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 مقدمه:

را به داشتن چنين اخالقي فراخوانده، و به  ها اسالم دين اخالق پسنديده است، انسان
باشد. خداوند پيامبر خود را چنين تعريف و   مي ي اسالمي بر آن عالقمند پرورش جامعه

 ].4[القلم:  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  نََّك ﴿نمايد:   مي تمجيد

جات باالي ت يابي به دربراي دساي  خداوند سبحانه و تعالي اخالق شايسته را وسيله

ْ َوَسارُِعوٓ ﴿فرمايد:   مي است. خداوند متعال داده بهشت قرار َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا ََ  َو
َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  َّ ٰ س  ٱوَ  ُت َ�

َ
ۡت  ُض �ۡ� َّ ِع

ُ
َّقِ�َ سِلۡ  ُ ِينَ ٱ ١ ُُ ٓ ٱ ِ�  يَُفُِقونَ  َّ ا ّ ّّ ٓ ٱوَ  ءِ س ا ّ ّّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ س �َ َ�ُِ  ِظ

ُ ٱوَ  َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ َّ  ُّ ِ ۡ ٱ ُُ حۡ س نِ�َ ُُ بدين معني  .]134-133عمران:  [آل ﴾١ َِ
ها و زمين  و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان« كه:

كنند  ى انفاق مىاست [و] براى پرهيزگاران آماده شده است بشتابيد. همانان كه در فراخى و تنگ
 .»گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد مى برند و از مردم در خود را فرو مىو خشم 

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿نمايد:   مي خداوند ما را به داشتن اخالق وارسته و نيك امر حۡ  ِ�َ  ّلِ� ٱب
َ
نُ ُ ََ 

ِيٱ فَإَِذا ٞ َعَ�ٰ  ۥََهُ َوَ�يۡ  َََك بَيۡ  َّ َّهُ  َوة
َ
َ ّ  ۥََ ِِ و نيكى با بدى «معني آيه:  .]34[فصلت:  ﴾مٞ َ�ِي َو

يكسان نيست [بدى را] آنچه خود بهتر است دفع كن آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى 

به بزرگواري اخالقي فرامي خواند:  همچنين پيامبر. »گردد است گويى دوستى يكدل مى

َْبِعِ  ُكنَْت  َحيْثَُما تََّ  تَِّق «
َ
ِّئَةَ  َوأ ّّ نَةَ  تَ َّ َ

ْ
ْمُحَها تل ٍن  ِبُلٍُق  تَّاَس  وََخالِِق  �َ َّ  َح

تقواي خدا را پيشه كن هركجا كه باشي. بدنبال هر بدي كار نيكي را «معني حديث: ]. [ترمذي
 .»انجام بده آن را بزدايد. با مردم با اخالق نيك رفتار نما

�َْقُل «نقل شده است كه فرمودند:  و از پيامبر
َ
ف نَ�تِن تَُمؤِنِن يَوَم  نا نن َشٍء أ

 ِّ ِِ قِ وِّّن تَّ يُبِضُ  تلَااِحَ  تََ
ِن تقُلُ ّْ يعنى: ، ]روايت ترمذي[ .»تلِقيانة نن ُح

تر از اخالق نيكو نيست، و خداوند هيچ چيزي در روز قيامت در ترازوي بندهء مؤمن سنگين«
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 .»دارد بدكردار بدگفتار را  مي زشت
 بايد به اخالق نيكو آراسته گردد. در اين زمينه بايد رسول خدا بنابراين فرد مسلمان

را، كه نيكوترين اخالق را داشته و اخالق ايشان همان قرآن بوده است، سرمشق خويش 
ي اخالق نيك خويش به باالترين درجات و  تواند بواسطه  مي هد. انسان مسلمان قرارد

بت خداوند، پيامبر و مؤمنان، و نيز به دست يافته و به كسب مح ها ارجمندترين جايگاه
 گردد.  مي رضامندي خداوند سبحانه و تعالي و ورود به بهشت نايل

اين كتاب شامل فرازهايي از اخالق واالي اسالمي است كه بر هر مسلماني الزم است 
 دهد. تا بدان آراسته شده و آن را جزو صفات هميشگي خود قرار

 مترجم: مسعود محمدى
 يت نوار اسالمسامصدر: 
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 درنگ كردن و تأني

مصطلق  جمع كردن زكات و صدقات قبيله بنيوليد بن عقبه را براي  پيامبر اكرم
سويش شتافتند. وليد  آمد، براي استقبال از او به  مي برگزيد، آنان با ديدن او كه داشت

آنكه از  بي او را بكشند. او آيند تا  مي سويش ت برداشته و بهگمان كرد آنان از اسالم دس
 را از قضيه با خبر ساخت. حقيقت امر آگاه شود، به شهر بازگشته و پيامبر

را با سپاهي از مسلمانان را فرستاد و به تامل كردن  ، خالد بن وليدرسول اكرم
سفارش فرموده و امر كرد كه تا حقيقت امر روشن نشود در جنگ با بني مصطلق عجله 

فرستاد تا از احوالشان با خبر شود.  از حمله به آنان، خالد بن وليد كساني را نكنند. قبل
و  اند تعاليمش دست نكشيده المصطلق از اسالم و اد بازگشته و تاكيد كردند كه بنيآن افر
يد بدون شود. خالد بن ول  مي جا همچنان صداي اذان شنيده شده و نماز برپاداشتهدر آن

بازگشت خبر داد كه بني مصطلق از اسالم  سوي پيامبر بههرگونه جنگ و خونريزي 
 فرستاد: را فرواي  . در اين مورد خداوند تعالي آيهاند دست نكشيده

﴿ ٰ َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َُوٓ  َّ ْ َءاَم ٓ  إِن ا ا َُوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ ََ ََََّي �َ ْ ن ا

َ
ُ  ْ َُۡص  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �َمۢ قَوۡ  تُِصيُبوا �َ ْ  بُِحوا

 ٰ ِم�َ َ�ٰ  َُمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ ايد اگر فاسقى  اى كسانى كه ايمان آورده«يعني:  .]6حجرات: ال[ ﴾٦ َِ
برايتان خبرى آورد نيك وارسى كنيد مبادا به نادانى گروهى را آسيب برسانيد و [بعد] از آنچه 

 .»ايد پشيمان شويد كرده

رد كرده بودند، سوي اقوامي كه دعوت اسالم را  اسامه بن زيد را به رسول خدا
برگزيد. اسامه و افرادش با آنان جنگيده و آنان را شكست دادند. مردي از آن قبيله فرار 
كرد و اسامه و يكي از انصار او را تعقيب كردند و هنگامي كه نزديك مرد فراري شده و 

ت انصاري از او دس »ال اهللاإله إال « :د او را به قتل برسانند، مرد گفتچيزي نمانده بو

برداشته و از كشتن وي صرف نظر كرد، ولي اسامه گمان برد كه او از ترس كشته شدن 
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 زده و او را كشت.اي  ضربهاش  را بر زبان آورده است، پس با نيزه .»ال اهللاإله إال « :ي كلمه

از آنچه اتفاق افتاده بود آگاه شد و فرمود: اي  * وقتي به مدينه رسيدند، رسول خدا

؟ اسامه جواب داد: يا رسول گفت او را كشتي .»ال اهللاإله إال « عد از اينكهاسامه، آيا ب

باز تكرار  او پناه جوينده بود (تا با آن از كشته شدن خالص گردد). رسول خدا اهللا

اي  گفت، كشتي؟ و اين سخن را به اندازه .»ال اهللاإله إال « فرمود: آيا او را بعد از آنكه

 ردم كاش پيش از اين روز مسلمان نشده بودم.تكرار فرمود كه آرزو ك
* در جنگ بدر سهيل بن عمرو به اسارت سپاه اسالم درآمد. سهيل شخص سخنور و 

ي پيشين وي ها دنداناي  خواست با ضربه بليغي بود. بنابراين حضرت عمر بن خطاب
كند. به را بشكند تا ديگر براي كافران سخنراني كرده و مشركان را به جنگيدن ترغيب ن

ي ها اجازه خواسته و گفت: به من اجازه دهيد تا دندان همين جهت از پيامبر اكرم
 سهيل را بركنم تا عليه ما سخنوري نكند.

خوشحالي ي  ي او را)، شايد روزي مايهها فرمود: راحتشان بگذار (دندان رسول اكرم
 تو گردند.

يبا نمود. هنگاميكه رسول فتح مكه سهيل مسلمان آورده و اسالمش را نيكو و ز در
از اهالي مكه قصد داشتد از دين اسالم روي گردان شوند اي  وفات يافتند، عده خدا

برخاسته و براي آنان سخنراني كرد و خدا را به يادشان آورد و آنان را به  ولي سهيل
گوش داده و از او اطاعت  ثبات و تمسك به دين خداوند تشويق نمود. مردم به سخنانش

 ردند.ك

 درنگ كردن چيست؟

باشد. فرد مسلمان در هر   مي درنگ كردن شامل پايداري، آهستگي و عجله نكردن
نمايد. شخص مسلمان در كار خويش مسامحه و غفلت   مي كاري با تامل و درنگ عمل

كند.   مي را با درنگ و اطمينان و خلوص نيت ادااش  راه نداده و بلكه سعي دارد تا وظيفه
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فرمود: شتاب در عمل مورد پسند نيست بلكه عمل نيك و بهتر مدنظر است.  امام علي
 پرسند در چه مدت كار تمام شده بلكه به كامل بودن و درستي آن كار  نمي همانا مردم

 نگرند.  مي
اين ي  نتيجه دهد، و در  مي دانش آموزي در مطالعاتش درنگ نموده و حوصله به خرج

: كسي كه در جواب دادن اند فهمد. برخي از حكما گفته  يم هايش را به خوبي كار درس
: با درنگ و حوصله به هر آنچه اند عجله كند از جواب درست دور شده است. نيز گفته

 كه بخواهي ميرسي. 
فرد مسلمان در عبادت و طاعتش خشوع داشته و عبادت را با آرامش و آهستگي و 

، آن را با فروتني و خشوع كامل براي حال نماز رساند. در  مي كمال دقت به انجام
پروردگار جهانيان بجامي آورد. در هنگام دعا خدايش را با زاري و فروتني فراخوانده و 

 كند.  مي شروع آن را با سپاس و ستايش خداوند و صلوات بر رسول خدا
مردي را ديد كه پس از نمازش دعا كرده و در آن پروردگار را  يكبار پيامبر اكرم

َت «به او فرمود:  صلوات نفرستاد. آن حضرت جيد نگفته و بر پيامبرتم
ْ
َها َعِجل ُّ

َ
َ 

 ِّ ََ ُم
ْ
 .»اي نمازگزار، عجله نمودي!« يعني: .»تَ

گزارد در دعايش پروردگار را ستوده و  شنيد كه فردي كه نماز مي رسول خدا

َْب، وسل  تدعُ « فرمود: سپاسش گفت و بر رسول خدا صلوات فرستاد. رسول خدا
ُ
ت

ْعَط   .»شود  مي شود و بخواه كه داده  مي دعا كن كه اجابت« يعني: [نسائي] .»�ُ

تََجاُب «فرمود:  كند. پيامبر اكرم  نمي مسلمان در اجابت دعاي خويش عجله ّْ ُ � 

َحِدُ�مْ 
َ
ْعَجْل  ََمْ  َنا أل ُقوُل  َُ تََجْب  فَلَمْ  َدَعْوُت  َُ ّْ ُ  تاجاب« يعني: .[متفق عليه] .»ِل  �
ارم دعا كردم و مرا شود براي هريك از شما تا ماداميكه شتاب نكند و نگويد به پروردگ  مي

 .»اجابت نكرد
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 فضيلت درنگ و تأني:

ْمُت « :اند روايت شده كه فرموده از پيامبر ّّ نُ  تَ َّ َ
ْ
َؤَدةُ  تل ادُ  َوتُّ ََ تِ

 ِننْ  ُجْزءٌ  َوتِالقْ

ْر�ََعةٍ 
َ
�نَ  أ َّ  ِننَ  ُجْزًءت وَِعْشِ  مظهر نيكو و درنك كردن و اقتصاد«يعني:  .[ترمذي] .»بُّوةِ ت

 .»جويي) بخشي از بيست و چهار بخش نبوت است (صرفه

لَتَْ�ِ  ِ�يَك  ِِنّ « به يكي از يارانش فرمود: همچنين پيامبر اكرم َْ بُّهَما َخ ِ  تَُّ  ُُ

مُ 
ْ
ِل
ْ
نَاةُ  تل

َ
دارد،   مي رد كه خدا آن را دوستدر تو دو صفت وجود دا«يعني: [مسلم] . »َوتأل

 .»بردباري و تأني كردن

نَاةُ « فرموده است: باز در جايي رسول خدا
َ
َعَجلَةُ  تَِّ  ِننَ  تأل

ْ
لتلسعع ف غ�  َوتل

يَْطانِ  ِننَ  موضعه) َّ تاني كردن از خداوند و عجله (شتاب ورزيدن در « يعني: [ترمذي] .»تَ
 .»جايي كه الزم نيست) از شيطان است

 عجله:

ٰ ﴿فرمايد:   مي خداوند تبارك و تعالي به ما امر نموده كه از عجله پرهيز كرده و َهاََ ُّ
َ
َ 

ِينَ ٱ َُوٓ  َّ ْ َءاَم ٓ  إِن ا ا َُوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ ََ ََََّي �َ ْ ن ا
َ
ُ  ْ َُۡص  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �َمۢ َقوۡ  تُِصيُبوا �َ ْ ٰ  بُِحوا  َُمۡ َ�َعلۡ  َما َ�َ

ِم�َ َ�ٰ  ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد  كه ايمان آورده اى كسانى«يعني:  .]6 حجرات:ال[ ﴾٦ َِ
ايد پشيمان  از آنچه كردهنيك وارسى كنيد مبادا به نادانى گروهى را آسيب برسانيد و [بعد] 

  .»شويد
(مردي كه از  ماند  مي : سواركار شتابان نه مقصد رسيده و نه مركبي برايشاند گفته

دهد تا   نمي حركت كرده و به آن استراحتيتر  زند تا سريع  مي بش راشدت عجله مرك
 ها ر شد، در لغزشگاهنكه بر مركب عجله سواآهمچنين گفته شده:  .گرداند)  مي هالكش

 افتاده است.
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 عجله دركارهاي خير:
چنانچه فرد مسلمان در صدد كار خيري بود، بايد در انجام آن بر ديگران پيشي جسته 

بدهد، بهتر است در انجام آن شتاب ورزد. به همين اي  ر نكند. اگر خواست صدقهو تاخي
 ترتيب در صورت انجام هر طاعت معيني بايد بدان مبادرت ورزد. رسول خدا

َؤَدةُ «: اند فرموده ّ  ِف  تُّ ءٍ  ُُ   َشْ
ّ
درنك كردن در هر « يعني:[أبو داود]  .»تآلِخَرةِ  َ�َملِ  ِف  ِِال

 .»در كارهاي مربوط به آخرت نيكوستكاري به جز 
 به ما امر كرده است كه در افطار كردن، عجله نماييم و همچنين رسول خدا

هميشه مردم به «يعني:  [متفق عليه]  .»فِْطَرُهمْ  َعّجلُوت َنا ِبَْ�ٍ  تَّاُس  يََزتُل  ال« فرمايد:  مي
 .»، تا ماداميكه در افطار شتاب نماينداند خير

كار خير جايز نبوده و بايد در اجراي آن شتاب  واضح است درنگ كردن در از اينرو

ْ َوَسارُِعوٓ ﴿فرمايد:   مي ورزيد، خداوند متعال َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا ََ َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  َو َّ ٰ س  ُت َ�
 ٱوَ 
َ
ۡت  ُض �ۡ� َّ ِع

ُ
َّقِ�َ سِلۡ  ُ ل به آمرزشى از پروردگار و براى ني« يعني: .]133عمران:  [آل ﴾١ ُُ

يزگاران آماده شده است ها و زمين است [و] براى پره خود و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان
 .»بشتابيد

اينجا عجله كردن راهي براي دستيابي به بهشت است. اما در مورد ساير امور دنيوي،  و
 مسلمان در آن درنگ نموده و به آهستگي عمل كند.

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالمصدر: م
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 ايثار

گشت، همراه او يك ظرف آب   مي حذيفه عدوي در جنگ يرموك دنبال پسر عمويش
خواهي؟ او با موافقت اشاره   مي بود، بعد از مدتي او را زخمي يافت، از او پرسيد: آب

عموي حذيفه  يگري را شنيد. پسرمرد دي  كرد. قبل از اينكه آب بخورد صداي آه و ناله
سوي او  كشيد بدهد، حذيفه به  مي سوي او اشاره كرد، تا برود و آب را به مردي كه درد به

 شتافت، و هشام بن عاص را يافت. 
شام خواست به او آب بدهد صداي مرد ديگري را شنيد كه گفت آه، ه  مي هنگامي كه

جان سپرده بود، پس با سوي او برود، وقتي پيش او رفت  اشاره كرد تا حذيفه با آب به
آب به طرف هشام برگشت ديد كه او هم مرده است، و وقتي كه به طرف پسر عمويش 

 رفت، او نيز جان داده بود. 
 خواستند ديگري را بر خود در نوشيدن آب ترجيح دهند.   مي و همه آنها

ان آن بد را به عنوان هديه آورد. پيامبراي  آمد و برايش جامه زني نزد رسول اهللا
نياز داشته و آن را به تن نمود. يكي از صحابه او را ديد و آن را طلب كرد، و گفت: يا 

آن را از تن خود درآورده و  رسول اهللا، چه زيبا است، اين را بر تن من بپوشان. پيامبر
به اين لباس  به او بخشيد. صحابه به آن مرد گفتند: اين كار تو درست نبود، پيامبر

كند. مرد   نمي خواست كسي را رددانستي كه در  مي شت، از او خواستي چوناحتياج دا
 گفت: به خدا سوگند كه من آن را براي پوشيدن از او درخواست نكردم، بلكه براي كفن

نگه داشت تا اينكه كفن او  مرد آن را به عنوان تبرك از رسول اهللا ]بخاري[خواستم.   مي
 شد.

 كه در مسجد بود آمد، و از او غذا طلب نمود، پيامبر مردي گرسنه به نزد پيامبر
فرمود:  كسي به خانه فرستاد تا برايش غذا بياورند، و به جز آب چيزي نيافتند. پيامبر
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. مردي از انصار »كند تا رحمت خدا بر او باشد  مي چه كسي امشب مهمان را ضيافت«
برده و به همسرش گفت: اش  خانهسوي  ول اهللا. مرد انصاري مهمان را بهگفت: من يا رس

. به غير از غذاي كمي كه فقط كفاف ها آيا چيزي داري؟ گفت نه، به جز غذاي بچه
را سرگرم كن تا خوابشان ببرد.  ها كند، چيزي نداريم. گفت: بچه  مي ي كوچكمان راها بچه

هنگامي كه مهمان داخل شد چراغ را خاموش كرد، و هرچه غذا داشتند جلوي مهمان 
خورد، مهمان تا   مي گذاشت. خود در كنار مهمان نشست و وانمود كرد كه دارد با او غذا

 يشان گرسنه خوابيدند. ها جايي كه سير شد خورد. و آن مرد و همسرش با بچه
به مرد انصاري  رفتند. آن حضرت هنگام صبح، مرد همراه مهمان به نزد پيامبر

خداوند  [مسلم].. »به دليل مهمان نوازي امشبتان خداوند از كار شما در عجب ماند«گفت: 

ٰ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿متعال اين آيه را نازل فرمود:  ِهمۡ  َ�َ َِ َُف
َ
 .]9حشر: ال[ ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َوسَوۡ  ُ

 .»دارند و هر چند در خودشان احتياجى [مبرم] باشد آنها را بر خودشان مقدم مى«يعني: 
ابوحسن انطاكي بودند. تنها مقدار كمي نان گرده داشتند كه بيشتر از سي مرد ميهمان 

ي كوچك بريدند، و چراغ را خاموش كردند براي ها داد. نان را به اندازه  نمي كفافشان
 خواستند تا ديگري طعام را بخورد و ديگري را بر خود ترجيح  مي اينكه هر كدام

 غذا را نخوردند. ها چكدام از آندادند، ولي هي  مي

 يثار چيست؟ ا

ايثار يعني آنكه فرد نياز ديگران را بر احتياج خود مقدم داشته و با وجود اينكه خود به 
 كند، و خود تشنه  مي چيزي نياز دارد آن را ببخشد. خود گرسنه است و ديگري را سير

َحُدُ�مْ  يُْؤِننُ  ال«فرمايد:   مي ماند تا ديگري سيراب شود. پيامبر  مي
َ
َّ  أ ِ  َح  ّب ُُ

ِخيهِ 
َ
ّب  َنا أل ِ هِ  ُُ ِّ َْا شود يكي از شما تا دوست   نمي مؤمن شمرده« يعني:[متفق عليه]  .»َِ

 .»دارد  مي داشته باشد براي برادرش آنچه را براي خويش دوست
تا زمان وفاتش سه روز پشت سر هم را سير  نمايد كه: پيامبر  مي نقل لعايشه
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 داديم.   مي شديم ولي ديگري را بر خود ترجيح  يم خواستيم سير  مي نبوده است. اگر

 برتري ايثار:

دهد.   مي خداوند اهل گذشت و ايثار را تمجيد نموده، و آنها را از گروه رستگاران قرار

ٰ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال ِهمۡ  َ�َ َِ َُف
َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َوسَوۡ  ُ َّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ ُُ 

هِ َ�فۡ  ٰ  ۦَِ ََ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ فۡ س و هر چند در خودشان احتياجى [مبرم] «يعني:  .]9حشر: ال[﴾لُِحونَ ُُ

ون ماند ايشانند كه دارند و هر كس از خست نفس خود مص باشد آنها را بر خودشان مقدم مى
 .»رستگارانند

 خودپسندي: 
ايثار است.  خودپسندي يعني خويش را بر ديگري ترجيح دادن، و درست نقطه مقابل

. چه نازيبا است كه انسان اند از آن نهي نموده باشد كه پيامبر  مي جزو صفات ناپسندي
 داراي صفت خودپسندي و خودپرستي باشد ولي چه زيبا است صفت ايثار و از

 .ها ميان انسانخودگذشتگي در
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 داري امانت

مكه رافتح كرده و وارد مسجد الحرام شد، دور كعبه طواف نموده  پيامبر هنگامي كه
دار مكه بود، احضار نموده و كليد  طواف، عثمان بن طلحه را، كه كليدو بعد از اتمام 

داخل آنجا شد.  كعبه گشوده شده و پيامبري  خدا را از او گرفت. خانهي  خانه

َ  الَ «بر در كعبه ايستاده و فرمود:  آنحضرت
َ
  ِِل

ّ
 َونََصَ  وَْعَدهُ  َصَدَق  وَْحَدهُ  تَُّ  ِِال

ْحَزتَب  َوَهَزمَ  َ�بَْدهُ 
َ
 .»ِِِوَْحَدهُ  تأل

گفت: يا رسول اهللا! افتخار  برخاسته و طالب سپس در مسجد نشستند علي بن ابي
فرمودند: عثمان بن  داري و آب رساني حاجيان را به من واگذاريد. پيامبر خدا پرده

فرمود: عثمان بن طلحه، اين هم كليد تو! امروز  كجاست؟ او پيش آمده و پيامبر طلحه
موضوع نازل در شأن اين اي  ابن هشام]. آيهي  روز نيكي و وفاي به عهد است. [سيره

َ ٱ إِنّ ﴿گونه كه:  گشت اين َّ  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَُ

َ
ُ  ْ  ٱ تَُؤّدوا

َ
هۡ  إَِ�ٰ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
يعني:  .]58نساء: ال[ ﴾لَِهاُ

و اين چنين بود كه  .»...ها را به صاحبان آنها رد كنيد  هدهد كه سپرد  خدا به شما فرمان مى«
، جهت اقدام به خدمت نمودن و آب از تحويل دادن كليد به حضرت علي پيامبر

رساني (سقايه) حجاج، خودداري كرده و آن را به عثمان بن طلحه پس داد. اين عمل تنها 
 ز امر خداوند متعال و بازگرداندن سپرده به صاحبش صورت گرفت.براي اطاعت ا

 داري چيست؟ امانت
داري همان پرداخت حق و حقوق محافظت از آن بوده و مسلمان بايد حق را  امانت

به طور كامل، آنچنان كه سزاور است، بپردازد. حق خداوند را در عبادت ادا نموده، و 
دهد و ... . اين رفتار از   مي را بازپس ها د و سپردهدار  مي خود را از حرام محفوظ نگه

بزرگي است كه ي  باشد. فريضه  مي ي زيباي اسالم و يكي از اصول اساسي آنها اخالق
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انسان بر دوش خود حمل كرده و زمين و آسمان به خاطر سنگيني و عظمت آن از حمل 
 آن خودداري كردند.

 ٱ ََاَعَرۡض  إَِّا﴿فرمايد:   مي خداوند متعال
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َماََةَ ۡ� َّ ٰ س  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فََ

َ
ُ 

 ۡ ُۡ  َََهاُِلۡ َُ
َ
َۡ  نَ َفقۡ َوُ ُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإَِّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِم يعني:  .]72حزاب: أل[ا ﴾٧ ََ

عرضه كرديم پس از برداشتن آن ها  ها و زمين و كوه ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمان«
 .»سر باز زدند و از آن هراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود

َ ٱ إِنّ ﴿داري فرمان داده و فرموده است:  خداوند متعال به امانت َّ  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَُ

َ
ُ  ْ  تَُؤّدوا

 ٱ
َ
هۡ  إَِ�ٰ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
ها را به صاحبان  دهدهد كه سپر خدا به شما فرمان مى«يعني:  .]58نساء: ال[ ﴾لَِهاُ

 .»...آنها رد كنيد

ي ايمان انسان شمرده است كه باعث نيكويي ها داري را يكي از نشانه امانت پيامبر

َنانَةَ  الَ  ََِمنْ  ِِيَمانَ  الَ «فرمودند:  گردد. آنحضرت  مي اخالق او
َ
ُ  أ

َ
 الَ  ََِمنْ  ِدينَ  َوالَ  ل

ُ  َ�ْهدَ 
َ
 د آنكه عهد و پيماندارد، و دين ندار  نمي ايمان ندارد آنكه امانت نگه« يعني:[احمد]  .»ل

  .»شناسد  نمي

 داري: انواع امانت

 داري انواع بسياري است، مانند: امانت

 امانت داري در عبادت:
اينست كه آن را اش  داري در اداء فرايض ديني مورد امانت تكليف فرد مسلمان در

كه الزم است، بجاي آورده، پايبند نماز، روزه و نيكي با والدين و ديگر فرايض  آنگونه
باشد. انسان مسلمان بايد حتي االمكان امانت پروردگار جهانيان را به شايستگي جاي 

 آورد.
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 امانتداري در نگهداري از بدن:
از آنها فرد مسلمان بايد بداند كه تمام اعضاي بدن انسان امانت بوده و الزم است 

انگيزد   ميمحافظت كند، نيابد از اعضاي بدن براي اعمالي كه خشم خداوند سبحان را بر
استفاده كند. چشم امانتي است كه بايد از نظر به حرام بسته شود، گوش امانتي است كه 

 بايد از شنيدن حرام دور گشته، دست امانت است، پا امانت است و غيره... 

 :ها امانت داري در سپرده
 درشان  و بر گرداندن آن به صاحبان ها داري، نگهداري سپرده يكي از اقسام امانت

با  باشد. مانند رفتار پيامبر  مي صورت طلب نمودن آن و البته به همان شكلي كه بود،
دادند تا از آن محافظت نمايد.   مي يشان را در نزد وي قرارها مشركين، هنگامي كه سپرده

شناختند، او را قبل از بعثت   مي ان فردي راستگو و امين در بين اهل مكهرا به عنو پيامبر
از مكه به مدينه هجرت كرد  به را ستگويي و امانت قبول كرده بودند. هنگامي كه پيامبر

او بودند را به و امانات مشركان را كه نزد  ها در آنجا ماند تا سپرده طالب علي بن ابي
 آنان بازگرداند.

 ري در عمل:دا امانت
و كارش  ،داري عملي انسان بايد امانت خويش را به بهترين وجه بازگرداند در امانت

داري به پايان رساند. فرد دانشجو بايد  م دهد و آن را به نيكويي و امانترا با دقت انجا
آنچه كه بر او واجب است انجام داده، و در راه تحصيل علم و دانش كوشا باشد. بايد 

تا سنگيني مسئوليت خود را از روي دوش والدينش كم كند. به همين منوال تالش كند 
 بايد تمام در بجاي آوردن آنچه كه بر او واجب است با تالش و كوشش عمل نمايد.
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 امانت داري در سخن گفتن: 
اين است كه مسلمان زيبا سخن بگويد و اهميت و قدر كالم خود را  ها يكي از امانت

دهد، همچنان   مي كند و او را از اهل تقوي قرار  مي احبش را وارد بهشتبداند. كالم، ص

سَمۡ ﴿فرمايد:   مي كه خداوند متعال
َ
يۡ  تَرَ  � ُ ٱ َ�ََب  َف ََ ةٗ  َمَثٗ�  َّ َُ ِ َشَجَر�ٖ  َطّيَِبةٗ  َ�  َطّيَِبةٍ  ََ

ۡص 
َ
ٓ ٱ ِ�  ُ�َهاَوفَرۡ  ثَابِتٞ  لَُهاُ ا َُ َّ  .]24[إبراهيم:  ﴾٢ ءِ س

اش  يدى خدا چگونه مثل زده سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ريشهآيا ند«يعني: 
 .»اش در آسمان است استوار و شاخه

به همين ترتيب انسان با بر زبان راندن سخن كفرآميز، از اهل جهنم خواهد گشت. 

ةٍ  َوَمَثُل ﴿فرمايد:   مي خداوند سبحان مثال آن را مانند درخت ناپاك بيان نموده، و َُ ِ �َ 
َشَجَر�ٍ  َخبِيَثةٖ   ٱ قِ فَوۡ  ِمن َُّثۡت َۡ ٱ َخبِيَثةٍ  ََ

َ
و « يعني: .]26[إبراهيم:  ﴾٢ قََرارٖ  ِمن سََها َما ِض �ۡ�

 .»مثل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است كه از روى زمين كنده شده و قرارى ندارد
 فرمايند:  مي اهميت كالم و آثار آن را بيان كرده و پيامبر

ّمُ  ُجَل تَرّ  ِِنّ « ََ َتَ
َ
َِمةِ  َ ََ

ْ
نّ  َكنَ  َنا تَِّ  رِْضَوتنِ  ِننْ  ِِال ُُ نْ  َُ

َ
بْلُغَ  أ  َِلََضْت  َنا �َ

ُ  تَُّ  يَْ�تُُب 
َ
  رِْضَوتنَهُ  َِِها ل

َ
َقاهُ  يَْومِ  ِِل

ْ
ّمُ  تَّرُجَل  َوِّنّ  يَل ََ َتَ

َ
َِمةِ  َ ََ

ْ
 تَِّ  َسَخِط  ِننْ  ِِال

نّ  َكنَ  َنا ُُ نْ  َُ
َ
ُ  تَُّ  يَْ�تُُب  َِلََضْت  َنا بْلُغَ �َ  أ

َ
  َسَخَطهُ  َِِها ل

َ
َقاهُ  يَْومِ  ِِل

ْ
[مالك]  .»يَل

كند كه به   نمي حاليكه گمانآورد، در  مي از رضاي خداوند را بر زباناي  همانا مرد كلمه« يعني:
 ود،آنچه رسيده، برسد، خداوند به سبب آن برايش رضاي خود را تا روزي كه با وي روبرو ش

كند كه بدانچه   نمي از قهر خدا را بر زبان ميراند، در حاليكه گماني  نويسد. و همانا مرد كلمه  مي
 رسيده، برسد و به سبب آن خداوند بر وي قهر و غضبش را تا روزي كه وي را مالقي شود،

 .»نويسد  مي
 رشود. پيامب  مي مسلمان خير خواه با كالم زيبايش به خداوند سبحان نزديك

َِمةُ «فرمودند:  ََ
ْ
 .»كالم نيكو صدقه است«يعني: [مسلم]  .»َصَدقَةٌ  تلّطيّبَةُ  َوتل
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 داري امانت است: مسئوليت و عهده
همه در برابر اشياء گرانبهايي كه به عنوان امانت در نزدشان است مسئول هستند. اگر 

مرد و زن با هم در يا فرزند باشد، همه مثل هم هستند  چه آن فرد حاكم و يا والدين و
 فرمودند: برابر يكديگر مسول هستند. پيامبر

الَ «
َ
ُّ�مْ  أ ُ�مْ  َرتٍع  ُُ

ّ ُُ ئُوٌل  َو ّْ ِن�ُ  َرِ�يّتِهِ  َ�نْ  َم
َ
ى فَاأل ِ

ّ
 َوُهوَ  َرتٍع  تَّاِس  َعَ  تَ

ئُوٌل  ّْ ْهلِ  َعَ  َرتٍع  َوتَّرُجُل  َرِ�يّتِهِ  َ�نْ  َم
َ
ئُوٌل  َوُهوَ  َِِْتِهِ  أ ّْ ةُ  نُْهمْ �َ  َم

َ
َمْرأ
ْ
 َعَ  َرتِ�يَةٌ  َوتَ

يِْت  َها �َ ْعلِ هِ  �َ ِ
َ
ئُولَةٌ  َوِ�َ  َوَول ّْ َعبْدُ  َ�نُْهمْ  َم

ْ
ئُوٌل  َوُهوَ  َسيِّدهِ  َنالِ  َعَ  َرتٍع  َوتل ّْ  َ�نْهُ  َم

الَ 
َ
ُّ�مْ  أ َُ ُ�مْ  َرتٍع  فَ

ّ ُُ ئُوٌل  َو ّْ يد و شما شباني  همه«  يعني: [متفق عليه] .»َرِ�يّتِهِ  َ�نْ  َم
ي  خود و زن در خانهي  شما در مقابل رعيت خويش مسئول هستيد. مرد بر خانوادهي  همه

 .»شما از رعيت خويش مسئوليدي  شما شبانيد و همهي  شوهر و فرزندش شبان است، پس همه

 داري در حفظ اسرار:  امانت
رارش را فرد مسلمان بايد سر و راز برادرش را حفظ نموده و به او خيانت نكرده، اس

ت«فرمودند:  فاش ننمايد. پيامبر َِديِث  تَّرُجُل  َحّدَث  ِِذَ
ْ
ََاَت  �ُمّ  ِِال

ْ
َنانَةٌ  فَِ�َ  تُ

َ
 .»أ

وقتي فرد سخني بيان نموده و روي برگرداند، ديگر آن سخن امانت « يعني:[ابوداود و ترمذي] 
 .»است

 داري در خريد و فروش: امانت
 دارد.  نمي ر و خيانت با كسي روامسلمان كسي را فريب نداده و غد

خوراكي ي  فروخت. دستش را در توده  مي از كنار مردي گذشت كه خوراكي پيامبر
يگر چيست؟ مرد فرو برده و فهميد كه خيس است. از او پرسيد: اي صاحب طعام، اين د

فَال«فرمود:  ] آب باران به آن رسيده است. پيامبر[گفت: يا رسول اهللا
َ
تَ  أ

ْ
 فَْوَق  هُ َجَعل

َّ  تلّطَعامِ  چرا آن را باالي طعام « [مسلم] يعني: .»ننا فَلََِْس  َغّ   َننْ  تَّاُس؟ يََرتهُ  َح
 .»نگذاشتي تا آن را مردم ببينند؟ كسيكه به ما خيانت كند از ما نيست
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 فضيلت امانت داري:
ميان ي دربه سود و منفعت رسيده و دوستداري گردند،  وقتي كه مردم پايبند امانت

داري را تاكيد كرده است، آنجا  خداوند بر بندگان خود حفظ امانت شود.  مي ايشان رايج

ِينَ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي كه َ�ٰ  ُهمۡ  َّ
َ
هِمۡ وََ�هۡ  َِِهمۡ َ�ٰ ِ� و كسانى «يعني:  .]32معارج: ال[  ﴾٣ ُعونَ َ�ٰ  َِ

 .»كنند ها و پيمان خود را مراعات مى كه امانت
ران به رضا و خرسندي پروردگارشان و به بهشتي كه وسعت آن به دا در آخرت امانت

 گردند.  مي ها كه براي پرهيزگاران مهيا گشته، نايل زمين وآسماني  اندازه

 خيانت در امانت:

كسي كه امانتي را كه بر عهده دارد بجاي نياورد، خائن است. خداوند سبحان خائنان 

َ ٱ إِنّ ﴿فرمايند:   مي را دوست نداشته و َّ  �َ  ُّ ِ ُٗ  َخّواًَا َ�نَ  َمن ُُ �ِي
َ
 .]107نساء: ال[ ﴾اُ

 .»پيشه باشد دوست ندارد گر و گناه خداوند هر كس را كه خيانت«يعني: 

ٰ ﴿فرمايند:   مي به ما امر كرده است تا خيانت نكنيم و خداوند َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َُوا  َ�  َءاَم

 ْ َ ٱ َ�ُوَُوا ْ َوَ�ُوَُوٓ  سّرُسوَل ٱوَ  َّ َ�ٰ  ا
َ
َُمۡ  َُِ�مۡ َ�ٰ ُ َ

َ
ونَ َ�عۡ  َوُ ُُ اى كسانى «يعني:  .]27نفال: أل[ا ﴾٢ لَ

هاى خود خيانت نورزيد و  ايد به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و [نيز] در امانت كه ايمان آورده
 .»دانيد [كه نبايد خيانت كرد] خود مى

مردم سفارش نموده و اينكه با خيانت ي  مهداري در ارتباط با ه ما را به امانت پيامبر

دّ « فرمود: پيشگان، خيانت نورزيم. پيامبر
َ
َنانَةَ  أ

َ
  تأل

َ
تََمنََك  َنِن  ِِل ُنْ  َوالَ  ت�ْ

َ
 َننْ  ت

دار با آنكه ترا امانتي دهد و خيانت  امانت نگه« يعني: .[ابوداود و ترمذي و احمد] .»َخانََك 
 .»مكن با آنكه با تو خيانت ورزيد

 جزاي خيانتكار:
كه خيانت پيشه بدليل خيانتي كه مرتكب شده است، در آتش  اند بيان كرده پيامبر

خواهد اش  پشيماني و سرافكندگيي  دوزخ عذاب داده خواهد شد و روز قيامت مايه
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[متفق عليه]  .»َ  غدر َوتء يعرف ِه يوم تلقيانة«فرموده است:  گشت. آنحضرت
و واويال  .»شود  مي شكن در روز قيامت پرچمي است كه به آن شناختهبراي هر پيمان «يعني: 

دارد تا  مي س اينچنين رسوايي مسلمان را واميان تمام خاليق!! تراز اين رسوايي در
پيوسته بسيار نسبت به نگه داشتن و بجا آوردن امانت حريص بوده و با كسي بدعهدي و 

 نهاده شده، كماش  انب خداوند بر عهدهدارد و در اداي حق كه از ج  نمي خيانت روا
 گذارد.  نمي

 خيانت كار منافق است: 
 باشد. پيامبر  مي ي نفاقها ي ايمان بوده و خيانت يكي از نشانهها داري از نشانه امانت

ُمنَافِِق  آيَةُ « :فرمايد  مي
ْ
ت ثَالٌَث  تَ َب، َحّدَث  ِِذَ َِ ت َك ْخلََف، وََعدَ  َوِّذَ

َ
ت أ  »َخانَ  تْؤَُِمنَ  َوِّذَ

نشانهء منافق سه چيز است: چون سخني گويد، دروغ گويد، و چون وعده « يعني: .[متفق عليه]
 .»كند، بدپيماني نمايد، و چون امين قرار داده شود، خيانت كند

از مسلمان نه امانت را ضايع نموده و نه خيانت ميكند، و برخالف منافقان، خود را 
 دارد.  مي اينها دور نگهي  همه

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 اعتدال و ميانه روي

روزها  ،پرداخت  مي بسيار به نماز و عبادت در صحيح بخاري بيان شده كه: ابودرداء
وي را ديده و با  داشت. يك روز سلمان فارسي  مي را روزه گرفته و شب را زنده نگه

برد او را نصيحت نموده و   مي ادت بسيار از بيناينكه دارد خودش را با عبي  مشاهده
ات بر تو  فس تو بر تو حقي دارد، و خانوادهگفت: هر آينه خداوند بر تو حقي دارد، و ن

آوري  آمده موضوع را ياد حقي دارد، و حق هركس را باو ادا كن. وي نزد رسول اهللا
 نمود.

 فرمود: سلمان راست گفته است. پيامبر
پرسش نمودند. چون بر ايشان  آمده از عبادت پيامبر ل پيامبرسه شخص به منز

حاليكه گذشته چه مناسبتي داريم، در را كم شمرده گفتند: ما با پيامبر گفته شد، گويا آن
 بخشيده شده؟شان  و آينده

 گزارم.  مي يكي از ايشان گفت: من هميشه در تمام عمر تمام شب را نماز
گيرم و سومي گفت: من از زنها دوري گزيده و  زه ميديگري گفت: من تمام عمر رو

 كنم.  نمي هرگز ازدواج

تُمُ «آمده فرمود:  رسول اهللا ْ�
َ
ينَ  أ ِ

ّ
تُمْ  تَ

ْ
ت قُل َِ ت َك َِ َنا َوَ�

َ
ِّ  َوتَِّ  أ اُ�مْ  ِِ ََ ْخ

َ
ِّ  أل َِ 

�َْقاُ�مْ 
َ
، َوأ ُ

َ
ِّ  ل ِِ

ُصومُ  لَ
َ
فِْطُر، أ

ُ
ِّ  َوأ َص

ُ
ْرقُدُ  َوأ

َ
ََ  َوأ

َ
اَء، َزّوجُ َوأ َّ  َ�نْ  رَِغَب  َ�َمنْ  تلِّ

 َِ
ِّ  فَلََِْس  ُسِّ شما همان كساني هستيد كه چنين و چنان گفتيد؟ اما « يعني:[بخاري]  .»ِن

شما پرهيزگارترم. و من هم ي  شما از خدا بيشتر ترسيده، و از همهي  بخدا سوگند كه من از همه
گيرم،  شوم و زنان را به نكاح مي  مي وانم و خواب همخ  مي گيرم و نماز  نمي گيرم و هم  مي روزه

 .»من رويگرداند از من نيستي  و كسيكه از سنت و طريقه

*** 
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 اعتدال يا ميانه روي چيست؟
اعتدال به معني ميانه روي و رعايت حد وسط در كارهاست، كه بهترين شيوه است كه 

دگار خويش، با نفس خود و با فرد مؤمن براي بجا آوردن واجباتي كه در رابطه با پرور
 تواند دنبال نمايد.  مي ديگران، بر عهده دارد را

َد «فرمايد:   مي جايي كه ،به اعتدال در هر چيز سفارش نموده است پيامبر َْ تلَق

َد، َبلضوت لأِ تَزموت تُوسط ف َةدية أعمال�م قققوت نا َر�دونه ع تَوجه  َْ تلَق
تان  (يعني در انجام اعمال ميانه روي ميانه روي، تا برسيد« ي:[بخاري و احمد] يعن .»تألَم)

 .»خواهيد به بهترين وجه دست يابيد  مي ميانه روي پيشه كنيد تا به چيزي كه

اعتدال يا ميانه روي يا حد وسط، در هر كاري فضيلتي است پسنديده. رفتاري است 
از جمله در  ،ته گردداز هر نظر به آن آراساش  كه شايسته است مسلمان در زندگي

 يش، در كارها و خرج و مخارجش، در خورد و نوش و باقي مسائل زندگي. ها عبادت
 انسان مسلمان تمام فرايض و نوافلي را كه بر عهده دارد بدون آنكه بيش از آنچه

 تّلينَ  ِِنّ « ه است:در اين زمينه فرمود تواند بر نفس خود تكليف وارد آرد. پيامبر  مي

ادّ  َولَنْ  ،�ُْعٌ  ََ ُ َحدٌ  تّلينَ  �
َ
  أ

ّ
ّدُدوت ،َغلَبَهُ  ِِال َّ وت َوقَاِر�ُوت فَ ِْْشُ

َ
َضْدَوةِ  َوتْستَِعينُوت ،َوأ

ْ
 ِِال

ءٍ  لتَّ� ِعد تلُه�ة) َوتَّروَْحةِ  لس� أول تَهار) َةِ  ِننَ  وََشْ
ْ
 .»لس� آخر تَهار)تّلل

گيرد مگر آنكه او را مغلوب سازد،   نمي ختدين آسان است و كسي آن را س«يعني: [بخاري] 
پس درست كرداري را پيشه نموده و ميانه روي نماييد و بشارت دهيد و ياري بگيريد از سير و 

 .»حركتي در بامدادان، و حركتي در پس از نيم روز و اندكي حركت در آخر شب

كه سرحال و يي ها پيوسته و در زماناي  نتيجه اينكه: از بجاآوردن عبادات بگونه
 شاداب هستيد بهره بگيريد.
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 :اعتدال رسول خدا
ر تمام مسائل د گيرد. آنحضرت برمي انسان مسلمان سرمشق خويش را از پيامبر

يش كه نه طوالني و نه كوتاه ها در نماز، در خطبه ،رو و متعادل بودند زندگي انساني ميانه
گرفت، بخشي   نمي ه و چند روز را روزهبودند، در روزه گرفتن كه چند روز را روزه گرفت

 خوابيد.  مي ماند و بخش ديگر را  مي از شب را بيدار

 انواع اعتدال:

 تاثير داشته و به همين سبب انواع بسيار دارد:ي  اعتدال خلق و خويي است كه در همه

 اعتدال در خرج و مخارج:
از اسراف و از بخل و  شود كه  مي اعتدال و ميانه روي در خرج و مخارج زماني ميسر

كَ  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي خساست بدور باشد. پروردگار متعال ََ َُقَِك  إَِ�ٰ  لُولَةً َمغۡ  يَ  َوَ�  ُ�
 َۡ طۡ تَ ّ  َهاَُ َۡ لۡ ٱ ُُ ََقۡ  ِط ََ �َ ََ ۡ  اَملُومٗ  ُع وًراَّ و دستت را به گردنت « يعني: .]29سراء: إل[ا ﴾٢ َُ

 .»زده بر جاى مانى شده و حسرت دستى منما تا مالمت زنجير مكن و بسيار [هم] گشاده

اعتدال در صرف نمودن مال از صفات عبادالرحمان و درستكاراني است كه خداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿نمايد:   مي متعال در قرآن اينگونه آنان را مدح َّ  ٓ ْ  إَِذا ََفُقوا
َ
ِ  سَمۡ  ُ ّۡ ُ � ْ قۡ  َوسَمۡ  فُوا َُ ْ وا  َوَ�نَ  ُ�ُ

 َ�ۡ�َ  ٰ كنند  اند كه چون انفاق كنند نه ولخرجى مى و كسانى« يعني: .]67فرقان: ال[ ﴾٦ اَوامٗ قَ  سَِك َ�
 .»گزينند گيرند و ميان اين دو [روش] حد وسط را برمى و نه تنگ مى

فرمايد:   مي نيز بسيار بر ميانه روي در دخل و خرج تاكيد داشته و پيامبر خدا

ادُ « ََ تِ
ُف  تََّاَقةِ  ِف  تالقْ َْ   نِ

ْ
ةِ تَ ََ (اقتصاد) در خرج و  جويي صرفه«يعني: [خطيب]  .»َمِعِ
 .»مخارج نصف گذران زندگي است

جويي در خرج و مخارج از فرد را مشكل تنگدستي و دست دراز  اقتصاد و صرفه

 َعَل  َنا«: اند روايت شده كه فرموده دارد. از رسول خدا  مي كردن پيش ديگران مصون
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دَ  َنِن  ََ مقصود اينست  .»شود  نمي جويي كند، تهي دست آنكه صرفه«عني: [احمد] ي .»تْ�تَ
 كه هركس در خرج و مخارج خويش اعتدال را مراعات كند به فقر و تهي دستي مبتال

د، طبعاً اين زياده روي نماياش  گردد و بالعكس آنكه در خرج نمودن پول و دارائي  نمي
سوق داده و وي را به سربار ديگران  سوي فقر و محتاج ديگران بودن زياده روي او را به

 نمايد.  مي تبديل

 اعتدال در خورد و نوش:
ي  روي و اعتدال را رعايت كرده و به اندازه ميانهاش  فرد مسلمان در غذا و نوشيدني

اسراف در خورد و  از گذرد. پيامبر  نمي الزمي  نياز مصرف ننموده و از حد و اندازه

 مَ  َنا« اند: نوش نهي فرموده
َ
ّ  أل ِِ ت وَِعءً  آَد ّ ْطٍن  ِننْ  ََ ِب  �َ ّْ ُ�الٌَت  آَدمَ  تِِْن  ِبَ

ُ
 يُِقْمنَ  أ

بَهُ 
ْ
إِنْ  ُصل

تِِهِ  َوثُلٌُث  لَِطَعاِنهِ  َ�ثُلٌُث  َ�َالَةَ  الَ  َكنَ  فَ هِ  َوثُلٌُث  ََِشَ ِّ ََا [ترمذي و ابن   .»َِ

آدمي بسنده است چند  هيچ آدمي ظرفي پر نكرد كه بدتر از شكم باشد، براي«: يعني .ماجه]
كه قامت او را استوار نگه دارد. اگر خواهي نخواهي باشد، بايد يك سوم آن براي طعام ي  لقمه

 .»يك سوم آن براي آبش و يك سوم هم براي نفسش باشد

 اعتدال در پوشش:
آنچنان زياده  ،روي را از ياد نبرد است كه در پوشيدن لباس نيز ميانهمسلمان شايسته 

يي ها و تن خويش را نمايشگاه لباس ،كند كه به خود نازيده و فخر بفروشد  نمي روي
 براي فخر فروختن ميان مردم نگرداند.

نن لبس ثوب شهرة ألبّه تَ يوم تلقيانة « از اين عمل نهي فرموده است: پيامبر

يعني: آنكه لباسي شهره («يعني:  [ابوداود و ابن ماجه] .»ثو�ًا نثله، ثم َلهب فيه تَار
مشهور به رسوايي و زشتي) بپوشد، خداوند در روز قيامت لباسي همانند آن را بر تن او نموده و 

 .»آتش از آن برمي خيزدي  آنگاه زبانه
دار بپوشد، بلكه  ي زشت و وصلهها اين گفته به اين معني نيست كه مسلمان بايد لباس
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جويي را، از  روي و صرفه انهباس و پوشاك خويش نيز جانب ميبر او الزم است كه در ل
آن، نگاه داشته و از گشاد و چسبيدگي آن بپرهيزد. چنانچه ي  بابت قيمت، رنگ و اندازه

 .»د و دانايان بر تو خرده نگيرندخردان تحقيرت نكنن بي را بر تن كن كهاي  جامه«: اند گفته

 اعتدال در كار و در استراحت: 
گيرد و تن خود را فرسوده و   مي روي پيش انهدر كار كردن نيز اعتدال و مي مسلمان

تاثير نامطلوب اش  گذارد كار بر عبادات و ديگر وظايف ضروري  نمي كند.  نمي كوفته
 بگذارد.

با احساس خستگي شديد در كار، دست كشيده و استراحت نمايد تا بتواند كارش را 

 .»َدنك عليك حّقاِن « به نحو مطلوب ادامه دهد. طبق حديثي كه قبالً اشاره شد:
 .»جسمت نيز بر تو حقي دارد«

 بهره گرفتن از وقت:
مسلمان مراقب وقتش بوده و از آن در تحقق آنچه به نفع اوست بهره گرفته و آن را 

نمايد. محافظت از وقت محافظت از زندگي است، و البته   نمي بخاطر مسائل بيهوده تلف
راستايي آن را صرف نموده است. چه هر انساني مسئول عمر خويش است كه در چه 

 نيك گفته است شاعر:

 مـرء قائـلة لــهـدقـات قلب تل
 

 ِن تليــاة دقـائــٌق وثــوتن 
 

 يعني:
 هاي در گذار، عمر تو انـد اي عزيـز   ثانيه

 

 گويد اين، هر تپش و هر نفـس   قلب تو مي 
 

ي ها از جنبهاي  يچ جنبهكه هاي  فرد مسلمان با تنظيم وقت و تقسيم مناسب آن به گونه
گويند:   مي اش، از جمله: عبادت، خواب، بازي و ...، از حد و مرز خود در نگذرد. زندگي

 سازماندهي درست كارها ضامن رسيدن به اهداف است. 
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 اعتدال در كالم:
چرا كه چنين گفتاري جزو  ،كند  مي فرد مسلمان از گفتن سخن غير ضروري خودداري

 آيد.  مي بگويي به حسا ياوه

َحبُّ�مْ  ِننْ  ِِنّ « از چنين كاري منع فرموده است: پيامبر
َ
ّ  أ

َ
َر�ُِ�مْ  ِِل

قْ
َ
ِّ  َوأ  ِن

ا ًّ ْلِ ِقيَاَنةِ  يَْومَ  َ�
ْ
َحاِسنَُ�مْ  تل

َ
ْخالَقًا أ

َ
�َْضَضُ�مْ  َوِّنّ  أ

َ
ّ  أ

َ
�َْعَدُ�مْ  ِِل

َ
ِّ  َوأ ا ِن ًّ ْلِ �َ 

ِقيَاَنةِ  يَْومَ 
ْ
ثَاُرونَ  تل ْ َّ ّدقُونَ وَ  تل ََ ُمسَ

ْ
ُمتََايِْهُقونَ  تَ

ْ
ْمنَا قَدْ  تَِّ  رَُسوَل  يَا قَاَُوتِ َوتَ  َعلِ

ثَاُرونَ  ْ َّ ّدقُونَ  تل ََ ُمسَ
ْ
ُمتََايِْهُقونَ  َ�َما َوتَ

ْ
ونَ  :قَاَل  تَ ُ ِّ َِ ُمتَ

ْ
 .[ترمذي] .»تَ

ترين شما از نظر مجلس بمن در روز  ترين و نزديك همانا از محبوب«معني حديث: 
ترين و دورترين شما در  ترين شما است، و از مبغوض ت كسي است كه خوش اخالققيام

 متشدقونگويند) و   مي (آنانكه سخن بسيار و غير ضروري روز قيامت از من ثرثارون

 است. متفيهقوندارند) و   مي (آنانكه كلمات و گفتار عجيب و غريب را بيان

 كيستند؟ متفيهقوندانستيم، را  متشدقانثرثارون و  گفتند: يا رسول اهللا

 .»فرمود: متكبرين
چرا كه آنكه  ،دارد  مي روي در گفتار مسلمان را از افتادن در اشتباه و خطا دور ميانه

: سخن اند بسيار باشد!] نيز گفته »بد« [كه در بسيار، بسيار بگويد، اشتباهش بسيار گردد
 ر].[كم گوي و گزيده گوي چون د نيك سخن مختصر و مفيد است

 پيامبر بزرگوار ،نمايد  مي انسان مسلمان چنانچه ببيند نگفتن بهتر است سكوت اخيار
َْومِ  ِِاَِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َننْ «: اند نيز فرموده

ْ
يَُقْل  تآلِخرِ  َوتَ

ْ
ت فَل وْ  َخْ�ً

َ
ْت  أ ُِ ّْ َِ [متفق  .»لِ

ير گويد، يا سكوت و كسي كه ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خ«يعني:  عليه]
 .»اختيار نمايد

 محل چنين بيان شده است: بي در ستايش سكوت و مذمت سخن
سخن گفتن در خير و نيكي همواره از سكوت بهتر است و سكوت در شر و ناپسندي 

 قدرت است و اندك است عامالن آن. همواره از سخن گفتن بهتر است. سكوت
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 مزيت اعتدال:
با عزت نفس زندگاني بسر برده و محبوب خداوند و  شود فرد  مي * اعتدال باعث

 مردم باشد.
َهْدىَ  ِِنّ « فرموده است: * اعتدال از اخالق پيامبران است، رسول خدا

ْ
الِحَ  تَ َّ  تَ

ْمَت  ّّ الِحَ  َوتَ َّ ادَ  تَ ََ تِ
ةٍ  ِننْ  ُجْزءٌ  َوتِالقْ َّ �نَ  َخْ بُّوةِ  ِننَ  ُجْزًءت وَِعْشِ [ابوداود و  .»تَّ

نيكو و اقتصاد(ميانه روي) بخشي از بيست و پنج بخش ي  سيرت نيكو، طريقه«يعني:  .ترمذي]
 .»نبوت است

كمك اش  * اعتدال و ميانه روي مسلمان را در برآوردن نيازهاي جوانب زندگاني
روي او در رسيدگي به يكي از جوانب حتماً در جانب ديگر  صورت زياده نموده و در

كند، مثالً در كار خود كم كاري   مي كسي كه در عبادت زياده روينمايد. مثالً   مي كوتاهي
 نمايد در آسايش بدن خويش كوتاهي  مي نموده و يا كسي كه در كار كردن زياده روي

 كند.   مي
روي مشاهده نكردم مگر آنكه در  گويد: در هيچ چيز زياده  مي سخن معاويه بجاست كه

 كنار آن حقي ضايع گشته باشد.
 فرمايد:  مي كه پيامبري  كند. به فرموده  مي تر ل حساب روز جزا را سبك* اعتدا

ّنا«
َ
ينَ  َوأ ِ

ّ
ُدوت تَ ََ َِك  لتعتدَوت و َوسطوت) تْ�تَ

َ
ول
ُ
َاَسبُونَ  فَة ُُ  ً اِا َّ ً  ِح �ت ِّ َ  [احمد] .»�

 به(اعتدال و اقتصاد) پيشه نمودند، آنان به حسابي آسان محاس روي و اما آنانكه ميانه« يعني:
 .»شوند  مي

روي در تمام جوانب زندگي خويش  ن به شدت عالقمند اعتدال و ميانهانسان مسلما
 را سودمند سازد.اش  است تا شايد دين و جان و زندگي

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 اخالص و ترك ريا

از قومش نزد او آمده و اي  اسرائيل مرد عابدي بود، عده كنند كه در بني  مي تعريف
 كنند كه درختي را پرستش كرده و به خداوند شرك  مي گفتند: مردمي آنجا زندگي

ورزند. مرد عابد بسيار خشمگين شد و تبري را به دست گرفته و راهي آن منطقه شد   مي
تا درخت را قطع نمايد. در بين راه ابليس به شكل پيرمردي كهنسال بر او ظاهر شد و 

 روي؟  مي كجاپرسيد: 
پرستند   مي از مردم به جاي خدااي  خواهم درختي را كه عده  مي مرد عابد پاسخ داد:
 .گذارم آن را قطع كني!  نمي قطع كنم. ابليس گفت:

بين آن دو مشاجره رخ داده و عابد بر او پيروز شده و ابليس را بر زمين افكند. ابليس 
كه از اين كار براي تو بهتر است. تو مرد خواهم به تو نشان دهم   مي گفت: چيزي را

جا برگرد و من در عوض هر روز به تو دو  تي و مال و ثروتي نداري. از همينفقيري هس
دهم. مرد عابد پذيرفت و در روز اول دو دينار دريافت نمود. روز دوم هم دو   مي دينار

ابد بسيار خشمگين دينار ديگر گرفت، ولي روز سوم دو دينار را دريافت ننمود. مرد ع
شد و تبرش را برگرفته و گفت: بايد درخت را قطع نمايم. ابليس باز به صورت پيرمردي 

خواهم درخت را   مي روي؟ مرد عابد گفت:  مي كهنسال بر او ظاهر گشت و پرسيد: كجا
 قطع كنم.

ته تواني، من جلوي تو را خواهم گرفت. آن دو با هم به مبارزه پرداخ  نمي ابليس گفت:
و ابليس مرد عابد را بر زمين انداخت. مرد عابد با تعجب پرسيد: اين بار چه كار كردي؟! 

پيش كه من تو را بر زمين زدم! ابليس گفت: چون بار اول بخاطر خدا خشمگين ي  دفعه
براي همين خداوند ترا از دست من محافظت نمود.  ،بودي و عمل تو خالص براي او بود

طر خودت و از دست دادن دو دينار خشمگين شدي و من ترا شكست اما اين بار، تو بخا
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 داده و بر تو پيروز گشتم.
*** 

يكي از زنان صحابه به نام قيس از مكه بسوي مدينه هجرت نمود. مردي نيز براي 
 در اين مورد فرمود: ازدواج با او، و نه براي نصرت دين خداوند، هجرت كرد. پيامبر

ْ�َماُل  ِّ�َما«
َ
  ِهْجَرَُهُ  َكنَْت  َ�َمنْ  نََوى َنا تْمِرئٍ  لُِ ّ  َوِّّ�َما ِِاَّيّاِت، تأل

َ
  تَِّ  ِل

َ
 َوِّل

  فَِهْجَرَُهُ  رَُسوِلِ 
َ
  تَِّ  ِل

َ
  ِهْجَرَُهُ  َكنَْت  َوَننْ  رَُسوِلِ  َوِّل

َ
يَا ِل يبَُها ُد�ْ َِ وْ  يُ

َ
ةٍ  أ

َ
 تْمَرأ

وُّجَها َ ََ   فَِهْجَرَُهُ  َُ
َ
ْهِ  اَجرَ هَ  َنا ِل

َ
همانا ثواب اعمال به نيت « يعني: .[متفق عليه] .»َِ

نيت خود را درميابد، پس كسي كه هجرت او بسوي خدا و ي  بستگي دارد و هر كس نتيجه
يابد و كسي كه هجرتش بسوي   مي رسولش را در رسول او است ثواب هجرت بسوي خدا و

ا زني باشد، پس هجرت او بسوي چيزيست كه رسد يا هجرت او براي ازدواج ب دنيا باشد بآن مي
 .»براي رسيدن به آن هجرت نموده است

 منظور از اخالص چيست؟
اخالص يعني انجام هركاري براي رضاي خداوند سبحان و نه بخاطر ريا و شهرت. 

دهد تا ديگران ببيند و از كارهايش تعريف و   نمي مسلمان خالص كاري را براي اين انجام
 و او را بستايند. تمجيد نمايند

 اخالص در هركاري الزم است:
مسلمان بايد در هر عمل خود نيت خود را پاك و خاص نمايد تا از جانب خداوند 

پذيرد كه خالص بخاطر او باشد، خود   مي متعال پذيرفته شود. خداي سبحان تنها عملي را

ٓ ﴿ فرمايد:  مي در كتابش او  ِمُروٓ  َوَما
ُ
ُ ْ َُ ِ�َعۡ  إِّ�  ا ْ ُب َ ٱ وا ٓ  ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  َّ َََفا . ]5: البينة[ ﴾ءَ ُح

اند دين  و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند و در حالى كه به توحيد گراييده«يعني: 

َ� ﴿و نيز:  .»[خود] را براى او خالص گردانند...
َ
�  ِ ّ آگاه « يعني: .]3زمر: ال[ ﴾اسُِص �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ َِ

 .».باشيد آيين پاك از آن خداست..
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  تََّ  ِِنّ « فرمايد:  مي و پيامبر بزرگوارش
َ
ْقبَُل  ال َعَملِ  ِننْ  َُ

ْ
  تل

ّ
ُ  َكنَ  َنا ِِال

َ
ا ل ًَ ِ  َخاَ

تُِغَ  پذيرد مگر آنكه خالص و پاك   نمي خداوند هيچ عملي را« يعني: [نسائي] .»وَْجُههُ  ِِهِ  َوت�ْ
 .»او انجام شده باشدبخاطر رضاي  براي او بوده و

اخالص يكي از صفات هميشگي مسلمان است چه خدمتكار، تاجر يا دانشجو يا هر 
رساند چرا كه   مي شغل ديگري داشته باشد. خدمتكار كار خويش را بدرستي به انجام

خداوند او را به دقت و درستي در كارش امر فرموده است، تاجر نيز در تجارت خويش 
فروشد، بلكه پيوسته به دنبال كسب سود حالل   نمي و به مردم گران از خدا پروا داشته

كوشد و مقصود وي از كسب علم   مي يشها است. دانشجو در مطالعات و فراگيري درس
 باشد.  مي گار و خدمت به مسلمانانحصول رضاي پرورد

 خصلت پيامبران: ،اخالص

رۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي بيان خداوند متعال در مورد حضرت موسي ۚ  ُِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َُ ٰ ََ  ُمو
و در اين كتاب از موسى ياد كن « يعني: .]51[مريم:  ﴾٥ اََِّيّٗ  رَُسوٗ�  َوَ�نَ  الَٗص ُ�ۡ  َ�نَ  ۥإَِّهُ 

حضرت ابراهيم، اسحاق و  و خداي .»اى پيامبر بود زيرا كه او پاكدل و فرستاده

رۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي نيز اينگونه توصيفرا  ‡يعقوب ٓ ِعَ�ٰ  َُ ََا  ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ نسۡ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ََ
 ِِ ْو
ُ
 ٱ ُ

َ
 ٱوَ  َِييۡ ۡ�

َ
ٓ  ٤ رِ َ�ٰ بۡ ۡ� خۡ  إِّ�ا

َ
َۡ  ِ�َاسَِصةٖ  ُهمَ�ٰ لَۡص ُ ََا نّ�ُهمۡ  ٤ ّ�ارِ ٱ َرىذِ ََ ُِنَ  ِعَ

َ  س
ۡ ٱ ۡص س  ٱ َطَفۡ�َ ُُ

َ
يعقوب را كه  و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و« يعني: .]47-45[ص:  ﴾٤ َيارِ خۡ ۡ�
اى كه يادآورى آن سراى بود خالص  ور بودند به يادآور. ما آنان را با موهبت ويژه نيرومند و ديده

 .»گردانيديم. و آنان در پيشگاه ما جدا از برگزيدگان نيكانند

 اخالص در نيت:
 ي خواهيم همراه شما براي غزوه  مي رفته و گفتند: اي پيامبر خدا! نزد پيامبراي  عده

نيز چيزي نداشت تا به  نداريم. پيامبر خدااي  تبوك بيرون بياييم ولي توشه و اسلحه
آنان كمك نمايد، بنابراين فرمود تا برگردند. اين عده نيز با غم و اندوه و در حالي كه از 
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در حق  گريستند بازگشتند. خداوند  مي اينكه براي جهاد در راه خدا توانايي نداشتند،
 رآني را نازل نمود براي آنكه تا روز قيامت آن را بخوانند:آنان آيات ق

َعفَ ﴿ ُّ ََ َ�َ ٱس وَن َما يَُفُِقوَن َحَرٌج إَِذا ّلۡي َُ ِيَن َ� َ�ِ
َّ ٰ َوَ� َ�َ ٱ ََ ۡر َُ ۡ آءِ َوَ� َ�َ ٱس
نَِ� ِمن َسَِيٖل�  َِ ۡح ُُ ۡ ِ َورَُسوِ�ِۦۚ َما َ�َ ٱس ّ َِ ُ َ�فُ َوٱ َََصُحواْ  ِيَن إَِذا َمآ  ٩رِّحيٞم  ورٞ َّ َّ َوَ� َ�َ ٱ

ُُ ِمَن ٱّ�ۡمِع َحَزًَ  َُُهۡم تَفِي ۡ�ُي
َ
ْ ّوُ ۡ�ِلُُ�ۡم َعلَۡيهِ تََوّلوا

َ
ُ ٓ َُ َما َِ

َ
ُِلَُهۡم قُۡلَت َ�ٓ ُ تَۡوَك ِحَۡح

َ
� �ّ

َ
ا �

واْ َما يَُفُِقوَن  َُ  .]92-91: توبةال[ ﴾٩َ�ِ
يابند [تا در راه جهاد ] خرج كنند  يماران و بر كسانى كه چيزى نمىبر ناتوانان و بر ب« يعني:

در صورتى كه براى خدا و پيامبرش خيرخواهى نمايند هيچ گناهى نيست [و نيز] بر نيكوكاران 
ايرادى نيست و خدا آمرزنده مهربان است. و [نيز] گناهى نيست بر كسانى كه چون پيش تو 

كنم تا بر آن سوارتان كنم برگشتند و در اثر  چيزى پيدا نمىآمدند تا سوارشان كنى [و] گفتى 
 .»بند تا [در راه جهاد] خرج كننديا ريخت كه [چرا] چيزى نمى اندوه از چشمانشان اشك فرو مى

قَْوتًنا ِِنّ « :عازم جنگ شد به يارانش فرمود وقتي رسول خدا
َ
َمِدينَةِ  أ

ْ
َانَا، ِِاَ

ْ
 َنا َخل

نَا ِْ   َوتِديًا َوالَ  ِشْعبًا َسلَ
ّ
 ،ليع� يةخِون نن تألجر نثلنا) ِ�يهِ  َنَعنَا َوُهمْ  ِِال

ُهمُ  َّ رُ لننعهم) َحبَ ِْ ُع
ْ
همانا، در مدينه كساني را ترك « معني حديث: [صحيح بخاري]  .»تل

(يعني به  نموديم كه هيچ راه كوهستاني و هيچ وادي را طي نكرديم مگر اينكه آنان با ما بودند
 .»يزي از همراهي با ما باز نداشتگيرند) و جز عذر، آنها را چ  مي اشما پادي  اندازه

 اخالص در عبادت:

پذيرد مگر آنكه خالص براي او   نمي خداوند متعال نه طاعت و نه عبادتي را انسان

نَا«: اند ، روايت فرمودهةدر حديث قدسي از پروردگار رب العز بوده باشد. پيامبر
َ
 أ

 َِ �ْ
َ
َ�ءِ  أ كَ  َ�َمالً  َعِمَل  َننْ  تَّشْكِ  َعِن  تَّشَ َ َْ

َ
تُهُ  َ�ْ�ِى َنِع  ِ�يهِ  أ

ْ
َكهُ  َََر� ْ َِ  .»َو

باشم. آنكه عملي   مي نيازترين شركاء از شرك بي فرمايد: من  مي خداوند تعالي« [مسلم] يعني:
 .»گذارم  مي انجام دهد كه غيرم را در آن با من در نظر داشته باشد، خودش و شركش را فرو
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انسان مسلمان در نماز روي دل بسوي پروردگار جهانيان دارد و آن را با خشوع و 
گيرد و نه براي   مي آورد. مسلمان به اميد به پاداش خداوند روزه  مي آرامش و وقار بجاي

گيرد و ... بلكه تمام   مي دهد، روزه  مي گزارد، زكات  مي آنكه مردم بگويند: فالن كس نماز
 دهد.  مي خاطر خوشنودي پروردگار خود انجامكارهايش را ب

 اخالص در جهاد:

اهللا و دفاع  كلمةمسلمان در جهاد در راه خدا، نيتي جز دفاع از دين خود و برافراشتن 

از سرزمين خود و از مسلمانان نداشته و هرگز نيت او اين نخواهد بود كه مردم بگويند 
آمده و گفت: اي پيامبر خدا، من  مبرچقدر مرد قهرمان و شجاعي است. مردي پيش پيا

در مواقعي در جنگ خوشنودي خدا را در نظر داشته و در عين حال دوست دارم ديگران 
پاسخي نداد تا آنكه اين آيه  (يعني: از شجاعت من باخبر شوند). پيامبر كارزار مرا ببينند

َُن﴿نازل گشت:  ْ يَرۡ  َ�نَ  َ� وا َُ  ٓ ٗ�  ۡل َُ َيعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا َُ  ۦٓ َرّ�ِهِ  بِِعَباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ�
 ََۢ َح
َ
پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار ...« يعني: .]110كهف: ال[ ﴾�ُ

 .»شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد
ساني براي [بدست آمده و گفت: اي رسول خدا، ك نشين نزد رسول خدا يك باديه

كنند، و   مي شهرت يافتن ميان مردم) مبارزه( شدن بخاطر ياداي  آوردن] غنايم و عده
(شجاعت آنان) باخبر شان  كنند تا مردم قدرت و جايگاه  مي كساني هم براي آن مبارزه

 قَاَََل  َننْ «فرمود:  جنگد؟ آنحضرت  مي اينصورت چه كسي در راه خدا گردند، در

ونَ  ُِ َ َِمةُ  ُِ يَا ِ�َ  تَِّ  َُ
ْ
ُعل
ْ
آنكه بخاطر اعالي « يعني: .[متفق عليه]. »تَِّ  َسبِيلِ  ِف  َ�ُهوَ  تل

 .»آيد  مي اهللا بجنگد، آن في سبيل اهللا به حساب كلمة
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 پاداش مخلصان:
كند، چرا كه خداوند   نمي شود و او را وسوسه  مي شيطان از مسلمان بااخالص دور

دارد. در قرآن كريم در نقل يك حادثه چنين   مي از گزند شيطان محفوظ مؤمنين مخلص را

وۡ  َرّبِ  َوقَاَل ﴿شود كه:   مي آمده است كه از زبان شيطان نقل
َ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ ُ

َ
ُ  ُۡ
َ
َََك َِعۡ  ُكرَ ُ  ّلِ�ٓ ٱ َُ

 ۡ�
َ
� ُۡ ّ  َت َع َ�َ  ٰ يّ َ�ٰ  َوَ�َ نۡ  ِ�َ

َ
�ۡ  َوُ
َ
َل ُ ٰ تَرۡ  الِحٗ َ�ٰ  َُ دۡ  هُ َضٮ

َ
 ﴾لِِح�َ لّ�ٰ ٱ ِعَبادِكَ  ِ�  ََِك بِرَۡ�َ  ِ� ِخلۡ َوُ

گفت پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختى من [هم گناهانشان « يعني: .]40-39حجر: ال[
آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت. مگر بندگان خالص تو از ميان آنان  را] در زمين برايشان مى

ِينَ ٱ إِّ� ﴿فرمايد:   مي لصان در آخرتپاداش مخي  همچنين خداوند متعال درباره .»را َّ 
 ْ ۡص  تَابُوا
َ
ْ َوُ ْ �ۡ ٱوَ  لَُحوا وا ُُ ِ  َََص ِ ٱب خۡ  َّ

َ
ْ َوُ ََُهمۡ  لَُصوا ِ  دِي ّ َِ  ٰ ََ ْو

ُ
ۡ ٱ َمعَ  �َِك فَُ ؤۡ س ُ ٱ تِ يُؤۡ  َف وََسوۡ  ِمََِ�ۖ ُُ َّ 

ۡ ٱ ؤۡ س َۡ  ِمَِ�َ ُُ
َ
ُٗ  ًراُ وبه كردند و [عمل خود را] مگر كسانى كه ت« يعني: .]146نساء: ال[ ﴾١ اَعِظي

اصالح نمودند و به خدا تمسك جستند و دين خود را براى خدا خالص گردانيدند كه [در 
 .»نتيجه] آنان با مؤمنان خواهند بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد

 رياكاري:
حال و  بي نهاييوقتي فرد در حضور مردم براي كارهاي نيك شاد و شتابان بوده و در ت

 كسل است، چنانچه از او تعريف كنند سعي و تالش كرده و اگر از او بدبگويند كم كاري
 نمايد.   مي

ۡ ٱ إِنّ ﴿كند:   مي ي رياكاران منافق را اينچنين بيانها خداوند متعال ويژگي َ�ٰ س  فِِق�َ ُُ
ُعونَ يَُ�ٰ  َ ٱ َِ ُ�ُهمۡ َ�ٰ  وَُهوَ  َّ ْ قَاُموٓ  نَذا َِ ْ  ةِ سّصلَوٰ ٱ إَِ�  ا اَ�ٰ  قَاُموا ََ َُ  ٓ  َوَ�  َّاَس ٱ ُءونَ يَُرا
ُرونَ يَذۡ  َ ٱ َُ كنند و حال آنكه  منافقان با خدا نيرنگ مى« يعني: .]142نساء: ال[ ﴾١ قَلِيٗ�  إِّ�  َّ

خدا كنند و  او با آنان نيرنگ خواهد كرد و چون به نماز ايستند با كسالت برخيزند با مردم ريا مى
 .»كنند اندكى ياد نمى را جز

رياكاري جزو صفات منافقان است و انسان مسلمان تا جاييكه ممكن است بايد از آن 
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را پيوسته براي خداوند پاك و خالص نگه دارد. اش  دوري نمايد و قلب و نيت دروني

رُ  الَ  تََّ  ِِنّ « فرموده است: پيامبر ُُ نْ َُ  
َ
اِدُ�مْ  ِِل َّ ْج
َ
  َوالَ  أ

َ
رُ  َولَِ�نْ  ُ�مْ ُصَورِ  ِِل ُُ نْ َُ 

 
َ
و�ُِ�مْ  ِِل

نگرد، بلكه به   نمي ي شماها و پيكره ها همانا خداوند به تن« يعني: [مسلم]  .»قُلُ
 .»نگرد  مي ها و اعمال شما دل

 رياكاري، شرك است:
زيرا كه ريا شريك قرار دادن با خداوند سبحانه و تعالي است.  ،ورزد  نمي مسلمان ريا

ْخَوَف  ِِنّ «مايد: فر  مي پيامبر
َ
َّوُف  َنا أ

َ
ت
َ
َِ  َعَ  أ ّن

ُ
تكُ  أ َ َْ ِِ َنا ِِاَِّ  ت

َ
ِّ  أ ُت  ِِ ّْ َ قُوُل  َ

َ
 أ

ْعبُُدونَ  ا َُ ًّ نًا َوالَ  َ�َمًرت َوالَ  َشْم ْ�َماالً  َولَِ�نْ  َو�َ
َ
 .[ابن ماجه]. »َخِايّةً  وََشْهَوةً  تَِّ  لَِضْ�ِ  أ

اي امتم تنها شرك به خداست، منظور من اين نيست كه: بيشترين ترس و نگراني من بر« يعني:
خورشيد يا ماه و يا بت خواهند پرستيد، بلكه كارهايي بخاطر غير خدا و شهوت و تمايل  ها آن

ْخَوَف  ِِنّ « و نيز فرموده است: .»پنهاني
َ
َخاُف  َنا أ

َ
ْصَضرُ  تَّشْكُ  َعلَيُْ�مُ  أ

َ
 َوَنا قَاَُوتِ » تأل

ْصضَ  تَّشْكُ 
َ
ُقوُل  تَّر�َاءُ  « قَاَل  تَِّ  رَُسوَل  يَا رُ تأل ِقيَاَنةِ  يَْومَ  ََُهمْ  وََجّل  َعزّ  تَُّ  َُ

ْ
ت تل  ِِذَ

ْ�َماَِِهمْ  تَّاُس  ُجِزىَ 
َ
َهبُوت ِِة   تذْ

َ
ينَ  ِِل ِ

ّ
يَا ِف  ََُرتُءونَ  ُكنْتُمْ  تَ ُروت تّل�ْ ُُ ُدونَ  َهْل  فَا�ْ ِ

َ
 ت

تر است. گفتند:  شما شرك كوچكي  بيشترين ترس من درباره«  ي:يعن[احمد]  .»َجَزتءً  ِعنَْدُهمْ 
در روز قيامت و  فرمود: رياء، خداوند تر چيست؟ آنحضرت يا رسول اهللا، شرك كوچك

 ،ورزيديد  مي فرمايد: برويد نزد آنان كه در دنيا براي آنان ريا  مي هنگام جزا و پاداش اعمال مردم
 .»يابيد؟  مي ببينيد آيا پاداشتان نزد آنان

چون  ،نمايد  نمي كند دريافت  مي به اين ترتيب فرد رياكار پاداشي در برابر كاري كه
هدف او از آن عمل كسب خوشنودي مردم و مدح و ستايش آنان و دست يافتن به 

 منزلت در بين ديگران بوده است و چيزي در قيامت به عنوان پاداش نخواهد داشت.
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 :جاي رياكار در آتش است
ها به ياران خويش خبر داد كه فالن كس داخل آتش  در يكي از جنگ رسول خدا

(جهنم) خواهد شد، فرد مذكور هم همراه مسلمانان در نبرد شركت داشت. به كارهاي آن 
او چيست؟ اما مشاهده كردند به ي  نظر گرفتند تا ببينند قضيه مرد نگاه كرده و او را در

صحابه تعجبشان افزون شد ولي كمي بعد چيز عجيبي رخ  باشد.  مي سختي در حال نبرد
داد. مرد جنگجو دچار جراحتي شد و شمشيرش را برداشته و با آن به خود ضربتي وارد 

رساني؟ مرد پاسخ   مي نگاه صحابه به او گفتند: واي بر تو! آيا خودت را به قتلآساخت. 
ديده و به شجاعت من پي ببرند. آن  پروايي مرا بي جنگيدم تا ديگران  مي داد: من براي ان

 راست پديدار گشت.اش  درباره مرد فوت كرده و سخن رسول خدا
ما را باخبر ساخته است كه رياكاران اولين گروه عذاب شوندگان در  همچنين پيامبر

باشند. سه گروه نخست وارد شوندگان به آتش جهنم اينان هستند: عالم،   مي روز قيامت
هيد! چون در اعمالشان آن را خالص و پاك براي خداوند ننموده و از آن قاري قرآن و ش

 ا خوشنودي خدا را منظور نداشتند.كاره

 كند:  مي را باطل ها ريا، عبادت
گونه اجر و  مقابل آن هيچ آورد، در  مي وقتي انسان عبادتي را بدون اخالص به جاي

چرا كه آن  ،گردند  مي تحق كيفرعوض مرتكب گناه و مس پاداشي را دريافت ننموده و در

 لٞ فََو�ۡ ﴿فرمايد:   مي را خالص و پاك براي پروردگار جهانيان نگردانيده است. خداوند
َصّلِ�َ ّلِلۡ  ِينَ ٱ ٤ ُُ ِينَ ٱ ٥ َساُهونَ  َصَ�تِِهمۡ  َعن ُهمۡ  َّ ٓ  ُهمۡ  َّ ُۡ  ٦ ُءونَ يَُرا ۡ ٱ ََُعونَ َوَ� اُعونَ س َُ 
ى بر نمازگزاران. همآنانكه از نمازشان غافلند. آنان كه ريا پس وا« يعني: .]7-4ماعون: ال[ ﴾٧
 .»ورزند كنند. و از [دادن] زكات [و وسايل و مايحتاج خانه] خوددارى مى مى

دهند و بخاطر كارهايشان منت نهاده و آن را خالص   مي كساني كه صدقه و خيرات
نب خدا دريافت عوض صدقات خويش اجري از جا دهند، در  نمي براي خداوند انجام
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 شود كه در آن هيچ كشتي و كاري به عمل  مي ننموده و مانند زمين سفت و سختي

َثلُهُ ﴿آيد، كه در قرآن در وصف رياكار آمده است:   نمي َُ َثلِ  ۥَ� َُ  تَُرابٞ  هِ َعلَيۡ  َوانٍ َصفۡ  ََ
َصابَهُ 
َ
َ�هُ  َوابِلٞ  ۥفَُ قۡ  ّ�  �ۖ َصۡ�ٗ  ۥَ�َ�َ ُرونَ َُ َِ  ٰ ُّ  ءٖ َ�ۡ  َ�َ ْ  اّمِ ُبوا ََ ...پس « يعني: .]264: ةبقرال[ ﴾ََ

، و رگبارى به آن  ) است ، خاكى (نشسته مثَل او همچون مثَل سنگ خارايى است كه بر روى آن
) نيز از آنچه به  . آنان (يعني: رياكاران ) را سخت و صاف بر جاى نهاده است رسيده و آن (سنگ

 .»...برند اى نمى اند، بهره دست آورده
فرمايد:   مي فايده دانسته و بي هوده و عبادت رياكاران را برايشان بي اوندخد

مۡ ﴿ َِ ٓ َوقَ ْ  َما إَِ�ٰ  ََا ُِلُوا لٖ  ِمنۡ  َع َُ ٓ  هُ َ�ٰ فََجَعلۡ  َ� و به « يعني: .]23فرقان: ال[ ﴾٢ ّمَُثوًرا ءٗ َهَبا
 .!»سازيم پردازيم و آن را [چون] گردى پراكنده مى اند مى گونه كارى كه كردههر

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 
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 احسان

 احسان چيست؟

احسان همان است كه در نهان و آشكار، و در گفتار و كردار خويش خداوند را ببيني. 
 عمل نيكي است كه به بهترين وجه و به خاطر رضاي خداوند صورت بگيرد. 

 انواع احسان:
پايبند بوده و آن  »احسان« كارهايش بهي  كه در همهرود   مي از هر فرد مسلمان انتظار

انَ  َكتََب  تََّ  ِِنّ « فرمايد:  مي را به جاي آورد. در اين مورد پيامبر َّ ّ  َعَ  تِِْح ءٍ  ُُ  َشْ

ت إِذَ
تُمْ  فَ

ْ
نُوت َ�تَل ِّ ْح

َ
ِقتْلَةَ  فَة

ْ
ت تل َبْتُمْ  َوِّذَ نُوت ذَ ِّ ْح

َ
ِْحَ  فَة َّ ُِحدّ  ت

ْ
َحُدُ�مْ  َوَ

َ
 َشْاَرََهُ  أ

حْ  ِ�ُ
ْ
�ِيَحتَهُ  فَل

 [مسلم] .»ذَ
هر آئينه خداوند احسان و نيكي را بر هر چيز واجب نموده است، پس چون كشتيد، « يعني:

نيكو بكشيد و چون حيواني را ذبح نموديد، نيكو ذبح كنيد، بايد كه يكي از شما تيغ خود را تيز 
 .»خود را راحت نمايدي  كند و ذبيحه

 ن:انواع احسا

لحضات و ي  احسان در رابطه با خداوند. در اين حالت، انسان وجود خدا را در همه
داند به   مي را حاضر كند، خصوصا در هنگام عبادت، خداوند  مي در همه حال احساس

انُ « فرمايد:  مي كند. پيامبر  مي بيند و به او نگاه  مي طوري كه انگار او را َّ نْ  تِِْح
َ
ْعبُدَ  أ َ� 

نَّك  تََّ 
َ
إِنْ  ،َََرتهُ  َكَ

إِنّهُ  َََرتهُ  ََُ�نْ  ََمْ  فَ
احسان يعني: اينكه « يعني: [متفق عليه] .»يََرتكَ  فَ

 .»بيند  مي بيني او ترا  نمي بيني. اگر تو او را  مي خدا را چنان بپرستي كه گويي او را
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 نيكي با والدين: 
ند، به آنها غذا داده، حقشان را فرد مسلمان بايد همواره در حق والدين خويش نيكي ك

ّ�  َرّ�َك  َوقََ�ٰ ﴿فرمايد:   مي ادا كند، و آنها را نرنجاند. خداوند
َ
وٓ َ�عۡ  � َُ ْ ُب ِ  إِيّاهُ  إِّ�ٓ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  نِ ِ�َ

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر « يعني: .]23سراء: إلا[ ﴾ًَاَ�ٰ إِحۡ 
 .»...كنيد [خود] احسان

 نيكي با خويشاوندان: 
خود، ي  فرد مسلمان با نزديكان خود رئوف و مهربان است، بخصوص با خانواده

آورد.   مي رحم را بجايي  برادران و نزديكان و والدينش، به ديدار آنها رفته و صله

ْ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال َ ٱ ّ�ُقوا ِيٱ َّ َّ  ٓ ا ََ َ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءسُونَ �
َ
 يعني: .]1نساء: ال[ ﴾َحامَ رۡ ۡ�

كنيد پروا نماييد و زنهار از  پروا داريد و از خدايى كه به [نام] او از همديگر درخواست مى...«
 .»خويشاوندان مبريد..

هُ  َننْ « فرمايد:  مي پيامبر ّ نْ  ََ
َ
َط  أ َّ ُ  يُبْ

َ
نْ  ،ليُوَّسع ل فيه) ِرْزقِهِ  ِف  ل

َ
  َوأ

َ
ة َّ ُ  يُِْ
َ
 ِف  ل

ثَ 
َ
ْل  ،ليُبارك ل ف عمره) ِرهِ أ َِ يَ

ْ
كسي كه دوست بدارد اينكه « يعني: [متفق عليه] .»رَِحَهُ  فَل

رحمش (پيوستگي با نزديكان) را ي  فراخ گرديده و عمرش طوالني گردد، بايد صلهاش  روزي

َْومِ  ِِاَِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َننْ « فرمايد:  مي و باز پيامبر .»پيوسته بدارد
ْ
ْل  تآلِخرِ  َوتَ َِ يَ

ْ
 فَل

...آنكه بخدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد در انجام صلهء رحم « يعني:[بخاري]  .»رَِحَهُ 
 .»...پيوسته اقدام كند

َدقَةُ « فرمودند: فرد مسلمان بهتر است صدقه را به نزديكان خود بدهد، پيامبر َّ  تَ

�ِ  َعَ  ِِ ّْ ِم
ْ
صدقه « يعني: .[ترمذي] .»َوِصلَةٌ  َصَدقَةٌ  ثِِْتَانِ  مِ تَّرحِ  ِذى َعَ  َوِ�َ  َصَدقَةٌ  تَ

 .»رحمي  بر مسكين يك صدقه است، اگر براي قرابت دهد دو تا است: هم صدقه، و هم صله
ي خود با خوبي رفتار كند و آنها ها با همسايگان نيكي كردن: مسلمان بايد با همسايه

�ُل  تَل زَ  َنا«: پيامبري  را گرامي بدارد، طبق فرموده ِ
ِْ ِِ  ِج وِصي

َارِ  يُ
ْ
َّ  ِِال  َظنَنُْت  َح
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نّهُ 
َ
نّهُ  َ َُوّر�َ

َ
 [متفق عليه].. »َ

 فرمايد:  مي ي كامل بودن ايمان فرد اذيت نكردن همسايه است. پيامبرها از نشانه

َْومِ  ِِاَِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َننْ «
ْ
آنكه ايمان به خدا « ي:يعن [متفق عليه] .»َجاَرهُ  يُْؤذِ  فَالَ  تآلِخرِ  َوتَ

 .»..را اذيت نكند.اش  و روز آخرت دارد، بايد همسايه
رفته و  كند. مردي به نزد ابن مسعود  مي مسلمان در برابر بدرفتاري همسايه نيكي

دهد و زندگي را بر من تنگ كرده   مي كند و مرا دشنام  مي مرا اذيتام  بيان كرد: همسايه
تو در  كند ولي  مي : برو كه او در مورد تو خدا را نافرمانيبه او گفت است. ابن مسعود

 مورد او از خدا اطاعت كن.

ِذت تستعان ِك « در مورد حق همسايه كه فرموده است: كنند از پيامبر  مي روايت

أعنتَه، وّذت تستقرضك أقرضتَه، وّذت تفتقر ُعْدَت عليه لساعدَه)، وّذت مرض ُعْدََه 
ه خ� هنةََه، وّذت أصاِته مَيبة عّز�ته، وّذت نات تَبعَت جنازَه، لُزْرََه)، وّذت أصاِ

وال تّتطْل عليه ِاَناء، فتحجب عنه تَر�ح ِال ِإذنه، وال َؤِذه ِقتار قِْدِرك لرتئة 
تلطعام) ِال أن َضرف ل ننها، وّن تش��ت فاكهة فةهِد ل ننها، فإن َم َاعل، 

ت، وال جرج ِها ولك َ َّ هرگاه از تو كمك « يعني:[طبراني]  .»ضي  ِها ولهفةدخلها 
طلبيد، ياريش رساني. اگر قرض خواست به او قرض بدهي. چون تهيدست گردد او را كمك 
نمايي. عرگاه بيمار شود به عيادتش بروي. اگر سود و خوشي يابد تبريكش گويي. چون مصيبتي 

ي  ات را مشرف بر خانه ركت كني. خانهشاش  بيند، تسليتش گويي. چون بميرد، در تشييع جنازه
وي. او را با بوي غذايت نيازاري مگر آنكه سهمي به ي  او نسازي كه باد بر او نوزد، مگر با اجازه

او هم برساني. اگر ميوه خريدي به او نيز هديه نما و اگر چنين نكردي، مخفيانه آن را به منزل 
 .»دار نكند را غصهن بيرون نرود تا فرزند او ببر و فرزندت با آ

 نيكي كردن در حق فقيران:
دهد. در مالي كه به   مي كند و به آنان صدقه  مي فرد مسلمان با مستمندان به نيكي رفتار

دهد. ثروتمندي كه به هنگام صدقه به مستمندان   نمي دهد خساست بخرج  مي آنها



 51  احسان

 

 گرن او نموده و كند آيا فراموش كرده است كه در قيامت تهيدست دست در  مي خساست
چرا من را از رزقي كه  -كند  مي به ثروتمند اشاره- گويد: پروردگارا، از اين بپرس  مي

 روي من بست؟بهره كرد و درش را بر  بي داشت
مسلما بر مومن الزم است كه احسانش از دورويي و ريا پاك باشد، همچنان كه بر او 

تياج دارند از جمله مستمندان و واجب است تا نيكي را در حق كساني كه به آن اح
 ضعيفان بجاي آورد، تا اينكه عمل وي خالص براي رضاي خدا باشد. خداوند متعال

قَةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  فَِرةٌ َوَمغۡ  ُروٞف ّمعۡ  لٞ قَوۡ ﴿فرمايد:   مي ََ ٓ يَتۡ  َص ذٗ  َبُعَها
َ
ُ ٱوَ  ىۗ ُ َّ  ّ�ِ  ].263: ة[البقر ﴾٢ َحلِيمٞ  ََ

 ندان:احسان با يتيمان و نيازم
ما را به نيكي كردن با يتيمان امر فرموده و به كسي كه يتيم را گرامي داشته و  پيامبر

 فرمايد:  مي است و كند بشارت داده  مي به او نيكي

نَا«
َ
َسِيمِ  َوَ�فُِل  أ

ْ
َنّةِ  ِف  تَ

ْ
ت، تل َِ َِ َشارَ  َه

َ
بّاَِةِ  َوأ ّّ وُْسَطى ِِاَ

ْ
. »اَشِْئً  َِِْنَُهَما َوفَّرجَ  ،َوتَ

باشيم، اشاره به انگشت سبابه و   مي من و سرپرست يتيم، اينگونه در بهشت« يعني: [متفق عليه]
 .»نموده آنها را كمي از هم گشاده داشتاش  ميانه

اِع « فرمودند: همچنين پيامبر ّّ ْرَملَةِ  َعَ  تَ
َ ْ
�ِ  تأل ِِ ّْ ِم

ْ
ُمَجاِهدِ  َوتَ

ْ
 َسبِيلِ  ِف  َكَ

كسي كه براي معيشت بيوه و مسكين تالش كند، مانند مجاهد راه « يعني: [متفق عليه] .»تَِّ 
 .»خداست

 نيكي با خود:
از حرام دوري كرده و كاري خالف رضاي خدا  ،كند  مي مسلمان به خود نيز نيكي

كند، و آن را از گمراهي و   مي دهد. علتش اينست كه نفس خود را پاك و تزكيه  نمي انجام

 إِنۡ ﴿رهاند. خداوند متعال فرموده است:   مي اب و بدبختي در آخرتتباهي در دنيا و عذ
حۡ 
َ
َُمۡ ُ ن حۡ  ََ

َ
َُمۡ ُ ن ُ�مۡ  ََ َِ َُف

َ
 .»ايد.. اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده« يعني: .]7سراء: إل[ا ﴾ِ�
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 نيكي در گفتار: 
داشته و چيزي جز سخنان زيبا از اي  فرد مسلمان در گفتار خود صداقت پسنديده

وٓ ﴿فرمايد:   مي شود. خداوند متعال  نمي ريزبانش جا َُ ْ وَُه ُِ ٱ إَِ�  ا ِ  .]24حج: ال[ ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  لّطّي

 .»گردند سوى راه [خداى] ستوده هدايت مى شوند و به به گفتار پاك هدايت مىو « يعني:

ْ ﴿فرمايد:   مي خداوند َّاِس  َوقُوسُوا َۡ  سِل دم [به زبان] خوش ... و با مر« يعني: .]83: ةبقرال[ ﴾اَٗ ُح

 .»..سخن بگوييد.

 نيكي در سالم كردن:
باشد. انسان مسلمان الزم است كه   مي بهترين احسان فرد مسلمان در سالم كردن وي

نمايد. خداوند  »سالم«بر اساس دين اسالم خوش آمد گويي كند و به دوست و برادرش 

َُم نَذا﴿متعال فرمودند:  ََِحّيةٖ  ُحّيِي ِ ْ فََحّيو ب حۡ  ا
َ
نَ بُِ ََ  َۡ ٓ ِم وۡ  َها

َ
ُ  ٓ و « يعني: .]86نساء: ال[ ﴾ُرّدوَها

همان را [در پاسخ] چون به شما درود گفته شد شما به [صورتى] بهتر از آن درود گوييد يا 
 .»...برگردانيد

 احسان در كارها:
گيرد تا مقبول خداي متعال   مي انسان مسلمان در انجام كارهايش نهايت درستي را بكار

ّب  تََّ  ِِنّ « فرموده است: اقع گشته و مستوجب پاداش او شود. رسول خداو ِ ت ُُ  ِِذَ

َحُدُ�مْ  َعِمَل 
َ
نْ  َ�َمال أ

َ
تِْقنَهُ  أ خداوند دوست دارد وقتي كسي از شما « يعني: [بيهقي] .»ُُ

 .»دهد آن را به درستي و بادقت به انجام رساند  مي كاري انجام

 :احسان در آراستگي و پوشش
ْ  َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿فرمايد:   مي خداوند در قرآن ََُ�مۡ  ُخُذوا ََ  زِ�نَ ِّ  ِعَ ُُ  َۡ َٖ َم  .]31عراف: أل[ا ﴾ِج

 .»..اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد.« يعني:
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 پاداش احسان:
 نيكوكاران (محسنين) پاداش بس بزرگي را نزد خداوند دارند. آنجا كه باري تعالي

ٓ  َهۡل ﴿رمايد: ف  مي َزا مگر پاداش احسان « يعني: .]60رحمن: ال[ ﴾٦ نُ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ إِّ�  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱ ءُ ََ

يعُ  َ�  إَِّا﴿يا اينكه:  .»جز احسان است؟ ُِ َُ  َۡ
َ
حۡ  َمنۡ  رَ ُ

َ
نَ ُ ََ  �ً َُ  يعني: .]30كهف: ال[ ﴾َ�

حۡ ﴿فرمايد:   يم همچنين .»كنيم ما پاداش كسى را كه نيكوكارى كرده است تباه نمى...«
َ
َُوٓ َوُ َِ ْۚ  ا

َ ٱ إِنّ  َّ  ُّ ِ ۡ ٱ ُُ حۡ س نِ�َ ُُ ... و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست « يعني: .]195: ةبقرال[ ﴾َِ

 .»دارد مى

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 
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 اخالق نيكو

اخالقي فراخوانده، و به را به داشتتن چنين  ها اسالم دين اخالق پسنديده است، انسان
ياشد. خداوند پيامبر خود را چنين تعريف و   مي اسالمي بر آن عالقمندي  پرورش جامعه

 ].4[القلم:  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  نََّك ﴿نمايد:   مي تمجيد
يابي به درجات باالي  براي دستاي  خداوند سبحانه و تعالي اخالق شايسته را وسيله

ْ َوَسارُِعوٓ ﴿فرمايد:   مي است. خداوند متعال ادهد بهشت قرار َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا ََ  َو
َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  َّ ٰ س  ٱوَ  ُت َ�

َ
ۡت  ُض �ۡ� َّ ِع

ُ
َّقِ�َ سِلۡ  ُ ِينَ ٱ ١ ُُ ٓ ٱ ِ�  يَُفُِقونَ  َّ ا ّ ّّ ٓ ٱوَ  ءِ س ا ّ ّّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ س �َ َ�ُِ  ِظ

ُ ٱوَ  َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ َّ  ُّ ِ ۡ ٱ ُُ حۡ س نِ�َ ُُ بدين معني  .]134-133عمران:  [آل ﴾١ َِ
ها و زمين  و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان« كه:

كنند  است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است بشتابيد. همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى
 .»كوكاران را دوست دارديگذرند و خداوند ن برند و از مردم در مى خود را فرو مى و خشم

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿نمايد:   مي خداوند ما را به داشتن اخالق وارسته و نيك امر حۡ  ِ�َ  ّلِ� ٱب
َ
نُ ُ ََ 

ِيٱ فَإَِذا ٞ َعَ�ٰ  ۥََهُ َوَ�يۡ  َََك بَيۡ  َّ َّهُ  َوة
َ
َ ّ  ۥََ ِِ و نيكى با بدى « آيه: معني .]34[فصلت:  ﴾َ�ِيمٞ  َو

يكسان نيست [بدى را] آنچه خود بهتر است دفع كن آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى 

 به بزرگواري اخالقي فرامي خواند: همچنين پيامبر .»گردد است گويى دوستى يكدل مى

َْبِعِ  ُكنَْت  َحيْثَُما تََّ  تَِّق «
َ
ِّئَةَ  َوأ ّّ نَةَ  تَ َّ َ

ْ
ْمُحهَ  تل ٍن  ِبُلٍُق  تَّاَس  وََخالِِق  ا�َ َّ  .»َح

تقواي خدا را پيشه كن هركجا كه باشي. بدنبال هر بدي كار نيكي را « معني حديث:] [ترمذي
 .»انجام بده آن را بزدايد. با مردم با اخالق نيك رفتار نما

 ابنابراين فرد مسلمان بايد به اخالق نيكو آراسته گردد. در اين زمينه بايد رسول خد
را، كه نيكوترين اخالق را داشته و اخالق ايشان همان قرآن بوده است، سرمشق خويش 

اخالق نيك خويش به باالترين درجات و ي  تواند بواسطه  مي دهد. انسان مسلمان قرار
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دست يافته و به كسب محبت خداوند، پيامبر و مؤمنان، و نيز به  ها ارجمندترين جايگاه
 گردد.  مي و تعالي و ورود به بهشت نايل رضامندي خداوند سبحانه

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 تواضع و ترك تكبر

شود كه يك روز مهماني بر خليفه عمر بن عبد العزيز وارد شد، در حين  حكايت مى
چراغ خاموش شد. عمر بن عبدالعزيز برخاست و آن را روشن نمود. مهمان  ها نشستن آن

فت: يا امير المؤمنين، چرا من و يا يكي از خدمتكاران را به اين كار دستور نداديد؟ گ
خليفه پاسخ داد: برخاستم و عمربن عبدالعزيز بودم و برگشتم و هنوز همان عمر هستم و 

 آنان هستند. ترين متواضع ها چيزي از من كاسته نشده است. بهترين انسان
دوشيد.   مي اغلب براي برخي دختران مدينه شير كنند كه ابوبكر صديق  مي تعريف

زماني كه زمامدار امر خالفت شد، آن دختران گفتند: او اكنون خليفه است و ديگر براي 
رفت و به خاطر مقامي كه داشت   مي ما شير نخواهد دوشيد. ولي او همچنان به كمك آنان

كلبه را برايش جارو نموده پيرزني رفته و ي  به كلبه تغييري نكرده بود. حضرت ابوبكر
 داد.  مي پرداخت، برايش غذا آماده نموده و كارهايش را انجام  مي و به نظافت آن

در  براي مشايعت لشگر مسلمين، كه براي نبرد با روم و به فرماندهي اسامه بن زيد
رفت و اسامه سوار بر   مي از شهر خارج شده و پياده حركت بود، حضرت ابوبكر

ش، تا آنكه اسامه گفت: اي خليفه رسول اهللا، يا سوار شويد و يا آنكه من مركب خوي
فرمود: قسم به خدا كه نه من سوار شده و نه تو پياده  پياده خواهم شد. حضرت ابوبكر

 شود اگر پاهاي من لحظاتي در راه خداوند غبارآلود گردند.  مي خواهي شد. چه
 زنيي  را بر پشت خود نهاده و به خانهآرد ي  كيسه امير المؤمنين عمر بن خطاب

برد كه براي كودكان يتيم خويش غذايي سراغ ندارد و برايش آتش روشن نموده و تا   مي
كودكان غذا خورده و سير گردند ي  ور شود و تا همه دمد تا خوب شعله  مي وقتي در آن

 رود.  نمي از آنجا
را از جانب پادشاه كسري اي  هكنند كه روزي مردي از سرزمين فارس نام  مي تعريف
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آورد. وقتي وارد مدينه شد، سراغ كاخ خليفه را گرفت. به  عمر بن خطاب هبراي خليف
او گفتند كه خليفه كاخ ندارد، مرد از اين خبر يكه خورد و به همراه يكي از مسلمانان 

 بال خليفهبسوي مكاني كه خليفه در آنجا بود راه افتاد. در حيني كه در اطراف مدينه دن
گشتند، مردي را يافتند كه در زير درختي خوابيده بود. مرد مسلمان گفت: اين همان   مي

مسلمين كه پادشاهان فارس و روم ي  امير المؤمنين عمر بن خطاب است. با ديدن خليفه
در برابرش سرفرود آورده بودند، تعجب مرد چند برابر شد و گفت: در حكومت خود 

 .ي و امنيت ايجاد كردي و (به آسودگي) خوابيدي اي عمر!عدالت برقرار نمود
يك روز بزرگان قريش در حضور سلمان فارسي، كه امير مدائن بود، نشسته بودند و 
 به خويش نازيده و هر كدام از مال و ثروت و حسب و نسب يا مقام خويش تعريف

و سپس به مرداري  نجس بودماي  نمود، سلمان به آنان فرمود: اما من، ابتدا نطفه  مي
بوگرفته تبديل شده و آنگاه ترازو را بگذارند و اگر سنگين بود بزرگوار هستم و اگر 

 .بيش نيستم!اي  سبك بود فرومايه

 گويند؟  مي تواضع به چه

تواضع يا فروتني خود را برتر و باالتر از كسي ندانستن است، در عوض فرد مسلمان 
از خودش، بزرگ بدارد. تر  چه در مقامي پايين بايد هركس را چه فقير و چه ضعيف و

ُۡ خۡ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي خداند متعال همه ما را به فروتني امر نموده و ََاَحَك  فِ نِ  ََ َُ ِ  ّ�َبَعَك ٱ س
ۡ ٱ ِمنَ  ؤۡ س اند بال خود  و براى آن مؤمنانى كه تو را پيروى كرده« يعني: .]215شعراء: ال[ ﴾٢ ِمَِ�َ ُُ

فرمايد:   مي است. همچنين ها تواضع و فروتني در برابر تمام انسان منظور ،»را فرو گستر!

ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ ّ�ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ َّ ِ ونَ  َ�  س َُ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُِر�
َ
ادٗ  َوَ�  ِض �ۡ� ََ  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فَ

َّقِ�َ سِلۡ  دهيم كه در زمين  آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى« يعني: .]83قصص: ال[ ﴾٨ُُ
 .»خواستار برترى و فساد نيستند و فرجام [خوش] از آن پرهيزگاران است

تواضع سؤال شد. او پاسخ داد: آن است كه در برابر حق ي  از فضيل بن عياض درباره
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سرفرود آورده و بدان تن دردهد حتي اگر آن را از كودكي خردسال بشنود آن را بپذيرد و 
 مردم بشنود آن را قبول دارد.  نتري يا اگر از نادان

گويد: هيچكسي از مسلمانان ديگري را كوچك نداند، چرا كه   مي حضرت ابوبكر
 ترين مسلمانان در نزد خداوند بزرگ است. كوچك

 : فروتني، تاجي است بر سر انسان.اند چنانچه گفته

 :ع رسول خداتواض
چيامبري بنده يا پيامبري پادشاه  اختيار داد تا ميان آنكه خداوند متعال به پيامبرش

 بدليل تواضعي كه داشت پيامبر و بنده بودن را برگزيد.  باشد يكي را برگزيند، پيامبر
ي ها بود. نمونه تواضع از بارزترين خصوصيات اخالقي حضرت رسول اكرم

 :ها آني  موجود است از جمله بسياري از فروتني و تواضع آن حضرت
 چگونه رفتاراش  ميان خانوادهدر سؤال شد: پيامبر لهيكبار از حضرت عائش

هِ  ِمْهنَةِ  ِف  َكنَ « كرد؟ پاسخ داد:  مي ْهلِ
َ
ت ،ل�ّاعدهم) أ إِذَ

ِت  فَ ةُ  َحَضَ الَ َّ   قَامَ  تَ
َ
 ِِل

ةِ  الَ َّ نمود)   مي (آنان را كمك خويش مشغول بودندي  ايشان به كار خانه« يعني: [بخاري] .»تَ
 .»رسيد، به نماز برمي آمدند  مي و چون هنگام نماز

را اش  دوخت، جامه  مي يش راها خود شير گوسفندان را دوشيده، كفش آن حضرت
خريد و با دستان   مي خورد، خود از بازار وسايل  مي زد، با خدمتكارش غذا  مي وصله

 گرفت و با او دست  مي طرف مقابل پيشيكرد، در سالم كردن بر  مي خويش حملشان
كرد كه آن شخص كوچك باشد يا بزرگ، سياه باشد يا سرخ و   نمي ، براي او فرقيداد  مي

خود را از يارانش جدا نكرده و در كارها چه كم و چه  بنده باشد يا آزاد. آن حضرت
 نمود.  مي زياد با آنان همكاري
مكه را فتح كردند، درحالي وارد آن شدند كه سر خويش را بخاطر  زماني كه پيامبر

اضع در برابر پروردگار جهانيان چنان به زير افكنده بود كه چيزي نمانده بود به پشت تو
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اهل مكه را بخشيده و از آنان درگذشت و ي  همه شترش برسد. سپس آن حضرت

َهبُوت«فرمود:  تُمْ  تذْ ْ�
َ
 .ابن هشام] ة[سير. »ا همه آزاديدبرويد كه شم« يعني: .»تلّطلََقاءُ  فَة

 انواع تواضع:
او و ديگر مردم باشد. ي  ضع ممكن است در رابطه با خداوند يا در ارتباط فرستادهتوا

كند تا اعمال ود را قبول فرمايد و در   مي انسان مسلمان در ارتباط با خداوند فروتني پيشه
گيرد. در مقابل اوامر او نه چون و چرا نموده   مي برابر او نهايت خضوع و فروتني را پيش

با  ايستد. همچنين در ارتباط با رسول اهللا  مي يا اميال خويش در برابر آن و نه با افكار
يش تواضع و فروتني اختيار نموده با ادب و فرمانبري از ها تمسك به سنت و راهنمايي

 كند.   نمي وي پيروي نموده و در اوامر و نواهي با وي مخالفت
ورزد.   نمي و بر آنان فخر انسان مسلمان در رابطه با مردم رفتاري متواضع داشته

دارد. سخن حق را قبول   مي كه باشند، نگاهاي  حرمت و ارج آنان را، در هر رتبه و پايه
 كند.  نمي آن هركه باشد فرقيي  نهد حال گوينده  مي داشته و بدان گردن

 فضيلت تواضع:
 سوي محبت و پاكي نفس انسان بوده و به تواضع خصلتي پسنديده است كه بيانگر

دوستي و برابري ميان مردم رهنمون گشته و باعث گسترش همبستگي ميان آنان و كنار 
از همه اينكه تواضع تر  گردد. مهم  مي يشانها رفتن كينه و حسادت و دشمني از قلب

 باشد.  مي خوشنودي خداوند سبحاني  مايه

ْت  َنا« فرموده است: پيامبر خدا ََ َق   َِِعْاوٍ  َ�بًْدت تَُّ  تدَ زَ  َوَنا َنالٍ  ِننْ  َصَدقَةٌ  �َ
ّ
 ِِال

َحدٌ  َََوتَضعَ  َوَنا ِعّزت
َ
ِّ  أ َِ  

ّ
هيچ صدقه مال را كم نساخت، و « يعني: [مسلم] .»تَُّ  َرَ�َعهُ  ِِال

را به عفو جز عزت نيفزود، و هيچكس براي خدا فروتني نكرد، مگر اينكه اي  خدا هيچ بنده
 .»خداوند او را بلند مرتبه نمود

هركه « يعني: [ابونعيم] .»َنْن َوتضع َ رفعه تَ« فرمايد:  مي چنين آن حضرتهم



 اخالق اسالمي  60

 

 تََّ  ِنّ « و نيز فرموده است: .»بخاطر خداوند فروتني كند، خداوند او را بلند مرتبه گرداند

 
َ
َعال ْوَح  �َ
َ
ّ  أ

َ
نْ :  َِ

َ
َّ  ،َََوتَضُعوت أ   َح

َ
بِْغَ  ال َحدٌ  َُ

َ
َحدٍ  َعَ  أ

َ
  ،أ

َ
ْاَخرَ  َوال َحدٌ  َُ

َ
 َعَ  أ

َحدٍ 
َ
ي ستم هر آئينه خداوند بمن وحي نمود كه فروتني كنيد تا كسي بر كس« يعني: .[مسلم] .»أ

 .»نكند و كسي بر كسي ننازد
 الشاعر:قال  و

ـ ــةً إذا شــِئْتَ أن تَ ـــعَ فْ ا ورِ رً ـدْ ادَ قَ دَ  زْ
 

ـــبَا  جْ عُ كِبْـرَ والْ كِ الْ رُ لِنْ وتواضعْ واتْ  فَ
 

 ني شعر:مع
نرمي ورز و بكاه از فخر و  فروتن باش و، اگر خواهي كه قدر و جاه تو افزون بگردد«

 ».نازت

 تكبر:

چرا كه كبريا و عظمت تنها شايسته خداوند  ،هرگز سزاوار نيست كه انسان تكبر بورزد

�َا تَُّ  قَاَل « دارد:  مي در يك حديث قدسي بيان است و بس. پيامبر خدا ِ
ِْ ِِ
ْ
 ءُ تل

َمةُ  رَِدتِئ  َُ َع
ْ
ِِ  َ�َمنْ  َِِزتِرى َوتل ازََع

ْ�تُهُ  ِننُْهَما َوتِحًدت نَ َِ [مسلم و ابوداود و  .»تَّارِ  ِف  قَ

فرمايد: عزت ازار من است و كبريا رداي من، كسي كه با من در   مي خداوند« يعني: ترمذي]
 .»يكي از اين دو دعوي و كشمكش كند، او را در آتش افكنم

كه البته  ،كند كه مقام و جايگاه او از منزلت ديگران باالتر است  مي ن متكبر فكرانسا
شود ديگران از وي متنفر شده و از دور و برش كنار روند و به همان   مي اين حالت باعث

ديگر نه نصيحتي  ،گذارد  مي اندازه در درون خود فرد نيز فساد و تباهي فراواني را به جاي
 ي مطرودها ه نظري براي او قابل قبول است و در نهايت جزو انسانشنود و ن  مي را

 گردد.  مي

كَ  تَُصّعِرۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال َّ َّاِس  َخ ُۡ  َوَ�  سِل  ٱ ِ�  ِش َ�
َ
ۖ  ِض �ۡ� َ ٱ إِنّ  َمرًَحا َّ 

 �َ  ُّ ِ ُُ  ّ ُخورٖ  ََالٖ ُ�ۡ  ُُ
وت] رخ برمتاب و در و از مردم [به نخ« يعني: .]18[لقمان:  ﴾١ فَ
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 .»دارد زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند الفزن را دوست نمى
 آنجا كه خداوند باري تعالي اند متكبران در قرآن كريم به عذابي شديد بيم داده شده

ۡ�ِ ﴿فرمايد:   مي
َ
ِينَ ٱ ِ�َ َءاَ�ٰ  َ�نۡ  ُف َسُ ونَ  َّ ُ َّ َََك  ٱ ِ�  َُ

َ
. ]146عراف: ألا[ ﴾قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ�

 و .»...ياتم رويگردان سازمورزند از آ به زودى كسانى را كه در زمين بناحق تكبر مى« يعني:

َ�ٰ ﴿فرمايد:   مي ُ ٱ َبعُ َُطۡ  سَِك ََ َّ  ٰ َ�َ  ِّ ٖ  ُِ قَلۡ  ُُ ِ َّ َََك ّبارٖ  ُم گونه  ... اين« يعني: .]35[غافر:  ﴾ََ
 .»نهد خدا بر دل هر متكبر و زورگويى مهر مى

را آتش شان  دارد و پاداش و جايگاه  نمي متكبران را دوست -باري تعالى–خداوند 

ُّ  َ�  ۥإَِّهُ ﴿فرمايد:   مي دوزخ قرار داده و ِ ۡ ٱ ُُ َۡ س ِ�نَ ََكۡ ُُ ... او « يعني: .]23نحل: ال[ ﴾َِ

لَيۡ ﴿ ويقول تعاىل:، »دارد گردنكشان را دوست نمى
َ
َّمَ  ِ�  ََ � َه ََكَ ّلِلۡ  ىوٗ َمثۡ  ََ ِ�نَ ُُ ِ  .]60زمر: ال[ ﴾َّ

 .»... آيا جاى سركشان در جهنم نيست« يعني:

 ي متفاوت تكبر:ها شكل
 شوند، و ديگران را كوچك  مي بخاطر علمي كه دارند دچار تكبر ها برخي از انسان

آورد، به تباهي   مي ي آنان او را به خشمها شمارند، در برابر جواب ديگران و نصيحت  مي
و سودي برايش ندارد. بعضي ديگر از اصل و نسبي كه دارد به بالي تكبر افتاده و دانش ا

از تر  نازد و همه را در منزلتي پايين  مي شود و به منزلت آبا و اجداد خويش  مي گرفتار
 شود.  مي خود ديده و در پي آن مستحق خواري و سرشكستگي از جانب پروردگار

ارند دچار تكبر و خودپسندي گشته و از برخي نيز بعلت قدرت و مقام و نيرويي كه د
اين رو به آن رو شده و به سظلم و تجاوز به حقوق ديگران دست زده و نابودي و 

 زند.  مي عقوبت شومي را براي خود رقم
 را نيز ثروت و سامان فراوان از مسير منحرف ساخته و با ولخرجي و اسراف براي  عده

ثروتش سودي نزد خداوند خطاكار بوده و مال و جويد و بدين ترتيب   مي ديگران برتري
 براي او نخواهد داشت.
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 جزاي فرد متكبر:
همگي ما را از تكبر و خودپسندي برحذر داشته و به دوري از آن امر  پيامبر خدا

َنّةَ  يَْدُخُل  الَ « فرمايد:  مي فرموده است تا آنكه از بهشت محروم نگرديم و
ْ
 ِف  َكنَ  َننْ  تل

بِهِ 
ْ
ّرةٍ  ِنثَْقاُل  قَل ٍ  ِننْ  ذَ ِْ ي  آنكه در دلش به اندازه« :يعني .[مسلم و ابوداود و ترمذي] .»كِ

 .»شود  نمي تكبر باشد، به بهشت داخلاي  ذره
 در اينمورد تكبري كه داشت در زمين فرو برد. پيامبري  خداوند مردي را بواسطه

ْمِش  رَُجٌل  َِِْنََما«فرمايد:   مي ْعِجبُهُ ثوب) ل ُحلّةٍ  ِف  َُ ُه، �ُ ُّ ْا تَهُ  ُمَرّجٌل  �َ ّ لصاف  ُُ

َف  ِِذْ شعر رأسه ودهنه)،  َّ َجُل  َ�ُهوَ  ِِِه، تَُّ  َخ
ْ
تََجل رِْض  ِف  َُ

َ
  تأل

َ
ِقيَاَنةِ  يَْومِ  ِِل

ْ
. »تل

حاليكه از خودش خوشش رفت، در  مي زيبا راهي  در اثنائيكه مردي با جامه« يعني: .[متفق عليه]
نمود، خداوند ناگهان او را به   مي رش را شانه كرده بود و در رفتار خود كبرآمد و موي س مي

 .»رود  مي زمين فرو برد و او تا روز قيامت در زمين فرو

َْشُ « فرمايد:  مي همچنين آن حضرت ونَ  ُُ ُ ِّ َِ ُمتَ
ْ
ِقيَاَنةِ  يَْومَ  تَ

ْ
ْنثَاَل  تل

َ
رّ  أ َّ  ِف  ت

اُهمُ  تَّرَجالِ  ُصَورِ  ََ ْض َُ  َّ ّ  ِننْ  ّل ت اقُونَ  َنَكنٍ  ُُ َّ   فَُِ
َ
َّ  َجَهنّمَ  ِف  ِسْجٍن  ِِل َّ ُ  ُِوَََس  �

ْعلُوُهمْ  يَارِ  نَارُ  �َ ْ�
َ
َقْونَ  تأل ّْ ُ اَرةِ  ِننْ  � ََ ْهلِ  ُع

َ
َبَالِ  ِطينَةِ  تَّارِ  أ

ْ
 يعني: .[ترمذي] .»تق

از هر حقارت و متكبران در روز قيامت همچون مورچگاني ريز در هيئت انسان حشر شده و «
شود.   مي شوند كه بولس ناميده  مي بارد. به سوي زنداني در دوزخ كشانده  مي ذلت طرف بر آنان

 .»نوشند كه از چرك تن دوزخيان است  اي مي برآمده و از شيره ها آتشي  آتش همه ها بر آن

نْ  تَِّ  َعَ  َحّق «نقل شده كه فرموده است:  در صحيح بخاري از رسول خدا
َ
 الَ  أ

ءٌ  يَْرََِاعَ  يَا ِننَ  َشْ   تّل�ْ
ّ
بر خدا حق است كه هيچ چيزي در دنيا گردن « يعني: .»َوَضَعهُ  ِِال

 .»فراز نشود، مگر اينكه خوارش نمايد
لذا شايسته است كه هريك از ما كوشش نمايد تا در برخوردهايش تواضع را پيشه 

 نش بر كسي برتري نجويد.وت و سامامقام و منصب يا ثري  نموده و بواسطه
 گويد:  مي آري، تواضع خصلت بزرگان و تكبر سرشت فرومايگان است. چنانچه شاعر
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عْ تَكُ  اضَ وَ مِ الح لِنَاظـِـــرِ تَ  نْ كالنَّجْ
 

فِيــعُ ـصفحـات العىل   وَ رَ هْ  مــاء وَ
 

سـِـ نَفْ ـــو بَ لُ عْ انِ يَ خَ  ــهِ وال تَكُ كالدُّ
 

وَ   هْ . عىل طبقــات اجلـوِّ وَ يــعُ ضِ  وَ
 

 معني شعر:
كه عكسش بر رخ آب افتد و ليكن بر اوج ، درخشاناي  فروتن باش و همچون ستاره«
 .»ولي هرچند باال رود پست و حقير است، ها نه همچون دود كو برشود بر آسمان، است

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 تعاون و همياري

هيزم را به آنان اي  پيرمرد كهنسالي فرزندانش را گردآورد و دستهكنند كه   مي حكايت
 داد و از آنان خواست تا آن را بشكنند. يك يك پسران هرچقدر سعي كردند نتوانستند آن

را از هم جدا  ها هيزم را از آنان گرفته و تكه چوبي  را بشكنند. آنگاه پدرشان دسته
ي را داد و خواست تا دوباره سعي كنند. اين نمود. سپس به هركدام از پسرانش تكه چوب

 بار به راحتي آن تكه چوب را شكستند.
دستور داد تا ديوارهاي كعبه را برافراشته و آن را  خداوند به حضرت ابراهيم

بالفاصله به اجابت امر پروردگار برخاست و از فرزندش  تجديد بنا نمايد. ابراهيم
نيز به امر پدر  كعبه ياري دهد. اسماعيلخواست تا او را در بناي  اسماعيل

خويش در كمك به او گردن نهاد. آن دو با همياري يكديگر بناي كعبه را به پايان 

ََ لۡ ٱ مُ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  َ�عُ يَرۡ  نذۡ ﴿رساندند. خداوند متعال فرموده است:   عِيُل َ�ٰ نسۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ ِمنَ  َقَواِع
ََا ٓۖ  َ�َقّبۡل  َرّ� ا َّ ََت  إََِّك  ِم

َ
ُِيعُ ٱ ُ َّ و هنگامى كه ابراهيم و « يعني: .]127: ةبقرال[ ﴾١ َعلِيمُ لۡ ٱ س

گفتند] اى پروردگار ما از ما بپذير كه در  بردند [مى هاى خانه [كعبه] را باال مى اسماعيل پايه
 .»حقيقت تو شنواى دانايى!

يكتا  سوي بندگي خداوند تا او را به ،را بسوي فرعون فرستاد خداوند موسى
از خداوند درخواست كرد تا برادرش هارون را همراه او گسيل دارد  فراخواند. موسى

 �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلَۡ ٱوَ ﴿تا او را ياري رسانده و در فراخواندن فرعون پشتيبانش باشد و گفت: 
هۡ  ّمِنۡ 
َ
ِ�  ُرونَ َ�ٰ  ٢ ِ� ُ

َ
دۡ ُۡ ٱ ٣ ُ زۡ  ۦٓ بِهِ  َُ

َ
ۡ�ِ  ٣ رِيُ

َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ َوُ

َ
 يعني: .]32-29[طه:  ﴾٣ رِيُ

و براى من دستيارى از كسانم قرار ده. هارون برادرم را. پشتم را به او استوار كن. و او را «
 .»شريك كارم گردان

را قبول كرد و هارون را براي ياري به او برگزيد. آن  خداوند متعال دعاي موسى
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آنان را نصرت بخشيده و  دو در دعوت بسوي خداوند متعال همياري نمودند. خداوند نيز
 بر فرعون و لشگريان او پيروزشان گردانيد.

خداوند سبحان به ذي القرنين پادشاهي و قلمرو وسيع و بزرگي را بخشيده بود. او نيز 
نورديد. خداوند او را بر زمين نيرو و قدرت  تمام زمين را از مشرق به سمت مشرق درمي

 آورد.  و اوامر خداوند را به اجرا درمي راند  مي حكم فراوان داده بود. او نيز به عدل و داد
همان زمان قومي به نام يأجوج و مأجوج برروي زمين به فساد و تباهي پرداخته و  در

 بردند و ظلم و ستم بسيار روا  مي تاخت و اموالشان را به تاراج  مي به همسايگانش
به فريادشان برسد و به آنان كمك از ذي القرنين خواستند تا تر  داشتند. اقوام ضعيف  مي

 كند تا بين خويش و يأجوج و مأجوج سدي را بنا نهند و:

﴿ ْ   إِنّ  َ�ۡ�ِ َقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  قَاسُوا
ۡ
وجَ يَُ َُ  

ۡ
وجَ َوَمُ ونَ ُمفۡ  َُ َُ  ٱ ِ�  َِ

َ
اَخرۡ  سََك  َعُل َ�ۡ  َ�َهۡل  ِض �ۡ� ًَ  ٰ َ�َ 

ن
َ
ََابَيۡ  َعَل َ�ۡ  ُ َّٗ  ََُهمۡ َوَ�يۡ  ََ گفتند اى ذوالقرنين ياجوج و ماجوج « يعني: .]94ف: كهال[ ﴾٩ اَس

كنند آيا [ممكن است] مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان  سخت در زمين فساد مى
 .»سدى قرار دهى؟

ذي القرنين از آنان خواست تا همه باهم متحد گشته و يكپارچه شوند، چون ايجاد 
ميان بايست در  مي وشش بسيار زيادي بود. آنانچنان ديوار عظيمي نيازمند تالش و ك

پرداختند تا   مي يي را حفر كرده و به جستجوي آهنها گودال ها دشت و صحرا و كوهستان

َُوِ�  َخۡ�ٞ  َرّ�ِ  �ِيهِ  َمّكّ�ِ  َما قَاَل ﴿فرمايد:   مي سد را برپا نمايند. خداوند متعال ِ�ي
َ
 بُِقّو�ٍ  فَُ

 َۡ
َ
گفت آنچه پروردگارم به من در آن « يعني: .]95كهف: ال[ ﴾٩ ًماَردۡ  ََُهمۡ َوَ�يۡ  ََُ�مۡ بَيۡ  َعۡل ُ

تمكن داده [از كمك مالى شما] بهتر است مرا با نيرويى [انسانى] يارى كنيد [تا] ميان شما و آنها 

مردم همگي همياري نمودند تا مقدار معتنابهي از آهن را استخراج  .»سدى استوار قرار دهم
رسيد. تمام اين آهن را گداختند و سدي عظيم   ها مي تفاع آن به بلندي كوهنمودند كه ار

 داشت.  مي ويرانگرشان در اماني  بنا كردند كه آنان را از شر همسايه
پس از هجرت به مدينه بدان اقدام نمود همانا احداث  نخستين چيزي كه رسول اهللا
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نموده، مكان و زمين آن را آماده  همياري با پيامبر يك مسجد بود. در اين كار صحابه
ساختند و سنگ و درختان خرما را براي برپا نمودن مسجد فراهم كردند و همگي 

 يكدست و هماهنگ عمل كردند تا بناي مسجد به اتمام رسيد.
در نبرد در برابر كافران يكپارچه و متحد بودند. در جنگ احزاب كافران از  صحابه

به  خويش گرفتند. سلمان فارسيي  مدينه را در محاصرههرطرف بر آنان گرد آمده و 
پيشنهاد كرد تا خندق بزرگي را بدور مدينه حفر نمايند تا آنكه كافران نتوانند به  پيامبر

راحتي به شهر نفوذ كنند. مسلمانان تا پايان حفر خندق باهم و دوشادوش هم عرق 
نفوذ به شهر درماندند و خداوند آن خندق از ي  ريختند و تالش كردند. كافران بواسطه

 مسلمانان را بر دشمنانشان پيروز گردانيد.

 تعاون و همياري چيست؟
تعاون و همياري، كمك و ياري رساندن مردم به همديگر در مواقع نياز و در كارهاي 

فرمايد:   مي باشد. خداوند متعال در قرآن كريم به تعاون و همياري امر نموده و  مي خير

ْ َوَ�َعا﴿ ِّ لۡ ٱ َ�َ  َوَُوا ْ  َوَ�  َوٰىۖ ّحقۡ ٱوَ  َِ َۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَوَُوا و در « ] يعني:2: ةمائدال[ ﴾نِ َ�ٰ ُع

نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا 
 .»كيفر است پروا كنيد كه خدا سخت 

 اهميت تعاون:

تواند به تنهايي از پس   نمي چنانچه فرد ،اري از ضروريات زندگي استتعاون و همي

يَُعدْ  َظْهرٍ  فَْضُل  َنَعهُ  َكنَ  َننْ « فرمايد:  مي ي زندگي برآيد. پيامبرها تمام دشواري
ْ
 ِِهِ  فَل

ُ  َظْهرَ  الَ  َننْ  َعَ 
َ
ُ  َكنَ  َوَننْ  ل

َ
يَُعدْ  َزتدٍ  ِننْ  فَْضٌل  ل

ْ
  ِِهِ  فَل

ُ  َزتدَ  الَ  َننْ  َعَ
َ
[مسلم و  .»ل

آنكه مركبي اضافه بر حاجتش داشته باشد، بايد كه آن را به كسي كه مركبي « يعني: ابوداود]
آذوقه و زادي ندارد، زائدي داشته باشد، بايد آنرا به كسي كه ي  ندارد، صدقه دهد، و آنكه آذوقه

 .»صدقه دهد
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كاران سفارش بسيار بر همكاري و كمك رساندن به زيردستان و خدمت آن حضرت

بُُهمْ  َنا ََُ�لُّاوُهمْ  َوالَ « فرمايد:  مي نموده است، به عنوان نمونه ْضلِ إِنْ  ،َُ
ّْاتُُموُهمْ  فَ َُ 

ِ�ينُوُهمْ 
َ
و آنها را به چيزي مكلف نكنيد كه توانائي آن را نداشته باشند « يعني: [متفق عليه] .»فَة

 .»نيدو اگر آنان را مأمور كرديد، پس همكاريشان ك

باشد و انسان مسلمان پيوسته در تمام نمازهايش   مي بهترين ياري دهندگان خداوند

َُ َ�عۡ  إِيّاكَ ﴿گويد:   مي مسائل زندگي از او نصرت و ياري طلبيده وي  و در مورد همه  ُب
َۡ  نيّاكَ  َ و يارى پرستيم و تنها از ت [بار الها] تنها تو را مى« يعني: .]5: ةفاحتال[ ﴾٥ ََعِ�ُ �

 .»جوييم مى

مانند  ها پروردگار متعال در سرشت تمام مخلوقاتش، حتي در درون ريزترين آن
و زنبورها و ساير حشرات، حس تعاون و همياري را به وديعه نهاده است. اين  ها مورچه

 موجودات در گردآوردن غذا و مقابله با دشمنانشان با هم همياري داشته و متحد عمل
كه خداوند به او اي  ا بديهي است كه انسان، با دارا بودن عقل و انديشهنمايند. لذ  مي

آن از ساير موجودات جدا ساخته است، براي دارا بودن ي  ارزاني داشته و او را بواسطه
 باشد.  مي پراهميتي سزاوارتري  چنين خصيصه

 فضيلت تعاون و همياري:

ن چند برابر شده و با شتاب و دقت همياري فرد با برادر مسلمانش توان آناي  در نتيجه
جويي در زمان  يابند. همياري منجر به صرفه  مي بيشتري به هدف مورد نظر خويش دست

يي اندك و گويد: فرد به تنها  اي مي شود. كالم حكيمانه  اي مي و نيرو به ميزان قابل مالحظه
 با يارانش بسيار است.

ُمْؤنِ  َنثَُل «فرمايد:   مي پيامبر خدا
ْ
ِهمْ  َََوتّدِهمْ  ِف  نِ�َ تَ َعاُطِاِهمْ  َوَََرتُحِ  َنثَُل  َو�َ

دِ  َّ َ
ْ
ت تل ُ  َََدتَع  ُعْضوٌ  ِننْهُ  تْشتََك  ِِذَ

َ
دِ  َسائِرُ  ل َّ َ

ْ
َهرِ  تل ّّ َّ  ِِاَ ُ

ْ
 يعني: [مسلم] .»َوتل

به همديگر مانند يك جسد است، كه هرگاه شان  در محبت و رحمت و مهرباني ها مثل مسلمان«
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 .»كنند  مي وي از آن بدرد آيد، ديگر اعضاي جسد در تب و بيدار خوابي با آن همراهيعض

ََماَعةِ  َنعَ  تَِّ  يَدُ « :همچنين پيامبر
ْ
دست خداوند با جماعت « يعني:[ترمذي]  .»تل

 .»است

ُمْؤِننُ «: وقال
ْ
ُمْؤِنِن  تَ

ْ
ُِْيَانِ  َِل

ْ
دّ  َكَ َُ َ ْعُضهُ  � ْعًضا �َ مسلمان « يعني: [متفق عليه]. »�َ

ها با همديگر در تعاون و همكاري) چون بناي ديواري  مسلماني  براي مسلمان (يعني رابطه
 .»سازد  مي است كه برخي، برخي ديگر را محكم

آنگاه كه مسلمان در كمك و ياري برادرش است تا نياز او را برآورد، خداوند در 
كه كار فرد گرفتاري را آسان  كمك و ياري وي است تا حاجت او برآورده گردد. كسي

گرداند. خداوند   مي نموده و بر او راحت گرداند خداوند در دنيا و آخرت كار او را آسان
 باشد.  مي در ياري و كمك برادرش رساند ماداميكه او  مي را يارياش  بنده

 .حمد][ا. »َصَدقَةٌ  قُّوََِك  َِِاْضلِ  تَّضِعيَف  وََعْونَُك «فرموده است:  رسول خدا
 .»تواني كه داري، صدقه استي  ياري رساندن تو به شخص ضعيف به واسطه« يعني:

 تعاون و همياري ناروا:
خداوند متعال از تعاون و همياري در كارهاي زشت و ناپسند، بخاطر تباهي و فساد 

ْ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي بزرگي كه در پي دارد، نهى كرده و َۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَوَُوا  .]2: ةمائدال[ ﴾نِ َ�ٰ ُع
 .»كيفر است و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت « يعني:

در صورت ارتكاب شخصي به گناه و معصيت بايد كه ديگر مسلمانان از استهزاء و 
 مسخره كردن او بپرهيزند، چون با اين كار در اين گناه و معصيت با شيطان همياري و

معاونت نموده است بلكه الزم است كه دست فرد را گرفته و او را نصيحت نموده و از 
 اشتباه بودن عملش آگاه سازد.

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 راستگويي

ي ها شود كه مردي نافرماني خداوند سبحانه و تعالي را نموده و عيب  مي حكايت
توانست. بنابراين پيش   نمي كوشيد خود را اصالح كند ولي  مي البسياري داشت. با اينح

ي خود را برطرف ها يك دانشمند رفته و از او درخواست راهنمايي نمود تا بتواند عيب
يش را معالجه نمايد و آن عيب ها كند. مرد دانشمند به او دستور داد تا تنها يكي از عيب

هر شرايطي راستگويي پيشه كند و از او  دروغگويي بود. به او توصيه نمود تا تحت
خواست شراب بنوشد، آن را خريد و   مي پيماني براي اين كار گرفت. مدتي بعد مرد كه

جامي را پر نموده و وقتي آن را به دهان خود نزديك كرد، با خود گفت: وقتي آن 
م به او توان  مي دانشمند از من بپرسد: آيا شراب نوشيدي؟ چه پاسخ خواهم داد؟ مگر

 دروغ بگويم؟ نه، هرگز شراب نخواهم نوشيد.
روز بعد در پي گناه ديگري بود، باز پيمان راستگويي با دانشمند را به ياد آورده و از 

خواست گناهي را مرتكب گردد، براي   مي آنجام آن منصرف گشت. خالصه هربار كه
باگذشت مدتي آن مرد به نمود.   مي آنكه مجبور نشود به ان عالم دروغ بگويد خودداري

 خود را پاك نموده بود. ها يمن پايبندي به راستگويي، از تمام عيب
 در حكايت ديگري چنين آمده: كودكي بود كه، به شوخي و به جدي، بسيار دروغ

 نمود، تظاهر به غرق شدن كرده و فرياد  مي گفت. يك روز كه داشت كنار دريا شنا  مي
شوم. دوستانش به ياريش شتافتند و ديدند كه او   مي م غرقزد: كمك! كمك! ... دار  مي
 خندد. پسرك چند بار اين عمل خود را تكرار نمود.  مي را فريب داده و دارد ها آن

يكي از اين دفعات موجي باال آمده و و چيزي نمانده بود پسرك غرق شود. پسرك 
ند كه او باز مثل شروع كرد به فرياد زدن و كمك خواستن ولي دوستانش گمان كرد

كرد   مي جا عبوراو نرفتند. تا آنكه كسي كه از آنگويد و به كمك   مي هميشه به آنان دروغ
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به سمت او رفته و نجاتش داد. پسرك به دوستانش گفت: خداوند مرا به خاطر دروغ 
گفتنم مجازات كرد. بعد از اين ديگر هرگز دروغ نخواهم گفت. از آن پس ديگر هرگز آن 

 دروغي نگفت.پسر 

 راستگويي:

راستگويي، گفتن سخن حق و مطابق واقع است. خداوند متعال در قرآن كريم ما را به 
 دهد:  مي راستگويي فرمان

﴿ �َِ� َِ ْ َمَع ٱلّ�ٰ َ َوُ�وَُوا َّ ْ ٱ ْ ٱّ�ُقوا َُوا ِيَن َءاَم َّ َها ٱ ُّ
َ
َ ٰ اى « يعني: .]119: توبةال[ ﴾١ََ

 .»د از خدا پروا كنيد و با راستان باشيداي كسانى كه ايمان آورده

 راستگويي خداوند:

ۡص  َوَمنۡ ﴿فرمايد:   مي خداوند سبحان
َ
ُق ُ ِ ٱ ِمنَ  ََ و چه « يعني: .]122نساء: ال[ ﴾�ِيٗ�  َّ

 ترين كس از او راستگوتر نيست و راست هيچ .»كسى در سخن از خدا راستگوتر است؟
 فرمايد:  مي كتاب خدا است، ها كتاب

ََا َما َذاَ�ٰ ﴿ ََ ُ ٱ وََع َق  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ ََ ُ ٱ َوَص ... اين همان « يعني: .]22حزاب: أل[ا ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  َّ
 .»...اش راست گفتند دا و فرستادهاش به ما وعده دادند و خ است كه خدا و فرستاده

 راستگويي پيامبران:
ستوده است. شان  خداوند متعال بسياري از پيامبران خود را به خاطر راستگويي

رۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي د متعال در مورد پيامبرش ابراهيمخداون ٰ إِبۡ  ُِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َُ  ۥإَِّهُ  هِيمَۚ َ�
يقٗ  َ�نَ  ِ َّ و در اين كتاب به ياد ابراهيم پرداز زيرا او « معني آيه: .]41[مريم:  ﴾٤ ََِّّيا اِص

 .»پيامبرى بسيار راستگوى بود

رۡ ذۡ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي عيلدر مورد حضرت اسما ۚ َ�ٰ إِسۡ  ُِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َُ  َ�َََصاِدَق  ۥإَِّهُ  ِعيَل
ۡ ٱ و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا « معني آيه: .]54[مريم:  ﴾٥ اََِّيّٗ  رَُسوٗ�  َوَ�نَ  َِ وَعۡ س
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 .»اى پيامبر بود وعده و فرستاده  كه او درست

َها يُوُسُف ﴿: ي يوسف درباره ُّ
َ
يقُ ٱ � ِ َّ اى يوسف اى مرد « يعني: .]46[يوسف:  ﴾سّصِ

 .»...راستگوى

رۡ ذۡ ٱوَ ﴿: ادريسي  درباره ۚ إِدۡ  ُِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َُ ََ يقٗ  َ�نَ  ۥإَِّهُ  رِ� ِ َّ  .]56[مريم:  ﴾٥ اََِّيّٗ  اِص

 .»و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستگويى پيامبر بود« معني آيه:

بود. اقوام و خويشاوندان او را راستگوي  رسول خداراستگويي همراه هميشگي 
فرمود: براستي كه   مي در هنگام نزول وحي بر وي لناميدند. حضرت خديجه  مي امين

 راني...  مي تو تنها راست بر زبان

 انواع راستگويي:
 فرد مسلمان با خدا، با مردم و با خويشتن خويش راستگوست.

 راستگويي با خداوند:
بدون هرگونه ريا و شهرت طلبي ر تمام كارها صرف براي خداوند و با اخالص د

گونه صداقت امكان پذير است. چنانچه كسي كاري را با نيت خالص براي خداوند  اين
با  ها پذيرد. انسان مسلمان در تمام عبادت  نمي انجام ندهد، خداوند آن عمل را از وي

 ورزد.  مي صپسنديده اخالاي  بگونهاداي حق آن و انجام آن 

 راستي با مردم:
روايت شده كه  گويد. از پيامبر  نمي مسلمان در سخنان خويش با ديگران دروغ

َْت «: اند فرموده ِِ نْ  ِخيَانَةً  َك
َ
َّدَث  أ

ُ
َخاكَ  ق

َ
ّدٌق  ِِهِ  َََك  ُهوَ  َحِديثًا أ ََ نَْت  ُم

َ
ُ  َوأ

َ
 ِِهِ  ل

در سخن خويش با برادرت دروغ بگويي؟ از آنكه تر  چه خيانتي بزرگ« يعني:[احمد]  .»َكِذٌب 
 .»او ترا باور داشته و تو با وي دروغ گفته باشي!
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 ر استي با خويشتن:
 ها دهد و به اشتباهاتش اعتراف نموده و آن  نمي مسلمان راست گفتار خودش را فريب

 فرمودند: داند كه راه نجات راستگويي است. پيامبر  مي كند. او به خوبي  مي را اصالح

  يَِر�بَُك  َنا َدعْ «
َ
 يعني: [ترمذي]. »، فإن تَِِب ر�بة وتََدق طمةنِنةيَِر�بَُك  الَ  َنا ِِل

اندازد رها كن. بدان كه دروغ   نمي اندازد را بخاطر آنچه ترا به شك  مي چيزي را كه ترا به شك«
 .»مشكوك است و راستي آسايش خاطر

 مزيت راستگويي:

ان اهل بهشتند به چراكه آنان همان پارساي ،وده استخداوند متعال راستگويان را ست
 فرمايد:  مي شان. خداوند پاداش راستگويي

﴿ ٰ ََ ْو
ُ
ِينَ ٱ �َِك ُ َّ  ْۖ قُوا ََ ٰ  َص ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوُ َُّقونَ س آنانند كسانى كه ...«  يعني: .]177: ةبقرال[ ﴾ُُ

ُ ٱ قَاَل ﴿ر: و در جايي ديگ .»..اند و آنان همان پرهيزگارانند. راست گفته  يَََفعُ  مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  َّ
�ِ�َ لّ�ٰ ٱ َِ  َۡ ّ�ٰ  سَُهمۡ  ُ�ُهمۚۡ ِص  ٱ ََِهاَ�ۡ  ِمن ِريَ�ۡ  تٞ ََ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ َۡ ۡ� َٗ  �ِيَها بَ

َ
� ۖ�  َ َِ ُ ٱ ّر َّ  َۡ  ُهمۡ َ�

 ْ ٰ  هُۚ َ�َۡ  َورَُضوا ين روزى است كه خدا فرمود ا« يعني: .]119: ةمائدال[ ﴾١ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ سَِك َ�

هايى است كه از زير [درختان] آن نهرها روان  شان سود بخشد براى آنان باغ راستگويان را راستى
است هميشه در آن جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان [نيز] از او خشنودند اين است 

 .»رستگارى بزرگ
 :اند فرموده راستي آرامش خيال و راه گريزي در دنيا و آخرت است. رسول اهللا

ة، فإن فيه تَجاة« َِ  معني حديث: [ابن أبي الدنيا] .»قروت تََدق وّن رأيتم أن فيه تََهلَ
كه در آن نجات و رهايي  راستي پيشه كنيد حتي اگر در آن خطري را متوجه خود ببينيد، چرا«

ْدَق  ِِنّ «و نيز:  .»هست َّ ْهِدى تَ َُ  
َ
، ِِل ّ ِِ

ْ
ّ  َوِّنّ  تل ِِ

ْ
ْهِدى تل َُ  

َ
ِة، ِِل َنّ

ْ
 تَّرُجَل  َوِّنّ  تل

ُدُق  َْ َ
َ
َ  َّ َب  َوِّنّ  ِصّديًقا، يَُ�ونَ  َح ِِ

َِ ْهِدى تلْ َُ  
َ
ُاُجوِر، ِِل

ْ
ُاُجورَ  َوِّنّ  تل

ْ
ْهِدى تل َُ 

 
َ
ُب، تَّرُجَل  َوِّنّ  تَّاِر، ِِل ِِ

ِْ َ ََ  َّ تًِا تَِّ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  َح ِّ همانا « ي:يعن [متفق عليه]. »َك
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 كند، و نيكو كاري انسان را به بهشت رهنمون  مي راستي انسان را بسوي نيكوكاري رهنمائي
 گويد تا اينكه در نزد خداوند بسيار راستگو و صديق نوشته  مي گردد، و همانا شخص راست  مي
 خدهد و گناهان انسان را بسوي دوز  مي شود. دروغ انسان را به معاصي و گناهان سوق  مي
 و بسيار دروغگو نوشته گويد تا كه در پيشگاه خداوند كذاب  مي كشاند. شخص همانا دروغ  مي
 .»شود  مي

تأسي جسته و اش  در راستگويي برازنده و سزاوار هر مسلماني است كه به پيامبر
 ر دهد. شاعر به زيبايي گفته است:راستگويي را جزو صفات هميشگي خويش قرا

 أنـــهعليك بالصـدق ولــو 
 

ـرقَكَ الصدق بنـار الوعـيـد   أَحْ
 

غِ  ـي الوريـرضـا ال وابْ قَ  مـويل، فأَشْ
 

 مويل وأريض العبيــدـمن أسخط ال 
 

 يعني:
ــذار   ــزين و بگـــ ــتگويي را برگـــ  راســـ

 

ــدازد   ــختي بگـ ــه سـ ــدقت بـ ــش صـ  آتـ
 ج

 ناخرسندي او را و رضاي دگران خواسـت   ترين كس طالب خرسندي او باش، و بيچاره
 

 گويد:  مي عرو شا

د  ْظَ بهوعـوِّ  لسـانك قول الصدق حتَ
 

دْتَ معــتـادُ ـلسـان لإن ال   مــا عـوَّ
 

 يعني:
 زبان را راسـتي آمـوز تـا شـاد گـردي     

 

ــار    يـــتها كـــه عـــادت يابـــد از گفتـ
 

 دروغگويي:

ي ها آن است كه انسان كالم خالف حقيقت و واقعيت را بر زبان براند. يكي از نشانه

ُمنَافِِق  آيَةُ « فرمودند: ي است. پيامبر خدانفاق و دوروي
ْ
ت ثَالٌَث  تَ َب  َحّدَث  ِِذَ َِ ت َك  َوِّذَ

ْخلََف  وََعدَ 
َ
ت أ منافق سه چيز است: چون ي  نشانه« يعني:[متفق عليه]  .»َخانَ  تْؤَُِمنَ  َوِّذَ

يانت و چون وعده كند، بدپيماني نمايد و چون امين قرار داده شود، خ سخن بگويد، دروغ گويد.
 .»كند
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يَُ�ونُ « سؤال كردند: گويد. از پيامبر  نمي مؤمن واقعي دروغ
َ
ُمْؤِننُ  أ

ْ
 َجبَانًا تَ

َعمْ  :َ�َقاَل  ُ  فَِقيَل ِ �َ
َ
يَُ�ونُ  ل
َ
ُمْؤِننُ  أ

ْ
يالً  تَ َعمْ  :َ�َقاَل  َبِ ُ  فَِقيَل ِ �َ

َ
يَُ�ونُ  ل
َ
ُمْؤِننُ  أ

ْ
 تَ

تًِا ِّ تواند ترسو باشد؟ فرمود: آري. پرسيدند: آيا   مي آيا مؤمن« يعني:[مالك]  .»الَ  :َ�َقاَل  َك
ممكن است بخيل ذباشد؟ فرمود: بلي. پرسيدند: آيا ممكن است كه مؤمن دروغگو باشد؟ فرمود: 

 .»خير
تواند دروغش را پنهان نموده يا انكار كند، بلكه دروغش آشكار و   نمي فرد دروغگو

دارد   نمي در درون خود پنهان فرمايد: كسي چيزي را  مي شود. حضرت علي  مي رسوا
 ي زبان يا در رنگ رخسارش آشكار گردد.ها مگر آنكه در لغزش

هر دروغي مطرود است، و دروغ سفيد و سياه و كوچك و بزرگ نداريم. انسان 
 شود، حتي اگر دروغ كوچكي بوده باشد.   مي مسلمان بخاطر دروغش محاسبه و مجازات

 ِِْحَدتنَا قَالَْت  ِِنْ  تَِّ  رَُسوَل  يَا« عرض كرد: به پيامبر حضرت اسماء بنت يزيد

ءٍ  تَِهيهِ  ََِشْ َْ َ ْشتَِهيهِ  الَ  ت
َ
َعدّ  أ ََِك  ُُ ً  ذَ ِا ِِ َب  ِِنّ  :قَاَل  َك ِِ

َِ ً  يُْ�تَُب  تلْ ِا ِِ َّ  َك  َح
بَةُ  َُْ�تََب  ُْ َِ ُِ

ْ
بَةً  تل ُْ َِ  اي رسول خدا، اگر كسي از ما در برابر چيزي كه« يعني:[أحمد]  .»ُك

 فرمودند: دروغ، دروغ نوشته دوست دارد بگويد: دوست ندارم. آيا اين دروغ است؟ پيامبر
 .»شود  مي (مصلحت آميز) هم دروغي حساب شود. حتي دروغ كوچك  مي

ِِ « گفت:  مي روايت شده كه از عبداهللا بن عامر
ِّ  َدَ�تْ

ُ
 قَاِعدٌ  تَِّ  َورَُسوُل  يَْوًنا أ

َعاَل  َها لَْت َ�َقا َِِْتِنَا ِف  ْعِطيَك  �َ
ُ
رَْدِت  َنا :تَِّ  رَُسوُل  َََها َ�َقاَل ِ أ

َ
نْ  أ

َ
ْعِطيِه؟ أ ُ� ِ

رَْدُت : قَالَْت 
َ
نْ  أ

َ
ْعِطيَهُ  أ

ُ
ْمًرت أ َنا: قَاَل ِ �َ

َ
ِِ  ََمْ  ََوْ  ِِنِّك  أ ْاَع

تِبَْت  �َ
ُِ َِةً  َعلَيِْك  لَ ِْ  .»كِ

در منزل ما نشسته بود. مادرم گفت:  روزي مادرم مرا صدا زد و پيامبر خدا« يعني: [أبوداود]
خواستم   مي مادرم پاسخ داد: »خواهي به او بدهي؟  مي چه«بيا، چيزي به تو بدهم. ايشان فرمود: 

 .»شد  مي دادي دروغي برايت نوشته  نمي فرمود: چنانچه چيزي به او خرمايي به او بدهم. پيامبر
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 دروغ مباح!:
وغ گفته و چيزي جز حقيقت بزبان آورد. خداوند تواند در  مي در سه حالت انسان

گردد. شرايط مذكور   مي فرد را مجازات ننموده، و بلكه شامل اجر و ثواب نيز ها براي آن
 موارد زير هستند:

 برقراري آشتي بين دو دشمن:
شويد كه بين دو نفر از دوستان خصومتي هست و قصد آشتي دادن آن دو   مي خبردار

ن شرايط ايرادي ندارد كه به دوست اولي بگوييد: فالني ترا دوست دارد. را داريد. در اي
كند... و به ديگري هم همين قصه را بگوييد. به اين ترتيب بين   مي از تو تعريفاش  همه

 شود.  مي دو دشمن دوستي دوباره برقرار شده و جاي دشمني، محبت و دوستي پيدا

 دروغ گفتن به دشمنان در جنگ:
خواهند تا در مورد كشور خود   مي افتد و از او  مي لمانان به دست دشمنيكي از مس

معلوماتي را به آنان بدهد. در اين حالت طبيعي است كه نبايد به آنان اطالعات درست 
 داده و براي محافظت از كشور خود از آسيب دشمن بايد به آنان اطالعات نادرست بدهد.

 دروغ، در زندگي زناشويي!:
كند كه فرد مسلمان به همسر خود نگويد كه او نازيبا و زشت   مي مي اقتضاادب اسال

است، او را دوست ندارد، به او عالقه ندارد و ... بلكه بهتر است خاطر همديگر را شاد 
و اينكه با وجود  ها ساخته و او را با گفتن مطالب خوشايند و تعريف و تمجيد از زيبايي

ه دارد ( ولو آنكه دروغ هم باشد). نبايد اين را جزو او چقدر خوشبخت است، راضي نگ
از جانب پروردگار آن حتي اميد اجر و ثواب ي  دروغ حساب نمود، بلكه براي گوينده

 متعال نيز هست.
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 كند:  نمي مسلمان در مدح و در شوخي از دروغ استفاده
رد كه جلوي شما  مي به شدت كار منافقان و دورويان را زشت پيامبر بزرگوار اسالم

ت« فرمايد:  مي گويند. آنحضرت  مي ديگران حتي به دروغ آنان را مدح و ثنا تُمُ  ِِذَ ُْ
َ
 َرأ

َمّدتِح�َ 
ْ
تَب  وُُجوِهِهمُ  ِف  فَاْحثُوت تَ اگر با مداح و تمجيدگري روبرو « يعني: [مسلم] .»تلّ�َ

 .»گشتيد بر صورتش خاك بپاشيد

براي اين كار دست  ،دارند ديگران را بخنداننددر اين بين افرادي هم هستند كه ميل 
 :اند آن را ناپسند دانسته و فرموده زنند. اين چيزي است كه پيامبر  مي به دروغ پردازي

ى َو�ٌْل « ِ
ّ
َّدُث  ََِ َِديِث  ُُ

ْ
ُْضِحَك  ِِال َقْومَ  ِِهِ  َِ

ْ
ُب  تل ِِ

ِْ ُ  َو�ٌْل  َ�يَ
َ
ُ  َو�ٌْل  ل

َ
 [ترمذي] .»ل

و دروغ بگويد. واي بر او!  ،سخني را بر زبان آورد تا كساني به او بخندندواي بر آنكه « يعني:
 .» واي بر او!

نَا« :اند نيز فرموده
َ
َنّةِ  َر�َِ   ِف  ِِبَيٍْت  َزِ�يمٌ  أ

ْ
ِمَرتءَ  َََركَ  ََِمنْ  لأطرتفها) تل

ْ
 َكنَ  َوِّنْ  تَ

ّقا َنّةِ  وََسِط  ِف  َو�ِبَيٍْت  ُ�ِ
ْ
ِِ  َََركَ  ََِمنْ  تل َِ

ْ
ْعَ  ِف  َو�ِبَيٍْت  َنازًِحا َكنَ  َوِّنْ  َب تل

َ
َنّةِ  أ

ْ
 تل

نَ  ََِمنْ  ّّ بهشت ي  در دامنهاي  من ضامنم به خانه« معني حديث شريف: [أبوداود] .»ُخلَُقهُ  َح
در اي  براي كسيكه خصومت و دعوي را ترك كند، هرچند كه حق بجانب هم باشد و به خانه

در اي  ك كند، هر چند كه براي مزاح هم باشد. و به خانهوسط بهشت براي كسيكه دروغ را تر
 .»باالترين طبقات بهشت براي كسيكه اخالقش نيكو باشد

خدايا تو «فرمود:   مي با شنيدن سخناني كه در مدح او بودند، حضرت ابوبكر صديق
 چهترم. بارالها! مرا بهتر از آن هستي، و من از آنان بر خود آگاهتر  از من به من آگاه

گويند مرا   مي خبرند، و بخاطر آنچه بي پندارند نما، و بر من بيامرز آنچه از آن  مي
 .»بازخواست مفرما!
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 شكر

اسرائيل سه نفر بودند: يك جذامي، يك فرد مبتال به كچلي و يكي هم نابينا.  در بني
ي آنان را برطرف ها كردند تا خداوند بيماري و نقص  مي دعااين اشخاص همواره ي  هرسه

اي  مال و ثروتي عطا فرمايد. خداوند دعايشان را اجابت فرمود و فرشته ها ساخته و به آن
سوي مرد دچار پيسي (جذام) فرستاد و او دستي بر پوست وي كشيده و رنگ و  را به

كه آن هم زائيد و شتران بسياري از  را به وي بخشيداي  روي مرد نيكو گشته و شتر ماده
سوي مرد كچل رهسپار گشته و دستي بر سر  د و مرد ثروتمند گرديد. فرشته بهاو پديد آم

او كشانده و خداوند او را شفا داد، آنگاه به او يك گاو ماده بخشيد و آن هم زاد و ولد 
 گاو گشت.اي  نموده و مرد صاحب رمه

دستي بر چشمانش كشيده و خداوند شفايش داد.  سوي مرد نابينا رفته و سپس به
اي  به او نيز بخشيد و آن هم زاد و ولد نموده و صاحب رمهاي  فرشته گوسفند ماده

 گوسفند گرديد.
پس از مدتي همان فرشته براي آزمايش اين سه نفر برگشت تا ببيند كه آيا شكرگذار 

 ند يا خير؟كن  مي خداوند سبحان بوده و به فقرا و نيازمندان كمك
مرد كچل شد و آنان پاسخش ي  خانهي  سوي مرد جذامي رفت و پس از آن روانه به

دادند: اين مال و ثروت ارث آبا و اجدادي ما است. آن دو به حال و وضع پيشين 
 برگردانده شده و باز تهي دست گشتند.

ا گشاده سوي مرد نابينا كرده و از او طلب صدقه كرد و آن مرد او را ب سپس رو به
 دستي پذيرفته و گفت: من فردي نابينا بودم، خداوند بيناييم بخشيد. اكنون هرچه

 .خواهي بردار و هرچه خواستي بگذار! فرشته گفت: خداوند از تو راضي گشت!!  مي
 .]از حديث متفق عليه گرفته شده بود[داستان 
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سپاسگذار  ،آيد  مي به اين ترتيب مرد نابينا از آزمايش خداوندي به سالمت بيرون
 بخشد و خداوند نيز نعمت خود را بر او  مي است خويش بوده و از آنچه به او داده خداي

رضايت  ها نعمتي  تر انكه وراي همه نهد [و از همه مهم  مي افزايد و در آن بركت  مي
دارد]، حال آنكه مرد جذامي و كچل بخل ورزيده و سپاس   مي خويش را نيز به او اعالم

 وند را به جاي نياوردند و نعمت از كفشان رفت.خدا
ــد   ــزون كن ــت اف ــت، نعمت ــكر نعم  ش

 

ــد!     ــرون كن ــت بي ــت از كف ــر، نعم  كف
 

*** 
كنند كه خداوند مردي را به كوري مبتال ساخته و دو دست و دو پايش نيز   مي حكايت

 ي خداوند است وها قطع گرديد. شخصي نزد او آمده و ديد درحال سپاس از نعمت
گويد: سپاس خداي را كه مرا از آنچه ديگران را بدان مبتال ساخت، رهانيد و مرا بر   مي

 ي مرد نابينايها بسياري از آفريدگانش بمراتب مزيت بخشيد. آن شخص از اين گفته
 دست و پا به شگفت آمد و از او پرسيد: تو براي چه خداوند را شكر و سپاس بي
 گويي؟  مي

گويم كه مرا زباني ذاكر، قلبي خاشع و   مي ي را سپاسمرد پاسخ داد: اي تو! خدا
 است. داده ها جسمي شكيبا بر مصيبت

كنند كه مردي نزد يكي از علما رفته و از فقر خويش پيش او شكوه كرد.   مي تعريف
مرد عالم به او گفت: آيا دوست داشتي ده هزار درهم داشته و از نعمت بينايي محروم 

ير. مرد دانشمند گفت: خوش داشتي كه ديوانه بودي و ده هزار بودي؟ مرد پاسخ داد: خ
شدي چنانچه   مي درهم ثروتت بود؟ مرد پاسخ داد: خير. دانشمند با پرسيد: آيا خوشنود

و پاهايت بريده بود و بيست هزار درهم داشتي؟ مرد گفت: خير. مرد عالم گفت:  ها دست
درحاليكه تو پنجاه هزار درهم به او  نمايي  مي كني كه از سرورت شكوه  نمي آيا شرم

 بدهكار هستي؟
مرد فهميد كه نعمت پروردگار بر او تا جه حد است و همواره سپاس او را گفته و از 
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 انچه داشت خوشنود گشته و تا پايان عمر هرگز نزد كس شكايتي نكرد.

 شكر چيست؟

زيباست از  شكر همان سزا و پاسخي است در برابر نيكوكاري و احسان، و ستايشي
 است. كي و احسان در حق فرد انجام دادهآنكه ني

 شكر و سپاسگزاري انبياء:
بوده،  -صلوات اهللا عليهم-ي هميشگي انبياء خدا ها شكر و سپاسگزاري جزو خصلت

 فرمايد:  مي حضرت ابراهيمي  و خداوند متعال درباره

ٰ إِبۡ  إِنّ ﴿ ّمةٗ  َ�نَ  هِيمَ َ�
ُ
ُ  َِٗ ِ  اقَاَ ّ ِ ۡ ٱ ِمنَ  يَُك  َوسَمۡ  ايفٗ َحَِ  َّ ۡ�ِ س اَِرٗ  ١ �ِ�َ ُُ َُ�  ۡ�

َ
ُِهِ� ّ�ِ ٰ َۡ ٱ ُع  هُ ََََٮ

 ٰ ٮ ََ َۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  هُ وََه راستى ابراهيم پيشوايى مطيع  به« يعني: .]121-120نحل: لا[ ﴾١ ََقِي�ٖ ّم
ا برگزيد هاى او را شكرگزار بود [خدا] او ر گراى بود و از مشركان نبود. [و] نعمت خدا [و] حق

 .»و به راهى راست هدايتش كرد
را بخاطر آنكه شاكر و سپاسگزار بوده است مورد  حضرت نوح خداوند

 اَٗ َ�بۡ  َ�نَ  ۥإَِّهُ  َُوٍح�  َمعَ  ََاَ�َلۡ  َمنۡ  ُذّرِّ�ةَ ﴿فرمايد:   مي تعريف و تمجيد قرار داده و
ُكورٗ  در كشتى] با نوح برداشتيم، راستى  فرزندان كسانى كه [آنان را« يعني: .]3سراء: إل[ا ﴾٣�َُ

 .»اى سپاسگزار بود كه او بنده

قَاَل َ�َٰذا ِمن ﴿كند:   مي تعريف باز خداوند متعال در قرآن كريم اينگونه از سليمان
ِل َرّ�ِ  ُۡ

هِۦۖ َوَمن َ�َفرَ ِ�َ فَ َِ َۡف َِ ا �َۡشُكُر  َُ َكَر فَإِّ� َُ ۖ َوَمن  ۡ�ُفُر
َ
ۡم ُ
َ
ُكُر ُ ُۡ
َ
إِّن َرّ�ِ  ۡبلَُوِ�ٓ َءُ

فَ
 ّٞ�ِ رِ�مٞ  ََ
ََ

... گفت اين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا « يعني: .]40نمل: ال[ ﴾
گزارد و  كنم و هر كس سپاس گزارد تنها به سود خويش سپاس مى سپاسگزارم يا ناسپاسى مى

 .»نياز و كريم است گمان پروردگارم بى هر كس ناسپاسى كند بى
در برابر پروردگار خويش بسيار شكرگزار بود، و به ما آموخته است تا  ارسول خد

ِّ  تَلُّهمّ « پس از هر نماز بگوييم: ِع
َ
ِركَ  َعَ  أ

ْ
ِركَ  ِذك ِْ ِن  وَُش ّْ [ابوداود و  .»ِعبَاَدََِك  وَُح
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 .»خدايا مرا بر ياد و شكر عبادتت بوجهي پسنديده ياري فرما!« :يعني .نسائي]
ماند و به نماز   مي و شب را بيدار كند كه رسول خدا  مي لنق لحضرت عايشه
پرسيد: چرا اين   مي نمود. از او  مي ورمشان  پرداخت تا آنكه پاهاي  مي براي خداوند متعال

 شما بخشيده شده است؟ و پيامبري  كنيد؟! درحاليكه گناه گذشته و آينده  مي كار را

فَال« فرمود:  مي پاسخ
َ
ُ�ونُ  أ

َ
وًرت ًدتَ�بْ  أ ُِ شكرگزاري ي  آيا بنده« :يعني [متفق عليه] .»َش

 .»نباشم؟

 انواع شكر:
 انسان مسلمان از هركس كه با او نيكي كرده و يا لطفي در حق او نموده باشد، تشكر

 نمايد.  مي
 از جمله انواع شكر:

 تشكر و سپاس از خداوند:
ه به او ارزاني داشته شماري ك بي يها فرد مسلمان از پروردگار خويش بخاطر نعمت

ي خداوند متعال ناسپاسي و حق ناشناسي ها است سپاس گزاري كرده و در برابر نعمت
 فرمايد:  مي گيرد. خداوند  نمي پي

ُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ ﴿ ذۡ  َُ
َ
رۡ ُ ْ ُۡ ٱوَ  ُ�مۡ َُ  ].152: ة[البقر ﴾١ ُفُرونِ تَ�ۡ  َوَ�  ِ�  ُكُروا

ٰ ﴿ ويقول تعاىل: َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  َُ ْ َءاَم ْ  وا ْ ُۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا ِ  ُكُروا ّ َُمۡ  إِن َِ َ َُ 

ونَ َ�عۡ  إِيّاهُ  َُ اى كه  هاى پاكيزه ايد از نعمت كه ايمان آورده اى كسانى« يعني: .]172: ةبقرال[ ﴾١ ُب

 .»پرستيد خدا را شكر كنيد ايم بخوريد و اگر تنها او را مى روزى شما كرده

 ي خداوند بر انسان قابل شمار و حساب كردن نيست، باري تعاليها عمتشك ن بي

ْ  نن﴿فرمايد:   مي وا َّ ةَ َِعۡ  َ�ُع ِ ٱ َُ َّ  �َ  ۡ�ُ ٓ خدا را  ... و اگر نعمت« يعني:. ]34[ابراهيم:  ﴾ُصوَها
 .»...توانيد آن را به شمار درآوريد مىشماره كنيد ن
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ِيٓ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال ُ�مۡ  َّ
َ
�َشُ
َ
َعَل  ُ ََ ُۡ ٱ لَُ�مُ  َو َّ  ٱوَ  عَ س

َ
 رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

 ٱوَ 
َ
�ۡ �ِۡٔ  ۚ ةَ بگو اوست آن كس كه شما را پديد « يعني: .]23[ملك:  ﴾٢ ُكُرونَ �َشۡ  ّما قَلِيٗ�  ََ

 .»ها آفريده است چه كم سپاسگزاريد آورده و براى شما گوش و ديدگان و دل

ُ�م﴿فرمايد   مي باز ََ يّ
َ
ِ  َو� ِ ََۡ�ِ ب  .]26نفال: أل[ا ﴾ُكُرونَ �َشۡ  لََعّلُ�مۡ  تِ لّطّيَِ�ٰ ٱ ّمِنَ  َوَرزَقَُ�م ۦه

... و شما را به يارى خود نيرومند گردانيد و از چيزهاى پاك به شما روزى داد باشد كه « يعني:
 .»سپاسگزارى كنيد

َعَل  ۦَِهِ رّۡ�َ  َوِمن﴿و نيز در قرآن بيان شده است:  َۡ  ََّهارَ ٱوَ  َل ّ�ۡ ٱ َلُ�مُ  ََ ْ لِتَ َُوا  �ِيهِ  ُك
 َۡ ْ َوِحَ ُۡ  ِمن ََُغوا و از رحمتش برايتان « يعني: .]73قصص: ال[ ﴾٧ ُكُرونَ �َشۡ  َولََعّلُ�مۡ  ۦلِهِ َف

د] بخشى او [روزى خو شب و روز را قرار داد تا در اين [يك] بياراميد و [در آن يك] از فزون

ي او، و ها پاس از خداوند با اعتراف به نعمتشكر و س .»بجوييد باشد كه سپاس بداريد
 پذيرد. خداوند متعال  مي بيان آن، و بكارگيري آن در طاعت پروردگار متعال صورت

ّما﴿فرمايد:   مي
َ
ةِ بَِِعۡ  َوُ ۡث  َرّ�َِك  َُ ِ َّ و از نعمت پروردگار « يعني: .]11ضحى: ال[ ﴾١ فََح

  .»خويش [با مردم] سخن گوى

 �َِر نن التُحّدث ِنعمة تَ شِر، وَر�ها �ار، و« است:فرموده  پيامبر خدا

ابراز «  يعني: [بيهقي] .»نن ال �َِر تَاس ال �َِر تَتلقليل ال �َِر تَِث�، و
نعمت خداوند سپاس از اوست و كنار نهادن آن ناسپاسي است. آنكه در برابر اندك شكر 

گزارد، سپاس خداي را   نمي كه سپاس مردم راگزارد و كسي   نمي نگزارد، در سپاس بسيار را نيز

َعبْدِ  َعِن  لََ�َْض  تََّ  ِِنّ «فرموده است:  و باز رسول خدا .»گزارد  نمي هم
ْ
نْ  تل

َ
ُ�َل  أ

ْ
 يَة

لَةَ 
ْ
�
َ
وْ  َعلَيَْها َ�يَْحَمَدهُ  تأل

َ
َب  أ �َةَ  �َْشَ  .[مسلم و ترمذي و احمد]. »َعلَيَْها َ�يَْحَمَدهُ  تَّشْ

بخورد وحق تعالي را بر آن ثنا اي  شود كه چون لقمه  مي راضياي  مانا خداوند از بندهه«  يعني:
 .»گويد و چون آب بياشامد، حق تعالي را بر آن ثنا گويد

  تََّ  ِِنّ «فرمايد:   مي و نيز
َ
َعال ّب  �َ ِ نْ  ُُ

َ
ثَرُ  يَُرى أ

َ
[ابوداود و . »َ�بِْدهِ  َعَ  نِْعَمتِهِ  أ

 .»ببينداش  نعمتش را بر بندهي  دارد كه نشانه  مي داوند دوستخ«  يعني: .ترمذي]
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چرا كه يادآوري  ،را به ياد آوريد ها گويد: نعمت  مي شكري  عمر بن عبد العزيز درباره
 آن همان شكر و سپاس آنست.

ت« فرمايد:  مي خرسندي به قضاء و قدر خداوند شكر اوست. پيامبر ُ  َناَت  ِِذَ
َ
 َول

َعبْدِ 
ْ
ئَِ�تِهِ  تَُّ  َل قَا تل

َ  َ�بَْضتُمْ  ََِمالَ
َ
َعمْ  َ�يَُقوَُونَ ِ َ�بِْدى َول َمَرةَ  َ�بَْضتُمْ  َ�يَُقوُل ِ �َ َ� 

َعمْ  َ�يَُقوَُونَ ِ فَُؤتِدهِ  ت َ�يَُقوُل ِ �َ َدكَ  َ�يَُقوَُونَ  َ�بِْدى قَاَل  َناذَ  تَُّ  َ�يَُقوُل ِ َوتْسَ�َْجعَ  َحِ
نُوت َ  ِف  َِِْتًا لَِعبِْدى ت�ْ

ْ
يَْت  وََسّموهُ  نّةِ تل َْمدِ  �َ

ْ
چون فرزند بنده « يعني: [ترمذي و احمد] .»تل

 را قبض نموديد؟ام  گويد: آيا فرزند بنده  مي بميرد، خداوند براي فرشتگانش
 مي گويند: بلي.

 دلش را گرفتيد؟ي  فرمايد: آيا ميوه  مي پس
 .مي گويند: بلي!

 چه گفت؟ام  فرمايد: پس بنده  مي باز

ونَ احلمد هللا وگويند: مي  عُ اجِ ا إِليهِ رَ إِنَّ  .إِنَّا هللاَِّ وَ

ساخته و آن را بيت الحمد اي  در بهشت خانهام  فرمايد: براي بنده  مي گفت، پس خداوند
 .»بناميد

 برابر پيدايش هر گشايش و خبر به ما آموخته است كه در پيامبر بزرگوار اسالم
 شكر بگزاريم.ي  يبتي سجدهنيكي يا در هنگام رهايي از بال و مص

 تشكر و سپاسگزاري از والدين:
گزاري و تشكر از والدين و همچنين احسان نيكي در حق آنان  به سپاس خداوند

نِ ﴿فرمان داده است: 
َ
ٰ  ِ�  ُكرۡ ُۡ ٱ ُ يۡ َولَِ� ۡ ٱ إَِ�ّ  َك ِ�َ ِص�ُ س ... كه شكرگزار « ] يعني:14[لقمان:  ﴾َُ

انسان مسلمان با اطاعت  .»سوى من است ت [همه] بهو مادرت باش كه بازگش من و پدر
كند آنان را   مي نمودن و خدمت كردن به پدر و مادر خويش سپاس گزاري نموده و سعي

 راضي نگه داشته و آنان را نرنجاند.



 83  شكر

 

 تشكر و سپاس گزاري از مردم:
ز آنان داند و ا  مي را قدر نهاده و حقو حقوق مردم را به خوبي ها انسان مسلمان نيكي

 الَ « فرمايد:  مي نمايد. رسول خدا  مي گزاري يشان سپاسها بخاطر خدمات و نيكي

رُ  ُِ َْ َ رُ  الَ  َننْ  تََّ  � ُِ َْ َ گزارد   نمي سپاس خداوند را« يعني: [ابوداود و ترمذي] .»تَّاَس  �

رَ  ِِنّ « فرمايد:  مي و همچنين .»گزارد  نمي آنكه سپاس مردم َِ ْش
َ
ِّ  تَّاِس  أ َِ  ُْرُهم َِ ْش

َ
 أ

ارترين آنان در همان شكرگزارترين كسان در برابر خداوند، شكرگز« يعني: [احمد] .»َِلنّاِس 

در  ،كسي كه بيش از هركس الزم است از او سپاسگزار باشي معلم است .»برابر مردم است
 يي كه در مورد تو روا داشته است.ها برابر تمام نيكي

 شاعر گفته است:

ـ قُم ـه التبـجـيـالللمُ لِّم وفِّ  عَ
 

 كــاد العلـم أن يكـون رســوال 
 

 يعني:
ــزرگ داري  ــت را ب ــا معلم ــوش ت  بك

 

ــي!    ــت راه ــامبري نيس ــا پي ــه او را ت  ك
 

نمايد، او را   مي تأكيد داشتند كه در برابر آنكه نيكي در حق ما رسول مكرم خدا

. »جزتك تَ خً�ت«گوييم:   مي سپاس گفته و حتماً از او تشكر كنيم. در اين مواقع چنين

ْهِ  ُصنِعَ  َننْ «فرموده است:  پيامبر .»خداوند پاداش خيرت دهد« يعني:
َ
 َ�َقاَل  َنْعُروٌف  َِِ

هِ  ت تَُّ  َجَزتكَ  لَِااِعلِ ِْلَغَ  َ�َقدْ  َخْ�ً
َ
كسيكه بوي نيكي «  يعني: [ترمذي و نسائي] .»تَّنَاءِ  ِف  أ

 .»هر آئينه در دعاء مبالغه كرده است» جزاک اهللا خرياً «ن بگويد، آي  شود و براي انجام دهنده

 فضيلت شكر:
زمانيكه فرد مسلمان به اخالق زيباي شكر و سپاسگزاري پروردگارش آراسته گشت، 

ي بيش تري را در زندگاني اين دنيا براي خويش تضمين نموده و به ها با اينكارش نعمت
ماند.   مي ه، از عذاب او در آخرت در امانيافت  مي خوشنودي و بهشت خدايش دست
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َكرۡ  لَ�ِن﴿دارد:   مي خداوند متعال در قرآن كريم اعالم َُّ�مۡ  ُ�مۡ َُ ََ زِ�
َ
] 7[إبراهيم:  ﴾َ�

 .»... كه اگر واقعا سپاسگزارى كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كرد..« يعني:

فۡ  ّما﴿فرمايد:   مي نيز ُ ٱ َعُل َُ َكرۡ  إِن بَِعَذابُِ�مۡ  َّ َُمۚۡ  ُ�مۡ َُ ُ ٱ َوَ�نَ  َوَءاَمَ اًَِرا َّ َُ 
 ُٗ خواهد با عذاب شما  اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد خدا مى« يعني: .]147نساء: ال[ ﴾١اَعلِي

 .»شناس] داناست پذير [=حق چه كند و خدا همواره سپاس

شكر ي  حسن گفته است: هرگاه كه در برابر نعمتي سپاس بگزاري، آن بواسطه
 شود.  مي تازه و نوتر  گزاريت با نعمتي بزرگ

 سپاس نداشتن و نتايج آن:

انسان مسلمان از آن دسته افراد نيست كه قدر نيكوكاري افراد را ندانسته و سپاس 
يش نگزارده و شكرگزار نيكي مردم نيز نيست، اينگونه افراد ها خداوند را براي نعمت

گونه كسان را در قرآن  دانند. خداوند اين  نمي خوبي را يي حق ناشناس بوده و قدرها انسان

هۦِۖ َوَمن َ�َفَر ﴿فرمايد:   مي كريم مورد مالمت قرار داده و َِ َۡف َِ ا �َۡشُكُر  َُ َكَر فَإِّ� َُ َوَمن 
 ّٞ�ِ ََ إِّن َرّ�ِ 

رِ�مٞ  فَ
ََ

... و هر كس سپاس گزارد تنها به سود خويش « يعني: .]40نمل: ال[ ﴾
 .»نياز و كريم است گمان پروردگارم بى رد و هر كس ناسپاسى كند بىگزا سپاس مى

: ناسپاسي در برابر نعمت فرومايگي است. خداوند اند در اين رابطه فرموده امام على

َكرۡ  لَ�ِن﴿متعال مى فرمايد:  َُّ�ۡمۖ  ُ�مۡ َُ ََ زِ�
َ
َٞ  َعَذاِ�  إِنّ  ُ�مۡ َ�َفرۡ  َولَ�ِن َ� ي َِ  .]7[ابراهيم:  ﴾سََش

كه اگر واقعا سپاسگزارى كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسى ...« :يعني

ي سپاسگزار ها بهشت را پاداش انسان خداوند .»خواهد بود نماييد قطعا عذاب من سخت
 است. حق ناشناسان زشت كردار قرار دادهو شاكر، و آتش دوزخ را جزاي 
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 شجاعت

اسر وجودشان را فراگرفت. يك شب اهالي مدينه صداي بلندي را شنيده و ترس سر
رو در سر راهشان با آنان روب آمد شتافتند. پيامبر  مي سوي جايي كه صدا از آن مردم به

ها  گشت. او از همه پيشتر به محل صدا رسيده بود و به آن شد درحاليكه از آن مكان بازمي

  .»نترسيد... نهراسيد!« يعني: [متفق عليه] .»لأِ ال َازعوت) ََُرتُعوت ََمْ  ََُرتُعوت ََمْ «فرمود:   مي
كرد،   مي كه در بين مردم لباس پخش شود كه حضرت عمر بن خطاب  مي روايت

ماند، حضرت   مي پوشاند، و قسمت ديگر پايشان بيرون  مي فقط تا ساق مردها را ها لباس
نند آنها لباسي را براي خود برداشت، و بر باالي منبر رفت و مردم به لباس نيز ما عمر

بلندش نگاه كردند، وقتي كه خطبه را آغاز كرد، گفت: اي مردم گوش كنيد و اطاعت 
 كنيم و نه اطاعت! عمر از او پرسيد: چرا؟   مي نماييد، مردي جواب داده و گفت: نه گوش

اي خودت آن لباس بلند را و براي  ما لباس كوتاه دادهمرد جواب داد: براي اينكه تو به 
به پسرش عبداهللا امر كرد تا به مرد جواب داده و  اي. حضرت عمر بن خطاب برداشته

برخاست و اعالم كرد كه او از  حقيقت را براي او روشن سازد. عبداهللا بن عمر
مرد گفت: حال لباس خود صرف نظر كرده است تا لباس پدرش كامل باشد. ي  سهميه

 كنيم.   مي شنويم و اطاعت  مي بگو!

 شجاعت چيست؟ 
شجاعت به جرأت و قوت قلبي كه در وقوع پيشامدهاي دشوار و بسيار سخت در 

 شود.  مي شخص پديدمي آيد، گفته
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 :شجاعت پيامبر

گرفتند.   مي پناه گرفت پشت سر آن حضرت  مي هنگامي كه جنگ شدت صحابه
گويد: ما   مي گرفت. در اين مورد حضرت علي  مي پيش همه قرارچنانكه وي پيشا

پناه برده و او را پيشاپيش نبرد  سوي پيامبر گرفت به  مي هنگامي كه شدت جنگ باال
 تر نبوديم. يك از ما از وي به دشمن نزديك داديم، و هيچ  مي قرار

برديم، و   مي پناه گويد: ما در هنگام شدت گرفتن دشواري جنگ به پيامبر  مي براء
 توانستند دوشادوش وي بجنگند.  مي ترين افراد شجاع

ي  حنين هنگامي كه ترس و اضطراب در دل مسلمانان افتاده بود، و عدهي  در غزوه
در جاي خود  بسياري از آنها فرار كرده و بسياري كشته و زخمي شده بودند، پيامبر

 ا دشمن مبارزه نموده و با صداي بلندمحكم ايستاده و از چپ و راست با شمشيرش ب

نَا« فرمود:  مي
َ
ّ  أ ِِ

ْب، ال تَّ ِِ نَا َك
َ
ُمّطلِْب  َ�بْدِ  ت�ْنُ  أ

ْ
من پيامبر هستم و دروغي « يعني: .»تَ

مسلمانان بانگ وي را شنيده و شجاعت خود  .»در كار نيست و من پسر عبد المطلب هستم
رد آمده و مبارزه كردند، تا اينكه به پيروزي گ را بازيافته و بار ديگر پيرامون پيامبر

دانستند و صحابه از   مي مردمان ترين شجاع دست پيدا كردند. بدينسان همه پيامبر خدا
 ييها يي شايسته و نمونهها آموختند. آنان نيز سرمشق  مي ايشان درس شجاعت و شهامت

 ال از جانفشاني و فداكاري بودند.مث بي

 شجاعت صحابه:
يي بودند، و از جمله ها رضوان اهللا عليهم در شجاعت خود ضرب المثلصحابه 

آنان عمرو بن جموح بود. پسرانش مانع شركت او در جنگ گشتند، براي  ترين شجاع
گفت: به   مي توانست با پاي لنگش به خوبي راه برود. ولي عمرو بن جموح  نمي اينكه او

 بهشت بروم. م با همين پاي لنگ بهخواه  مي خدا قسم كه من
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سوي ميدان  د و اين اجازه به او داده شد. بهاجازه خواست تا مبارزه كن از پيامبر
 مبارزه شتافت و با شجاعت جنگيد تا آنكه به شهادت در راه خدا نايل شد. 

 طالب: علي بن ابي
بسيار اي  از زمان كودكيش باشجاعت خوگرفته بود. ايشان نمونه حضرت علي

 است، هنگامي كه هنوز نوجواني بيش نبود، زمان هجرت پيامبرخوب براي شجاعت 
معرض شمشيرهاي مشركان و در خطر مرگ  خوابيد و خودش را در در جايگاه پيامبر

 سوي مدينه هجرت نمايند. به سالمت به داد تا پيامبر خدا قرار

 عبداهللا بن رواحه:
حاضر بود، و قبل از اينكه صحابي گرانقدري كه در راه خدا جهاد كرد، در جنگ موته 

 نمود  مي جنگيدن در راه خدا چنين زمزمهي  خود درباره به درجه شهادت نايل شود با

ـهْ  أقسمتُ  نـَّ لـِ زِ ـفْسُ لتَنـْ  يا نَ
 

ـةْ    ما لـي أراك تكرهيـن اجلنـَّ
 

تَلـِـي متـوتـيي قْ  ا نفـسُ إال تُ
 ج

لِيــتِ   امُ املوت قد صَ  هـذا محِ
 

طِيــتِ وما متنيـتِ ف  ـقـد أُعْ
 

يـــتِ   ـدِ ـا هُ مَ لَهُ  إن تفعيل فِعْ
 

 معني شعر:
بينمت از   مي چه شده است كه، اي نفس كه فرودخواهي آمد بدآنجاام  قسم خورده«

رگ است اين جايگه سراي م، ميري  مي اي نفس اگر كشته نگردي تو خود، بهشت بيزاري
چون تو همان ، اند تو بوده است ترا دادهآري هرآنچه آرزوي ، اي در آن خود را و افكنده

 .»كني كه آن دو بكردند، بدان كه رهيدي
 خواست تا به دوستش زيد بن حارث بپيوندد.   مي عبداهللا تمناي شهادت را داشت و
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طالب يكي از شهيدان موته، بالفاصله وارد ميدان كارزار شد، و در آن  جعفر بن ابي
ياراي مقابله با او نبود و در آخر و به دو دوستش در نبرد چنان مبارزه كرد كه كسي را 

 بهشت ملحق شد. 

 خالد بن وليد:
ي  بخاطر شجاعت و دالوري خالد بن وليد در جنگ او را لقب شمشير آخته پيامبر

خداوند عطا نمود. وقتي در بستر مرگ قرار داشت، بسيار برايش ناراحت بود از اينكه در 
شمشير ي  گفت: در جسم من وجبي نيست كه ضربه  مي ميدان جنگ شهيد نشده است و

 و يا جاي زخم تير و يا نيزه نباشد، در حالي كه دارم در بسترم خويش بمانند شتر جان
 رود.   نمي دهم، و چشمان ترسوها به خواب  مي

 ابوذر غفاري:
او به خاطر شجاعتش در امر به معروف و نهي از منكر معرف است. از فقراء حمايت 

خواست كه صدقه بدهند و زكات اموالشان را در راه كمك به   مي ده و از ثروتمندانكر
آورند به   مي گفت: مژده باد كساني را كه طال و نقره گرد  مي فقيران خرج كنند. همچنين

 شود.  مي آن در روز قيامت پيشاني و پهلوهايشان داغي  داغي كه و به وسيله

 زنان صحابه:
عت و تهور معروف بودند. آنان نيز به همراه مردان مسلمان در زنان صحابه به شجا

كردند. براي سيراب   مي شركت كرده و براي جنگجويان اقدام به آماده ساختن ها جنگ
نمودند. از   مي كردند، مجروحان و بيماران را مداوا و پرستاري  مي نمودن سربازان آب تهيه

بانو ام عطيه انصاري، بانو ام سليم، بانو ليلي  اين زنان بانو ام عماره نسيبه دختر كعب،

 شهرت يافتند. -ريض اهللا عنهن-ان غفاري، و ديگر
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در مقابل امير المؤمنين عمر بن  ليك بار صحابيه گرانقدر خوله دختر ثعلبه
داد، حضرت   مي ايستاده و شروع كرد به نصيحت كردن ايشان، و او را موعظه خطاب

 خورد، و تا پايان به اندرزهاي وي گوش فراداد.  نمي تكانمقابلش ايستاده و  عمر
 
 

 كودكان صحابه: 
در جنگ شركت  توانستند همراه پيامبر  نمي بسياري از كودكان صحابه از اينكه

وقاص وقتي كه كوچك  كنند كه عمير بن ابي  مي گشتند. حكايت  مي داشته باشند دلتنگ
او را نبيند و به  رده بود، تا اينكه پيامبري لشكر پنهان كها بود خودش را ميان صف

از او خواست تا بازگردد،  خاطر سن و سال كم او را از نبرد بازندارد. هنگامي كه پيامبر
 . نيز به او اجازه داد تا همراه لشگر بماند به گريه افتاد. پيامبر

 انواع شجاعت: 
 شجاعت موارد بسياري دارد، از جمله:

 عروف و نهي از منكر:شجاعت در امر به م
احترامي  بي ي خداوند موردها شد مگر زمانيكه يكي از حرمت  نمي خشمگين پيامبر

 گشت. در اين حالت پيامبر  مي گرفت يا وقتي كسي كرتگب منكر و نافرماني  مي قرار
 كرد. صحابه نيز اين رفتار را از  مي فرد به خير و نيكي امر فرموده و از گناه و معصيت نهي

 آموختند.   مي پيامبر
خداوند سبحان به اين نوع شجاعت با متوجه ساختن ما به امر به معروف و نهي از 

ِينَ ٱ﴿فرمايد:   مي منكر امر نموده و  ٱ ِ�  ُهمۡ ّمّكّ�ٰ  إِن َّ
َ
ْ  ِض �ۡ� قَاُموا

َ
ْ  ةَ سّصلَوٰ ٱ ُ وٰ ٱ َوَءاتَُوا ََ  ةَ سّز

 ْ َمُروا
َ
ِ  َوُ  ٱب

ۡ عۡ س ْ َوَ�َهوۡ  ُروِف َُ ۡ ٱ نِ عَ  ا ََكرِ� س ُُ  ِ ّ َِ ٰ  َو  ٱ قَِبةُ َ�
ُ
همان « يعني: .]41حج: ال[ ﴾٤ ُمورِ ۡ�
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دهند و به كارهاى  دارند و زكات مى كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا مى
 .»دارند و فرجام همه كارها از آن خداست دارند و از كارهاى ناپسند باز مى پسنديده وامى

ۚ ﴿فرمايد:   مي دگار متعالهمچنين پرور فّفٗة ََ  ْ َُوَن ِ�ََِفُروا ۡؤِم ُُ ۡ فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن  َوَما َ�َن ٱس
ِ فِۡرقَةٖ 
ّ ْ ِ� ٱّ�ِيِن  ُُ َََفّقُهوا َ َُۡهۡم َطآَِِفةٞ ّ�ِ ْ إَِ�ۡ ّمِ ُعٓوا ََ ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا َر ِهۡم َلَعّلُهۡم َوِ�َُِذُروا

َۡذُرونَ  و شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند پس « يعني: .]122: توبةال[ ﴾١َُ
پيدا كنند و  اى بمانند و] در دين آگاهى كنند تا [دسته اى كوچ نمى اى از آنان دسته چرا از هر فرقه

 .»سوى آنان بازگشتند بيم دهند باشد كه آنان [از كيفر الهى] بترسند قوم خود را وقتى به
َّق  قُْل « مايد:فر  مي نيز پيامبر

ْ
حق را بگو حتي اگر تلخ « يعني: .[احمد] .»ُمّرت َكنَ  َوََوْ  تل

 .»باشد
ى َننْ « نقل شده كه فرموده است: همچنين از آن حضرت

َ
ًرت ِننُْ�مْ  َرأ َِ  ُننْ

يَُضّ�ْهُ 
ْ
إِنْ  �ِيَِدهِ  فَل

تَِطعْ  ََمْ  فَ ّْ َ انِهِ  � َّ لِ بِ
إِنْ  فَ

تَِطعْ  ََمْ  فَ ّْ َ بِهِ  �
ْ
َقل بِ
ََِك  فَ ْضَعُف  َوذَ

َ
يَمانِ  أ ِِ  .»ت

هرگاه كسي از شما كار بدي را ديد بايد آنرا به دست خويش تغيير دهد، اگر « يعني: [مسلم]
ن را منع كند و اگر نتوانست به دل خود آن را بد بداند و اي نتوانست به زبان خود آن

 .»ايمان استي  مرحله ترين ضعيف
حاكم را پند داده و با ماليمت و به نرمي او را  فرمود كه كسي كه  مي بان پيامبر

 شود. پيامبر  مي نصيحت نمايد، اجر و پاداش بسيار عظيمي از جانب پروردگار نصيبش
مطلب، ورجل قام ِل ِنام جائر، فةمره ـسيد تََهدتء حزة ِن عبد تل« فرمايد:  مي

عبدالمطلب است و مردي كه در سيد و سرور شهيدان حمزه فرزند « :يعني [حاكم] .»ونهاه فقتله
 .»برابر حاكم ستمگر بپاخاسته و او را (به نيكي) امر نموده و (از بدي) نهي كند و در اين را كشته شود

 شجاعت در طلب علم:
پرسد   مي داند  نمي انسان مسلمان هميشه در جستجوي علم و دانش است. آنچه را كه

م و دانش بر هر زن و مرد مسلماني فرض خواهد، چرا كه طلب عل  مي و براي آن توضيح
كردند و بدون اينكه خجالت بكشند در مورد آنچه   مي سوال از پيامبر است. صحابه

 در اين امر يكسان بودند. پرسيدند. و از آنها مردان و زنان  مي دانستند  نمي كه
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 شجاعت در هنگام اعتراف به اشتباهات:
نيكي تمايل داشته، و وقتي كه خطايي از وي سوي حق و خير و  مسلمان همواره به

 سر زد فوراً به اشتباه خود اعتراف نموده و ابراز پشيماني كرده و نزد پروردگارش توبه
باشد هنگامي   مي چنين عملكردي در مورد سرورمان حضرت آدمي  نمايد. نمونه  مي

ت به اشتباه خود كه از درخت ممنوعه خوردند و از فرمان خدا سرپيچي كرد ولي به سرع
را قبول اش  اعتراف كرده و نزد پروردگار خود طلب استغفار نمود تا اينكه خداوند توبه

 كرد. 
هنگامي كه نهنگ او را بلعيده و او با ذكر و ياد  همچنين حضرت يونس

پروردگارش و طلب استغفار از خداوند به او پناه برد، تا اينكه خداوند او را از آن 

ٰ  ّ�ٓ ﴿ نمود:  مي كرده و از پروردگارش طلب كمك اد. او اينگونه دعاوضعيت نجات د  هَ إَِ�
ََت  إِّ�ٓ 
َ
َُت  إِّ�ِ  َََك َ�ٰ ُسبۡ  ُ ٰ ٱ ِمنَ  َُ َّ ُِ�َ ل هيچ خدايي نيست به جز « يعني:. ]87[األنبياء:  ﴾لِ

  .»ام هي همانا كه من از ستمكاران بودهتو! پاك و منز
نموده و هميشه بسوي پروردگار خويش برمي  انسان مسلمان به همين ترتيب عمل

 گردد، و هرگاه كه خطايي از او سر زد توبه نموده و با عذرخواهي به گناه خود اعتراف
 كند.   مي

 شجاعت بهنگام مبارزه:
فرمايد:   مي خداوند به مسلمانان امر كرده كه براي مواجهه با دشمن او آماده شوند، و

﴿ ْ وا َّ ِع
َ
وّ  ۦبِهِ  هُِبونَ تُرۡ  لِ يۡ �َۡ ٱ ّرَِ�اطِ  َوِمن قُّو�ٖ  ّمِن َُمَََطعۡ سۡ ٱ ّما سَُهم َوُ َُ ِ ٱ َع وُّ�مۡ  َّ َُ  وََع

وَ�ُهمُ َ�عۡ  َ�  ُدوَِِهمۡ  ِمن َوَءاَخرِ�نَ  ُُ ُ ٱ لَ عۡ  َّ ُهمۡ َُ ُُ چه در توان داريد و هر« يعني: .]60نفال: أل[ا ﴾َل
اركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و هاى آماده بسيج كنيد تا با اين [تد از نيرو و اسب

 .»شناسد بترسانيد شناسيدشان و خدا آنان را مى [دشمنان] ديگرى را جز ايشان كه شما نمى
خداوند به مسلمانان امر نمود تا همگي با هم و يكپارچه با قدرت و استواري به مبارزه با 

َ ٱ إِنّ ﴿فرمايد:   مي مشركين بپردازند، و َّ  ُّ ِ ِ ٱ ُُ ّ�ُهم اَصفّٗ  ۦَسَِيلِهِ  ِ�  َِلُونَ يَُ�ٰ  ينَ َّ
َ
َ ََ  َۡ  نٞ َ�ٰ ُ�
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خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در  در حقيقت« يعني: .]4صف: ال[ ﴾٤ ُصوٞص ّمرۡ 
 .»كنند اند جهاد مى صف چنانكه گويى بنايى ريخته شده از سرب

ٰ ﴿فرمايد:   مي و خداوند متعال َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ ْ َُوٓ َءامَ  َّ َُمۡ  إَِذا ا ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  َلقِي َُوا ْ ذۡ ٱوَ  َُ ُروا َ ٱ َُ َّ 

ثِ�ٗ  ايد چون با  اى كسانى كه ايمان آورده« يعني: .]45نفال: أل[ا ﴾٤ لُِحونَ ُ�فۡ  ّلَعّلُ�مۡ  �ََ
 .»كنيد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه رستگار شويد گروهى برخورد مى

ٰ ﴿فرموده است: و خداوند متعال  َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َُوٓ  َّ ْ َءاَم َُمُ  إَِذا ا ِينَ ٱ لَقِي َّ  ْ  فََ�  افٗ زَحۡ  َ�َفُروا

 ٱ تَُوّلوُهمُ 
َ
] گاه [در ميدان نبردايد هر اى كسانى كه ايمان آورده« يعني: .]15نفال: أل[ا ﴾١ بَارَ دۡ ۡ�

 .»نان پشت مكنيدآورند به آ سوى شما] روى مى به كافران برخورد كرديد كه [به
هراسند، و آن را مقام و منزلت بسيار بزرگي در نزد   نمي مسلمانان از مردن در راه خدا

 دانند.  مي خداوند سبحان
 گويد:  مي شاعر

ــدٌّ وإ ـنْ للمــوتِ بُ كُ  ذا لـم يَ
 

ــا  بـَـانَ زِ أنْ متوتَ جَ جْ عَ نَ الْ  فَمِ
 

 معني شعر:
 چـــو از مـــرگ گريـــزي نيســـت   

 

ــاتر   ــردن بـ ــت مـ ــين ناتوانيسـ  س عـ
 

ُمْؤِننُ « فرمود:  مي بر قدرت و نيرومندي تأكيد بسيار داشته و پيامبر
ْ
َقِوّى  تَ

ْ
 َخْ�ٌ  تل

َحّب 
َ
  َوأ

َ
ُمْؤِنِن  ِننَ  تَِّ  ِِل

ْ
ّ  َوِ�  تَّضِعيِف  تَ نَْاُعَك  َنا َعَ  تْحِرْص  َخْ�ٌ  ُُ  َوتْستَِعنْ  َُ

ْعِجزْ  َوالَ  ِِاَِّ  َصا َوِّنْ  �َ
َ
ءٌ  ََِك أ ُقْل  فَالَ  َشْ ِّ  ََوْ  �َ

َ
ُت  َ

ْ
ت َكنَ  َ�َعل َِ ت َك َِ  قُْل  َولَِ�نْ ِ َوَ�

إِنّ  َ�َعَل  َشاءَ  َوَنا تَِّ  قََدرُ 
ْاتَحُ  ََوْ  فَ يَْطانِ  َ�َمَل  �َ َّ در نزد خدا مؤمن « يعني:[مسلم]  .»تَ

ر وجود دارد. خيشان  است، و در هر كدامتر  قوي و نيرومند از مؤمن ضعيف بهتر و محبوب
رساند، و از خداوند ياري خواسته و ناتوان مشو.   مي تالش كن و حريص باش بدانچه برايت نفع
شد، ولي بگو خدا مقدر   مي چنان كردم چنين و  مي هرگاه ترا چيزي برسد، مگو اگر من چنين

 شيطاني  وسهكار را بر وس »اگر« دهد. زيرا كلمهء  مي ساخته بود و آنچه خداوند بخواهد انجام
  .»گشايد  مي
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بنابراين بر مسلمانان الزم است كه خصلت شجاعت را جزو خلق و خوي هميشگي 
 خويش قرار دهند.
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 پوشي ستر و پرده

 كاتبي داشت و همسايگان اين مرد كاتب شراب بن عامر هكنند كه عقب  مي تعريف
نوشند، قصد   مي ند. مرد كاتب روزي به عقبه گفت: همسايگاني دارم كه شرابنوشيد  مي

را دستگير نمايند. عقبه پاسخ داد: چنان مكن و  ها دارم ماموران دولتي را باخبر سازم تا آن
اي  كشند. چاره  نمي و دست از اين كارشانام  آنان را پند ده. كاتب گفت: آنان را نهي كرده

طه (مأموران) را آگاه سازم تا دستگيرشان نمايند، و همين بهترين سزاي ندارم جز آنكه شر
 شنيدم كه گفت: داد بر تو! اين كار را نكن. آخر من از رسول اهللا هايشان است. عقب

ى َننْ « فرمود:  مي
َ
َ�ََها َعْوَرةً  َرأ َّ ْحيَا َكَمنْ  َكنَ  فَ

َ
ا كه هركس از شم« يعني: .»َموُْءوَدةً  أ

مرگ نجات پوشي نمايد، مانند آنست كه دختر زنده بگوري را از  را ببيند و پردهعيب و عاري 
 [ابوداود]. .»داده باشد

شان  از يارانش كه در بيناي  ميان عده شود كه حضرت عمر بن خطاب  مي حكايت
نيز بود نشسته بود. در اين بين از يكي از حاضرين بادي خارج شد.  جرير بن عبد اهللا
واست بگويد تا آنكه وضويش شكسته برود و وضوء تازه گرداند كه حضرت عمر خ

جرير گفت: يا امير المؤمنين، بهتر است همگي بروند و وضوء تازه نمايند. حضرت عمر 
از اين نظر خرسند گشته و فرمود: خداوند بر تو رحم فرمايد، چه نيكو مهتري بودي در 

  .ستي!ز چه نيكو مهتري در اسالم هجاهليت و اكنون ني

 پوشي چيست؟ پرده
 ي ديگران است.ها ستر يا پرده پوشي همان مخفي داشتن اشتباهات و عيب

 ي بندگانش:ها ستر و پرده پوشي خداوند از عيب
دارد. او   مي خداوند سبحان بسيار پرده پوش است و ستر و پرده پوشي را دوست

َحُدُ�مْ  يَْدنُو« فرمايد:  يم پوشاند. پيامبر  مي ي بندگانش را در دنيا و آخرتها عيب
َ
 أ
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َّ  َر�ّهِ  ِننْ  َت  َ�يَُقوُل  َعلَيْهِ  َكنََاهُ  يََضعَ  َح
ْ
َعِمل
َ
ت أ َِ ت َك َِ َعمْ  َ�يَُقوُل  َوَ� َت  َو�َُقوُل ِ  �َ

ْ
 َعِمل

ت َِ ت َك َِ َعمْ  َ�يَُقوُل  َوَ� ُقوُل  �ُمّ  ،َ�يَُقّرُرهُ ِ  �َ َُ  ِّ يَا ِف  َعلَيَْك  َسَ�ُْت  ِِ   ،تّل�ْ
َ
ْغِاُرَها نَاَوأ

َ
 أ

َْومَ  َََك 
ْ
 شود و  مي هركدام از شما در روز قيامت به پروردگارش نزديك« يعني:[بخاري]  .»تَ

 آوري؟  مي گويد: آيا فالن گناه و فالن گناه را بخاطر  مي
 دانم.  مي گويد: پروردگارا!  مي در جواب

 .»آمرزم  مي وز برايتفرمايد: همانا آن را در دنيا بر تو پوشاندم و امر  مي خداوند

ّ  تََّ  ِِنّ « :اند فرموده پيامبر خدا ِِ ّب  ِسسّ�ٌ  َح ِ َيَاءَ  ُُ
ْ
ْ�َ  تل ّّ [ابوداود و  .»َوتَ

شرم و پوشاندن را صاحب شرم و پوشنده است، و  همانا خداوند« يعني: نسائي و احمد]
 .»دارد  مي دوست

 پوشي: انواع پرده

 ستر عورت:
 ورت خويش را پوشانيده و آن را بر كسي كه روا نيست ببيند آشكارانسان مسلمان ع

 سازد.   نمي

ِينَ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال ِهمۡ  ُهمۡ  َّ َِ ٰ  إِّ�  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُرو زۡ  َ�َ
َ
ِهمۡ َ�ٰ ُ وۡ  َِ

َ
 َما ُ

يۡ  َملََكۡت 
َ
و كسانى كه پاكدامنند. مگر « ي:يعن .]6-5مؤمنون: ال[ ﴾٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِّ�ُهمۡ  َُُهمۡ َ�ٰ �

اند كه در اين صورت بر آنان نكوهشى  در مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به دست آورده
 .»نيست

يمان را بر كه آشكار و بر كه پنهان ها پرسيدند: يا رسول اهللا، عورت از رسول خدا

  َزوِْجَك  ِننْ  ِِال َعْوَرَََك تحا  « فرمودند: نماييم؟ آن حضرت
َ
ْت  َنا وْ أ َِ  .»يَِمينَُك  َملَ

 .»عورت خويش را جز از همسرت و از كنيزكان زيردستتان مخفي داريد« يعني:
 فرد سؤال كننده باز پرسيد: يا نبي اهللا، اگر افراد در هم آميخته بودند چه؟

نْ  تْستََطْعَت  ِِنِ « فرمود: پيامبر
َ
َحدٌ  يََرتَها الَ  أ

َ
گر توانستي چنان ا« يعني: .»يََر�َنَّها فَالَ  أ
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 پرسيد: و اگر كسي تك و تنها بود؟اينبار  .»ني كه كسي نبيند، بگذار نبينندك

َحّق  فَاَُّ « فرمود: آن حضرت
َ
نْ  أ

َ
تَْحيَا أ ّْ ُ بدان كه خداوند « يعني: .»تَّاِس  ِننَ  �

 .[ابوداود و ترمذي و ابن ماجه] .»است از مردم كه از او شرم كني سزاوارتر

رُ  الَ «فرمايد:   مي پيامبر ُُ نْ   تَّرُجُل  َُ
َ
ةُ  َوالَ  تَّرُجلِ  َعْوَرةِ  ِِل

َ
َمْرأ
ْ
 يعني: [مسلم]. »تَ

 .»مرد به شرمگاه مرد ننگرد و نه زن به شرمگاه زن«
و اندام خويش را  اند اما چيزي كه اكنون بسياري از زنان در جامعه بدان عادت كرده

ي ها حجابي و خودنمايي تمام زينت بي اظاهر ساخته و بدون رعايت ادب و حجب و ب
سازند، اشتباهي بزرگ و گناهي عظيم است. زن مسلمان و پايبند به دين   مي خود را برمال

او تن خويش را محفوظ نگاه داشته و بر حجاب  ،باشد  مي و ايمان از چنين اعمالي به دور
 خويش پايبند است.

 ستر و پوشش در هنگام شستشو:
م است كه چنانچه بخواهد حمام نموده و يا غسل بگيرد، خود را فرد مسلمان الز

پوشيده نگاه دارد تا شرمگاهش را از ديد هر آن كه شايسته نيست بنگرد مخفي بدارد. 
خواست غسل نمايد، خود را از ديگران پوشيده و مستور داشته و آنگاه   مي وقتي پيامبر

 نمود.  مي غسل و شستشو

ّ  تََّ  ِِنّ « :اند فرموده آن حضرت ِِ ّب  ِسسّ�ٌ  َح ِ َيَاءَ  ُُ
ْ
ْ�َ  تل ّّ ت َوتَ إِذَ

َل  فَ َّ  تْغسَ

َحُدُ�مْ 
َ
سَِ�ْ  أ ّْ َِ

ْ
صاحب شرم و  همانا خداوند« يعني: [ابوداود و نسائي و احمد] .»فَل

دارد. پس هرگاه كسي از شما غسل نمود در پرده   مي پوشنده است، و شرم و پوشاندن را دوست
 .»گردد

 ستر و در پرده بودن هنگام قضاي حاجت:
هرگاه مسلماني بخواهد قضاي حاجت بول و غائط نمايد بايد آن را در مكاني دور از 

 ديد هركس ديگر برآورد تا در در برابر ديدگان كسي نباشد. 
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 كنند از ادب بدور است. پيامبر  مي قضاي حاجت ها اينكه بعضي كودكان در سر راه
شدند را   مي گذشتند و صداي دو نفر را كه در قبرهايشان عذاب داده  مي يياز كنار قبرها

َِانِ  ِِّ�ُهَما« شنيد و فرمود: ِّ َُع
َ
َِانِ  َوَنا َ ِّ َع ّنا َكبِ�ٍ  ِف  ُُ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ِئُ  الَ  فََكنَ  أ

ِْ سَ ّْ َ  ِننْ  �

ّنا َِْوِلِ 
َ
ْمِش  فََكنَ  تآلَخرُ  َوأ شوند و در   مي آن دو عذاب« يعني: .ليه][متفق ع .»ِِاَِّميَمةِ  َُ

كرد و ديگري سخن   نمي شوند! اما يكي از آنها از بول (شاش) پرهيز  نمي چيز بزرگي عذاب
 .»كرد  مي چيني

 ستر و مخفي داشتن اسرار زناشويي:
دارد و از   مي را پوشيدهاش  انسان مسلمان مسائل و جريانات مابين خود و خانواده

كند. دين حنيف   نمي گذرد صحبت  مي و همسرش در مسائل خصوصيآنچه ميان او 
از آن به عنوان امانتي كه بر مرد  كند. پيامبر  مي اسالم ما را به نهان داشتن اين مسائل امر

اوست تا آن را مخفي ي  روا نيست تا بدان با برمال ساختنش خيانت ورزد و بر عهده
 برد.  مي بدارد نام

ّ  ِننْ  ِِنّ « يد:فرما  مي آن حضرت ََ
َ
لَةً  تَِّ  ِعنْدَ  تَّاِس  أ ِقيَاَنةِ  يَْومَ  َنْ�ِ

ْ
 تَّرُجَل  تل

ْاِض  ُُ  
َ
َِهِ  ِِل

َ
ْاِض  تْمَرأ ْهِ  َو�ُ

َ
َها يَُِْشُ  �ُمّ  َِِ ّ همانا از بدترين « يعني: [مسلم و ابوداود] .»َِ

گردد و زن با او   مي زن همبسترمردم در نزد خدا از روي مرتبه در روز قيامت، مرديست كه با 
 .»كند  مي گردد، سپس راز زن را آشكار  مي همبستر

 ستر و نهان داشتن صدقه:
انسان مسلمان از دادن صدقه هدفي جز رضا و خشنودي خداوند سبحان را نداشته و 

دارد تا كسي جز خداوند متعال از آن مطلع نگردد.   مي نتيجه اين عمل خويش را نهان در

ِينَ ٱ﴿فرمايد:   مي ند در اينبارهخداو مۡ  يَُفُِقونَ  َّ
َ
ُ ٰ ِ  سَُهمَ�  فَلَُهمۡ  وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  ََّهارِ ٱوَ  لِ ّ�ۡ ٱب

 َۡ
َ
ََ  ُرُهمۡ ُ ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعَ كسانى كه « يعني: .]274: ةبقرال[ ﴾٢ َزَُونَ َُ

كنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى  آشكارا، انفاق مى اموال خود را شب و روز، و نهان و
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 .»شوند و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى ،آنان خواهد بود
كه خداوند آنان را در روز اي  كه از بين هفت دسته اند بيان فرموده پيامبر بزرگوار

گيرد مردي است   مي خويشي  او نيست در زير سايهي  بجز سايهاي  قيامت كه هيچ سايه
دارد كه دست چپ او از عمل دست راستش   مي دهد و چنان آن را مخفي  اي مي كه صدقه

 يعني: [طبراني] .»صدقة تَع َطائ غضب تَرب«فرمايد:   مي گردد، و  نمي باخبر
 .»نهاني خشم پروردگار را فرومي نشاندي  صدقه«

 پوشيده نگاه داشتن خواب ناگوار:
 مان خواب ديده و خوابش نيكو بود آن را بازگو داشته و خوشخبريچنانچه فرد مسل

 داند كه ان از جانب خداوند است. آن را براي دوستان درستكارش بازگو  مي دهد و  مي
 كند.  مي

دارد، از سمت چپ خويش سه   مي ولي چنانچه خوابي ناگوار ببيند كه آن را ناخوش
 بيند.  نمي برد، و زياني  مي پناهبار تف نموده و از شر شيطان به خداوند 

اِلَةُ  تَّرْؤ�َا« فرمايد:  مي رسول اهللا َّ مُ  تَِّ  ِننَ  تَ
ْ
ُل
ْ
يَْطانِ  ِننَ  َوتل َّ ت تَ إِذَ

ى فَ
َ
 َرأ

َحُدُ�مُ 
َ
ءَ  أ يَنُْاْث  يَْ�َرُههُ  تَّشْ

ْ
اِرهِ  َ�نْ  فَل َّ َ ت َمّرتٍت  ثَالََث  � َتََعّوذْ  تْسسَيَْقَ   ِِذَ

ْ
 ِِاَِّ  َوَ

َها ِننْ  ّ إِّ�َها ََ
هُ  لَنْ  فَ رؤياي شايسته، از جانب خدا « يعني: .[متفق عليه] .»تَُّ  َشاءَ  ِِنْ  ََُضّ

آيد، بايد سه بار بطرف   مي و احتالم از جانب شيطان است. و كسي چيزي را ديد كه از آن بدش
 .»رساند  نمي  به وي ضررچپ خود بدمد و از شيطان به خدا پناه جويد، زيرا آن خواب انشاءاهللا

 ي شيطان:ها نهان كردن وسوسه
هرگاه در ذهن انسان مسلمان چيز ناروا و شر خطور نمود يا قصد گناهي در وي پديد 
آمد، ولي سپس به حالت عادي ود بازگشت، نبايد از آنچه در فكرش گذشت با كسي 

َاَوزَ  تََّ  ِِنّ « فرمايد:  مي چيزي بگويد. پيامبر
َ
َِ  ت ّن

ُ
َها ِِهِ  َحّدثَْت  َ�ّما أل َّ ُا ْ�

َ
 َنا أ

ْعَمْل  ََمْ  وْ  �َ
َ
در مورد امت از آنچه در خاطرشان  خداوند« يعني: [متفق عليه] .»ِِهِ  َََ�لّمْ  أ
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 .»بگذرد و مرتكب آن نگشته و سخني از آن نگويند، درگذشته است

 شرايط ستر و نهان كاري:
وشي برادر مسلمانش را نمايد، شرايطي را بايد پ صورتي كه كسي بخواهد تا پرده در

پوشي دست  هدف مورد نظر از اين ستر و پرده در اين پنهان سازي درنظر بگيرد تا به
 باشند:  مي شرايط موارد زير ترين يابد. مهم
پوشي حول و حوش آن موضوع معين بوده و در حين اقدام برادر مسلمانش به آن  پرده

رگرفته و به كسي نگويد كه فالن شخص مرتكب چنان گناه و عمل و پس از آن را درب
 معصيتي گشته است. 

 معصيت و گناه مورد نظر ارتباطي با ديگران نداشته و به ديگران آسيب نرساند. در
صورتيكه باعث آسيب رساندن به ديگران باشد بايد از اين موضوع آگاه شوند تا از اثرات 

 آن در امان بمانند. 
لكه دست از آن گناه برداشته و ر راستاي بهبود فرد مورد نظر باشد تا بپوشي د پرده

سوي خداوند توبه نمايد. ليكن درصورتيكه فرد مذكور بر عمل نارواي خويش اصرار  به
شي كرد تا اين پو شد، ديگر شايسته نيست از او پردهداشته و مفسد في االرض با

 ويش ياري ندهد.گناه و عصيان خي  پوشي فرد را به ادامه پرده
پوشي ابزاري براي انحراف فرد مورد نظر و به فساد و تباهي كشاندن وي  پرده
 گناهانش نباشد.ي  بواسطه

ْ تَ�ۡ  َوَ� ﴿پوشي مانع اداي شهادت در صورت نياز نگردد:  اين ستر و پرده وا ُُ ۚ سّشَ�ٰ ٱ َُ ةَ ََ 
ُۡ يَ�ۡ  َوَمن و شهادت را كتمان مكنيد، و هر كه آن « يعني: .]283: ةبقرال[ ﴾ۥُبهُ قَلۡ  َءاثِمٞ  ۥٓ فَإَِّهُ  َهاَُ

 .» را كتمان كند قلبش گناهكار است
پوشي منوط به برگرداندن حق و حقوق ستمديدگان است. در صورت  پرده

بازنگرداندن حقوق به صاحبانشان، شخص پرده پوش نيز در عمل فرد گناهكار و پايمال 
 باشد.   مي نمودن حق مردم شريك
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 پوشي: ر و پردهفضيلت ست

ُ�ُ  الَ « فرمود:  مي بسيار بر پوشاند عيوب تأكيد داشته و پيامبر ّْ َ  ِف  َ�بًْدت َ�بْدٌ  �
يَا   تّل�ْ

ّ
ِقيَاَنةِ  يَْومَ  تَُّ  َسَ�َهُ  ِِال

ْ
را (يعني عيوب اي  پوشاند بنده بنده  نمي« يعني: [مسلم] .»تل

 .»پوشاند  مي او رااو را) مگر اينكه خداوند در روز قيامت (عيوب) 
ِخيهِ  َعْوَرةَ  َسَ�َ  َننْ « :اند فرموده همچنين آن حضرت

َ
لِمِ  أ ّْ ُم

ْ
 َعْوَرََهُ  تَُّ  َسَ�َ  تَ

ِقيَاَنةِ  يَْومَ 
ْ
ي برادر مسلمانش را بپوشاند، خداوند در ها هركس عيب« يعني: [ابن ماجه] .»تل

 .»پوشاند  مي ي او راها روز قيامت عيب
اقدام فرد در اين دنيا براي پوشانيدن ي  پوشي در آخرت نتيجه دهبه اين ترتيب پر

 ماند. پيامبر  نمي ي برادر مسلمانش بوده و البته در همين دنيا نيز بدون پاداشها عيب
َُ  َسَ�َهُ  ُمِّلما َسَ�َ  َوَنن« فرمايد:  مي و كسي كه « يعني: [ترمذي] .»وتآلِخَرةِ  تّلنيا ف ت

 .»پوشاند  مي پوشاند، خداوند در دنيا و آخرت عيب او راعيب مسلماني را ب

ال يرى مؤنن نن أخيه « فرمايد:  مي پوشي بهشت است، رسول خدا پاداش پرده
چون مسلماني عيب برادر « يعني:[طبراني]  .»عورة فِّ�ها عليه، ِال أدخله تَ ِها تلنة

 .»گرداند  مي ر اين عملش وارد بهشتمسلمانش را ديده و آن را بپوشاند، خداوند او را بخاط

 تظاهر به گناه:
ي  فرد مسلمان هربار كه مرتكب گناهي شود، رو به توبه و استغار و پشيماني از كرده

را بپذيرد. ليكن كساني كه از اش  آورد تا انكه خداوند از او درگذشته و توبه  مي خويش
كنند، خداوند از آنان درنگذشته   مي گناهان خويش پشيمان نشده و بلكه به آن افتخار هم

ّ « فرمايد:  مي (يعني اعالن كنندگان) خوانده و آنان را مجاهرين و پيامبر ّنِت  ُُ
ُ
 ُنَعاًف  أ

 
ّ
ُمَجاِهِر�نَ  ِِال

ْ
ُمَجاَهَرةِ  ِننْ  َوِّنّ  تَ

ْ
نْ  تَ

َ
ْعَمَل  أ بِحَ  �ُمّ  َ�َمًال  ِِاَلّيْلِ  تَّرُجُل  َُ

َْ  َسَ�َهُ  َوقَدْ  يُ
ُت  فَُالنُ  يَا َ�يَُقوَل  َعلَيْهِ  تَُّ 

ْ
َارَِحةَ  َعِمل

ْ
ت تَ َِ ت َك َِ ُ�ُهُ  َِاَت  َوقَدْ  َوَ� ّْ َ بِحُ  َر�ّهُ  �

َْ  َو�ُ
ُف  َِ  [بخاري] .»َ�نْهُ  تَِّ  ِسْ�َ  يَْ�

اعالن ي  گيرند، مگر اعالن كنندگان، و از زمره  مي امتم مورد عفو قراري  همه« معني حديث:
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ب عملي را انجام دهد، و باز صبح كند، در حاليكه خداوند آنرا بر وي اينست كه مرد در ش
پوشيده داشته، و بگويد اي فالن من ديشب چنين و چنان كردم، در حاليكه شب را سپري كرده 

 .»كند  مي را بر وي پوشيده، و او صبح كرده و آنچه را كه خدا پوشيده داشته ظاهر و خداوند آن
پراكنند، از طرف   مي ميان مردمپوشي ننموده و زشتكاري را دررده كساني كه از مردم پ

 إِنّ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال عذابي دردناك در انتظارشان هست، آنجا كه خداوند متعال
ِينَ ٱ ِّبونَ  َّ ن ُُ

َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  ُ َّ  ْ َُوا ِ�مٞ  َعَذاٌب  سَُهمۡ  َءاَم

َ
ُ ٱوَ  ِخَرةِ� �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ِ�  ُ َّ 

عۡ  َُمۡ  لَمُ َُ َ
َ
ونَ َ�عۡ  َ�  َوُ ُُ ميان انى كه دوست دارند كه زشتكارى دركس« يعني: .]19نور: ال[ ﴾١ لَ

اند شيوع پيدا كند براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و  آنان كه ايمان آورده
 .»دانيد داند و شما نمى خدا[ست كه] مى

َف  َوَننْ «فرمايد:   مي نيز پيامبر ََ ِخيهِ  َعْوَرةَ  َك
َ
لِمِ  أ ّْ ُم

ْ
َف  تَ ََ َّ  َعْوَرََهُ  تَُّ  َك  َح

ْاَضَحهُ  آنكه عيب برادر مسلمانش را برمال سازد، خداوند « يعني: [ابن ماجه]. »َِِْتِهِ  ِف  َِِها َُ
 .»نيز رسوا نمايداش  سازد تا جاييكه او را بدان در خانه  مي عيب او را برمال

پوشي ديگران و  را متصف به خلق زيباي ستر و پردهنابراين فرد مسلمان پيوسته خود ب
مُ « دهد كه فرموده است:  مي قرار پيرو راستين پيامبر لِ ّْ ُم

ْ
ُخو تَ

َ
لِمِ  أ ّْ ُم

ْ
ُمهُ  الَ  ،تَ لِ ُْ َُ 

ُمهُ  َوالَ  لِ ّْ ُ ِخيهِ  َحاَجةِ  ِف  َكنَ  َوَننْ  ،�
َ
لِمٍ  َ�نْ  فَّرجَ  َوَننْ  ،َحاَجتِهِ  ِف  تَُّ  َكنَ  أ ّْ  ُكْر�َةً  ُم

ِقيَاَنةِ  يَْومِ  ُكُر�َاِت  ِننْ  ُكْر�َةً  َ�نْهُ  تَُّ  فَّرجَ 
ْ
ًما َسَ�َ  َوَننْ  ،تل لِ ّْ  يَْومَ  تَُّ  َسَ�َهُ  ُم

ِقيَاَنةِ 
ْ
كند، او را به دشمنش   نمي مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم« يعني:[بخاري]  .»تل

كسي كه در صدد برآوردن حاجت برادرش باشد، خداوند در صدد برآورده  نمايد.  نمي تسليم
ساختن حاجت اوست. كسي كه گره كار مسلماني را بگشايد، خداوند به عوض آن در قيامت 

گشايد، وكسي كه عيب مسلماني را بپوشد، خداوند در روز قيامت   مي مشكلي از مشكالتش را
 .»پوشاند  مي عيب او را

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 مدارا كردن و نرمخويى

نماز بگذارد، در  نشينان اسالم آورد، و آمد تا در مسجد همراه پيامبر يكي از باديه

 ،َدُعوهُ « فرمود: مسجد كناري ايستاد و بول نمود. صحابه برخاستند تا او را بزنند. پيامبر

ْهِر�ُقوت
َ
نُ  َِْوِلِ  َعَ  َوأ وْ  - َناءٍ  ِننْ  و�ًاذَ

َ
إِّ�َما - َناءٍ  ِننْ  لدًَوت) َسْجالً  أ

�نَ  ُِِعثْتُمْ  فَ ّعِ
 ،ُنَِ

بَْعثُوت َوََمْ  �نَ  �ُ او را بگذاريد و بر بول او دلوي يا چند دلوي آب « يعني:[بخاري]  »ُنَعّعِ
كه ايد  دهتا آسانگير باشيد و براي آن برانگيخته نشايد  بريزيد، زيرا شما برانگيخته شده

 .»گيري كنيد سخت

 مدارا چيست؟
مدارا كردن يعني در كارها به نرمي رفتار نمودن، و دوري از خشونت، تندي و غلظت. 
خداوند به آراستگي مسلمانان به صفت زيباي مداراجويي در كارها سفارش نموده است: 

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿
ۡ
ِ  ُمرۡ َوُ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
گذشت پيشه « يعني: .]199عراف: أل[ا ﴾١ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوُ

 و همچنين خداوند متعال .»كن و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب!

َۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي َ ََةُ �َۡ ٱ ََوِي� ۚ ٱ َوَ�  ََ ّيَِئُة َّ ِ  َ�عۡ دۡ ٱ س حۡ  ِ�َ  ّلِ� ٱب
َ
نُ ُ ِيٱ فَإَِذا ََ  ۥََهُ َوَ�يۡ  َََك بَيۡ  َّ

ٞ َعَ�ٰ  َّهُ  َوة
َ
َ ّ  ۥََ ِِ و نيكى با بدى يكسان نيست [بدى را] با « يعني: .]34[فصلت:  ﴾٣ َ�ِيمٞ  َو

آنچه خود بهتر است دفع كن آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است گويى دوستى يكدل 
 .»گردد مى

 :مداراجويي پيامبر
نشين نزد  اعراب باديهكرد. يكي از   مي با مردم بسيار با نرمي برخورد پيامبر خدا

با لبخند با او روبرو گشته و  ايشان آمده و با تندي درخواست عطا و مالي نمود. پيامبر
 با بردباري تمام به او بار دو شتر خوراك و نوشيدني بخشيدند.
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بوسيد و آنان را به   مي را ها بازي كرده و آن ببا حضرت حسن و حسين پيامبر
 گرفت.  مي دوش

 َنا« نمايد:  مي تعريف اينگونه از نرمخويي و مداراي آن حضرت لهبانو عايش

ْمَر�ِْن  ِف  تَِّ  رَُسوُل  ُخّ�َ 
َ
  َ�ّط  أ

ّ
َِ  ِِال َخ
َ
ُهَما أ �َْعَ

َ
إِنْ  ِِ�ًْما يَُ�نْ  ََمْ  َنا أ

 َكنَ  ِِ�ًْما َكنَ  فَ
�َْعدَ 
َ
تََقمَ  َوَنا ِننْهُ  تَّاِس  أ هِ  تَِّ  رَُسوُل  ت�ْ ِّ َْا َِ  

ّ
نْ  ِِال
َ
 َ�يَِْتَِقمُ  تَِّ  ُحْرَنةُ  َُِْتََهَك  أ

 ِّ  تر آن را ميان دو كار، مگر اينكه آسان هرگز مخير نگرديد رسول اهللا« يعني: [متفق عليه] .»َِ
 بود و هرگز پيامبر  مي بود، دورترين مردم از آن  مي بود. اگر گناه  نمي گرفت، ماداميكه گناه  مي

چيزي انتقام نگرفت، مگر اينكه حريم خدا پايمال شده باشد و آنگاه براي  براي خود در هيچ
 .»گرفت  مي خدا انتقام

وت« فرمود:  مي به ياران خود پيامبر   �َّعُ
َ
وت َوال َعّعُ وت �ُ   َوَّْشُ

َ
نَّاُروت َوال [متفق  .»�ُ

را گريزان  ها آن د وگيري نموده و سختگيري نكنيد، و به مردم مژده دهي آسان« يعني:عليه] 
 .»مسازيد

 انواع مدارا و نرفتاري:
 مدارا يكي از برترين اخالق است، و در چيزي آشكار شود آن را نيكو نموده و

ءٍ  ِف  يَُ�ونُ  الَ  تَّرْ�َق  ِِنّ « فرموده است: آرايد. پيامبر  مي   َشْ
ّ
له)  َزتنَهُ  ِِال لحّنه ُو

ْ�َعُ  َوالَ  ءٍ  ِننْ  ُُ   َشْ
ّ
باشد،   نمي نرم رفتاري در هيچ چيزي« يعني:[مسلم]  .»لعِه) هُ َشانَ  ِِال

 .»سازد  مي شود، مگر اينكه آن را زشت  نمي دهد و از هيچ چيزي بدور  مي جز اينكه آن را زينت
 باشند:  مي از انواع مدارا كه كه يك مسلمان بايد خود را بدان آراسته نمايد، موارد زير

 مداراي با مردم:
 پرهيزد. پيامبر  مي ان در برخورد با مردم از تندي و خشونت و با بدخلقيفرد مسلم

ََت  َوسَوۡ ﴿فرمايد:   مي كردند. خداوند متعال  مي از تندي و زياده روي دوري لِيَظ  َ�ّظا َُ ََ 
ْ َ�  ُِ َقلۡ لۡ ٱ وا ُّ و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از « يعني: .]159عمران:  [آل ﴾سَِك َحوۡ  ِمنۡ  ََف
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 .»شدند رامون تو پراكنده مىپي

 .»ال َضضب« فرمود: آمده و گفت: مرا سفارشي نما. آن حضرت مردي نزد پيامبر
 .»خشمگين مشو« [بخاري] يعني:

جويي قرار نداده، و در عوض با  مسلمان ديگران را به خاطر عيبي كه دارند مورد عيب

ِهرِ  الَ « روايت نمودند و فرمود: مدارا نمايد. پيامبر ها آن ُْ َماََةَ  �ُ َّ ِخيَك  تَ
َ
 َ�َ�َْحُهُ  أل

در برابر غم برادرت « يعني: .[ترمذي] .»لأِ: يَيبك ِمثل نا أصاِه) َو�َبْتَلِيَك  تَُّ 
 .»اظهار شادي مكن، تا خداوند او را مورد رحمت قرار داده و ترا به آن مبتال نسازد

حذر داشته و از اين عمل بر ، پيامبردهد  نمي كند، و دشنام  نمي مسلمان مردم را بدنام

لِمِ  ِسبَاُب «: اند فرموده ّْ ُم
ْ
وٌق، تَ ُّ ُ  فُ

ُ
دشنام دادن « يعني: [متفق عليه] .»ُ�ْارٌ  َوقِتَال

 .»مسلمان فسق و جنگ با وي كفر است

 مدارا با زيردستان:
اري نمود تا آنكه خدمتك  مي با خدمتكاران خود با مدارا رفتار نموده و سفارش پيامبر

پوشد بر او يپوشاند و بيش   مي خورد به او بدهد، از لباسي كه خود  مي دارد از غذايي كه
در  از توانش كاري از او نخواهد و اگر چنين نمود بايد او را كمك نمايد. آن حضرت

وْ  َمْملُوَ�هُ  لََطمَ  َننْ « فرمود:  مي رابطه با حقوق خدمتكاران
َ
�َهُ  أ ّااَرَُهُ  َضَ َِ نْ  فَ

َ
ْعتَِقهُ  أ ُُ 

اين اش  را سيلي زده يا او را كتك بزند، كفارهاش  كسي كه برده«  يعني: [مسلم] .»لععله حّرت)
 .»است كه او را آزاد نمايد

 نرم رفتاري و مدارا با حيوانات:
و هرجانداري را نهي كرده است.  ها دين اسالم آسيب رساندن و اذيت حيوانات و دام

هدف در برابر كنار مردمي عبور كرد كه خروسي را به عنوان  از يكبار انس بن مالك
از زجر  گفت: پيامبر انداختند. حضرت انس  مي سوي آن سنگ خود قرار داده و به

يعني از اينكه آن را بسته و محبوس داشته و به آزار و  دادن حيوانات نهي فرموده است
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 .سلم]. [ماذيتش بپردازند يا هدف تير قرار دهند تا بميرد
را مقابلشان گذاشته، و اي  گذشت كه پرنده  مي از كنار دو پسربچه از قريش ابن عمر
انداختند، آن دو با ديدن ابن عمر از آنجا دور شدند. رو به آنان گفت: چه   مي بسويش تير

 كسي اين كار را كرده است؟ خداوند كسي را كه چنين كرده لعنت كند. همانا پيامبر
آن را كه چيزي را كه روح دارد بعنوان هدف قرار دهد. (هدف  لعنت كرده است

 [مسلم]تيراندازي). 
ذبح حيوان با چاقويي تيز كه باعث درد كشيدن آن نشود نيز جزو رفق و نرمي با 

انَ  َكتََب  تََّ  ِِنّ « :اند فرموده شود. پيامبر  مي حيوانات شمرده َّ ّ  َعَ  تِِْح ٍء، ُُ  َشْ

ت إِذَ
تُمْ َ�تَ  فَ

ْ
نُوتلأِ: ف تلروب)  ل ِّ ْح

َ
ِقتْلََة، فَة

ْ
ت تل َبْتُمْ  َوِّذَ نُوت ذَ ِّ ْح

َ
َِْح، فَة َّ ُِحدّ  ت

ْ
 َوَ

َحُدُ�مْ 
َ
حْ  ،لتَِّينة تلت يِِح ِها) َشْاَرََهُ  أ ِ�ُ

ْ
�ِيَحتَهُ  َول

هر « :يعني [متفق عليه] .»ذَ
(در جنگ)،  چون كشتيدآئينه خداوند احسان و نيكي را بر هر چيز واجب نموده است، پس 

نيكو بكشيد و چون حيواني را ذبح نموديد، نيكو ذبح كنيد، بايد كه يكي از شما تيغ خود 
 .»خود را راحت نمايدي  را(چاقوي ذبح را) تيز كند و ذبيحه

كه خداوند سبحان مردي را مورد آمرزش قرار داد تنها به اين  اند بيان نموده پيامبر
تشنگي در حال مرگ بود آب داد، حال آنكه زني بخاطر اينكه دليل كه به سگي كه از 

را زنداني كرده و به آن غذا و آب نداده بود تا آنكه آن مرده بود، وارد آتش جهنم اي  گربه
 گرديد. 

 جان: بي مدارا با اشياء
مسلمان بايد با همه چيز حتي گياهان بانرمي برخورد كند، و مراقب وسايلش باشد. و 

يزهاي اطراف خود با نرمي و مهرباني برخورد كند، و نگذارد تا آنها در اثر چي  با همه
 توجهي از بين بروند. بي بد وي  استفاده
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 فضيلت مدارا و نرم رفتاري: 

ّب  َرِ�يٌق  تََّ  ِِنّ « فرمودند:  مي بر نرمخويي و مدارا بسيار تاكيد نموده و پيامبر ِ ُُ 

ْمرِ  ِف  تَّرْ�َق 
َ
ّ  تأل همانا خداوند نرم رفتار است و نرم رفتاري را در « يعني: [متفق عليه] .»هِ ُُ

ّب  َرِ�يٌق  تََّ  ِِنّ « فرمود: همچنين پيامبر .»دارد  مي همه كارها دوست ِ  َو�ُْعِطى تَّرْ�َق  ُُ

ْعِطى الَ  َنا تَّرفِْق  َعَ  ُعنِْف  َعَ  ُُ
ْ
ْعِطى الَ  َوَنا تل هر آئينه «  يعني:مسلم] [ .»ِسَوتهُ  َنا َعَ  ُُ

دهد كه به   مي دارد و در برابر نرم رفتاري ثوابي  مي خداوند نرم رفتار بوده و نرمش را دوست
 .»دهد  نمي سخت رفتاري و ديگر كارها

 فرد مسلمان به علت مدارا نمودن و نرمي از آتش دوزخ دور گشته، و اهل بهشت

الَ « فرموده است: شود، پيامبر  مي
َ
خْ  أ

ُ
ُ�مْ أ ُ ُْرمُ  َِِمنْ  ِِ وْ  تَّارِ  َعَ  َُ

َ
ُْرمُ  َِِمنْ  أ

َ
 َعلَيْهِ  ق

ّ  َعَ  تَّارُ  آيا شما را با خبر نسازم از « يعني: [ترمذي و احمد] .»َسْهلٍ  لَّ�ٍ  َهّ�ٍ  قَِر�ٍب  ُُ

 .»كسيكه بر دوزخ حرام است؟ يا اينكه دوزخ بر وي حرام است؟

 رفتارِ نرمخوگير، نرم  بر هر نزديك، آسان

چنانچه انسان مسلمان با مردم نرمرفتار و بامدارا بود، خداوند سبحان در روز قيامت با 

ْمرِ  ِننْ  َوِ�َ  َننْ  تَلُّهمّ « نمود:  مي چنين دعا نمايد. پيامبر  مي او به نرمي و مدارا رفتار
َ
 أ

 َِ ّن
ُ
ً  أ بار خدايا كسي كه سرپرستي چيزي از كار « يعني:[مسلم]  .»ِِهِ  فَاْرُ�ْق  ِِِهمْ  فََرَ�َق  َشِْئا

 .»امتم را بدوش گرفته و با آنها نرمي كند، با او نرمي كن
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 شفقت و مهرباني

، بحسن بن علي اش، آمد و ايشان را درحال بوسيدن نوه مردي پيش رسول اهللا
اما هرگز ا سوگند، اي رسول خدا، من ده فرزند دارم، تعجب كرده و گفت: بخد مردديد. 

 يعني: .»يُْرَحمُ  ال يَْرَحمُ  ال َننْ « به او فرمود: ام. پيامبر خدا يكي از آنها را نبوسيده
 .»گيرد  نمي كسي كه رحم نكند مورد رحمت قرار«

را بخاطر آن آمرزيده بود كه به سگي  داستان مردي را كه خداوند او رسول خدا

ْمِش  رَُجٌل  َِِْنََما« كند: شنه آب داده بود، برايمان بيان ميت َعَطُ   َعلَيْهِ  تْشتَدّ  َِِطِر�ٍق  َُ
ْ
 تل

ت فَوََجدَ  َل  ِِْئً َشَِب  ِ�يَها َ�َ�َ
ت َخَرجَ  �ُمّ  فَ إِذَ

ٌب  فَ
ْ َهُث  َُ

ْ
ُ�ُل  يَل

ْ
َى يَة َّ َعَطِ   ِننَ  تل

ْ
 تل

ت َِلَغَ  لََقدْ  تَّرُجُل  َ�َقاَل  َِ   َه
ْ ََ ْ َعَطِ   ِننَ  َب تل

ْ
ى ِنثُْل  تل ِ

ّ
ِّ  َِلَغَ  َكنَ  تَ َل ِ ِن ِْئَ  َ�َ�َ

ْ
 تَ

 
َ
هُ  �ُمّ  َناءً  لحِتءه) ُخّاهُ  َ�َمأل َِ َّ ْم

َ
َّ لِامه)  ِِِايهِ  أ َق  َرِ�َ  َح َّ َب  فَ

ْ ََ رَ  تلْ َِ ََ  تَُّ  فَ
 ُ
َ
ُ  َ�َضَارَ  ل

َ
 .»ل

ه شد، و چاهي را ديد در آن فرو شد رفت سخت تشن  مي در اثنايي كه مردي در راهي« يعني:
و آب آشاميد، و بعد از آن بيرون شد، ناگهان سگي را ديد كه از شدت تشنگي زبان از كامش 

خورد. با خود گفت: اين سگ هم مثل من تشنه شده، پس به   مي برآمده بود، از تشنگي خاك را
چاه باال آمده و سگ را  چاه درآمده كفش خود را پر آب كرده آنرا به دهان خود گرفت، از

سيراب كرد، خداوند مزد اين عمل را داد و او را آمرزيد. گفتند: يا رسول اهللا، آيا در كمك كردن 
 .»شود؟  مي به چارپايان پاداش داده

ّ  ِف «: آن حضرت ْجرٌ  َرْطبَةٍ  َكبِدٍ  ُُ
َ
 . »ليقَد أن ف سك ُ كئن ح ثوتًِا) أ

(منظور آنست كه سيراب نمودن هر موجود  پاداش است.اي  زهدر هر جگر تا« يعني:[بخاري] 
 .»)باشد  مي داراي ثواباي  زنده
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 شفقت و مهرباني به چه معني است؟
منظور از رحمت و مهرباني، شفقت و دلسوزي و بخشش است. مسلمان دلي مهربان 

يشقدم رسد. سزاوار است انسان مسلمان در نيكوكاري پ  مي داشته و به داد ستمديدگان
هاي يتيمان را پاك  بوده و به نيازمندان كمك نمايد، دلسوز فقرا و نيازمندان باشد و اشك

 ي آنان نمايد. ها شادي وارد قلب كرده، به آنان نيكي كرده و
 :گويد شاعر مي

 اي پسرم بـر همگـان رحـم كـن و كـس را     
 

 جز به نگاه لطف و محبت منگر 
 

 ن ورزحرمت بزرگان بدار و مهر با كوچكترا
 

 وانگه در همه خلق حق آفريدگار پاس دار 
 

ـمُ ارحم بُ  ـهُ لَّ  نَي مجـيــع اخلـلـق كُ
 

ةْ وانْظُرْ إليهـ  قَ فَ  ـم بعني اللُّطْفِ والشَّ
 

قِّ  هم وارحم صغيـرهــموَ  ــرْ كبيـرَ
 

ـهْ   ـقَ لَ نْ خَ لْق حقَّ مَ عَ يف كل خَ  ثم ارْ
 

 رحمت خداوند:

َُ �َ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال ٰ  َرّ�ُ�مۡ  تَ هِ َ�فۡ  َ�َ  يعني: .]54نعام: أل[ا ﴾ةَ سرّۡ�َ ٱ َِ

ُ ٱفَ ﴿فرمايد:   مي همچنين .»پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر كرده« ۖ فِظٗ َ�ٰ  َخۡ�ٌ  َّ  وَُهوَ  ا
رۡ 
َ
ترين  پس خدا بهترين نگهبان است و اوست مهربان« يعني: .]64[يوسف:  ﴾ِ�ِ�َ لّ�ٰ ٱ َحمُ ُ

  .»مهربانان

 و پيامبر »بسم اهللا الرمحن الرحيم«كنيم:  ما همگي پيوسته در آغاز كارهايمان تكرار مي

َق  تَُّ  َخلََق  ََّما«: اند فرموده
ْ
َل
ْ
ً  َكتََب  تق تَاِا َعْرِش  فَْوَق  ِعنَْدهُ  َ�ُهوَ  كِ

ْ
َِ  ِِنّ  تل

 َسبََقْت  رَْحَ

ت را آفريد، در كتابي نوشت، آن هنگامي كه خداوند مخلوقا« يعني: [متفق عليه] .»َغَضِب 
 .»كتاب باالي عرش نزد او وجود دارد: هر آيينه رحمتم بر غضبم سبقت نموده است

شناسد و   نمي رحمت خداوند سبحان گسترده است و كسي جز خود او كراني براي آن

ّ  وَِسَعۡت  ِ� َورَۡ�َ ﴿فرمايد:   مي خداوند ُُ  ۡ�َ � �ۡ  ءٖ
َ
ُ ََ ِينَ  َُُبَهافَ َّ ِ َُّقونَ  س  .]156عراف: أل[ا ﴾َُ
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و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است و به زودى آن را براى كسانى كه پرهيزگارى « يعني:
  .»دارم كنند مقرر مى مى

َك  ُجْزءٍ  ِنائَةَ  تَّرْحَةَ  تَُّ  َجَعَل « نقل شده است كه: از پيامبر َّ ْم
َ
َعةً  ِعنَْدهُ  فَة ّْ ِ  ت

ِع�َ  ّْ ِ نَْزَل  َوت
َ
رِْض  ِف  َوأ

َ
ََِك  فَِمنْ  َوتِحًدت ُجْزًءت تأل ُْزءِ  ذَ

ْ
تَحمُ  تل َ�َ ئُِق  �َ

َالَ
ْ
َّ  تق  ََْرَ�عَ  َح

َها َ�نْ  َحافَِرَها تّلتِّةُ  ِ
َ
يَةَ  َول َْ نْ  َخ

َ
يبَهُ  أ َِ خداوند رحمت را صد « يعني:[متفق عليه]  .»َُ

ين فرستاده. پس بدليل همين جزء نموده، كه نود و نه جزء را نزد خود نگهداشته و يكي را در زم
دارد از  چارپا قدم خود را از فرزندش برميكنند، حتي كه   مي جزء مخلوقات با همديگر رحم

 .»رس اينكه مبادا به او ضرري رسدت

 :رحمت و مهرباني رسول خدا
است، و خداوند در قرآن كريم از  مهرباني ودلسوزي از بارزترين اخالق نبي اكرم

آَءُ�ۡم رَُسولٞ  ﴿فرمايد:   مي عريف كرده وعطوفت پيامبر ت ََ  َۡ ُ�ۡم َعزِ�زٌ  لََق َِ َُف
َ
َعلَۡيهِ  ّمِۡن ُ

ۡؤِمََِ� رَُءوٞف  ُُ ۡ َّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م بِٱس قطعا براى شما « يعني: .]128: توبةال[ ﴾١رِّحيٞم  َما َعَِ

[هدايت] شما حريص و  شما در رنج بيفتيد به  پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است
  .»نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است

ٓ ﴿فرمايد:   مي همچنين خداوند متعال در مورد حضرت محمد رۡ  َوَما
َ
 ةٗ رَۡ�َ  إِّ�  َك َ�ٰ َسلۡ ُ

ُِ�َ َ�ٰ ّلِلۡ   و .»و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم« يعني: .]107نبياء: أل[ا ﴾١ لَ

ا﴿فرمايد:   مي َُ ِ ٱ ّمِنَ  ةٖ ۡ�َ رَ  فَبِ َت  َّ ََت  َوسَوۡ  سَُهۡمۖ  َِ لِيَظ  َ�ّظا َُ ْ َ�  ُِ َقلۡ لۡ ٱ ََ وا ُّ  ﴾سَِك َحوۡ  ِمنۡ  ََف
پس به [بركت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر « يعني: .]159عمران:  [آل

 .»..شدند. تندخو و سختدل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى

َب  َنا« فرمايد:  مي كند و ورد مهرباني پيامبر اكرم بيان ميدرم لحضرت عايشه  َضَ

ً  �ِيَِدهِ  تَِّ  رَُسوُل  ُ  َخاِدنا
َ
ةً  َوالَ  َ�ّط  ل

َ
هرگز دستش را  رسول خدا« يعني: حمد]ا[ .»تْمَرأ

 .»براي زدن غالم و يا يكي از زنان بلند نكرد
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 چشمانش آن حضرت رسول خدا به هنگام وفات پسرش ابراهيم او را بوسيده و
عبدالرحمن بن عوف با تعجب پرسيد: شما هم يا رسول اهللا؟! رسول  ،اشكبار گرديد

بََعَها �ُمّ ِ رَْحَةٌ  ِِّ�َها َعوٍْف  ت�ْنَ  يَا«فرمود:  خدا ْ�
َ
ْخَرى أ

ُ
َعْ�َ  ِِنّ  َ�َقاَل  ِِة

ْ
 ،ََْدَنعُ  تل

َب 
ْ
َقل
ْ
َْزنُ  َوتل ُقوُل  َوالَ  ،َُ َ�  

ّ
نَا يَْرَض  َنا ِِال  .»َََمْحُزونُونَ  َِِِْرتِهيمُ  يَا ِِِاَرتقَِك  َوِّنّا ،َر�ّ

اي پسر عوف! هر آئينه اين رحمت است و باز اشك ريخت و فرمود: همانا « يعني:[بخاري] 
 گوئيم، مگر آنچه كه پروردگار ما را راضي نمي شود و  مي ريزد و دل اندوهگين  مي چشم اشك

 .»اي ابراهيم ما غمگينيم فراق توسازد و همانا به   مي

در نماز بود و خواست كه نماز را طوالني كند، وقتي كه صداي گريه  پيامبر اكرم
كودكي را شنيد به شفقت و دلسوزي نسبت به كودك و مادرش نماز را سرعت بخشيد. 

ِّ « فرمود: پيامبر ْدُخُل  ِِ
َ
ةِ  ِف  أل الَ َّ ِر�دُ  تَ

ُ
ََها فَة

َ
ْسَمعُ  ،َِِطاُ

َ
ِبّ  َ�اءَ ُِ  فَة َّ َّوزُ  ،تَ

َ
ت
َ
 فَة

ْعلَمُ  ِمّما
َ
ّنهِ  لحزن) وَْجدِ  ِشّدةِ  ِننْ  أ

ُ
چون به نماز « [متفق عليه] يعني:  .»َُِ�ائِهِ  ِننْ  أ

 شنوم و در نمازم تخفيف  مي بچه راي  خواهم كه درازش كنم، ناگهان گريه  مي برمي خيزم و
 .»آورم ينكه مبادا بر مادرش سختيآورم، از ترس ا  مي

 مهرباني و شفقت با همنوعان:

رِْض  ِف  َننْ  رَْحمْ ت« فرمود: رسول خدا
َ
َماءِ  ِف  َننْ  يَْرَحَْك  تأل ّّ  [طبراني و حاكم] .»تَ

 .»با زمينيان مهربان باش تا آنكس كه در آسمان است با تو مهرباني ورزد« يعني:

ُمْؤِننِ�َ  َنثَُل « فرمودند: همچنين پيامبر گرامي
ْ
ِهمْ  َََوتّدِهمْ  ِف  تَ َعاُطِاِهمْ  َوَََرتُحِ  َو�َ

دِ  َنثَُل  َّ َ
ْ
ت تل ُ  َََدتَع  ُعْضوٌ  ِننْهُ  تْشتََك  ِِذَ

َ
دِ  َسائِرُ  ل َّ َ

ْ
َهرِ  تل ّّ َّ  ِِاَ ُ

ْ
[مسلم]  .»َوتل

به همديگر مانند يك جسد است، كه شان  ها در محبت و رحمت و مهرباني مثل مسلمان« يعني:
 بدرد آيد، ديگر اعضاي جسد در تب و بيدار خوابي با آن همراهي هرگاه عضوي از آن

 .»كنند  مي
برادرش را در آنچه  ،كند  مي فرد مسلمان در تمام كارهايش با مهر و عطوفت عمل
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گيرد.   مي دهد، دست نابينا را در راه براي دوري از خطر  مي ناتوان از انجام آن است ياري
با نيكي كردن در حق وي و برخورد جوانمردانه  ،كند  مي ربه خدمتكاران با مهرباني رفتا

با اطاعت از آنان و نيكي  ،نمايد  مي با او. نسبت به والدين خود با رحمت و عطوفت رفتار
 با آنان و احسان و باري از دوش آنان بردارد.

با پرهيز از آنچه  ،فرد مسلمان به خويش رحم نموده و با نفس خويش مهربان است
رساند و دوري از گناهان و نزديك شدن به خداوند به   مي دنيا و آخرت به زيان كه در

تحميل چيزي كه در توان او نيست بر نفس ي  وسيله عبادات و طاعات، و با خود بواسطه
رساند، مانند بيماري و ...   مي رحمي روا ندارد و از هرآنچه به جسم او آسيب بي خويش

 ا كشيدن سيگار يا مواد مخدر...و غيره آزار ندهد.اجتناب كرده و جسم خود را ب
مخلوقات از جمله ي  كند و مهرباني او شامل همه  مي فرد مسلمان به حيوانات نيز رحم

 شود.  مي حيوانات

 عداوت و سنگدلي: 

كند را   نمي از كينه و سنگدلي برحذر داشته و كسي را كه به ديگران رحم پيامبر اكرم

ْ�َعُ  ال«فرمايد:   مي و بدبخت و شقي شمرده   تَّرْحَةُ  �ُ
ّ
[ابوداود و ترمذي] . »َشِكّ  ِننْ  ِِال

 ال« و نيز: .»شود  نمي رحم و مهرباني جز از انسان شقي و نگون بخت دورساخته« يعني:

و كسي كه به مردم رحم نكند، خدا بر ا« يعني:[متفق عليه]  .»تَّاَس  يَْرَحمُ  ال َننْ  تَُّ  يَْرَحمُ 
 .»كند  نمي رحم

ما را از عاقبت زني آگاه نموده كه به علت سنگدلي و بدرفتاري با  رسول خدا

ةٌ  َدَخلَِت « :اند وارد آتش شده و فرمودهاي  گربه
َ
 ِ�َ  فَالَ  َر�ََطتَْهالقطة)  ِهّرةٍ  ِف  تَّارَ  تْمَرأ

ْطَعَمتَْها
َ
رَْسلَتَْها ِ�َ  َوالَ  أ

َ
ُ�ُل  أ

ْ
اِش  ِننْ  ََة ََ   َخ

َ
 .»لدوتِها كلائتن وتلشتت) رِْض تأل

عذاب كرده شد زني در برابر گربه ايكه آن را زنداني نموده و نه طعامش و « يعني:[متفق عليه] 
نه سيرابش كرد و نه گذاشت كه از حشرات و گزندگان زمين بخورد، تا اينكه مرد و در آن به 
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 .»دوزخ داخل شد

چاره و  ته و زن به خاطر آنكه گربه بياين زن رحم و عطوفت از قلبش رخت بربس
 فاقد توان و قدرتي را عذاب داده بود. 

ليكن انسان مسلمان بشدت از سنگدلي بدور است و اخالق او چنان نيست كه 
را ببيند و به اي  گرسنگان را ديده و با وجود توان اينكار آنان را غذا نداده يا ستمديده

باشد. يا يتيمي را ديده و نسبت به او دلسوز نبوده  دادش نرسد حال آنكه او قادر به كمك
داند انساني كه چنين صفاتي را دارا باشد بدبخت و محروم   مي زيرا ،و او را شاد نسازد

 خواهد بود.
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 
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مت نموده، از مردي از انصار برادرش را به شدت به خاطر شرم و حياي زياديش مال
گذشت و   مي از آنجا خواست كه اندكي از اين حياي خود را كم كند، پيامبر  مي او

إِنّ  َدْعهُ « صداي آنها را شنيد، به مرد گفت:
َيَاءَ  فَ

ْ
يَمانِ  ِننَ  تل ِِ  يعني: [متفق عليه] .»ت

 .»خصائص ايماني استي  رهايش كن، زيرا حياء از جمله«

 حياء چيست؟
ه انسان از عيب و خطا خجالت بكشد. حيا جزو ايمان است چنانچه حيا يعني آنك

يَمانُ «د: فرمو پيامبر ِِ َيَاءُ  ،ُشْعبَةً  وَِستّونَ  ِِْضعٌ  ت
ْ
يَمانِ  ِننَ  ُشْعبَةٌ  َوتل ِِ  [متفق عليه] .»ت

بلكه حياء و ايمان دو  .»از ايمان استاي  ايمان هفتاد و چند شاخه است، و حياء شاخه« يعني:

تلياء «فرمايد:   مي شوند. رسول خدا  نمي ن و دوستي هستند كه از هم جداهمنشي

حيا و ايمان دو « يعني:[حاكم]  .»وتِيمان قَُرنَاء ُيًعا، فإذت ُرفَِع أحدهما ُرفَِع تآلخر
 .»رود  مي همنشينند كه با كنار رفتن يكي ديگري نيز

معروف و نهي از منكر انسان  گويي، طلب علم و يا امر به شرم و آزرم مانع حق خلق
 ها باشد. در اين موارد حياء ضرورت نداشته و مسلمان بايستي در آن عرصه  نمي مسلمان

رعايت ادب و حكمت را بنمايد. مسلمان در جستجوي علم و دانش است، و از پرسيدن 
نموده مسائل سؤال  ترين ريزي  درباره كشد. صحابه از پيامبر  نمي داند خجالت  نمي آنچه

 داد.  مي آنكه خجالت و شرم مانع گردد، جواب سؤاالتشان را بي و آن حضرت

 :حياي خداوند
 يكي از صفات خداوند متعال صاحب شرم و پوشنده است و حيا و پوشش را دوست

ّ  تََّ  ِِنّ « فرمود: دارد. پيامبر  مي ِِ ّب  ِسسّ�ٌ  َح ِ َيَاءَ  ُُ
ْ
 ي:يعن [ابوداود و نسائي] .»تل
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 .»دارد  مي خداوند صاحب شرم و حيا و بسيار پوشنده است، و حيا و پوشاندن را دوست«

 :حياي پيامبر
با شرم و حياترين مردم بود. هنگامي كه از چيزي كراهت داشت صحابه آن را  پيامبر
 ديدند. هر وقت در مورد يكي از مسلمين چيزي را كه ناپسند  مي ايشاني  در چهره

فرمود: كه چرا   نمي كردند سخنانش را متوجه وي نساخته و اي او تعريف ميداشت بر  مي
نمايند؟ بدون   مي اينگونه عملاي  فرمود: چرا عده  مي فالني اينچنين و آنچنين كرد؟ بلكه

گاه بدزبان و ياوه گوي  هيچ اينكه اسم آن شخص را بياورد تا آبرويش برود. پيامبر
 و خيابان داد و فرياد نمايد. نبوده و كسي نبود كه در كوچه

 انواع حيا: 

 شرم از خدا: 
فرد مسلمان در برابر خداوند سبحان ادب نگه داشته و از او شرم دارد. شكر 

ي خداوند را بجاي آورده، و البته احسان و فضل خدا را در مورد خويش انكار ها نعمت
خويش را مظهر وقار و نكرده، قلبش را لبريز از ترس و مهابت پروردگار كرده و نفس 

بزرگي خداوند قرار داده، گناه خويش را نمايان ننموده و با كارهاي زشت و ناپسند 
يش را شنيده و ها داند خدا بر كردار او آگاه است و گفته  مي آاليد. چرا كه  نمي خويش را

بحانه و كساني كه بدون شرم داشتن از او سي  بيند. خداوند متعال درباره  مي همواره او را

َۡ ﴿فرمايد:   مي يازد،  مي تعالي به گناه و نافرماني دست َ َۡ  َوَ�  َّاِس ٱ ِمنَ  ُفونَ ََخۡ � َ  ُفونَ ََخۡ �
ِ ٱ ِمنَ  دارند و[لى  [كارهاى نارواى خود را] از مردم پنهان مى« يعني: .]108نساء: ال[ ﴾َّ
 .»...ارندتوانند] از خدا پنهان د نمى

ناه و معصيت از پروردگارش شرم دارد، به شدت از مسلماني كه هنگام ارتكاب گ
خداوند خجالت كشيده و به سرعت به سوي پروردگار خويش بازمي گردد و طلب 
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َيَاءِ  َحّق  تَِّ  ِننَ  تْستَْحيُوت« فرمودند: كند. پيامبر  مي بخشش و مغفرت
ْ
از « يعني: .»تل

گفتند: يا رسول اهللا، سپاس خداي  .»او است شرم داشته باشيدي  خداوند آنچنان كه شايسته

تكَ  لََِْس «را، ما از خداوند شرم داريم. فرمود:  َيَاءِ  َحّق  تَِّ  ِننَ  تالِْستِْحيَاءَ  َولَِ�نّ  ذَ
ْ
 تل

نْ 
َ
َْاَ   أ

َ
َس  ق

ْ
َْاَ   َوَع  َوَنا تَّرأ

َ
َْطنَ  َوق

ْ
ّكرَ  َحَوى َوَنا تَ َِ تَ َمْوَت  َو�َ

ْ
َِ  تَ ِ

ْ
َرتدَ  َوَننْ  َوتَ

َ
 أ

يَا ِز�نَةَ  َََركَ  تآلِخَرةَ  ََِك  َ�َعَل  َ�َمنْ  تّل�ْ َيَاءِ  َحّق  تَِّ  ِننَ  تْستَْحيَا َ�َقدِ  ذَ
ْ
[ترمذي و . »تل

گونه، آزرم داشتن از خداوند چنانچه سزاوار است اينست كه: سر خويش  نه بدان« يعني: احمد]
اشته و مرگ و فساد و كهنگي آن اندوزد، شكم خويش و آنچه دربرمي گيرد را نگاه د  مي و هرچه

ي زندگاني دنيا را رها نمايد، آنكه چنين ها را به خاطر آورد. و اگر خواستار آخرت است پيرايه
 .»عمل كرد، از خداوند شرمي را كه سزاوار است داشته است

 :شرم و حيا از پيامبر
بوده و به آن و تعاليم گرانقدر وي  ها شرم داشته و پايبند سنت مسلمان از پيامبر

 جويد.   مي تمسك

 شرم از مردم: 
در دادن حقي كه بر آنها واجب است كوتاهي نكرده،  ،مسلمان از مردم شرم دارد

ي آنان در حق خويش را انكار ننموده، با آنان به زشتي سخن نگفته، و عورت ها نيكي
ل اهللا، از كه بايد پرسيد: يا رسو نمايد. مردي از پيامبر  نمي خويش را مقابل آنان آشكار

  َعْوَرَََك  تْحَاْ  « فرمود: عورت را پوشاند كجا الزم نيست؟ پيامبر
ّ
وْ  َزوَْجتَِك  ِننْ  ِِال

َ
 أ

ْت  َنا َِ عورت خود را جز از همسرت و آنكه دستتان مالكش گشته « يعني: .»يَِمينَُك  َملَ

 باشند چه؟ پيامبر گفت: يا رسول اهللا، و اگر چنانچه كساني درهم آميخته .»است، بپوشان

نْ  تْستََطْعَت  ِِنِ «فرمود: 
َ
َحدٌ  يََرتَها الَ  أ

َ
اگر توانستي چنان كني تا « يعني:. »يََر�َنَّها فَالَ  أ

گفت: يا رسول اهللا، و اگر كسي در خلوت (تك و تنها) بود؟رسول  .»كسي نبيند، چنان كن

َحّق  فَاَُّ «فرمود:  خدا
َ
نْ  أ

َ
تَْحيَا أ ّْ ُ بدان كه خداوند شايسته « يعني: .»تَّاِس  نْ نِ  ِننْهُ  �
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 .[ابوداود] .»تراست كه مردم از او حيا كنند
ي  شرم و حياي فرد مسلمان اين است كه چشمان خود بر حرام و هر منظرهي  نشانه

كند كه دختر مسلمان در پوشش   مي زيانباري كه نبايد ديد، بپوشاند. شرم و حيا ايجاب
كرده و از جسم آنچه را خداوند حرام نموده آشكار نسازد و خويش حجاب را رعايت 

باشد از پاكي و عفت اي  بدينسان حجب و حيا را عنوان و منش خويش قراردهد و نشانه
 رد:دا  مي وي كه پيوسته بيان

أسُ مـَـايلِ « ـي رَ ـامِ ـتِشَ مــًا حـيـــائـي واحْ وْ ينَتِي دَ  .»زِ

 .»حيا و وقار من است!ام  من است و سرمايه آراستگي من هرزمان شرم و حجب« يعني:

با سخنان و كردار زشت و اي  شود تا آنكه او را ميانه  مي شرم و حياي مومن باعث
 .صفات دوزخيان است و بس! ها كه اين ،برخورد تند و ستم نباشد

َيَاءُ « فرمايد كه:  مي بيان پيامبر خدا
ْ
يَمانِ  ِننَ  تل ِِ يَمانُ  ت ِِ َ  ِف  َوت

ْ
تءُ  نّةِ تل َِ َ

ْ
 ِننَ  َوتَ

ََااءِ 
ْ
ََااءُ  تل

ْ
حيا از ايمان است و ايمان در بهشت « يعني: [ترمذي و حاكم] .»تَّارِ  ِف  َوتل

 .»حيايي و فحاشي از ستمكاري است و ستم در آتش[دوزخ] است بي است.

 فضيلت حيا: 

سوي انجام  بهدارد. اين خصلت زيبا انسان را حيا نزد خداوند متعال منزلتي وااليي 
سازد. بهمين دليل حيا همواره باعث بارش   مي كارهاي خير رهنمود ساخته و از بديها دور

َيَاء« فرمايند:  مي باشد. چنانكه پيامبر  اش مي باران خير و بركت و نفع بر دارنده
ْ
  تل

َ
 ال

ِت 
ْ
  يَة

ّ
و نيز فرموه است:  .»آورد  نمي حياء جز خير چيزي را ببار« يعني: [متفق عليه]. »ِبَْ�ٍ  ِِال

َيَاءُ «
ْ
ّهُ  تل  .»خير استاش  حياء همه« [مسلم] يعني: .»َخْ�ٌ  ُُ

توان گفت كه انسان مسلمان بايد شرم و حيا را پيوسته خلق و خوي   مي بنابراين
 قرار دهد، تا آنگاه كه به رضا و خرسندي پروردگارش دست يابد.اش  هميشگي

 شاعر گفته است:
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يْك وإنمـاياؤك فـحـ لَ  احفـظـــه عَ
 

لُّ عىل فِعْ   دُ هُ يَ  لِ الكـريــمِ حيــاؤُ
 

 معني شعر:
ــدان   ــدار و بـ ــاس بـ ــرمت را پـ  شـ

 

 بلند نظران را نشـان راهشـان حياسـت!    
 

 سرايد:  مي و ديگري چنين

ـيـايلإذا  ْــشَ عاقبـة اللَّ  لـم ختَ
 

ي فـاصنـعْ مـا تـشــاءُ ولـم   تَحْ  تَسْ
 

يْشِ خيــرٌ  واللـه مـافـال  عَ  فـي الْ
 

 وال الدنيا إذا ذهـــب احليـــــاءُ  
 

 يعني:
 اگر از پايان سـياهي شـب بـاكي نـداري    

 

 اگر شرمي نداري، هرچه خـواهي بكـن   
 

ــتن آزرم!   كه قسم به آن خدا كه زندگي لطفي ندارد ــد رف ــدارد بع ــا ارزش ن  و دني
 جج

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 بردباري

ي  اجازه خواست تا برود و قبيله طفيل بن عمرو دوسي اسالم آورده و از پيامبر
طفيل ي  به او اين اجازه را داد. اما قبيله خويش (دوس) را به اسالم فراخواند. پيامبر

دوس ي  بازگشته و گفت: قبيله سوي رسول خدا وت او را اجابت نكردند و طفيل بهدع
 و (قبول حق) امتناع كردند. از خداوند بر آنان دعا(ي هالكت) نما! پيامبرنافرماني كرده 

رو به قبله نموده و دست به دعا برداشت. همه گفتند: ديگر نابود شدند! چرا كه آن 
دعا نموده و  نمود و دعاي وي مستجاب بود. پيامبر خدا  مي بر آنان دعا حضرت

اش  آنگاه طفيل بسوي قبيله« يعني: [متفق عليه] .»ِِِهمْ  ئِْت َوت َدوًْسا، تْهدِ  تَلُّهمّ « فرمود:
 .»بازگشت و براي بار دوم آنان را به اسالم فراخواند و همگي اسالم آوردند

 ه عليه آنان.نمودند و ن  مي بردباري نموده و براي مردم دعا بدينگونه پيامبر خدا
*** 

ز مردم بيرون رفت. او بهمراه يك شب خليفه عمر بن عبد العزيز براي كسب اطالع ا
يك مامور نظامي بود و وارد مسجدي شدند. داخل مسجد تاريك بود و عمر بن 

اي؟ عمر  سرش را برداشت و گفت: مگر ديوانهعبدالعزيز پايش به مردي خفته خورد. مرد 
پاسخ داد: نه نيستم. مامور نظامي خواست مرد را كتك بزند كه عمر به او گفت اين كار را 

 كن، او از من پرسيد كه آيا ديوانه هستم و من پاسخ دادم كه نيستم.ن
ي عادي او را ديوانه بردباري خليفه از خشم او پيشتر بوده و بسادگي از اين كه شخص

 گذرد و با قدرت و زور خويش با او برخورد نكرده و بر او سخت نگرفت.  بخواند درمي
*** 

ربار و حليم بود، تا جاييكه به ضرب المثلي صحابي عاليقدر، احنف بن قيس، بسيار ب
كنند كه   مي گويند: بردبارتر از احنف. حكايت  مي در اين خصلت تبديل گشت. چنانكه
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يكبار مردي او را دشنام داد و او پاسخش نداده و به راهش ادامه داد. مرد همچنان درپس 
كرد   مي كه در آن زندگياي  داد. تا آنكه احنف به محله  مي دشنامشتر  رفت و بيش  مي او

رسيد و همانجا ايستاد و به رو به آن مرد كرد و گفت: اگر در ذهنت چيزي مانده كه 
 بگويي آن را اينجا بگو، پيش از آنكه كسي از محله بشنود و درپي آزارت برآيد.

اي، مردي را بسوي او فرستادند تا دشنامش بگويد. احنف  كنند كه عده  مي باز حكايت
داد تا آن كه وقت   مي گفت و آن مرد همانطور دشنامش  نمي ش مانده و چيزيخامو

 صبحانه رسيد. احنف به او گفت: آهاي تو! غذاي ما آماده است، بلند شو با من برويم اگر
 خواهي. مرد شرمنده شد و از آنجا دور شد.  مي

*** 

 بردباري چيست؟
دوري از عصبانيت و پاسخ  بردباري همان خويشتن داري است و فرو بردن خشم و

بدي را با نيكي دادن است. به اين معني نيست كه انسان به ذلت و حقارت تن دردهد، 
جويي آنان  گويي و عيب ك داشتن خود از ناسزابلكه خودداري از دشنام دادن ديگران و پا

 است.

 حلم و بردباري خدا:
او نافرماني  ،ردبار استحلم از يكي از صفات خداوند متعال است. خداوند حليم و ب

نمايد. خداوند   نمي بيند و آنان را مهلت داده و در انتقام شتاب  مي و مخالفت گناهكاران را

وٓ عۡ ٱوَ ...﴿دارد:   مي متعال در قرآن كريم بيان ُُ ْ لَ نّ  ا
َ
َ ٱ ُ  يعني: .]235: ةبقرال[ ﴾َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  َّ

 .»ت...و بدانيد كه خداوند آمرزنده و بردبار اس«
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 حلم و بردباري پيامبران:
باشد. خداوند متعال در مورد حضرت   مي حلم و بردباري جزو اخالق پيامبران

ّ�ٌٰه َحلِيمٞ ﴿فرمايد:   مي ابراهيم
َ
راستى ابراهيم ...« يعني: .]114: توبةال[ ﴾إِّن إِبَۡ�ٰهِيَم َ�

 .]101صافات: ال[ ﴾١ َحلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  هُ َ�ٰ فَََّ�ۡ ﴿: اسماعيلي  و درباره، »دلسوزى بردبار بود
 .»را به پسرى بردبار مژده داديم پس او« يعني:

 برخي اشتباهات مسلماناني  بوده و از مشاهده ها بردبارترين انسان رسول خدا
 ت.آموخ  مي رنجيد و خويشتن داري و فروبردن خشم را به ياران خويش  نمي

 مزاياي بردباري:

به يكي از  دارد، پيامبر  مي آن را دوست ست كه خداوند* بردباري، صفتي ا

لَتَْ�ِ  ِ�يَك  ِِنّ «فرمود:   مي يارانش َْ بُّهَما َخ ِ مُ  تَُّ  ُُ
ْ
ِل
ْ
نَاةُ  تل

َ
در تو «  يعني: [مسلم]. »َوتأل

 .»دارد، بردباري و تأني كردن  مي دو صفت وجود دارد كه خدا آن را دوست
 نيل به خوشنودي پروردگار و بهشت برين. پيامبر* بردباري وسيله ايست براي 

مَ  َننْ « فرموده است: َُ ا َك ًُ نْ  َعَ  قَاِدرٌ  َوُهوَ  َ�يْ
َ
هُ  أ َِ نِْا  رُُءوِس  َعَ  وََجّل  َعزّ  تَُّ  َدَعهُ  ُُ

ََالئِِق 
ْ
ِقيَاَنةِ  يَْومَ  تق

ْ
َّ  تل ّ�َهُ  َح ُورِ  ِننْ  تَُّ  ُجَ

ْ
ِع�ِ  تل

ْ
 يعني:بوداود و ترمذي] [ا .»َشاءَ  َنا تل

حاليكه توانمندي آن را دارد كه آن را برآورد، خداوند كه لباس خشم خويش را فرو برد، درآن«
 سازد تا از هر حور عيني كه  مي خواهد و مخير  مي در روز قيامت به حضور مردمان او را

 .»خواهد برگزيند  مي
 داراي ثبات و استواري اوي ها فرد و واكنشي  نيروي ارادهي  * بردباري نشانه

ِديدُ  لََِْس « :اند در اين زمينه فرموده باشد. پيامبر خدا  مي َّ ِديدُ  قَاَُوتِ ِِاَّصََعةِ  تَ َّ  فَاَ

مَ  ُّ
َ
ى :قَاَل  تَِّ  رَُسوَل  يَا ُهوَ  َ ِ

ّ
ْملُِك  تَ هُ  َُ َّ ْا َضَضِب  ِعنْدَ  �َ

ْ
نيرومند « يعني: [مسلم] .»تل

(و بر آنان پيروز شود). نيرومند كسي است كه در هنگام خشم  گيردكسي نيست كه زياد كشتي ب
 .»بر خويش تسلط داشته باشد
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براي دست يافتن بر دشمنان و غلبه بر شياطين آنان و تبديل كردن اي  بردباري شيوه

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿فرمايد:   مي باشد، خدوند متعال  مي دشمنان به دوست حۡ  ِ�َ  ّلِ� ٱب
َ
نُ ُ ِ ٱ فَإَِذا ََ  يَّ

ٞ َعَ�ٰ  ۥََهُ َوَ�يۡ  َََك بَيۡ  َّهُ  َوة
َ
َ ّ  ۥََ ِِ ...[بدى را] با آنچه خود بهتر « يعني: .]34[فصلت:  ﴾َ�ِيمٞ  َو

 .»گردد است دفع كن آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است گويى دوستى يكدل مى
به او داده گويند: وقتي در پاسخ نادان خاموش بماني، جوابي كافي و مجازاتي دردناك 

 اي.
 .[جواب ابلهان خموشي است!]

نيل به دوستي و احترام مردم بوده و گفته شده كه: نخستين چيزي ي  بردباري وسيله
دارد اين است كه مردم ياوران   مي كه فرد بردبار در مقابل بردباري خويش دريافت

 ايشانند.
طان فرصت تسلط بر فرد بردباري فرد را از در افتادن در اشتباهات دورساخته و به شي

 دهد.  نمي را

 خشم: 
باشد   مي خشم همان به اجرا در آوردن عصبانيت شخص و نداشتن تسلط بر خويشتن

 كه رفتاري ناپسند است.
 آمده و گفت: مرا سفارشي بفرما. آن حضرت يك بار مردي نزد رسول خدا

موده و پيامبر تنها فرمودند: خشمگين مشو. مرد چندين بار درخواست خويش را تكرار ن

 .»خشمگين مشو!« يعني: [بخاري] .»ال َضضب«به او فرمود: 

 دو نوع خشم وجود دارد:
 خشم پسنديده و خشم ناپسند.

ي خداوندي ها هتك يكي از حرمتي  اين خشم و غضب در نتيجه خشم پسنديده:
كه به  برآمده و هدف از آن دفاع از ناموس، اموال شخص و يا براي بازگرفتن حقي است
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، كه سرمشق و الگوي رفتار نيكو است، هرگز ستم غصب گشته است. پيامبر خدا اهللا
 پذيرفت.  مي آمد مگر آنگاه كه هتك حرمتي صورت  نمي به خشم

آن است كه بخاطر غير خدا و بعلت موضوعي پيش پا افتاده پديد آمده  خشم ناپسند:
را بدنبال اي  تايج ناپسند و نكوهيدهو ناشي از عدم تسلط فرد بر نفس خويش و بوده و ن

ي ناپسند آن است كه فرد در شرايطي رخ دهد كه شخص ها دارد. از جمله به خشم آمدن
داراي توانايي برخورد بردبارانه و همراه با خويشتن داري را در واكنش به عمل ناپسند، 

 باشد.
خشم و عصبانيت  شود با بردباري و خويشتن داري به جاي  مي يي كهها يكي از حالت

را زمانيكه كه در خدمت  واكنش نشان داد، در داستان مردي كه حضرت ابوبكر
سكوت اختيار نمود و  نشسته بود آزرد مشاهده نمود، كه حضرت ابوبكر پيامبر

پاسخش داد.  هنگامي كه آن مرد براي بار دوم وي را دشنام داد حضرت ابوبكر
د را به او رسانده و سوال كرد: يا رسول اهللا، آيا خو برخاست، حضرت ابوبكر پيامبر

از آسمان فرود آمده و بجاي او اي  او را آگاه نمود كه فرشته بر من خشم گرفتي؟ پيامبر
نمود تا آنكه او خود پاسخ داده و فرشته از آن مكان برخاست   مي پاسخ داده و از او دفاع

 ماند.  نمي شيطان جاي گرفته باشد در مجلسي كه و شيطان جاي او را گرفت. پيامبر

 درمان خشم و غضب:
 ي متعددي را براي مداواي اين مشكل بين داشته است، از جمله:ها روش پيامبر

ت« :اند فرموده * سكوت: پيامبر َحُدُ�مْ  َغِضَب  ِذَ
َ
ْت  أ ُِ ّْ َِ

ْ
 يعني: [احمد] .»فَل

 .»هرگاه هركدام از شما به خشم آيد، خاموش بماند«
 گويد:  مي شاعر

بْـــهإ ِ  ذا نطـق السفيـه فـال جتُ
 

 فخيــر مـن إجـابـتـه السـكـوتُ  
 

يـتَ عـنـه َّ  فـإن جاوبتــَه رسَ
 ج

ا يمـوتُ   ـــدً ـــمَ ـيْـتَـهُ كَ  وإن خلَّ
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 يعني:
 ابله چون سـخني رانـد، تـو هـيچ مگـوي     

 ج

 كــه خاموشــي بهتــرين پاســخ اوســت     
 ج

 كه چون پاسخ دادنت او را غمگسار اسـت 
 

 اش تا ز اندوه جـان دهـد   به حال خود وانه 
 جج

 نشستن بر روي زمين:

الَ « :اند فرموده پيامبر
َ
َضَضَب  َوِّنّ  أ

ْ
َْرةٌ  تل ِب  ِف  َُ

ْ
َنا آَدمَ  تِِْن  قَل

َ
تُمْ  أ ُْ

َ
  َرأ

َ
 ُحَْرةِ  ِِل

وَْدتِجهِ  َوتنْتَِااِخ  َ�يَِْيْهِ  ملتهبة)ـلأِ: نثل تَار تل
َ
روق)؟! لنا أحا  ِاللق نن تلع أ

َحّس  َ�َمنْ 
َ
ءٍ  أ ََِك  ِننْ  َِْشْ ْق  ذَ ََ

ْ
يَل
ْ
رِْض  فَل

َ
آگاه باشيد كه « ] يعني:[ترمذي و احمد. »ِِاأل

سرخي ايد  (يعني: مانند آتش سوزان) در قلب انسان است. مگر نديده خشم يكپارچه آتش
 ي گردن شخص را؟! پس هرگاه كسي متوجه چيزي اينچنينها چشمان را و برآمدگي شاهرگ

 .»گشت پس به زمين بچسبد(با زمين اتصال بيابد)

 تغيير وضعيت جسمي و حالت موجوي:

ت«: اند فرموده پيامبر َحُدُ�مْ  َغِضَب  ِِذَ
َ
يَْجلِْس  قَائِمٌ  َوُهوَ  أ

ْ
إِنْ  فَل

َهَب  فَ  َ�نْهُ  ذَ

َضَضُب 
ْ
  تل

ّ
يَْضَطِجعْ  َوِّال

ْ
گاه هر« :يعني[ابوداود و احمد] . »لينام ع جنبه أو يتِئ) فَل

كسي از شما خشمگين گشت و در حالت ايستاده بود، بنشيند، تا خشمش فرو نشيند و اگر رفع 
 .»(برپهلو بخوابد و يا لم دهد) نشد تكيه بزند

 گرفتن وضوء يا شستشوي خود با آب:

َضَضَب  ِِنّ « فرموده است: پيامبر
ْ
يَْطانِ  ِننَ  تل َّ يَْطانَ  َوِّنّ  تَ َّ َق  تَ  تَّارِ  ِننَ  ُخلِ

  َوِّّ�َما
ُ
ْطَاة َماءِ  تَّارُ  �ُ

ْ
ت ِِاَ إِذَ

َحُدُ�مْ  َغِضَب  فَ
َ
  أ

ْ
يَتََوّضة

ْ
همانا كه « يعني: [ابوداود] .»فَل

 خشم و غضب از شيطان است و شيطان از آتش آفريد شده است، و البته كه آتش با آب فرو
 .»نشيند، بنابراين هرگاه كسي از شما خشمگين شد، وضوء بگيرد  مي
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 دادن خويش به بردباري: عادت
 ي درماني است. خداوند متعال نيز ما را به آن امر فرموده و بيانها ترين شيوه از مهم

  وَ َعفۡ لۡ ٱ ُخذِ ﴿دارد:   مي
ۡ
ِ  ُمرۡ َوُ عۡ  ِف ُعرۡ لۡ ٱب

َ
 يعني: .]199عراف: أل[ا ﴾١ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوُ

و بندگانش را بدان  .»دانان رخ برتاب!گذشت پيشه كن و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نا«

ْ  ِهلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ َخاَطَبُهمُ  نَذا﴿ستوده است:  و بندگان خداى « يعني: .]63فرقان: ال[ ﴾اُٗ َسَ�ٰ  قَاسُوا
دارند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب  اند كه روى زمين به نرمى گام برمى رحمان كسانى

  .»دهند قرار دهند به ماليمت پاسخ مى

بخاري و [ .»ال َضضب«فرمايد:   مي سفارش در ضمن چنانچه ديديم رسول اهللا

نيست جز تالش مسلمان براي تبديل اي  به اين ترتيب چاره .»خشم مگير« يعني: .ترمذي]
 .خلق و خوي بردباري به صفتي پيوسته و خصلتي هميشگي براي خويش!

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com



 
 

 ج

 عدالت

خواست حد را بر او جاري ساخته  زني در حين فتح مكه چيزي را دزديد و پيامبر
پيش اسامه بن زيد رفته و درخواست شفاعت آن زن اش  و دست او را قطع سازد. خانواده

اسامه را  دانستند كه رسول خدا  مي نمودند تا دست او را قطع نكنند و را نزد پيامبر
 بسيار دوست داشتند.

 متغير شده و فرمود:شان  چهره قتيكه اسامه شفاعت آن زن را نمود، رسول اهللاو

َاعُ « َْ َ ت
َ
. »كني؟!  مي آيا در حدي از حدود خدا شفاعت« يعني: .»؟!ِتَّ  ُحُدودِ  ِننْ  َحدّ  ِف  أ

ْهلََك  إِّ�َماف« برخاسته و براي مردم خطبه خوانده و فرمودند: سپس آن حضرت
َ
ينَ  أ ِ

ّ
 تَ

ّ�ُهمْ  لَُ�مْ َ�بْ 
َ
ت َكنُوت َ َق  ِِذَ َ �ُف  ِ�يِهمُ  ََ ت ،َََرُ�وهُ  تَّشِ َق  َوِّذَ َ قَاُموت تَّضِعيُف  ِ�يِهمُ  ََ

َ
 أ

َدّ  َعلَيْهِ 
ْ
مُ  ،تل ُْ نّ  ََوْ  ،تَِّ  َوت

َ
نَةَ  فَاِطَمةَ  أ قَْت  ُ�َّمدٍ  ت�ْ َ  يعني:[بخاري]  .»يََدَها لََقَطْعُت  ََ

بودند اين چيز هالك ساخت كه چون شخص شريف و بزرگ مردمي را كه پيش از شما «
گذاشتند و چون شخص ضعيف و ناتوان در   مي كرد، او را فرو  مي دزديشان  مياندراي  زاده
ساختند و سوگند به خدا كه اگر فاطمه بنت   مي كرد، حد را بر او جاري  مي دزديشان  ميان

 .»دمكر  مي كرد، حتماً دستش را قطع  مي دزدي محمد
*** 

آمده و گفت: يا اميرالمؤمنين، من با  مردي از اهل مصر نزد حضرت عمر بن خطاب
داده و از او بردم و او مرا با شالقش زده و به اي  پسر عمرو بن عاص والي مصر مسابقه

وقتي « من گفت: من فرزند دو بزرگوار هستم! عمر بن خطاب به عمرو بن عاص نوشت:
زمانيكه آن دو حاضر  .»دي همراه با پسرت در اينجا حاضر شومرا دريافت نموي  نامه

گشتند، عنر بن خطاب شالق را به آن مرد مصري داد تا فرزند عمرو بن عاص را بزند و 
 .»اكنون اين فرزند دو بزرگوار را بزن!: «گفت
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*** 
مردي از بزرگان عرب اسالم پذيرفته و عازم حج  در زمان حضرت عمر بن خطاب

محكمي بر ي  نمود، مردي ردايش را لگد كرد و او ضربه  مي ي كه داشت طوافگشت. وقت
 صورت آن مرد زد.

ضارب را احضار  شكايت برد. حضرت عمر آن مرد پيش عمر بن خطاب
فرموده و از ان مرد خواست تا قصاص او را قصاص نموده و همانگونه كه بر صورت 

د صاحب مقام با تعجب پرسيد: آيا در وي ضربه وارد شده بر صورت او ضربه بزند. مر
فرمود: آري. اسالم ميان شما برابري  اين قضيه من با او يكسان هستم؟ حضرت عمر

 برقرار ساخته است.
*** 

كنند كه مردي ماهي بزرگي را شكار كرد. او بسيار خوشحال شد. حاكم   مي تعريف
گاهي به ماهي همراه وي شهر او را در مسير بازگشت بسوي همسر و فرزندانش ديده و ن

انداخته و آن را از او گرفت. مرد ماهيگير اندوهگين شده و براي ابراز شكايت به 
 دست به آسمان برداشته دعا كرد تا ستمگر را به مجازات برساند. خداوند

داد تا آن را   مي حاكم به كاخ خويش بازگشت و هنگاميكه ماهي را به خدمتكاران
نگشت وي را گاز گرفته و حاكم فريادي كشيد و درد شديدي را در بپزند، ناگاه ماهي ا

كرد. بالفاصله پزشكان را گردآوردند و آنان به او اطالع دادند   مي دست خويش احساس
كه نوعي سم انگشت وي را در پي گاز گرفتن ماهي آلوده ساخته است بايد فوراً آن را 

پس از قطع انگشتش معلوم شد كه سم  قطع نمايند تا سم به بازويش منتقل نگردد. اما
مذكور به بازو و از آن جا به ديگر اعضاي بدنش سرايت كرده است. حاكم ستم خويش 
بر مرد ماهيگير را به خاطر آورده و به جستوجوي او فرستاد. وقتي او را يافتند از او 

. آنگاه درخواست كرد تا وي را بخشيده و از گناهش درگذرد تا خداوند او را شفا دهد
 مرد او را بخشيد.
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*** 
با يك يهودي بخاطر يك زره اختالف پيدا كرده و پيش  يك روز حضرت علي

گفت: اين يهودي زره مرا برداشته است. مرد يهودي اين ادعا را  قاضي رفتند. امام علي
گفت: آيا شاهدي هم داري؟ امام علي فرمود: آري. و  رد كرد. قاضي به امام علي

 شهادت داد كه زره مورد نظر از ين را حاضر ساخت و حضرت حسينفرزندش حس
 باشد. ليكن قاضي به امام علي گفت: آيا شاهد ديگري هم داري؟  مي آن پدرش

 امام علي پاسخ داد: خير.
آن مرد يهودي باشد چرا كه امام علي شاهدي جز  قاضي حكم صادر نمود كه زره از

اميرامؤمنين با من پيش قاضي آمده و قاضي  فرزندش نداشته است. مرد يهودي گفت:
عليه او حكم صادر نمود. آنگاه اميرالمؤمنين به آن حكم گردن نهاده و راضي گشت. اي 

.. اين زره مال تو بود كه از شترت افتاد و من آن .اميرالمؤمنين، بخدا كه تو راست گفتي .
ي  آنكه محمد فرستاده دهم كه هيچ معبودي جز اهللا نيست و  مي را برداشتم. گواهي

 بود، زره را به امام علي پس داد.اوست. آنگاه در حاليكه از اسالم خويش شاد و مسرور 
*** 

 عدل چيست؟
عدل همان انصاف و دادن حق هركس به او و گرفتن آنچه بر اوست. در بسياري از 

 خواندهآيات قرآن كريم بدان امر شده و نسبت به آن تأكيد گشته و به تمسك بدان فرا

َ ٱ إِنّ ﴿شود، از جمله:   مي َّ  
ۡ
ِ  ُمرُ يَُ َۡ لۡ ٱب ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َع ََا  يعني: .]90نحل: ال[ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ٕي ني

دهد و از كار  خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى  در حقيقت«
 .»اشد كه پند گيريددهد ب دارد به شما اندرز مى زشت و ناپسند و ستم باز مى

ُۡ  نَذا﴿فرمايد:   مي در جايي ديگر ن َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  َُمَحَك
َ
ُ  ۡ�َ ْ وا ُُ ِ  ُك َۡ لۡ ٱب  .]58نساء: ال[ ﴾لِ َع

 .»...كنيد به عدالت داورى كنيد ورى مى... و چون ميان مردم دا« يعني:
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 باشد.  مي عدل يكي از اسماء و صفات مبارك خداوند باري تعالي

 اقسام عدل:

 عدل داراي اقسام بسياري است از قبيل:

 عدالت بين دو طرف متخاصم:
برقراري عدالت بود. باري دو مرد از انصار كه با هم درگيري ي  نمونه رسول خدا

به آنان گوشزد  داشتند نزد ايشان آمده و خواستند تا ميان آن دو قضاوت فرمايد. پيامبر
آتش را براي خود اي  خود بردارد، پارهفرمود كه كسي كه حق برادر خويش را براي 

برداشته است. آن دو مرد به گريه افتاده و هردو از حق خويش بر برادر خود دست 
 برداشتند.

 عدالت در ترازو و پيمانه:
 انسان مسلمان ترازو و پيمانه را به عدالت تمام سنجيده و با رعايت عدل و انصاف و

شود كه در   نمي كند. او جزو كساني  نمي سابزن نموده و حق و حقوق ديگران را كم ح
 سنجند.  تر مي خريد بيش از حقشان برداشته و در فروش ترازو و پيمانه را كم

 لٞ َو�ۡ ﴿فرمايد:   مي ي داده وخداوند متعال كساني را كه چنان عمل نمايند نويد ترسناك
َطّفِفِ�َ ّلِلۡ  ِينَ ٱ ١ ُُ ْ �ۡ ٱ إَِذا َّ َۡ  َّاِس ٱ َ�َ  ََاسُوا َ و َ�سُوُهمۡ  نَذا ٢ فُونَ ََوۡ �

َ
ونَ ُ�ۡ  ّوَزَُوُهمۡ  ُ ُ ِّ 

٣  �َ
َ
ُظنّ  � َُ  ٰ ََ ْو

ُ
ّ�ُهم �َِك ُ

َ
واى بر « يعني: .]5-1مطففين: ال[ ﴾٥ َعِظي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ ُعوثُونَ ّمبۡ  �

د به فروشان! كه چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند. و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنن كم
 .»دارند كه برانگيخته خواهند شد؟ [در] روزى بزرگ؟ ايشان كم دهند. مگر آنان گمان نمى

ْ ﴿فرمايد:   مي همچنين وا ُُ �ِي
َ
ۡ ٱ َوُ ِ  نَ َوزۡ س َۡ لۡ ٱب  ُ�ۡ  َوَ�  ِط قِ

ْ وا ُ ۡ ٱ ِّ  .]9رحمن: ال[ ﴾٩ َُِ�انَ س

 .»و وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد« يعني:
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 ان:عدالت ميان زن
 فرد مسلمان با همسر خويش با عدالت رفتار نموده و حق و حقوق وي را به او

ميان آنان به عدالت در خورد و نوش،  دهد. چنانچه بيش از يك زن داشته باشد،  مي

ُ  َكنَْت  َننْ « فرمايد:  مي نمايد. پيامبر  مي پوشاك، مسكن، رسيدگي و نفقه عمل
َ
 ل

ََانِ 
َ
  َ�َماَل  تْمَرأ

َ
ِقيَاَنةِ  يَْومَ  َجاءَ  ِِْحَدتُهَما ِِل

ْ
[ابوداود و نسائي و ترمذي و  .»َنائٌِل  وَِشّقهُ  تل

(توجه نمايد)، در  آنكه دو زن داشته و به يكي از آن دو گرايش داشته باشد« يعني: ابن ماجه]
  .»روز قيامت يك جانب وي كج و مايل است

ي  داشته شده است، ستم دربارهعدالتي كه در اين حديث از آن برحذر  بي گرايشي و
روايت شده كه ميان زنانش رضوان اهللا  حق و حقوق اوست. براي همين از آن حضرت

ت تَلُّهمّ  فرمود:  مي عليهن با عدالت نوبت را ميان آنان نگه داشته و َِ َِ  َه
ّْ ُك  ِ�يَما قَ ْملِ

َ
 أ

ِِ  فَالَ  ْم
ُك  ِ�يَما ََلُ ْملِ ْملُِك  َوالَ  �َ

َ
 يعني: .و ترمذي و نسائي و ابن ماجه][ابوداود  .»أ

خداوندا اين قسمت و سهم دهي من در آن چيزي است كه اختيارش را دارم پس مرا بخاطر «
 .»آنچه در كف اختيار تو است و در دست من نيست بازخواست مفرما!

 عدالت ميان فرزندان:
كند.   مي انسان مسلمان بين فرزندان خويش حتي در قلب خويش با مساوات برخورد

دهد تا باعث ايجاد دلخوري و   نمي برخي را در هديه و بخشش بر برخي ديگر ترجيح
 نيافروزد.شان  تنفر آنان از همديگر نگشته و آتش كينه و دشمني را ميان

دختر رواحه  هگويد: پدرم بخششي در حق من انجام داد و عمر  مي نعمان بن بشير
 بر آن گواهي ندهد. تا رسول خدا شوم  نمي (مادر نعمان) گفت: من راضي

دختر رواحه چيزي  هرفته و بيان داشت: من به پسرم از عمر آنگاه نزد پيامبر
 بخشيدم و او مجبورم ساخت تا يا رسول اهللا شما را به عنوان گواه نگيرم. آن حضرت

ْ�َطيَْت «فرمود: 
َ
كَ  َسائِرَ  أ ِ

َ
ت ِنثَْل  َول َِ انت نيز چنين عطا و آيا به ديگر فرزند« يعني: .»؟َه
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، فَاّ�ُقوت« فرمود: پاسخ داد: خير. آنحضرت .»اي؟ بخششي داده ْ�َ  َوتْعِدَُوت تََّ َ� 

ْوالَِدُ�مْ 
َ
 .»ميان فرزندان تان عدالت كنيداز خداوند ترسيده و در« يعني: [بخاري] .»أ

 عدالت با مردم:
ن، چه مسلمان و چه مردماي  انسان مسلمان خواستار رعايت عدل و انصاف با همه

 باشد. خداوند بر عدم پايمالي حق و حقوق فردي از افراد بشر تاكيد  مي غير مسلمان

ْ َ�بۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي نمايد. خداوند  مي وا َُ ُۡ  َّاَس ٱ َخ
َ
ُ ٓ و از « يعني: .]183شعراء: ال[ ﴾َءُهمۡ َيا

 .»...ارزش اموال مردم مكاهيد

 فرمايد:  مي نيز

َ�  َُّ�مۡ رِمَ َ�ۡ  َوَ� ﴿ ٰ  �ٍ قَوۡ  انُ  َٔ َُ َ�َ  �ّ
َ
ْۚ َ�عۡ  � سُوا ْ عۡ ٱ َِ سُوا قۡ  ُهوَ  َِ

َ
َّقۡ  َرُب ُ  .]8: ةمائدال[ ﴾َوىٰ سِل

كنيد كه آن به  و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت...« يعني:

تان شما را به ستم بر بدين معني كه نبايد دشمني و خصومت ميان .»...تر است تقوا نزديك
 چه دوست چه دشمن با عدئالت رفتار شود.  ،هركسي  آنان وادارد. بلكه حتماً بايد درباره

 فضيلت عدل:

* عدل و داد جايگاهي بس واال و بزرگ نزد پروردگار متعال دارد. خداوند سبحانه و 

قۡ ﴿فرمايد:   مي تعالي
َ
ُطوٓ َوُ َِ ْۖ َ ٱ إِنّ  ا َّ  ُّ ِ ۡ ٱ ُُ قۡ س و عدالت ...« يعني: .]9حجرات: ال[ ﴾ِط�َ َِ ُُ

 .»دارد كنيد كه خدا دادگران را دوست مى

ي  يك امام عادل دربارهي  گويد: عمل و كرده  مي صحابي عاليقدر حضرت ابوهريره
بمدت يكصد سال برتر اش  ميان خانوادهطول يك روز از عبادت فرد عابد دررعايايش در 

 است.
ي  كنند كه فرستاده  مي امنيت و آرامش اوست. تعريفي  ه* عدالت در اين دنيا ماي

آمده و ايشان را ديد كه زير درختي خوابيده  يكي از پادشاهان به ديدار حضرت عمر
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زده شده و گفت:  ينگونه بدون نگهبان خوابيده شگفتاست. از اينكه حاكم مسلمين ا
 .ن خفتي، اي عمر!حكومت راندي در آن عدالت را رعايت كردي، پس در امن و اما

به عمر بن اي  باشد. يكي از واليان نامه  مي * عدالت پايه و اساس حكومت
نوشته و از او درخواست پول فراواني براي بناي حصاري گرداگرد پايتخت  عبدالعزيز

واليتش نمود. عمر به او نوشت: حصار چه سودي دارد؟ آن را با عدل وداد پاسداري نما 
 .دار! ستم و ظلم پاكيزهيش را از ها و راه

* عدل و داد امنيت را براي ضعيفان و تهي دستان به همراه داشته و آنان در چنان 
 نمايند.  مي محيطي احساس سربلندي و افتخار

 پراكند.  مي * عدالت، ميان مردم، چه حاكم و چه محكوم، محبت و دوستي
ز ورزيدن بازداشته، از * عدالت ستمكار را از ستم كردن و طمعكار را از حرص و آ

 نمايد.  مي و آبروي مردم پاسداري ها حق و حقوق و دارايي

 ظلم:

ّ َ�ۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال از ظلم و ستم برحذر داشته و ََ َ ٱ ََ َّ  ٰ ا فًِ� َ� ُّ �َ 
عۡ  ُل َُ ٰ ٱ َُ َّ ونَۚ ل ُُ ا لِ َُ ُرُهمۡ  إِّ�  ٱ �ِيهِ  َخُص �َشۡ  �ٖ ِ�َوۡ  يَُؤّخِ

َ
و خدا « يعني: .]42[إبراهيم:  ﴾٤ رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

كنند غافل مپندار جز اين نيست كه [كيفر] آنان را براى روزى به تاخير  را از آنچه ستمكاران مى

 و نيز: .»شود اندازد كه چشمها در آن خيره مى مى

ِينَ  لٞ فََو�ۡ ﴿  َّ ِ ْ  ّل وا ُُ ِ��ٍ  �ٍ يَوۡ  َعَذابِ  ِمنۡ  َظلَ
َ
. پس واى بر كسانى ..« يعني: .]65زخرف: ال[ ﴾ُ

 .»كه ستم كردند از عذاب روزى دردناك!

َ� ﴿همچنين فرموده است: 
َ
ِ ٱ ََةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  َّ َّ ُِ�َ ل هان كه « يعني: .]18[هود:  ﴾لِ

 .»خدا بر ستمگران است لعنت

مَ  تّ�ُقوت«نيز ما را از ستم برحذر داشته و فرموده است:  پيامبر
ْ
ل ُّ إِنّ  تل

مَ  فَ
ْ
ل ُّ  تل

ِقيَاَنةِ  يَْومَ  ُظلَُماٌت 
ْ
ي روز قيامت ها از ظلم بپرهيزيد، زيرا ظلم تاريكي« يعني: [مسلم]. »تل
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مُلوم، ودعوة ـثالث دعوتت مّتجاِات: دعوة تََائم، ودعوة تل« همچنين: .»...است

 شود:   مي سه دعاء بدون شك قبول« [بيهقي] يعني: .»مّافرـتل
 دعاي روزه دار،
 و دعاي مظلوم

 .»دعاي مسافرو 

مُ « فرمايد:  مي يا اينكه لِ ّْ ُم
ْ
ُخو تَ

َ
لِمِ  أ ّْ ُم

ْ
ُمهُ  الَ  تَ لِ ُْ ُمهُ  َوالَ  َُ لِ ّْ ُ  يعني: [بخاري] .»�

 .»...نمايد  نمي كند، و به او خيانت  نمي مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم«

 اقسام ظلم:

 ظلم انسان به نسبت پروردگارش:
كفر ورزد. خداوند  خويش باور نداشته و به خداوند آن است كه انسان به آفريدگار

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ� ﴿فرمايد:   مي شمرده و ها ظلم ترين شرك به خود را از بزرگ ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنّ  َّ  كَ سّ�ِ
... به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى بزرگ « ] يعني:13[لقمان:  ﴾َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ 

 .»است

 ستم انسان بر همنوعانش:
كند. ناسزا گفتن، ستاندن   مي وقتي فرد ستمكار به مال و جان و حريم ديگران تجاوز

و تجاوز به حق و حقوق آنان ظلم بوده و فرد مسلمان از تمام اين اعمال به  ها اموال آن
 دور است.

 ستم انسان بر خويشتن:
حانه و تعالي با ارتكاب گناهان و كارهاي ناروا و دور افتادن از راه و مسير خداوند سب

 شود.  مي و پيروي از شيطان، واقع
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 سزاي ستمكاري:

ََْدُرونَ «به يارانش فرمود:  روزي پيامبر
َ
ُمْالُِس  َنا أ

ْ
دانيد كه چه كسي  مي« يعني: .»تَ

ميان ما ورشكسته كسي است كه پول و كااليي گفتند: در .»مفلس و ورشكسته است؟

ْ  ِِنّ  « فرمود: نداشته باشد. آن حضرت َِ  ِننْ  ُمْالَِس تَ ّن
ُ
ِت  أ

ْ
ِقيَاَنةِ  يَْومَ  يَة

ْ
ةٍ  تل الَ ََ ِِ 

ِت  َوَزَ�ةٍ  َوِصيَامٍ 
ْ
ت َشتَمَ  قَدْ  َو�َة َِ َف  َه َِ ت َوقَ َِ َ�َل  َه

َ
ت َناَل  َوأ َِ ت َدمَ  وََسَاَك  َه َِ َب  َه  َوَضَ

ت َِ ت َ�يُْعَطى َه َِ نَاَِهِ  ِننْ  َه َّ ت َح َِ نَاَِهِ  ِننْ  َوَه َّ إِنْ  َح
نَاَُهُ حَ  فَنِيَْت  فَ نْ  َ�بَْل  َّ

َ
ْقَض  أ ُُ 

َِ  َعلَيْهِ  َنا ِخ
ُ
 [مسلم و ترمذي] .»تَّارِ  ِف  ُطِرحَ  �ُمّ  َعلَيْهِ  َ�ُطرَِحْت  َخَطايَاُهمْ  ِننْ  أ
آيد در   مي ميان امتم كسي است كه به روز قيامت با نماز و روزه و زكات=مفلس د« يعني:

هم ساخته مال اين را خورده، خون اين را ريخته و حاليكه اين را دشنام داده و اين را به زنا مت
شود به اين هم از حسنات و   مي و حسناتش داده ها اين را زده است، و به اين از نيكي

شود، اگر حسناتش قبل از اداي حقوق كه بر وي است، تمام شود از   مي يش دادهها نيكي
 .»شود  مي افگنده گرفته شده و بر دوشش نهاده شده و سپس به آتششان  گناهان

بر اداي حق و حقوق افراد، پيش از آنكه روز قيامت و حسابرسي آنان توسط  پيامبر

َُؤّدنّ «فرمود:   مي خداوند متعال فرابرسد،تاكيد فراوان داشته و
َ
ُُقوَق  ُ

ْ
  تل

َ
َها ِِل ْهلِ
َ
 يَْومَ  أ

ِقيَاَنةِ 
ْ
َّ  تل َقادَ  َح اةِ  ُُ َّ َحاءِ  َِل

ْ
َل
ْ
ا ِننَ  تل َّ َقْرنَاءِ  ةِ تَ

ْ
بخداوند قسم كه « يعني: [مسلم] .»تل

شاخ از  بي حقوق را به صاحبانش در روز قيامت خواهيد پرداخت و حتي قصاص گوسفند
 .»شود  مي گوسفند شاخدار گرفته

حق تمامي مخلوقات در روز قيامت بازپس گرفته خواهد شد و حتي به بز بدون 
شود تا حقش را از ديگري   مي داده شاخي كه توسط بز شاخدار مضروب شود، شاخ

ٍ  ِ�يدَ  َظلَمَ  َننْ « فرمايد:  مي گرفته بگيرد. پيامبر ِْ رِْض  ِننَ  ِش
َ
 َسبْعِ  ِننْ  ُطّوقَهُ  تأل

رَِض�َ 
َ
كسيكه باندازهء يك وجب از زمين ظلم نمايد، از هفت زمين آن « يعني:[متفق عليه] . »أ

 .»شود  مي وجب بر گردنش حلقه
كه ستمي رواداشته و چيزي را كه حق او نيست تصاحب نمايد، در  بنابراين هركس
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ننگ وي گشته و خداوند متعال وي را در روز قيامت ي  روز قيامت آن چيز وبال و مايه
 بخاطر ستمي كه در اين جهان رواداشته است عذاب خواهد داد.

ِِ  تََّ  ِِنّ «فرمايند:   مي در اين باره پيامبر خدا ُْم
َ
َ  ُّ ِل َّ لأِ: يؤخر عقاِه)  اَِمِ َ  َح

ت هُ  ِِذَ َِ َخ
َ
تْهُ  ََمْ  أ ْالِ دهد و چون او را   مي خداوند براي ظالم مهلت« يعني: [متفق عليه]. »ُُ

و سپس اين آيه را تالوت فرمود:  .»كند  نمي بگيرد و مورد مؤاخذه قرار دهد رهايش

خۡ  سَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ ُ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ َ�ٰ  ِ�َ وَ  ُقَرىٰ لۡ ٱ ُ ٌة َُ خۡ  إِنّ  لِ

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ ُ

َ
ُ  ٌَ ي َِ  .]102[هود:  ﴾١ َُ

گونه بود [به قهر] گرفتن پروردگارت وقتى شهرها را در حالى كه ستمگر بودند  و اين« يعني:
 .»گرفت آرى [به قهر] گرفتن او دردناك و سخت است [به قهر] مى

ِّ  ِعبَاِدى يَا« :فرمايد  مي چنين نقل ةاز خداوند رب العز رسول خدا  َحّرْنُت  ِِ

مَ 
ْ
ل ُّ ْاِس  َعَ  تل تُهُ  �َ

ْ
اََُموت فَالَ  ُ�َّرًنا َِِْنَُ�مْ  وََجَعل َُ اي بندگانم، من « يعني:[مسلم]  .»�َ

ميان شما نيز حرام ساختم، پس به يكديگر ظلم و م را بر خويش حرام كردم، آنرا درظلم و ست
 .»ستم نكنيد

ه است كه از ظلم و ستم دوري جسته و پشتيبان ستمكاران لذا فرد مسلمان شايست
 گويد:  مي شاعر بايد همواره به ياد داشت كهي  نباشد. اين گفته

اال تظــلم رً تَــدِ قْ  نَّ إذا مـا كنـتَ مُ
 

مِ فالظلـم تر  ــدَ بَاهُ إىل الـنـَّ قْ  جـع عُ
 

ــــهٌ ـعيـناك والتنـام  نْتَبـِ  مظلوم مُ
 

يـ  ـمِ يـدعو عليـك وعَ ـنـَ  نُ اهللا مل تَ
 ج

 يعني:
 ســتم روا مــدار چــون تــوان آن داري

 

ــاري   ــدارد ب  كــه جــز پشــيماني ســتم ن
 

 تو در خـوابي و مظلـوم بيـدار اسـت    
 ج

 كند و بيـدار اسـت خـدايت     مي دعايت 
 

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 صبر 

ني را ديد كه در كنار قبري نشسته و گذشت. ز  مي از كنار قبرستاني روزي پيامبر

ِِ تََّ  تَِّك « به او فرمودند: براي فرزندش كه مرده بود ميگريست. پيامبر ِِ  .»َوتْص
آن زن گفت: رهايم كن! مصيبتي كه بر من وارد  .»از خدا پروا كن و صبر پيشه كن« يعني:

 آمده است، بر سر تو نيامده است.
نيده و رفت، زن او را نشناخته بود. به او گفتند: آن شخص از او روي بر گردا پيامبر

رفت و از وي معذرت خواهي  پيامبري  سوي خانه بود. زن با عجله به رسول خدا

ُ  ِِّ�َما«به او گفت:  نمود. او گفت: ببخشيد، شما را نشناختم. پيامبر ِْ َّ  ِعنْدَ  تَ

ْدَنةِ  َّ   تَ
َ
و�
ُ
نخست بروز مصيبت ي  (واقعي) تنها در لحظهصبر « يعني: [متفق عليه] .»تأل

 م وارد آمدن مصيبت صبر پيشه كند.آري، انسان بايد بهنگا .»است
اسالم آوردند. كفار از اسالم آوردن  عمار بن ياسر و پدرش ياسر و مادرش سميه

آگاه شدند، آنها را گرفته و در بندشان كردند. آنان را به سختي شكنجه دادند. هربار  ها آن

ت آل ياَ! فإن موعد�م «فرمودند:   مي گذشت به آنها  مي از كنار آنها كه پيامبر ًِ ص

آل ياسر  .»اشيد كه وعده گاه تان بهشت استخاندان ياسر! بردبار ب« يعني: [حاكم] .»تلنة
آوردند. تا اينكه   مي شد تاب  مي يي كه بر آنها واردها صبر نموده و در برابر تمام شكنجه

از شدت شكنجه شهيد شدند. پسر نيز بعدها در يكي از ميادين جنگ  ادر عمارپدر و م
سوي بهشت گشتند و به صورت ضرب  و همگي جزو گروه سبقت كنندگان بهشهيد شده 

 المثلي براي بردباري و تحمل اذيت و آذار درآمدند. 
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 صبر (شكيبايي) چيست؟
ند بدان امر فرموده پايبند باشد و صبر و شكيبايي آن است كه انسان بر آنچه كه خداو

 ها شود دوري نمايد. قلباً به سختي  مي آن را بطور كامل ادا كند. از چيزي كه باعث نهي آن
به اش  آيد راضي باشد. آراستگي فرد مسلمان پايبندي  مي و مشكالتي كه برايش پيش

بدبياري و  ، گريه و زاري نكردن و ناراحت نبودن او در هنگامها صبر، تحمل سختي

ٰ ﴿فرمايد:   مي تلخي ايام است. خداوند متعال َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َُوا ْ سۡ ٱ َءاَم َُوا ِ  ََِعي ِ ٱب َۡ وٰ ٱوَ  سّص

ِ� سّصلَ  ة
َ ٱ إِنّ  ِ�نَ لّ�ٰ ٱ َمعَ  َّ ايد از  اى كسانى كه ايمان آورده« شريفه:ي  معني آيه .]153: ةبقرال[ ﴾١ َِ

 .»زيرا خدا با شكيبايان استشكيبايى و نماز يارى جوييد 

صبر و تحمل آزار آورترين مثال براي  شگفت پيامبران خداوند درود خدا بر آنان باد،
ي بسياري را در راه ها سختي باشند. رسول اهللا  مي سوي خداوند به خاطر دعوت به

گسترش اسالم تحمل كرده است، چنانكه اهل قريش دعوت اسالم را رد كرده و به او 
 دادند. او را قبول نداشته و همسايگانش كه مشرك بودند به آزار ايشان  مي مدشنا
در مقابل آن جز  گذاشتند. پيامبر  اش مي پرداختند و خس و خاشاك را در مقابل خانه  مي

و  شكيبايي پيامبري  درباره صبري زيبا و پسنديده كاري نكرد. عبد اهللا بن مسعود

ِّ «گويد:   مي ت و آزار مشركان،بردباري ايشان در برابر اذي
َ
رُ  َكَ ُُ �ْ

َ
  أ

َ
َِّبّ  ِِل ِْك  ت َُ 

ِبه)  َْ ُ نِْبيَاءِ  ِننَ  نَِبّيال�
َ
َ�هُ  تأل ْدَموْهُ  قَْوُنهُ  َضَ

َ
حُ  وَْهوَ  ،لأصاِوه وجرحوه) فَة َّ ْم  وَْجِهِه، َ�نْ  تّلمَ  َُ

ِِ  تْغِارْ  تَلُّهمّ  :َوَ�ُقوُل  إِّ�ُهمْ  ِلَقْو
عْ  الَ  فَ  را گويي همين اآلن پيامبر« يعني: [متفق عليه]. »لَُمونَ َُ

كند كه قومش او را زدند   مي اهللا عليهم حكايت ةنگرم! در حاليكه او از يكي از پيامبران صلوا  مي

گفت: خداوندا قومم را   مي كرد و  مي پاكاش  و آغشته به خونش كردند و او خون را از چهره
 .»انندد  نمي بيامرز، زيرا آنها

فرمايد:   مي خداوند متعال پيامبرانش را بخاطر صبرشان بسيار توصيف كرده است و

ََ ندۡ  عِيَل َ�ٰ نسۡ ﴿ ّٞ  ِل� ِكفۡ لۡ ٱ َوَذا رِ� ِ�نَ لّ�ٰ ٱ ّمِنَ  ُُ دۡ  ٨ َِ
َ
ٓۖ رَۡ�َ  ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َخلۡ َوُ ََا  ّمِنَ  إِّ�ُهم َِ

د كن] كه همه اعيل و ادريس و ذوالكفل را [ياو اسم« : يعني .]86-85نبياء: أل[ا ﴾٨ لِِح�َ لّ�ٰ ٱ
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 .»خود داخل نموديم چرا كه ايشان از شايستگان بودند  و آنان را در رحمت از شكيبايان بودند.

ۡ ۡص ٱفَ ﴿فرمايد:   مي باز ا َِ َُ ََ  َ ََ ْ  َص ْوسُوا
ُ
پس « معني آيه: .]35حقاف: أل[ا ﴾سّرُسلِ ٱ ِمنَ  مِ َعزۡ لۡ ٱ ُ

 .»نستوه (الولعزم) صبر كردند صبر كن ...گونه كه پيامبران  همان
پيامبران اولولعزم (نستوه): نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد، هستند. سالم و 

 درود خدا بر آنان باد.

َۡ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال بَۡت  َولََق ّذِ ْ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسلٞ  َُ وا ُ ََ ٰ  فََص ْ  َما َ�َ بُوا ّذِ َُ  ْ وُذوا
ُ
 َوُ

ٰ  َحّ�ٰ  تَٮ
َ
و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند ولى بر آنچه « يعني: .]34نعام: أل[ا ﴾ََاََۡ�ُ  ُهمۡ �

 .»...ى كردند تا يارى ما به آنان رسيدتكذيب شدند و آزار ديدند شكيباي

َۡ  إَِّا﴿فرمايد:   مي پيامبرش ايوبي  بارهخداوند متعال در ََ  َُ َعبۡ لۡ ٱ مَ ّ�ِعۡ  �ۚ َصابِرٗ  هُ َ�ٰ َو
ّوابٞ  ۥٓ إَِّهُ 
َ
كار  اى به راستى او توبه ... ما او را شكيبا يافتيم چه نيكوبنده« يعني: .]44[ص:  ﴾ُ

آنها ي  مردي بود داراي مال و اهل و عيال بسيار، و خداوند او را با همه ايوب، .»بود
هاي طوالني دامنگير وي شد. نه از  آزمود و سنجيد. مريض گشته و بيماريش طي سال

 .روت و نه از فرزندان چيزي نماند. بجز همسرش كه با صبر و بردباري در كنارش ماندث
مثال بسيار بزرگي براي صبر بود او به قضا و قدر از جانب خداوند ايمان  ايوب

ماند. خداوند به   مي داشت. زبان او پيوسته در حال ذكر بود و در قلب خويش شكر گزار
از آب سرد خارج ساخت اي  زمين بكوبد و برايش چشمهاو امر كرد كه با پاهايش بر 

آنگاه به او فرمود تا با آن خود را بشويد و از آن بنوشد. آنحضرت اين كار را كرد و 
خداوند درد و مريضي و نا خوشي را از او دور ساخت و دوباره به او سالمتي و زيبايي و 

برابر صبرش به وي عطا فرمود.  مال بسياري را باز گردانده و فرزندان نيكوكاري را در

هۡ  ۥٓ َ�ُ  ََاَوَوَهبۡ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال در اين باره
َ
َّا ةٗ رَۡ�َ  ّمَعُهمۡ  لَُهمَوِمثۡ  ۥلَهُ ُ َۡ  ّمِ  َرىٰ َوذِ

 ِِ ْو
ُ
 ٱ ِ�

َ
و [مجددا] كسانش را و نظاير آنها را همراه آنها به او « يعني: .]43[ص:  ﴾٤ ُِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 .»ى از جانب ما و عبرتى براى خردمندان باشدبخشيديم تا رحمت



 اخالق اسالمي  138

 

 مزيت صبر: 
دهد. خداوند  كنند ثواب بزرگ و پاداش بسيار مي  مي پروردگار به كساني كه صبر پيشه

ِ ﴿مايد: فر  مي متعال ِ�نَ لّ�ٰ ٱ َو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١ َِ
َّ  ٓ َ�ٰ  إَِذا

َ
ُ َۡ ْ َقاسُوٓ  ّمِصيَبةٞ  ُهمَب ِ  إَِّا ا ّ َِ  ٓ  هِ َ�ۡ إِ  نّ�ا

ُعونَ َ�ٰ  َِ ١  ٰ ََ ْو
ُ
ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  �َِك ُ ۖ َورَۡ�َ  ّرّ�ِِهمۡ  ّمِن تٞ َصلََ� ٰ  ةٞ ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوُ هۡ س ونَ ُُ َُ : ةبقرال[ ﴾١ ََ

... و مژده ده شكيبايان را. [همان] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد « ] يعني:155-157
گرديم. بر ايشان درودها و رحمتى از  باز مىسوى او  گويند ما از آن خدا هستيم و به ىم

 .»يافتگان [هم] خود ايشانند پروردگارشان [باد] و راه

ا﴿فرمايد:   مي باز در جايي ديگر َُ َّ  إِّ� ونَ لّ�ٰ ٱ يَُو ُ َِ  َۡ
َ
ابٖ  بَِغۡ�ِ  َرُهمُ ََ  .]10زمر: ال[ ﴾ِح

 .»خواهند يافت حساب [و] به تمام ترديد شكيبايان پاداش خود را بى ... بى« يعني:

ْعِطيَ  َنا« فرمايد:  مي پيامبر
ُ
َحدٌ  أ

َ
ت َ�َطاءً  أ وَْسعَ  َخْ�ً

َ
ِ  ِننْ  َوأ ِْ َّ  [متفق عليه] .»تَ

 نيز .»از صبر داده نشده استتر  براي هيچكس بخشش و عطائي بهتر و وسيع« يعني:

يُب  َنا«فرمايد:   مي َِ لِمَ  يُ ّْ ُم
ْ
ٍب  ِننْ  تَ ََ  َوالَ  َهمّ  َوالَ ض) لمر َوَصٍب  َوالَ لَعب)  نَ

ذًى َوالَ  ُحْزنٍ 
َ
َّ  َ�مّ  َوالَ  أ ْوَكةِ  َح َّ اُكَها تَ ََ ُ �،  

ّ
[متفق . »َخَطايَاهُ  ِننْ  َِِها تَُّ  َ�ّارَ  ِِال

رسد حتي   نمي هيچ خستگي و مرضي، غم و اندوه و اذيت و شكنجه به مسلمان« يعني: عليه]
 .»آمرزد  مي در برابر آن گناهانش را خلد، مگر اينكه خداوند  مي خاري كه بپايش

 انواع صبر:
 صبر انواع بسياري دارد از جمله:

صبر بر عبادات، در برابر گناهان، صبر در هنگام بيماري، صبر در گرفتاري، بر فقر و 
 دستي و صبر بر اذيت و آزار مردم.تنگ

 
 
 



 139  صبر

 

 صبر بر عبادات:
 ها چرا كه به انجام رساندن آنفرد مسلمان بايد بر عبادات خويش صبر داشته باشد، 

، نيازمند ها به بهترين نحو ممكن، در اوقات مخصوص خود و همچنين پايبندي بر آن

ۡ ۡص ٱوَ ﴿فرمايد:   مي سعي و تالش بسيار است. خداوند متعال به پيامبرش َك َ�فۡ  َِ  َمعَ  ََ
ِينَ ٱ َّ  َۡ ِ  َرّ�ُهم ُعونَ يَ وٰ لۡ ٱب ََ ِ َغ ونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ة َُ و با كسانى كه « يعني: .]28كهف: ال[ ﴾ۥَههُ َۡ وَ  يُرِ�

 و .»خواهند شكيبايى پيشه كن خوانند [و] خشنودى او را مى پروردگارشان را صبح و شام مى

 ﴿فرمايد:   مي
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوُ

َ
ِ  لََك ُ ۡ ۡص ٱوَ  ةِ سّصلَوٰ ٱب َِ و كسان خود را به « ] يعني:132[طه:  ﴾َهاَعلَيۡ  َط

دهيم و  با باش ما از تو جوياى روزى نيستيم ما به تو روزى مىنماز فرمان ده و خود بر آن شكي
 .»فرجام [نيك] براى پرهيزگارى

 صبر در برابر گناهان: 
آرايند دوري جويد، و البته اينكار   مي يي كه انجام گناه را برايشها فرد مسلمان فريب

اجر�ن نن مهـأفضل تل« فرمايد:  مي قوي است. پيامبراي  نيازمند صبر بسيار و اراده

 يعني: [طبراني] .»أفضل تلهاد نن جاهد ناّه ف ذتت تَهجر نا ن� تَ عنه، و
بهترين هجرت كنندگان كسي است كه از آنچه خداوند نهي فرموده است هجرت و دوري «

مبارزه  گزيند. و بهترين مبارزه و جهاد آنكسي است كه با نفس خويش بخاطر خداوند
 .»نمايد

 گام مريضي:صبر در هن
هنگامي كه فرد مسلمان بر مريضي خويش كه خداوند او را به آن مبتال ساخته است، 

ِصيَب  َننْ « فرمايد:  مي دهد. آنحضرت  مي كند خداوند به او بهترين پاداش را  مي صبر
ُ
  أ

يبَةٍ  َِ ، ِف  ُِِم وْ  َناِلِ
َ
ِدهِ  أ َّ تََمها َج َِ ها فَلَمْ  فَ ُِ َْ َ �  

َ
نْ  تَِّ  َعَ  َحّقا َكنَ  تَّاِس  ِِل

َ
ْضِارَ  أ َُ 

 ُ
َ
كسي كه مصيبتي جاني يا مالي ببيند و آن را مخفي نگاه داشته و پيش « يعني: [طبراني] .»ل

 .»كسي شكوه و ناله نكند، بر خداست كه او را بيامرزد
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، صرع داشت و از لشود بانو ام زفر  مي صبر مسلمان باعث ورود او به بهشت

 ِِنْ « فرمايد:  مي به او كند كه از خداوند برايش شفا بخواهد، پيامبر تقاضا مي پيامبر

ِْت  ِشئِْت  َِ َنّةُ  َوََِك  َص
ْ
نْ  تََّ  َدَعْوُت  ِشئِْت  َوِّنْ  تل

َ
َعاِ�يَِك  أ خواستي شكيبايي « يعني: .»ُُ

و به  .»پيشه كن و بهشت از آن تو باشد. و خواستي از خداوند بخواه تا تو را از بيماري برهاند
صبر كند تا در آخر به بهشت وارد شود. اش  كند كه در برابر مريضي  مي او گوشزد

ت« فرمايد:  مي در يك حديث قدسي خداوند تَلَيُْت  ِِذَ بِِبَسَيْهِ  َ�بِْدى ت�ْ
لعيِيه)  ِبَ

 َ َِ ََ َنّةَ  ِننُْهَما َعّوْضتُهُ  فَ
ْ
بيبش (يعني: را به فقدان دو حاي  هرگاه بنده« يعني: [بخاري] .»تل

 .»دهم  مي نور دو چشمش) مبتال كنم و صبر كند در عوض آن به وي بهشت

 صبر در هنگام گرفتاري:
شود صبر نمايد.   مي وارداش  مسلمان در برابر مصيبتي كه بر جان و مال و خانواده

ُقوُل « فرمايد:  مي پيامبر   تَُّ  َُ
َ
َعال ُمْؤِنِن  لَِعبِْدى َنا �َ

ْ
ت َزتٌء،جَ  ِعنِْدى تَ  َ�بَْضُت  ِِذَ

ْهلِ  ِننْ  َصِايّهُ 
َ
يَا، أ بَهُ  �ُمّ  تّل�ْ َّ   تْحسَ

ّ
َنّةُ  ِِال

ْ
فرمايد:   مي خداوند متعال« يعني: [بخاري] .»تل

مؤمنم محبوب اهل دنيايش را بگيرم و او تنها بخاطر من صبر نمايد، نزد من ي  هرگاه از بنده

 ينان از كنار افرادي گذشت كه با صداي بلند گريهنش يكي از باديه .»جزايي جز بهشت ندارد
 كردند. پرسيد: چه شده است؟ گفتند: كسي از ايشان مرده است. گفت (جز اين  مي

 خواهند و قضا و حكم او را دشوار  مي بينم كه از دست پروردگار خويش فرياد رسي  نمي
 .)اند دانند و روي از پاداش او گردانيده  مي

چنانچه صبر كني تقدير بر تو روا شده و تو بخاطر آن پاداش « :اند فرموده امام علي
 .»تابي كني تقدير بر تو جاري شده و تو گناهكاري! بي كني. و اگر  مي دريافت
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 صبر بر اذيت و آزار مردم:
لِمَ  ِِنّ « فرمايد:  مي پيامبر ّْ ُم

ْ
ت تَ ُ  تَّاَس  ُ�َالًِطا َكنَ  ِِذَ ِِ َْ تهُ  َعَ  َو�َ ذَ

َ
 ِننَ  َخْ�ٌ  مْ أ

لِمِ  ّْ ُم
ْ
ى تَ ِ

ّ
ُ  َوالَ  تَّاَس  ُجَالُِط  الَ  تَ ِِ َْ َ تُهمْ  َعَ  ي ذَ

َ
چنانچه مسلماني « يعني: [ترمذي] .»أ

با مردم درآميخته و بر اذيت ايشان شكيبايي نمايد او بهتر است مسلماني كه با مردم درنياميخته و 
 .»كند  نمي بر آزار ايشان شكيبايي

 يده:صبر ناپسند
 هرجور صبري پسنديده نيست. صبر در موارد زير مكروه است:

 صبر بر گمراهي و كوتاهي در عبادات و يا از دست دادن بعضي از فرايض مكروه
 باشد.  مي

تواند آن را از خود دفع كند   نمي اما صبر پسنديده آن است كه در برابر باليي كه انسان
 عا در آن ضرري نباشد صبر نمايد. اما وقتيو يا از آن خالص شود و يا باليي كه شر

تواند اين ضرر را از خود دور نموده و آن را برطرف كند صبر كردن قابل قبول نيست.   مي
 فرمايد:  مي خداوند

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ َّ  ٰ ۡ ٱ ُهمُ تََوّفٮ ٰ س ََ ِهمۡ  َظاسِِ�ٓ  �َِكةُ َُ َِ َُف
َ
ُ  ْ َُۡمۖ  �ِيمَ  قَاسُوا َ َُ  ْ َّا قَاسُوا َُ  َۡ ُۡ ُم  ِ�  َعفِ�َ ََ

 ٱ
َ
ْ قَاسُوٓ  ِض� �ۡ� سَمۡ  ا

َ
� تَُ�نۡ  �

َ
ِ ٱ ُض ُ ْ  ِسَعةٗ َ�ٰ  َّ ُروا َِ ََُها �َ  ۚ ٰ  �ِيَها ََ ْو

ُ
  �َِك فَُ

ۡ
ٰ َمُ َُّمۖ  ُهمۡ َوٮ َه ََ  ٓ  َءۡت وََسا

اند [وقتى] فرشتگان  كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده« يعني: .]97نساء: ال[ ﴾٩ َمِصً�ا
دهند ما در زمين از مستضعفان  د در چه [حال] بوديد پاسخ مىگوين گيرند مى جانشان را مى

گويند مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد پس آنان جايگاهشان دوزخ  بوديم مى
 .»است و [دوزخ] بد سرانجامى است

 كنند:  مي اموري كه به صبر و شكيبايي نمودن كمك

 بين خواهد رفت. شناخت زندگي دنيا، اينكه دوام نداشته و از 
 سوي او ط از آن خداوند است و سرنوشتش بهفهم اينكه اول و آخر پادشاهي فق
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 باشد.  مي
از جانب  ها ي نيكو در نزد خدا يقين داشته و بداند كه بهترين پاداشها به پاداش

َجۡ ﴿فرمايد:   مي خداوند در انتظار صابران است. خداوند متعال ََ ِينَ ٱ زَِ�نّ َو
َّ  ُ ََ ْ وٓ َص َۡ  ا

َ
 َرُهمُ

حۡ 
َ
نِ بُِ ْ  َما ََ عۡ  َ�َُوا لُونَ َُ ...و قطعا كسانى را كه شكيبايى كردند به بهتر «يعني:  .]96نحل: ال[ ﴾َُ

 .»كردند پاداش خواهيم داد از آنچه عمل مى
يقين داشتن به اينكه نصرت و ياري خداوند نزديك است و از جانب وي گشايشي 

در نا اميدي بسي اميد است، پايان «اني است. در پس هر سختي آس حاصل خواهدشد.
حتما و  ها پادداش خداوند به مبتاليان به سختي و دشواريي  وعده». شب سيه سپيد است

ِ لۡ ٱ َمعَ  فَإِنّ ﴿فرمايد:   مي حقق خواهد يافت. خداوند متعالبدون شك ت ّۡ ً  ُع ّۡ ُ  َمعَ  إِنّ  ٥ ا�
ِ لۡ ٱ ّۡ ٗ  ُع ّۡ ُ پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است. آرى با « يعني: .]6-5شرح: ال[ ﴾٦ ��

 .»دشوارى آسانى است

كند كه خدا   مي ياري طلبيدن از خداوند و پناه بردن به دامان او. فرد مسلمان احساس

وٓ ۡص ٱوَ ﴿فرمايد:   مي كند. خداوند متعال  مي با او است و از او مراقبت ُ َِ ْۚ َ ٱ إِنّ  ا  َمعَ  َّ
ِ�نَ لّ�ٰ ٱ  .»... و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است« يعني: .]46ل: نفاأل[ا ﴾َِ

پيروي كردن از اهل صبر و شكيبايي. تأمل در زندگاني صبرپيشگان و انواع و اقسام 
 به خصوص پيامبران و انبياي خدا. يي بر كه برسرشان آمده است،ها بال و سختي

 ور به اينكه آنچه بر انسانايمان به قضا و قدر خدا و اينكه ناگزير محقق خواهد شد. با
 آمد، و چيزي كه از سرش گذشته  مي آيد گريزي از آن نبوده است و بايد پيش  مي

ٓ ﴿فرمايد:   مي توانست براي او پيش بيايد. خداوند متعال  نمي ست وباي  نمي َصاَب  َما
َ
 ِمن ُ

 ٱ ِ�  ّمِصيَبةٖ 
َ
ُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ� َِ َُف

َ
ن لِ َ�بۡ  نمِّ  ُٖ ََِ�ٰ  ِ�  إِّ�  ُ

َ
ُ  َ َۡ �ّ ۚٓ َها

َ
ٰ  إِنّ  ُ ِ ٱ َ�َ  سَِك َ� َّ  ٞ� َِ َ � 

  َ� ّلَِكيۡ  ٢
ۡ
ْ َسوۡ تَُ ٰ  ا ْ َ�فۡ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ ٓ  رَُحوا ا َُ ِ ٰ  ب هيچ « يعني:. ]23-22حديد: ال[ ﴾...ُ�مۡ َءاتَٮ

را پديد مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما [= به شما] نرسد مگر آنكه پيش از آنكه آن 
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شما رفته اندوهگين  آوريم در كتابى است اين [كار] بر خدا آسان است. تا بر آنچه از دست
 .»...شادمانى نكنيد  است ه به شما دادهنشويد و به [سبب] آنچ

خودداري از عجله، خشم، دلتنگي، اندوه و نا اميدي از رحمت خدا. براي اينكه تمام 
 نمايند.  يم تان را سست اينها صبر و پايداري

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 مشورت

خارج شدن براي نبرد مشورت نموده ي  با اصحاب درباره قبل از جنگ بدر، پيامبر
گفت: يا رسول اهللا، ما چنان  و همگي از وي پشتيباني نموده و حتي مقداد بن اسود

برو و بجنگيد و ما  : تو همراه پروردگارتنخواهيم گفت كه بني اسرائيل به موسى گفتند
گوييم برو و ما نيز همراهت هستيم. به اين ترتيب آن   مي ايم، بلكه همينجا نشسته

 رد را صادر فرمودند.خوشوقت گشته و دستور خروج براي نب حضرت
ي چاه بدر اردو زد. حباب ها در مسير حركت بسوي نبرد لشگر در مكاني در نزديكي

گفت: يا رسول اهللا، آيا اين جايگاهي است كه خداوند شما را بدان امر فرموده  بن منذر
است؟ در آن صورت شايسته نيست كه از آن پس يا پيش بيافتيم، يا آنكه تنها يك نظريه 

تنها « يعني: .»مِيدةـتلِل هو تَرأِ وتلرب و« فرمود: جنگي است؟ پيامبري  و حربه

اب گفت: يا رسول اهللا، دراينصورت اين جايگاه مناسبي حب .»جنگي استي  نظريه و حربه
خواست تا لشگر را به نزديك چاه بدر برده و مسلمانان از آن  نيست. و حباب از پيامبر

 كفار از آن گردند.ي  نوشيده و مانع استفاده
نظر او را پسنديده و مطابق آن عمل نمود. پس از آنكه نبرد پايان پذيرفته و  پيامبر

نان به پيروزي بزرگي دست يافته و هفتاد نفر از مشركين به اسارت مسلمانان مسلما
 سرنوشت اسرا با اصحابش مشورت نمايد.ي  خواست تا درباره درآمدند، پيامبر

اين بود كه آنان را مورد عفو قرار داده و از آنان فديه  نظر حضرت ابوبكر صديق
گردنشان را زده و كشته شوند، رسول  بر اين بود كه بخواهند، و نظر عمر بن خطاب

 راي ابوبكر صديق را برگزيد. خدا
*** 
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ميان قومش بود و در كشور سبأ در عهد پيامبر خدا حضرت سليماني  بلقيس ملكه
پرستيدند.   مي به عقل و معرفت شهرت داشت. قوم او به جاي خداوند بزرگ، خورشيد را

ستاد كه در آن او را به ايمان به يگانگي را به او فراي  نامه پيامبر خدا سليمان
 خداوندي كه شريكي ندارد فراخواند.

ُٞ ﴿بلقيس به قومش گفت:  َ إَِ�ّ ََِ�ٰ ِِ ۡل
ُ
� ٓ ْ إِّ�ِ َلُؤا َُ ۡ َها ٱس ُّ

َ
َ ٰ رِ�ٌم  ََ

إَُِّهۥ ِمن ُسلَۡيَ�َٰن  ٢ََ
ِ ٱسّر  ٱسّرِحيِم نَُّهۥ  َّ ْ  ٣� ٱ ّ� َ�ۡعُلوا

َ
� �َُِ لِ َۡ تُوِ� ُم

ۡ
ّ َو� لَُؤاْ  ٣َ�َ َُ ۡ َها ٱس ُّ

َ
َ ٰ ََ قَالَۡت 

وِن  َُ ۡمًرا َحّ�ٰ �َۡشَه
َ
َُت قَاِطَعًة ُ َُ ۡمِري َما 

َ
َُوِ� ِ�ٓ ُ �ۡ

َ
[ملكه سبا] « يعني: .]32-29نمل: ال[ ﴾٣ُ

اى ارجمند براى من آمده است. كه از طرف سليمان است و  گفت اى سران [كشور] نامه
گر مهربان. بر من بزرگى مكنيد و مرا از در اطاعت  ون آن] اين است به نام خداوند رحمت[مضم

حضور شما [تا به حال] كارى را  درآييد. گفت اى سران [كشور] در كارم به من نظر دهيد كه بى

سوي  تار مشورت با قومش گرديد، سپس بهبه اين ترتيب ملكه سبأ خواس .»ام فيصله نداده
 به راه افتاده و خداوند قلب او را براي پذيرش اسالم باز نمود. سليمانپيامبر خدا 

*** 

 نكاتي در رابطه با مشورت:
ي معقول دوستان آگاه خويش را ها مشورت يعني آنكه انسان نظرات صائب و انديشه

درست دست يافته و موارد نادرست ي  گرفته و از آنان كمك فكري بگيرد تا آنكه به ايده
 شن گشته و از آن بپرهيزد. برايش رو

مساوات و شورى. چيزي كه به  در اإلسالم حاكميت بر سه اصل استوار است: عدالت،
توسط اي  سازد نامگذاري سوره  مي وضوح جايگاه واالي شورى را در اسالم آشكار

 باشد.  مي خداوند متعال در قرآن عظيم به نام شوري
ن با مسلمانان، و شنيدن نظرات آنان امر خداوند متعال پيامبرش را به مشورت نمود

اوِرۡ  سَُهمۡ  ِفرۡ ََغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�َۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿فرموده است:  َُ  ٱ ِ�  ُهمۡ َو
َ
 يعني: .]159عمران:  [آل ﴾رِ مۡ ۡ�
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 .»...ه و در كار[ها] با آنان مشورت كنپس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخوا...«
ي از صفات انسان مسلمان دانسته، و آن خداوند تبارك و تعالي مشورت كردن را يك

ِينَ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي را در مقام و منزلت نماز و بخشش قرار داده و ْ سۡ ٱ َّ ْ  سَِرّ�ِِهمۡ  َََجابُوا قَاُموا
َ
 َوُ

مۡ  ةَ سّصلَوٰ ٱ
َ
وَرىٰ  رُُهمۡ َوُ ا ََُهمۡ بَيۡ  ُُ ُّ  و كسانى كه« يعني: .]38شوري: ال[ ﴾٣ يَُفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِم

ميانشان مشورت اند و كارشان در نماز برپا كرده [نداى] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و
 .»كنند ايم انفاق مى است و از آنچه روزيشان داده

آن فرماني از جانب خداوند ي  مشورت در اسالم تنها در مسائلي كاربرد دارد كه درباره
گيرد.   نمي ص شرعي مشورتي صورتموجود نباشد. البته در صورت وجود ن يا پيامبر

چيزي در قرآن نازل نگشته بود اش  كه دربارهاي  پيوسته با اصحاب در هر مساله پيامبر
بدون درنگ  فرمود ولي درصورت بودن وحي از جانب خداوند آن حضرت  مي مشاوره

 نمود.  مي مطابق آن عمل
كه با ياران خويش ام  نديده گويد: هرگز كسي را چون رسول خدا  مي ابو هريره
 مشورت كند.

 ي مشورت:ها فضيلت
شود، و خداوند سبحان او   نمي گيرد هرگز پشيمان  مي كسي كه از مشورت مردم بهره

 شود. پيامبر خدا  مي سوي حق و صواب رهنمون وفيق داده، و بهرا به خير و نيكي ت

 .»تَ ألرشد أموره نن أرتد أمًرت، فَاور فيه تمرًءت مّلًما وفقه«فرموده است: 
آن با فرد مسلماني مشورت ننمايد تا ي  آنكه كاري در پيش دارد، درباره« [طبراني] يعني:

 .»دهد  مي خداوند وي را توفيق هدايت در كارهايش را ارزاني

 دورانديشي، عملكرد درست و نيك انديشي فردي  مشورت عين هدايت بوده، و نشانه
مودن انسان از تجارب ديگران استفاده نموده و در مشورت ني  باشد. بواسطه  مي

ي آنان شريك گشته و بدين ترتيب از اشتباه و ضرر و زيان بدور مانده و پيوسته ها انديشه
 گيرد.  مي بر مسير درست قرار
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 گويد:  مي (شاعر عرب) در مدح حضرت عمر احمد شوقي

هـايا رافع ـور وحـارسَ  ـًا رايــة الشُّ
 

ا بُّكَ جزاك ر  بِّــيـهَ ِ ا عـن حمُ  خيـرً
 

ى البـــالدُ بـــهِ  قَ أْي اجلامعةِ ال تَشْ  رَ
 ج

ا  يهَ قِ شْ دِ يُ ـرْ فَ أْي الْ ـَم اخلـِالف ورَ غْ  رَ
 ج

يرت دهد پروردگار خير از ، اي برافراشته پرچم شوري و اي پاسدار آن«يعني: 
ساز ناموافقت  هرچند باشدش، دهد مملكت را به هالك  نمي راي همگان، هواداران آن

 .»نشان ها راي يكي تنها ندارد جز از تباهي، وليكن
 : نيكوترين وزير، مشورت است.اند و گفته

 گويد:  مي همچنين شاعر

ــا وإنْ  نَ ـحٌ منـك يومـًا دَ  نـَاصِ
 

ـصـِـــهِ  فال  قْ نْأَ عنــه وال تُ  تَ
 

ـابُ أَ  يوإن بَ تـَـــوَ يـــكَ الْ لَ ــرٍ عَ  مْ
 ج

بِي  ــــهِ فشـاورْ لَ صِ  ـبـًا وال تَعْ
 

 .تنأ عنه (تبتعد عنه)، وتقصه (تبعده)، واللبيب (الفطن الراجح العقل)

، نه روي برگير و نه دوري گزين از او، روزي اگر ناصحي آمدت به كنار« معني شعر:
 .»مشورت با صاحب عقل كن و هش داررو ، چون كارها ترا سخت گشت و دشوار

 استخاره:
مان نظر افراد آگاه و صاحب نظر را بشنود و آنان را در كارها چنانچه فرد مسل

مشورت دهد، خداوند سبحانه و تعالي نيز در گرفتاري و پيچيدگي امور ياري نموده و 
 توان از او انتظار ارشاد و راهنمايي را داشت.  مي بهتر

ركعت نماز نماز استخاره را به ما آموخته است. در موقع نياز فرد مسلمان دو  پيامبر
 نمايد:  مي بجاي آورده و از خداوند با دعاي استخاره طلب خير و نيكي

ِّ  تَلُّهمّ « ْستَِخُ�كَ  ِِ
َ
ِمَك  أ

ْ
ْستَْقِدُركَ  ،ِِِعل

َ
ََُك  ،ُِِقْدَرََِك  َوأ

َ
ْسة
َ
يمِ  فَْضلَِك  ِننْ  َوأ ُِ َع

ْ
 ،تل

إِنَّك 
ْقِدرُ  فَ قِْدرُ  َوالَ  �َ

َ
ْعلَمُ  ،أ ْعلَمُ  َوالَ  َو�َ

َ
  ،أ

َ
ُضيُوِب  َعّالمُ  نَْت َوأ

ْ
ْعلَمُ  ُكنَْت  ِِنْ  تَلُّهمّ  ،تل َ� 

نّ 
َ
ت أ َِ ْمرَ  َه

َ
ِكر حاجته)  تأل ِِ  ِف  ِل  َخْ�ٌ  لو� ْمِرى َوَعقِبَةِ  َوَنَعاِش  ِدي

َ
وْ  - أ

َ
 قَاَل  أ
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ْمِرى َعِجلِ 
َ
هِ  أ ْعلَمُ  ُكنَْت  َوِّنْ  ،ِل  فَاقُْدْرهُ  - َوآِجلِ نّ  �َ

َ
ت أ َِ ْمرَ  َه

َ
ِكر  تأل ّ  حاجته)لو� ََ 

ِِ  ِف  ِل  ْمِرى َوَعقِبَةِ  َوَنَعاِش  ِدي
َ
وْ  - أ

َ
ْمِرى َعِجلِ  ِف  قَاَل  أ

َ
هِ  أ فْهُ  - َوآِجلِ اْصِ

ِّ  فَ �َ 
 ِِ
فْ َْ�َ  ِلَ  َوتقُْدرْ  ،َ�نْهُ  َوتْصِ

ْ
ِِ  �ُمّ  ،َكنَ  َحيُْث  تق  [بخاري] .» ِِهِ  رَّض

 به قدرتت از تو طلب قدرت كنم و  مي خير بار خدايا من به علمت از تو طلب« معني دعاء:
 كنم، زيرا تو توانمندي و من ناتوانم و تو ميداني و من  مي كنم و به فضل عظيمت از تو سئوال  مي

(و حاجتش را  داني كه اين كار  مي دانم و تو به اسرار نهاني بسيار دانائي. بار خدايا! اگر  نمي
خير است، آن را برايم مقدر و ميسر فرما و سپس برايم در  بنامد) براي دين و دنيا و عاقبت كارم

كارم بد است، من را از آن ي  داني كه اين كار برايم در دين و دنيا و آينده  مي آن بركت ده و اگر
 .»و آن را از من بگردان و طوري كه برايم خير است، مقدر كن و باز مرا به آن راضي ساز

ت كه اين نماز را به شدت مدنظر داشته و در هركاري بنابراين انسان مسلمان بهتر اس
 از خداي خويش طلب خير و نيكي كند.

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 
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 نيكي با پدر و مادر

پسر كوچكي بود كه پدر و مادرش را دوست داشت و از آنان  حضرت اسماعيل
 نمود.  مي اطاعت كرده و با آنان به نيكويي رفتار
نزد او آمدده و از او چيز بسيار عجيب و  يك روز پدرش حضرت ابراهيم

ٓ  ُبَ�ّ َ�ٰ ﴿او گفت:  ،دشواري را درخواست نمود َرىٰ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ ِ�  ُ ََامِ س َُ  ٓ ِ�ّ

َ
ذۡ  �
َ
 َماَذا َُظرۡ ٱفَ  َ�َُك ُ

ا سر بينم كه تو ر اى پسرك من، من در خواب [چنين] مى« يعني: .]102صافات: ال[ ﴾تََرىٰ 

با اطميناني كه يك مؤمن به  حضرت اسماعيل .»آيد برم پس ببين چه به نظرت مى مى

ٰ  قَاَل ﴿رحمت خداوند داشته و رضايتي كه به رضاي او دارد، پاسخ داد:  بَتِ ََ
َ
 َما َعۡل �ۡ ٱ َ

ۖ تُؤۡ  ِ�ٓ  َمُر َُ ََِج ٓ  إِن َس ا ُ ٱ ءَ َُ ِ�نَ لّ�ٰ ٱ ِمنَ  َّ من آنچه را  گفت اى پدر« .]102صافات: ال[ ﴾َِ
 .»مامورى بكن ان شاء اهللا مرا از شكيبايان خواهى يافت

او امر فرموده بود. بسيار مطيع اوامر پدر خويش بود. در آنچه خداوند به  اسماعيل
چاقو را به قصد سربريدن فرزند خويش مطابق دستور خداوند،  وقتي ابراهيم

را از اي  وند رحمان فرشتهبرداشت، گشايشي از جانب خداوند سبحان دررسيد. خدا
اسماعيل را بهمراه داشت. ي  آسمان براي او فروفرستاد كه قوچ بزرگي بعنوان فديه

يۡ ﴿فرمايد:   مي خداوند در قرآن كريم چنين ََ معني  .]107صافات: ال[ ﴾١ َعِظي�ٖ  ٍَ بِِذبۡ  هُ َ�ٰ َوفَ
 .»و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم« آيه:

تان سه مردي را كه مجبور بودند شب را در يك غار بگذرانند، براي ما داس پيامبر
بندد. هركدام از آن   مي كند. سنگي از كوه سرازير شده و ورودي غار را بر آنان  مي تعريف

كنند به خواندن خداوند و توسل جستن به او با اعمال نيكي كه در طول   مي سه نفر شروع
نيز آنان را از موقعيت دشواري كه در آن قرار گرفته بودند  . خداونداند زندگي انجام داده

گويد: خدايا من پدر و مادر پيري داشتم   مي دهد. به اين ترتيب كه يكي از آنان  مي نجات
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يم آن را بنوشند. ها ساختم تا ايشان قبل از بچه  مي و هرشب مقداري شير برايشان آماده
. خوش نداشتم كه بيدارشان نموده اند خوابيده يك شب ديرتر شير را آورده و ديدم هردو

شير در دستم همانجا منتظر ي  و قبل از آنان به كودكانم شير بنوشانم. درنتيجه با پياله
 يم جلوي پايم از گرسنگيها ايستادم تا از خواب بيدار شوند. در اين حين بچه

شير را نوشيدند. بارالها م از خواب برخاسته و ند، تا اينكه باالخره پدر و مادرگريست  مي
در اين دشواري ما را گشايشي برسان. ام  اگر اين كار را تنها براي خوشنودي تو انجام داده

يث متفق عليه اين داستان از يك حدشده و هرسه از غار خارج شدند. ( صخره باز
 ).برگرفته شده بود

 نيكي با والدين چگونه است؟
برداري در حق ايشان و انجام اعمال نيك براي نيكي با والدين همان احسان و فرمان

آنان است. خداوند متعال جايگاه رفيعي را براي والدين در نظر گرفته كه قابل مقايسه با 
باشد. فرمانبرداري و نيكي با آنان را فرض و و اجبي بس   ها نمي ديگر منزلت و جايگاه

 است. خداوند جل شأنه دادهز دستور به عبادت خويش قرار بزرگ دانسته و آن را بعد ا

ّ�  َرّ�َك  َوقََ�ٰ ﴿فرمايد:   مي
َ
وٓ َ�عۡ  � َُ ْ ُب ِ  إِيّاهُ  إِّ�ٓ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� و « يعني: .]23سراء: إل[ا ﴾ًَاَ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ

 .»...پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد

ْ �ۡ ٱوَ ﴿فرمايد:   مي و وا َُ َ ٱ ُب ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  َّ ۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا َُ ٗٔ  ۖ ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  .]36نساء: ال[ ﴾اَٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
يا  .»...و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد« يعني:

ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ ََاَوَوّصيۡ ﴿اينكه:  يۡ بَِ� َۡ  هِ ِ�َ ّمهُ  هُ َ�َلَ
ُ
ٰ  ًَاَوهۡ  ۥُ نِ  َ�َمۡ�ِ  ِ�  ۥلُهُ َوفَِ�ٰ  نٖ َوهۡ  َ�َ

َ
 ِ�  ُكرۡ ُۡ ٱ ُ

 ٰ يۡ َولَِ� ۡ ٱ إَِ�ّ  َك ِ�َ ِص�ُ س و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش « يعني: .]14[لقمان:  ﴾١ َُ
كرديم مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى و از شير باز گرفتنش در دو سال است 

گزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه] به سوى [آرى به او سفارش كرديم] كه شكر
 .»من است
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 نيكي با پدر و مادر پس از وفات ايشان:
انسان مسلمان در زمان حيات پدر و مادرش و پس از مرگ آنان نيز با دعاي آمرزش 

ي آنان و بزرگداشت دوستان شان، در حق آنان ها و مغفرت برايشان و بجاي آوردن پيمان
 مايد. ن  مي نيكي

آمده و گفت: يا  بني سلمه نزد رسول خداي  كنند كه مردي از قبيله  مي تعريف

َعمْ « :ودباشد؟ فرم  مي رسول اهللا، آيا نيكي با پدر و مادر پس از مرگشان نيز امكان پذير َ� 

ةُ  الَ َّ َرتمُ  َمْوَِِهَما ْعدِ �َ  ِننْ  ُِِعُهوِدِهَما َوِّيَااءٌ  ََُهَما َوتالِْستِْضَاارُ لتلعء)  َعلَيِْهَما تَ
ْ
 َوِّك

َِ  تَّرِحمِ  َوِصلَةُ  َصِديِقِهَما
  َُوَصُل  الَ  تلّ

ّ
آري. نماز (يا دعا) بر « يعني: [ابن ماجه] .»ِِِهَما ِِال

پس از مرگ ايشان، احترام  ها آنان، طلب آمرزش براي ايشان، بجاي آوردن عهد و پيمان آن
ايشان قابل برقرار ي  رحمي كه تنها به واسطهي  صله داشتن دوستان آنان و بر قراري پيوند و

 .»نمودن است
 خداوند متعال مسلمانان را به بسياري دعا براي والدين در بيشتر اوقات تشويق

ٰ  ِ�  ِفرۡ َۡ ٱ ّرّبِ ﴿كند. در قرآن آمده است:   مي يّ َولَِ� ن ِ�َ َُ ِ َٗ ُمؤۡ  ِ�َ بَيۡ  َدَخَل  َوس ؤۡ َوسِلۡ  اِم  ِمَِ�َ ُُ
ۡ ٱوَ  ؤۡ س پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم « يعني: .]28[نوح:  ﴾تِ ِمَ�ٰ ُُ

 .»...دان و زنان با ايمان ببخشاىدرآيد و بر مر

 فضيلت نيكي با والدين: 
نيكي با والدين فضيلت بسيار و پاداشي بس بزرگ نزد خداوند سبحان دارد. خداوند 

نزد خويش شمرده  ها آن ترين ين اعمال و محبوبتر متعال نيكي با والدين را از بزرگ

ّى  تَِّبّ   فقد سئل« است. حديث:
َ
َعَملِ  أ

ْ
َحّب  تل

َ
  أ

َ
ةُ  :قَاَل  تَِّ  ِِل الَ َّ تَِها َعَ  تَ

ِ َوقْ

ّى  �ُمّ  قَاَل 
َ
يِْن  ِِرّ  �ُمّ  :قَاَل  أ َوتِلَ

ْ
ّى  �ُمّ  قَاَل ِ تَ

َ
َهادُ  :قَاَل  أ ِ

ْ
 [متفق عليه] .»تَِّ  َسبِيلِ  ِف  تل

نماز سر «اعمال نزد خداوند كدام است؟ فرمودند:  ترين سؤال شد: محبوب از پيامبر« يعني:
. گفتند: آنگاه كدام است؟ »سپس نيكي با والدين«. پرسيدند: سپس كدام است؟ فرمود: »وقت
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 .»فرمود: جهاد در راه خدا

 ي نيكي با والدين:ها از ديگر فضيلت

 و خوشنودي پروردگار است: خوشنودي والدين جز
باشد تا به خوشنودي خدايش نايل   مي مسلمان پيوسته در پي خوشنودي والدينش

فرموده  پرهيزد تا خداوند را به خشم نياورد. پيامبر  مي گشته و از به خشم آوردنشان

َوتِلِ  رَِضا ِف  تَّرّب  رَِضا« است:
ْ
َوتِلِ  َسَخِط  ِف  تَّرّب  وََسَخُط  تَ

ْ
 يعني: [ترمذي] .»تَ

نيز فرموده  .»باشد  مي خوشنودي خداوند در خوشنودي والدين است و خشم او در خشم آنان«

[بخاري]  .»نن أرض وتليه فقد أرض تَ، ونن أسخط وتليه فقد أسخط تَ« است:

آنكه والدينش را خوشنود سازد خداوند را خوشنود ساخته است، و كسي كه والدينش « يعني:
 .»ناخرسند سازد خداوند را ناخرسند ساخته است را

 بهشت زير پاي مادران است:
خواهد به جهاد برود. پيامبر به او دستور داد   مي آمده و گفت مردي نزد پيامبر

برگشتته و با مادرش نيكي كرده و به او خدمت نمايد. آن مرد بار ديگر اشتياق خويش به 
امر فرمود برگردد و با مادرش نيكي كند. بار سوم  جهاد را بيان داشت و باز پيامبر

ََك « پيامبر به او گفت: ُْ َزمْ  َو
ْ
َنّةُ  َ�ثَمّ  رِْجلََها تَ

ْ
واي بر تو! در ركاب « يعني:[ابن ماجه]  .»تل

 .»ادرت باش كه بهشت زير پاي اوست!م

 نيل به جايگاه مجاهد:
توان آن را ندارم.  آمده و گفت: من شوق جهاد دارم ولي مردي نزد رسول خدا

يَْك  ِننْ  َِِكَ  َهْل « به او فرمود: پيامبر َحدٌ  َوتِلَ
َ
ِّ :  قَاَل  ؟ أ

ُ
ِْلِ :  قَاَل  ،أ

َ
 ،ِِّرَها ِف  تََّ  فَة

ت إِذَ
َت  فَ

ْ
نَْت  َذََِك  َ�َعل

َ
آيا از پدر و مادرت « يعني:[طبراني]  .»َوُ�َاِهدٌ  ،َوُنْعتَِمرٌ  ،َحاجّ  فَة
مرد پاسخ داد: مادرم. فرمود: پس از خداوند بخواه ترا در نيكي با او ياري هيچكدام زنده است؟ 
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 .»اي! و هم عمره را و هم جهاد كردهاي  دهد. با انجام اين كار تو هم حج را گذارده

  رَُجٌل  َجاءَ « حديث:
َ
نَهُ  تَِّبّ  ِِل ذَ

ْ
َهادِ  ِف  فَاْستَة ِ

ْ
َحّ  :َ�َقاَل  تل

َ
تكَ  أ عَ  قَاَل ِ َوتِلَ ِ مْ �َ

جهاد ي  آمده و اجازه يكبار مردي پيش آنحضرت« يعني: [مسلم] .»فََجاِهدْ  فَِايِهَما :قَاَل 
؟ او گفت: آري. فرمود: پس برو و براي آنان اند فرمود: آيا پدر و مادرت زنده خواست. پيامبر

 .»خدمت نما) ها جهاد كن(يعني: به آن

ْ�بََل «حديثي ديگر در اين زمينه: 
َ
 ِِ  رَُجٌل  أ

َ
َِايُِعَك  َ�َقاَل  تَِّ  نَِبّ  ل

ُ
ِهْجَرةِ  َعَ  أ

ْ
 تَ

َهادِ  ِ
ْ
تَِغ  َوتل ْ�

َ
ْجرَ  أ

َ
يَْك  ِننْ  َ�َهْل  :قَاَل ِ تَِّ  ِننَ  تأل َحدٌ  َوتِلَ

َ
َعمْ  قَاَل ِ َحّ  أ ِ ِكَُهَما َِْل  �َ

ْجرَ  َ�تَبْتَِغ : قَاَل 
َ
َعمْ  قَاَل ِ تَِّ  ِننَ  تأل  ِِ  فَارِْجعْ  :قَاَل ِ �َ

َ
يَْك  ل نْ  َوتِلَ ِّ ْح

َ
 .»ُصْحبَتَُهَما فَة

نموده و گفت: با تو براي هجرت و جهاد بيعت  مردي رو به رسول خدا« يعني: [مسلم]
؟ اند فرمود: و آيا پدر و مادرت هيچ يك زنده نموده و خواستار رضايت خداوند هستم. پيامبر

آري. فرمود: پس بازگرد نزد  گفت: آري. فرمود: و خواستار خوشنودي خداوند هستي؟ گفت:
 .»به نيكويي همراهي و همنشيني كنپدر و مادرت. با آنان 

 دست يابي به نيكرفتاري اوالد:
نيكرفتاري فرد مسلمان با والدين و اطاعت نمودن از آنان، خداوند متعال ي  نتيجه در

همانگونه كه وي  كند كه با وي نيكرفتار و مطيع هستند به  مي در آينده فرزنداني به او عطا

 َِّروت« روايت شده است كه: با والدين خويش رفتار كرده است. از رسول خدا

ُ�مْ  آِاَءُ�مْ  ّ َِ نَاُؤُ�مْ  �َ ْ�
َ
اُؤُ�مْ  ََِعّف  وَِعّاوت ،أ َّ ِ با « يعني: [طبراني و حاكم] .»�

ينيد تا زنانتان پدرانتان به نيكي رفتار كنيد تا فرزندانتان در حقتان نيكي كنند و پاكدامني گز
 .»پاكدامن باشند

 والدين مشرك:
با مادرش بسيار نيك رفتار بود و زمانيكه اسالم را پذيرفت  وقاص سعد ابن ابي

بينم؟ يا از دينت دست   مي مادرش به او گقت: اي سعد، اين چه وضعي است كه ترا بدان
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آن براي تو بماند و كشم تا بميرم و ننگ   مي بازمي كشي، و يا من دست از خورد و نوش
همه خواهند گفت: اي قاتل مادر خود. سعد پاسخ داد: مادر جان، اين كار را مكن! 
چونكه من از دين خود براي هيچ چيز دست بازنمي كشم. مادرش تا يك شب و يك 
روز خوردن و نوشيدن را ترك نمود تا آنكه گرسنگي بر او فشار آورد. سعد به او گفت: 

را يك به يك از گرسنگي بدهي  ها قسم اگر صد جان داشته باشي و آنبدان كه بخداوند 
من از دين خود به هيچ قيمتي دست برنخواهم داشت. پس اگر دوست داشتي چيزي 

 بخور و اگر هم نخواستي نخور.
وقتي مادرش پافشاري او در تمسك به دين اسالم را مشاهده كرد، شروع به خوردن 

 زير نازل گرديد:ي  نمود. در تاييد اين عمل آيه

اكَ َ�ٰ  نن﴿ ََ ٰ  َه ن َ�َ
َ
ۖ تُِطعۡ  َفَ�  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  سََك  ََ لَيۡ  َما ِ�  كَ �ُۡ�ِ  ُ ا َُ اَوَصاِحبۡ  ُه َُ  َياّ��ۡ ٱ ِ�  ُه

و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست « يعني: .]15[لقمان:  ﴾اُروفٗ َمعۡ 
 .»...آنان معاشرت كن فرمان مبر و[لى] در دنيا به خوبى بابه من شرك ورزى از آنان 

 آموزد اگرچه مشرك باشند.  مي اسالم به اين ترتيب نيكي با والدين را به ما

ّ  قَِدَنْت «گويد:   مي ببانو اسماء دختر حضرت ابوبكر ِّ  َعَ
ُ
َ�ةٌ  َوْ�َ  أ  ِف  ،ُمْشِ

ُت  تَِّ  وَل رَسُ  فَاْستَْاتَيُْت  تَِّ  رَُسولِ  َ�ْهدِ 
ْ
ِّ  ِِنّ  : قُل

ُ
ِصُل  ،َرتِغبَةٌ  َوْ�َ  قَِدَنْت  أ

َ
فَة
َ
 أ

 ِّ
ُ
َعمْ  :قَاَل  أ َ�  ِِ ّنِك  ِص

ُ
در حاليكه مشرك  مادرم در زمان رسول اهللا« يعني: [متفق عليه]. »أ

ه او فتوا طلبيده گفتم: مادرم نزدم آمده در حاليكه طمع دارد ب آمده از پيامبرام  بود، به خانه
 .»كمك نمايم، آيا با مادرم پيوستگي كنم؟ فرمود: بلي، پيوندت را با مادرت پيوسته دار

 نافرماني(آزردن) والدين:
(عاق) والدين و سهل انگاري در بجاي آوردن  خداوند متعال مسلمانان را از نافرماني

حتي آزار حق و حقوق آنان و انجام كاري كه آنان را ناخرسند ساخته يا برنجاند و يا 
يعني: واي بر شما) و يا نگاه تند و ناپسند برحذر داشته  »اف« (همچوناي  ايشان با كلمه
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ٓ  َ�ُقل فََ� ﴿فرمايد:   مي و ا َُ ّفٖ  سُّه
ُ
َۡ  َوَ�  ُ اَهرۡ َ� َُ ا َوقُل ُه َُ ُٗ  ٗ� قَوۡ  سُّه رِ�

 يعني: .]23سراء: إل[ا ﴾اََ
نبايد آنان  .»با آنها سخنى شايسته بگوىبه آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و ...«

را به هر دليلي اندوهگين گرداند چون اندوهگين ساختن پدر و مادر آزار دادن و عاق 
(عاق  آنكه والدينش را اندوهگين سازد آنان را آزرده« فرمايد:  مي آنان است. امام علي

 ».نموده) است

 جزاي نافرماني والدين:
ترين گناهان كبيره  گناهان كبيره و بلكه از بزرگي  ز جملهآزار والدين را ا پيامبر

الَ « آن را با شرك به خدا يكجا آورده و فرموده است: شمرده است. ايشان
َ
نَبّئُُ�مْ  أ

ُ
 أ

 ِ َِ
ْ
�
َ
بَائِرِ  ِِة

َِ تكُ : تلْ َ َْ ِِ ، ت يِْن  َوُ�ُقوُق  ِِاَِّ َوتِلَ
ْ
آيا شما را از « [متفق عليه] يعني: .»ِِِتَ

 .»..رين گناهان كبيره با خبر نسازم: شريك آوردن به خدا و نافرماني و آزار پدر و مادر.ت بزرگ

 خداوند متعال مجازات آزار پدر و مادر را به همين دنيا پيش كشيده و پيامبر

ُ تَنوب يؤّخر تَ ننها نا شاء ِل يوم تلقيانة ِال عقوق تَوتلين، فإن «فرمايد:   مي

خداوند از تمام گناهان « يعني:[بخاري]  .»مماتـبه ف تلياة قبل تلتَ يعجله ََاح
اندازد بجز آزار پدر و مادر را كه خداوند آن   مي يي را كه بخواهد تا روز رستاخيز به تعويقها آن

 .»كشاند  مي را براي آنكه مرتكب آن گردد به همين زندگاني قبل از مردن پيش
 مترجم: مسعود

 اسالمسايت نوار مصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 عزت و شرافت

جنگي ميان مسلمانان و فارس در گرفت، رستم فرمانده لشكر فارس از مسلمانان 
فرمانده مسلمانان، صحابي گرانقدر،  خواست تا با هم صلح كنند. سعد بن أبي وقاص

عامر با را فرستاد تا مطالب مسلمين را به آنها عرضه نمايد، و ربعي بن  رِبعي بنَ عامر
عجله تاخت، و با اسب خود خرامان وارد چادر دشمن شد و بر روي فرش گران قيمتي 

رفت. وقتي كه سربازان لشگر فارس از ربعي   مي كه بر روي زمين پهن شده بود پيش
خود به اينجا ي  خواستند تا پياده شود، اما او نپذيرفت و با عزت گفت: من با خواسته

گردم، سربازان قبول  مياگر به اين راضي نيستيد برايد  وت كردهو شما مرا دعام  نيامده
 كردند و در حالي كه در درون خود لبريز از خشم بودند. 

لشگريان، يعني رستم، رسيد، از او خواست تا يا به دين ي  هنگامي كه مقابل فرمانده
گرفت. آنگاه با اسالم روي بياورد و يا جزيه بپردازد و يا اينكه بين آنها جنگ در خواهد 

شرافت و سربلندي تمام خطاب به او گفت: اي فرمانده، خداوند ما را برانگيخته است تا 
عدالتي  بي سوي عبادت آفريدگار بندگان خارج ساخته، و از به ها بندگان را از عبادت بنده

 سوي فراخي قيامت در آوريم. سالم، و از تنگي و مضيقت دنيا بهسوي عدالت ا اديان به
خليفه هارون رشيد به دنبال امام مالك فرستاد. وقتي امام آنجا رسيد، خليفه به او  

را  »موطاء« گفت: بايد از اين پس بيشتر نزد ما بياييد تا پسران من ( امين و مامون ) بتوانند
آوري  را جمع موطاء كتابي است كه امام مالك در آن احاديثي از پيامبراز فراگيرند. (

 كرده است).
امام مالك گفت: خداوند امير المومنين را عزت دهد، كه اين علم از خاندان شما 

شود، علم و   مي ذليل ،يابد، و اگر خوار بپنداريد  مي است، و اگر گراميش بداريد، عزت
 شتابد.   نمي شتابند و به خدمت كسي  مي سويش دانش چيزي است به
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و گفت: به مسجد برويد، تا مانند  خليفه گفت: راست گفتي. سپس رو كرد به پسرانش
مردم حديث بشنويد و بياموزيد. امام مالك گفت: به شرط اينكه تا اتمام مجلس بنشينند، 

 ي نگيرند. خليفه آن را قبول كرد.و بر مردم پيش

 عزت چيست؟ 

خواهد كه ما   مي عزت، سرافرازي و دوري از افتادن در خفت و خواري است. خداوند
لند باشيم و در برابر هيچ انساني سرفرود نياوريم. كرنش تنها در برابر يي سربها انسان

خداوند يگانه سزاوار است و بس. مسلمان سربلند از دين و پروردگار خويش است و 
: هر كس عزت را در اند كند. گفته  مي عزت را در رضا و خوشنودي خداوند جستجو

 گرداند.  مي يلشچيزي جز اطاعت از خداوند جستجو كند، خداوند ذل
دين ي  گفته است: خوار و ذليل بوديم و خداوند بواسطه حضرت عمر بن خطاب

 اسالم ما را عزت داد. هركس عزت را در چيزي جز او طلب نمايد خداوند خوارش
: خواري و ذلت در برابر پروردگار بندگان شرافت و بزرگي اند سازد. از قديم گفته  مي

 ابر بندگان همان ذلت و خواري است.است و خفت و خواري در بر
 : هر كس عزت در غير طاعت خداوند طلب نمايد، خداوند او را ذليلاند گفته

 گرداند.  مي
 گويد:  مي شاعر به درستي ذلت در برابر بندگان را به مرگ تشبيه كرده و

ـلِ اهلـوان عليـهمـن  ـهُ سْ ُنْ يَ  هيَ
 

حٍ بميـِّـــت إِيـــالمُ  ما   جلُـرْ
 

زخم بر پيكر مرد مرده ، آنكه خواري گزيند، سرشكستگي او را گران نيايد« ني شعرمع
 .»درد و رنجي نخواهد داشت

 و ديگري گويد:

فْ لنـفسك حقهاإ ـرِ عْ  ذا أنت مل تَ
 

 ا كانت عىل الناس أهـونــاهوانًا هب 
 

 فنفسكَ أكرمها وإن ضاق مسكـن
 

 عليك هبا فاطلب لنفسك مسكـنــا 
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چه آسان است تا ديگران خوارش ، چون ندانستي منزلت نفس خويشتن را« معني شعر:
اش  تراست تا بجويي هردم كامروايي، تو اما بزرگش بدار و گرچه تنگدست باشي، بدارند

 ».را

 عزت و بزرگي خداوند متعال:

بخشد، و از   مي خداوند سبحان ارجمند و باحكمت است، به هركس كه بخواهد عزت
 د بازمي دارد آن را:هركس كه بخواه

ۡ ٱ لَِك َ�ٰ  سّلُهمّ ٱ قُلِ ﴿ لۡ س ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  كِ ُُ لۡ س ٓ  َمن َك ُُ ۡ ٱ َوتَ�ِعُ  ءُ �ََشا لۡ س ن َك ُُ ُّ ٓ  ِم ٓ  َمن َوتُعِزّ  ءُ �ََشا  ءُ �ََشا
ٓ  َمن َوتُِذّل  ۖ �ََشا كَ  ُء َِ ۖ �َۡ ٱ �َِي ٰ  إََِّك  ۡ�ُ َ�َ  ِّ يرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُُ َِ بار بگو « يعني: .]26عمران:  [آل ﴾٢ قَ

خدايا تويى كه فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى 
فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى همه 

 .»خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز توانايى

ِ ﴿فرمايد:   مي پروردگار متعال ّ َِ ؤۡ َوسِلۡ  ۦَوسَِرُسوِ�ِ  ةُ عِزّ لۡ ٱ َو ۡ ٱ ِ�نّ َوَ�ٰ  ِمَِ�َ ُُ َ�ٰ س  َ�  فِقِ�َ ُُ
عۡ  ونَ َُ ُُ و عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است « يعني: .]8منافقون: ال[ ﴾لَ

 .»دانند ليكن منافقان نمى

 انواع عزت: 

ر يا مقتضاي عزت انسان مسلمان آن است كه بسادگي در دسترس هرگونه طمعكا
بدخواهي نبوده و بلكه بايد از خويشتن و از مال و آبروي خود دفاع كند. فرد مسلمان 
حتي اگر در راه دفاع از عزت و كرامت خويش كشته شود، به ذلت كشاندن نفس خويش 

 توان به وضوح در ديدگاه مردي كه نزد رسول خدا  مي پذيرد. اين موضوع را  نمي را

يَْت  تَِّ  رَُسوَل  يَا« گفت:شرفياب شده بود، ديد كه 
َ
َرأ
َ
َِ  يُِر�دُ  رَُجٌل  َجاءَ  ِِنْ  أ ْخ

َ
 َناِل  أ

ْعِطهِ  فَالَ  :قَاَل  يَْت  قَاَل ِ َناَََك  �ُ
َ
َرأ
َ
ِِ  ِِنْ  أ

هُ  :قَاَل  قَاََلَ
ْ
يَْت  قَاَل ِ قَاَِل

َ
َرأ
َ
ِِ  ِِنْ  أ

 :قَاَل  َ�تَلَ
نَْت 
َ
يَْت  قَاَل ِ َشِهيدٌ  فَة

َ
َرأ
َ
تُهُ  ِِنْ  أ

ْ
 .»تَّارِ  ِف  ُهوَ  :قَاَل  َ�تَل



 159  عزت و شرافت

 

 اگر مردي آمده و خواست مالم را بگيرد؟ يا رسول اهللا« معني حديث:
 .فرمود: به او نده!

 گفت: اگر با من جنگيد چه؟
 فرمود: با او بجنگ.

 گفت: اگر مرا كشت؟
 فرمود: تو شهيدي.

 گفت: اگر من او را كشتم؟

 [مسلم]. .»فرمود: او در دوزخ است
زيد كه حتي بخاطر مقدار كمي پول يا مال فاني اين   مي ان چنانبدينگونه انسان مسلم

كند، بطوريكه در حديث شريف آمده   مي دنيا چنين از كرامت و شرافت خويش محافظت

نن جلس ِل غ� فتضعضع لََِل) ل لنيا ََيبه، ذهب ثلثا دينه، ودخل « است:

ابراز خواري و كوچكي نمايد، بخاطر  كسي كه نزديك توانگر بنشيند و« يعني: [طبراني] .»تَار
 .»مال دنيا تا نصيبش گردد، يك سوم دينش برباد رفته و داخل آتش گردد

براي آنكه مسلمان عزت خويش را پاس داشته و دين و دولت خويش را عزت دهد 
بايد كه كار كند و زحمت كشيده و عرق بريزد تا آنگاه كه به توان و قدرت شايسته دست 

ي ضعيفي كه دست خويش را در برابر ديگران دراز نموده و بدون ها از انسانيابد. عزت 
 باشد.  مي كنند، بدور  مي كار و زحمت دست خويش ارتزاق

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 محافظت از زبان

را  در جمع صحابه نشسته بود. مردي آمد و حضرت ابوبكر صديق روزي پيامبر
نام داده و او را آزرد. حضرت ابوبكر ساكت بود و به روي خود نياورد. آن مرد بار دش

پاسخش را داد. در اين  باز ساكت ماند، بار سوم ابوبكر ديگر او را دشنام داد، ابوبكر
برخاست و  از مجلس بلند شده و آنجا را ترك كرد. حضرت ابوبكر هنگام پيامبر

 نََزَل « فرمود: يا رسول اهللا، كه به پاخاستيد؟ پيامبرايد  پرسيد: آيا بر من خشم گرفته

َماءِ  ِننَ  َملٌَك  ّّ ُِهُ  تَ ِّ يَْطانُ  َوَ�عَ  ت�ْتََصَْت  فَلَّما َََك  قَاَل  َِِما يَُ� َّ  فَلَمْ لأِ: حض)  تَ
ُ�نْ 
َ
ْجلَِس  أ

َ
يَْطانُ  َوَ�عَ  ِِذْ  أل َّ  بر تواز آسمان فرودآمده و آنچه را اي  فرشته« يعني: .»تَ

نمود. زمانيكه به انتقام برخاستي، شيطان بيامد، و من در مجلسي كه شيطان   مي گفت تكذيب  مي

 [ابوداود]. .»مانم  نمي حاضر باشد
به  لنشسته بود. ام المؤمنين بانو صفيه دختر حيي همراه پيامبر لعايشه

 چنين و چنان است. گفت: ترا با صفيه چه كار؟ كه سمت آنان آمد. بانو عايشه به پيامبر

ِت  لََقدْ  « فرمود: (منظورش اين بود كه قد او كوتاه است) پيامبر
ْ
َِمةً  قُل  ُمزَِجْت  ََوْ  َُ

َْحرِ  َِِماءِ 
ْ
رَه)َََمَزَجتْهُ  تَ ِّ  (لقد قلت كلمة لو مزِجت بماء البحر لمـَزَجتْه  يعني: و»لع

 .»گشت  مي دريا بدان آلوده و تيره آميختي آب  مي چيزي گفتي كه اگر آن را در آب دريا«
[ابوداود و ترمذي] به اين معتي كه انچه گفتي چنان ناپسند بود كه آب دريا را از زشتي و 

 آلود.  مي پليدي خويش

 حفظ زبان چيست؟

منظور از حفظ زبان، آنست كه انسان با آن جز به نيكي سخن نگويد، و از سخن 
 ي و دشنام و مانند آن بپرهيزد.ينبيهوده و همچنين از غيبت و سخن چ
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شود مسئول است. خداوند   مي هايي كه از دهانش خارج انسان در برابر تمامي حرف
 دهد. خداوند متعال  مي آن مورد حسابرسي قراري  آنرا ثبت كرده و فرد را بواسطه

يۡ  إِّ�  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  ّما﴿فرمايد:   مي ٌُ  هِ َ�َ َٞ  َر�ِي [آدمى] هيچ « يعني: .]18[ق:  ﴾١ َعَِي
 .»كند] آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مى سخنى را به لفظ درنمى

ت« فرمايد:  مي رسول خدا ْصبَحَ  ِِذَ
َ
إِنّ  آَدمَ  ت�ْنُ  أ

ْعَضاءَ  فَ
َ
َّها تأل انَ  ََُ�ّارُ  ُُ َّ  تَلّ

إِّ�َما ِ�ينَا تََّ  تَِّق  َ�تَُقوُل 
ْنُ  فَ

َ
 تْعوََجْجَت  َوِّنِ  تْستََقْمنَا تْستََقْمَت  إِنِ فَ  َِِك  �

اعضاء در برابر زبان فروتني ي  كه چون فرزند آدم صبح كند، همه« يعني:[ترمذي]  .»تْعوََجْجنَا
 دهي مجازات  مي گويند: از خداوند در مورد ما بترس، زيرا ما در برابر آنچه كه تو انجام  مي كرده

 باز .»شويم  مي مانيم و اگر تو كجي كردي، ما كج  مي ودي، ما راستشويم. اگر تو راستي نم  مي

تَِقيمُ  الَ « فرمايد:  مي ّْ َ َّ  َ�بْدٍ  ِِيَمانُ  � تَِقيمَ  َح ّْ َ بُهُ  �
ْ
تَِقيمُ  َوالَ  قَل ّْ َ بُهُ  �

ْ
َّ  قَل تَِقيمَ  َح ّْ َ � 

انُهُ  َّ ِ ردد، و قلب او گردد تا قلبش راست نگ  نمي ايمان بنده راست و درست« يعني:[احمد]  .»َ

فرمايد: قسم   مي همچنين ابن مسعود .»راست نخواهد گشت تا آنكه زبانش راست نگردد
براي تر  زبان شايستهي  به آنكه معبودي جز او نيست، بر روي زمين هيچ چيز به اندازه

 بسيار در زندان ماندن نيست.

 آيين سخن گفتن:

 ه مسائل زير را درنظر داشته باشد: كسي كه بخواهد از آفات زبان دور بماند، بايد ك
چيزي نگويد مگر براي منفعت خود يا ديگران و يا دور ساختن ضرر و زيان از خود 

 يا ديگران.
گويند: هر آنكه سخني   مي زمان مناسبي را براي صحبت كردن انتخاب نمايد، چنان كه

ات بسيار خواهد يش جاي خلل و ايرادها بگويد و در آن جوانب را رعايت ننمايد، گفته
بود و البته كسي كه سكوت بيهوده و نابجا نمايد، مردم از همنشيني با او خسته و بيزار 

 گردند. 
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سخن را به آن ميزان كوتاه نمايد كه هدف و منظور خويش برساند و در آن موقعيت 
 باشد. سخني كه در آن حصول نفع يا دفع ضرري لحاظ نگشته باشد،  مي بدان نياز

كالم ي  نياز و ضرورت، اطالهي  ه خواهد بود. با كوتاه ننمودن سخن تنها به اندازهنتيج بي
كوتاهي ي  شود. كالم نيكو آن است كه در حد ميانه  مي باعث كسالت و خستگي حاضران

وي كه دليل خويش كسالت آور باشد. گويند: آنچنان گزيده گي  اشكال ساز و اطاله
تواني از بسيار گفتن خودداري نما كه جايگاه   مي تاات را برساني.  بنشاني و خواسته

 آورد.  مي ي بسيار بوده و دست آخر پشيماني ببارها لغزش
 در گفتار خويش سنجيده عمل نمايد. چون به قول شاعر:

نِ الْ  زِ ، فــإنمـاوَ ــتَ  كـالم إذا نَطَقْ
 

يوبَ ذوي العيوب ال  ي عُ  منطـقُ ـيبْدِ
 

 تا مرد سخن نگفته باشد
 

 يب و هنرش نهفته باشدع 
 

ي  باشد، از آن جهت كه سخن او نشانه  مي انسان ناچار از سنجيده و نيكو سخن گفتن
توان برد و از   مي : از گفتار هركس به عقل او پياند فهم و ادب اوست. چنانچه گفته

 توان جست.  مي به اصل او راهاش  كرده
 ،از تندروي در نكوهش آنان خودداري از زياده روي در مدح و ستايش اشخاص و

چرا كه زياده روي در مدح نوعي چاپلوسي و رياكاريست، و تندروي در نكوهش نوعي 
دارد   مي باشد. انسان مسلمان خويش و پروردگار خويش را برتر از آن  مي تالفي و انتقام

 كه چنين صفاتي به خود بگيرد. زيرا مداومت بر مدح و ستايش افراد منجر به دروغ و
 گردد.  مي بهتان نيز

خشم و غضب خداوند نكشاند. ي  در راضي و خوشنود ساختن مردم خود را به ورته

ُه تَ ِل تَاس، ونن أسخط «فرمايد:   مي پيامبر خدا
َ َُ نن أرض تَاس ّْخط تَ َو

ي  آنكه ديگران را با آنچه مايه« يعني:[ترمذي]  .»تَاس ِرضا تَ كااه تَ مؤونة تَاس
خشم خداوند است راضي دارد، خداوند او را به مردم سپارد. و آنكه مردم را به خاطر رضايت 

 .»گرداند  مي نياز بي خداوند به خشم آورد، خداوند او را از مردم
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 را ندارد، خودداري نمايد. ها از دادن وعده و وعيدهايي كه توان به انجام رساندن آن

ٰ ﴿فرمايد:   مي خداوند متعال َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ َُوا َ  ٢ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقوسُونَ  سِمَ  َءاَم َُ  ًَاَمقۡ  ََ

 ََ ِ ٱ ِعَ ن َّ
َ
ُ  ْ ايد  اى كسانى كه ايمان آورده« يعني: .]3-2صف: ال[ ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقوسُوا

گوييد و دهيد. نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را ب گوييد كه انجام نمى چرا چيزى مى
 .»انجام ندهيد

در گفتار خود از كلمات ساده و آساني بهره بگيرد كه مفهوم موردنظر را به صراحت و 

َحبُّ�مْ  ِننْ  ِِنّ «فرمايد:   مي وضوح بيان دارد. پيامبر
َ
ّ  أ

َ
َر�ُِ�مْ  ِِل

قْ
َ
ِّ  َوأ ا ِن ًّ ْلِ  يَْومَ  َ�

ِقيَاَنةِ 
ْ
َحاِسنَُ�مْ  تل

َ
ْخالَقًا أ

َ
�ْ  َوِّنّ  أ

َ
ّ  َضَضُ�مْ أ

َ
�َْعَدُ�مْ  ِِل

َ
ِّ  َوأ ا ِن ًّ ْلِ ِقيَاَنةِ  يَْومَ  َ�

ْ
 تل

ثَاُرونَ  ْ َّ ّدقُونَ  تل ََ ُمسَ
ْ
ُمتََايِْهُقونَ  َوتَ

ْ
ْمنَا قَدْ  تَِّ  رَُسوَل  يَا قَاَُوتِ َوتَ ثَاُرونَ  َعلِ ْ َّ  تل

ّدقُونَ  ََ ُمسَ
ْ
ُمتََايِْهُقونَ  َ�َما َوتَ

ْ
ونَ  :قَاَل  تَ ُ ِّ َِ ُمتَ

ْ
ترين  همانا از محبوب« يعني: [ترمذي] .»تَ

شما  ترين ترين شما از نظر مجلس بمن در روز قيامت كسي است كه خوش اخالق و نزديك
 گو) و متشدقون (زياده ترين و دورترين شما در روز قيامت از من ثرثارون است، و از مبغوض

 ست.گردانند) و متفيهقون ا  مي (كساني كه سخنانشان را بر مردم دراز
 ثرثارون و متشدقان را دانستيم، متفيهقون كيست؟ گفتند: يا رسول اهللا

 .»فرمود: متكبرين

سخنانش از ناسزا و بدزباني و زشتي پاك داشته جز به نيكي چيزي برزبان نياورد. به 
دار مگر براي حقي  : زبانت را نگهاند گفتار فرد بدزبان و ناسزاگوي گوش فراندهد. گفته

 هي و يا نعمتي كه يادآورش گردي.ي يا باطلي كه شكستش دكه ياريش ده
زيبايي و پاكي از آن خارج  زبان را هر لحظه به ذكر خداوند مشغول داشته و جز

 نشود.

وت الَ « :اند فرموده شود كه پيامبر  مي نقل ُ َِ َكَمَ  َُْ�
ْ
رِ  َِِضْ�ِ  تل

ْ
إِنّ  تَِّ  ِذك

ةَ  فَ َ َْ  َك

َكَمِ 
ْ
  َِِضْ�ِ  تل

ْ
َوةٌ  تَِّ  رِ ِذك ّْ ِب  قَ

ْ
َقل
ْ
�َْعدَ  َوِّنّ  َِل

َ
ُب  تَِّ  ِننَ  تَّاِس  أ

ْ
َقل
ْ
َقاِس  تل

ْ
 .»تل

بدون ذكر خدا سخن را زياده مكنيد، زيرا بسيار سخن گفتن بدون ذكر خدا « يعني:[ترمذي] 
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 .»سبب سنگ دلي است. و هر آيينه دورترين مردم از خداوند انسان سنگ دل است

 از زبان: فضايل محافظت

مّلمون ـ: َنْن سلم تلتَ رسول أِ تِسالم أفضل؟ فقال« سؤال شد: از پيامبر

فرمود: آنكه مسلمانان از  پيامبر كدام اسالم بهتر است؟« :يعني [متفق عليه] .»نن َّانه و�ده
 .»دست و زبان او در امان بمانند

ْك  :قَاَل  ةُ تََّجا َنا تَِّ  رَُسوَل  يَا« بن عامر پرسيد: هعقب ِّ ْم
َ
انََك  َعلَيَْك  أ َّ ِ ْعَك  َ َّ َِ

ْ
 َول

 سبب نجات چيست؟ يا رسول اهللا« [ترمذي] يعني: »َخِطيئَتَِك  َعَ  َوتِِْك  َِِْتَُك 
 .»فرمود: زبانت را محكم گير و بايد كه خانه ات برايت بگنجد و بر گناهانت گريه كن

به نواميس و آبروي ديگران و دوري از صفات مؤمنان نگاه داشتن زبان خود از وارد شدن 

ْ  نَذا﴿فرمايد:   مي از بيهوده گويي است. خداوند متعال ِ  َمّروا   وِ سّلغۡ ٱب
ْ  .]72فرقان: ال[ ﴾اََِرامٗ  َمّروا

 .»گذرند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى« يعني:

َْومِ  ِِاَِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َننْ « فرموده است: رسول خدا
ْ
يَُقْل  تآلِخرِ  َوتَ

ْ
ت فَل وْ  َخْ�ً

َ
 أ

ُمْت  َْ َ و كسي كه ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن خوب « يعني: [متفق عليه] .»َِ
 .»گويد و يا سكوت اختيار كند

 غيبت:
ي زبان است و خداوند سبحان ما را از غيبت برحذر ها بيماري ترين غيبت از خطرناك

 دارد در مورد او بيان  مي را نموده، و آنچه را او ناپسندداشته و كسي را كه غيبت برادرش 
 خورد،  مي خود راي  دارد، به كسي تشبيه كرده است كه گوشت تن برادر مرده  مي

غۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي ُ�مّ�عۡ  َََُُ ۚ َ�عۡ  ُُ ا ًُ  ُّ ِ ُُ
َ
ُ�مۡ  � َُ َح

َ
ن ُ

َ
ُ  

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَُ

َ
 اَٗ َميۡ  ُ

وُهۚ فََكرِهۡ  ُُ ْ ّ�قُ ٱوَ  َُ ۚ ٱ وا َ َ ٱ إِنّ  َّ و بعضى از شما غيبت « يعني: .]12حجرات: ال[ ﴾رِّحيمٞ  تَّوابٞ  َّ
اش را بخورد از آن كراهت داريد  بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده

 .»پذير مهربان است [پس] از خدا بترسيد كه خدا توبه
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ََْدُرونَ «فرمود:   مي ته واصحابش را از غيبت برحذر داش پيامبر
َ
ِضيبَةُ  َنا أ

ْ
 قَاَُوتِ تل

ُ  تَُّ 
ُ
ْعلَمُ  َورَُسول
َ
ُركَ  :قَاَل ِ أ

ْ
َخاكَ  ِذك

َ
يَْت  ِ�يَل ِ يَْ�َرهُ  َِِما أ

َ
فََرأ
َ
ِخ  ِف  َكنَ  ِِنْ  أ

َ
قُوُل  َنا أ

َ
 أ

ُقوُل  َنا ِ�يهِ  َكنَ  ِِنْ  :قَاَل  َهتّهُ  َقدْ �َ  ِ�يهِ  يَُ�نْ  ََمْ  َوِّنْ  تْ�تَبْتَهُ  َ�َقدِ  �َ  [مسلم] يعني:. »�َ
فرمود: بيان  دانند. پيامبر  مي دانيد كه غيبت چيست؟ گفتند: خدا و رسولش بهتر  مي آيا«

 فرمودند: چنانچه آن چيزهايي كه دارد. و آن حضرت  مي چيزهايي در مورد برادرت كه ناپسند
 .»اي زده و اگر نباشد به او بهتاناي  گويي در او باشد غيبتش كرده  مي

غيبت باعث گسستن روابط دوستي و محبت ميان مردم گشته و بذر كينه و بدخواهي 
و عمق حسد و ستم پيشه گي اش  كارد و بيانگر پليد بودن گوينده  مي و نفرت را ميان آنان
ي اهل غيبت را به اشراري همچون ها انسان باشد. امام علي  مي درون در درون وي

 ها و نيكي اند ي مردمها ي شرور بدنبال بديها فرمايد: انسان  مي يد ونما  مي مگسان تشبيه
 ي فاسد و گنديدهها تنها به دنبال محل ها نمايند همانگونه كه مگس  مي آنان را رها

 گردند.  مي
كسي به غيبت از ديگران بپردازد از جانب آنان ناپسند و مطرود بوده و كسي 

 دهند.   نمي اري شركتشي او را تصديق نكرده و در كها حرف
كند   مي به قول يكي از حكيمان گفته است: وقتي كسي را ديدي كه غيبت ديگران را

 تمام سعيت را بكن تا نه تو او را بشناسي و نه او ترا. 
 كند. روزه داري كه از ديگران غيبت  مي ي مسلمان را نيز تباهها غيبت ساير عبادت

شود كه در زمان   مي دهد. روايت  مي تش را از كفكند پاداش روزه و ديگر عبادا  مي
از اين موضوع مطلع شد به  نمودند. پيامبر  مي دو زن روزه داشتند و غيبت نيز پيامبر

َحّل  َ�ّما َصاَنتَا« آن دو زن فرمود:
َ
ْ�َطَرََا تَُّ  أ

َ
 يعني: [احمد] .»تَُّ  َحّرمَ  َنا َعَ  َوأ

يعني از غذا ، »حالل كرده است و به آنچه حرام نموده است شتافتندروزه گرفتند از آنچه خدا «
و نوشيدني دست كشيده و روي به صحبت و گفتگو در مورد آبروي مردم آوردند و 

 پذيرد.  نمي راشان  ي خداوند روزه
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غيبت مستوجب عذابي شديد و مجازاتي دردناك از جانب خداوند است. رسول 

ْظَاارٌ  ََُهمْ  َِِقْومٍ  َمَررُْت لأِ ف رحلة تَِتء)  ِب  ِرجَ عُ  ََّما« فرمايد:  مي خدا
َ
 ِننْ  أ

َاٍس 
ُ
ونَ  � َُ ُت  َوُصُدوَرُهمْ  وُُجوَهُهمْ لعرحون)   َجِْم

ْ
�ُل  يَا َهُؤالَءِ  َننْ  َ�ُقل ِ

ِْ  قَاَل  ِج
ينَ  َهُؤالَءِ  ِ

ّ
ُ�لُونَ  تَ

ْ
ُومَ  يَة

ُ
ْعَرتِضِهمْ  ِف  َو�ََقُعونَ  تَّاِس  ل

َ
چون به « يعني: اود][ابود .»أ
و  ها يي مسين داشتند و بدان رويها معراج برده شدم، از كنار گروهي گذشتم كه ناخن

 خراشيدند.  مي را شان يها سينه
 كيانند؟ ها گفتم: اي جبرئيل اين

 .»ريزند  مي راشان  خورند و آبروي  مي هاي مردم را كه گوشت اند فرمود: اينان كساني

ي ديگران را بيان نمايد ها است تا عيب به مسلمانان اجازه داده صي اسالمدر موارد خا
گردد. اين   نمي و در اين موارد اين كار غيبت محسوب نشده و فرد بخاطر آن مجازات

 باشند:  مي موارد به قرار زير
بردن شكايت نزد قاضي و يا حاكم: مظلوم حق دارد كه از كسي كه به او ظلم نموده 

 نند آن شكايت ببرد.است پيش قاضي و ما
سوي مسير  كسي و برگرداندن فرد گناهكار به ايجاد تغيير در اعمال زشت و ناپسند
 تواند كه بگويد: فالن كس چنين و چنان  مي درست و صحيح. در اين حالت شخص

كند دست بازدارد. البته در   مي كند. تابلكه فرد مذكور سرزنش شده و از كاري كه  مي
پوشي در او تاثير مثبتي  دهد و پرده نمي ت و تندرز كسي گوش فراصورتيكه به نصيح

نمايد. شرط بدون اشكال بودن اين كار در اين است كه هدف از آن ايجاد تغيير   نمي ايجاد
 در كار ناپسند بوده و آوازه و شهرت بخشيدن به نافراني فرد نباشد.

آنان: فرد مسلمان اجازه دارد  برحذر داشتن مسلمانان از آسيب و گزند و اندرز دادن به
كه برادرش را به دور ماندن از برخي اشخاص، بخاطر صفات و اخالق ناپسندي كه دارند 

 گردد، پند دهد.  مي و باعث آسيب و ضرر
مثالً  ،ورزد  مي بندوباري و بدعت: چنانچه كسي بطور آشكارا به گناه مبادرت بي اعالن



 167  محافظت از زبان

 

ي او اشكالي ندارد. ها كند، بيان عيب  مي ورده و ستمنوشد و يا حق ديگران را خ  مي شراب
 شايد كه دست از اين اعمال برداشته و بسوي خداوند بازگردد.

 ،شناسند  مي شناسه: اگر شخصي داراي لقب خاصي باشد كه مردم او را با همان نام
رد مانند آنكه بگويند: فالن كس نابينا، يا لوچ و ... در اين حالت اگر غرض شناختن ف

 صورتيكه هدف ناسزاگويي و تحقير فرد باشد جايز باشد بيان آن اشكال ندارد ولي در
 باشد.   نمي

گويد: غيبت مگر در سه مورد جايز   مي در آخر، كالم حسن بصري را بخوانيد كه
گزار، و امام و رئيس زورگو و  كند، فرد بدعت  مي نيست: فاسقي كه بزهكاريش را آشكار

 عادل. غير
 : مسعودمترجم

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 اميد و رجاء

ها شكست خورده و يأس بر او چيره  در يكي از جنگاي  شود كه فرمانده  مي حكايت
گشته و اميدش را از دست داده بود. به همين دليل سپاهيانش را ترك كرد و به جاي 

 دوري در بيابان رفت و در كنار سنگ بزرگي نشست.
اش  گندمي را به النهي  كرد دانه كوچكي را ديد كه سعي ميي  ن حين، مورچهدر همي

باالي صخره ببرد. وقتي مورچه سعي داشت دانه را با خود به باالي صخره ببرد، دانه  در
و مورچه  افتاد  مي گشت. هربار دانه دانه برميي  كرد و مورچه براي حمل دوباره  مي سقوط
 شد.  مي را باال ببرد... و اين عمل تكرار كرد كه آن ميديگر سعي  گشت و بار برمي

حمل  جنگي همچنان ناظر كوشش بسيار مورچه بود و سعي مداوم او دري  فرمانده
ي  برساند. فرماندهاش  خره مورچه موفق شد دانه را به النهكرد تا آنكه باآل  مي دانه را دنبال

مصمم از ي  و با اميد و ارادهزده شد  عجيب شگفتي  شكست خورده، از اين منظره
تهور و ي  جايش برخاست و بسوي مردانش بازگشت و آنان را جمع كرد و روحيه

دلگرمي را به آنان بازگرداند و آنها را براي مقابله در جنگي ديگر آماده نمود. در اين نبرد 
يد و مذكور توانست بر دشمنانش پيروز شود. سالح اصلي او در اين نبرد، امي  فرمانده

 گرفته و بكاربسته بود. كوچك يادي  دوري از ياس و نوميدي بود كه آن را از يك مورچه
كند:   مي داستان مردي را كه نود و نه نفر را كشته بود براي يارانش بيان پيامبر اكرم

مرد خواست كه به درگاه خداي تعالي توبه كند. براي اينكار از يك فرد زاهد پرسيد: آيا 
او را نيز كشت و  باشد؟ آن عابد جواب داد: خير. مرد برآشفت و  مي من جايز توبه براي

از كشتن عابد سرگشتگي و پشيماني او  ) را كامل كرد. بعدبا او عدد صد (صد كشته
توانم توبه كنم؟ مرد صالح به   مي عالم درستكاري سؤال نمود: آيا بيشتر گشت. بنابراين از

 او گفت: 



 169  اميد و رجاء

 

باشد، ولي بايد روستايت را كه اهل آن بدكردارند ترك   مي جايزبله، براي تو توبه 
 كرده و به روستايي كه اهالي آن درستكارند بروي تا با آنان خداوند را عبادت كني. 

سوي روستاي گفته شده عزيمت كرد تا شايد خداوند  مرد از روستايش خارج شد و به
ي  وستاي مذكور نرسيد. آنگاه مالئكهرا قبول كند، ولي در راه فوت كرد و به راش  توبه

رحمت و عذاب فرود آمدند و بينشان اختالف افتاد كه كدامشان روح او را برگيرند. 
خداوند به آنها وحي كرد كه مسافتي را كه مرد در آن مرده است اندازه بگيرند. اگر به 

و نصيب گرنه ارحمت نوشته شود وي  روستاي صالحان نزديك بود در دفتر ثبت مالئكه
 شود.  مي عذابي  مالئكه

تعالي به زمين بين او و روستاي صالحان وحي كرد كه نزديك  سپس خداوند تبارك و
رحمت شد و ي  شود و به ديگري امر نمود كه دور شود. بنابراين مرد نصيب مالئكه

را قبول كرد زيرا او به اميد بخشش و رحمت خداوند متعال و به طمع اش  خداوند توبه
حديث متفق زش و رحمت پروردگار سبحان هجرت نموده بود. [اين داستان از يك آمر

 .]عليه بر گرفته شده است

 اميد چيست ؟

كه انسان هنگام مصيبت منتظر اي  اميد فراخي قلب در وقت تنگنا و بحران است بگونه
كام فرج و آساني بوده و اميد انسان را بسوي موفقيت در آنچه پيش از آن در انجامش نا

 نشيند.  نمي بوده است رهنمون گشته و تا نيل به هدف خود دلسرد نشده و از پا

 اميد پيامبران:

يكي از بارزترين خصوصيات پيامبران اميد و آرزو در زندگي است كه باعث گشته 
سوي خداوند دعوت  تي و دلسرد گشتن، قوم خويش را بهاست تا، پيوسته و بدون سس

ود اينكه با دوري و نفرت و رنجش مواجه بودند به هدايت قوم نمايند. پيامبران با وج
 خويش در آينده اميدوار بودند.
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 : اميدواري رسول خدا
هيچ وقت در  براي هدايت و نجات قوم خويش حريص بود. ايشان پيامبر اكرم

هايشان  انجام رسالت خويش نوميد و دلسرد نشد و پيوسته براي هدايت قوم و فراخي دل
 كرد تا اسالم را بپذيرند.  يم عاد

«». آمده و گفت:  به نزد آن حضرت پس از سفر پرمشقت پيامبر جبرئيل

َعثَِ� لقد « َ�  ِّ َْك  َر
َ
ُمَرِ�  َِ

ْ
ة َ ْمِركَ  ُِ

َ
بَْ�ِ  َعلَيِْهمُ  أْطبَْقُت  شئَْت  ِنْ  ،ِشئَْت  َ�َما ،ِِة ََ ْخ

َ
 تأل

َُ  ُجِْرجَ  أنْ  أرُْجو َِْل : تَِ َ�َقاَل ِ  ِِِهمْ  ِننْ  ت
ْعبُدُ  َننْ  أْصالَ َُ  ََ  ِِهِ  �ُْشِكُ  الَ  وَْحَدهُ  ت

 ً مرا پروردگارت بسويت فرستاده تا مرا دستور دهي هر گونه كه «[متفق عليه] يعني:  .»َشِْئا
 فرود آرم.شان  بخواهي دو كوه بزرگ مكه را بر سر

رد كه خداي واحد را پرستش كساني را پديد آوشان  فرمود: اميدوارم خداوند از نسل پيامبر
 .»نموده و به او چيزي را شريك نياورند

 به نصرت و ياري خداوند اطمينان داشت. اين موضوع در پاسخ ايشان رسول اهللا
، درحين حضورشان در غار و زماني كه مشركان در تعقيب آنان به حضرت ابوبكر

 ودند:گردد، كه بااطميان و ايمان كامل فرم  مي بودند، مشاهده

ََا﴿ َ َمَع َّ  .»اندوه مدار كه خدا با ماست«يعني:  .]40: توبةال[ ﴾َ� َ�َۡزۡن إِّن ٱ

 : اميدواري حضرت نوح
سوي ايمان به  هصد و پنجاه سال به دعوت قومش بهپيوسته و تا ن حضرت نوح

داد و   نمي داد. در اين كار دلسردي و ماللت و خستگي را به خود راه  مي خداوند ادامه
پرداخت و   مي شب و روز، آشكارا و نهان، در خلوت و به صورت علني، به دعوت آنان

 قَاَل ﴿از هر راهي دعوتش را به اميد ايمان آوردن قومش به خداوند متعال تالش نمود: 
ا نّ�ِ  ٦ �فَِرارٗ  إِّ�  ءِيٓ ُدَ�ٓ  ُهمۡ يَزِدۡ  فَلَمۡ  ٥ �َوَ�َهارٗ  ٗ� َ�ۡ  ِ� قَوۡ  ُت َدَعوۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  َُ  ُ�ُهمۡ َدَعوۡ  ُ�ّ
َعلُوٓ  سَُهمۡ  فِرَ ِحَغۡ  ََ ْ َ�ٰ  ا

َ
ْ َشوۡ ََغۡ سۡ ٱوَ  َءاَذاَِِهمۡ  ِ�ٓ  بَِعُهمۡ ُ ْ  �َِياَ�ُهمۡ  ا وا ّ�َ

َ
ْ ََكۡ سۡ ٱوَ  َوُ وا ُ  ُ�مّ  ٧ �َبارٗ َِكۡ سۡ ٱ ََ
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َهارٗ  ُ�ُهمۡ َدَعوۡ  إِّ�ِ  ٓ  ُ�مّ  ٨ �َِ عۡ  إِّ�ِ
َ
ۡ�َ  سَُهمۡ  لََُت ُ

َ
يعني:  .]9-5[نوح:  ﴾٩ �ارٗ إِۡ�َ  سَُهمۡ  ُت رۡ َوُ

[نوح] گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت كردم. و دعوت من جز بر گريزشان «
هايشان  نيفزود. و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى انگشتانشان را در گوش

بيشتر بر كبر خود افزودند. چه سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هر كردند و رداى خويشتن بر
سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم. باز من به آنان اعالم نمودم و در خلوت [و] پوشيده نيز 

 .»به ايشان گفتم
خداوند متعال به او وحي فرمود كه كسي ديگر، به جز پيروانش، همراه او ايمان 

 نجات داد. نخواهد آورد. او يك كشتي ساخت و خداوند او و ديگر مؤمنان را

 :اميد حضرت يعقوب
را به از دست دادن دو فرزندش، يوسف  خداوند سبحانه و تعالي پيامبرش يعقوب

و بنيامين، مبتال ساخت. او براي آنان بسيار اندوهگين شد، تا جاييكه بينايي خود را از 
همچنان بر قضاي پروردگار صابر و شكيبا باقي ماند  دست داد. لكن حضرت يعقوب

كم اي  از بازگشت فرزندانش نااميد نگشت و اميد و آرزوي او به خداوند سبحان لحظهو 
خواست تا دنبال آن دو بگردند   مي شد. از ديگر پسرانش  مي نشد و پيوسته به اميدوارتر

ْ ذۡ ٱ َبِ�ّ َ�ٰ ﴿گفت:   مي چرا كه اميد به خداوند بسته بود و ْ  َهُبوا وا َُ َّ َََح ِخي يُوُسَف  ِمن َ�
َ
 َوَ�  هِ َوُ

 َۡ ْ ْ  َٔ تَا وا ِۖ ٱ حِ ّروۡ  ِمن َُ َۡ  َ�  ۥإَِّهُ  َّ ْ ِ ٱ حِ ّروۡ  ِمن َُ  َٔ يَا ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِّ�  َّ  .]87[يوسف:  ﴾٨ فُِرونَ َ�
خدا نوميد مباشيد   اى پسران من برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت«يعني: 

خداوند نيز آرزوي او را برآورده ، »شود نوميد نمىخدا  زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت
 كرد و بينايي و فرزندش را به او بازگرداند.

 : اميدواري موسى
بهمراه قومش اميد و اطمينان به نصرت و ياري  در عملكرد حضرت موسي

خداوند بشكلي كامالً مشخص و ملموس بود. زمانيكه فرعون و سربازانش درپي آنان 
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يابد و با ديدن فرعون كه به آنان  كردند كه فرعون آنان را درمي  مي ي گمانبودند. قوم موس
و به  كردند  مي شود، و جز دريا راه فراري ندارند، احساس يأس و نااميدي  مي نزديك

َۡ  إَِّا﴿موسي گفتند:  ُُ َ  .»ما قطعا گرفتار خواهيم شد«عني: ي .]61شعراء: ال[ ﴾َرُ�ونَ س

ۖ  قَاَل ﴿ا تمام ايمان و يقين به آنان فرمود: ب پيامبر خدا حضرت موسى ٓ ّ  َمِ�َ  إِنّ  ََ
ينِ َسَيهۡ  َرّ�ِ  گفت چنين نيست زيرا پروردگارم با من است و به «يعني:  .]62شعراء: ال[ ﴾٦ َِ

آنگاه خداوند متعال به او امر نمود تا عصايش را به . »زودى مرا راهنمايى خواهد كرد
همراه قومش از آن به سالمت  دو نيم گشت و موسيرودخانه بزند و آب آن به 

گذشتند. دوباره آب رودخانه به حالت قبلي خود برگشته و فرعونيان همگي در آن غرق 
 و قومش نجات يافتند. شده و موسي

 : اميدواري حضرت ايوب
آزمايش نهاد و ي  را با جان و مال و اوالدش به بوته خداوند متعال حضرت ايوب

از دست نداد. او  ها از ان مصيبتاش  اميد خويش را به ياري خداوند و رهايياو هرگز 

يّوَب ﴿فرمايد:   مي كرد. خداوند متعال  مي همواره به درگاه خداوند دعا و نيايش
َ
 ََاَدىٰ  إِذۡ  َو�

ّ�ِ  ۥٓ َرّ�هُ 
َ
�  َ�ِ َّ ّ ٱ َم ّّ ََت  س

َ
رۡ  َوُ

َ
و ايوب را [ياد كن] «يعني:  .]83نبياء:أل[ا ﴾٨ ِ�ِ�َ لّ�ٰ ٱ َحمُ ُ

. »ترين مهربانان هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه به من آسيب رسيده است و تويى مهربان

خداوند اميد و آرزوي او را رد ننمود و آن را برآورد و او را شفا داد و از بيماري رهايي 
 بخشيد و عوض آنچه را از دست داده بود به او عطا فرمود.

 اميد و كار:
تالش و كوشش بيشتر ي  يد داشتن به خداوند و چشم داشتن به آمرزش او مايهام

َُن﴿فرمايد:   مي است و نه باعث تنبلي و خيال واهي. خداوند در قرآن كريم ْ يَرۡ  َ�نَ  َ� وا َُ 
 ٓ ۡل َيعۡ فَلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا َُ  �ٗ َُ ََۢ  ۦٓ َرّ�ِهِ  بِِعَباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ� َح

َ
گو ب«يعني:  .]110ف:كهال[ ﴾�ُ
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شود كه خداى شما خدايى يگانه است پس  من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى مى
هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش 

ِينَ ٱ إِنّ ﴿فرمايد:   مي همچنين. »پروردگارش شريك نسازد َّ  ْ َُوا ِ ٱوَ  َءاَم ْ  ينَ َّ ُروا ََ ْ َوَ�ٰ  َها وا َُ  َه
ِ ٱ َسَِيلِ  ِ�  َّ  ٰ ََ ْو

ُ
ونَ يَرۡ  �َِك ُ ِۚ ٱ َت رَۡ�َ  َُ ُ ٱوَ  َّ آنان «يعني:  .]218: ةبقر[ال ﴾٢ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َّ

خدا   اند آنان به رحمت كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و راه خدا جهاد نموده
 .»مهربان استاميدوارند خداوند آمرزنده 

برم، و همانوقت   مي بنابراين انسان نبايد بگويد: من به خداوند اميد دارم و گمان نيكو
در مسيري كه وظايفش را در بجاي آوردن اوامر و واجبات پروردگار و در ترك هرآنچه 

كه خودش را  خداوند نهي كرده است حركت ننمايد. چنين كسي انساني فريبكاري است

نَ «: اند فرموده شود كه پيامبر  مي روايته است. به سخره گرفت ّْ نّ  ُح ُّ ِن  ِننْ  تل ّْ  ُح

ِعبَاَدةِ 
ْ
 .»آيد  مي بردن از پس عبادت نيكو گمان نيكو«يعني:  [ابوداود و احمد]. »تل

 فضيلت اميدواري:
دهد. اگر اميدواري نباشد،   مي اميدواري انسان را پيوسته به سوي كار و تالش سوق

شانه  ها شست و از مواجهه با مشكالت و دشواري  اش مي زندگيي  از ادامهانسان دست 
 خود گرفته و مشتاق مرگ و نيستيي  كرد و يأس و نااميدي قلبش را در سلطه  مي خالي

 : يأس تسليم قبر گشتن است، و اميد نور زندگي است.اند گشت. براي همين گفته  مي
 زندگي با نوميدي محال است. يا اينكه: نوميدي با زندگي ممكن نيست و

 به قول شاعر:

لُّ اخلري يف األمل ال خري  يف اليأس، كُ
 

ـلِ   جُ لُ الشجـاعـةِ واإلقدام ِيف الرَّ  أَصْ
 

كه بنيان ، هر چه نيكويي است در اميد است نيست در نوميدي هيچ خيري،«يعني: 
 .»هرچه شجاعت و دالوري در آدمي است

چون كه اميد داشتن به عفو و  ،گردد  نمي نان نوميدانسان مسلمان از رحمت ايزد م
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انجامد. خداوند متعال بر اين مطلب   مي گذشت خداوند به توبه و متابعت صراط مستقيم
فرمايد:   مي تاكيد فرموده و از نوميدي و دل بريدن از رحمت و آمرزش او برحذر داشته

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ َّ  َ�ۡ
َ
ُ ْ ٰ  فُوا َ�َ  

َ
ِهمۡ ُ َِ ْ َ�قۡ  َ�  َُف ِۚ ٱ ةِ رّۡ�َ  ِمن ََُطوا َ ٱ إِنّ  َّ غۡ  َّ َُوَب ٱ فِرُ َُ َّ  ۚ  َ�ِيًعا

روى  بگو اى بندگان من كه بر خويشتن زياده«يعني:  .]53زمر: ال[ ﴾٥ سّرِحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإَِّهُ 
آمرزد كه او خود  را مىخدا همه گناهان   خدا نوميد مشويد در حقيقت ايد از رحمت روا داشته

 .»آمرزنده مهربان است
 بازگشت و راستين اي بي سوي توبه شود به  مي وقتي كه فرد مسلمان مرتكب گناهي

باشد. اميد نيرويي   اش مي شتابد كه برخاسته از اميد او به گذشت پروردگار و قبول توبه  مي
تا بر آباداني اين جهان  ،استاست كه خداوند عالم آن را در قلب آدميان به وديعه نهاده 

اَعةُ  قَاَنِت  ِِنْ  « فرمايد:  مي همت گمارند. پيامبر ّّ َحِدُ�مْ  َو�ِيَدِ  تَ
َ
يلَةٌ  أ ِّ إِنِ  فَ

 فَ

نْ  تْستََطاعَ 
َ
ُقومَ  الَ  أ َُ  َّ ْضرَِسَها َح يَْاَعْل  َُ

ْ
اگر قيامت برپاشد و نهال «يعني: [احمد]   .»فَل

چنانچه تا قبل از برپايي قيامت توانستيد آن را غرس  ،ييدخرمايي در دست داشتيد تا غرسش نما
 .»كنيد، حتماً آن را غرس نماييد!

 شد.  مي شد و نه نهالي كاشته  مي بود نه بنايي ساخته  نمي حكيمي گفته است: اگر اميد
شد، براي اينكه در   نمي بود هيچكدام از دستاوردهاي بشري حاصل  نمي چنانچه اميد

پي دفعات  خترع در اولن اقدام خود موفق به پديد آوردن اختراع نشده و دربيشتر موارد م
كند. به همين   مي مورد نظر خويش دست پيداي  متعدد و بدون يأس و نااميدي به نتيجه

 كند.  مي سازد و يأس نابودشان  مي : اميد ارداده و بلند پروازي را بالندهاند دليل گفته
ي زندگي ها زمينهي  بكوشد تا اميد و باورش را در همه بنابراين انسان مسلمان بايد

 ارج نهاده و با چنگ و دندان از آن محافظت نمايد، و هرگز تسليم يأس ونوميدي نگردد. 
 سرايد:  مي شاعري در اين باره چنين

لِّلُ النَّ  ـبُــهاأُعَ قُ  فــْسَ بـاآلمــال أَرْ
 

ة األمل  حَ يْـشَ لوال فُسْ عَ يَقَ الْ  ما أَضْ
 

چه تنگ و دشوار ، دهم  مي خود را با اميدهايي كه در انتظارشان هستم نويد«يعني: 
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 .»اشداست زندگي اگر مجال اميد و آرزويم نب
اميدي كه به ي  ي زندگي بواسطهها توان گفت كه انسان بر دشواري  مي نتيجه در

بود، زندگي   ينم نمايد. اگر چنين  مي گشايش و فراخي كه از جانب خدا دارد دنيا صبر

َۡ  َوَ� ﴿گشت. خداوند متعال مب فرمايد:   مي براي انسان طاقت فرسا ْ ْ  َٔ تَا وا ِۖ ٱ حِ ّروۡ  ِمن َُ َّ 
َۡ  َ�  ۥإَِّهُ  ْ ِ ٱ حِ ّروۡ  ِمن َُ  َٔ يَا ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِّ�  َّ خدا   و از رحمت«يعني:  .]87[يوسف:  ﴾فُِرونَ َ�

 .»شود خدا نوميد نمى سى از رحمتنوميد مباشيد زيرا جز گروه كافران ك
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 وفاي به عهد

در جنگ بدر غايب بود. يكبار عرض كرد: يا رسول اهللا، من از اولين  انس بن نضر
جنگي كه با مشركين نموديد غائب بودم، اگر خداوند مرا به جنگ مشركين حاضر سازد، 

 كنم؟  مي چهخواهد ديد كه 
اينچنين بود كه انس بن نضر با خود پيمان بست تا در جنگ با مشركين شركت كند و 

ها  اجري را كه در بدر از دست داده بود بازيابد. چون روز احد فرا رسيد مسلمان
نشيني كردند و در بين صفوف آنها آشفتگي و پريشاني پيدا شد. او پيش رفت، سعد  عقب

ال نمود به او گفت: اي سعد بن معاذ بسوي بهشت بشتاب به خداي بن معاذ وي را استقب
 يابم.  ميكعبه سوگند كه من بوي آن را از وراي احد در

انس در نبرد به شدت جنگيد تا آنكه در راه خدا شهيد شد. صحابه در بدن او هشتاد و 
كه مشركين او اندي زخم از اثر شمشير و نيزه و تير يافتند و او را در حالي كشته يافتند 

كه بر اي  را مثله كرده بودند، هيچكس او را نشناخت، مگر خواهرش از روي نشانه
 [متفق عليه]انگشتش داشت. 

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿او و امثالش نازل شده كه: ي  پنداشتند كه اين آيه در باره  مي صحابه ؤۡ س  ِمَِ�َ ُُ
الٞ  ََ ْ  رِ قُوا ََ ٰ  َما َص �َ ْ وا َُ َ ٱ َه َۡ  هِ� َعلَيۡ  َّ ُِ َۡ  ۥَبهُ َ�ۡ  َقَ�ٰ  ّمن مهُ فَ ۖ  ّمن ُهمَوِم ََِظُر ْ  َوَما يَن سُوا َّ  بَ
يٗ� َ�بۡ  اند كه به آنچه با خدا عهد بستند  از ميان مؤمنان مردانى« يعني: .]23حزاب: أل[ا ﴾٢َِ

صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در [همين] انتظارند و 
 .»يمان خود را] تبديل نكردند[هرگز عقيده و پ

*** 
ورزيد. او را با محبت   مي بسيار مهر همسر دلسوزي بود كه با پيامبر لخديجه

خويش در برگرفته و به او كمك نموده، همراه ايشان در راه گسترش دعوت اسالم درد و 
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 ي فراواني را تحمل كرده بود.ها رنج
به او وفادار ماند و عهدش را از همچنان  فوت كرد، پيامبر لهنگامي كه خديجه

 ياد نبرد.
 داشت.  مي از ديدن خويشاوندان او خوشحال شده و دوستانش را گرامي

ورزيد. تا آنكه يك   مي با آنكه آن بانو در قبر خفته بود به او رشك لبانو عايشه
خداوند بهتر از آن را به تو گفت: او پيرزني بيش نبود كه اكنون  روز به پيامبر

 است؟ دهدا

َِْدلَِ�  َنا« به خشم آمده و با ناراحتي فرمود: پيامبر
َ
ت َِِها تَُّ  أ  َصّدَ�تِْ�  ِننَْها، َخْ�ً

َِِ�  ِِذْ  ِّ َ  ِننَْها تَُّ  َوَرَزقَِ�  تَّاُس، َحَرَنِ�  ِِذْ  َِِماََِها َوَوتَسسِْ�  تَّاُس، َك
َ
َول
ْ
 ََمْ  ِِذْ  تَ

َّ  ِننْ  يَْرُزقِْ�  قسم به خدا كه خداوند بهتر از اويي را به من ارزاني « يعني:[احمد]  .»اءِ تلِّ
او آنگاه كه مردم كفر ورزيدند به من ايمان آورد، وقتي سخنانم را دروغ پنداشتند  ،نداشته است

ا از من دور داشتند، و خداوند مرا باور كرد، با مال و ثروت خود مرا ياري داد وقتي ديگران آن ر
 .»يگر زنان تنها از او مرا فرزند عطا فرموده استميان ددر

 وفادار ماند. لاينگونه به همسرش بانو خديجه پيامبر
*** 

ي وفاي به ها ، انصار (كه اهل مدينه بودند) زيباترين نمونهپيامبري  از ميان صحابه
فا براي دفاع از اسالم بيعت نموده و سپس به عهد خويش و عهد بودند. آنان با پيامبر

برادران مهاجر را به عنوان مهمان پذيرفتند و آنچه داشتند با آنها تقسيم نمودند، تا  ،كردند
 براي دين خدا به انجام رساندند. اينكه پيروزي را

َعةً  تَِّ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ُكنّا«گويد:   مي نقل شده كه از عوف بن مالك ّْ ِ وْ  ت
َ
يَةً  أ َما�ِ َ� 

وْ 
َ
  :َ�َقاَل  َسبَْعةً  أ

َ
بَايُِعونَ  الَ أ

ْطنَا » تَِّ  رَُسوَل  �ُ َّ نَا فَبَ َُ يِْد
َ
نَا أ

ْ
ْعنَاكَ  قَدْ  َوقُل َُ  رَُسوَل  يَا َِا

بَايُِعَك  َ�َعالَمَ  تَِّ 
نْ  َعَ  :قَاَل  �ُ

َ
ْعبُُدوت أ ُ�وت َوالَ  تََّ  �َ لََوتِت  َشِْئًا ِِهِ  تُْشِ َّ َْمِس  َوتَ

ْ
 تق

ّ  َوَُِطيُعوت ََ
َ
َِمةً  َوأ َُوت َوالَ  يّةً َخاِ  َُ

َ
ة ّْ َ يُْت  فَلََقدْ ِ َشِْئًا تَّاَس  ت

َ
ْعَ   َرأ َِك  �َ

َ
ول
ُ
 تََّارِ  أ
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ُقُط  ّْ َ َحِدِهمْ  َسْوُ   �
َ
ُل  َ�َما أ

َ
ة ّْ َ َحًدت �

َ
ُ  أ

ُ
نَاِول  [مسلم] . »ِِيّاهُ  ُُ

فرمود: آيا با  بوديم و آن حضرت ما نه، هشت و يا هفت نفر نزد رسول اهللا« يعني:
ما با  هاي خود را پيش آورديم و گفتيم: يا رسول اهللا كنيد؟ و دست  نمي بيعت )رسول خدا(

 شما بيعت كرديم، ولي بر چه بيعت كنيم؟
اينكه خدا را پرستيده و به او چيزي شريك نياوريد و نمازهاي پنجوقت را ادا نموده «فرمود: 

و از مردم چيزي «ود: ، و سخن را طوري آهسته زمزمه نموده و فرم»و اطاعت خدا را بكنيد
(براي راندن  ي انا ديدم آن افراد را كه تازيانهكند كه: و هم  مي . عمف بن مالك تعريف»مخواهيد

 .»را بوي بدهد خواست كه آن  نمي افتاد و از كسي  مي مركبشان) يكي از آنها

*** 
كرد. او   مي منوره) زندگيي  قبل در يثرب (مدينه ها عرقوب مردي بود كه مدت

آورد. يك روز مرد   مي نخلستاني داشت كه هرسال محصول خرماي فراواني از آن بدست
از او خواست تا مقداري خرما به او بدهد. عرقوب گفت: من االن اي  فقير و بيچاره

ي خرما ظاهر شد (اولين ميوه) برگرد. فقير ها خرمايي ندارم، برو و هنگامي كه خوشه
برگشت. اين بار عرقوب گفت: برو و هنگامي كه رفت و وقت نوبرانه، نزد عرقوب 

 به غوره تبديل شدند برگرد. ها ميوه
مرد براي بار دوم كه خرما به غوره تبديل گشته بود پيش عرقوب آمد، به او گفت: برو 

رسيدند، آن مرد پيش  ها و هنگامي كه غوره رسيده و تازه شد برگرد، وقتي كه غوره
برو و وقتي كه خرما خوب رسيدند برگرد. مرد از آنجا  عرقوب آمد، عرقوب به او گفت:

 رفت.
هنگام رسيدن خرما كه شد، عرقوب شبانه به باالي درخت رفت و خرماها را چيد و 
آنها را قايم كرد تا به كسي چيزي از آن را ندهد. وقتي مرد فقير برگشت و هيچ خرمايي 

ش وفا نكرده بود دلگير و بر روي درختان نيافت. او از اينكه عرقوب به عهد خوي
 ناراحت شد. 
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عرقوب براي خالف وعده كردن به ضرب المثلي ميان مردم مبدل گشت. تا جاييكه به 
 .ي عرقوب!ها گويند وعده  مي نمايد  مي كسي كه خالف وعده

*** 

 وفاي به عهد چيست؟

د و وعده و وظايف خويش پايبند باشد. خداون ها وفاي آن است كه انسان بر پيمان
 فرمايد:  مي متعال به وفاي به عهد امر نموده و

وۡ ﴿
َ
ْ َوُ ِ  فُوا ... و به پيمان [خود] وفا « يعني: .]34سراء: إل[ا ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  ََ َعهۡ لۡ ٱ إِنّ  َِ� َعهۡ لۡ ٱب

 .»كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد

 همچنين پروردگار متعال مى فرمايد:

وۡ ﴿
َ
ْ َوُ ِ ٱ َِ بَِعهۡ  فُوا ٰ  إَِذا َّ يمان و چون با خدا پيمان بستيد به پ« يعني: .]91نحل: ال[ ﴾َهَّ�مۡ َ�

 .»...خود وفا كنيد

 اقسام وفا:

 وفا در ارتباط با خداوند:
كه تنها او را بپرستد و  ،بين انسان و خداوند سبحان پيمان بزرگ و مقدسي وجود دارد
راه و روش او اله روي هيچ چيزي را شريك وي قرار ندهد، از پرستش شيطان و دنب

سَمۡ ﴿فرمايد:   مي دوري كند. خداوند
َ
�  ۡ�
َ
ُ َۡ ن َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  َه

َ
ْ َ�عۡ  ّ�  ُ وا َُ  َنۖ َ�ٰ سّشيۡ ٱ ُب

وّٞ  لَُ�مۡ  ۥإَِّهُ  َُ نِ  ٦ ّمبِ�ٞ  َع
َ
� �ۡ ٱ َوُ وِ� َُ َۡ  ٞط ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  ُب  يعني: .]61-60[يـس:  ﴾٦ ََقِيمٞ ّم

مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وى دشمن آشكار اى فرزندان آدم «

 انسان با فطرت پاك و عقل سليم خود .»مرا بپرستيد اين است راه راست شماست. و اينكه
 تواند درك كند كه اين جهان حتماً داراي خداي واحدي است كه سزاوار پرستش  مي
ن همان عهدي است كه بين ما و خداوند باشد و او همان خداوند سبحان است. اي  مي
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 اشد.ب  مي متعال

 وفا به عهد و پيمان:
يمان و اجراي شرايطي كه پيشتر برآن توافق ها اسالم به پاسداشتن عهد و پيمان

ُمونَ «فرمايد:   مي كند. پيامبر  مي سفارشايم  نموده لِ ّْ ُم
ْ
وِطِهمْ  ِعنْدَ  تَ ُ [بخاري]  .»َُ

  .»مانند  مي قرار و پيمان خود مسلمانان بر« معني حديث:
در حديبيه با كافران پيماني بست و بر سر مفاد آن مانده و بدان وفا كرد،  پيامبر

شكني بودند.  بلكه آنان خود اهل خيانت و پيمانبدون آنكه بدقولي نموده و خيانت ورزد، 
ز پروردگار مسلمان به عهد خود وفادار است مادام اينكه اين عهد و پيمان در اطاعت ا

س سزاوار است تا جهانيان باشد، اما اگر در آن گناه باشد و باعث ضرر به ديگران شود پ
 از آن دوري كند.

 وفا در پيمانه و ترازو:
نمايد، براي اينكه خداوند در   نمي فرد مسلمان در سنجش دقت داشته و در آن كاستي

وۡ ﴿فرمايد:   مي اين باره
َ
ُ ْ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ُِكۡ س ِ  َُِ�انَ س َۡ لۡ ٱب ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� قِ وا َُ ُۡ  َّاَس ٱ َخ

َ
ُ ٓ  .]85[هود:  ﴾َءُهمۡ َيا

 .»...ام دهيد و حقوق مردم را كم مدهيدو اى قوم من پيمانه و ترازو را به دادن تم« يعني:

 وفاي به نذر: 
 باشد بجا  مي مسلمان به نذر خود وفا كرده و عهد خداوند را آنگونه كه شايسته

 آورد.  مي
 نذر:

آن است كه انسان پايبند به انجام دادن طاعت خداوند سبحان باشد. از صفات اهل 

ِ  يُوفُونَ ﴿فرمايد:   مي بهشت وفاي به عهد است خداوند متعال  َ�نَ  امٗ يَوۡ  َوَ�َخافُونَ  رِ َّذۡ ٱب
هُ  َۡ  ۥَ�ّ كردند و از  [همان بندگانى كه] به نذر خود وفا مى« يعني: .]7نسان: إل[ا ﴾٧ �ََِط�ٗ ُم
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كند كه نذر با خير و نيكي باشد،به   مي شرط .»ترسيدند روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى
 غير از آن، وفا نكردن به آن است.

 وفاي به عهد:
كند، وقتي كه به كسي   نمي مسلمان به عهد خويش وفادار است و خالف آن عمل

ند خالف وعده كردن از صفات منافقين دا  مي نمايد، براي اينكه  نمي دهد خالف  مي وعده

ُمنَافِِق  آيَةُ « فرمود: است. پيامبر
ْ
ت ثَالٌَث  تَ َب  َحّدَث  ِِذَ َِ ت َك ْخلََف  وََعدَ  َوِّذَ

َ
ت أ  َوِّذَ

 منافق سه است: ي  نشانه« يعني: [متفق عليه] .»َخانَ  تْؤَُِمنَ 
 چون سخني بگويد، دروغ گويد.

 و چون وعده كند، بدپيماني نمايد.
 .»امين قرار داده شود، خيانت كندچون و 

 غدر و خيانت:
باشد كه همان   مي غدر، اخالقي نكوهيده است، و خيانت، عدم وفاي به عهد و پيمان

َ ٱ إِنّ ﴿فرمايد:   مي تزوير و حيله در پيمانه و ترازو است. خداوند متعال َّ  �َ  ُّ ِ ُُ 
ٓ �َۡ ٱ  .»دارد انا كه خداوند خائنان را دوست نمى... هم« يعني: .]58نفال: أل[ا ﴾َِِِ�َ ا

ِينَ ٱ﴿فرمايد:   مي همچنين خداوند متعال ونَ  َّ ُُ ِ ٱ ََ َ�هۡ  يََُق  َطُعونَ َوَ�قۡ  ۦقِهِ ِميَ�ٰ  َِ َ�عۡ  ِمنۢ  َّ
 ٓ َمرَ  َما
َ
ُ ٱ ُ ن ۦٓ بِهِ  َّ

َ
ونَ َو�ُفۡ  يُوَصَل  ُ َُ  ٱ ِ�  َِ

َ
ٰ  ِض� �ۡ� ََ ْو

ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك ُ ُ  يعني: .]27: ةربقال[ ﴾٢ ِّ

شكنند و آنچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده  همانانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى«
 .»پردازند آنانند كه زيانكارانند گسلند و در زمين به فساد مى مى

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 
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ي به ميزان صد و هشتاد هزار درهم فرستاد. پول لبراي عايشه حضرت معاويه
آن پول صدقه ي  شروع نمود و در بين مردم توزيع كرد تا اينكه همه لحضرت عايشه

داده شد. وي خودش روزه بود و به كنيزش گفت تا برايش افطاري آماده كند. كنيز براي 
مروز تقسيم كردي به شد از اين همه پولي كه ا  نمي او نان و روغن آورد، و به او گفت: آيا

 خريدي تا با آن افطار كنيم؟ اينگونه مبلغي گزاف را صدقه  مي يك درهم گوشتي  اندازه
 برد كه درهمي را براي خريد افطار كنار بگذارد.   مي داد و از ياد  مي

*** 
برد.  پول بسيار زيادي را خدمت رسول اهللا يك روز، حضرت عمر بن خطاب

ات  اي عمر، چيزي هم براي خانواده« .»ناذت أِقيَت ألهلك يا عمر؟« از او پرسيد: پيامبر

 ام.  يم را براي آنان كنار گذاشتهوي گفت: نصف دارائ؟ »باقي گذاشتي

ناذت «پرسيد:  برحاضر نمود. پيام كل دارايش را نزد رسول اهللا ابوبكر صديق

گفت: ؟ »باقي گذاردي يت چهها اي ابوبكر، براي بجه« .»َر�َت ألوالدك يا أِا ِ�ر؟
 .ام! يشان خدا و رسولش را باقي گذاشتهبرا

 بخشش چيست؟ 
بخشندگي (كرم) به هرچه پسنديده و نيكوست از انواع خير و سربلندي و جوانمردي 

 گردد.  مي و بخشش و انفاق، اطالق
گفتند:  .»با تقواترين آنان« مردم كيست؟ فرمود: ترين سؤال شد: بخشنده از پيامبر

كرم به معني بزرگواري و هم به معني بخشندگي است و اصحاب ظور سؤال ما اين (من

َرمُ «) نبود. فرمود: اند دومي را در نظر داشته
ْ
�
َ
 تِِْن  تَِّ  نَِبّ  ت�ْنُ  تَِّ  نَِبّ  يُوُسُف  تَّاِس  فَة
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كس يوسف پيامبر خدا  رينت پس با كرم و بخشش« يعني: [بخاري] .»تَِّ  َخلِيلِ  تِِْن  تَِّ  نَِبّ 
  .»فرزند پيامبر خدا فرزند خليل خدا بوده است

كند از اين جهت كه بزرگي نبوت   مي را فردي بخشنده توصيف ، يوسفپيامبر
و علم و زيبايي و پاكي و جوانمردي و عدل و آقايي دنيا و دين همگي در وي جمع شده 

 است.امبر سر پيامبر پسر پيامبر پسر پياست. او پيامبر پ

 بخشش خداوند سبحان:

بخشايندگي يكي از صفات خداوند سبحان است، و پاداش او بسيار، و در عطاء كردن 
 شود.  نمي سخي است و بخشش وي هرگز تمام

 :بخشش پيامبر
بوده است و هم از لحاط  ها هم از لحاظ اصالت و نسب، بزرگوارترين انسان پيامبر

 كرم و بخشش و عطا.
گوسفند را كه اي  گله نزد او آمده و درخواست كمك مالي كرد. پيامبر روزي مردي

بين دو كوه پراكنده بود را به او بخشيد و آن مرد تمام آن گله را برد و نزد قومش 
خشد و از فقر باكي ندارد. ب  مي گفت: اسالم را بپذيريد كه محمد ها بازگشت و به آن

 .[احمد]

ّ�ُهمْ «كند:   مي تعريف آنحضرت از لبر اساس آنچه حضرت عايشه
َ
َبُوت َ  َشاةً  ذَ

  ِننَْها َِِقَ  َنا قَالَْت ِ ِننَْها َِِقَ  َنا :تَِّبّ  َ�َقاَل 
ّ
ُاَها ِِال َّها َِِقَ  :قَاَل ِ َكتِ ِاَها َ�ْ�َ  ُُ  .»َكتِ

فرمود:  رآنها گوسفندي را ذبح كردند و آن را ميان فقرا تقسيم نمودند. پيامب« يعني:[ترمذي] 
 كه چه از آن باقيمانده است؟

باقي مانده اش  همهاش  فرمود: جز شانه باقي نمانده. پيامبراش  او گفت كه از آن جز شانه
 .»است

بخشد همان چيزي است كه روز   مي نتيجه اينكه چيزي كه انسان در راه خدا صدقه
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 تفاده شده باشد. رسول خدارود جز آنچه در دنيا اس  نمي ماند و از ميان  مي قيامت باقي

َقَص  َنا«: اند فرموده از صدقه اي  مال هيچ بنده« [ترمذي] يعني: .»َصَدقَةٍ  ِننْ  َ�بْدٍ  َناُل  �َ
 .»شود  نمي كم

 انواع بخشش:
 گردد، انواع زيادي دارد از جمله:   مي از اين لحاظ كه كرم به اعمال پسنديده اطالق

 كرم در رابطه با خداوند:
احسان در عبادت و طاعات و معرفت او چنان كه ي  ن بايد بواسطهفرد مسلما

 اوست و انجام اوامر و اجتناب از نواهي او با خداي خويش كريم باشد.ي  شايسته

 :كرم در رابطه با پيامبر
و تبعيت از رهنمودهاي او و اش  با پيروي از سنت او و حركت بر راه و شيوه

 يابد.  مي بزرگداشت وي به آن دست

 كرم با خود:
ارزش دانسته، يا آن را به گمراهي بكشاند و يا آن را در معرض  بي انسان نبايد خود

 نَذا﴿نمايد:   مي سخنان بد و ناروا قرار دهد. خداوند بندگان كريم خود را اينچنين وصف
 ْ ِ  َمّروا   وِ سّلغۡ ٱب

ْ دهند و چون  ى دروغ نمىاند كه گواه و كسانى« يعني: .]72فرقان: ال[ ﴾اََِرامٗ  َمّروا
 .»گذرند بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى

 كرم و بخشش در رابطه با خانواده و خويشاوندان:
ي  كند، و نفقه  مي فرد مسلمان با همسر و فرزندان و نزديكان با كرامت و به نيكي رفتار

 دهد. بهترين بخشش و انفاق، دادن آن به خانواده و همسر است.  مي آنان را

َاْقتَهُ  ِدينَارٌ «فرموده است:  يامبرپ ْ�
َ
َاْقتَهُ  َوِدينَارٌ  تَِّ  َسبِيلِ  ِف  أ ْ�

َ
 َوِدينَارٌ  َرَ�بَةٍ  ِف  أ
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ّدقَْت  ََ �ٍ  َعَ  ِِهِ  ََ ِِ ّْ َاْقتَهُ  َوِدينَارٌ  ِم ْ�
َ
ْهلَِك  َعَ  أ

َ
ُمَها أ َُ �ْ

َ
ْجًرت أ

َ
ى أ ِ

ّ
َاْقتَهُ  تَ ْ�

َ
 َعَ  أ

ْهلَِك 
َ
كني، و ديناري است كه در   مي ناري است كه در راه خدا صرفدي« [مسلم] يعني: .»أ

كني و ديناري است كه به   مي كني، و ديناري است كه بر مسكين صرف  مي صرفاي  آزادي بنده
  .»تر است كني فزون  مي ات صرف كني، ثواب آنكه بر خانواده  مي ات صرف خانواده

ت« فرمايد:  مي نيز َاَق  ِِذَ ْ�
َ
لِمُ  أ ّْ ُم

ْ
َاَقةً  تَ هِ  َعَ  �َ ْهلِ

َ
بَُها َوْهوَ  أ ِّ ْسَ لأِ ينوِ عند  َُ

ُ  َكنَْت  ،ِنااقها أنها خاََة َوجه تَ)
َ
هرگاه مردي براي « يعني: [متفق عليه] .»َصَدقَة ل

(يعني در موقع دادن خرج نمودن نيت او خالص پاك براي رضاي خدا  دريافت رضاي خداوند
 .»آيد  مي ، برايش صدقه بحسابمصرف نمايداش  باشد) به خانواده

شود. در اين حالت فرد مسلمان   مي در صدقه دادن به نزديكان اجر دو برابر دريافت
 دراين باره رحم را. پيامبري  دارد و هم پاداش صله  مي هم پاداش صدقه را در يافت

َدقَةُ «فرمايند:   مي َّ �ِ  َعَ  تَ ِِ ّْ ِم
ْ
. »َوِصلَةٌ  َصَدقَةٌ  ثِِْتَانِ  ّرِحمِ تَ ِذى َعَ  َوِ�َ  َصَدقَةٌ  تَ
صدقه بر مسكين يك صدقه است، و اگر براي قرابت دهد « يعني: [ترمذي و نسائي و ابن ماجه]

 .»رحمي  است: هم صدقه، و هم صله دوتا

 بخشش و كرم با ميهمان: 
َْومِ  ِِاَِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َننْ « فرمودند: پيامبر

ْ
 يُْؤِننُ  َكنَ  َوَننْ  ،َجاَرهُ  ذِ يُؤْ  فَالَ  تآلِخرِ  َوتَ

َْومِ  ِِاَِّ 
ْ
ِرمْ  تآلِخرِ  َوتَ ِْ يُ

ْ
َْومِ  ِِاَِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َوَننْ  ،َضيَْاهُ  فَل

ْ
يَُقْل  تآلِخرِ  َوتَ

ْ
ت فَل وْ  َخْ�ً

َ
 أ

ُمْت  َْ َ ر انيازارد. اش  آنكه بخدا و روز آخرت ايمان دارد، بايد همسايه« يعني: [متفق عليه]. »َِ
و هرآنكه بخدا و روز آخرت ايمان دارد،بايد مهمان خود را احترام كند و آنكه بخدا و روز 

 .»ر بر زبان راند و يا خاموش شودآخرت ايمان دارد، بايد سخن خي

 بخشش و كرم با مردم:
انسان ي  ي زيادي براي بخشش و كرم با مردم وجود دارد، لبخند بر چهرهها روش

ِْقَرنّ  الَ « فرمودند: پيامبرصدقه است، همانگونه كه 
َ
َمْعُروِف  ِننَ  ق

ْ
نْ  َوََوْ  َشِْئًا تَ

َ
 أ
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َق 
ْ
َخاكَ  ََل

َ
ٍق  ِِوَْجهٍ  أ

ْ
هيچ چيزي از كار خير را خوار مشمار، هر چند كه « يعني: [مسلم]  .»َطل

 .»گشاده با برادرت روبرو شوياي  با چهره
است: كه از بخشيدن كم  با تاكيد بر بخشش، هر چند اندك باشد چنين فرموده علي

رسيد كه شما از شرم نداشته باشيد زيرا كه محروم كردن از آن كمتر است، از دادن زياد نت
 آن زيادتر هستيد.

ّ «فرمايند:   مي پيامبر ُُ  َِ ّ  َصَدقَةٌ  َعلَيْهِ  تَّاِس  ِننَ  ُسالَ ْطلُعُ  يَْومٍ  ُُ ْمُس  ِ�يهِ  �َ َّ  تَ

ْعِدُل  - قَاَل  - َ�  َ�ْ وْ  َعلَيَْها َ�تَْحِملُهُ  َدتِّتِهِ  ِف  تَّرُجَل  َوَُِع�ُ  َصَدقَةٌ  ثَِْْ�ِ تالِ  �َ
َ
ُ  ََْرَ�عُ  أ

َ
 ل

َِمةُ  - قَاَل  - َصَدقَةٌ  َنتَاَعهُ  َعلَيَْها ََ
ْ
ّ  َصَدقَةٌ  تلّطيّبَةُ  َوتل ُُ يَها َخْطَوةٍ  َو َِ ْم َ�  

َ
ةِ  ِِل الَ َّ  تَ

ذَى َوَُِميُط  َصَدقَةٌ 
َ
بر هر مفصل و بند از مردم « يعني: [متفق عليه]. »َصَدقَةٌ  �ِق تلّطرِ  َعِن  تأل

كني صدقه   مي تابد، صدقه الزم است. ميان دو كس عدالت  مي در هر روزي كه آفتاب بر وي
كني صدقه است.   مي كني يا خودش را بر آن سوار  مي است. مردي را در باز كردن ستورش ياري

نهي صدقه است. دور كردن پليدي از   مي كه بسوي نمازسخن نيكو صدقه است، و به هر گامي 
 .»راه صدقه است

ّ « فرمايد:  مي همچنين پيامبر كار پسنديده و  هر« يعني:[بخاري]  .»َصَدقَةٌ  َنْعُروٍف  ُُ
 .»خوبي، صدقه است

 بخشش و انفاق به هنگام گرفتاري و نيازمندي مسلمانان: 
ت ديگر مسلمانان به آنها كمك و انفاق بر مسلمان واجب است كه در هنگام مشكال

نمايد. مثال در وقت جنگ الزم است تا در تجهيز لشكر مسلمين كمك كند، و در گير و 
(بيماري مسري) يا  با دار تعليم، در آسان كردن آن كمك كند. و اگر در آنجا مرض و

. چنانچه مانند آن بود در ريشه كن ساختن آن بيماري با مال و ثروت خود شركت نمايد
فرد مسلمان از نياز برادر مسلمانش به غذا و دارو در سرزمين اسالمي معيني اطالع داشته 

 او واجب است كه به ياريش بشتابد.باشد بر 
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 فضيلت بخشش و كرم: 
اجر و ثواب بخشش و كرم بسيار است. خداوند متعال در جاي جاي قرآن كريم ما را 

ِينَ ٱ ّمَثُل ﴿فرمايد:   مي به آن ترغيب نموده و مۡ  يَُفُِقونَ  َّ
َ
ُ ٰ ِ ٱ َسَِيلِ  ِ�  سَُهمۡ َ� َثلِ  َّ َُ  َحّبةٍ  ََ

�
َ
ََۡت ُ ََابَِل  عَ َسبۡ  َب ِّ  ِ�  َس ُ ٱوَ  َحّبةٖ�  ّمِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُس� ُُ َُن ِعُف يَُ�ٰ  َّ ِ ٓ  س ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ﴾٢ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  َّ
كنند همانند  ى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى) كسان مثَل (صدقات« يعني: .]261: ةبقرال[

و خداوند براى هر كس  ،اى صد دانه باشد اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه دانه
 .» كند، و خداوند گشايشگر داناست ىكه بخواهد (آن را) چند برابر م

 فرمايد:   مي در جايي ديگر

ْ  َوَما﴿ َُمۡ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ّف يُوَ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تَُفُِقوا َ
َ
ونَ ُ�ظۡ  َ�  َوُ ُُ ...و هر مالى « يعني: .]272: ةبقرال[ ﴾لَ

) به طور كامل به شما داده خواهد شد و ستمى بر شما نخواهد  را كه انفاق كنيد (پاداش آن
 .» رفت

ِينَ ٱ﴿فرمايد:   مي همچنين خداوند متعال مۡ  يَُفُِقونَ  َّ
َ
ُ ٰ ِ  سَُهمَ�  وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  ََّهارِ ٱوَ  لِ ّ�ۡ ٱب

َۡ  فَلَُهمۡ 
َ
ََ  رُُهمۡ ُ ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  َرّ�ِِهمۡ  ِعَ  يعني: .]274: ةبقرال[ ﴾٢ َزَُونَ َُ

كنند، پاداش آنان نزد  كسانى كه اموال خود را شب و روز، و نهان و آشكارا، انفاق مى«
 .»شوند ر آنان است و نه اندوهگين مىو نه بيمى ب ،پروردگارشان براى آنان خواهد بود

 فرمود: سازد. پيامبر  مي بخشش فرد را به بهشت نزديك و از آتش جهنم دور

ّ ت« ِِ ّّ َنّةِ  ِننَ  قَِر�ٌب  تَِّ  ِننَ  قَِر�ٌب  َ
ْ
َِخيُل  تَّارِ  ِننَ  َِِعيدٌ  تَّاِس  ِننَ  قَِر�ٌب  تل

ْ
 َوتَ

َ  ِننَ  َِِعيدٌ  تَِّ  ِننَ  َِِعيدٌ 
ْ
انسان « يعني: [ترمذي] .»تَّارِ  ِننَ  قَِر�ٌب  تَّاِس  ِننَ  َِِعيدٌ  نّةِ تل

باسخاوت به خدا نزديك است، به بهشت نزديك است و به مردم نزديك است و از آتش بدور 
است. و بخيل از خدا دور است. از بهشت دور است. از مردم دور است و به آتش نزديك 

 .»است

بِحُ  يَْومٍ  ِننْ  َنا« فرمود: افزوني مال است. پيامبر بخشش و كرم باعث بركت و
َْ  يُ

ِعبَادُ 
ْ
  ِ�يهِ  تل

ّ
الَنِ  َملََكنِ  ِِال ِ�ْ

َحُدُهَما َ�يَُقوُل  َُ
َ
ْعِط  تَلُّهمّ  أ

َ
 تآلَخرُ  َو�َُقوُل  ،َخلًَاا ُننِْاًقا أ
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ْعِط  تَلُّهمّ 
َ
ًك  أ ِّ كنند، دو   مي صبحهر روزي كه بندگان خدا « يعني: [بخاري] .»ََلًَاا ُمْم

گويد:   مي گويد: خدايا براي مصرف كننده عوض ده، و ديگري  مي فرشته فرو آيند، يكي از آنها
 .»خدايا مال ممسك و بخيل را تلف كن

نِْاْق «فرمايد:   مي خداوند متعال در حديث قدسي
َ
نِْاْق  آَدمَ  ت�ْنَ  يَا أ

ُ
[متفق . »َعلَيَْك  أ

 .»(به تو عطا نمايم) بخش (عطا كن) تا بر تو ببخشماي فرزند آدم، ب« يعني: .عليه]

 شود.  مي بخشش باعث عزت و سربلندي در دنيا و ترقي در قيامت
سازد.   مي مردمي  بخشندگي انسان را محبوب خانواده و همسايه و نزديكان و همه

 انسان مسلمان دوست دارد كريم و بخشنده باشد. ها بخاطر تمام اين فضيلت

دَ  الَ «ود: فرم پيامبر َّ   َح
ّ
َتَْ�ِ  ِف  ِِال لَّطهُ  َناالً  تَُّ  آََاهُ  رَُجٌل  تثِْ َّ تِهِ  َعَ  فَ

َِ  ِف  َهلَ

َّق 
ْ
َمةً  تَُّ  آََاهُ  َورَُجٌل  ،تل ِْ ْقِض  َ�ْهوَ  ِح غبطه خوردن « يعني: [بخاري]. »َو�َُعلُّمَها َِِها َُ

رف نمودن آن در مالي داده و او را در مص جز در دو چيز جواز ندارد، يكي مرديكه خداوند به او
 است، و مرديكه خداوند به او علمي داده و او بدان حكم نموده و آن را تعليم راه حق قدرت داده

 .»دهد  مي
بهتر است تا مسلمان خود را بر راه و روش بخشندگي بپروراند، و سعي كند خود را 

رد ازآن خدا است و خداوند مالك او از خردسالي به آن عادت دهد، و بداند كه آنچه دا
است، و اين را هم نيك بداند كه پاداش خداوند بسيار عظيم است. به خدا اطمينان داشته 

و  باشد. فقير را به هنگام بخشيدن شرمسار نگرداند. و در بخشش كرم به پيامبر
اوقات سال بر بخشش و كرم ي  اصحابش تاسي بجويد. بر او الزم است تا در همه

يي كه نياز به بخشش و ها بيافزايد، به خصوص در ماه رمضان، و در عيدها و مناسبت
 انفاق هست. 

 بخل ورزي:
براي اينكه مورد خشم و  فرد مسلمان نبايد داراي صفت بخل و تنگ چشمي باشد،

 روايت شده است، كه شود. از پيامبر  مي مردم واقعي  غضب خداوند سبحان و همه
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َْ « فرمايد:  مي ْتَِمَعانِ  الَ  لَتَانِ َخ
َ
ُْخُل  ُمْؤِنٍن  ِف  ت

ْ
ُلُِق  وَُسوءُ  تَ

ْ
اين « يعني:[ترمذي]  .»تق

 .»آيند: بخل و بدخلقي  نمي دو خصلت در مؤمن گرد

 جزاء تنگ چشمي:
خداوند در بسياري آيات قرآن كريم از انسان بخيل خرده گرفته، و او را از آن بر حذر 

ۡ  َوَ� ﴿يد: فرما  مي داشته است. خداوند َُ ّ ََ ِينَ ٱ ََ بۡ  َّ ٓ  َخلُونَ َُ ا َُ ِ ٰ  ب ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ُۡ  ِمن َّ  ۦلِهِ َف
ْ  َما َسُيَطّوقُونَ  سُّهۡمۖ  َ�ّٞ  ُهوَ  بَۡل  سُّهم�  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  ةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا َُ  ِ ّ َِ ٰ  َو َ�ٰ ٱ ُث ِميَ� َّ ٰ س  تِ َ�
 ٱوَ 
َ
ُ ٱوَ  ِض� �ۡ� ا َّ َُ ِ و كسانى كه به آنچه خدا از « يعني: .]180عمران:  [آل ﴾١ َخبِ�ٞ  لُونَ َُ َ�عۡ  ب

ورزند هرگز تصور نكنند كه آن [بخل] براى آنان خوب  فضل خود به آنان عطا كرده بخل مى
اند روز قيامت طوق گردنشان  است بلكه برايشان بد است به زودى آنچه كه به آن بخل ورزيده

 .»كنيد آگاه است زمين از آن خداست و خدا به آنچه مىها و  شود ميراث آسمان مى

ِينَ ٱ﴿فرمايد:   مي همچنين خداوند متعال بۡ  َّ   َخلُونَ َُ
ۡ
ِ  َّاَس ٱ ُمُرونَ َوَ�ُ  لِ خۡ ۡ�ُ ٱب

ونَ َوَ��ۡ  ُُ َُ  ٓ ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ُۡ  ِمن َّ �ۡ  ۦۗ لِهِ فَ
َ
َۡ َوُ ٰ سِلۡ  ََاََ َٗ  اَعَذابٗ  فِرِ�نَ َ� . ]37نساء: ال[ ﴾٣ اّمِهي

دارند و آنچه را خداوند از فضل  ورزند و مردم را به بخل وامى همان كسانى كه بخل مى« يعني:
 .»ايم دارند و براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده خويش بدانها ارزانى داشته پوشيده مى

است. در اين  را خوشبختي و رستگاري قرار داده ي بخشندهها خداوند عاقبت انسان

َّ  يُوَق  َوَمن﴿فرمايد:   مي مورد هِ َ�فۡ  ُُ ٰ  ۦَِ ََ ْو
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ فۡ س و ...« يعني: .]9حشر: ال[ ﴾لُِحونَ ُُ

 .»هر كس از خست نفس خود مصون ماند ايشانند كه رستگارانند
گردد، و درون وي هيچگاه راحت نيست.  ورزي به خود شخص برمي زيان بخل

بۡ  َوَمن﴿فرمايد:   مي خداوند متعال ا َخۡل َُ َُ بۡ  فَإِّ� هِ ّ�فۡ  َعن َخُل َُ ُ ٱوَ  ۦۚ َِ َُمُ  َغِ�ّ لۡ ٱ َّ َ
َ
ٓ لۡ ٱ َوُ  ﴾ءُ ُفَقَرا

و هر كس بخل ورزد تنها به زيان خود بخل ورزيده و [گرنه] خدا ...« يعني: .]38[محمد: 
 .»نياز است و شما نيازمنديد.. بى

ِّ  تَلُّهمّ « فرمايد:  مي برد و در دعايش  مي از بخل به خدا پناه پيامبر ُعوذُ  ِِ
َ
 ِننَ  َِِك  أ
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ُْخلِ 
ْ
ُعوذُ  ،تَ

َ
ُْبِ  ِننَ  َِِك  َوأ

ْ
ُعوذُ  ،تل

َ
نْ  َِِك  َوأ

َ
رَدّ  أ

ُ
  أ

َ
رْذَلِ  ِِل
َ
ُعُمرِ  أ

ْ
بار « يعني: [بخاري] .»تل

 .»جويم  مي عمر باز گردانده شوم به تو پناه ترين خدايا من از ترس و بخل و از اينكه به پست

ُنتّبَع، و ُشّح لبل) ثالث نهلكت: هًوى «فرموده است:  امبردر جايي ديگر پي

سه چيز تباه كننده است: ميل و هوسي « [طبراني] يعني: ز»مـرء ِناّهـّعجاب تلنطاع، و
 .»كه دنيال شود، و آزمندي (بخلي) كه از آن فرمان برند و تحسين و شگفت شخص از خويش

حّ  َوتّ�ُقوت«فرمايد:   مي و َّ حّ  إِنّ فَ  تَ َّ ْهلََك  تَ
َ
نْ  َعَ  َحَلَُهمْ  َ�بْلَُ�مْ  َكنَ  َننْ  أ

َ
 أ

وت ُِ و از آزمندي بپرهيزيد، زيرا آزمندي « يعني: [مسلم]. »َ�َاِرَمُهمْ  َوتْستََحلّوت ِدَناَءُهمْ  َسَا
را بريزند، و  شان هاي مردمي را كه پيش از شما بودند، هالك ساخت، وادارشان كرد، تا خون

 .»را حالل شمارند شان محارم
گويد:   مي يكي از حكما چنين گفته است: انسان بخيل هيچ دوستي ندارد. و يكي ديگر

گيري است.  ستوجب ذم و خردهبذل و بخشش سزاوار مدح و تمجيد است، و در بخل م
 گويد: غذاي بخشنده درمان، و غذاي بخيل درد است.  مي و ديگري

ام بقاء و دوي  ان بايد صفات بذل و بخشش را الزمهدر نهايت بايد گفت كه فرد مسلم
چشمي دوري كند تا به خوشنودي و بهشت خداوند  خود قرار دهد، و از بخل و تنگ

 نايل گردد.
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 رازداري

ي ها بود. يكي از روزها داشت با پسربچه خدمتكار رسول خدا انس بن مالك
نزد آنان آمده و به آنان سالم كرد و كاري را به انس سپرد.  كرد، پيامبر  مي دينه بازيم

را به انجام رسانيد پيش مادرش برگشت. مادرش از او علت اش  پس از آنكه انس وظيفه
كاري را از من خواسته بود. مادرش  ديركردنش را پرسيد. انس پاسخ داد: رسول اهللا

اسخ نداده و گفت: اين يك راز است. مادر انس از اين كار وي پرسيد: چه كاري؟ انس پ
زده نمود و به او گفت: كسي را از راز رسول  وشنود شده و رازداريش او را شگفتخ

 باخبر مساز! [مسلم]. خدا
از  فوت كرد، عمر بدختر حضرت عمر بن خطاب هوقتي شوهر حضرت حفص

پاسخ داد:  درآورد. حضرت عثمان عثمان بن عفان خواست تا وي را به نكاح خويش
را ديد و گفت:  حضرت عمر اينمورد فكر كنم. بعد از چند روز عثمان بگذار در

از حضرت ابوبكر  چنين بهتر ديدم كه در اين وقت ازدواج نكنم. سپس حضرت عمر
بكر پاسخ مثبت يا منفي نداد و ازدواج كند، ابو هصديق خواست تا با دخترش حفص

 از او دلگير شد. حضرت عمر
ازدواج آن از او خواستگاري نموده و حضرت عمر او را به  بعد از چند شب پيامبر
وي را ديد گفت: حتماً از من دلگير شدي وقتي حفصه  بكرحضرت درآورد. وقتي ابو

گفت: آري. حضرت  را به من پيشنهاد نموديي و پاسخي ندادم؟ حضرت عمر
شت از اينكه در برابر پيشنهادي كه كردي جوابي دهم، گفت: چيزي مرا باز ندا بكرابو

 او را ياد كرده بود و من كسي نبودم كه راز رسول اهللا دانستم كه پيامبر جز اينكه مي
كردم).   مي (با او ازدواج كردم  مي گذاشت، قبولش  مي او را را افشاء كنم و اگر پيامبر

 [بخاري].
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 رازداري چيست؟
سرار، و پنهان داشتن مسائل خصوصي است كه مردم نبايد از ان رازداري همان حفظ ا

 اطالع حاصل نمايند.

 انواع رازداري:
موراد بسياري هست كه يك مسلمان بايد در آن رازداري خويش را حفظ نموده و 

 موضوع را براي هيچ كس بازگو ننمايد، از جمله: 

 رازداري و حفظ اسرار: 
كند، حال اين اسرار مربوط به خود او   مي ود رامسلمان درحفظ اسرار نهايت سعي خ

صورت  باشد يا آنكه مربوط به شخص ديگري باشد به او اعتماد نموده است. در
غير اينصورت در  نگاهداشتن اسرار توسط تو، احساس امنيت و آرامش كرده و در

 عرض خطر و ضرر و زيان خواهد بود.م
داري اوست و دليل اعتماد مردم به او  نتان از اسرار ديگران نشانگر اماحفاظت مسلم

صورتيكه انسان رازداري نبوده و اسرار  و در راستي گفتارش شك نداشته باشند. اما در
 كند. پيامبر  نمي كند، مورد تنفر مردم بوده و كسي به او اعتماد  مي ديگران را فاش

ت« فرموده است: َِديَث  تَّرُجُل  َحّدَث  ِِذَ
ْ
َاَ  �ُمّ  تل

ْ
َنانَةٌ  فَِ�َ  َت تُ

َ
وقتي « يعني:[ترمذي]  .»أ

 زماني كه پيامبر .»كسي سخني گفت و رويش را برگرداند، (سخن او نزد شما) امانت است
شد، كسي را از زمان و   مي نبردي  داشت، تا وقتي كه لشگر تجهيز و آمادهاي  قصد غزوه

 ساخت.  نمي مكان آن باخبر
: كسي كه رازش را فاش سازد اند نساختن سر گفتهبزرگان در مورد رازداري و فاش 

: اند كارهايش تباه گردد و آنكه رازش را نگاه داشت، كارهايش به سامان است. و نيز گفته
 خويش ناتوان باشد.انسان كسي است از مخفي داشتن راز  ترين ضعيف

گويد: كسي كه راز خويش نهان دارد، در كارهايش   مي حضرت عمر بن خطاب
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 اختيار امور است. صاحب
سازم تا بعد او را مالمت نكنم،   نمي فرمايد: راز خويش را هرگز بر كسي آشكار  مي و

 .)(كه چرا رازم فاش گشته است نگردد.تر  تا دلم از آن جهت تنگ
گويد: راز تو چون اسيري در دست توست و زمانيكه آن را برزبان   مي حضرت علي

 گردي.  مي راندي تو در دست آن اسير
 گويد:  مي شعري در اين زمينه

هُ بلسانــهـإذا ال ـرَّ  مـرء أَفْـيشَ سِ
 

هُ فَهـو أحـمـــقُ و   الم عليه غريَ
 

 مرء عن رس نفـسـهـإذا ضاق صدر ال
 

يَـقُ   َّ أَضْ عُ الرسِّ دَ تَوْ سْ  فصـدر الذي يُ
 

 معني: 
مالمت كند نادان ديگران را به فاش كردنش ، آنكه راز خويش بر زبان راند و آنگاه«
ديگران براي آن ي  بدان كه سينه، چون اگر تو سينه ات نتوانست رازت نگاه دارد، است
 .»استتر  تنگ

 مخفي داشتن اهداف:
وقتي كه مسلمان قصد انجام كاري به بهترين نحو ممكن را داشته باشد، بهتر است كه 

 داشته و با هركس كه برخوردآن را تا هنگام به انجام رسيدن و پايان كار، آن را پنهان 
براي دست يافتن به اهداف و نتايج  كند در مورد آن صحبت ننمايد. پيامبر خدا  مي

فرمايد:   مي مطلوب در كارها به رازداري و نهان داشتن آن موضوع توصيه نموده و

َاِح  َعَ  تْستَِعينُوت«
ْ
ََوتئِِج  ِِ�

ْ
تَْماِن، تل ِِ

ْ
إِنّ  ِِال

ّ  فَ ودٌ  َمةٍ نِعْ  ِذِ ُُ ُّ ْ  [طبراني و بيهقي] .»َ�
در برآورد حاجات خويش رازداري پيشه كنيد، چرا كه هر صاحب نعمتي مورد حسادت « يعني:

 .»ديگران است
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 كتمان اسرار منزل:
گذرد را بايد همچون رازي نهفته داشته و براي ديگران بازگو   مي چيزي كه در خانه

تما نموده و براي سايرين چيزي از آن را فاش نكرد. روابط ميان فرد و همسرش را ك
 نسازد، چرا كه آن امانتي است در اختيار وي.

ّ  ِننْ  ِِنّ « فرمايد:  مي اين باره پيامبر در ََ
َ
لَةً  تَِّ  ِعنْدَ  تَّاِس  أ ِقيَاَنةِ  يَْومَ  َنْ�ِ

ْ
 تل

ْاِض  تَّرُجَل  ُُ  
َ
َِهِ  ِِل

َ
ْاِض  تْمَرأ ْهِ  َو�ُ

َ
َها ُشُ يَِْ  �ُمّ  َِِ ّ همانا از بدترين « يعني: [مسلم] .»َِ

گردد و زن با او   مي مردم در نزد خدا از روي مرتبه در روز قيامت، مرديست كه با زن همبستر
 .»كند  مي گردد، سپس راز زن را آشكار  مي همبستر

 كتمان عيب ديگران:
ن گردد و چشم زند كه باعث آزار آنا  نمي ديگران حرفيي  انسان مسلمان درباره

آبرو نمودن  بي خويش از حرام فرومي پوشاند. خداوند متعال كساني را كه اقدام به
 فرمايد:  مي ننمايند را به عذابي دردناك بيم داده و  مي مسلمانان

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ ِّبونَ  َّ ن ُُ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  ُ َّ  ْ َُوا ِ�مٞ  َعَذاٌب  سَُهمۡ  َءاَم

َ
 ِخَرةِ� �ٱوَ  َياّ��ۡ ٱ ِ�  ُ

ُ ٱوَ  عۡ  َّ َُمۡ  لَمُ َُ َ
َ
ونَ َ�عۡ  َ�  َوُ ُُ كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در « يعني: .]19نور: ال[ ﴾١لَ

اند شيوع پيدا كند براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود  ميان آنان كه ايمان آورده
 .»دانيد داند و شما نمى [ست كه] مى و خدا

زند، آن را پيش خود   مي وقتي فرد مسلمان مرتكب معصيتي شد ه يا گناهي از او سر
سوي توبه روي آورده و  گويد و البته به  نمي دارد و نزد مردم در مورد ان چيزي  مي پنهان

كند. افرادي نيز هستند كه به گناهان خويش افتخار نموده و   مي از خداوند طلب امرزش
يعني اعالن گران  »مجاهرين« آنان را نمايند، پيامبر خدا  مي ن بازگوآن را پيش ديگرا

 آناني  گردند. آن حضرت درباره  نمي ناميده است كه شامل عفو و بخشش خداوند

ّ « فرمايد:  مي ُُ  َِ ّن
ُ
  ُنَعاًف  أ

ّ
ُمَجاِهِر�نَ  ِِال

ْ
َمَجانَةِ  ِننَ  َوِّنّ  ،تَ

ْ
نْ  تَ

َ
ْعَمَل  أ  لِ ِِاَلّيْ  تَّرُجُل  َُ
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بِحَ  �ُمّ  ،َ�َمالً 
َْ ُت  فُالَنُ  يَا َ�يَُقوَل  ،تَُّ  َسَ�َهُ  َوقَدْ  يُ

ْ
َارَِحةَ  َعِمل

ْ
ت تَ َِ ت، َك َِ  َِاَت  َوقَدْ  َوَ�

ُ�ُهُ  ّْ َ بِحُ  َر�ّهُ  �
َْ ُف  َو�ُ َِ امتم مورد عفو ي  همه« يعني: [متفق عليه] »َ�نْهُ  تَِّ  ِسْ�َ  يَْ�

اعالن اين است كه مرد در شب عملي را انجام ي  گان، و از زمرهگيرند، مگر اعالن كنند  مي قرار
دهد، و باز صبح كند، در حاليكه خداوند آنرا بر وي پوشيده داشته، و بگويد اي فالن من ديشب 

را بر وي پوشيده، و او صبح  چنين و چنان كردم، در حاليكه شب را سپري كرده و خداوند آن
 .»كند  مي اشته ظاهركرده و آنچه را كه خدا پوشيده د

 كتمان و رازداري حرام:
، اند بر آن تأكيد فراوان داشته گفتيم كه رازداري كاري است پسنديده و پيامبر خدا

اما مواردي هست كه جايز نيست آن را كتمان نموده و بلكه الزم است آن را كامالً بازگو 
موارد مذكور ي  ست. از جملهكرده و در اين حالت نه گناه است و نه ايرادي بر آن وارد ا

 هستند: ها اين

 شـهادت و گواهي:
جايز نيست كه انسان مسلمان شهادتي را كتمان ننمايد. بلكه بر او واجب است كه آن 
را مطابق آنچه ديده است بيان نموده و چيزي را از قلم نياندازد. خداوند متعال به كتمتان 

ْ تَ�ۡ  َ� وَ ﴿فرمايد:   مي ننمودن شهادت فرمان داده و وا ُُ ۚ سّشَ�ٰ ٱ َُ ةَ ُۡ يَ�ۡ  َوَمن ََ  َءاثِمٞ  ۥٓ فَإَِّهُ  َهاَُ
و شهادت را كتمان مكنيد، و هر كه آن را كتمان كند قلبش « يعني: .]283: ةبقرال[ ﴾ۥُبهُ قَلۡ 

 همچنين پروردگار متعال .»دهيد داناست به آنچه انجام مى ، و خداوند گناهكار است
  فرمايد:  مي

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن لَمُ ُ ُّ ََمَ  ِم ََ  ٰ�َ ةً َُ هُ  ََ ََ ِۗ ٱ ِمنَ  ۥِعَ ُ ٱ َوَما َّ ا فِلٍ بَِ�ٰ  َّ ُّ لُونَ َ�عۡ  َ�  .]140: ةبقرال[ ﴾َُ

ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد و خدا   و كيست« يعني:
 .»كنيد غافل نيست از آنچه مى
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 خريد و فروش:
داند بيان   مي فروشد هرچه  مي ه دارد كه در مورد كااليي كهمسلمان وظيفي  فروشنده

داشته و در معامله صداقت داشته باشد تا آنكه خداوند متعال در تجارت و معامالتش 

َيَّعانِ « در اين زمينه فرموده است: بركت و فزوني قراردهد. رسول خدا
ْ
ِيَارِ  تَ

ْ
 َنا ِِاق

تََاّرقَا ََمْ  إِنْ  ،َُ
يِْعِهَما ِف  ََُهَما ُِوِركَ  َو�َِّنَا َصَدقَا فَ َِا َوِّنْ  ،�َ َِ َقْت  َوَ�تََما َك  ََِرَ�ةُ  ُ�ِ

يِْعِهَما هردو معامله كننده (فروشنده و خريدار) اختيار دارند تا زماني كه از « يعني: [بخاري] .»�َ
ود. اگر ش  مي بركت نهادهشان  هم جدا نشوند، و اگر راست گفتند و بيان نمودند در معامله

 .»رود  مي از ميانشان  پوشيدند و دروغ گفتند، بركت معامله

 علم و دانش:
جايز نيست كه فرد مسلمان علم را كتمان نمايد. پنهان كردن علم گناهي نابخشودني و 

ت خداوند از جانب خداوند بوده و لعن ها بزرگ است و مستوجب شديدترين مجازات

ِينَ ٱ إِنّ ﴿فرمايد:   مي متعال در قرآن كريمپروردگار شامل حال وي خواهد بود.  َّ 
ونَ يَ�ۡ  ُُ َُ  ٓ َ  َما َۡ ََز

َ
ۡ ٱوَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اُ ىٰ س ََ َّاِس  هُ َ�ّيّ�ٰ  َما َِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُه ٰ  ُِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  سِل ََ ْو

ُ
 �َِك ُ

َُُهمُ يَلۡ  ُ ٱ َع َُُهمُ َوَ�لۡ  َّ َُونَ لّ�ٰ ٱ َع هاى روشن و  كه نشانهكسانى « يعني: .]159: ةبقرال[ ﴾١ ِع

ايم نهفته  ايم بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده رهنمودى را كه فرو فرستاده
 .»كنند كنندگان لعنتشان مى كند و لعنت دارند آنان را خدا لعنت مى مى

 فرمايد:  مي همچنين

ْ تَلۡ  َوَ� ﴿ وا َُ ِ  قّ �َۡ ٱ َِ ْ َوتَ�ۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب وا ُُ َُمۡ  قّ �َۡ ٱ َُ َ
َ
ونَ َ�عۡ  َوُ ُُ و « يعني: .]42: ةبقرال[ ﴾٤ لَ

 .»دانيد كتمان نكنيد حق را به باطل درنياميزيد و حقيقت را با آنكه خود مى

علم چنان برمي خيزد كه افساري از آتش بر دهان ي  در روز قيامت پنهان دارنده
بهره  بي م خويشاوست، بخاطر كتمان علم و بخلي كه داشته و بدليل آنكه مردم را از عل

مٍ  َ�نْ  ُسئَِل  َننْ « :اند فرموده ساخته است. پيامبر
ْ
تََمهُ  ِعل َِ ََمهُ  فَ

ْ
ل
َ
َجامٍ  تَُّ  أ  نَارٍ  ِننْ  ِِلِ
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ِقيَاَنةِ  يَْومَ 
ْ
دانشي بپرسند ي  كسي كه از او در باره« يعني: .[ابوداود و ترمذي و ابن ماجه]  .»تل

  .»شود  مي امي از آتش لگام كردهو او آن را بپوشاند، در روز قيامت به لگ

بنابراين انسان مسلمان بايد كه علم و دانش خويش و نيز شهادت حق را هرگز پنهان 
 ندارد.

 مترجم: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ج

 قناعت

گذشتند تا اينكه گنجي پيدا كردند، با هم به   مي شود كه سه مرد از راهي  مي حكايت
يدند تا گنج را در بين خود به طور مساوي تقسيم كنند، قبل از اينكار احساس توافق رس

سوي شهر فرستادند تا برايشان غذا  كردند پس از ميان خود يكي را به گرسنگي شديدي
فراهم كند و هرسه بر مخفي نگه داشتن راز خويش تاكيد كردند تا كس ديگري به آن 

براي آوردن غذا به شهر رفته بود پيش خود در  طمع نكند. در اين بين يكي از آنها كه
مورد آن دوي ديگر فكري به ذهنش رسيد و خواست تا به تنهايي به آن گنج دست پيدا 
كند. بنابراين مقداري سم خريده و آن را در غذا ريخت. در آن موقع دو نفر ديگر نيز با 

نها در بين خودشان دو نفر هم قرار گذاشتند كه وقتي او برگشت او را بكشند، تا گنج را ت
تقسيم كنند. هنگامي كه آن مرد با غذاي سمي برگشت او را به قتل رساندند سپس 
نشستند و شروع به خوردن غذا كردند و هر دوي آنها بر اثر سم مردند. اينچنين است 

 عاقبت طمع كاري. 
م آن هديه آوردند. ايشان شروع كرد به تقسي ليك سبدي انگور براي بانو عايشه

در بين فقراء و مستمندان، كنيزش ظرفي انگور از آن سبد را مخفي كرد و هنگام عصر آن 
گفتند اين چيست؟ كنيز جواب داد آن را مخفي نمودم تا خود  لرا آورد، بانو عايشه
 كافي نبود؟  ها به او گفت: آيا همان يك خوشه از آن خوشه لبخوريم. بانو عايشه

رفته و از ايشان  رت حكيم بن حزام پيش پيامبريكي از صحابه عاليقدر حض
: به او مقداري بخشيد. براي دومين خواست تا چيزي از اموال به او ببخشد. آنحضرت

بار ديگر درخواست نمود. باز به او چيزي بخشيد. براي بار سوم درخواست عطا كرد. باز 

يُم، يَا« براي فهماندن وي فرمود:  چيزي به او داده و آنگاه آنحضرت ِِ ت ِِنّ  َح َِ  َه

َماَل 
ْ
وٌ  َخِضٌ  تَ

ْ
مال كما يميل ِل تلااكهة تللوة ـلأِ أن تِ�ّان يميل ِل تل ُحل
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هُ  َ�َمنْ  ،تََيِة) َِ َخ
َ
َخاَوةِ  أ َّ ِ ْاٍس  ْ ُ  ُِوِركَ  �َ

َ
هُ  َوَننْ  ِ�يِه، ل َِ َخ

َ
تِف  أ َ َْ ْاٍس  ِِإِ لِض�  �َ

بَاَركْ  ََمْ  سؤتل و ال طمع) ُُ  ُ
َ
ى َ�نَ وَ  ِ�يِه، ل ِ

ّ
ُ�ُل  َكَ

ْ
بَُع، َوالَ  يَة َْ َ َدُ  �

ْ
يَا َوتَ

ْ
ُعل
ْ
لتلت  تل

َدِ  ِننَ  َخْ�ٌ َعطي) 
ْ
َِ  تَ ْا ّّ اي حكيم! اين مال سبز و « يعني: [متفق عليه]. »لتلت َةخِ) تَ

شيرين و اي  شود همچنان كه به طرف ميوه  مي (يعني انسان بسوي مال دنيا كسيده لذيذ است
(بدون سوال كردن و بدون طمع)،  را به سخاوت نفس بگيرد شود). كسيكه آن  يم لذيذ كشيده

 را به طمع نفس بگيرد برايش در آن بركت نهاده شود و آنكه آن  مي برايش در آن بركت نهاده
(دست دهنده) بهتر  شود، و دست باال  نمي خورد و سير  مي باشد كه  مي شود، و مانند كسي  نمي

 .»(گيرنده) است از دست پائين
عهد كرده بود كه تا در اين دنيا است چيزي از مردم نگيرد.  حكيم در پيش پيامبر

از او خواست تا چيزي از مال غنيمت كه نصيبش شده است به او اعطاء  ابوبكر صديق
از او خواست تا به وي چيزي  كند،ولي او از قبول آن امتناع كرد. در زمان خالفت عمر

ز گرفتن آن خودداري كرد، عمر گفت: اي جماعت مسلمين، شما را بدهد ولي حكيم ا
آگاه كنم كه حكيم از گرفتن حقي كه خداوند از غنايم جنگي قسمت وي كرده است 

 كند.   مي امتناع
از مال دنيا روي  حكيم همچنان انسان قانعي ماند و بعد از نصيحت رسول اهللا

 سي چيزي نخواهد، حتي حق خود را نيزبرگرداند. همانگونه كه ياد گرفته بود از ك
 كرد.  مي گرفت و با رنج و زحمت خويش زندگي  نمي

بود، و حقوق وي پنج هزار درهم بود كه  ها فرمانرواي يكي از شهر سلمان فارسي
خريد و با آن ظرفهايي درست   مي داد. برگ خرما را به درهمي  مي تمام آن را صدقه

داد، با يك درهم   مي وكه باز از آن يك درهم را صدقه كرد و با سه درهم ميفروخت مي
 ي خرماي جديدها خريد و با يك درهم باقي مانده برگ  مي غذااش  براي خانواده

 خريد.  مي
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 قناعت چيست؟ 
قناعت يعني راضي بودن به روزي خداوند اگرچه اندك باشد و چشم ندوختن به 

 قَدْ « فرمود: ان راستين است. پيامبرايمي  آنچه در دست ديگران هست. قناعت نشانه

فْلَحَ 
َ
ْسلَمَ  َننْ  أ

َ
رستگار گشت آنكه « [مسلم] يعني: .»آََاهُ  َِِما تَُّ  َوَ�نَّعهُ  َكَاافًا َوُرِزَق  أ

 .»است قانع سازد را به آنچه دادهاسالم آورد، رزق و روزي داده شده و خداوند او 

 :قناعت رسول خدا
كرد و به   نمي شت راضي بود و از كسي چيزي در خواستبه چيزي كه دا پيامبر

 به تجارت لمال و دارايي بانو خديجهي  بوسيله دنبال مال كسي نبود. آنحضرت
كرد بدون اينكه چشم طمع به اين مال داشته باشد. از مالي   مي پرداخت،و سود بسياري  مي

 كرد، و از آن چيزي  مي آوردند دوري  مي ي جنگ به دستها كه مسلمانان در ميدان
 كرد.  مي گرفت بلكه آن را در بين يارانش تقسيم  نمي

ديدند و   مي خوابيد، اصحاب آثار حصير را بر روي بدنش  مي بر روي حصير پيامبر
 خواستند تا زيرانداز نرمي برايشان فراهم كنند تا بر روي آن بنشينند، پس به آنها گفت:

يَا َوَنا ِل  َنا« ْ� ُّ ِ نَا انَ  َ
َ
يَا ِف  أ   تّل�ْ

ّ
ّل  َكَرتكٍِب  ِِال َُ َْت  تْستَ

َ
 .»َوَََرَ�َها َرتحَ  �ُمّ  َشَجَرةٍ  ق

ي  مرا به دنيا چه كار؟ من در دنيا جز مانند سواري كه بر سايه« يعني: [ترمذي و ابن ماجه]
 .»رود، نيستم  مي را ترك نموده و درختي استراحت نموده و بعداً آن

 خير نيست: قناعت در كارهاي
فرد مسلمان بايد به آنچه كه خداوند در دنيا قسمت وي كرده است قناعت پيشه 
نمايد، اما در كارهاي خير و نيكو بايد حريص بوده و دائما در حال زياد كردن خيرات 

ْ ﴿خداوند متعال: ي  باشد. درست مانند فرموده  .]197: ةقربال[ ﴾َوىٰ ّحقۡ ٱ سّزادِ ٱ َخۡ�َ  فَإِنّ  َوتََزّوُدوا
و براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت بهترين توشه پرهيزگارى است و اى « يعني:

ْ وََسارُِعوٓ ﴿فرمايد:   مي و نيز. »خردمندان از من پروا كنيد َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا ََ  ُضَهاَعرۡ  َو
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َ�ٰ ٱ َّ ٰ س  ٱوَ  ُت َ�
َ
ۡت  ُض �ۡ� َّ ِع

ُ
َّقِ�َ سِلۡ  ُ و براى نيل به آمرزشى از « يعني: .]133عمران:  آل[ ﴾١ ُُ

ها و زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده  پروردگار خود و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان
 .»شده است بشتابيد

 فضيلت قناعت:

انسان قانع را خدا و مردم دوست دارند. قناعت سود و منافع بسياري را در دنيا و 
 سازد.   يم آخرت نصيب انسان

 از جمله فضايل قناعت:

 قناعت سبب بركت و افزوني مال است:
 خبر داده و فرمودند: ها ما را از بهترين دارايي پايان. پيامبر بي قناعت گنجي است

َِ  لََِْس « ِض
ْ
ةِ  َ�نْ  تل َ َْ َعَرِض  َك

ْ
َِ  َولَِ�نّ  ،تل ِض

ْ
َِ  تل  غنا و« يعني: [متفق عليه] .»تَّْاِس  ِغ

 .»با زياد بودن مال نيست، بلكه غنا در غناي نفس استنيازي  بي

ْصبَحَ  َننْ « و همچنين فرمود:
َ
�ِهِ  ِف  آِننًا ِننُْ�مْ  أ

ْ ِدهِ  ِف  ُنَعاًف  َِ َّ  قُوُت  ِعنَْدهُ  َج

ّ�َما يَْوِنهِ 
َ
َ َِ ُ  ِحَ�ْت  فَ

َ
يَا ل آنكه از شما صبح نمايد، در « يعني: [ترمذي و ابن ماجه] .»تّل�ْ

روز خود را داشته باشد، ي  جان خود ايمن بوده و در جسدش سالم است و توشه حاليكه در
 .»گوئي تمام دنيا به وي داده شده است

خداوند راضي بوده و از ي  بوسيلهاش  گاه مسلمان از قسمت و روزي تعيين شدههر
تواند   نمي كس صاحب بزرگي و منزلت گرديده و هيچنياز گشت، در بين آنها  بي ديگران

 او را خوار كند.
 اما طمع و ميل به زياد كردن مال فرد را در بين مردم خوار و ذليل و فاقد عزت

مَ  َِِما َوترَْض « فرمايد:  مي گرداند. پيامبر  مي َّ َِ  ََُ�نْ  َََك  تَُّ  قَ �ْ
َ
[ترمذي و  .»تَّاِس  أ

 .»رترين كس باشياست راضي باش تا توانگ و به آنچه خداوند ترا روزي داده« يعني: احمد]
انسان طمع كار هيچ وقت سير نيست و دوست دارد كه از مردم در خواست كمك 
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 كند. پيامبر  نمي مالي كند. چنين فردي هرگز بركت و فزوني در مالش را احساس

ِحُاوت الَ «فرمودند: 
ْ
لَةِ  ِف  َُل

َ
ة ّْ َم
ْ
ِِ  الَ  فََوتَِّ  تَ

لُ
َ
ة ّْ َ َحدٌ  �

َ
ُ  ِرجَ َ�تُخْ  َشِْئًا ِننُْ�مْ  أ

َ
 ل

ُهُ 
َ
ُ
َ
ة ّْ ِّ  َم نَا َشِْئًا ِن

َ
ُ  َوأ

َ
ُ  َ�يُبَاَركَ  َكِرهٌ  ل

َ
ْ�َطيْتُهُ  ِ�يَما ل

َ
 يعني:[مسلم و نسائي و احمد]  .»أ

كند يكي از شما از من چيزي را كه به سؤالش  در سؤال، اصرار و الحاح نكنيد! بخدا سؤال نمي«
راضي نباشم، و باز بركت گذاشته شود در  از نزدم چيزي را برايش بيرون سازد، و من بدان

 .»دهم چيزي كه من بوي مي

َدُ « باز فرموده است: پيامبر
ْ
يَا تَ

ْ
ُعل
ْ
َدِ  ِننَ  َخْ�ٌ  تل

ْ
، تَ َِ ْا ّّ   تَ

ْ
ُعوُل، َِِمنْ  َوتَِْدأ َ� 

َدقَةِ  وََخْ�ُ  َّ ، َظْهرِ  َ�نْ  تَ ًِ تَْعِاْف  َوَننْ  ِغ ّْ َ ، يُِعّاهُ  � تَ  َوَننْ  تَُّ ّْ َ ْضنِهِ  ْضِن �  .»تَُّ  ُُ
ات. و بهترين صدقه  ز دست پائين، و آغاز كن به عائلهدست باال بهتر است ا« يعني: [متفق عليه]

آنست كه از روي توانگري باشد، و كسي كه عفت جويد خداوند او را عفيف نگه دارد، و كسي 
 .»نياز گرداند بي نيازي جويد، خداوند او را بي كه

 وي بهشت: قناعت راهي به س
فرمايد كه مسلمان قانعي كه از مردم چيزي نخواهد، پاداشش بهشت   مي تاكيد پيامبر

نْ  ِل  َََ�ّاَل  َننْ « :يكبار فرمود خواهد بود. آنحضرت
َ
َل  الَ  أ

َ
ة ّْ َ  َشِْئًا تَّاَس  �

َََ�ّاَل 
َ
ُ  َوأ

َ
َنّةِ  ل

ْ
نَا ثَْو�َانُ  َ�َقاَل ِ ِِال

َ
ُل  الَ  فََكنَ ِ أ

َ
ة ّْ َ حَ  �

َ
[ابوداود و ترمذي و  .»َشِْئًا ًدتأ

چه كسي هست تا به من ضمانت دهد كه از كسي چيزي نطلبد تا من به او « يعني:احمد] 
 .»ضمانت بهشت را بدهم

 شود:  مي قناعت باعث عزت نفس
انسان قانع فرد آزادي است، و كس ديگري بر وي تسلط ندارد. اما طمع كاري فرد را 

بندگي ابدي است.(بندگي گفته است: طمع  امام علي سازد.  مي ديگريي  بنده
خواهد روزگار زندگانيش را آزادانه   مي گويد: كسي كه  مي حكيمي چنينهميشگي). 

: عزت در قناعت، و ذلت اند بگذراند، اجازه ندهد طمع را در قلبش النه كند. و گفته
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ي  ي و تنبلي، بندهسستي  : بندهاند خواري در طمع است. و گفته شده: بنده سه دسته
 طمع.ي  شهوت و بنده

 قناعت راهي براي آرامش نفس:
برد.   مي مسلمان قانع در آرامش زندگي كرده و در امنيت و اطمينان خاطر كامل بسر

 ولي فرد طمع كار هميشه در حال شكوه و ناله زندگي نموده و آرام و قرار ندارد. پيامبر

  آَدمَ  �ْنَ ت يَا« فرمايد:  مي در يك حديث قدسي
ْ
َاّرغ ِعبَاَدِت  �َ   لِ

ْ
ْمأل
َ
ًِ  َصْدَركَ  أ ُسدّ  ِغ

َ
 َوأ

ْاَعْل  ََمْ  َوِّنْ  َ�ْقَركَ  ُت  �َ
ْ
ُسدّ  َوََمْ  ُشْضالً  َصْدَركَ  َمأل

َ
اي « يعني: [ابن ماجه] .»َ�ْقَركَ  أ

آدم، خودت را به عبادت من مشغول دا تا قلبت را از توانگري لبريز سازم تنگدستي از تو  بني
 .»ته و از تهي دستي ترا بازندارمات را لبريز از افكار ساخ اگر چنين نكني، سينهزدارم. با

گويد: خوشي دنيا به اين است كه به رزق خود قانع باشي، و اندوه   مي يكي از حكيمان
 آن اين است كه غم چيزي را بخوري كه مال تو نيست.

 شاعر نيكو گفته است كه:

 ـا بـدالي القنـاعة ال تـرىض هبـهـ
 

 فيهــا النعيـم وفيهــا راحـة البـدنِ  
 

 مـن ملــك الدنيـا بأمجـعـهاــر لانظ
 

 اح منها بغيــر القطـن والكفـنِ هـل ر 
 

 يعني:
نگر او ، هرآنچه از خوشي و راحت بدن است، قناعت است اينكه نباشد جداي از آن«

 .»جز تكه پاره كفنيچه رسيد زان همه او را ، را كه پادشاه جهان است و آخر
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 كار

 آمده و از او درخواست پول كرد. آن حضرت شود كه مردي نزد پيامبر  مي روايت
فرمود: آيا چيزي در خانه داري؟ مرد گفت: آري، پالسي كه قسمتي از ان را به تن كرده و 

 نوشيم.  مي كه در آن آباي  گسترانيم و پياله  مي قسمتي را
فرمود: چه  را آورد. پيامبر ها نزد من بياور! مرد رفت و آن ها فرمود: آن رسول خدا

خرم. آن   مي را به يك درهم ها خرد؟ مردي پاسخ داد: من آن  مي كسي اين دو را
دو يا سه بار -زد؟ بپردا ها فرمود: كسي هست كه بيشتر از يك درهم براي آن حضرت

را به او داد و رسول  ها خرم. آن  مي را به دو درهم ها مرد ديگري گفت: آن -كرار فرمودت
ات غذايي بخر  اد و فرمود: با يكي براي خانوادهدو درهم را گرفت و به مرد فقير د خدا

 خريده و نزد پيامبراي  آن مرد تيشهبخر و با آن نزد من برگرد. اي  و با ديگري تيشه
دستي بر پشت او نهاد و فرمود: برو و هيزم جمع نما و آن را  تبرگشت. آن حضر

 بفروش و تا پانزده روز ديگر نبينمت.
آن مرد رفت و به جمع كردن و فروش هيزم پرداخت و پس از آنكه ده درهم 

ت« فرمود: گردآورده و لباس و غذا خريد برگشت. پيامبر َِ نْ  ِننْ  َََك  َخْ�ٌ  َه
َ
 ََِجءَ  أ

لَ 
َ
ة ّْ َم
ْ
ِقيَاَنةِ  يَْومَ  وَْجِهَك  ِف لعالنة)  نُْ�تَةً  ةُ تَ

ْ
لَةَ  ِِنّ  تل

َ
ة ّْ َم
ْ
لُحُ  الَ  تَ َْ ََ  

ّ
ثَةٍ  ِِال َالَ ى َِ ِ َِ 

وْ لشديد)  ُنْدقِعٍ  َ�ْقرٍ 
َ
ى أ ِ عٍ  ُغْرمٍ  َِ ُِ وْ لكب�)  ُنْا

َ
ى أ ِ  يعني: .»لعليه دية) ُموِجعٍ  َدمٍ  َِ

ات نشاني در روز قيامت بگذارد. درخواست  بهتر از آن است كه گدايي بر چهرهاين براي تو «
كمك مالي و تكدي جز در سه مورد جايز نيست: براي كسي كه دچار فقر شديد باشد، يا 

 [ابوداود]. .»باشداش  صاحب قرض بسيار، و يا كسي كه ديه بر عهده

 كار به چه معناست؟
 گردد.  مي دارند و شامل اعمال دنيا و آخرتاي  كار و عمل معاني زياد و گسترده



 205  كار

 

 عمل آخرت: 
 جويي به سوي اوست. خداوند متعال شامل طاعت خداوند و عبادت و تقرب

ّ�ِ  َرّ�ُهمۡ  سَُهمۡ  َََجاَب سۡ ٱفَ ﴿فرمايد:   مي
َ
ِضيعُ  َ�ٓ  �

ُ
َل  ُ َُ �َ  ٰ رٍ  ّمِن ّمَُِ�م ُِلٖ َ� ََ وۡ  َذ

َ
ُ  � ٰ�ََ
ُ
ُ 

ُ�مَ�عۡ  شان دعاى آنان را اجابت كرد [و پس پروردگار« يعني: .]195عمران:  [آل ﴾ُٖ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُُ
فرمود كه] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد تباه 

 .»كنم نمى

ّى  تَِّبّ  ُسئَِل «همچنين در حديث آمده است كه: 
َ
ْ�َمالِ  أ

َ
فَْضُل  تأل

َ
 ِِيَمانٌ  :قَاَل  أ

ت �ُمّ  ِ�يَل ِ َورَُسوِلِ  ِِاَِّ  ت �ُمّ  ِ�يَل ِ تَِّ  َسبِيلِ  ِف  ِجَهادٌ  :قَاَل  َناذَ ورٌ  َحجّ  :قَاَل  َناذَ ُ ِْ ».  َن
 پرسيده شد: كدام عمل بهتر است؟ از پيامبر« يعني: [بخاري]

 فرمود: ايمان به خدا و رسولش.
 گفته شد: باز كدام؟

 فرمود: جهاد في سبيل اهللا.
 گفته شد: باز كدام؟
 .»فرمود: حج مقبول

 ا: كار و عمل دني

به هرگونه سعي و تالش دنيوي و مشروع اطالق شده و نيز شامل هرنوع عمل دستي، 
پرسيدند:  گردد. از پيامبر  مي كالمي، صنعت، كشاورزي، شكار، تجارت، شباني و غيره

 [حاكم] يعني:. »عمل تَرجل ِيده«چه كسب و كاري برتر از ديگر كارهاست؟ فرمود: 
 .»كار دست انسان«

ل ما را به كار كردن و جديت و تالش در شئون زندگي نموده و در خداوند متعا
 فرمايد:  مي بسياري از جاها در قرآن كريم بدان اشاره نموده و

َيِت  فَإَِذا﴿ ُِ ْ ٱفَ  ةُ سّصلَوٰ ٱ قُ وا  ٱ ِ�  َتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ُۡ  ِمن ََُغوا ِ ٱ لِ فَ ْ ذۡ ٱوَ  َّ ُروا َ ٱ َُ ثِ�ٗ  َّ ََ� 



 اخالق اسالمي  206

 

و چون نماز گزارده شد در [روى] زمين پراكنده « يعني: .]10: معةاجل[ ﴾١ ُحونَ لِ ُ�فۡ  ّلَعّلُ�مۡ 

 .»گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه شما رستگار گرديد

ِيٱ ُهوَ ﴿فرمايد:   مي همچنين َعَل  َّ  ٱ لَُ�مُ  ََ
َ
ْ مۡ ٱفَ  َذسُوٗ�  َض �ۡ� ََاَِبَِها ِ�  ُشوا ْ َوُ�ُو َم  ِمن ا

اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد « يعني: .]15ملك: ال[ ﴾١ لّنُشورُ ٱ هِ نَ�ۡ  ۦۖ قِهِ ّرِزۡ 

و:  .»سوى اوست [خدا] بخوريد و رستاخيز بهپس در فراخناى آن رهسپار شويد و از روزى 

ۡؤمِ ﴿ ُُ ۡ لَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ َوٱس َُ �َ ُ َّ َ�َى  ََ لُواْ فَ َُ و بگو [هر « يعني: .]105: ةتوبال[ ﴾َُونَ َوقُِل ٱۡ�

 .»خواهيد] بكنيد كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگريست كارى مى
فرد مسلمان وظيفه دارد كه آنچه بر عهده دارد را با جديت و نهايت درستي به انجام 

 صحت و درستي در آن امر ما را به انجام كار به بهترين نحو و رساند. چون پيامبر
خود بكوشد ي  نمايد بايد در مطالعه  مي فرمايد. به همين نحو شخصي كه تحصيل علم  مي

تا به باشد و بايد آن را به بهترين وجه به انجام رساند   مي دار اين وظيفه چون عهده
 موفقيت و برتري دست يابد.

 كشد، رسول اهللا  نمي فرد مسلمان تحت هر شرايطي كه باشد از كار كردن دست

اَعةُ  قَاَنِت  ِِنْ « فرمايد:  مي ّّ َحِدُ�مْ  َو�ِيَدِ  تَ
َ
يلَةٌ  أ ِّ إِنِ  فَ

نْ  تْستََطاعَ  فَ
َ
ُقومَ  الَ  أ َُ  َّ  َح

ْضرَِسَها يَ  َُ
ْ
اگر قيامت برپاشد و شاخه خرمايي در دست داشتيد تا « يعني:[احمد]  .»رسهاضْ فَل

قيامت توانستيد آن را غرس كنيد، حتماً آن را غرس چنانچه تا قبل از برپايي  ،غرسش نماييد
 .»نماييد!

اسالم از بيكار ماندن مرد و درنتيجه دست پيش ديگران دراز كردنش نهي كرده است. 
خداوند متعال فقراي مؤمن را، بخاطر عفت و نجابتي كه دارند و در بدترين شرايط هم به 

ِ ﴿فرمايد:   مي آورند، ستوده و  نمي گدايي روي ٓ لۡ س ِينَ ٱ ءِ ُفَقَرا حۡ  َّ
ُ
ُ ْ وا ِ ٱ َسَِيلِ  ِ�  ِ�ُ َّ  �َ 

 َۡ َ  ٱ ِ�  ا�ٗ َ�ۡ  ََِطيُعونَ �
َ
ۡ  ِض �ۡ� ُبُهمُ َُ َۡ  اهُِل �َۡ ٱ ََ

َ
ُ ٓ يَ�ٰ  رُِ�ُهمَ�عۡ  ّحَعّفِف ٱ ِمنَ  ءَ ََِيا َِ ِ  َ�  ُهمۡ �

ۗ ا�ٗ إِ�َۡ  َّاَس ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  ْ  َوَما ا إِنّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تَُفُِقوا
َ ٱ فَ  يعني: .]273: ةبقرال[ ﴾٢ َعلِيمٌ  ۦبِهِ  َّ

توانند  اند، و نمى ) براى آن (دسته از) نيازمندانى است كه در راه خدا فرومانده (اين صدقات«
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، آنان را  اطالع ، فرد بى دارى ) در زمين سفر كنند. از شدت خويشتن (براى تأمين هزينه زندگى
 .»خواهند ) از مردم نمى . با اصرار، (چيزى شناسى ان مىپندارد. آنها را از سيمايش توانگر مى

نمايد به   مي شخصي كه با وجود توانايي انجام كار و كسب پول از مردم طلب پول
اندازد.   مي چرا كه خويش را به خواري و خفت گدايي كردن ،دارد  مي خويشتن ستم روا

يار از آن ياد كرده و آن را از گدايي كردن برحذر داشته و با نفرت و شدت بس پيامبر

َدُ « فرمايد:  مي نمايد. آن حضرت  مي نهي
ْ
يَا تَ

ْ
ُعل
ْ
َدِ  ِننْ  َخْ�ٌ  تل

ْ
َِ  تَ ْا ّّ   تَ

ْ
 َِِمنْ  َوتَِْدأ

ُعوُل  َدقَةِ  وََخْ�ُ  �َ َّ ًِ  َظْهرِ  َ�نْ  َكنَ  َنا تَ تَْعِاْف  َوَننْ  ِغ ّْ َ تَْضِن  َوَننْ  تَُّ  يُِعّاهُ  � ّْ َ � 
ْضنِهِ  دست باال بهتر است از دست پائين و آغاز كن به كسي كه « يعني: [متفق عليه] .»تَُّ  ُُ
بدوش تو است، و بهترين صدقه آنست كه از روي ثروت و غناء باشد، آنكه عفت اش  نفقه

 .»سازد  مي دارد، و كسي كه استغناء كند، خداوند او را غني  مي بجويد، خدا او را عفيف نگه

ِى« است: فرموده رسول خدا
ّ
ْاِس  َوتَ نْ  �ِيَِدهِ  �َ

َ
َِ  أل ُخ

ْ
َحُدُ�مْ  يَة

َ
 َحبْلَهُ  أ

ُ  َخْ�ٌ  َظْهِرهِ  َعَ  َ�يَْحتَِطَب 
َ
نْ  ِننْ  ل

َ
ِتَ  أ

ْ
ُ  ،رَُجالً  يَة

َ
ل
َ
ة ّْ ْ�َطاهُ  ،فََِ

َ
وْ  أ

َ
 [بخاري]. »َننََعهُ  أ

ز آن است اگر كسي از شما ريسمانش را برداشته و بر پشت خويش هيزم بكشد بهتر ا« يعني:
 .»كه نزد كسي رفته و از او طلب مال نموده و آن شخص چيزي به وي بدهد يا ندهد

فرمايد: هرگز كسي از كسب روزي بازننشيند و بگويد:   مي حضرت عمر بن خطاب
داند از آسمان برايش طال و جواهر نخواهد   مي بارالها مرا روزي برسان. درحاليكه خوب

را اش  كار كرده و تالش نمايد تا در زندگي به آنچه شايستگي باريد. انسان مسلمان بايد
 دارد دست يابد. به قول شاعر:

رِ الْ  دْ ـبُ البِقَ تَسَ ـدِّ تُكْ يـكَ ـالـِ  معَ
 

نْ   ـي ومَ ـيالـِ هرَ اللَّ ال سَ  طلب العُ
 

ــدّ  ـال من غري كَ  ومن طلب العُ
 

ا  ـرَ يف طلب الْ أَضَ مْ ــالِ ـع العُ حَ  مُ
 

 معني شعر:
شب نخوابد آنكه ميلش سوي باال رفتن ، تو از كوشش و كارت برآيد برفراز قدر«
 .»صرف عمر اندر خيالي واهي است، تالش و رنج دست بي آرزوي قدر واال، است
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 بوده است: ‡كار و عمل جزو اخالق انبياء
جاري داشت. خداوند نيز ي  نمود و حرفه  مي با دست خويش كار پيامبر خدا نوح

آوردند برآن سوار   مي اخت يك كشتي امر نمود تا همراه آناني كه به وي ايماناو را به س
در مصر وزير  شبان گوسفندان بود و حضرت يوسف گردند. حضرت يعقوب

 خزانه داري آن سامان بوده است. 
 خياطي و دوي  يك خياط بود و كار و پيشه كنند كه حضرت ادريس  مي نقل

 ايستاد و سوزني  نمي آن حال زبانش از ذكر و ياد خداوند باز زندگي را برگزيده بود و در
كشيد تا تسبيح پروردگار را ننمايد و شب را سپري كرده و روز را به   نمي زد و بيرون  نمي
خاكي كسي بهتر از او وجود نداشت. حضرت موسي ي  برد و بر روي اين كره  مي پايان

َ�َل  َنا« فرمايد:  مي ت. پيامبرنيز به مدت ده سال شبان گوسفندان بوده اس
َ
َحدٌ  أ

َ
 َطَعاًنا أ

ت َ�ّط  نْ  ِننْ  َخْ�ً
َ
ُ�َل  أ

ْ
ُ�ُل  َكنَ  َدتُودَ  تَِّ  نَِبّ  َوِّنّ  ،يَِدهِ  َ�َملِ  ِننْ  يَة

ْ
 َ�َملِ  ِننْ  يَة

هيچكس طعامي را نخورده كه بهتر از كار خود او باشد، و پيامبر خدا « يعني: [بخاري] .»يَِدهِ 
 .»خورد  مي از دسترنج خود داود

ياد كرده است كه او يك پادشاه بود و با  از حضرت داود به اين دليل پيامبر
 كرد و از دسترنج خود ارتزاق  مي وجود سلطنت و مقام و ثروت فراواني كه داشت كار

ي آهني و تجهيزات جنگي را با دقت و استحكام ها آهنگري داشت و زرهي  نمود. پيشه  مي
نيز به همين شيوه كار كرده و در  نمود. پيامبر ما حضرت محمد  مي يي درستباال

 در جواني به تجارت مشغول بود.  كودكي شبان گوسفندان بود و

 فضيلت كار:
مگرنه اينست كه او  ،انساني خويش كار ميكندي  فرد مسلمان براي عمل به وظيفه

درست خداوندي ي  زمين با راه و شيوهباشد و آن آباداني   مي عهده دار حمل رسالتي مهم
است و اين مهم جز با عمل صالح و درستكاري ميسر نخواهد گرديد. در جامعه نيز تنها 
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 توان لياقت خود را به اثبات رسانيد.  مي با كار و تالش سخت و شبانه روز
كار و كسب به پول حالل دست يافته و صرف خود و خانواده نموده ي  انسان بواسطه

كند. از همين پول فرض و واجبات را به   مي ر كارهاي خير امت و جامعه شركتو د
 گذارد و ديگر وظايف خود را به انجام  مي دهد و حج  مي زكات ،رساند  مي انجام

 رساند. خداوند متعال انسان را به بخشش و انفاق از اموال پاك و حاللش امر كرده و  مي

ٰ ﴿فرمايد:   مي َهاََ ُّ
َ
ِ ٱ َ َُوٓ  ينَ َّ ْ َءاَم ْ  ا َفُِقوا

َ
َۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ ََ اى « يعني: .]267: هبقرال[ ﴾َُمۡ ََ

 .»ايد انفاق كنيد اى كه به دست آورده ايد، از چيزهاى پاكيزه كسانى كه ايمان آورده

 فرمايد:  مي خداوند متعال در قرآن كريم كار و جهاد در راه خدا را با هم ذكر نموده و
ِ  َوَءاَخُرونَ ﴿ ّۡ  ٱ ِ�  ُ�ونَ يَ

َ
ُۡ  ِمن ََُغونَ يََۡ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ فَ ِ ٱ َسَِيلِ  ِ�  َِلُونَ يَُ�ٰ  َوَءاَخُرونَ  َّ  .]20مزمل: ال[ ﴾َّ

كنند [و] در پى روزى خدا هستند و [گروهى] ديگر  اى] ديگر در زمين سفر مى و [عده« يعني:
 .»نمايند در راه خدا پيكار مى

كسب روزي حالل از خانه خارج گشته و نفس  كسي را كه براي رسول خدا
 خرجاش  خويش را از خواري دست پيش ديگران دراز نمودن بازداشته و براي خانواده

 پردازد.   مي داند كه در راه خدا به جهاد  مي كند را مانند كسي  مي
گذر كرد و آنان شادابي و جديت  و صحابه كرام يكبار مردي از نزد آن حضرت

 ا در وي مشاهده نمودند، گفتند: يا رسول اهللا، ايكاش اين حال را در راه خدابسياري ر

ِن كن خرج �ّع ع وله صضاًرت فهو ف سبيل تَ، وّن «فرمود:  داشت؟ پيامبر  مي

كن خرج �ّع ع أِو�ن شيخ� كب��ن فهو ف سبيل تَ، وّن كن خرج �ّع ع 
، وّن كن خرج �ّع ر�اًء ونااخرة فهو ف سبيل ناّه يَعّاها فهو ف سبيل تَ

چنانچه براي كسب روزي براي فرزندان خردش خارج گشته « يعني: [طبراني] .»تََيطان
است در راه خداست، اگر براي پدر و مادر پيرش باشد نيز در راه خدا است، بيرون آمده است تا 

اه خدا است ولي چنانچه بخاطر ريا و خويشتن را (از احتياج و گدايي كردن) حفظ نمايد در ر
 .»فخرفروشي باشد، در راه شيطان قرار دارد
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 آورد. از پيامبر  مي كسب و كار براي انسان دوستي خدا و رسولش را به ارمغان

مح�ف لأِ: تَِ ـمؤنن تلـِن تَ َعال ُب تلعبد تل« فرمايد:  مي كه اند روايت كرده

اش(يعني: كسي كه  محترفي  خداوند بنده« يعني:ني و بيهقي] [طبرا »ل عمل ونهنة يؤديها)
 .»دارد  مي كار و پيشه دارد) را دوست

 اخالق كار و عمل در اسالم:
دين اسالم ميان كارگر و كارفرما رابطه و پيوندي را بنيان نهاده و براي هركدام از 

 طرفين حقوق و وظايف خاصي را وضع نموده است.

 حقوق كارگر: نخست:
ين مبين اسالم حقوقي را شامل حال كارگر دانسته و كارفرما را ملزم به رعايت و د

 اين حقوق:ي  نمايد، از جمله  مي بجاي آوردن آن

 حقوق مالي:

ْ َ�بۡ  َوَ� ﴿فرمايد:   مي پرداخت مزد مناسب و كافي به وي، خداوند وا َُ ُۡ  َّاَس ٱ َخ
َ
ُ ٓ  َءُهمۡ َيا

ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�   ٱ ِ�  ا
َ
ينَ فۡ مُ  ِض �ۡ� َِ و حقوق مردم را كم مدهيد و در زمين به « يعني: .]85[هود:  ﴾َِ

ْ�ُطوت« فرمايد:  مي پيامبر .»فساد سر برمداريد
َ
ِج�َ  أ

َ
ْجَرهُ  تأل

َ
نْ  َ�بَْل  أ

َ
ّف  أ [ابن  .»َعَرقُهُ  َعِ

 .»اجرت كارگر را پيش از آنكه عرقش خشك شود بپردازيد« يعني: ماجه]

 حقوق بدني و جسمي:
ُ ٱ يَُ�لُِّف  َ� ﴿حق استراحت و آسايش جسمي:  يعني  اَ�فۡ  َّ  .]286: ةبقرال[ ﴾َعَهاوُسۡ  إِّ�  ًَ

  .»كند اش تكليف نمى خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى« يعني:

َْت  تَُّ  َجَعلَُهمُ  ِِْخَوتنُُ�مْ « فرمايد:  مي پيامبر
َ
يِْديُ�مْ  ق

َ
ْطِعُموُهمْ  أ

َ
ُ�لُ  ِمّما فَة

ْ
 ونَ ََة

وُهمْ  ُّ بِ
ْ
ل
َ
ونَ  ِمّما َوأ ُّ بَ

ْ
بُُهمْ  َنا ََُ�لُّاوُهمْ  َوالَ  ََل ْضلِ إِنْ  َُ

ّْاتُُموُهمْ  فَ ِ�ينُوُهمْ  َُ
َ
[متفق . »فَة
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را زير دست شما قرار داده، پس آنكه  ها آنها برادران شما هستند كه خداوند آن« يعني: عليه]
پوشد، بپوشاند. و   مي ورد، بخوراند و از آنچهخ  مي برادرش زير دستش باشد، بايد او را از آنچه

آنها را به چيزي مكلف نكنيد كه توانائي آن را نداشته باشند و اگر آنان را مأمور كرديد، پس 
 .»همكاريشان كنيد

كارفرما موظف است در خصوص مسايل بهداشتي و تندرستي كارگر تا حدي كه بر 
 ه تمامي برآورد.را ب ها اوست چيزي كم نگذاشته و آني  عهده

 حقوق اجتماعي:

 وظايف كارگر: دوم:
باشد، وظايفي را نيز بر عهده دارد، از   مي به همان ترتيب كه كارگر داراي حقوقي

 جمله:

 نت داري:اما
 َغّ   َننْ « فرموده است: باشد. پيامبر  نمي نيرنگ و فريب جزو صفات مؤمنان

 .»آنكه نيرنگ كند از من نيست« يعني: [مسلم و ابوداود و ترمذي] .»ِنّ�  فَلََِْس 

 درستي و زيبايي كار:
ّب  تََّ  ِِنّ «فرمايد:   مي كه رسول خدا ِ ت ُُ َحُدُ�مْ  َعِمَل  ِِذَ

َ
نْ  َ�َمال أ

َ
تِْقنَهُ  أ ُُ«. 

درستي را كامالً رعايت  دارد كه چنانچه كاري كرديد در آن دقت و  مي خداوند دوست« يعني:[بيهقي] 

 .»نماييد

 زود سركار حاضر شدن:  صبح
با اين كار به ميزان زيادي شادابي و سرزندگي فرد افزايش يافته و بركت و افزوني 

ّنِت  َِاِركْ  تَلُّهمّ « فرموده است: آيد. پيامبر  مي بيشتري نيز بدست
ُ
 .»ُُِ�وِرَها ِف  أل
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 .»بار خدايا به صبحگاهان امتم بركت ده!« يعني: [ترمذي و ابن ماجه]

 ر دو طرف:تفاده از مشورت و اندرز براي هاس
 تّلينُ «: فرمايد  مي رسند. پيامبر  مي آن به تصميمات مناسب تريي  بواسطه

يَحةُ  َِ  .»دين عبارت از نصيحت و خير انديشي است« يعني:[مسلم و ترمذي] . »تَّ

 حفظ اسرار: 
كار و نزد ديگران  فرد كارگر بايد در حفظ اسرار كارش كوشا باشد و خارج از محيط

 شوند را فاش نسازد.   مي مسائلي را كه اسرار كار محسوب

 اطاعت و فرمانبردن: 
بر فرد گماشته و كارگر الزم است كه جز در موارد معصيت و نافرماني خداوند از 

 كارفرماي خويش اطاعت نموده و پايبند قوانين باشد.
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ج

 عفت و پاكدامني

مهر و عطوفت پدرش يعقوب پرورده شد. برادرانش به او ي  در دايره يوسف
به سوي چاه آمده و اي  حسودي كرده و او را برداشته و درون چاهي ژرف انداختند. قافله

يوسف را در آن يافتند، او را برگرفته و به سمت مصر رهسپار گشتند تا در آنجا او را در 
 فروش برسانند.بازار ب

عزيز مصر (وزير اعظم مصر)، با ديدن بزرگي اصالت و زيبايي رخسار و شرافت 
رفتارش، او را خريد. او از همسرش خواست تا وي را مورد احترام و تكريم قرار داده و 
با او به نيكي رفتار نمايد. يوسف بزرگ شده و جواني برومند و زيبا روي گشت. زن 

يوسف، خداوند را ي  اخت، شيطان او را وسوسه كرد تا دربارهعزيز مصر به او دل ب
نافرماني كند. منتظر خروج عزيز مصر مانده و درهاي قصر را محكم بست. خود را آماده 

 و مهيا ساخته و يوسف را به اتاقش فراخواند.

ِۖ ٱ َمَعاذَ ﴿ليكن يوسف با نهايت پاكي و پاكدامني پاسخش را اين چنين داد:  ٓ  ۥهُ إَِّ  َّ  َرّ�ِ
حۡ 
َ
نَ ُ فۡ  َ�  ۥإَِّهُ  َواَيۖ َمثۡ  ََ ُُ َُ ٰ ٱ لِ َّ ونَ ل ُُ آقاى من است ... پناه بر خدا او « يعني: .]23[يوسف:  ﴾لِ

برم، كهن ترا به   مي به خدا پناه .»شوند است قطعا ستمكاران رستگار نمى به من جاى نيكو داده
دردهم حتي اگر درها را بسته  خواهي تن  مي خواني پاسخ دهم و آنچه به مي آنچه فرا

 پنهان باشد. ها ي دزدانه و آنچه در سينهها باشي، كه خداوند از نگاه
سه مرد باهم همسفر بودند. در مسير حركت خود وارد غاري در كوه شدند تا شب را 
همانجا بسر برند. ناگهان تخته سنگي پايين لغزيده و درب غار را مسدود نمود. آن سه 

نستند تخته سنگ را جابجا كنند. ديگر از مرگ خويش مطمئن گشته بودند هيچكدام نتوا
داده و آنان را از آن شان  و هريك دست به دعا برداشته و از خداوند خواستند تا نجات

 مخمصه رهايي بخشد. 
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 داشت و هربار از او  مي يكي از آن سه نفر دختر عمويي داشت كه بسيار دوستش
زد تا آنكه دچار بحران مالي   مي وده گردند و دختر عمويش سربازخواست تا به گناه آل  مي

گشته و نزد او آمده و از او درخواست كمك مالي نمود. آن مرد پاسخ داده بود: چيزي به 
تو نخواهم داد، تا خود را در اختيار من نگذاري. زن آنجا را ترك كرده روي به جاهايي 

ما كسي به او كمكي نكرد. ناچار پيش پسر ديگر نموده و درخواست كمك كرده بود. ا
عمويش بازگشته و زمانيكه پسر عمويش به نزديك شد به او گفته بود: از خدا بترس. و 

ور گشته و او را از مكافات الهي ترسانيده بود. مرد نيز دست آپاكدامني و پاكي را به او ياد
 ند طلب آمرزش نموده بود.بازپس كشيده و سرراه آمده و به او كمك كرده بود و از خداو

اين مرد از خداوند خواست تا تخته سنگ را از ورودي غار كنار برد چون اين كار او 
صرف بخاطر خداوند متعال بوده است. خداوند دعاي او را اجابت فرموده و صخره به 
حركت درآمده و هرسه از آنجا بيرون آمده و خداوند آنان را از مرگ رهايي بخشيد. 

داستان برگرفته ( زادي آن سه مرد گرديد.اكدامني خصلت وااليي بود كه باعث آعفت و پ
 .)باشد  مي از يك حديث متفق عليه

 عفت و پاكدامني چيست؟

 عفت يا پاكدامني به معني دوري از حرام و سوال از مردم بدور است.

 اقسام عفت و پاكدامني:

 عفت اعضاي بدن:
 ورت خويش را از حرام منزه داشته و اجازه، گوش و عها مسلمان دست، پا، چشم

دهد شهوت بر او غلبه يابد. خداوند مسلمانان را به پاكي نفس و نگاهداشتن عورت   نمي

َۡ َولۡ ﴿فرمايد:   مي خويش تا زمان ازدواج دستور داده و ِينَ ٱ فِِف ََعۡ َي ونَ  َ�  َّ َُ  ََِ�اًحا َ�ِ
غۡ  َحّ�ٰ  ُ ٱ ََِيُهمُ ُُ ُۡ  ِمن َّ يابند  و كسانى كه [وسيله] زناشويى نمى« يعني: .]33نور: ال[ ﴾ۦۗ لِهِ فَ
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 .»نياز گرداند بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بى
نيز براي حفظ عفت و پاكدامني جوانان را به ازدواج تشويق فرموده و  پيامبر

روزه و عبادت براي كساني كه توان ازدواج را ندارند، روي آوردن به  راهنمايي ايشان

بَاِب  َنْعَشَ  يَا« فرمايد:  مي بود تا بتوانند چشم و عورت خويش را بازدارند، و َّ  َنِن  تَ

َاَءةَ  ِننُْ�مُ  تْستََطاعَ 
ْ
ّوجْ لأدتء حقوق تَزوجية)  تَ َ ََ يَ

ْ
إِنّهُ  فَل

َغّ   فَ
َ
بََصِ  أ

ْ
نُ  َِل ََ ْح

َ
 َوأ

َاْرِج 
ْ
تَِطعْ  ََمْ  َوَننْ  َِل ّْ َ ْومِ ِِا َ�َعلَيْهِ  � َّ إِنّهُ  َ

ُ  فَ
َ
 يعني: [متفق عليه] .»لوقاية) وَِجاءٌ  ل

كه براي نگاه داشتن چشم و عورت  ،جوانان! هريك از شما كه توان ازدواج داشت، ازدواج كند«
بهتر است. و آنكه توان ان را نداشته باشد پس روي آورد به روزه گرفتن كه آن نوعي مهار 

 .»شهوت است

 عفت و پاكدامني بدن:
پرهيزد. بر مرد مسلمان   مي مسلمان بدن خود را پوشانيده و از پديدار شدن عورتش

الزم است كه مابين ناف و زانوهايش را پوشانيده و بر زن مسلمان واجب است تا پايبند 
فرمايد:   مي حجاب باشد چرا كه پاكدامني و وقار جزو سرشت اوست. خداوند متعال

ِ َوۡ�َ ﴿ رِهِنّ  نَ �ۡ ّۡ ُُ ُ�ِ  ٰ ُيو�ِِهنّ  َ�َ ...و بايد روسرى خود را بر سينه « يعني: .]31نور: ال[ ﴾َُ

ٰ ﴿فرمايد:   مي همچنين .»خويش [فرو] اندازند.. َهاََ ُّ
َ
ّ ٱ َ ِِ زۡ  قُل َّ

َ
َك َ�ٰ ّ�ِ ََاتَِك  َِ ٓ  َوَ� ا ََ ِ  ءِ َو�

ۡ ٱ ؤۡ س َۡ  ِمَِ�َ ُُ َ�ٰ  ِمن ِهنّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُ ٰ  بِيبِِهّنۚ ََ دۡ  سَِك َ�
َ
ن َ�ٰ ُ

َ
عۡ  ُ ُۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُُ ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ  �َ�ُفورٗ  َّ

 ُٗ اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو « يعني: .]59حزاب: أل[ا ﴾٥ ارِّحي
هاى خود را بر خود فروتر گيرند اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند  پوشش

 .»و خدا آمرزنده مهربان استتر است  [به احتياط] نزديك
دين سالم نگاه كردن به زن بيگانه را منع كرده و خداوند مسلمانان را به فروهشتن 

ؤۡ ّلِلۡ  ُقل﴿فرمايد:   مي يشان امر نموده وها نگاه ْ  ِمَِ�َ ُُ وا ُّ ُغ بۡ  ِمنۡ  َُ
َ
ْ َوَ�حۡ  رِهِمۡ َ�ٰ �  َفُظوا

ُهمۡ  ََ  و .»...ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند بگو به مردان با ايمان« يعني: .]30نـور: ال[ ﴾فُُرو
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ؤۡ ّلِلۡ  َوقُل﴿فرمايد:   مي غۡ  تِ ِمَ�ٰ ُُ َُ ُۡ بۡ  ِمنۡ  نَ ُُ
َ
ُهنّ  نَ َفظۡ َوَ�حۡ  رِهِنّ َ�ٰ � ََ  يعني: .]31نور: ال[ ﴾فُُرو

 .»...و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند«

ُۡ ٱ إِنّ ﴿دارد:   مي در قرآن كريم بيان پروردگار سبحان َّ ّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ س ُُ  ٰ ََ ْو
ُ
 �َِك ُ

و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن زيرا « يعني: .]36سراء: إل[ا ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  هُ َ�َۡ  َ�نَ 
 .»گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد

رة سهم مّموم نن سهام ِِلِس، نن َر�ها نن تَُ« در حديث قدسي آمده است:

(به نامحرم)،  نگاه« :يعني [طبراني و حاكم] .»�افت أِدُُه ِيمانًا عد حالوَه ف قلبه
تيري زهرآلود از تيرهاي ابليس است، كسي كه از آن به خاطر ترس از من درگذرد، به جاي ان 

 .»خويش دريابداو را ايماني نصيب گردانم كه شيريني آن را در قلب 
نگاهي كه بدون قصد و بطور غير «نگاه ناگهاني پرسيدند ي  درباره از پيامبر خدا

كَ  تْصِْف «فرمود:  ، آن حضرت»عمد صورت بگيرد ديدگانت را « يعني:ود] [ابودا .»ََِصَ
 .»برگردان!

 عفت در مورد اموال ديگران: 
بوده و به ناحق چيزي از آن فرد مسلمان در ارتباط با اموال سايرين پاك و عفيف 

مسائل ي  شب هنگام براي ارائه عمر بن عبد العزيز هبرنمي گيرد. يكي از وزراي خليف
ي خصوصي ها حكومتي نزد ايشان رفت. در پايان كار، شروع به تعريف داستان و بحث

كرد و در اين هنگام خليفه عمر بن عبدالعزيز از او خواست تا دست نگه دارد و برخاست 
مير او چراغ را خاموش نموده و چراغ ديگري را روشن كرد. وزير با تعجب پرسيد: يا 

المؤمنين، چراغي كه خاموشش نمودي هيچ عيبي نداشت، چرا چنان كردي؟ عمر بن 
سوخت.   مي عبدالعزيز پاسخ داد: چراغي كه خاموش كردم با روغن بيت المال مسلمانان

بحث كرديم ولي هنگامي كه به مسائل شخصي در روشنايي آن در مورد امور مملكت 
پرداختيم، آن را خاموش نمودم و چراغي را كه روغن آن از مال خودم تهيه گشته بود را 
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 م.برافروخت
واال از رعايت پاكي و عفت در رابطه با اي  به اين ترتيب عمر بن عبد العزيز نمونه

 باشد.  مي دولتي، هرچند كم ارزش، اموال
رابطه با اموال يتيمان و به عهده گرفتن تربيت و امور مالي آنان، نيز  فرد مسلمان در

ي براي خويش پاكي و عفت نفس خويش را نگاه داشته و در صورت دارا بودن چيز
حق او نيكي  گيرد بلكه در افزودن آن سعي داشته و به خاطر رضايت خداوند در برنمي

َِيّٗ  َ�نَ  َوَمن﴿فرمايد:   مي تعالگيرد. خداوند م  مي نموده و خرج او را به عهده  اََ
َۡ فَلۡ  و آن كس كه توانگر است بايد [از گرفتن اجرت ...« يعني: .]6نساء: ال[ ﴾فِۡف ََعۡ يَ

 .»...سرپرستى] خوددارى ورزد
بديع از عفت و پاكي اي  نمونه صحابي جليل القدر حضرت عبدالرحمن بن عوف

منوره هجرت  هجانهاده است. زماني كه به مدين در ارتباط با اموال ديگران را از خويش به
عقد برادري برقرار ساخت، سعد به  ميان او و سعد بن ربيع نموده و رسول خدا

 عبدالرحمن گفت: من در ميان انصار از همه توانگرتر هستم و ثروتم را با تو نصف
و تا او را پسندي، اسمش را بگ  مي ضمن من دو زن دارم و ببين كدام را كنم و در  مي

با او ازدواج نما. عبد الرحمن بن عوف پاسخ اش  برايت طالق دهم و پس از گذشتن عده
داد: خداوند مال و همسرانت را بر تو مبارك دارد، بازارتان كجاست؟ آنگاه او را به بازار 

يْنُقاع«  .[بخاري]راهنمايي نمودند. » بني قَ

ازار راه افتاد تا از دسترنج سوي ب براي تجارت به حضرت عبدالرحمن بن عوف
 خود چيزي بدست بياورد. 

 عفت در خورد و نوش: 
كند،   مي حرام در دهانش خودداريي  مسلمان عفت نفس داشته و از قراردادن لقمه

پذيرد. گوشتي   نمي حرام بخورد راي  چرا كه خداوند عبادت چهل روز كسي را كه لقمه
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ٰ ﴿فرمايد:   مي اوارتر است. خداوندكه از حرام روييده باشد، براي آتش سز َهاََ ُّ
َ
ِينَ ٱ َ َّ 

 ْ َُوا ْ  َءاَم ْ ُۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا ِ  ُكُروا ّ َُمۡ  إِن َِ َ ونَ َ�عۡ  إِيّاهُ  َُ َُ . ]172: ةبقرال[ ﴾١ ُب

يم بخوريد و ا اى كه روزى شما كرده هاى پاكيزه ايد از نعمت اى كسانى كه ايمان آورده« يعني:
 .»پرستيد خدا را شكر كنيد اگر تنها او را مى

به خوردن حالل تاكيد نموده و بيان فرموده است كه برترين خوراك هماني  پيامبر

َ�َل  َنا« فرمايد:  مي است كه از دسترنج فرد باشد و
َ
َحدٌ  أ

َ
ت َ�ّط  َطَعاًنا أ نْ  ِننْ  َخْ�ً

َ
ُ�َل  أ

ْ
 يَة

ُ�ُل  َكنَ  َدتُودَ  تَِّ  نَِبّ  َوِّنّ  ،يَِدهِ  َ�َملِ  ِننْ 
ْ
كسي « يعني: [بخاري] .»يَِدهِ  َ�َملِ  ِننْ  يَة

ز از دسترنج طعامي بهتر از طعام حاصل از دسترنج خويش نخورده است و پيامبر خدا داود ني

: نن أمس كال لنتعبًا) نن عمل يديه أمس وقال تَ« .»خورده است  مي خويش
آنكه خسته و كوفته از كار دست و بازوانش شبي را سر كند در « ي] يعني:[طبران .»نضاوًرت ل

 .»كند كه آمرزيده است  مي حالي شب را سر
باشد   مي عزت و شرافتي  آري، دليل اين عفت و پاكي آن است كه كسب حالل مايه

ليز�د أو  يَْر�ُو الَ  ِِنّهُ « فرمايد:  مي و حرام باعث خواري و زبوني و آتش دوزخ. پيامبر

ْمٌ ينمو) 
َ
بََت  ل   لنال حرتم) ُسْحٍت  ِننْ  �َ

ّ
  تَّارُ  َكنَِت  ِِال

َ
ْو�
َ
 يعني:[ترمذي]  .»ِِهِ  أ

 .»ده باشد، تنها سزاوار آتش استگوشتي كه از مال حرام رويي«

 عفت كالم:
دارد. او   مي انسان مسلمان عفت كالم را نگاه داشته و زبانش را از ناروا و دشنام باز

آورد. خداوند متعال در وصف   نمي به نيكويي سخن نگفته و جز خير و نيكي بر زبانجز 
 فرمايد:  مي مسلمانان چنين

وٓ ﴿ َُ ْ وَُه ُِ ٱ إَِ�  ا ِ وٓ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ِمنَ  لّطّي َُ ْ وَُه َِ �َۡ ٱ ِط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ا و به « يعني: .]24حج: ال[ ﴾٢ ُِي

ي  خداوند درباره .»گردند وده هدايت مىسوى راه [خداى] ست شوند و به اك هدايت مىگفتار پ

َُ يَۡص  هِ إَِ�ۡ ﴿فرمايد:   مي پذيرد،  اش مي گفتاري كه از بنده ُُ ٱ َ�ِمُ لۡ ٱ َع ِ ُل لۡ ٱوَ  لّطّي َُ َُ لّ�ٰ ٱ َع  لِ
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رود و كار شايسته به آن رفعت  سخنان پاكيزه به سوى او باال مى« يعني: .]10[فاطر:  ﴾ۥَ�ُعهُ يَرۡ 
 .»بخشد مى

ْ ﴿فرمايد:   مي عال ما را به پيوسته نيكو سخن گفتن امر ننموده وپروردگار مت  َوقُوسُوا
َّاِس  َۡ  سِل  .»..... و با مردم [به زبان] خوش سخن بگوييد.« يعني: .]83: ةبقرال[ ﴾اَٗ ُح

ُمْؤِننُ  يَُ�ونُ  الَ : و�قول«
ْ
 .»گر نيست ينانسان مؤمن نفر« يعني: [ترمذي] .»لَّعانًا تَ

ُمْؤِننُ  لََِْس و�قول: «
ْ
َااِحِ   َوالَ  تَلّّعانِ  َوالَ  ِِالّطّعانِ  تَ

ْ
ىءِ  َوالَ  تل ِِ َ

ْ
 [ترمذي] يعني: .»تَ

 .»زياد طعنه دهنده و زياد لعنت كننده و بدكردار و بدگفتار نيست«
 بر راستي گفتار و پرهيز از دروغ و ناراستي تاكيد ويژه داشته و رسول خدا

ْدَق  ِِنّ « فرمود:  مي َّ   ْهِدىَُ  تَ
َ
ّ  ِِل ِِ

ْ
ّ  َوِّنّ  تل ِِ

ْ
ْهِدى تل َُ  

َ
َنّةِ  ِِل

ْ
ُدُق  تَّرُجَل  َوِّنّ  تل َْ َ

َ
َ 

 َّ َب  َوِّنّ  ِصّديًقا يُْ�تََب  َح ِِ
َِ ْهِدى تلْ َُ  

َ
ُاُجورِ  ِِل

ْ
ُاُجورَ  َوِّنّ  تل

ْ
ْهِدى تل َُ  

َ
 تَّارِ  ِِل

ُب  تَّرُجَل  َوِّنّ  ِِ
ِْ َ ََ  َّ تًِ  يُْ�تََب  َح ِّ همانا راستي بسوي طاعت « يعني: [متفق عليه] .»اَك

گويد تا اينكه در نزد خداوند   مي كند و طاعت بسوي بهشت. هر آئينه شخص راست  مي رهنمائي
 شود.  مي صديق (بسيار راستگو) نوشته

كند و معاصي بسوي دوزخ و هر آئينه   مي و همانا دروغ بسوي معاصي (گناه) رهنمائي
 .»شود  مي يد تا اينكه در نزد خدا كذّاب (بسيار دروغگو) نوشتهگو  مي شخص دروغ

ِّ  يُْؤِننُ  َكنَ  َننْ « :اند بيان داشته همچنين آن حضرت َْومِ  ِِاََ
ْ
ِخرِ  َوتَ

ْ
يَُقْل  تآل

ْ
 فَل

ت وْ  َخْ�ً
َ
ُمْت  أ َْ َ كسي كه ايمان به خدا و روز آخرت دارد، بايد سخن « يعني: [متفق عليه] .»َِ

عنيه. قال اهللا .»، يا اينكه سكوت اختيار نمايدخير بگويد  ِننْ « :واملسلم ال يتحدث فيام ال يُ

ِن  ّْ َمْرءِ  ِْسَالمِ  ُح
ْ
  َنا ََْرُكهُ  تَ

َ
ْعنِيهِ  ال از حسن و نيكوئي « [ترمذي و ابن ماجه] يعني: .»َُ

 .»فايده است بي موراسالم شخص ترك ا
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 : عفت و خودداري از سؤال و درخواست از ديگران
انسان مسلمان در هنگام نياز عفت نفسش را نگاه داشته و از ديگران انتظار كمك 
ندارد. در اخالق اسالمي انسان شايسته است كه بدون آنكه كاري بكند انتظار كمك مالي 

 كند.   نمي از ديگران نداشته و چيزي از آنان درخواست
خاطر عزت نفس و عفت بسيار خداوند متعال در مدح كساني از فقرا و نيازمندان كه ب

ۡ ﴿فرمايد:   مي آورند،  نمي خويش به كمك خواستن از ديگران روي ُبُهمُ َُ َۡ  اهُِل �َۡ ٱ ََ
َ
ُ ٓ  ءَ ََِيا

يَ�ٰ  رُِ�ُهمَ�عۡ  ّحَعّفِف ٱ ِمنَ  َِ ِ ... فرد « يعني: .]273: ةبقرال[ ﴾اا�ٗ إِ�َۡ  َّاَس ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  َ�  ُهمۡ �

) از مردم  (چيزى. با اصرار،  شناسى پندارد. آنها را از سيمايشان مى مى ، آنان را توانگر اطالع بى
 .»...خواهند نمى

َدُ « فرمايد:   مي پيامبر خدا
ْ
يَا تَ

ْ
ُعل
ْ
َدِ  ِننَ  َخْ�ٌ  تل

ْ
َِ  تَ ْا ّّ   ،تَ

ْ
ُعوُل  َِِمنْ  َوتَِْدأ  وََخْ�ُ  ،�َ

َدقَةِ  َّ ، َظْهرِ  َ�نْ  تَ ًِ تَْعِاْف  َوَننْ  ِغ ّْ َ ، يُِعّاهُ  � تَْضِن  َوَننْ  تَُّ ّْ َ ْضنِهِ  �  [متفق عليه] .»تَُّ  ُُ
اش  (گيرنده) و آغاز كن از كسي كه نفقه بهتر است از دست پائين دست باال (دهنده)« يعني:

بدوش تو است، و بهترين صدقه آن است كه از روي ثروت و غناء باشد. آنكه عفت بجويد، 
 .»سازد  مي كه استغناء كند، خداوند او را غنيدارد، و كسي   مي خدا او را عفيف نگه

 فضيلت عفت نفس:

صورت التزام و پايبندي انسان به عفت و پاكي نفس، مزد و پاداش فراواني شامل  در

تَْعِاْف  َوَننْ « :اند در اين باره فرموده حال وي گردد. پيامبر خدا ّْ َ ، يُِعّاهُ  �  َوَننْ  تَُّ

تَْضِن  ّْ َ ْضنِهِ  � دارد، و   مي و آنكه عفت بجويد، خدا او را عفيف نگه« يعني: [متفق عليه] .»تَُّ  ُُ
 .»سازد  مي كسي كه استغناء كند، خداوند او را غني

 فرمود:  مي در دعاهايش همين را از خداوند طلب نموده و پيامبر محبوب اسالم

ِّ  تَلُّهمّ « ََُك  ِِ
َ
ْسة
َ
ُهَدى أ

ْ
َعَااَف  َوتَُّق  تَ

ْ
َِ وَ  َوتل ِض

ْ
پروردگارا! من از تو « [مسلم] يعني: »تل

 .»كنم  مي نيازي را درخواست بي هدايت و تقوي و پاكدامني و
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لُّهمُ  َسبَْعةٌ « :اند روايت شده كه فرموده از رسول خدا ُِ   تَُّ  يُ
َ
َعال  الَ  يَْومَ  ِظلّهِ  ِف  �َ

  ِظّل 
ّ
  وََشاّب  َعْدٌل، َِِنامٌ  ِظلّهُ  ِِال

َ
ة ََ َ ، ِعبَاَدةِ  ِف  � بُهُ  َورَُجٌل  تَِّ

ْ
اِجِد، ِف  ُنَعلٌّق  قَل َّ َم

ْ
 تَ

َاِّا َورَُجالَنِ 
َ
َاّرقَا َعلَيْهِ  تْجتََمَعا تَِّ  ِف  ق ةٌ  َدَ�تْهُ  َورَُجٌل  َعلَيِْه، َو�َ

َ
تُت  تْمَرأ ٍب  ذَ َِ  َننْ

َالٍ  َُ ِّ  َ�َقاَل  َو َخاُف  ِِ
َ
، أ ّدَق  َورَُجٌل  تََّ ََ َدقَ  ََ ََ ْخَااَها ةٍ ِِ

َ
َّ  فَة ْعلَمَ  الَ  َح َ�  ُ

ُ
 َنا ِشَمال

نِْاُق  َكرَ  َورَُجٌل  يَِمينُُه، �ُ ًا تََّ  ذَ َِ  .[متفق عليه] .»َ�يْنَاهُ  َ�َااَضْت  َخا
در روزي كه اش  هفت دسته از افراد هستند كه خداوند آنان را در سايه« معني حديث:

. زمامدار و رهبر دادگستر، و جواني كه در دهد  مي وجود ندارد، جاياش  جز سايهاي  سايه
نشو و نما يافته، و مردي كه دلش به مساجد پيوسته است، و دو مردي كه براي  عبادت خداي

خدا با هم دوستي نموده و براي او از هم جدا شدند، و مردي كه زني صاحب جمال و زيبا از او 
ردي كه پنهاني صدقه داد بنحوي كه ترسم، و م  مي طلب همبستري كرد و او گفت: من از خدا

دست چپش از آنچه دست راستش انفاق كرده باخبر نشد، و مردي كه در تنهائي خدا را ياد 
 .»نمود و اشك از چشمانش سرازير شد

پروردگار متعال بندگان مؤمنش را كه پاكدامني پيشه نموده و در برابر حرام بازايستاده 

ِينَ ٱوَ ﴿ايد: ست  مي ورزيدند را اينگونهو عفت  ِهمۡ  ُهمۡ  َّ َِ ٰ  إِّ�  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُرو زۡ  َ�َ
َ
ِهمۡ َ�ٰ ُ َِ 

وۡ 
َ
يۡ  َملََكۡت  َما ُ

َ
نِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِّ�ُهمۡ  َُُهمۡ َ�ٰ � َُ ٓ  َََ�ٰ �ۡ ٱ َ� ٰ  ءَ َوَرا ٰ  سَِك َ� ََ ْو

ُ
 ُهمُ  �َِك فَُ

مگر در مورد همسرانشان يا  و كسانى كه پاكدامنند.« يعني: .]7-5مؤمنون: ال[ ﴾٧َعاُدونَ لۡ ٱ
اند كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست. پس هر كه فراتر از اين  كنيزانى كه به دست آورده

 .»جويد آنان از حد درگذرندگانند

[طبراني و حاكم]  .»ِعّاوت عن تلِّاء ََِعّف �ّاؤ�م« فرموده است: رسول خدا

 .»ان عفيف گردنددر مقابل زنان عفت ورزيد تا زنانت« يعني:
 مترجم: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 
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