است . بودهحسنه 
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 اسالمی  در جامعهاخالق  و  رعایت ادب
 

 برادری و محبت متقابل -0

جامعه اسالمی ، وجود اخوت و برادري در  ویژگیهاي یکی از    

 ،[  11:  الحجرات] { إِْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  إِن َما}میان آنها است .

 مؤمنان برادران یکدیگرند . 

پیامبر )ص( همیشه اصحاب و یارانش را بر پاي بندي بر     

 دري تشویق و ترغیب می نمود و می فرمود : اخوت و رعایت برا
 من ، يسلمه وال ، يظلمه ال ، المسلم أخو المسلم)) 

 فرج ومن ، حاجته في للا كان أخيه حاجة في كان
 يوم كرب من كربة ها ب عنه للا فرج كربة مسلم عن

]  ((  القيامة يوم للا ستره مسلماً  ستر ومن ، القيامة

با مسلمان برادر است به او ستم نمی کند ، و او :  مسلمان  [ علیه متفق

برادرش باشد خداوند را رها نمی کند ، کسی که در پی رفع نیاز 

اجت او را برآورده می کند. و هر کس مسلمانی را از متعال هم ح

از سختی از سختی هاي روز   سختی بیرون آورد خداوند او را

 قیامت می رهاند . 
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دینی یارانش از به دل گرفتن کینه برادر  هم چنین پیامبر )ص(     

 می داشت و در این باره فرموده است :  و ترک سخن با وي بر حذر

 فمن ، ثالث فوق أخاه يهجر أن لمسلم يحل ال)) : 

  داود وأبو أحمد اإلمام   ((  النار دخل ، فمات ، ثالث فوق هجر

ک ست که مسلمان با برادر دینیش بیش از سه روز تریجایز ن

سخن کند ، هر کس بیش از سه روز قهر کند و سخن نگوید 

 پس بمیرد داخل آتش خواهد شد . 

)ص( درباره محبت متقابل مؤمنان نسبت به همدیگر  پیامبر    

 ما ْلخيه يحب حتى أحدكم يؤمن ال می فرماید :

ایمان یکی از شما کامل  ،[  علیه متفق]  ((   لنفسه يحب

ود دوست دارد براي برادرش هم نیست تا آنچه را براي خ

 دوست داشته باشد . 

 لَهُ  اللَّهُ  َفأَْرَصدَ  ، ُأْخَرى َقْريَة   فِي لَهُ  أًَخا َزارَ  َرُجالً  أَنَّ )) 
 ؟ تُِریدُ  أَْينَ :  َقالَ  َعلَْيهِ  أَتَى َفلَمَّا ، َملًَكا َمْدَرَجتِهِ  َعلَى
 لَكَ  َهلْ :  َقالَ  ؟ اْلَقْريَةِ  َهِذهِ  فِي لِي أًَخا ُأِريدُ :  َقالَ 
 فِي أَْحبَْبُتهُ  أَن ِي َغْيرَ  ، الَ :  َقالَ  ؟ تَُربَُّها نِْعَمة   ِمنْ  َعلَْيهِ 
 اللَّهَ  بِأَنَّ  إِلَْيكَ  اللَّهِ  َرُسولُ  َفإِن ِي:  َقالَ .  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ 
مردي به   ،[  مسلم رواه] ((    فِيهِ  أَْحبَْبَتهُ  َكَما أََحبَّكَ  َقدْ 
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ت برادر دینیش در روستایی رفت ، خداوند متعال در عیاد

مسیر راهش فرشته اي گمارد پس هنگامی که به او رسید 

فرشته گفت : کجا می روي ؟ مرد گفت به دیداري برادري در 

   این روستا می روم . فرشته گفت : آیا حقی نزد وي داري و 

ر می خواهی آن  را بجا آوري  ؟ مرد گفت : نه ، فقط بخاط

خداوند متعال او را دوست دارم . فرشته گفت : همانا من 

فرستاده خداوند متعال به سوي تو هستم ) تا به تو اعالم کنم 

( که همانا خداوند متعال تو را دوست می دارد آنچنانکه تو این 

 شخص را دوست می داري .

 

 ایثار و از خود گذشتگی -1
، مال و جان خود  ازخود گذشتگی به معنی فدا کردن وقت     

 در راه رضاي خدا و به منظور کسب اجر و پاداش می باشد .

 َعلَْيهِ  اللَّهَ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجال   اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ   }
لُوا َوَما يَنَتِظرُ  مَّن َوِمْنُهم نَْحبَهُ  َقَضى مَّن َفِمْنُهم  بَدَّ
ن کسانی هستند که از مردان مؤم ،[  63:  األحزاب] {  تَْبِديالً 

راست بودند در آنچه با خداوند پیمان بستند پس برخی از 
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د شهید سرانجام رسانید ) و در راه خداونایشان پیمانش را به 

تغییر و تبدیلی در  شد ( و برخی دیگر در انتظارند و کمترین

 ده اند . پیمان خود   ندا

يَُّها  تُْنجِيُكمْ  تَِجاَرة   َعلَى أَُدلُُّكمْ  َهلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  ََ
 َوتَُجاِهُدونَ  َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  تُْؤِمُنونَ *  أَلِيم   َعَذاب   ِمنْ 
 لَُكمْ  َخْير   َذلُِكمْ  َوأَْنُفِسُكمْ  بِأَْمَوالُِكمْ  اللَّهِ  َسبِيلِ  فِي
 َوُيْدِخْلُكمْ  ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ  يَْغِفرْ *  تَْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ 

 فِي طَي ِبَةً  َوَمَساكِنَ  اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنَّات  
 نَْصر   تُِحبُّونََها َوُأْخَرى*  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  َعْدن   َجنَّاتِ 
رِ  َقِريب   َوَفْتح   اللَّهِ  ِمنَ  ِ   11 13-:  الصف {  اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَش 

جارتی اي کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به معامله و ت

راهنمایی کنم که شما را از عذاب سخت ) دوزخ ( برهاند . 

بخدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با مالهایتان و 

جانهایتان جهاد کنید این براي شما بهتر است اگر می دانستید 

. ) اگر این کار را انجام دهید خداوند متعال ( گناهان شما را 

می گرداند که از زیر       شتی واردمی آمرزد و به باغ هاي به

پاکی  در و آن جویبارانی روان است و منازل و کاخهاي نیکو 

بهشت جاودان ) در می آورد ( و این کامیابی بزرگی است و 
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می دارید یاري و  عالوه بر آن نعمت دیگري که آن را دوست 

است و مؤمنان  پیروزي از جانب خداوند و فتح نزدیك ) مکه (

 ان مژده ده . را بد

عمرابن خطاب )رض( گوید باري پیامبر )ص( امر به انفاق      

نمود و این فرمان همزمان با برخورداري من از مال بود . نزد 

خود گفتم امروز از ابوبکر صدیق )رض( پیشی می گیرم لذا 

بردم ، پیامبر )ص( فرمود : )ص( نصف مالم را به خدمت پیامبر

گذاشته اي ؟ گفتم : مانند      ده ات چه چیزي را براي خانوا

آن را . و ابوبکر هر آنچه داشت آورد . پیامبر )ص( فرمود : چه 

چیزي را براي خانواده ات گذاشته اي ؟ فرمود : ) رحمت ( 

خدا و ) دعاي خیر ( پیامبر )ص( را . نزد خود گفتم هرگز نمی 

 ح،  والترمذي ،(  1258 ) ح ،  داود أبو] رواه وبکر پیشی بگیرم . بتوانم بر ا

 ،[  داود أبی ، سنن(  3255) 

 

 عطوفت و همکاری -4

از جمله صفات بارز مؤمنان نسبت به همدیگر شفقت و    

 مهربانی و احساس مسئولیت متقابل نسبت به همدیگر است .
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:  التوبة] { بَْعض   أَْولِيَآءُ  بَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتِ  َواْلُمْؤِمُنونَ }

مردان و زنان ایماندار برخی از آنان سرپرستان برخی  ،[  51

 . دیگرند

 

آءُ  َمَعهُ  َوال ِذينَ  للا ر ُسولُ  م َحم د  }  اْلُكف ارِ  َعلَى أَِشد 
محمّد فرستاده خداوند و کسانی  ،[  69:  الفتح] { بَْيَنُهمْ  ُرَحَمآءُ 

که با وي هستند نسبت به کفار مقاوم و سرسخت و نسبت به 

 ربان و دلسوز هستند . همدیگر مه

 ، وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل))  
 سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل

در  مؤمنان را ،[  علیه متفق] ((    والحمى بالسهر الجسد

مهربانی ، دوستی و محبت و عطوفت و دلسوزي نسبت به 

ه درد همدیگر  همچون یك پیکر می بینی که چون عضوي ب

آید سایر اعضاي بدن هم در  بی خوابی و تب و لرز با آن عضو 

 همراهی می کنند )و کل بدن آرام و قرار ندارد ( . 

 

 َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيئاً  بِهِ  تُْشِرُكواْ  َوالَ  للا َواْعُبُدواْ }
 َواْلَمَساكِينِ  َواْليََتاَمى اْلُقْربَى َوبِِذي إِْحَساناً 
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 بِالَجْنبِ  َوالص اِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  ْلُقْربَىا ِذي َواْلَجارِ 
بِيلِ  َواْبنِ  ، خداوند [  32:  النساء] { أَْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  َوَما الس 

را بپرستید و شریکی براي وي قایل نشوید و نسبت به پدر و 

مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و 

شین و همکار و در راه مانده و آنچه مالك همسایه دور و هم ن

 شده است دستانت ) بردگان و کنیزان ( نیکی کنید . 

 إلى فليحسن ، اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من))  
 فليكرم ، اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ، جاره
 فليقل ، اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ومن ، ضيفه
کسی که بخدا و روز آخرت ،  [  مسلم رواه] ((   ليسكت أو خيراً 

ایمان دارد پس در حق همسایه اش نیکی کند و کسی که 

بخدا و روز آخرت ایمان دارد مهمانش را گرامی بدارد و کسی 

که بخدا و روز آخرت ایمان دارد پس سخن نیکو بگوید و یا 

  سکوت کند .

 اإِلْثمِ  َعلَى َونُواْ تََعا َوالَ  َوالتَّْقَوى اْلبرَّ  َعلَى َوتََعاَونُواْ } 
، [  6:  المائدة] { اْلِعَقابِ  َشِديدُ  للا إِنَّ  للا َواتَُّقواْ  َواْلُعْدَوانِ 

و در امور نیك و پرهیزکاري با همدیگر همکاري کنید و در 
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گناه ظلم و تجاوز با همدیگر همکاري نکنید و بترسید از 

  خداوند که همانا خداوند سخت کیفر است . 
 خلف ومن ، غزا فقد للا سبيل في غازياً  هزج من)) 

کسی که ، [  علیه متفق] ((  غزا فقد بخير   أهله في غازياً 

جهادگري را تجهیز کند در راه خدا غزا کرده است و کسی که 

در نبود جهادگر نسبت به خانواده اش نیکی کند در راه خدا 

 غزا کرده است . 

 االدني كرب من كربة مؤمن عن نفس من))  
 ومن ، القيامة يوم كرب من كربة عنه للا نفس
 واآلخرة الدنيا في عليه للا يسر معسر على يسر

 ، واآلخرة الدنيا في للا ستره مسلماً  ستر ومن ،

]   ((  أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في وللا

هر کس مشکلی از مشکالت دنیوي مؤمنی را ، [  مسلم أخرجه

متعال مشکلی از مشکالت قیامت وي را  برطرف کند خداوند

برطرف می کند و کسی که بر کسی که در تنگنا قرار گرفته 

آسان گیرد خداوند متعال در دنیا و آخرت بر او آسان می گیرد 

و هرکس عیب مسلمانی  را بپوشاند خداوند متعال در دنیا و 
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آخرت عیبش را می پوشاند و خداوند متعال در پی کمك و 

ه است مادامی که او در حال کمك و یاري به برادرش یاري بند

 است . 

 

 همیاری و مسئولیت متقابل -2
کمك و یاري کردن مسلمانان و احساس مسئولیت داشتن    

:   نسبت به آنها خواه ظالم باشد یا مظلوم ، الزم و ضروري است 
 يا:  رجل فقال ، ((  مظلوماً  أو ظالماً  أخاك انصر)) 

 كان إن أرأيت ، مظلوماً  كان إذا صرهأن للا رسول

 فإن الظلم من تحجزه)) :  قال ، أنصره؟ كيف ظالماً 

برادرت را یاري کن خواه ستمگر   البخاري  رواه ((   نصره ذلك

باشد یا ستمدیده . مردي گفت : اي پیامبر خدا )ص( اگر 

ستمدیده بود او را یاري می کنم امّا اگر ستمگر باشد چگونه او 

ري کنم ؟ فرمود : او را از ستم بازدار ، این یاري کردن او را یا

 است . 

 يَْأُمُرونَ  بَْعض   أَْولِيَاءُ  بَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ } 
 الصَّاَلةَ  َوُيِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ 
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 ُأولَئِكَ  َرُسولَهُ وَ  اللَّهَ  َوُيِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َوُيْؤتُونَ 
برخی  ،  63توبه/*  َحكِيم   َعِزيز   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهُ  َسيَْرَحُمُهمُ 

ها رستان بعضی دیگرند به انجام نیکیاز مؤمنان دوستان و سرپ

نماز را برپا می دهند و از انجام بدیها باز می دارند و می فرمان 

       رمان و پیامبرش را ف می پردازند و خدا دارند و زکات را

می برند آنان کسانی هستند که خداوند متعال به زودي به آنها 

 است . اوند مقتدر سنجیده کار رحم می کند و خد

 أيُّ : وسلم عليه للا صلى للا رسول َسألَ  َرُجالً  أنَّ 
 َوتَْقَرأُ  ، الطََّعامَ  تُْطِعمُ : ))   َقالَ  ؟ َخْير   اإلسالمِ 
الَمَ   ، عَلَیْهِ متفقٌ((  تَْعِرفْ  لَمْ  َوَمنْ  ْفتَ َعرَ  َمنْ  َعلَى السَّ

چیزي در اسالم نیکو است ؟  یامبر )ص( پرسید : چهمردي از پ

فرمود : خوراک دادن به دیگران ، سالم کردن بر کسی که 

 بشناسی یا نشناسی . 

 بَِعْفو   َعْبداً  للاُ  َزادَ  َوَما ، َمال ِمنْ  َصَدَقة   نََقَصتْ  َما))   
] ((  وجل عز للاُ  َرَفَعهُ  إاِلَّ  هلل أَحد   تَواَضعَ  َوَما ، اً ِعز   إاِلَّ 

فاق کاسته نشده است و بر کسی که هیچ مالی با ان ،[  مسلم هروا

ذشت کرده خداوند جز عزت و سربلندي به وي نیفزوده و گ
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کسی براي رضاي خدا فروتنی ننموده مگر خداوند متعال مقام 

 و منزلتش را باال برده است . 

همه افراد جامعه اسالمی موظفند که امور پسندیده را     

 منكم رأى َمن))  ترویج و منکر و ناروا را از میان بردارند . 

 فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغي ِره ، منكًرا
 رواه] ((  اإليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن

درت و هرکس از شما ناروایی دید ، پس باید با ق ،[  مسلم

و اگر  یی خود آن را تغییر دهد ، اگر نتوانست با زباناتوان

ف ترین حالت یباشد و این ضع نتوانست با دل از آن متنفر

 ایمان است . 

 إلى جائع وجاره شبعان بات من بي آمن ما))  
به من ایمان ندارد کسی   رواه الطبرانی ،((  به يعلم وهو جنبه

و  در کنار وي گرسنه باشد  یر بخوابد و همسایه اشکه شب س

 در حالی او خبر داشته باشد . 
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 نیکی و احسان -1
نیکی و احسان ) برّ ( اسمی جامع براي تمامی امورات خیر و 

 تقوي است .

 اْلَمْشِرقِ  قِبَلَ  ُوُجوَهُكمْ  تَُولُّواْ  أَن اْلبِرَّ  لَّْيسَ } 
 اآلِخرِ  َواْليَْومِ  هِ بِالل   آَمنَ  َمنْ  اْلبِرَّ  َولَـكِنَّ  َواْلَمْغِربِ 
 ُحب ِهِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآتَى َوالنَّبِي ِينَ  َواْلكَِتابِ  َواْلَمآلئَِكةِ 

بِيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساكِينَ  َواْليََتاَمى اْلُقْربَى َذِوي  السَّ
آئِلِينَ   الزََّكاةَ  َوآتَى الصَّالةَ  َوأََقامَ  الر َِقابِ  َوفِي َوالسَّ
 فِي َوالصَّابِِرينَ  َعاَهُدواْ  إَِذا ِهمْ بَِعْهدِ  َواْلُموُفونَ 
رَّاء اْلبَْأَساء  َصَدُقوا الَِّذينَ  ُأولَـئِكَ  اْلبَْأسِ  َوِحينَ  والضَّ
نیست که  نیکی آن  ، [ 155:  البقرة] {  اْلُمتَُّقونَ  ُهمُ  َوُأولَـئِكَ 

رو و چهره را  بسوي مشرق و مغرب کنید ) و ظاهر آراسته 

لکه نیکی از آنِ کسی است که ایمان دینی بخود گیرید ( ب

سمانی و روز آخرت و فرشتگانش و کتابهاي آ بیاورد بخدا و

پیامبران و مال را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و 

یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و نیازمندان و در راه آزادي 

ی که بردگان بدهد و نماز برپا دارد و زکات را بپردازد و هنگام

عهد و پیمان بستند بدان وفا کنند و در سختی و رنج و در 
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میدان کارزار و جنگ شکیبا باشند ، آنان کسانی هستند که 

 راست گفتند و آنان همان پرهیزکارانند . 

 اإِلْثمِ  َعلَى تََعاَونُواْ  َوالَ  َوالتَّْقَوى اْلبر ِ  َعلَى َوتََعاَونُواْ  }
 6:  المائدة] {  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الل هَ  إِنَّ  لل هَ ا َواتَُّقواْ  َواْلُعْدَوانِ 

و در امور نیك و پرهیزکاري با همدیگر همکاري کنید و در  [

ظلم و تجاوز با همدیگر همکاري نکنید و بترسید از و گناه 

 خداوند که همانا خداوند سخت کیفر است .
 أن وكرهت ، صدرك في حاك ما واإلثم ، الخلق حسن البِر  )) 

نیکی ، اخالق نیکوست و [ ،  6553] رواه مسلم : ((  النَّاس علیه یطلع

که در دل تو چیزي ایجاد کند و از  چیزي است گناه هر آن

 آگاه شدن مردم بر آن ناخشنود و بیمناک باشی.

احسان انجام نیکیها به نحو احسن و بهترین وجه است و 

 احسان دو نوع است : 

یا  خداوند : بجاي آوردن حق  احسان در عبادت خداوند -1

نحو احسن است . چون از پیامبر  متعال به دعبادت خداون

 رباره احسان پرسیده شد فرمود : )ص( د
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[  مسلم رواه]  (( یراك فإنه تراه تكن لم فإن ، تراه كأنَّك هللا تعبد أن)) 

آنچنان عبادت کنی گویی که او را می بینی ، را اینکه خداوند  ،

 وي را نبینی همانا او تو را می بیند .  پس اگر تو

احسان در حق بندگان خدا : بر شخص مؤمن الزم است با  -6

و به نحو  دبهره گیري از تمامی استعدادها و تواناییهاي خو

احسن در جلب منافع و دفع مضرات براي مخلوقات خداوند 

 تالش نماید 

 اْلَفَسادَ  تَْبغِ  َوال إِلَْيكَ  اللَّهُ  أَْحَسنَ  َكَما َوأَْحِسن }
 [ 55:  القصص] {  اْلُمْفِسِدينَ  ُيِحبُّ  ال اللَّهَ  إِنَّ  اْلَْرضِ  فِي

، ) و در حق دیگران ( نیکی کن آنچنانکه خداوند با تو نیکی 

خداوند تبهکاران را  اکرده است و در زمین فساد مجوي همان

 دوست نمی دارد . 

[  1955:  مسلم] ((  شيء كل ِ  على اإلْحَسان كتب للا إنَّ 

واجب گردانده وند متعال نیکی را در هر چیزي بی شك خدا ،

 است . 

ي َِئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  تَْسَتِوي َوال}   ِهيَ  بِالَّتِي اْدَفعْ  السَّ
 َولِي   َكأَنَّهُ  َعَداَوة   َوبَْيَنهُ  بَْيَنكَ  الَِّذي َفإَِذا أَْحَسنُ 
اَها َوَما*  َحِميم   اَها َوَما َصبَُروا ِذينَ الَّ  إاِلَّ  ُيلَقَّ  ُذو إاِلَّ  ُيلَقَّ
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نیکی و بدي مساوي نیستند و ، [  35 ، 31:  فصِّلت] {  َعِظيم   َحظ   

بدي را با روشی که نیکوتر است دفع کن ، پس کسی که میان 

تو و او دشمنی است ) در اثر نیکی ( گویی که دوستی صمیمی 

ه شکیبایی است . و بدان مقام نمی رسند مگر کسانی ک

ورزیدند و بدان دست نمی یابند مگر کسی که داراي بهره 

 عظیمی باشد . 

احسان نسبت به والدین ، اقوام و خویشان و تمامی افراد       

جامعه اسالمی با نرمی در گفتار و سهولت در معامله و 

راهنمایی آنها ، تعلیم ناآگاهان ، و اعتراف به حق آنها ، و 

ان و برداشتن اسباب آزار و اذیت آنها از سرِ رساندن نفع به آن

راه ، و دعاي خیر در  حقِ آنها ، از جمله احسان نسبت به آنها 

 است .

 انس و الفت با دیگران -7
مأنوس بودن ، ارتباط و اتفاق با دیگران همراه با محبت و 

 دوستی است 

 بَْينَ  َفأَلَّفَ  َداءأَعْ  ُكنُتمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  الل هِ  نِْعَمةَ  َواْذُكُرواْ  }
، و  [ 113:  عمران ال] { إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  َفأَْصبَْحُتم ُقلُوبُِكمْ 
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ران جاهلیت ر خود یاد کنید آنگاه که ) در دونعمت خداوند را ب

( دشمنان همدیگر بودید ) و در سایه اسالم ( میان قلب هاي 

ن دینی شما دوستی و الفت ایجاد کرد پس در سایه او برادرا

 یکدیگر شدید .   

اوس و خزرج در دوران جاهلیت ، دو طایفه مهم مدینه    

پیوسته در حال جنگ و دشمنی و عداوت با همدیگر بودند در 

سایه ایمان و اسالم برادران محبوب و خیر خواه و دلسوز 

همدیگر شدند و در همه امور با همدیگر همکاري متقابل 

 داشتند . 

واقعی ، جامعه اي مأنوس و متألف ، متحد و جامعه اسالمی    

متفق با یکدیگر هستند چون اعضاي آن نرمخو ، خوش اخالق 

 ال فیمن خیر وال ، ویُْؤلَف یأْلَف المؤمن))  .  و آسانگیر هستند
)  ح والبیهقی ، 53 ص 1 ج الحاکم ،(  9185)  ح المسند]  (( یُْؤلَف وال یأْلَف

     د و دیگران با او مأنوسی آمیزدیگران م مؤمن با  (  61265

نوس نمی شود و دیگران هم می شوند و کسی که با دیگران مأ

 با وي معاشرت نمی کنند ، خیري در او نیست . 

امام غزالی گوید : انس و الفت محصول اخالق نیکو است و      

تفرقه و جدایی محصول بد خُلُقی است . اخالق نیکو محبت و 
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د می نماید و  بد اخالقی کینه و حسادت و انس و توافق ایجا

تنفر ایحاد می نماید . در صورت وجود انس و الفت در میان 

و دیدگاه ، تأثیري بر اخوت  افراد جامعه اسالمی ، اختالف آراء

 ت متقابل نخواهد داشت . و محب

 

 خوشرویی و بشاشت -7
 .خوشرویی همراه با سرور و  تبسم و استقبال گرم است 

  طَلْق بوجه أخاك تلقى أن ولو ، شیئًا المعروف من تحقرنَّ  ال))   
کی را حقیر نشمارید و اگر چه هیچ چیزي از نی ،: مسلم رواه(( 

 وي گشاده با برادرت دیدار کنی . با ر

 ونهیك بالمعروف وأمرك ، صدقة لك أخیك وجه في تبس مك))  
جل وإرشادك ، صدقة المنكر عن  لك الضَّالل أرض في الرَّ

جل وبصرك ، صدقة ديء للرَّ  وإماطتك ، صدقة لك البصر  الرَّ
 من وإفراغك ، صدقة لك الطریق عن والعظم والشَّوكة الحجر
تبسمت روبروي    الترمذي رواه ،(( صدقة لك أخیك دلو في دلوك

برادرت براي تو صدق است ، و امر به معروف و نهی از منکر تو 

زمین نا آشنا براي تو صدقه است و راهنمایی شخص در سر

صدقه است و راهنمایی نابینا صدقه است و برداشتن سنگ و 
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خار و استخوان از راه عبور و مرور مردم صدقه است  و ) بیرون 

آوردن آب از چاه و ( ریختن آن در دلو آب برادرت براي تو 

 صدقه است . 

خوشرویی و بشاشت سبب ایجاد محبت و انس و الفت بیشتر 

 سلمان و افراد جامعه اسالمی می شود . در میان م

 

 حسن ظن -5
حسن ظن ، گمان نیك و برتري جانب خیر بر جانب شر در 

 .است  انمسلمان حقِ

 بَْعضَ  إِنَّ  الظَّن ِ  م ِنَ  َكثِيًرا اْجَتنُِبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}
 اي کسانی که ایمان آورده اید ، 36حجرات/إِْثم  ....  الظَّن ِ 

از بسیاري از گمانها بپرهیزید بی شك برخی از گمانها گناه 

 است . 

 لَْوال }درباره تهمت بر حضرت عایشه )رض( می فرماید :     

 بِأَنُفِسِهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  ظَنَّ  َسِمْعُتُموهُ  إِذْ 
که امی چرا هنگ ،[  16:  النور]  { مُّبِين   إِْفك   َهَذا َوَقالُوا َخْيًرا
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آن ) تهمت ( را شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر 

 گمان نیکو نبردید و نگفتند این دروغ و تهمتی آشکار است . 
 وال ، تحسَّسوا وال ، الحدیث أكذب الظَّن فإنَّ  ، والظَّن إیَّاكم))  

 وكونوا ، تباغضوا وال ، تدابروا وال ، تحاسدوا وال ، تجسَّسوا
از المسند    فی أحمد واإلمام المفرد األدب فی رواه البخاري  (( إخوانًا هللا عباد

. گمان دروغ ترین سخن است اظن و گمان برحذر باشید همان

یکدیگر جاسوسی و کنجکاوي نکنید و نسبت به  در امورو 

همدیگر حسد نورزید و یکدیگر را تعقیب نکنید و نسبت به 

 دینی یکدیگر باشید .  همدیگر کینه نورزید و بلکه برادران

سوء ظن از جانب شیطان است و سبب اختالف و تفرق و      

 کینه و دشمنی در میان مسمانان می شود . 

 

 آسانگیری -9
خداوند بر بندگانش سخت نمی گیرد پس شما هم بر     

همدیگر سخت نگیرید تا خداوند متعال هم بر شما سخت 

 نگیرد . 

 ُيِحبُّ  َوللاُ  النَّاسِ  َعنِ  َوالَعافِينَ  الَغْيظَ  َوالَكاِظِمينَ } 
  131:  عمران آل {  الُمْحِسنينَ 
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و فرو خورندگان خشم و در گذرندگان از مردم ) باشید ( و 

 خداوند چنین نیکوکارانی را دوست می دارد . 

] {  الَجاِهلينَ  َعنِ  َوأْعِرضْ  بِالُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ } 

عفو و گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از  ،[  199:  األعراف

 مشرکان مباش .

:  الشورى] {  اْلُُمورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إنَّ  َوَغَفرَ  َصبَرَ  َولَمنْ } 

و کسی که شکیبایی ورزد و درگذرد همانا این امور از  ،[  13

جمله کارهاي مهمی است که بایستی براي انجام آن عزم را 

  جزم کرد .

 بَْينَ  وسلم عليه للا صلى للا رسول ُخي ِرَ  َما))  
 َفإنْ  ، إثماً  يَُكنْ  لَمْ  َما ، أْيَسَرُهَما أََخذَ  إاِلَّ  َقطُّ  أْمَرْينِ 
 رسول اْنَتَقمَ  َوَما ، ِمْنهُ  النَّاسِ  أْبَعدَ  َكانَ  ، إثماً  َكانَ 
 ، َقطُّ  َشْيء   في لَِنْفِسهِ  وسلم عليه للا صلى للا
 متفقٌ((   تََعالَى هللِ  َفيَْنَتِقمَ  ، للا ُحْرَمةُ  َتَهكَ تُنْ  أن إاِلَّ 

، به پیامبر )ص( هرگز حق انتخاب بین دو کار داده نشد  عَلَیْهِ

آسانترین د پیامبر )ص( در صورتی که گناه نمی بو مگر اینکه

پس اگر گناه بود پیامبر )ص( دورترین راه را برمی گزید 

هرگز بخاطر خودش از کسی  اشخاص از آن بود ، پیامبر )ص(
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انتقام نگرفت مگر اینکه دین خداوند  مورد هتك حرمت قرار 

 گرفته می شد پس در آن صورت انتقام می گرفت . 

ُروا))   ِ ُروا َوالَ  يَس  ِ ُروا ، تَُعس  ِ ُروا َوالَ  َوبَش  ،  عَلَیْهِ متفقٌ((  تَُنف ِ

ران آسان بگیرید و سخت مگیرید و مژده و بشارت دهید و دیگ

 را متنفر و گریزان مکنید . 

 إِالَّ شَیْءٍ مِنْ یُنْزَعُ وَالَ ، زَانَهُ  إِالَّ شَیْءٍ فی یَکُونُ الَ الرِّفْقَ إنَّ))   

، بی شك نرمی و آسانگیري براي هر چیزي  مسلم رواه((  شَانَهُ

از چیزي گرفته  ) نرمی و آسانگیري (  مایه زینت آن است و

 زشت و ناخوشایند می نماید . را ن نمی شود مگر اینکه آ

 

 گذشتعفو و   -01
 

] {  اْلَجاِهلينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِالُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ } 

عفو و گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از  ،[199:  األعراف

 مشرکان مباش .

دیگران به نیکی از [   85:  الحجر] {  اْلَجِميلَ  الصَّْفحَ  َفاْصَفحِ } 

 گذشت کن . 
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 النور] {  لَُكمْ  للاُ  يَْغِفرَ  أنْ  تُِحبُّونَ  أالَ  َوْليَْصَفُحوا َوْليَْعُفوا} 

) و مؤمنان ( باید عفو کنند و چشم پوشی نمایند آیا ، [  66: 

 دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد . 

پیامبر )ص( براي دعوت اهل طائف به اسالم به نزد  که هنگامی

ان آن قوم رفت و آنان از پذیرش اسالم امتناع ورزیدند و سر

عالوه بر توهین و اهانت بر او ، اراذل و اوباش را بر علیه او 

تحریك کردند و با سنگ پرانی و دشنام آن حضرت را از 

سرزمین خود بیرون کردند جبرئیل نزد آن حضرت آمده و 

ر شما فرمود این فرشته فرمانرواي کوهها است می گوید اگ

بخواهی کوهها را بر سر این قوم فرو می ریزم پیامبر رحمت 

 من أصالبهم من للا يخرج أن أرجو بل )ص( فرمود :

نه ،   ( [ 3631)  البخاري هروا ]  (( شيًئا به يشرك ال للا يعبد

امیدوارم از نسل اینان کسانی متولد شوند که خداوند متعال را 

 ائل نشوند .پرستش کنند و شریکی براي وي ق

 پوشاندن عیب و گناه  -00
بر شخص مؤمن الزم است که از بیان گناهان خود و عیوب     

 دیگران به شدت بپرهیزد بلکه همچون ستار العیوب آنها را 



 

 249 

 پنهان دارد. 

 

 الَِّذينَ  فِي اْلَفاِحَشةُ  تَِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  }
ْنيَا فِي أَلِيم   َعَذاب   لَُهمْ  آَمُنوا  يَْعلَمُ  َواللَّهُ  َواآلِخَرةِ  الدُّ
ت بی شك کسانی که دوس[  19:  النُّور]  {تَْعلَُمونَ  ال َوأَنُتمْ 

دارند  گناهان زشت و ناروا در میان مؤمنان پخش شود براي 

آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است و خداوند ) عواقب 

   ید .شوم این کار را ( می داند و شما نمی دان

 یعمل أن:  المَجاهرة من وإنَّ  ، المَجاهرین إال معافى أمَّتي كل  
جل  یا:  فیقول ، علیه هللا َستَره وقد یصبح ثمَّ  ، عماًل  باللَّیل الرَّ
 ویصبح ، رب ه یَْستُره بات وقد.   وكذا كذا البارحة عملت ، فالن

و مغفرت ، همه امتم مورد عفو متفق علیه  (( عنه هللا ِسْتر یكشف

نندگان گناهان ، اینکه کسی  در قرار می گیرند مگر آشکار ک

که می شود و صبح می کند در حالی  مرتکب گناهی شب

خداوند آن را پوشانده است ، پس خود می گوید : فالنی 

دیشب فالن کار و فالن را کردم  و در حالی که شب کرده بود 

خدا را بر پوشانده بود و صبح کرد و پوشش  خداوند آن را

 د . داشت  و آن را آشکار گردان
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نیا في هللا َستَره ، مسلم على َستَر من)) ...   رواه  ... (( واآلخرة الد 

،  هرکس عیب مسلمانی را بپوشاند خداوند در دنیا و مسلم 

 آخرت عیب وي را می پوشاند . 
 تغتابوا ال ، قلبه اإلیمان یدخل ولم ، بلسانه آمن من معشر یا)) 
 هللا یتَّبع َعوراتهم اتَّبع من فإنَّه ، َعوَراتهم تتبعوا وال ، لمسلمینا

اي ،   داود أبو رواه   ((بیته في یفضحه َعْورته هللا یتَّبع ومن ، َعْورته

کسانی که به زبان ایمان آورده و ایمان به قلبش نفوذ نکرده 

است مسلمانان را غیبت و بدگویی نکنید و در پی آبروي آنها 

اشید همانا کسی در پی آبرو و حیثیت دیگران باشد خداوند نب

و هرکس خداوند در پی آبرویش  بود در پی آبرویش خواهد

 باشد در خانه خودش هم باشد آبرویش را می ریزد . 

هنگامی که ماعز بن مالك نزد پیامبر )ص( آمد و اقرار به      

اي ؟ به زنا نمود ، هرگز به او نفرمود با چه کسی زنا کرده 

بر پوشاندن عیب  )ص(  دلیل اهمیت و حریص بودن پیامبر

در دیگران و تأثیر بسیار منفی آشکار شدن این عیب و ننگ 

 . جامعه اسالمی 
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 ارزشهای عالی اسالمی رعایت 
 

 اطاعت از اولی االمر -0
اولی االمر ، متخصصان و صاحبان امر در کلیه امور )      

ادي ، فرهنگی ، علمی ، نظامی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتص

پزشکی و ....( می باشند . و از جمله آنها حُکام و رهبران 

سیاسی جوامع اسالمی می باشند که به شرطی که خود 

مسلمان و پاي بند به اسالم باشند اطاعت از آنها در صورتی که 

معصیت نباشد واجب است و با وجود ظلم و جور قیام مسلحانه 

جایز نیست و صبر و نصحیت به نرمی و آرامی بر علیه آنها 

کفایت می کند چون نبرد مسلحانه و جنگ داخلی به مراتب 

 بدتر از تحمل جور آنها است . 
 

ْمعُ  اْلـُمْسلِمِ  اْلـَمْرءِ  َعلَى))    فِيَمـا َوالطَّاَعةُ  الـسَّ
، ُيْؤَمرَ  أَنْ  إاِلَّ  َوَكِرَه، أََحبَّ   َمْعِصيَة  بِ  ُأِمرَ  َفإِنْ  بِـَمْعِصيَة 
( 9075) ح ومسلم ،( 5522) ح البخاري رواه] ((  طَاَعةَ  َوال َسْمعَ  َفال

بر شخص مسلمان الزم است شنیدن و اطاعت کردن در آنچه [ 

بپسندد و یا ناخوش داشته باشد ، مگر اینکه به نافرمانی دستور 
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داده شود ، پس در امر به معصیت و نافرمانی شنیدن و اطاعت 

 ت .  کردنی نیس

ْمر ، لُِسْلطَان   يَْنَصحَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ ))  
 لَهُ  ُيْبدِ  َفالَ  بِأَ

 ِمْنهُ  َقبِلَ  َفإِنْ  بِِه، َفيَْخلُوَ  بِيَِدِه، لِيَْأُخذْ  َولَكِنْ  َعاَلنِيًَة،
 أحمد رواه] ((  لَهُ  َعلَْيهِ  الَِّذي أَدَّى َقدْ  َكانَ  َوإاِلَّ  َفَذاَك،

(92444 ] )، 
د فرمانروا و حاکم را در کاري نصیحت کند اگر کسی بخواه

پس نباید این کار را آشکارا انجام دهد پس باید با وي خلوت 

کند و خیرخواهی کند ، اگر پذیرفته شد چه خوب و در غیر 

 این صورت ، وظیفه اش را نسبت به وي ادا کرده است . 

 

 نیکی در  حق والدین -1
نیکی در حق آنها از  در اسالم اکرام و احترام والدین و    

اهمیت بسیاري برخوردار است تا جایی که خداوند متعال بعد 

     از پرستش و عبودیت اهلل ، نیکی در حق والدین را مطرح 

 می نماید . 
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 َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيًئا بِهِ  تُْشِرُكوا َوالَ  اللَّهَ  َواْعُبُدوا} 
د متعال را بپرستید و چیزي خداون  [  43:  النساء] ......{   إِْحَسانًا

 را شریك وي مگردانید و نسبت به پدر و مادر نیکی کنید ... 

 سألت:  قال عنه للا رضي مسعود بن للا عبد
 أحب العمل أي:  وسلم عليه للا صلى للا رسول
 أي ثم:  قلت(( .  وقتها على الصالة: ))  قال ؟ للا إلى
 الجهاد: ))  قال ؟ أي ثم:  قلت(( .  الوالدين بر: ))  قال ؟

  علیه متفق((  للا سبيل في

عبداهلل پسر مسعود )رض( گوید از پیامبر )ص( پرسیدم : 

؟ فرمود : بجاي آوردن بوبترین عمل نزد خداوند کدام استمح

؟ فرمود : نیکی به  در وقت خود . گفتم : پس از آن چه نماز

: جهاد در  راه پدر و مادر . گفتم : پس از آن چه عملی : فرمود 

 خدا .  

 وسلم عليه للا صلى للا رسول إلى رجل جاء
: ))  قال صحابتي بحسن الناس أحق من:  فقال
:  قال من ثم قال(( .  أمك ثم: ((  قال من ثم قال((.  أمك

 ،[  علیه متفق] ((   أبوك ثم))  قال من ثم قال(( .  أمك ثم)) 

وارترین مردمان به مردي خدمت پیامبر )ص( آمد و گفت : سزا
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: مادرت . همنشینی و نیکی کردن در حق وي کیست ؟ فرمود 

: مادرت . گفتم : پس از آن ؟ گفت : گفتم : پس از آن ؟ گفت

 .. گفتم : پس از آن ؟ گفت : پدرت مادرت

 دعوة:  فيهن شك ال مستجابات دعوات ثالث))  
 ودعوة ، المظلوم ودعوة ، ولده على الوالد

  ،[  ماجه وابن والترمذي داود وأبو وأحمد البخاري رواه]  ((  المسافر

ته می شوند : دعاي پدر در بدون شك و به یقین سه دعا پذیرف

 زندش ، دعاي مظلوم و دعاي مسافر . حقِ فر

از جمله بزرگترین گناهان کبیره آزار دادن پدر و مادر است .   

 ،[   حِبَّانَ ابْنُ رَوَاهُ] 

 

ه اعضای خانواده ، همسر و نیکی  نسبت ب -4

 فرزندان
دین اسالم ، مسلمانان را  به ازدواج و انتخاب همسر مؤمن      

و صالح تشویق و ترغیب نموده و معیار انتخاب را دین و اخالق 

 قرار داده و این دو مهم را بر سایر امور ترجیح داده است .
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َا، َولأَ  تُ ْنَكحُ ))  َْرَبٍع: لأَماِلأ َا، اْلَمْرأَُة ِلأ َسهأَاا، َوََمَاِلأ
ينأ َترأَبْت َيَداكَ  ينأَاا، فَاْظَفْر بأَذاتأ الدِّ .   علیه متفق  (( َولأدأ

اطر چهار چیز است : مال و ثروت ، شرافت و ازدواج با زن بخ

بزرگی ، جمال و زیبایی و بخاطر دینداریش . پس صاحب دین 

 را از این میان برگزین ، که امید است سبب خیر و برکت شود . 

نْ َيا))  ةُ  الدُّ الَأ نْ َيا اْلَمْرأَُة الصَّ ُر َمَتاعأ الدُّ ]  (( َمَتاٌع، َوَخي ْ

 ،[  1125 ح مسلم، رواه
دنیا همچون کاالیی) موقت و زوال پذیر ( است و بهترین 

 کاالي دنیا زن صالح و نیکوکار است . 

يَنُه َوُخُلَقُه  َمنْ إذا َخَطَب إألَْيُكْم ))    تَ ْرَضْوَن دأ
َنٌة يف اِلرضأ َوَفَساٌد فَ َزوُِّجوُه، إال تَ فْ  َعُلوا َتُكْن فأت ْ

کسی که  ( 6295 ح:  والحاکم ، 1181  ح ، الترمذي رواه]   (( َعرأيضٌ 

اري ) ازکسانتان ( نزد شما آمد و از دین و اخالق براي خواستگ

او راضی بودید پس ) کسانتان را ( به ازدواج وي درآورید اگر 

    چنین نکنید سبب فتنه و فساد بزرگی در زمین  خواهد شد .
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  . معیار نیك بودن شخص ، نیکی در حق همسر است

 رواه (( ْلهلي خيركم وأنا ْلهله خيركم:  خيركم))

،  بهترین شما براي  بهترین شما  .ماجة وابن داود وأبو ذيالترم

و من ) پیامبر ( براي خانواده ام بهترین شما  خانواده اش است 

 هستم . 

همسر صالح هم امر و فرمان خداوند متعال را بجا می آورد و    

صالحی را  هرش اطاعت می نماید و هم فرزندانهم از شو

 تربیت خواهد کرد. 

 ِسنِينَ  َسْبعِ  أَْبَناءُ  َوُهمْ  بِالصَّالَةِ  أَْوالََدُكمْ  ُمُروا))
 َوَفر ُِقوا ِسنِينَ  َعْشرِ  أَْبَناءُ  َوُهمْ  َعلَْيَها َواْضِرُبوُهمْ 

، در 195،  وأبو داود : ح  2552رواه أحمد : ح   ((اْلَمَضاِجع فِي بَْيَنُهمْ 

حالی که فرزندانتان هفت ساله هستند آنها به اقامه نماز فرمان 

دهید و در ده سالگی ) اگر نماز نخواندند ( آنها را تنبیه کنید و 

 ر وبرادر ( در بستر جدا هم بخوابند . در همین سن ) خواه

 َهبْ  َربََّنا يَُقولُونَ  َوالَِّذينَ }  از جمله دعاي عبادالرحمن :

 لِْلُمتَِّقينَ  َواْجَعْلَنا أَْعُين   ُقرَّةَ  َوُذر ِيَّاتَِنا أَْزَواِجَنا ِمنْ  لََنا
و کسانی که می گویند : پروردگارا به ، [   51:  الفرقان] { *  إَِماًما

ما همسران و فرزندان ) نیکوکاري ( عطا کن مایه روشنی 
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چشمان و افتخار ما باشند و ما را پیشوا و راهنماي پرهیزکاران 

 بگردان . 
 

 نَاًرا َوأَْهلِيُكمْ  أَْنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا} 
 ِشَداد   ِغاَلظ   َماَلئَِكة   َعلَْيَها َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها

] {   )ُيْؤَمُرونَ  َما َويَْفَعلُونَ  أََمَرُهمْ  َما اللَّهَ  يَْعُصونَ  الَ 

اي کسانی که ایمان آورده اید خود و اعضاي  ،[  2:  التحریم

خانواده اتان را از آتش دوزخ برحذر دارید آتشی که سوخت آن 

مردمان و سنگ ها هستند فرشتگانی بر آن گمارده شده اند 

ت ختگیرند و در آنچه خداوند به آنها امر کرده استندخو و س

به آنها امر شده است انجام  نافرمانی نمی کنند و هر آنچه که

 می دهند . 

 

 بجای آور دن صله رحم -2
صله ارحام به معنی نیکی کردن نسبت به خویشاوندان     

است با مال ، عیادت ، دیدار ، خدمت ، سالم و احوال پرسی ، 

از وي ، عفو و روي گشاده ، نصیحت و خیرخواهی ، دفع ستم 

 گذشت و ... 



 

 258 

قطع صله رحم به معنی ترک ارتباط و نیکی در حقِ آنهااست . 

صله رحم از بزرگترین عبادات و ترک آن بزرگترین گناهان 

 است . 

 َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيًئا بِهِ  تُْشِرُكوا َوالَ  اللَّهَ  َواْعُبُدوا} 
 اْلَمَساكِينِ وَ  َواْليََتاَمى اْلُقْربَى َوبِِذي إِْحَسانًا
 بِاْلَجْنبِ  َوالصَّاِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلُقْربَى ِذي َواْلَجارِ 
بِيلِ  َواْبنِ  خداوند را  *  ..... أَْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  َوَما السَّ

بپرستید و شریکی براي وي قایل نشوید و نسبت به پدر و مادر 

اوند و و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویش

همسایه دور و هم نشین و همکار و در راه مانده و آنچه مالك 

 شده است دستانت ) بردگان و کنیزان ( نیکی کنید . 
 

 في له وينسأ رزقه، في له يبسط أن أحب من)) 
کسی که دوست دارد رزق و   علیه متفق (( رحمه فليصل أثره

حم را صله ر وان شود و  اجلش به تأخیر افتد پسروزي وي فرا

 بجاي  آورد . 

 العقوبة لصاحبه للا يعج ل أن أجدرُ  ذنب   من ما)) 
خرُ  ما َمعَ  الدنيا في , البغي من: اآلخرة في له يَدَّ

هیچ گناهی سزاوارتر  والترمذي،, داود أبو رواه  ((الرحم وقطيعة
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نیست به اینکه خداوند براي عقوبت مرتکبش در دنیا تعجیل 

مت هم برایش ذخیره شود از گناه کند همراه با آن جرم قیا

 سرکشی و مردم آزاري و قطع روابط خویشاوندي . 

} قطع کننده رحم ملعون و از رحمت خداوند محروم است : 

 َويَْقطَُعونَ  ِميَثاقِهِ  بَْعدِ  ِمنْ  اللَّهِ  َعْهدَ  يَْنُقُضونَ  َوالَِّذينَ 
 ُأولَئِكَ  اْْلَْرضِ  فِي َوُيْفِسُدونَ  ُيوَصلَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أََمرَ  َما

ارِ  ُسوءُ  َولَُهمْ  اللَّْعَنةُ  لَُهمُ  ، و کسانی که [  65:  الرعد] {   الدَّ

       بستن و استوار داشتنشاز عهد و پیمان خداوند را بعد 

می شکنند و آنچه را که خداوند امر کرده است پیوند شود ، 

است می گسلند و فساد و تبهکاري در زمین می نمایند بر آنان 

و محرومیت از رحمت خدا ، و برایشان سراي بد دوزخ لعنت 

 است . 
 

 نیکی در حق همسایه -1
اسالم در حقِ همسایه سفارش به نیکی و احسان نموده    

است و آزار دادن همسایه با گفتار و کردار را حرام نموده است 

 . 
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َوالِ  َشْيًئا بِهِ  تُْشرُِكوا َوال للاَ  َواْعُبُدوا  َدْينِ َوبِالْ
يََتاَمى الُْقْربَى َوبِِذي إِْحَسانًا  َواْلَمَساكِينِ  َوالْ
 َوالصَّاِحبِ  الُْجُنبِ  َواْلَجارِ  الُْقْربَى ِذي َوالَْجارِ 
بِيلِ  َواْبنِ  بِالَْجْنبِ  :  النساء] {  أَْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  َوَما السَّ

خداوند را بپرستید و شریکی براي وي قایل نشوید و  ،[  32

بت به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و نس

همسایه خویشاوند و همسایه دور و هم نشین و همکار و در راه 

مانده و آنچه مالك شده است دستانت ) بردگان و کنیزان ( 

 نیکی کنید . 
 

 أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما))  
مرا به رعایت حق پیوسته جبرئیل  ، علیه متفق  (( سيورثه

همسایه سفارش می نمود تا جایی که پنداشتم ممکن است 

 همسایه از همسایه ارث ببرد . 

 قيل(( ]   يؤمن ال وللا يؤمن، ال وللا يؤمن ال وللا))  
 جاره يأمن ال الذي:  : ))  قال ؟ للا رسول يا من

سوگند بخداوند ایمان ندارد، سوگند  ، علیه متفق((   بوائقه

خداوند ایمان ندارد، سوگند بخداوند ایمان ندارد، گفته شد ب
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کسی که  همسایه  فرمود : چه کسی اي پیامبر خدا )ص( ؟

 اش از آزار و اذیت او در امان نیست . 

همسایه اگر کافر باشد یك حق برگردن مسلمان دارد و آن    

قِ ق ، حهم حقِ همسایگی است اگر  مسلمان باشد دو ح

مسلمانی و اگر خویشاوند باشد سه حقِ  حقهمسایگی و 

 دارد .  را همسایگی ، مسلمانی و خویشاوندي

حقِ همسایگی : سالم کردن بر او ، جویاي وضع و حالش شدن 

، کمك کردن به وي در صورت نیاز ، هنگام بیماري عیادت از 

وي ، تسلیت و تبریك ، پوشاندن عیوب ، عدم نظر به حریم او، 

ري و ، یا فرزندانش و ارشاد و راهنمایی آنهامهربانی نسبت به 

 ذیت و آزار وي می باشد . همکاري در صورت نیاز و عدم ا

نزد پیامبر )ص( از زنی سخن به میان آمد که فراوان  يبار   

می گرفت ، اما همسایه اش را  نماز می خواند و بسیار روزه 

 أحمد اهروآزار می داد . پیامبر )ص( فرمود : جایش آتش است .  

  حبان وابن والبزار
 

 يشكو وسلم عليه للا صلى النبي إلى رجل جاء
 أو الثالثة في له قال ثم اصبر،:  : ))  له فقال جاره

 فجعل فطرحه ، الطريق في متاعك اطرح الرابعة
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 آذاني فيقول، لك؟ ما ويقولون به يمرون الناس
 متاعك رد له وقال جاءه حتى جاره فيلعنون جاري،
.    ، وحاكم[ داود أبو رواه ((  أعود ال وللا فإني نزلكم إلى

مردي به خدمت پیامبر )ص( آمد و از همسایه اش شکایت 

کرد پیامبر )ص( فرمود : صبر کن ، باز براي بار سوم یا چهارم  

به خدمت پیامبر )ص( آمد. پیامبر )ص( فرمود : خانه ات را 

وسایل را بیرون آورد و  تخلیه و وسایلت را سرِ راه بگذار ، او هم

مردم که از کنارش می گذشتند می پرسیدند جریان چیست ؟ 

او هم می گفت همسایه ام اذیتم می کند ، پس مردمان 

همسایه اش را لعنت می کردند تا اینکه همسایه اش آمد و 

گفت وسایلت را داخل خانه ات ببر سوگند به خداوند دیگر 

ار و اذیتی از من نخواهی دید سوي  تو دیگر نخواهم آمد ) و آز

 . ) 

من مؤ((  جائع وجاره يشبع الذي المؤمن ليس))  

 نیست کسی که سیر و همسایه اش گرسنه باشد . 
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 اکرام مهمان -7
اکرام و احترام مهمان در اسالم جزو مکارم اخالق و خصال     

پسندیده اي است که معموالً پیامبران بدان آراسته بوده اند . 

 بر )ص( در این با ره می فرماید : پیام

 فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان ... ومن))  
کسی که به خدا و  روز آخرت ایمان  ،[  علیه متفق] ((  ضيفه

 دارد باید براي مهمانش اکرام و احترام قایل شود . 

از حد یك شبانه روز تجاوز ننماید و در  است مهمانی  هترب   

روز است و بعد از آن مهمان سه تاً مهمانی تا صورت لزوم نهای

 محسوب نمی شود . 

 ضيَفهُ  فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان من))   
 ، وليلة   يوم  : قال ؟ جائزتُه وما:  قالوا ، جائزتَهُ 

 صَدقة   فهو ذلك بعد كان وما ، أيام ثالثة والضيافة
 آخرت ایمان کسی که به خدا و  روز ،[  علیه متفق]  ((  عليه

زش اکرام و احترام قایل دارد باید براي مهمانش در حد جائ

شود . پرسیدند حد جائزش چیست ؟ فرمود : یك شبانه روز و 

مهمانی حداکثر سه روز است و بعد از آن براي او صدقه 

 محسوب می شود . 
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گفتار نیك ، گشاده رویی ، خدمت به مهمان ، در زمره اکرام 

 مهمان می باشد .

 

 دوری ازگناهان کبیره  -7
 

ْكبَرِ  ُأنَب ُِئُكمْ  أاَل))  حدیث اوّل :
 بَلى: َقالُوا ثاَلثًا، اْلَكبائِرِ  بِأَ

 اْلوالَِدْينِ  َوُعقوقُ  بِاهللِ  اإِلْشراكُ : َقالَ  للِا، َرُسولَ  يا
 َفما َقالَ  الز ورِ  َوَقْولُ  أاَل َفقالَ  ُمتَّكًِئا، َوكانَ  َوَجلََس،

پیامبر  ،[  علیه متفق] ((  َسَكتَ  لَْيَتهُ  ُقْلنا َحت ى هاُيَكر ِرُ  َزالَ 

به  را آگاه باشید خبر می دهم شما :  )ص( سه بار فرمود

بزرگترین گناهان کبیره . یاران گفتند : بلی اي پیامبر خدا 

)ص( . فرمود : شریك قایل شدن براي خدا ، آزار و اذیت پدر و 

داد و فرمود : بدانید  سپس پیامبر )ص( نشست و تکیه ،مادر

سخن ) پس پیوسته تکرار می کرد آن را ،سخن دروغ و ناروا 

تا جایی که ) در اثر شدت شفقت و دلسوزي  (دروغ و ناروا

اینقدر خود را  ) ونسبت به وي ( گفتیم کاش ساکت می شد 

 اذیت نمی کرد ( . 
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 َحرَّمَ  دْ َفقَ  بِاللَّهِ  ُيْشِركْ  َمنْ  إِنَّهُ }  ورزیدن به خدا :  شرک

 ِمنْ  لِلظَّالِِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ 
به یقین کسی که به خداوند شرک  ،[  56:  المائدة] {  أَْنَصار  

بورزد خداوند بهشت را بر وي حرام کرده است و جایگاهش 

 آتش و براي ستمگران هیچ یار و یاوري نیست . 

 َذلِكَ  ُدونَ  َما َويَْغِفرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  يَْغِفرُ  ال اللَّهَ  إِنَّ } 
 َعِظيماً  إِْثماً  اْفَتَرى َفَقدِ  بِاللَّهِ  ُيْشرِكْ  َوَمنْ  يََشاءُ  لَِمنْ 

همانا خداوند شرک به خود را نمی بخشد و غیر  ،[  18:النساء] { 

از آن ) شرک ( را براي هر کس که بخواهد می بخشد هرکس 

ک بورزد پس گناه بزرگی را بربسته و مرتکب به خداوند شر

 شده است . 

 صلى للا رسول إلى رجل جاء :  آزار و اذیت والدین

 ، الهجرة على أبايعك جئت:  فقال وسلم عليه للا
 إليهما ارجع: ))  فقال ، يبكيان أبوي وتركت

 وابن والنسائی داود وأبو أحمد رواه ((  أبكيتهما كما فأضحكهما

ي خدمت پیامبر )ص( آمد و گفت آمده ام تا بر مرد  ماجه

هجرت در راه خدا با تو بیعت کنم و پدر و مادرم را رها کردم و 
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را در حالی گریه می کردند . فرمود : به سوي آنها برگرد و آنها 

 بخندان آنچنانکه گریان کرده اي .  

 اْلَعاقُّ :  ةِ اْلِقيَامَ  يَْومَ  إلَْيِهمْ  اللَّهُ  يَْنظُرُ  الَ  ثاََلثَة  ))  
 وَالْبَزَّارُ النَّسَائِیُّ،((  َعطَاَءهُ  َواْلَمنَّانُ ,  اْلَخْمرِ  َوُمْدِمنُ ,  لَِوالَِدْيهِ 

قیامت با رحمت بر آنها  سه گروه خداوند متعال در روز،  وَالْحَاکِمُ

: آزار و اذیت کننده پدر و مادر  و دائم الخمر و نمی نگرد

بر عطا و بخشش منت می همیشه مست و کسی که در برا

 گذارد . 

 ِمنَ  الر ِْجسَ  َفاْجَتنُِبوا }  شاهدي و گواهی دروغ دادن :

بتها دوري  از پلید بودن{ ((  الزُّورِ  َقْولَ  َواْجَتنُِبوا اْْلَْوثَانِ 

 کنید و همچنین از شهادت دروغ .

شهادت دروغ در ردیف پرستش بتها قرار داده شده است    

بی گناهی  دروغ موجب ریخته شدن خون تشهادزیرا چه بسا 

به ناحق و هتك حرمت و ناموس پاکان و سلب حق مُسَلَم 

 اموال و حقوق دیگران  شود . 

 عنه للا رضي - مسعود بن للا عبد عن حدیث دوّم :

 أي:   وسلم عليه للا صلى النبي سألت: قال -
 ووه ند اً  هلل تجعل أن : )) قال  ؟ للا عند أعظم الذنب
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:  قال ؟ أي ثم:  قلت ، لعظيم ذلك إن:  قلت خلقك،
 أي ثم:  قلت ، معك يطعم أن تخاف ولدك تقتل وأن
، عبداهلل پسر  علیه متفق ((  جارك حليلة تزاني أن:  قال ؟

مسعود )رض( گوید از پیامبر )ص( پرسیدم : کدام گناه نزد 

 یشخداوند بزرگ است ؟ فرمود : خدایی که تو را آفریده برا

فرزندت  : پس از آن ؟ فرمود شریك و همتا قایل شوي . گفتم :

 بخورد بکُشی . گفتم : پس از آن ؟ را از ترس اینکه طعامت را

 فرمود : زنا کردن با زن همسایه ات . 

و اقبح تر از قتل و  ن جزو گناهان کبیره و قبیح بوده این گناها

 ي ويز ترس شریك شدن او با رزق روززنا ، کشتن فرزند ا

است در حالی که خداوند متعال رازق و روزي رسان همگان 

است . و قبیح ترین زنا ، زناي با زن همسایه و خیانت در حق 

 وي است . 

 

ْبعَ  اْجَتنُِبوا))   حدیث سوّم : ْركُ : الُموبَِقاتِ  السَّ ِ  الش 

ْحُر، بِاهلِل، ِ  إالَّ  للاُ  َحرَّمَ  الَّتي النَّْفسِ  َوَقْتلُ  َوالس 
ِ،باِ   يَْومَ  َوالتََّول ِي اْليَتيِم، َمالِ  َوأَْكلُ  الر ِباَ، َوأَْكلُ  ْلَحق 

] ((  المؤمنات الَغافاِلَتِ  الُمْحَصناَتِ  َوَقْذفُ  الزَّْحِف،
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از هالک کنندگان هفتگانه دوري کنید : شرک بخدا [   علیه متفق

، سحر و جادو ، کشتن کسی که خداوند کشتنش را حرام 

مرتکبین قتل عمد و... (  همچون ه حق )کرده است مگر ب

رباخواري ، خوردن مال یتیم ، و فرار در روز جنگ  و تهمت 

 دادن به زنان مؤمن پاکدامن بی خبر و بدور از گناه . 

در این سه حدیث از بزرگترین گناهان کبیره یاد شده      

    است در حالی که گناهان کبیره به این چند گناه محدود

و هر گناه دیگري که موجب پایمال شدن حق نمی شوند 

دیگران شود و یا بی محابا و بدون ترس از خداوند انجام و 

تکرار شود و مرتکب آن مورد لعن و نفرین و خشم خداوند 

باشد و  وعده  آتش بدان داده شده باشد ، جزو گناهان کبیره 

 محسوب می شود.  

ق الناس و طلب کفاره گناهان کبیره توبه نوح و دادن ح     

عفو و بخشش از آنان است . و در صورت عدم ارتکاب گناهان 

کبیره ، هم چنین با انجام طاعات و عبادات و نوافل و نیکی ها 

، خداوند متعال بنا به رحمت واسعه اش گناهان صغیره را مورد 

 عفو و مغفرت قرار می دهد . 
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رْ  ْنهُ عَ  تُْنَهْونَ  َما َكبَائِرَ  تَْجَتنُِبوا إِنْ }   َعْنُكمْ  نَُكف ِ
اگر [   31:  النساء] ( { 49) َكِريًما ُمْدَخالً  َونُْدِخْلُكمْ  َسي َِئاتُِكمْ 

شما  ياز گناهان کبیره اي که نهی شده اید دوري کنید بدیها 

) گناهان صغیره (را پاک می کنیم و از شما می زداییم و شما 

 .  را به جایکاه نیکو و ارجمندي داخل می گردانیم

 كم:  عنهما للا رضي عباس البن قال رجالً  إن)  
 منها أقرب سبعمائة إلى: قال هي؟ أسبع الكبائر
 وال االستغفار، مع كبيرة ال أنه غير السبع إلى

مردي از ابن عباس   والطبري الرزاق عبد رواه(   اإلصرار مع صغيرة

) رض( پرسید : گناهان کبیره چند تا هستند آیا هفت تا 

د ؟ گفت به هفتصد نزدیکترند تا به هفت جز اینکه اگر هستن

بعد از گناه کبیره توبه و استغفار شود کبیره نمی ماند و گناه 

صغیره هم با اصرار و تکرار آن و بدون توبه و استغفار صغیره 

 نمی ماند و کبیره می شود . 

 

 وما منها ظهر ما والفواحش الكبائر جنبنا اللهم  
 يهدي ال ، اْلخالق ْلحسن نااهد اللهم ، بطن

 اْلخالق سيئ عن ِا اصرف اللهم ، أنت إالَّ  ْلحسنها
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پروردگارا ما را از گناهان ،  أنت إالَّ  سيئها عن ِا يصرف ال

کبیره و اعمال زشت و قبیح آشکار و پنهان بدور دار ، 

پروردگارا ما را به اخالق نیکو رهنمون شو که کسی جز تو نمی 

هنمایی کند ، پروردگارا اخالق بد را از ما دور  تواند کسی را را

و  دار و کسی جز تو نمی تواند ما را از اخالق بد محفوط بدارد .

ما را در زمره بندگان نیکوکار خود محسوب بدار و به بهشت 

  آمین یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین . داخل گردان . 
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 روش زندگی در اسالم
یچ گاه از پیروانش نخواسته است که بخاطر آخرت اسالم ه  -1

می دارد:  کنند . بلکه به آنها اعالم  ، زندگی دنیا را رها  

              ...  (11)  پروردگار

شما کسی است که هر آنچه در زمین است ، جملگی آن را 

 براي استفاده ي شما آفریده است .  

اسالم از پیروانش خواسته است ، برابر قانون و دستور  -6

خداوند از نعمت هایش استفاده نمایند و از افراط و زیاده روي 

 ...بپرهیزند                    

     /بخورید و بنوشید امّا زیاده روي و    31اعراف

به تأکید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نکنید اسراف 

  نمی دارد . 

                                                 
10

   22بقره /   - 
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غذا که نیاز اولیه و اساسی جسم است اگر بیش از حد نیاز   -3

    صرف شود ، در بدن تبدیل به سم شده و بدن را مسموم 

می نماید . اسالم با تدوین قوانین فردي و اجتماعی از 

می نماید .  اسالم مسمومیت و فساد فرد و اجتماع جلوگیري 

از انسان خواسته است که تمایز و اختالفی میان دنیا وآخرت 

بنگرد که  قایل نشود ، بلکه دنیا و آخرت را همچون جاده اي

 ابتداي آن دنیا و انتهایش به آخرت ختم می شود.

اي محمد ( بگو : چه کسی » ) خداوند متعال می فرماید :   -1

دگانش آفریده است و همچنین زینت هاي الهی را که براي بن

مواهب و نعمت هاي پاکیزه را تحریم کرده است ؟ بگو: این ) 

نعمت هاي حالل و ( چیزهاي پاکیزه براي افراد با ایمان در 

این جهان آفریده شده است . و در روز آخرت همه ي نعمت ها 

 (11)« در اختیار مومنان قرار می گیرد ... 

ت شهوات ) و دل بستگی به براي انسان ، محب» هم چنین 

امور مادي( آراسته شده است ، از قبیل عشق به زنان و 

فرزندان و ثروت هنگفت و طال و نقره فراوان و اسب هاي 

                                                 
11

      22اعراف /  - 
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نشاندار ) و مرکب هاي ممتاز ( و چهارپایان و کشت و زرع ، 

اینها همه کاالي دنیاست و سرانجام نیك در پیشگاه خداست . 

آیا شما را از چیزي بیاگاهانم که از ) اي محمد ـص ـ( بگو: 

این  ) نعمت هاي دنیوي ( بهتر است ؟ براي کسانی که 

پرهیزگاري پیشه کنند در نزد پروردگارشان باغ هایی است که 

رودخانه ها از پاي آنها می گذرد ، آنان در آنجا جاودانه خواهند 

بود ) همچنین ایشان را ( همسران پاکیزه و خشنودي خداست 

          11-11آل عمران/.  « ...

 پیامبر )ص( در این باره می فرماید :   -5

کن للدّنیا کانّك تعیش ابداً و کن آلخرتك کانّك تموت » 

براي دنیایت چنان زندگی کن که انگار تا ابد زنده  «غداً 

( که  و مهیا باش ) هستی ، و براي آخرت چنان زندگی کن

 انگار فردا خواهی مرد .

رستاخیز برپا شود و نهالی در دست یکی از شما باشد و اگر » 

آن کس یاراي کاشتن نهال را داشته باشد و آن را بکارد ، براي 

 «. این کار او ، مزد و اجر خواهد بود 
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بنابراین راه دنیا و آخرت از هم جدا نمی باشند و الزمه ي   -2

و فعالیت براي آخرت ، کناره گیري و رهاکردن دنیا نیست ، 

جسم و روح از یکدیگر جدا نیستند ، و الزم است به نیازهاي و 

تمایالت هر دو توجه داشت ، و براي ارضاي خواسته ها و 

نیازهاي هر دو تالش نمود ، امّا در محدوده ي قوانین الهی و 

 احکام شرعی .

 موانع اسالم
سه چیز میان انسان و پذیرش اسالم سد و مانع ایجاد       

تا این سه مانع وجود داشته باشند ، محال است  کرده است و

انسان بتواند به دایره ي اسالم گام بنهد . و این سه مانع 

 عبارتند از : 

 بندگی نفس : -0

چه کسی گمراهتر  (16)«و من اضلّ ممّن اتّبع هواه ... »       

 از آن کسی است که از هوي و هوس خود پیروي می کند ... 

                                                 
12

       11قصص/ - 



 

 275 

ي نفس شود محال است بتواند بنده کسی که بنده       

پروردگار شود ، چون بنده ي نفس همیشه در این اندیشه 

است که از چه راهی پول به دست آورد ، مقام و شهرت کسب 

کند و اسباب عیاشی و خوشگذارانی و لذت بیشتر برایش 

 فراهم شود .

                     

                   

                (13)   آیا کسی که

هوي و هوس خود را معبود خویش می کند تو می خواهی 

ی برگردانی و به وکیل او باشی؟ ) و می توانی او را از هواپرست

هدایت بکشانی (.آیا گمان می بري بیشتر آنان می شنوند یا      

می فهمند ) نه ، آنان تفکر و تعقل ندارند ( ایشان همچون 

 چهارپایان هستند و بلکه گمراهتر از چهارپایان . 

                                                 
12-11فرقان/   -11  
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هیچ حیوانی حدود خداوند متعال را زیر پا نمی گذارد و       

می کند که خداوند برایش تعیین  در همان محدوده اي زندگی

کرده است ، امّا انسان چون بنده ي نفس شود شیطان هم از 

 شرش خویشتن را بر حذر می دارد . 

 

 تقلید کورکورانه : -1

کسی که پیروي از افکار و عقاید و آداب و رسوم       

گذشتگان و سایر ملل را سرلوحه ي زندگی خود قرار دهد و 

اوندي ترجیح دهد امکان ندارد که بتواند آن را بر هدایت خد

 تسلیم امر خداوند متعال گردد و مسلمان شود . 

                         

        ...(11)   می شود ، از آنچه هنگامی که بدانان گفته

می گویند : بلکه ما از چیزي  ست پیروي کنید،ا نازل کرده اخد

 پیروي می کنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم . 

 

                                                 
14
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 ترس از دیگران :  -4

کسی که از صاحبان زر و زور و تزویر می ترسد به پندار       

اینکه روزیش در دست صاحبان زر و مال، و جانش در قبضه ي 

یار پیشوایان متقلب قدرت صاحبان زور ، و سرنوشتش در اخت

است ، و با یك دعا می توانند بیچاره اش کنند ، و ترس از 

تحقیر دیگران که چون فالن قوم از نظر مادي پیشرفته و 

مترقی هستند پس باید راه و روش آنها را در پیش گرفت و االّ 

این گونه  …مرتجع و عقب مانده محسوب خواهی شد و

د و هدایت و پذیرش اسالم پندارهاي غلط و ناروا سد راه رش

 می باشند . 

                 

                 (15)  اگر از

اکثریت مردم ) که کافر و منافقند ( پیروي کنی ، تو را از راه 

  چرا که آنان جز از ظن و گمان پیروي  خدا دور می سازند

 نمی گویند .  آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی کنند و 

                                                 
15
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بنابراین تا این سه مانع )) بندگی نفس ، تقلید کورکورانه       

و ترس از دیگران (( سایه ي شوم خود را بر قلب آدمی افکنده 

چنان قلبی  باشند و قلب نتواند آنها را دفع کند ، ورود اسالم به

 غیر ممکن است . 

 مسلمان کیست ؟ 

مسلمان کسی است که از این سه مانع )) بندگی نفس ،       

تقلید کورکورانه و ترس از دیگران (( گذشته باشد و از ویژگی 

 هاي زیر برخوردار است :

فقط خداوند متعال را آفریننده , و روزي رسان بندگان و  -1

 ی شناسد . اداره کننده ي جهان هستی م

در زندگی روزمره از قوانین و دستورات خداوند متعال و  -6

پیامبر اسالم )ص( پیروي می کند و قوانین دیگران را به عنوان 

 برنامه ي زندگی خود نمی پذیرد .

غیر از خداوند متعال , کس دیگري را عبادت و پرستش  -3

و  نمی کند و در دعایش فقط از خداوند متعال یاري می طلبد

 کس دیگري را فریادرس قرار نمی دهد .
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فقط خداوند متعال را به عنوان یگانه مالك و صاحب  -1

هرچیزي ، و جلب کننده ي منفعت و دفع کننده ي مضرت 

 می شناسد .

نمازهاي پنجگانه را بجا می آورد و هرگز  عمداً نماز را ترک  -5

 نمی نماید .

خت زکات خودداري زکات اموالش را می پردازد و از پردا -2

 نمی ورزد .

 هر سال ماه مبارک رمضان روزه می گیرد . -5

در صورت توانایی و استطاعت مالی حج خانه ي خدا را بجا  -8

 می آورد .

از ارتکاب گناهان کبیره ) اعمال شرک آمیز ،  قتل ، زنا ،  -9

 ربا و ... ( خویشتن را بر حذر می دارد .

با توبه و استغفار به سوي خداوند در صورت ارتکاب گناه ،  -11

 بر می گردد . 

خویشتن را به اخالق نیکو و حسنه بیاراید و از اخالق بد  -11

زندگیش براي خدا و کسب خشنودي و سیئه برحذر دارد و 
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وي ، و مرگش در راه خداست نه در راه امیال نفسانی خود و 

 . باشد دیگران

همه و بلکه با افتخار مسلمان بودن خود را بدون ترس و وا -16

 به همگان اعالم می دارد. 

 

 آزمایش و امتحان مسلمان
معموالً افراد ساده لوح هنگام دوست شدن با دیگران ،       

هیچ وقت به نظرشان نمی رسد که قبل از دوستی بایستی فرد 

         مورد نظر را امتحان نمود. و معموالً در دوستی فریب 

ع دوستی ها را هم باید نومی خورند و هزینه ي گزاف این 

امّا خردمندان تا از میزان صداقت ، درستکاري و  بپردازند 

دوستان حاصل ننمایند ، او را در زمره  وفاداري کسی اطمینان

 خود قرار نمی دهند. 

خداوند متعال که از همگان داناتر و بیناتر است هرکس را       

، در جمع بندگان خود که ادعاي مسلمانی کند تا او را نیازماید 

نمی پذیرد . معیار ها و مالک هاي امتحان مسلمان براي قرار 

 گرفتن در دایره ي اسالم عبارتند از : 
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 آزمایش نیروی عقل و درایت :  -0
خداوند متعال نیروي تعقل و کسب علم و درایت را در       

کافی در جهان ه ودیعت نهاده است و به اندازه وجود انسان ب

نشانه هاي .... فاق و انفس و از طریق وحی و نبوت آیات و آ

فراوانی براي شناخت خود و پیامبران راستین قرار داده است ، 

اگر چنین کسی نیروي عقل و علم و درایت خود را بکار گیرد 

و  راه حق را از باطل تشخیص می دهد ، اگر باطل را رها 

با موفقیت گذرانده و  اول امتحان را صحیح را برگزیند ، مرحله 

      کسبرا شایستگی الزم را براي ورود به  دایره ي اسالم 

 می نماید ، اما اگر نیروي عقل و علم را مهمل بگذارد و تجاهل

اسالم و بندگی پروردگار محروم  ورزد ، از قرار گرفتن در دایره 

 می شود . 
 

 آزمایش نیروی اخالقی:  -1
لقوه ي کسب فضایل و رذایل را خداوند متعال استعداد با      

در نهاد بشر قرار داده است ، اسالم آمده است تا فضایل را 

تقویت و رذایل را کنترل و مهار نماید . حال بعد از امتحان 

نیروي عقل و درایت ، نیروي اخالقی شخص مورد امتحان قرار 
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می گیرد، تا مشخص شود که آیا می تواند بندگی نفس و 

و رسوم جاهلی و ناروا را واقعاً ترک گوید و پیروي از آداب 

هدایت و ارشاد خداوند را قلباً بپذیرد و به عنوان یك ارزش 

و خویشتن را به اخالق نیکو و حسنه بیاراید و از درونی نماید 

و بدان پاي بند باشد . لذا خداوند اخالق بد و سیئه برحذر دارد 

بندي وي مورد متعال موقعیتی فراهم می کند تا میزان پاي 

 ...آزمایش قرار گیرد.                    

              ... (12)  کسی که به طاغوت کفر بورزد

 حکم ترین دستاویز در آویخته است.و به خدا ایمان بیاورد به م

 

 ی :آزمایش میزان اطاعت و فرمانبردار -4
بعد از پشت سر گذاشتن دو مرحله ي پیشین ، اطاعت و     

فرمانبرداریش مورد امتحان قرار می گیرد ، آیا هنگامی که 

براي انجام کاري احضار می شود تمام کسب و کار و منافع 

مادي و آسایش و خوشگذرانی را رها می کند و با عجله به 
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ر سرما و گرماي سوي انجام وظیفه اش می شتابد یا نه ؟  آیا د

بشتاب به سوي نماز ( را “ ) حیّ علی الصلوه ” شدید نداي 

لبیك می گوید ، و از بام تا شام گرسنگی و تشنگی را بخاطر 

انجام امرخداوند  با روزه داشتن تحمل  می نماید و خواهشات 

و خویشن  را به نیکی ها می آراید نفسانی را کنار می نهد ...؟ 

 ت و ذمیم برحذر می دارد ؟ و از خلق و خوي پس
 

 آزمایش نیروی ایثار و فداکاری مالی: -2
کسانی که تا مرحله س سوم را با موفقیت پشت سر نهاده       

اند هنوز شایستگی قرار گرفتن در زمره ي بندگان خداوند 

متعال را ندارند ، لذا آخرین مرحله امتحان با پرداخت زکات 

صورت استطاعت ) مالی و فقط بخاطر رضاي خداوند و در 

بدنی ( تحمل رنج سفر به بیت اهلل و تقبل هزینه هایش از وي 

 درخواست می شود . 

....               (15)  
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کسانی که از بخل و حرص نفس خویش مصون داشته شوند، 

 آنان قطعاً رستگارند . 

ی که بتوانند این چهار مرحله امتحان را با موفقیت کسان      

بگذرانند ، لیاقت و شایستگی ورود به دایره ي اسالم و قرار 

 گرفتن در لیست بندگان خداوند متعال را دارا می شوند . 

 پاداش مسلمان 
از انس بن مالك )رض( روایت شده است که فردي بادیه       

   )ص(: اي محمّد نشین خدمت پیامبر )ص( آمد و گفت 

فرستاده تو به میان قوم ما آمده است و می گوید که گویا 

خداوند متعال تو را از سوي خود ) براي هدایت مردم( فرستاده 

 است ؟ پیامبر )ص( فرمود : درست است . 

چه کسی آسمان را آفریده است ؟ پیامبر  اهل بادیه گفت : 

سی زمین را آفریده )ص( فرمود : اهلل . اهل بادیه گفت : چه ک

است ؟ پیامبر )ص( فرمود :  اهلل . اهل بادیه گفت چه کسی 

این کوهها را برافراشته وثابت وپابرجا کرده است؟ پیامبر )ص( 

فرمود : خداوند متعال . بادیه نشین گفت : تو را سوگند به 

کسی که آسمان و زمین را آفرید و کوهها را استوار داشت ، و 
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آنچه که قرار داده است ؟ آیا خداوند متعال تو را قر داد در آنها 

) به عنوان پیامبر به سوي ما ( فرستاده است ؟ پیامبر )ص( 

 فرمود : بلی . 

بادیه نشین گفت : فرستاده ات اعالم نموده که در شبانه       

نماز بر ما واجب است . پیامبر )ص( فرمود :  درست  5روز 

، آیا خداوند  به خداوند سوگند  است . بادیه نشین گفت : تو را

متعال تو را بر اداي نمازهاي پنجگانه فرمان داده است ؟ پیامبر 

 )ص( فرمود : بلی .

بادیه نشین گفت : فرستاده ات می گوید زکات اموال       

دارائیهایمان بر ما واجب است ؟ پیامبر )ص( فرمود : درست 

د ، آیا خداوند است . بادیه نشین گفت : تو را به خدا سوگن

 متعال تو را بر این فرمان داده است؟پیامبر )ص( فرمود: بلی

بادیه نشین گفت : فرستاده ات می گوید  در هر سال ماه       

رمضان روزه بر ما واجب است ؟ پیامبر )ص( فرمود : درست 

است . بادیه نشین گفت : تو را به خدا سوگند ، آیا خداوند 

اه رمضان امر کرده است . پیامبر )ص( متعال تو را بر روزه م

 فرمود : بلی 
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بادیه نشین گفت : فرستاده ات اعالم نموده ، هرکس که       

توانایی ) مالی و بدنی( داشته باشد حج خانه ي خدا بر او 

واجب است ؟ پیامبر )ص( فرمود : درست است .  انس گوید : 

سی که بادیه نشین برخاست و رفت و می گفت : سوگند به ک

تو را به حق برگزیده است نه بر آن می افزایم و نه از آن می 

کاهم . پیامبر )ص( فرمود : اگر راست بگوید به تأکید داخل 

 (18)بهشت می شود . 

                                                 
18

اهل بادیه فقال : یا محمد عن انس بن مالك )رض( ... فجاء رجل من »  - 

اتانا رسولك فزعم لنا انّك تزعم انّ اهلل ارسلك ؟ قال : صدق . قال : فمن 

خلق السّماء ؟ قال : اهلل . قال : فمن خلق االرض ؟ قال : اهلل . قال : فمن نصب 

هذه الجبال و جعل فیها ما جعل ؟ قال : اهلل . قال فبالّذی خلق السّماء و 

هذه الجبال آهلل ارسلك ؟ قال : نعم . قال : و زعم  خلق االرض و نصب

رسولك انّ علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا . قال : صدق . قال : 

فبالّذی ارسلك آهلل امرک بهذا ؟ قال : نعم . قال و زعم رسولك انّ علینا 

زکاه فی اموالنا ؟ قال : صدق . قال : فبالّذی ارسلك آهلل امرک بهذا ؟ قال : 

عم . قال و زعم رسولك انّ علینا صوم شهر رمضان فی سنتنا ؟ قال : صدق ن

. قال : فبالّذی ارسلك آهلل امرک بهذا ؟ قال : نعم . قال و زعم رسولك انّ 

علینا حجّ البیت من استطاع الیه سبیالً . قال : صدق . قال : ثمّ ولّی . قال : 
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بنابراین کسی که به اسالم ) شهادتین ، نماز ، زکات ،        

روزه و حج ( اقرار و عمل نماید ، پاداشش بهشت جاودان 

، و اگر مرتکب گناهان کبیره جز شرک و گناهان خداوند است 

صغیره شود ، گناهکار محسوب می شود ، و خداوند متعال یا 

بنا به عفو و مغفرت خود او را مورد آمرزش قرار می دهد و یا 

 به اندازه ي گناهانش عذاب خواهد داد . 
 

 مبطالت اسالم 
شود ، می اره ي مبطالت وضو معموالً بحث هاي زیادي درب     

 امّا درباره ي مبطالت اسالم اصالً بحث نمی شود. 

اگر می خواهیم از جمله داخل شدگان در دایره ي  اسالم        

را بشناسیم تا خویشتن “ اسالم ” باشیم ، الزم است مبطالت 

را از افتادن در آن گرداب برحذر داشته و از سقوط دیگران هم 

 در آن جلوگیري نمائیم .

 

                                                                            
نهنّ . فقال النّبیّ )ص( إلن والّذی بعثك بالحق ال ازید علیهنّ و ال انقص م

 رواه الخمسه  « . صدق لیدخلنّ الجنّه 



 

 288 

 الم عبارتند از : مبطالت اس

غیر خدا ) طبیعت و انرژي و ...( را آفریننده و منشاء  -0

 آفرینش دانستن .
غیر خدا ) صاحبان زر و زور ( را رازق و روزي رسان  -6

 مردمان پنداشتن .
اعتقاد به عدم دخالت خداوند در اداره ي جهان و نسبت  -3

 دادن حوادث و اتفاقات طبیعی در جهان  به طبیعت .

شریك قایل شدن براي خداوند متعال در عبادات و شعایر  -2

 دینی .

 و طلب کمك از غیر خداوند متعال  استعانت -1

اسالمی و داوطلبانه از قوانین و مکاتب غیر پیروي و تبعیت  -2

 عضویت در احزاب الئیك .

غیر خداوند را صاحب و مالك واقعی جهان و دارنده ي  -7

 پنداشتن . قدرت نفع و ضرر به مردم

پذیرش بعد اعتقادي و عبادي اسالم و عدم پذیرش بعد  -5

اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی اسالم و ترجیح احکام اخالقی ،

 عرفی بر احکام شرعی .
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عدم ایمان و اعتقاد به نبوت حضرت محمد )ص( ، وحی  -9

 بودن قرآن و تبعیت از سنت صحیح نبوي 

دم پذیرش ترک عمدي نماز ، عدم پرداخت زکات .و ع  -01

حقیقتی مسلم از دین ) عدم واجب بودن روزه ، تحریم شراب 

 و ... ( 

پشتیبانی از مشرکین و یاري کردن آنها بر علیه مسلمانان.  -00

و هرکس مشرکین را (19)..« و من یتولّهم منکم فانه منهم » 

 دوست و سرپرست گیرد از آنها محسوب می شود .

، و مهر باطل نزدن به اعتقاد به ادیان تحریف شده   -01

و من یبتغ غیر االسالم .» مکاتب ساخته و پرداخته ي بشر 

و کسی  (6)« دیناً فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاسرین 

که غیر از اسالم آئینی برگزیند ، از او پذیرفته نمی شود و در 

 آخرت از زمره ي زیانکاران خواهد بود .
 

طه ي بین خدا و بنده و عدم منحصر کردن اسالم به راب -04

 دخالت آن در حوزه سیاست و اجتماع و سایر شئون زندگی 
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 مسلمانان .

 اعتقاد به مناسب و اجرایی نبودن اسالم در قرن حاضر. -02

ظالمانه وغیر عقالنی دانستن احکام قطع دست سارق ،  -01

 تحریم ربا و حد زنا و .... 

 خاتمه
تو را از عالم عدم و نیستی به اي انسان خداوند متعال        

عالم هستی و وجود آورده است و در جوانبی از زندگی تو، را 

اجباراً تسلیم و فرمانبردار نظام خود ساخته است ، بناچار تو در 

خانواده ، و با قیافه و استعداد مشخص و سرزمینی دیده به 

جهان گشوده اي ، که خداوند خواسته است ، و باالجبار باید 

اي زنده ماندن از هوا ، آب و غذا استفاده نمایی ، و دستگاهها بر

و غدد داخلی بدن شما بایستی آن چنان کار نمایند که خداوند 

برایشان مقرر نموده است ، در این ابعاد کامالً تسلیم و 

فرمانبردار خداوند هستی . و اما نفس تو را به خود شما واگذار 

یی و  استعداد بالقوه کسب خیر کرده است و بدو  دو گونه توانا

ونیکی وعبادت و تسلیم بودن در برابر پروردگار و استعداد 

بالقوه کسب شر و گناه و نافرمان ازخداوند بخشیدهاست . و 
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توسط فرستاده اش هر دو راه را به تو شناسانده و سرانجام هر 

دو را به تو نمایانده است . یا با هستی و فطرت خود همنوا شو 

تحمل مقداري سختی )و انجام عبادات( پرودگارت را  و با

فرمان ببر و به بهشت پرنعمتش داخل شو . یا بر خالف هستی 

و فطرت خود به حالل قناعت نکن و به عیش و نوش و 

خوشگذارنی و هوسرانی و نافرمانی سرگرم باش و عذاب ابدي و 

آتش سوزان را گریبانگیر خود ساز  ! به یقین جز این دو ، 

 سرانجام دیگري در انتظار تو نیست .    

در خاتمه ي همگان را به اسالم و تسلیم شدن در برابر       

دستورات خداوند متعال فرا می خوانیم ، و ضمن دعوت و 

قناعت به لذایذ پاک و حالل از نافرمانی خدا و افتادن در دام 

هوس و شیطان و فریبندگی دنیاي زود گذر ، و ترجیح آن بر 

یات ابدي و پر نعمت بهشت ، و سقوط در دوزخ بر حذر می ح

داریم ، و مسلمانان و تسلیم شدگان را به دوري از گناه ، و 

ترجیح امر خداوند متعال بر هوي و هوس نفسانی و وسوسه 

هاي شیطانی ، و عمل به اسالم  و تدارک زاد و توشه ي سفر 

 آخرت فرا می خوانیم .
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ارت نه به سوي من و نه دیگري ... بیا بیا به سوي پروردگ      

تا بابِ توبه بر رویت باز است ، درنگ روا مدار ، مبادا لحظه اي 

ربّ ارجعونی » دیگر خویشتن را  در سراي دیگر بینی و نداي 

پروردگارا ! مرا به دنیا بازگردان « لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت 

م دهم .( سر تا عبادات و عمل صالحی که ترک کرده ام انجا

شو و حرف نزن .  دور« اخسؤوا و ال تکلمون » دهی . و پاسخ 

بشنوي ... برگرد و فرصت را غنیمت شمار ، که پشیمانی و 

« ،،،  یسبح هلل ما فی السموات و االرض» حسرت سودي ندارد . 

هر آنچه در آسمانها و زمین است پروردگار را تسبیح و تقدیس 

 می نماید . 
 

 ه بینی در خروش استبه ذکرش هرچ

 دلی داند در این معنی ، که گوش است                            

 دانی چه گفت مرا آن بلبل سحري؟

 تو خود چه آدمئی کز عشق بی خبري                            

 شرط آدمیت نیست مرغ تسبیخ خوان و تو خاموش
 

ربّنا ءاتنا فی الدّنیا حسنه و فی االخره حسنه و قنا » 

 « .نّار عذاب ال
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