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 مقدمه دکتر یوسف قرضاوی
 مدیر مرکز تحقیقات سنت و سیره نبوی

 .رسد انجام میخدایی را که به فضل و نعمت او، کارھای نیکو بهشکر و ستایش 
ما راھیاب   ،این دین ھدایت نمود و اگر راھنمایی او نبودسوی  به خدایی که ما راھمان 

ی خالیق  عنوان رحمت برای جھانیان و ھمهنبودیم. و درود و سالم بر پیامبری که به
و حبیب ما، حضرت محمد مصطفی، و نیز و اسوه  مخته شد، ھمان سرور و اماانگی بر

درود و سالم بر آل و اصحاب و پیروان او که راه او را تا روز قیامت، به نیکی در پیش 
 گرفتند.

 اما بعد:
از لؤلؤ و گوھرھای گرانبھایی  ماالمالز و به حقیقت که سنت نبوی دریایی لبری

ھای کریمانه، آداب و ھای واالی اخالقی، افکار ھدایت یافته، رفتار ھمچون ارزش
ھای خدایی و رویکردھایی مثبت برای انسان در  مرتبه، راھنمایی مفاھیم واال و بلند

گاه و متخصص در سنت، معانی و ی ھای مختلف زندگ زمینه است. و ھر انسان آ
یابد که فکر را صیقل، قلب را غنی و برای عمل انگیزه ایجاد  آن می مفاھیمی را در

 آورد.زمینه مطالبی را به نوشتار در انگیزد که در این می بر کند و آدمی را می
گذاری در سنت مسائلی را م که دانشمندان عرصه فقه و قانونبینی آری اگر می

گذاری کرده و آن را که در نظر آنان، سنت را شایسته مرجع شدن برای قانوناند  یافته
بینیم که دانشمندان و  دیگر میدر مرتبه بعد از کتاب خدا قرار داده است، از سوی 

که اند  مردان راه دعوت و تربیت و علوم انسانی و اجتماعی نیز در سنت چیزھایی یافته
و قواعد و قوانین و موازین سنجش ھا  ریز از معارف و ارزشبھای علم آنان را ل صندوق

از انحراف  نماید، می پیشرفت علوم آنان ھموار ھا راه را برای یافتهنموده است که این 
صراط سوی  به شان را فقط کند و خود آنان و علوم شان می ظ حفوبه چپ و راست م

 رداند.گ می مستقیم رھنمون

نَّ ﴿
َ
ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ� ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ

ٰ  ۦۚ َسبِيلِهِ  ٰ  لُِ�مۡ َ� ٮ  .]۱۵۳االنعام: [ ﴾١٥٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦبِهِ ُ�مَوصَّ
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پیروی  (پراکنده)ھای  از آن پیروی کنید و از راه پس ،مسقیم من استو این راه «
چیزی است که خداوند شما را به آن و این  کنددور میکه شما را از راه خدا  ،نکنید

 .»منوده است، شايد پرهيزگار شويد سفارش 
اکنون به خوانندگان مؤمن تقدیم بھتر از این کتاب که ھم بیان این مطلب دلیلیدر 

داریم سراغ ندارم، یعنی کتاب (تربیت روحی و اجتماعی در اسالم) که مؤلف فاضل  می
ضیاء العمری، سخت به آن مشغول بود. ما قبًال نیز کتاب دیگر ایشان به آن دکتر اکرم 

روش محدثین تحقیق کتاب، به وی در آن  اسم (سیره صحیح نبوی) را انتشار دادیم.
گاه اصلی مؤلف در کتاب حاضر برای ارائه مطالب، قرآن کریم و سنت  بود. تکیهکرده

زیرا  .نموده است پرھیزاست. و به صورتی دقیق از احادیث ضعیف  جصحیح پیامبر 
 توان به حدیث ضعیف استناد کرد. نمیھای اسالمی  ھنگام بحث از برنامه

دعوت و تربیت  اصالتی که در فرھنگ اسالمی دارد و در زمینه اطرخمؤلف کتاب به 
تجزیه و تحلیل  ،تحقیق ،آمد است و از توانایی خاصی در بحث اسالمی خبره و کار

که مراد و منظور خود را با اصالت  است مسائل برخودار است، این شایستگی را یافته
 قوی داشته باشد. بنویسد و به وضوح از آن تعبیر کند و برای آن استداللی

بر این اساس مرکز تحقیقات سنت و سیره دانشگاه قطر بسیار خرسند است که این 
ھای آن بھره  تحقیق را منتشر سازد تا مسلمانان از آن نفع برده و محققان از سرچشمه

 گیرند.
در این کتاب  هخاطر علم نافعی کؤلف کتاب را بهستارم که مااز خدواند متعال خو

مند سازد و ناشر و ھمه کسانی را  ا از آن بھرهھد، خواننده رکرده پاداش خیر دآماده 
 ر و پاداش رساند.به اجاند  سازی آن دخیل بوده ادهمکه در چاپ و آ

 منيـهللا رب العال ن احلمدإآخر دعوانا و

 



 

 

 

 

 ی مؤلف مقدمه

 شکر و ستایش برای پروردگار جھانیان و درود بر اشرف پیامبران و بر آل و اصحاب او.
دھد،  می امعه اسالمی پرورشاسالم پیروان خود را براساس وابستگی و تعلق به ج

از کتاب و سنت سرچشمه  ھا، خواص، الگوھا، عادات و رسوم آن ای که ویژگی جامعه
ھای فردی  گیرد. البته توجه اسالم به تربیت اجتماعی منجر به نادیده گرفتن جنبه می

کند که  شود، بلکه اسالم به وجود آن معترف است و طوری آن را ھدایت می انسان نمی
ابتکار خدمت به جامعه را به دست گیرد. در واقع اسالم برای پیروان خود رفتار 

ھای اجتماعی را از طریق  سالم را ترسیم و چگونگی برخوردھا و موضع گیری اجتماعی
کند. تربیتی که طبق آن مفاھیم اجتماعی اسالم را در ذھن  تربیت دینی تعیین می

کند.  ھا را برای ایشان معین می بدیھا و  نسل جدید تثبیت و حقوق و وظایف و خوبی
را در  »دوستی و ارتباط متقابل«، »دیگرانھمکاری با «تربیت دینی مفاھیمی چون 

بخشد. بدین خاطر است که افراد در جامعه اسالمی با مشکالتی  ذھن افراد، تعمیق می
از افراد در  مانند کمبود روابط اجتماعی سالم روبرو نیستند در حالی که بسیاری

 اند. ار شدهجوامع غربی به آن دچ
سلمان با جماعت مسلمانان اھتمام پس تربیت اسالمی به تحکیم رابطه فرد م

به انجام  »محبت و اخوت«دھد و این کار را از طریق بنیادی کردن مفاھیم  ای می ویژه
 خداوند فرموده است:رساند.  می

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  .]۱۰الحجرات: [ ﴾َوة
 .»مؤمنان ھمه برادر یکدیگرندبه حقیقت «

ِهْم، يِف  ْؤِمِن�َ المُ  َمثَُل «چنین فرموده است:  جپیامبر  ِهْم وَ  تَوادِّ  َكَمثَلِ  َوَ�َعاُطِفِهْم،تََرامُحِ
ََسدِ 

ْ
ُ  تََداىَع  عْضًوا، اْشتَىَك  إَِذا. اجل

َ
ََسدِ  َسائِرُ  هل

ْ
َهرِ اجل در روابط مؤمنان « .)١(»واحلُ�َّ  بِالسَّ

که ھرگاه یکی آمیز و عاطفی خود ھمانند اعضای یک بدن ھستند  دوستانه، مھرانگیز، محبت

 .»شود گردند و بدن دچار تب می قرار می بی درد آید، سایر اعضاء از اعضای آن به

ھای  ، شماره۴ج و مسلم، ۶۰۱۱، حدیث شماره ۴۳۸، ص ۱۰ج به روایت بخاری: فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از مسلم است.۲۵۸۶و  ۲۰۰۰

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٤

َحُدُ�مْ  يُْؤِمنُ  ال«و نیز فرموده: 
َ
ِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ  أ

َ
 ایمان« .)١(»نِلَْفِسهِ  ُ�ِبُّ  َما أل

برای برادر مؤمن خود  پسندد را برای خود میآنچه  زمانی که از شما کامل نیست تاکدام  ھیچ

 .»ھم بپسندد
که شرط کمال ایمان را غلبه بر حسد و کینه و نفرت قرار داده در نھایت  ثاین حدی

بخشد و  یه روابط اجتماعی شفافیت و گرمی مبه حیات اجتماعی، جمال روحی و ب
یی از محبت و رحمت لبریز کرده و احساس نیاز به ھا ی افراد را با جلوه درون ھمه

را در آنھا به  ھا ھمگرایی برای رویارویی با مشکالت زندگی و انجام مسؤلیتارتباط و 
حدیث شریف نبوی  یرند که درگ می و ھمگی تحت عنوان شعاری قرار آورد وجود می

ِ�يَّتهُ�م َراٍع وَ لُكُّ «: آمده است ُ�م َمسؤٌل َعن رَّ
ُّ
ل ھستید و از ئوھمه شما مس« .)٢(»ُ�

 .»تان سؤال خواھد شد شما در مورد مسؤلیت
ھایی اجتماعی است که در آیات و  العملو بررسی حاضر شامل دستور تحقیق

ھای مربیان مسلمانی است که  ھای فلسفی و روش و خالی از بحثآمده احادیث نبوی 
 کتاب و سنت نیستند.اند و پایبند نصوص  ابتکارات خود را از یونان گرفته

بنده ھمچنین در تفسیر نصوص کتاب و سنت متعھد به فھم و برداشت سلف صالح 
که در عصر نزول قرآن رایج بوده، بیان گونه  مطلب را مطابق داللت لغت، آن ام و بوده
 ام. ام و از استناد به احادیث ضعیف پرھیز نموده کرده

حاضر براساس معیارھای واضح و البته اگر ما در تحلیل مسائل تربیتی عصر 
ھای موجود در جوامع اسالمی پیش  با واقعیت ھای صحیح و رویکردھای سازگار وختهآم
گیری از تحقیقات غربی نباید فقط به  خواھیم داشت. و ھنگام وام یم، تحلیلی ناقصونر

ھا و طبیعت رویکردھا اکتفا کرد... و این ھمان  نقل ابزارھا، توجه به شکل بحث
 پردازند. می مھم مراکزی است که به تحقیقات جامعه شناسی و روان شناسی مسؤلیت

 و بانی توفیق فقط خداوند است.
 اکرم ضیاء العمری

 ق..ھ ۱۲/۴/۱۴۱۴-مدینه منوره

، و حدیث ۶۷، ص ۱و مسلم، ج ۱۳شماره  ، حدیث۵۶، ص ۱به روایت بخاری: فتح الباری، ج -١
 .۴۵شماره 

و  ۵۲۰۰، شماره ۲۹۹، ص ۹و ج ۸۹۳، حدیث شماره ۳۸۰ص  ،۲به روایت بخاری: فتح الباری، ج -٢
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۱۸۲۹، شماره ۱۴۵۹، ص ۳مسلم، ج

 

                                         



 

 

 

 

 پبشگفتار
 قانون مهر

 ».صحبه امجعني آله وعىلو النبي االمني مني، وصالة والسالم عىلـهللا رب العالاحلمد «
دین اسالم به عنوان رحمتی برای جھانیان فرود آمد، پس قانون مھر و دینی استوار 

 :استخداوند چنین فرموده .است

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿  .]۱۸۵: ةبقرال[ ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 .»خواھددشواری نمیخواھد، برای شما آسانی میخداوند برای شما «

 است:محمد مصطفی نیز آن را چنین توصیف نموده

َنِيِفيَّةِ  بُِعثُْت «
ْ
ْمَحةِ  بِاحل گرا و توأم با مھر و ھمراه داشتن دینی حقمن با به« .)١(»السَّ

 .»بخشش برانگیخته شدم
ين إنَّ « ينَ  �ُشادَّ  ولنْ  ،�رُْسٌ  ادلِّ ُدوا ،َغلَبَه إال أحدٌ  ادلِّ وا ،وقار�وا َفَسدِّ  واْستَِعينُوا ،أ�رِْشُ

وَْحة بالُغدوةِ  ةِ  من ويشءٍ  ،والرَّ
ْ
جل دین آسان است و ھرکس آن را بر خود « .)٢(»ادلُّ

قوال کردار و ا  ،پس در رفتار .سخت بگیرد سرانجام خسته و مستأصل خواھد شد
نشاط خود معتدل باشید و راه راست و میانه را در پیش گیرید، شادمان باشید و از 

 .»گیرید روز برای عبادت بھرهخود در اوقات مختلف شبانه
ھای آن، وسعت اھداف و ھماھنگی  موزهاین حدیث به سرشت اسالم، شمولیت آدر 

است. انسان گاھی و تنوع حاالت او اشاره شده ھا آن با فطرت انسانی، حدود توانائی
نسبت به انجام آن سستی و گاھی زند  می رغبت عبادت دارد و برای آن آستین باال

پیروان خود را امر کرده که در  جبدین خاطر است که محمد مصطفی ورزد.  می

گیری ی نیندازند و با تکلیف زیاده و سختیعنی خود را به سخت زند؛نور »َ�َعمُّق«دین
د نگذارند، آن ھم درصورتی که بر نفس، بار بیش از حد بر دوش خو فراوان

 .۲۶۶، ص ۵به روایت امام احمد در مسند، ج -١
 .۳۹، شماره ۹۳، ص ۱به روایت بخاری: فتح الباری، ج -٢

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٦

آمیز  ھا یا افعالی مشقت نباید با گفتهحال و مقام نیست و ی آن  گیری شایسته سخت
ای در احوال  تی در انجام آن شوند. چنین مسئلهباعث ایجاد تنفر از عبادت و سس

پردازند که از مصالح و  شود که گاھی به حدی به عبادت می می  بعضی از مردم مشاھده
ھای دین بلکه فرضیات و  سنتمانند، اما ناگھان نه تنھا  ضروریات زندگی ھم باز می

افتد که طبع  کنند. چنین افراط و تفریطی فقط زمانی اتفاق می می واجبات را ھم رھا
 ت نشده باشد.ابه آن اشاره داشت، مراع جکه پبامبر گونه  سرشت انسانی، آندین و 
خواھد که نفس انسانی، بر سرشت خود باقی بماند  کند و می یف نھی مَتکلُّ الم از اس

ھر امری  ھای کمال باال برده شود. زیرا نرمش و مھربانی در پله با نرمی و مھربانی بر و
.)١(گردد باعث زینت آن می

 
 :استودهمیاده روی و افراط نھی نموده و فراز ز جاز این رو پیامبر اکرم 

ُعونَ  َهلََك «  .»کاران ھالک شدندافراط « .)٢(»الُْمتَنَطِّ
به خاطر عقیده با فطرت  شود که  یبه کسانی گفته م» عمتنطِّ «[از منظر کالم نبوی] 

که اسالم به سازند در حالی می کنند و در این مسئله خود را از مردم جدامی خود مخالفت
آرزوھا و غرایز او را سرکوب   ،مراعات فطرتی که انسان بر آن سرشته شده توجه کرده

 ت.ساسوی خیر و نیکی سوق داده و از شر و بدی منع نموده به است. بلکه آن راننموده
پذیرد که انسان مسلمان خود را از استراحت و غذا و ازدواج و یا  اسالم این را نمی

ئز مختلفی را غرا است،یا خلق کرده خواب محروم دارد. چرا که خداوند انسان را با این سجا
 و در او نیاز به آرامش و خواب و خوراک را قرار داده است. است در وی سرشته

روش خود را در مورد شیوه زندگی کردن فرا روی اصحاب خود  جمحمد مصطفی 
 سوی از این روش بدون افراط و تفریط تشویق نمود. از انس گذاشت و آنان را به پیر

ند و در مورد آمد جاز مردم به خانه ھمسران پیامبر  سه دسته« که: استروایت شده
کردند. پس از این که مطلع شدند، گویی با ھم  می جوو پرس جنحوه عبادت پیامبر 

که خداوند کجا؟ او با وجود این جگفتند: ما کجا و پیامبر  چنین می کردند و گفتگو می
کند]. یکی از آنان  می [تا این حد عبادت استاش را بخشیده گناھان گذشته و آینده

خوابم. دیگری گفت:  نمی خوانم و گفت: من از این به بعد در تمام طول شب نماز می

 آمده است. ۲۵۹۴، شماره ۲۰۰۴ص  ،۴ج این مضمون در حدیث صحیح به روایت امام مسلم، -١
 .۲۶۷۰، حدیث شماره ۵۵۲۰، ص ۴ج به روایت امام مسلم، -٢

 

                                         



 ٧ پیشگفتار

گیرم. شخص سوم ھم گفت: من ھم ھرگز  من ھم از این پس ھمه روزھا روزه می
اید؟ به  یا شما چنین و چنان گفتهآ نزد آنان آمد و فرمود: جکنم. پیامبر  نمی ازدواج

رم، اما با این حال گاھی رتترسم و پرھیزکا بیشتر از ھمه شما از خدا میخدا قسم من 
خوابم و با زنان ھم  خوانم و گاھی می نماز شب می نه، گاھی گیرم و گاھی روزه می

 ج. آری پیامبر )١(»از سنت من روی گرداند از من نیستھرکس  م.کن می ازدواج
ضیح داد که شکنجه دادن  د و تورھبانیت جلوگیری کرسوی  به انحرافاز گونه  این

مورد پسند دین نیست.  ریق منع کردن آن از غذا و استراحت و آرامش،طنفس از 
ای در دین ندارد، بلکه خوراک و  خلوت و پرھیز از ازدواج ھم پایهینی و ھمچنین گوشه نش

اج ھم وازدگرداند و  ت توانا میاعباد استراحت، بدن را قوی و انسان را برای انجام طاعات و
خوردار باشد و با رشد و ترقی بر زم برایسازد که از نیروھای انسانی ال ر میجامعه را قاد

ھای تمدن را طی کند  پله  ،گردد }}ور اندیشه{{اب فراھم شده توسط افراد، استفاده از اسب
 اع نماید.فھا از خود د و بتواند به ھنگام مشکالت و گرفتاری

به شدت حریص بود که امت اسالمی را بر مبنای شریعت و قانون توأم با  جپیامبر 
ھای انحراف و افراط را حتی در زمینه عبادت  ه ی را بنا نھد و ھمهگیری  مھربانی و آسان

حق منحرف  و در نتیجه از مسیر اصالح گرداند، تا مبادا نفس انسان دچار سستی شود
ته و زنی را به خانه رف جکه یک بار پیامبر  تاسوایت شدهر ل گردد. از حضرت عایشه

پرسید: این زن کیست؟ عایشه در جواب گفت: فالنی است، آمده تا  جنزد او دید. پیامبر 
 خوابد بازگو کند. کند و نمی ھا عبادت می این که شبکیفیت نماز خود را و 

خدا قسم خداوند حد توان مکلفید، به  این کار را نکنید. شما فقط در« فرمود: جپیامبر 
شود. و  نمی تا زمانی که شما از انجام عمل خسته نگردید، از پاداش دادن به اعمال خسته

 .)٢(»ترین روش دینداری نزد او آن است که فرد دیندار پایدار و مداوم باشد محبوب
به این شیوه میانه روی خود را در انجام عبادات تبیین کرد و از افراط و  جپیامبر 

زیاده روی حتی در نماز ھم نھی فرمود. زیرا افراط باعث خستگی و خستگی باعث 
است که انسان در انجام  گردد. پس مھم این و ثواب می ترک عمل و در نھایت قطع اجر

بھتر از کار  ک و بادوام،د، زیرا کار اندشداشته و در تداوم کار قوی با طاعت استقامت

 .۵۰۶۳، حدیث شماره ۱۰۴، ص ۹به روایت بخاری: فتح الباری، ج -١
 .۴۳حدیث ، شماره ۱۰۱، ص ۱ج به روایت بخاری: فتح الباری، -٢
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بسیار و منقطع است. الزم است که انسان مسلمان وضعیت روانی خود را ھنگام انجام 
آرامش و رغبت را در  ھا نمازھای سنت، تالوت قرآن و اذکار بسنجد. اگر با انجام آن

نی و ضعف ھای بیشتر اھتمام ورزد و اگر احساس ناتوا خود دید، پس بر انجام سنت
ھمین صورت باید برای عبادات خود اوقات نشاط و فراغت  فرائض اکتفا کند. به کرد به

فکر را انتخاب کند تا از عبادت لذت برد و دچار سستی نگردد؛ ھمانگونه که شخص 
گیرد. اوقات حرکت  اوقات خاصی در نظر می مسافر برای حرکت و استراحت خود

است که به ترتیب  »دلجه«و  »روحه«و  »وهغد«مؤمن نیز مطابق حدیث مذکور 
 آخر شب. و آخر روز ،عبارتند از: اول روز

ین وقت به ھدف دست تر یع توان در سر با در نظر گرفتن این اوقات برای حرکت می
در یکی از روزھا وارد مسجد شد و با طنابی مواجه شد که میان دو  جافت. پیامبر ی

-عرض کردند: طناب زینب ام این طناب چیست؟ ستون مسجد بسته شده بود. فرمود:
 کند. شود از آن استفاده می المؤمنین است، ھنگامی که در نماز خسته می

باید به ھنگام نشاط نماز بخواند ھرکس  را بردارید،ن: الزم نیست، آفرمود جپیامبر 
این حدیث «حافظ ابن حجر در شرح این حدیث گفته:  .)١(»و اگر خسته شد بنشیند

تشویق به میانه روی در انجام عبادت، نھی از ژرفکاوی در آن، امر به انجام  ملشا
عبادت در وقت نشاط، نھی از منکر با زبان و دست و جواز انجام نماز سنت در مسجد 

در جمعه  جنماز و خطبه پیامبر  سطبق روایت جابربن سمره  .)٢(»برای زنان است
که از این ج. رسول خدا بود والنیطنه  نه کوتاه و معتدل و در حد مناسب بود،

 َ�َعَس  إَِذا« :است همسلمین در حالت غلبه خواب نماز بخوانند نھی نموده و فرمود
َحُدُ�مْ 

َ
قُدْ  يَُص�ِّ  َوُهوَ  أ گاه یکی از شما در حال نماز ھر« .)٣(»انلَّْومُ  َ�نْهُ  يَْذَهَب  َحىتَّ  فَلَْ�ْ

 .»سرش برود [سپس نمازش را بخواند] خواب آلود شد، باید بخوابد تا خواب از
از سایه  ، ن در نور آفتابدچنان گمان برده بود که ایستا جاز اصحاب پیامبر  یکی

ھای نزدیک شدن به خداست و باید به  استفاده نکردن و سخن نگفتن با مردم جزو راه

 .۱۱۵۰، حدیث شماره ۳۶، ص ۳به روایت بخاری: فتح الباری، ج -١
 .۳۷، ص ۳ابن حجر، فتح الباری، ج -٢
، ص ۱ج و مسلم در صحیح، ۲۱۲، حدیث شماره ۳۱۳، ص ۱ج به روایت بخاری: فتح الباری، -٣

 ، لفظ حدیث از بخاری است.۷۸۶، حدیث شماره ۵۴۳
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اد که با به وی دستور د جذر کرد که چنین کند، اما پیامبر ذکر خداوند اکتفا کند، او ن
و نذرش را بشکند] زیرا نذر سکوت در اسالم عبادت نیست سپس سخن بگوید [مردم 

به او امر کرد که ھنگام نور آفتاب از سایه استفاده کند، چون شکنجه دادن جسم ھم 
 بلکه اسالم مردم را تشویق کرده که جسم خود را قوی کنند. ندارد، جایی در اسالم

قدرت و توانایی اثر مھمی  تر از مؤمن ضعیف است. و مؤمن قوی و توانا نزد خدا محبوب
 ادت دارد.و عب در جھاد

کامًال  بودند،این مفاھیم را به خوبی فھمیده وان الّله علیھم)رض(اصحاب پیامبر 
کردند. سلمان فارسی ھنگام  می و آن را به ھمدیگر سفارش بند این توجیھات بودندیپا

دید که  ھمسر او را -وقتی که پیمان برادری ایمانی بسته بودند - دیدار با ابودرداء
گونه  فت: چه شده؟ چرا اینداشت. سلمان به او گ بر تن زینت بی لباسی کھنه و

ای؟ ام درداء گفت: برادرت ابودرداء تارک دنیا شده [و ما ھم به فقر مبتال  پوشیده
 و غذایی برای سلمان تدارک دید. ایم]. ابودرداء به خانه آمد شده

نخوری  ام. سلمان گفت: تا تو م] بخور. ابودرداء گفت: من روزه[تو ھ سلمان گفت:
لمان، ابودرداء روزه را افطار کرد و خورد. به ی اصرار س خورم. در نتیجه نمی من ھم

گفت: بخواب. بار دیگر خواست  ھنگام شب ابودرداء برای نماز شب بیدار شد. سلمان
سلمان گفت: بخواب. اما در آخر شب سلمان برخواست و به  نماز برخیزد. برای

دو باھم نماز خواندند. سلمان به او گفت: اء گفت: اکنون تو ھم برخیز. و ھرابودرد
ات ھم بر تو حقی دارند،  تو حقی دارد، اما نفس و خانواده [درست است که] خداوند بر

یان را برایش آمد و جر جا َادا کن. ابودرداء نزد پیامبر ھر صاحب حقی ر پس حق
 .)١(»سلمان راست گفته است«: به او فرمود جتعریف کرد. پیامبر 

 کند. می شریعت و سھولت اسالم داللتگیری  ی شواھد دوران نبوت بر آسان آری ھمه

، حدیث ۵۳۴، ص ۱۰ج و ۱۹۶۸، شماره حدیث ۲۰۹، ص ۴ج روایت بخاری: فتح الباری، به -١
 .۶۱۳۹شماره 

 

                                         





 

 

 

 

 :بخش اول
 تربیت روحی

 

 باب اول:
 ترتیب با توجه به عبادات



 

 

 

 

 فصل اول:
 ها در تربیت نقش فرائض و سنت

 مشرعیت عبادات
که در قیامت، با ھرکس  عنوان پیامبر،به جشدن حضرت محمد پس از برگزیده

خداوند  دینی غیر از اسالم در محضر خدا حاضر شود ھرگز از او پذیرفته نخواھد شد.
 :استدر این مورد فرموده

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ  .]۱۹آل عمران: [ ﴾مُ َ�
 .»ھمانا دین (پسندیده) نزد خدا آیین اسالم است«

ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ  َتغِ يَبۡ  َوَمن﴿  ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َوُهوَ  هُ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  فََلن ادِينٗ  مِ َ�
 .]۸۵عمران: آل [
دینی اختیار کند ھرگز از وی پذیرفته نیست، و او در آخرت از  غیر از اسالم ھرکس«

 .»زیانکاران است
دیم که وب جخدمت پیامبر  روزی در«فرمود:  ساسالم چیست؟ عمر بن خطاب اما 

ه ھای بسیار سفید و درخشان و موھای بسیار سیاه ک مردی به میان ما آمد با لباس
نشست و  جشناخت. او پیش پیامبر  سفر بر او نبود و کسی از ما ھم او را نمیھیچ آثار 

 جھای پیامبر  دستان خود را بر رانایشان چسباند و کف  دو زانوی دو زانوی خود را به
فرمود: اسالم این است  جر مورد اسالم برایم بگو؟ پیامبر گذاشت و گفت: ای محمد! د

 پا داری، گواھی دھی، نماز را به جو رسالت محمد  ه)الل الإله إ (ال که به توحید خداوند
دن شرایط، حج خانه خدا زکات را ادا کنی، ماه رمضان روزه باشی و در صورت فراھم ش

 گفت: راست گفتی. ردوری. آن مجا آ را به
ما تعجب کردیم که این مرد خود سؤال پرسید، اما در «گوید:  می سحضرت عمر 
 .)١(»تصدیق نمودنھایت، پیامبر را 

 .۸، شماره ۳۸ ، ص۱ج، »صحیح مسلم«مسلم در به روایت امام  -١
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ھا استوار  گانه اسالم را که این دین فقط بر آن کان پنج ار جوه پیامبر یبدین ش
)، ج(شامل ایمان به خدا و پیامبر  این ارکان عبارتند از: توحیدگردد، تبیین نمود.  می

 نماز، زکات، روزه ماه رمضان و حج.
خاطر تأکید بر اساس ارکان آن بیان نمود به تعریف اسالم را بر جکه پیامبر این

منطقی ارائه نکرد، بلکه آن است. ایشان از اسالم تعریفی فلسفی یا  جانب عملی
 گرددمیھا اسالم تکمیل  ز دین را بیان نمود که با کنار ھم قرار گرفتن آنھایی ا جنبه
 د.انگردمی صدچار نق اسالم را ،ھا ھم به ھمان اندازه آن ص درو  نق

توحید، کلید ورود به اسالم است و با گفتن آن است عبارت دیگر گواھی دادن بهبه
گاه کند که به وجود خدا و وحدانیت که انسان اقرار می است و وجود پیامبر و  او آ

 ضروری خداوندبندگان و بیان اوامر و نواھی را برای بیان حق خدا بر او رسالت 
 اعالم توحید ربوبیت و الوھیت برای خدایی که متصف به کمال و منزه از داند. اما می

بخش بر شریعت او نتیجهاو تسلیم شدن در بر جنقص است جز با پیروی از پیامبر 
 نخواھد بود.

 بحث اول: نماز
 مناجات را وسیله آن خدای خودستون دین و مایه عروج مؤمن است، به نماز

 خواستش را نزد او مطرح طلبد و در خواند، از او آمرزش می می کند، او را فرا می
ه او نماز غم و اندو ببخشد، در محرا یکند، مؤمن درونش را با نماز آرامش م می

گردد و از طریق آن روحش را تازه و درونش را ھایش سرازیر می شود، اشک می برطرف
ن کار و کوشش و درگیری با سازد تا دوباره به میدا می آماده و لبریز از قدرت و توان

گردد. نماز، انسان مؤمن را به یاد خدا، دستورات و نواھی او زندگی بر نامالیمات
 فرماید: د. خداوند چنین میشک و به آن وسیله از فحشاء و منکرات دست می اندازد می

لَوٰ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا  .]۴۵العنکبوت: [ ﴾ُمنَكرِ ل
 .»دارد باز می ،و منکر زشت کاراز ھر (انسان را)مانا نماز ھ«

ی بیان جایگاه نماز در اسالم، کافی است بدانیم که پس از توحید اولین معیار برا
کند که گفت:  روایت می سبخاری از عبدالله بن عباس  ماما شناخت اسالم نماز است.

گروھی از  دزتو ن«گفت:  او ذبن جبل را به یمن فرستاد بهامع جھنگامی که پیامبر «
توحید خوانی اقرار به ی، پس اولین چیزی که آنان را به آن فرا میور اھل کتاب می
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گاه به آنان بگو که خداوند در شبانه روز پنج خدای متعال است. اگر این را دانستند آن
 .)١(»وبت نماز را بر آنان فرض قرار داده است...ن

زکات را شرط قرار داده  ایش توبه کفار اقامه نماز و ادخداوند متعال نیز برای پذیر
 :استاست. خداوند فرموده

ْ  تَابُواْ  فَإِن﴿ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاتَُواْ  ةَ لصَّ ٰ فَإِخۡ  ةَ لزَّ  .]۱۱: ةتوبال[ ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  نُُ�مۡ َ�

 شما دینیصورت برادر ، در ایندھندو زکات  رندپا دارب رانماز و کنندپس اگر توبه «
 .»هستند

که نمادھای اسالمی از طریق آن به  ،تشریع نمود بدین خاطر اسالم نماز جماعت را
رسد و گردھمایی مؤمنان برای پاسداشت یک نماد به معنی  بلندای ظھور می

به قدرت است. و اگر چنین نبود (مؤمنان یابی  دست خودباوری و نشان از سربلندی،
بودند. از دیگر مزایای نماز ن دشمن، قادر به انجام آنصدر اسالم) در جرگه حضور 

خواھی، سفارش به نیکی،  جماعت، دیدار مؤمنان با یکدیگر، اظھار مودت و خیر
دن نیاز محتاجان و ه کریگر شدن، برآوردھمکاری در زمینه تقوی، جویای احوال ھمد

 زدگان است. تسلیت و ھمدردی با مصیبت
 ÷ی مشخص و پشت سر جبرئیل اند، در مکه، در وقتخو جاولین نمازی که پیامبر 

بیر و سایر اصحاب چنین اء بازگشت. نافع بن جربود؛ یعنی صبح آن شبی که از سفر اس
فقط جبرئیل او را  بازگشت »اسراء« سفراز  جصبح آن روزی که پیامبر (اند:  بیان کرده

کرد. آن ھم زمانی که خورشید از وسط آسمان گذشته بود و جبرئیل نازل  ھمراھی می
دستور  جاز اول نامیده شد. پیامبر شد [تا با او نماز گذارد] به این خاطر نماز ظھر نم

جمع شدند  اصحاب .»جامعه ةالصال«زدند که: پس فریاد  داد تا اصحابش جمع گردند.
ن . حافظ اب»و ایشان ھم برای مردم امامت کردند امامت کرد جبرای پیامبر و جبرئیل 

گوید: با این حدیث نظر افرادی که معتقدند اوقات نماز پس از ھجرت بیان  می حجر
 .)٢(»شود، زیرا حقیقت این است که بیان اوقات قبل از ھجرت بوده است شده، مردود می

نماز را با شروط خاص خود و در اوقات  هک استمتعال مردم را امر کردهخداوند 
پا دارند. واضح است که چنین حکمی چه تأثیری در تنظیم وقت  رب ،ی مشخص گانه پنج

 .۷۳۷۲، حدیث شماره ۳۴۷، ص ۱۳ج روایت بخاری: فتح الباری، به -١
 .۴، ص ۲، جابن حجر، فتح الباری -٢
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از طلوع فجر تا شبانگاه دارد. با پذیرش این حکم الزم است که فرد مسلمان  انمسلمان
ا رھا بیدار شود و تا شب در پنج نوبت خود را چنین سرگرم کند؛ کارش رزود صبح 

کند، وضو بگیرد، نماز بخواند، آنگاه کندوکاو را دوباره از سر گیرد. این استراحت و 
ھای اقتصادی جدید برای  شود. سیستم تجدید قوای متناوب منجر به بھره بیشتر می

-پناهوری به اجرای این روش باال بردن سطح کارآیی و بازدھی کارگران و افزایش بھره
کنند تا افراد به تمرکز فکر  مشخصی کار را تعطیل میوز در اوقات اند و در طول ر آورده

 .و آرامش دست یابند
د که دینداری به سالمت افراد و میزان ھدمیتحقیقات جدید روان شناسی نشان «

میانگین  -چه بسا اتفاقی-کند. طی یک آمارگیری نان کمک میسعادت و رضایت آ
ھای  مخصوصًا بیماریاست. هپایین نشان داده شدھا در میان دینداران بسیار  بیماری

 وجیھات مختلفی برایتھا و...  ی، ریوی، امراض کبدی و برخی از انواع سرطانبلق
، بسیار کنند نمی عیت ارائه شد: آنان مشروبات الکلی مصرفیابی به علت این وض دست

یر از ھمسر افتد که غ کشند و بسیار به ندرت اتفاق می کمتر از دیگران سیگار می
ری برای . آنچه بیان شد ممکن است تفسی)١(تماس جنسی بگیرند با زن دیگری شرعی

ی، ریوی، کبدی و جنسی باشد، اما احتمال دومی ھم وجود بلھای ق آمار پایین بیماری
ھای عصبی به  حساسیت دارد و آن این که دین، نوعی سالمت روانی و ایمنی در برابر

 .)٢(»شود گیری از فشار خون میدھد که باعث جلو می فرد
این ھم نباید نادیده گرفته شود که پنج بار حضور فرد در مسجد برای نماز و حضور 

سازد که از  در میان ھمسایگان، وی را از نوعی حمایت اجتماعی برخوردار می
 کاھد. می دگی وینھای کار و مشکالت ز سختی
مکه وجود ندارد، اما برخی چند ھیچ روایت صحیحی برای مشروعیت وضو در ھر 
جایی به مناسبت و  )٣(ھای ضعیف که ابن اسحاق گاھی به مناسبت فرضیت نماز روایت

کندوکاو این مسئله نیاز به تحقیقات خاصی گوید و ما در  ی جامعه غربی سخن می مؤلف در باره -١
 داریم که با دین و فرھنگ جامعه اسالمی منطبق باشد.

 . ۲۵۱ارجایل، روان شناسی خوشبختی، ص  مایکل -٢
دھد  ، ابن ھشام این روایت را به زید بن حارثه استناد می۲۴۴، ص ۱ابن ھشام، السیره النبویه، ج -٣

 کند اما بدون سند. ن اسحاق نیز این روایت را ذکر میاما در سند آن ابن لھیعه ھست. اب
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 .)٢(﴾٤ َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك ﴿ آورد و نیز فھمی که از آیه مکی می .)١(س مسلمان شدن عمر
 آید، این نتیجه را در بر دارد که وضو در مکه مشروع شده است. سھیلی می به دست

 .)٤(و جمھور علماء ھم موافق این نظر ھستند. )٣(رجیح دادهت نیز این روایت را
ی علما در مدینه  ی مربوط به وضو طبق نظر ھمه صرف نظر از این که آیه کریمه
 نازل شده است. آیه وضو این است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ُتمۡ ُ�مۡ  إَِذا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وُُجوَهُ�مۡ  ِسلُوا

َ
 إَِ�  ِديَُ�مۡ َو�

ۡ ٱ ْ مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ ل رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
� َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ ْۚ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن َبۡ�ِ ُروا هَّ  طَّ

رۡ  ُكنُتم �ن وۡ  َ�ٰٓ مَّ
َ
ٰ  أ وۡ  َسَفرٍ  َ�َ

َ
ٓ  أ َحدٞ  ءَ َجا

َ
ٓ لۡ ٱ ّمِنَ  ّمِنُ�م أ وۡ  �ِِط َغا

َ
ٰ  أ ٓ ٱ ُتمُ َمسۡ َ�  ءَ لّنَِسا

ْ  فَلَمۡ  ٓ  َ�ُِدوا ْ  ءٗ َما ُموا ْ مۡ ٱفَ  اَطّيِبٗ  اَصعِيدٗ  َ�َتَيمَّ يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
 ﴾هُ ّمِنۡ  ِديُ�مَو�

 .]۶: ةالمائد[
را  یتانھا و دست صورت پس نماز برخواستید، به چون اید!آورده ایمان کسانی کهای «

ویید و اگر شب  (قوزک)را تا برآمدگییتان پاھاو  ،را مسح کنید تانبشویید و سر تا آرنج
یا یکی  ھستید غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافرو(پس خود را پاک سازیدُجُنب ھستید 

و آب  اید(تماس گرفته و)آمیزش کردهان ت داده و یا با زنحاجتی دس از شما را قضای

 .»کنید را مسح یتانھادستصورت و و  تیمم نمایید یخاک پاک با سفتید پنیا
است و این ھم شاید به آیه تیمم نامگذاری کرده یه راآاین  بحضرت عایشه 

 ،ای نازل شده قرار گیرد که در متن آیهکه وضو قبل از ایناشاره به این موضوع باشد 
 .)٥(فرض گشته بود

در مکه به ھنگام نماز  جبه سمت بیت المقدس بود. پیامبر  قبله نماز ھم در مکه
ی  تا کعبه و بیت المقدس در جھت قبله ستادیا می» اسود« و» یمانی« دو رکن میان

 ی: ی مکی آمده است. مانند آیه لفظ نماز ھم در چندین سوره .)٦(ایشان قرار گیرد

 .۳۴۵، ص ۱ابن ھشام، السیره النبویه، ج -١
 .۴۴، ص ۴تفسیر ابن کثیر، ج -٢
 .۱۳، ص ۳سھیلی، الروض اآلنف، ج -٣
 .۱۱۹، ص ۱و ابن عبدالھادی، تنقیح التحقیق، ج ۱۰۲، ص ۳صحیح مسلم به شرح نووی، ج -٤
 .۱۳، ص ۳ج ، الروض اآلنف،سھیلی -٥
 .۱۰و ص  ۹، ص ۵صحیح مسلم به شرح نووی، ج -٦
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رََءيۡ ﴿
َ
ِيٱ َت أ ٰٓ  إَِذا ًداَ�بۡ  ٩ َ�ٰ َ�نۡ  �َّ  .]۱۰-۹العلق: [ ﴾١٠ َص�َّ

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب ۖ َعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ةِ لصَّ ۖ قٗ رِزۡ  ُلَك  َٔ �َۡ�  َ�  َها ۡ  ا  قَِبةُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ُزُقَكۗ نَرۡ  نُ �َّ

 .]۱۳۲طه: [ ﴾١٣٢ َوىٰ لِلتَّقۡ 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٰ  ۦَرّ�ِهِ  مَ سۡ ٱ َوَذَكرَ  ١٤ تََز�َّ  .]۱۵-۱۴االعلی: [ ﴾١٥ فََص�َّ

ۡ ٱ ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُواْ  ٤٢ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ  َما﴿  .]۴۳-۴۲المدثر: [ ﴾٤٣ ُمَصّلِ�َ ل
 خواندند می روایات ھم به این اشاره دارد که مسلمانان صدر اسالم نماز برخی

ت، بیان نشده است، اما در ھر حال اھای آن در روای چند کیفیت نماز و تعداد رکعت ھر
ھای اطراف  به دره سھمراه علی  جت پیامبر اای رکوع بوده است. طبق این روایردا
ای که  صحابه از . ھمچنین پنج تن)١(خواندند رفتند و به طور سّری نماز می که میم

که  استدر روایتی از عایشه ھم آمده .)٢(نماز خواندند دمسلمان شدن ستوسط ابوبکر 
 »ُمَزنی«استاد  .)٣(صورت دو رکعتی فرض شده بودنمازھای اولیه در سفر و غیر آن به 

 که نماز، قبل از جریان اسراء و معراج در دو نوبت بوده استهفرمودشاگرد امام شافعی 
طبق روایت  .)٤(طلوع خورشید غروب خورشید و دیگری قبل از، یکی قبل از است

گانه در جریان سفر اسراء و معراج ھای پنج فرضیت نماز استهآورد »زھری«مرسلی که 
 :استهھای آن به شیوه زیر تعیین شد تعداد رکعت ، ھجرت بوده یک سال قبل از و

ظھر، عصر و  رکعت برای دو رکعت برای نماز صبح، سه رکعت برای مغرب، چھار
ھای  عشاء، ھم در سفر و ھم به ھنگام اقامت. اما پس از ھجرت به مدینه تعداد رکعت

 .)٥(ھای چھار رکعتی برای مسافر به دو رکعت کاھش یافت نماز
که این ھم به  )٦(خواندند را به صورت پنھانی میر دوران مکی، نماز مسلمانان د

خواندند. مانند زمان  ان بود و به صورت نادر گاھی آشکار میخاطر ترس از ھجوم مشرک
که برخی از مسلمین ھمراه عمر در کعبه نماز  سشدن حضرت عمر مسلمان 

 . ۱۲و  ۱۱، ص ۱و سھیلی، الروض اآلنف، ج ۴۶۴، ص ۱صحیح بخاری به شرح فتح الباری، ج -١
 .۲۵۲و  ۲۵۱، ص ۱النبویه، ج ةابن ھشام، السیر -٢
 .۳۵۰ی  حدیث شماره ۲۶۴، ص ۱به روایت بخاری، به شرح فتح الباری، ج -٣
 .۱۲و  ۱۱، ص ۱الروض اآلنف، جسھیلی،  -٤
 .۲۶۸و  ۲۶۷، ص ۷ج شرح فتح الباری، ،بخاری -٥
 .۲۶۳، ص ۱ابن ھشام، السیرة النبویه، ج -٦
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ھای دوران مکی جواب سالم یا پاسخ به کسی که عطسه  نماز . در)١(خواندند می
فتن گکرد جایز بود، اما پس از ھجرت اول یعنی سفر به حبشه این مقدار از سخن  می

 .)٢(ھم منع شد
ماز شب نیز مشروع شد. مل در مکه قیام برای نی مزّ  با نزول آیات اول سوره

 :استت اول این سوره فرمودهآیا خداوند در

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ّمُِل ل ۡ ٱ قُمِ  ١ ُمزَّ وِ  ۥٓ َفهُ نِّۡص  ٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َل �َّ

َ
وۡ  ٣ َقلِيً�  هُ ِمنۡ  نُقۡص ٱ أ

َ
 زِدۡ  أ

 .]۴-۱المزمل: [ ﴾٤ �ِيً� تَرۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َوَرتِّلِ  هَِعلَيۡ 
 جز اندکی بپا خیز(وعبادت کن). شب را .)رسول پیچیده (اید جامه بر خو ای «
 ) آننصف (بریا اندکی (به استراحت بپرداز). ای از آن را، یا اندکی از آن کم کن مهین

 .»را با ترتیل و تامل بخوان و قرآن ،بیفزا
پس به عنوان یکی  فرضیت نماز شب در مورد مسلمانان نسخ شد و از آن س از آنپ

ھمچنان به صورت فرض  جشد، اما در مورد پیامبر  ھای ارزشمند محسوب می از سنت
 باقی ماند.

شروع شد یعنی به مدینه منوره م جنماز جمعه نیز اندکی قبل از ھجرت پیامبر 
ی  گفته »سند حسن«ابوداود با وانایی ادای آن را داشتند. زمانی که مسلمانان ت

-را از پدرش نقل کرده -که راھنمای پدر کورش بود- عبدالرحمن بن کعب بن مالک
 فرستاد. شنید برای سعدبن زراره رحمت می پدرم ندای روز جمعه را میه ھرگا که است

فرستی؟ پدرم   می یدن ندای جمعه برای او رحمتبه او گفتم: چرا ھنگام شن
ھای بنی  سنگالخ یکی از- »ھزم النبیت«: زیرا سعد اول کسی بود که در گفت

برای ما نماز  -نام داشت »نقیع الخضمات«شد و  جا آب جمع میآنبیاضه که در 
گوید: از پدرم پرسیدم: شما در آن روز چند نفر  جمعه خواند. عبدالرحمن می

 .)٣(بودید؟ فرمود: چھل نفر

 .۳۴۲، ص ۱ھمان، ج -١
 .۷۳-۷۲، ص ۳ج ، به شرح فتح الباری،بخاری -٢
مشابه، و تخریج حاکم در المستدرک با لفظ  ۱۰۶۹، حدیث شماره ۶۳۵، ص ۱به روایت ابوداود، ج -٣

 .۲۸۱، ص ۱ج
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 بحث دوم: زکات
 ،صدقات نت است از تشویق مردم به پرداخترمعنی عمومی آن: عبا زکات به

آن  بخشش مال به محرومین و غذا دادن به مساکین، بدون تعیین حد نصاب و مقدار
 کنند: وصف میگونه  ھای مکی، مؤمنان را این در مکه تشریع شد. سوره

ِينَ ٱوَ ﴿ َكوٰ  ُهمۡ  �َّ ِ لِلزَّ ٰ  ة  .]۴المؤمنون: [ ﴾٤ عِلُونَ َ�
 .»دھندمیرا خود ند که زکات مال کسانی ھست و«

مۡ  َوِ�ٓ ﴿
َ
ٰ أ ٓ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ� ا ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ  .]۱۹الذاریات: [ ﴾١٩ ُرومِ َمحۡ ل

 .»داشتند سائل و محروم حّقی منظور می ،شان بر فقیر اموالدر «

ِينَ ٱوَ ﴿ مۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ٰ أ عۡ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ�  .]۲۴المعارج: [ ﴾٢٤ لُومٞ مَّ

 .»ئی خود حقی معین و معلوم گردانندآنانکه در مال و دارا«
 .)١(تعیین حد نصاب و مقدار زکات در سال دوم ھجری مشروع شد

 فرمود: چنینخداوند 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ِينَ ٱوَ  ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ  َعنِ  ُهمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َكوٰ  ُهمۡ  �َّ ٰ  ةِ لِلزَّ  .]۴-۱المؤمنون: [ ﴾٤ عِلُونَ َ�
 )فروتنو ( شعخا شانکه در نمازھمان کسانی ، شدندرستگاری  مومنانھمانا «

 خود را . و آنان که زکات مالروی گردانند )باطل  کارھایو (و آنان که از لغو  ھستند.

 .»دھند (به فقرا) می

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ  .]۱۰۳: التوبة[ ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

شان ھا را پاک سازی و تزکیه ی آن آن ھا صدقه (و زکات) بگیر، تا بوسیله از اموال آن «

 .»کنی
 ذ را به یمن فرستاد و به او چنین فرمود:امع جشده که پیامبر روایت 

و رسالت من شھادت دھند. اگر در این  »ال الّلهإله إال «(آنان را فرا خوان تا به 
پنج نوبت مسئله از تو اطاعت کردند پس به ایشان بگو که خداوند در ھر روز و شب 

ر اموال ذیرفتند به آنان بگو که خداوند داین را ھم پنماز را بر آنان فرض کرده و اگر 

 .۳۴۷، ص ۳ج ،ةو النھای ةکثیر، البدای ابن -١
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 .)١(به فقیران داده شودت و فھا دریا ای فرض نموده که باید از ثروتمندان آن آنان صدقه
ماد را چه درعھد نبوت تآوری زکات نمود و افراد قابل اع می اقدام به جمعحکومت اسال

ف فرستاد. این لھای مخت به سرزمینزکات آوری  و چه در دوران خالفت راشده برای جمع
کار چندین قرن انجام شد، اما پس از آن دولت از انجام این رسالت مھم شانه خالی کرد و 
مردم خود به پرداخت آن اقدام کردند. پس زکات یک فریضه دینی و یکی از ارکان پنج گانه 

 :استهکه خداوند فرمودگونه  ھمان اسالم و جزو حقوق خدا و بندگان است.

ِينَ ٱوَ ﴿ مۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ٰ أ عۡ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ� آ  ٢٤ لُومٞ مَّ ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ  .]۲۵-۲۴المعارج: [ ﴾٢٥ ُرومِ َمحۡ ل

و آنان که در اموال و دارایی خود حقی معین و معلوم گردانند، تا به فقیران سائل و «

 .»فقیران آبرومند محروم رسانند
در عھد خود با کسانی که از پرداخت زکات  سابوبکر صدیق  پیشوای مسلمین،

زکات  سرشان کند ھمانند عھد پیامبر اواد کردند به جنگ پردخت تا می خودداری
 روایت کرده که گفت: سا بپردازند. بخاری از ابوھریره خود ر

برخی از قبایل عرب و مرتد شدن  سو جانشین شدن ابوبکر  سپس از وفات پیامبر 
به ابوبکر گفت: چگونه  سان زکات جھاد کند]. عمر عنکه با ما[ابوبکر تصمیم گرفت 

من فقط تا زمانی با مردم «فرمود:  سا مردم بجنگی در حالی که پیامبر ھی باخو می
حفظ  اگر به آن اعتراف کردندکنند، اما  جنگم که از اقرار به توحید خودداری می می

ی که دباشند، مگر در موار مان میمال و جان آنان بر عھده من خواھد بود و از من در ا
. ابوبکر گفت: به خدا »خواست حق باشد، در غیر این صورت حساب مردم بر خداست

ھم کرد، زیرا زکات حق ز و زکات فرق قائل شوند جھاد خواکسانی که بین نماسوگند با 
 ج غاله که در زمان پیامبر ت یک بزمال است، به خدا سوگند اگر این مردم حتی از پرداخ

گفت: به  س. عمر م پرداختھاد، با آنان به جنگ خونکردند، دریغ نمای پرداخت می
خدا سوگند این مسئله جزو مواردی بود که خداوند سینه ابوبکر را برای آن گسترد و 

 .)٢(»من بعدًا فھمیدم که حق ھمان بود

، حدیث ۵۰، ص ۱ج و مسلم، ۱۳۹۵، حدیث شماره ۲۶۱، ۳ج : فتح الباری،به روایت بخاری -١
 لفظ حدیث از بخاری است. -۱۹شماره 

، ۲۵۰، ص ۱۳و ج ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹، حدیث شماره ۲۶۳، ص ۳به روایت بخاری: فتح الباری، ج -٢
 .۷۲۸۵و  ۷۲۸۴شماره  حدیث
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خداوندا بر «فرمود:  می آوردند می جھای خود را به نزد پیامبر  گاه قومی صدقه ھر
. درود پیامبر خدا به منزله رحمت برای آنان بود. این )١(»آل فالنی درود بفرست

 :استن عباس ھم روایت شده است. او آیه زیر را چنین تفسیر کردهبتفسیر از ا

َُّهمۡ  َسَ�نٞ  تََك َصلَوٰ  إِنَّ ﴿  .]۱۰۳: التوبة[ ﴾ل
 .)٢(»ت استیعنی درود تو برای آنان مایه رحم«

ود را از بھترین اموال خود ھای خ امر کرده که زکات و صدقه را مؤمنان خداوند،
قابل استفاده برای این کار را ممنوع نموده و  ند و استفاده از مال نامرغوب و غیربپرداز

 :استفرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ٓ  ُتمۡ َكَسبۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن أ ا خۡ  َوِممَّ

َ
 ّمِنَ  لَُ�م َنارَجۡ أ

 ٱ
َ
ْ  َوَ�  ِض� �ۡ� ُموا  .]۲۶۷: ةالبقر[ ﴾تُنفُِقونَ  هُ ِمنۡ  بِيَث �َۡ ٱ َ�َيمَّ
اید، و از آنجه برای شما از زمین  کنید از بھترین آنچه اندوخته ای اھل ایمان، انفاق«

 .»در نظر نگیرید انفاق رویانیم، و بدھا را برای می
 کند: با سند خود از عوف بن مالک چنین روایت می ابوداود

ی در دست داشت وارد مسجد در حالی که عصای جما در مسجد بودیم که پیامبر «
 جر مسجد آویزان کرده بود. پیامبر مرغوب را به دیوا ای از خرمای نا مردی خوشه شد.

نوع آن بھترین  با عصای خود بر آن خوشه زد و فرمود: کاش صاحب این صدقه از
 داد. و فرمود: صاحب این صدقه در روز قیامت، خوراک نامرغوب خواھد خورد. صدقه می

صار نزد ما آمدند، بن عازب نقل کرده است که: گروه انی ھم با سند خود از بّراء ترمذ
خود یک یا دو خوشه به مسجد  ھایبه اندازه توان از خرماھرکس  ما نخلستان داشتیم و

ھرگاه  غذایی برای خوردن نداشتند پس »ُصّفه«کرد، اھل می آورد و به دیوار آن آویزان می
زدند تا  ھا می بر آن خود رفتند و با عصای ھای خرما می شدند سراغ خوشه که گرسنه می

 ھای نارس و یا رسیده مقداری به زمین بیفتد و بخورند. از خرما
آوردند که خرماھای  ھایی می ردم ھم که رغبتی به خیر نداشتند خوشهبرخی از م

کردند. در نتیجه  می ویزانآی خرما را  ھای شکسته غوب داشت یا خوشهمر نافاسد و 

 .۱۴۹۷، حدیث شماره ۳۶۱، ص ۳به روایت بخاری: فتح الباری، ج -١
 .۳۸۶و  ۳۸۵، ص ۲ج کثیر، مختصر تفسیر ابن کثیر، ابن -٢
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صاری گفتند: اگر کسی نبقره]. گروه ا ۲۶۷ ییعن[خداوند این آیه را نازل فرمود. 
پوشی و به خاطر  د فقط با چشمبدھاید به خود شما  ما صدقه دادهچیزی مانند آنچه ش

 یرید.ذپ حیا آن را می
 .)١(»دادیم می ما از آن پس بھترین مال خود را صدقه« گوید: بّراء می
از دسترنج پاک و حاللی به این مطالب باید صدقه و زکات از بھترین اموال و  با توجه
به بخشش جز برای رضای خدا حاضر ب آن مشتاق نگھداری آن است و حاباشد که ص

 :استنباشد. خداوند فرموده آن

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ا تُنفُِقواْ  َح�َّ ْ  َوَما ُ�ِبُّونَۚ  ِممَّ َ ٱ َفإِنَّ  ءٖ َ�ۡ  ِمن تُنفُِقوا  ۦبِهِ  �َّ
 .]۹۲عمران:  لآ[ ﴾٩٢َعلِيمٞ 

ان نخواھید رسید مگر از آنچه دوست دارید و کاران و خاص ا ھرگز به مقام نیکوشم«

 .»بوب شماست در راه خدا انفاق کنیدمح
کس قیمت یک عدد (ھر فرمودند جا سند خود روایت کرده که پیامبر بخاری ب امام

رفته و دھد، خداوند آن را با دست راست گ خرما را از روزی پاک و حالل خود صدقه
دھد تا  دھد، مانند این که شما کره اسبی را پرورش می برای آن شخص پرورش می

دھد تا روز قیامت مانند یک کوه بزرگ  می شود، خداوند نیز آن را پرورش یبزرگ م
 .)٢()پذیرد ھا را به عنوان صدقه می شود. و البته خداوند فقط پاکی می

نامیده و به آنان که  »َکنز«مال و ثروت بدون پرداخت زکات راآوری  قرآن کریم جمع
 :است کنند وعده عذاب داده است. خداوند فرموده می چنین

ِينَ ٱوَ ﴿ َهَب ٱ ِ�ُونَ يَ�ۡ  �َّ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  يُنفُِقوَ�َها َوَ�  فِضَّ َّ�  ۡ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ
 ٖ��ِ

َ
مَ  نَارِ  ِ�  َهاَعلَيۡ  َ�ٰ ُ�ۡ  مَ يَوۡ  ٣٤ أ  َوُظُهورُُهۡمۖ  وَُجُنو�ُُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َوىٰ َ�ُتكۡ  َجَهنَّ

نُفِسُ�مۡ  ُ�مۡ َكَ�ۡ  َما َذاَ�ٰ 
َ
�ِ  ْ  .]۳۵-۳۴: التوبة[ ﴾٣٥ ِ�ُونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َما فَُذوقُوا

کنند  نمی و در راه خدا اتفاق کنند و کسانی که طال و نقره را گنجینه و ذخیره می«
شان در آتش  روزی که آن طال و نقره و ذخائر .ھا را به عذابی دردناک بشارت دهآن

و گفته که این حدیث، حسن، غریب و  ۲۹۸۷، حدیث شماره ۲۱۸، ص ۵به روایت ترمذی، ج -١
 صحیح است.

 .۱۴۱۰، شماره حدیث ۲۷۸، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، به روایت -٢

 

                                         



 ٢٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

(و فرشتگان  ھا را به آن داغ کنند وی آنو پھلشود و پیشانی و پشت  اخته میدوزخ گد
(آتش  چه بر خود ذخیره کردید اکنون بچشیدھا گویند) این است نتیجه آنعذاب به آن

 .»کردید که اندوخته می حسرت و عذاب) ھمان سیم و زری
به  »کنز« ھرچیزی که زکات آن را پرداخت کنی« :استگفته سعمر  نب عبدالّله

چه که زکات آن را پرداخت  آید ھرچند که در زیر خاک مدفون باشد، اما ھر حساب نمی
و صاحب آن  استآید که خداوند در قرآن ذکر کرده حساب می نکنی جزو آن کنزی به

. ابن عمر گفته که این آیه قبل از فرض شدن زکات نازل شد )١(»شود مال با آن داغ می
 .)٢(موال قرار دادو خداوند آن را سبب پاکی ا

است. در روایتی که امام بخاری برای مانعان زکات وعده عذاب داده جرسول خدا 
کس که خداوند به او مال و ثروتی عطا کند اگر زکات آن را ھر« :استآورده چنین آمده

شود که دارای دو نیش  نپردازد مال او در روز قیامت به شکل اژدھایی سمی ظاھر می
گین است و   ھایش) را گرفته و (گونه اش پیچد و دو طرف چھره به گردن او میزھرآ

 :)٣(این آیه را تالوت فرمود ج. در این حال پیامبر »من مال و خزانه تو ھستم« گوید: می

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ ٰ  بَِمآ  َخلُونَ َ�بۡ  �َّ ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ َُّهم�  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  ۦلِهِ َفۡض  ِمن �َّ  َ�ّٞ  ُهوَ  بَۡل  ل
َُّهۡمۖ  ْ  َما َسُيَطوَّقُونَ  ل  .]۱۸۰[آل عمران:  ﴾َمةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا

حقوق  است،ل خویش به آنھا دادهو از مالی که خدا از فض اندبخل نمودهآنان که «
کنند، گمان نکنند این بخل به نفع آنھا خواھد بود، بلکه به ضرر  فقیران را ادا نمی

 .»شود ر قیامت زنجیر گردن آنھا میورزند د ست چه آنکه مالی که در آن بخل می آنھا
 که فرمود: استروایت شده جباز از پیامبر 

حق شتر خود را نپردازد، در روز قیامت شترش در بھترین حالت نزد او  کسیاگر «
کند و اگر حق گوسفند خود را نپردازد، گوسفندش در  مال می گدرا ل خواھد آمده و او

 جزند. پیامبر  می کوبد و به او شاخ با لگد می آید و او را بھترین حالت سراغ او می
ور آن دوشیده شود [تا مساکین خآبش محل فرمود: از حقوق گوسفند این است که در

در حالی که  د از شیر آن استفاده کنند]. در ادامه فرمود: آن شخص روز قیامتبتوانن

 .۱۸۸، ص ۱۰ج طبری، -١
 .۴۶۶۱، شماره حدیث ۳۲۴، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -٢
 .۱۴۰۳، حدیث شماره ۲۶۸، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٣

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٤

کند، پیش من نیاید و کند و آن گوسفند فریاد می گوسفندی بر دوش خود حمل می
زیرا من خواھم گفت: اکنون کاری از من ساخته  نگوید: ای محمد به دادم برس،

کسی با شتری که بر دوش خود دارد و آن  ست زیرا قبًال به تو ابالغ کردم. ھمچنیننی
[کمکم کن]. زیرا من به او  کند، نزد من نیاید و نگوید: ای محمد می شتر فریاد

 .)١(»گویم: کاری از من ساخته نیست زیرا در دنیا به تو ابالغ کردم می
خداوند حیوانات «آمده است که: : در حدیثی استحجر عسقالنی فرموده حافظ ابن

، در این کار مخالف نّیت آن »کند تا با آنان مانعان زکات را مجازات کند ی را زنده میاھل
شود؛ زیرا او قصد داشت که حق خدا را از آن مال نپردازد و در  شخص با او معامله می

که او قصد آنچه  نتیجه استفاده و بھره بیشتری از آن مال ببرد، پس در روز قیامت
 .)٢(بھره بردن با آن را داشت، بیشترین ضرر را نصیب او خواھد کرد

که بمیرد و زکات مال خود را نپردازد و یا با آن ھرکس  :استگفته سابن عباس 
جای نیاورد، آرزومند بازگشت به دنیا خواھد بود. سپس این آیه را  به حج خانه خدا را

 تالوت کرد:

ُ ٱ يُؤَّخِرَ  َولَن﴿ ٓ  إِذَا ًسا�َفۡ  �َّ َجلَُهاۚ  ءَ َجا
َ
ُ ٱوَ  أ َّ�  ۢ  .)٣(]۱۱المنافقون: [ ﴾١١ َملُونَ �َعۡ  بَِما َخبُِ�

چه ھر را از وقتش که فرا رسد تاخیر نیفکند و خدا بهکس  ھیچ و خدا ھرگز اجل«

گاه است  .»کنید آ
مال او شرایط زکات را داشت آن را ھرگاه  مسلمان الزم است که پس بر فرد

او  توجھی به پرداخت آن خودداری کند، زیرا پشیمانی بی پرداخت کند و از تأخیر یا
 :استهزمانی خواھد بود که دیگر سودی ندارد. خداوند فرمود

﴿ ْ نفُِقوا
َ
ا ِمن َوأ ن لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  مَّ

َ
  أ

ۡ
َحَدُ�مُ  ِ�َ يَأ

َ
ۡ ٱ أ  َ�ٓ لَوۡ  َرّبِ  َ�َيُقوَل  ُت َموۡ ل

رۡ  خَّ
َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
َق  َقرِ�بٖ  أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فَأ

َ
ٰ ٱ ّمِنَ  َوأ  .]۱۰المنافقون: [ ﴾١٠ لِِح�َ ل�َّ

روزی شما کردم (در راه خدا) انفاق کنید پیش از آن که مرگ بر یکی از آنچه  و از«
خیر  شما فرا رسد و در آن حال (به حسرت) بگوید پروردگارا، چرا اجل مرا اندکی تا

 .»!احسان بسیار کنم و از نیکوکاران شوم؟نینداختی تا صدقه و 

 .۱۴۰۲، حدیث شماره ۲۶۷، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۶۹، ص ۳ج ابن حجر: فتح الباری، -٢
 .۱۱۸و  ۱۱۷، ص ۲۸ج فسیر طبری،طبری، ت -٣

 

                                         



 ٢٥ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ ن لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  ِممَّ

َ
  أ

ۡ
 َوَ�  �ِيهِ عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ

 .]۲۵۴: ةالبقر[ ﴾َعةٞ َشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ 
د روزی که نه از آن که بیایدیم انفاق کنید پیش روزی شما کرآنچه  ای اھل ایمان، از«

 .»آیدکار  به کسی (برای آسایش خود) چیزی تواند خرید و نه دوستی و شفاعتی
عام و آشکارا پرداخت گردد، اما پنھانی انجام دادن این  است که زکات در مأل جایز

تر است، البته زمانی  ا مناسبکار بھتر است، زیرا از ریا دورتر و برای حفظ کرامت فقر
ھا در کار باشد باید آشکارا انجام گیرد، مانند حالتی که ایجاد  تر از اینصلحتی برکه م

خداوند در « فرمود: جالگو برای مردم مد نظر است. در حدیث صحیح آمده که پیامبر 
 ای جز او نیست ھفت گروه را زیر آن سایه قرار روز قیامت، روزی که ھیچ سایه

که در سایه اطاعت و بندگی خدا رشد یافته جوانی  -۲پیشوای عادل،  ۱-دھد: می
که فقط به خاطر  }}سفر {{دو -۴اره دلبسته مساجد باشد، وکسی که ھم -۳است، 

این اساس با ھم ارتباط دارند و به خاطر خدا از  دارند و بر خدا ھمدیگر را دوست می
در پاسخ اما  مردی که زنی زیبا و ثروتمند او را به زنا خواند -۵شوند،  می ھم جدا

ی که با دست راست صدقه خود را چنان پنھانی شخص -۶ترسم،  می بگوید: من از خدا
وت و تنھایی خدا را یاد کسی که در خل -۷خبر باشد،  بی آن ببخشد که دست چپش از

 .)١(»کند و از ترس او اشک بریزد
 خداوند ھم فرمود:

ْ ُ�بۡ  إِن﴿ ٰ ٱ ُدوا َدَ� ا تِ لصَّ ۖ  فَنِعِمَّ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُ�ۡ  �ن ِ�َ  لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَقَرا
ُ ٱوَ  اتُِ�ۡمۗ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َو�َُ�ّفِرُ   .]۲۷۱: ةالبقر[ ﴾٢٧١ َخبِ�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

(به مستحقان) آشکارا صدقه دھید کاری نیکوست، لیکن اگر در پنھانی به  اگر«
ش آن) برخی از اشما نیکوتر است و خدا (به پاد فقیران (آبرومند) رسانید برای

گاه  میآنچه  ا و نھان)گناھان شما را محو و مستور دارد، و خداوند از (آشکار کنید آ

 .»است
 

حدیث  ۷۱۵، ۲ج و مسلم،۱۴۲۳، حدیث شماره ۲۹۳، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 .۱۰۳۱شماره 
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 سوم: روزه ماه رمضان بحث
شود به مرحله مدنی  برخی از فرائض دین که جزو ارکان اسالم محسوب می تشریع

وزه و حج. روزه در دوشنبه شب، دوم شعبان موکول شد، از جمله ر جیامبر دعوت پ
سال ھشتم ھجری و حج در سال ششم ھجری فرض شد. ابن قیّم معتقد است که 

 فرضیت حج در سال نھم یا دھم ھجری بوده است.
 خداوند فرموده است:

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نِزَل  �َّ
ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  تٖ َو�َّيَِ�ٰ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ أ  ُهَدىٰ ل

هۡ ٱ ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ   .]۱۸۵: بقرةال[ ﴾هُ َيُصمۡ فَلۡ  رَ لشَّ
ماه رمضان ماھی است که قرآن در آن نازل شده برای ھدایت بشر و برای رھنمایی و «

 .»کس این ماه را دریابد باید ماه رمضان را روزه بدارد باطل، پس ھرجدایی حق از 
بقره در دوشنبه، دوم شعبان سال دوم ھجری، خداوند  سوره ۱۸۳با نزول آیه 

 متعال روزه ماه رمضان را بر مسلمانان واجب نمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

 .]۱۸۳: بقرةال[ ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ 
گذشته فرض  ھایتایمان، بر شما ھم روزه واجب گردید چنان که بر امای اھل «

 .»شده بود، و این دستور برای آن است که پاک و پرھیزگار شوید
و  »الّله الإله إ ال« اسالم بر پنج پایه بنا نھاده شده، گفتن(« فرمود: ج اکرم پیامبر

خانه جا آوردن حج  ادای زکات، روزه ماه رمضان و به نماز، ی ، اقامه»رسول الله محمد«
 .)١(»خدا)

 إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ «اند:  ن ماه را چنین بیان نمودهو برکت ای فضل جپیامبر 
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا

َ
مَ  َما هل کس که ماه رمضان را به قصد حصول ثواب در ھر« .)٢(»َذنِْبهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

 .»ی او مورد عفو قرار خواھد گرفت بگذراند تمام گناھان گذشتهعبادت 

داند و  . ترمذی آن را حسن و صحیح می۲۶۰۹حدیث شماره ، ۵ص ، ۵ج به روایت ترمذی، -١
 .۱۶حدیث شماره  ،۴۵، ص ۱ج و مسلم، ۸، حدیث شماره ۴۹، ص ۱ج بخاری: فتح الباری،

 و مسلم، ۲۰۱۴، حدیث شماره ۲۵۵، ص ۴ج و ۳۷، حدیث شماره ۹۲، ص ۱ج به روایت بخاری، -٢
 .۷۶۰، حدیث شماره ۵۲۴، ص ۱ج

 

                                         



 ٢٧ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

ھای رمضان، باعث  نمازھای پنج گانه، نمازھای جمعه و روزه ماه: (هو فرمود
ھفته و طول سال خواھند شد، به شرطی که در بخشیده شدن گناھان طول روز، طول 
 .)١()فاصله میان آنھا گناه کبیره انجام نشود

فرمود:  نقل کرده که ھنگام فرا رسیدن ماه رمضان می  جاز پیامبر  سابوھریره 
ماه رمضان که ماھی مبارک است فرا رسیده و خداوند روزه گرفتن در این ماه را بر «

شما فرض کرده است. در این ماه درھای بھشت به روی شما باز و درھای جھنم بسته 
بی ھست که ارزش آن از ھزار ماه شود و شیاطین در ُغل و زنجیرند. در این ماه ش می

 .)٢(»شب محروم شود از خیر و برکت محروم شده است بیشتر است. اگر کسی از این
شریفه، جایگاه واالی این ماه مبارک را نزد خداوند متعال این آیات کریمه و احادیث 

ماه نعمت خداوند برای بشریت است، در این ترین  کنند، زیرا قرآن را که بزرگ می بیان
خدا، راه سوی  به و در شب قدر بر پیامبر برگزیده خود نازل فرمود و ھدایت مردم

گاھی به احکام دین و خوا  ه و از اینار در قرآن نقش بستھای پروردگ تهسشناخت او، آ
شناسند و به آن عمل  می سازد می که خدا را خشنودآنچه  بندگان، طریق است که

 پرھیزند. کند می مگین میکه خدا را خشآنچه  کنند و از می
را جز با  ھیچ قدمی انسان پس قرآن چه نعمت گرانقدر و ارزشمندی است و کاش

 نھاد. نمی ب به زمیناداشت و آن را جز برای کسب اجر و ثو معرفت و اطمینان برنمی
و نیکی کردن، ماه دعا و طلب آمرزش، ماه قرآن و تالوت  رمضان ماه اطاعت از خدا

از  جپیامبر اکرم «روایت نموده که گفت:  سن عباس بمام بخاری از ار است. او تدب
ن، تر از ھر وقت، زمانی بود که در ماه رمضا تر بود و سخاوتمند ھمه مردم سخاوتمند

 جھای رمضان، قرآن را با رسول خدا  شبئیل در تمام آمد. جبر جبرئیل نزد ایشان می
 .)٣(گرفت از بادھای ورزنده نیز سبقت مینمود. آن حضرت در پخش خیر و نیکی  تکرار می

برای تأیید بر حضرت  جبرای آخرین بار که توسط پیامبر  ضمنًا متن قرآن کریم
 گذاشت. آن را پشت سر می جعرضه شد، در آخرین رمضانی بود که پیامبر  ÷جبرئیل 

 .۲۳۳، حدیث شماره ۲۰۹، ص ۱ج به روایت مسلم، -١
 .۱۲۹، ص ۴ج و نسائی، السنن، ۴۲۵و  ۲۸۵و  ۲۳۰، ص ۲ج به روایت احمد، -٢
 .۳۵۵۴، حدیث شماره ۶۶۵، ص ۶و ج ۶، حدیث شماره ۳۰، ص۱فتح الباری، جبه روایت بخاری:  -٣
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 در دھه آخر ماه مبارک رمضان، اوقات شب را احیاء و اھل خانه را بیدار جپیامبر 
 .)١(پرداخت که در سایر اوقات چنین نبود کرد و به حدی جدی و قوی به عبادت می می

یعنی شب نزول قرآن این ھمه  »القدر ةلیل« ظاھرًا ایشان برای کسب اجر و پاداِش 
 کرد. شبی که خداوند در باره آن فرمود: می تالش و جدیت

﴿ ٓ نَزلۡ  إِ�َّا
َ
دۡ  َوَمآ  ١ رِ َقدۡ لۡ ٱ َلةَِ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ

َ
ٰ أ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ  ٢ رِ َقدۡ لۡ ٱ َلةُ َ�ۡ  َما َك َرٮ

لۡ 
َ
 .]۳-۱القدر: [ ﴾٣ رٖ َشهۡ  ِف �
و تو چه دانی شب قدر ما این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم، «

 .»از ھزار ماه بھتر و باالتر است شب قدر  چیست؟!
شود و این نشان  و پاداش عبادت در این شب چندین و چند برابر می واقع اجر در

روایت  جام بخاری و امام مسلم از پیامبر فضل عظیم و ارزش واالی این شب است. ام

ْلَةَ  قَامَ  َمنَ « :اند که فرمود کرده
َ

َقْدرِ  يل
ْ
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا ال

َ
مَ  َما هل  .)٢(»َذنِْبهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

ندگی بسر را در عبادت و ب آن کس که شب قدر را به قصد ثواب، زنده نگه دارد (یعنیھر«

 .»اش مورد عفو قرار خواھد گرفت برد)، ھمه گناھان گذشته
آید که بتواند برای غلبه بر  ر میای با است که انسان در آن به گوانهای  مدرسه روزه

از خداوند پایبند باشد، بتواند  ھوی و ھوس تالش کند، از شھوات بپرھیزد، به اطاعت
قه فراوان و بخشش نیک و صدکار  به میدن محروم کند ونفس خود را از خوردن و آشا

ھا و  مال وادارد تا از خودپرستی رھا و به ھم نوع دوستی عادت کند که چنین عادت
ن ھایی باعث ارتباط تنگاتنگ افراد جامعه و استحکام رشته برادری و دوستی میا رفتار

 ای است که انسان مسلمان: آنان خواھد شد. در چنین مدرسه
 کند. آموزد؛ پس خود را ذلیل نمی ھا را می صبر در برابر محرومیت -
آموزد، پس برای بیشتر آبروی خود را  ھا را می ھا و اندک قناعت در برابر کمبود -

 برد. نمی
پس اسیر  ؛دآموز ھای روزمره و ھمیشگی را می مقاومت در برابر تغییر عادت -

 ماند. عادت نمی

 .۱۱۷۵و  ۱۱۷۴، حدیث شماره ۸۳۲، ص ۲ج روایت مسلم، به -١
، حدیث شماره ۲۵۵، ص ۴ج و ۱۹۰۱، حدیث شماره ۱۱۵، ص ۴به روایت بخاری، فتح الباری، ج -٢

 .۷۶۰، حدیث شماره ۵۲۴، ص ۱و مسلم، ج ۲۰۱۴

 

                                         



 ٢٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 یابد. ھایی مینکوھیده ر از اخالق جاھلی و خوی و -
 روایت نموده که فرمود: جکه ابوھریره از پیامبر است در صحیح بخاری آمده

نگی و تشنگی او نیازی آمیز را ترک نکند، خداوند به گرس ھرکس دروغ و رفتار دروغ«
روزه فقط این نیست که انسان از خوردن و آشامیدن بپرھیزد، بلکه  . زیرا)١(»ندارد

فرموده  جقوای رفتاری نیز الزمه آن است. بدین خاطر است که پیامبر تپایبندی به 
دار از عبادت شبانه  ندهنگی و فرد شب زدار از روزه فقط گرس چه بسا فرد روزه«است: 

 .)٢(»چیخوابی بھره کارشان باشد و دیگر ھ خود فقط بی
ای قوی، صبور، مجاھد،  ای است برای ساختن انسانی صالح با اراده پس روزه مدرسه

جاھلی و آثار آن، از صفات پایبند به اخالق اسالمی و آداب قرآنی، توانا برای گسیختن 
 و پرتکاپو برای رسیدن به خدا و نعمت جاوید او. »صراط المستقیم«راھرو و پویا بر 

کند، از طلوع فجر  روزه را باطل میآنچه  است: اول خودداری ازکان روزه دو رکن ار
دار مستحب است که  روزه قبل از طلوع فجر. برای روزهتا غروب خورشید و دوم نیت 

ُروا«فرموده:  جخوراکی داشته باشد، زیرا پیامبر برای سحر  ُحورِ  يِف  فَإِنَّ  �ََسحَّ  السَّ
 .»خوردن سحری خیر و برکت نھفته استید زیرا در سحری بخور« .)٣(»بََرَ�ةٌ 

دار مستحب است که در افطار شتاب کند و این ھم به دلیل  ھمچنین برای روزه
 فرموده پیامبر است:

لُوا َما خِبَْ�ٍ  انلَّاُس  يََزاُل  ال« ِفْطرَ  َعجَّ
ْ
رکت ھستند که مردم تا زمانی در خیر و ب« .)٤(»ال

 .»برای افطار بشتابند

، حدیث ۴۷۳، ص ۱۰ج و ۱۹۰۳، حدیث شماره ۱۱۶، ص ۴ج روایت بخاری، فتح الباری، به -١
 .۶۰۵۷شماره 

(سند این حدیث در الزواند  ۱۶۹۰، حدیث شماره ۵۳۹، ص ۱ج به روایت ابن ماجه در السنن، -٢
 ضعیف است).

دیث ، ح۷۷۰، ص ۲ج و مسلم، ۱۰۲۳، حدیث شماره ۱۳۹، ص ۴ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٣
 .۱۰۹۵شماره 

، حدیث ۷۷۱، ص ۲ج و مسلم، ۱۹۵۷، حدیث شماره ۱۹۸ص ، ۴جبه روایت بخاری، فتح الباری،  -٤
 .۱۰۹۸شماره 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٣٠

چنین  جو در وقت افطار دعا کند پیامبر  که ھنگام روزه این ھم مستحب است
 :استفرموده

دار تا وقت افطار، دعای  شود: دعای روزه ز طرف خدا رد نمی(سه نفر دعایشان ا
 .)١(پیشوای عادل و دعای انسان مظلوم)

ه اتفاقات مھمی در این ماه مبارک روی داده دار نباید فراموش کند که چ فرد روزه
این ماه است و باید عوامل بیداری و رشد و پیروزی و عزت امت اسالم را بشناسد. در 

پا گردید و در این جنگ بود که خداوند میان حق و باطل بود که میدان نبرد بدر بر
مؤمنان و  با وجود تعداد اندک و جدایی افکند، اسالم و مسلمانان را عزت بخشید

 فراوانی دشمنان، کفر و کافر را خوار و رسوا کرد.
یابد که پیروزی از جانب خداست نه وابسته  میانسان مؤمن با تفکر در این واقعه در
که فتح مکه با موفقیت انجام شد و مردم گروه به کم و زیاد افراد. باز در رمضان بود 

عربی برای اولین بار در طول تاریخ  ھای ی سرزمین و ھمه ندگروه به دین اسالم پیوست
ھا در زمانی کمتر از ربع قرن زیر پرچم اسالم گرد  عرب خود متحد و یکپارچه گشت و

آمدند. از آن پس دولت اسالمی بر شرق و غرب زمین حکمرانی کرد و تمدن اسالمی 
رستی درخشید. از ھای مختف مادی و معنوی و در سایه توحید و یکتاپ در زمینه

یابیم تا چه حد به تدبر در تاریخ خود و کسب عبرت از گذشته و  است که درمیاینج
لقمان دار کردن عقیده و استحکام ارتباط با خا وشش برای تازه کردن ایمان و ریشهک

ھا را انجام دھیم و  ما نیاز داریم که از این ماه مبارک بھره گیریم تا نیکینیاز داریم. 
 جام رسانیم.کارھا را به نیکویی به سران

 بحث چهارم: حّج 
خود، ابراھیم نشان داد و  پیامبر خداوند جھان، جایگاه کعبه، آن مھبط شرافت را به

ر کرد که آن را بنا نھد بنایی که از لوث شرک پاک و برای یکتاپرستی خالص به او ام
باشد، آنگاه از او خواست که مردم را برای حج و طواف به دور آن فرا خواند و از 

کنند، خوراک اھل آن را تأمین کند.  مردم در آنجا برای خدا قربانی میحیواناتی که 
 :استخداوند چنین فرموده

 و گفته که این حدیث حسن است. ۳۵۹۸، حدیث شماره ۵۷۸، ص ۵ج به روایت ترمذی، -١

 

                                         



 ٣١ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 بَوَّ  �ذۡ ﴿
ۡ
بۡ  نَا� ِ�ِ ٰ ن تِ يۡ ۡ�َ ٱ َمَ�نَ  هِيمَ َ�

َ
ٓ  ِ�َ بَيۡ  َوَطّهِرۡ  ا ٔٗ َشۡ�  ِ�  كۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ا  �ِفِ�َ لِلطَّ

ٓ لۡ ٱوَ  عِ ٱوَ  �ِِم�َ َقا كَّ ُجودِ ٱ لرُّ ّذِن ٢٦ لسُّ
َ
ِ  �َّاِس ٱ ِ�  َوأ   جِّ �َۡ ٱب

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  تُوكَ يَ� ِ  َوَ�َ ّ�ُ 

  َضاِمرٖ 
ۡ
ِ  ِمن �ِ�َ يَأ ْ ّلِيَشۡ  ٢٧ َعِميقٖ  فَّجٍ  ُ�ّ ْ َو�َذۡ  لَُهمۡ  فِعَ َمَ�ٰ  َهُدوا ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا َّ�  ٓ�ِ 

يَّا�ٖ 
َ
عۡ  � ٰ  ٍت لُوَ�ٰ مَّ  ٱ بَِهيَمةِ ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

َ
ٰ نۡ ۡ� ْ  ِم� َ� طۡ  َهاِمنۡ  فَُ�ُوا

َ
ْ َوأ ٓ ۡ�َ ٱ عُِموا  �َِس ا

ْ قۡ ۡ�َ  �ُمَّ  ٢٨ َفقِ�َ لۡ ٱ ْ َوۡ�ُ  َ�َفَثُهمۡ  ُضوا ْ َوۡ�َ  نُُذورَُهمۡ  وفُوا وَّفُوا ِ  طَّ  ﴾٢٩ َعتِيقِ لۡ ٱ تِ يۡ ۡ�َ ٱب
 .]۲۹-۲۶الحج: [
و (به یاد آور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراھیم تعیین کردیم؛ (و «

گفتیم:)  چیزی را شریک من قرار مده، و خانة مرا برای طواف کنندگان و قیام 
گردان و در (میان) مردم به حج ندا بده، تا کنندگان و رکوع (و) سجود کنندگان پاک 

پیاده و (سوار) بر ھر (مرکب و) شتر الغری از ھر راه دوری به سوی تو بیایند. تا شاھد 
ھای معین (به ھنگام قربانی) نام الله را بر    منافع (گوناگون) خویش باشند، و در روز

نوای  (گوشت) آن بخورید، و بی ایم؛ یاد کنند، پس از ھا روزی داده چھارپایانی که به آن
ھای   ھایشان را بر طرف سازند، و به نذر فقیر را (نیز) اطعام کنید. سپس، باید آلودگی

 .»سال (کعبه) طواف کنند ھای کھن خود وفا کنند، و (برگرد) خانه
به امر پروردگار دعوت خود را آشکار کرد و مردم  ÷از زمانی که حضرت ابراھیم 

روند  ه میھای بسیاری از مردم به مک فریضه حج فرا خواند، پیوسته گروهرا برای انجام 
کنند. حج یکی از ارکان پنج گانه اسالم است و بر ھر فرد  و به دور کعبه طواف می

طول عمر خود یک بار  مسلمان که توانایی انجام آن را داشته باشد فرض است که در
 آن را انجام دھد.

ما خطبه  برای جھریره نقل شده که: یکبار پیامبر ابودر صحیح بخاری و مسلم از 
پس آن را انجام  استای مردم! خداوند حج را بر شما فرض گردانیده«ود: خواند و فرم

 جی حج را انجام دھیم؟ پیامبر  یضهگفت: ای رسول خدا! آیا ھرسال فر . مردی»دھید
اگر «فرمود:  جتکرار کرد. آن گاه پیامبر  سکوت فرمود. آن مرد سه بار سؤال خود را

ندارید، پس  را شما توانایی حج کردن در ھر سال گردد و بگویم آری، بر شما فرض می
علت ھالکت گذشتگان  پردازم شما ھم آن را رھا کنید، زیرا تنھا نمی آنچه من به آن
ان اختالف پرسیدند و در مورد مسائل با آن پیامبران خود بسیار می این بود که از

حد توان انجام دھید و اگر  در داشتند. پس اگر شما را به انجام چیزی امر کردم، آن را

 



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٣٢

 .)١(»شما را ازچیزی نھی کردم، آن را رھا کنید
ھا برای انجام اجب شدن حج بر افراد، توانایی آنکریم بیان فرموده که شرط و قرآن
 آن است.

 :استخداوند فرموده

ٰ  �ِيهِ ﴿ َقامُ  تٞ َ�ّيَِ�ٰ  ُتۢ َءاَ� ٰ إِبۡ  مَّ ۗ َءاِمنٗ  َ�نَ  ۥَدَخَلهُ  َوَمن هِيَمۖ َ� ِ  ا  ِحجُّ  �َّاِس ٱ َ�َ  َوِ�َّ
َ ٱ فَإِنَّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هِإَِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ آل [ ﴾٩٧ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ  َغِ�ٌّ  �َّ

 .]۹۷عمران: 
 آن داخل کس ھر و ؛است می] مقام ابراھجمله از[ روشن، یھا نشانه[خانه،] در آن «
 ،است واجب] بر مردم کعبه[ خانه حج الله، یبراو  ؛در امان خواھد بود ،] شودحرم[
 تردید، یب ورزد، کفر کس ھرو  ؛داردرا  آن یسو به رفتن ییتوانا که یکس] برای البته[

 .»است ازین یب انیجھان ازالله 
این است که برای واجب شدن حج اند  که فقھا به آن اشاره کرده ی دیگری نکته

شرط دیگری ھم  -یعنی مسلمان بودن و بلوغ و عقل- عالوه بر شروط عمومی تکلیف
. پس حج بر ھر زن و مرد مسلمان بالغ و عاقل و آزاد باشدمی آزادیآن الزم است که 

شد واجب است. و کسی که ھای حج و انجام مناسک آن توانا با که در تأمین ھزینه
عالج به خاطر پیری یا بیماری الھای حج را ندارد یا  مادی برای تأمین ھزینه توانایی

او جای  به وانایی جسمی کافی ندارد حج بر او واجب نیست. اما جایز است فردی دیگرت
را که شخص برای طول سفر حج خود در  آن را انجام دھد. الزم است آن مقدار ھزینه

بارت است از: اش باشد که ع گیرد چیزی غیر از نیازھای اصلی خود و خانواده میظر ن
 ن.لباس و خوراک و مسک

اھمیت و ارزش حج، پاداش بزرگ آن و اثری را که در پاک کردن گناھان  جپیامبر 
رسول خدا ما جھاد  فرمود: ای لی بیان فرموده است. حضرت عایشه دارد در حدیث

برترین جھاد [به نسبت «فرمود:  جآیا جھاد نکنیم؟ پیامبر  انیم.د را واالترین عمل می
. و حج مقبول حجی است که با گناه آلوده نشود، )٢(»شما] انجام یک حج مقبول است

 .۱۳۳۷، حدیث شماره ۹۷۵، ص ۲ج به روایت مسلم، -١
، حدیث شماره ۳۸۱، ص ۳ج و ۲۷۸۴، حدیث شماره ۴، ص ۶ج اری،به روایت بخاری، فتح الب -٢

۱۵۲۰. 
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یا طبق تعریف حسن بصری، حج مقبول حجی است که فرد پس از آن طوری به زندگی 
کس که  ھر«: هفرمود جبر پارسا و طالب آخرت باشد. پیامروزمره برگردد که زاھد و 

برای خدا حج کند و از مقاربت جنسی و مقدمات آن (در ایام حج) پرھیز نماید چنان از 
 .)١(»شود که گویی تازه از مادر، متولد شده است گناه پاک می

رام و  ی خود را قوی و خشم و غضب خود را هاراد بدون شک اگر انسان مسلمان
را از فسق و گناه و الفاظ زشت و آزار مردم باز دارد و ضاء خود عآرام سازد و حواس و ا

گیرد و  ھا خو می ھا و رفتار این خصلت به باشد، قطعًا درون اوگونه  در طول حج این
شود که در طول زندگی ھمراه او  صفات زیبایی تبدیل می عادات نیکو وھای او به  بدی

درطول مراسم و سفر حج چشیده خواھند بود، زیرا او شیرینی و محبت این رفتارھا را 
 .)٢(»برای حج مقبول، پاداشی جز بھشت نیست«است. در حدیث شریف آمده است که: 

کامل، منافع دیگر ھم نصیب مسلمانان  با وجود این پاداش بزرگ و اجر معنوی
توانند که به تجارت و  یلمانان مطول مراسم حج مس شود. در زمینه فردی، در می

 و کار بپردازند. کسب
و بازاری در  »عرفه«و  »منا«گوید: مردم در ابتدای مراسم حج در  ابن عباس می

شدند، اما از  به خرید و فروش مشغول می »ذی المجاز«به اسم  »عرفه«کنار صحرای 
ن که مبادا باعث باطل شدن یحرام، دست کشیدند، از خوف ااخرید و فروش در حال 

 حج گردد.
 این آیه را نازل کرد:پس خداوند 

ن ُجَناحٌ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َس لَيۡ ﴿
َ
ْ تَبۡ  أ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ٗ� فَۡض  َتُغوا  .]۱۹۸: بقرةال[ )٣(﴾رَّ

گناھی بر شما نیست که (در ایام حج با خرید و فروش) از فضل پروردگارتان (روزی) «

 .»طلب کنید

، ۹۸۳، ص ۲ج و مسلم در ۱۵۲۱، حدیث شماره ۳۸۲، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 ، حدیثی مشابه آن را تخریج کرده است.۱۳۵۰حدیث شماره 

. حدیث ۹۸۳، ص ۲ج و مسلم، ۱۷۷۳، حدیث شماره ۵۹۷، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٢
 .۱۳۴۹شماره 

 .۱۷۳۴، حدیث شماره ۳۵۱، ص ۲ج به روایت ابوداود، در السنن، -٣
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خداوند  ردستوخانه خدا عبادت است و به خاطر انجام سوی  به درست است که حرکت
 ؤمن باید فقط این نیت را در ذھن داشته باشد،گیرد و فرد م و ادای مناسک حج صورت می

ا از رمنافع افراد دارد باعث شد که مردم  دین و توجھی که اسالم به رعایتگیری  اما آسان
 تأمین نیازھا و کسب رزق و روزی به عنوان یک ھدف عارضی و جانبی در حج باز ندارد،

با آن ندارد. در زمینه  ھم نبوده است و تناقضی انجام چنین اعمالی ھدف اصلی حج زیرا
اجتماعی نیز ھزاران نفر از مسلمانان در مراسم حج در فضایی لبریز از صفا، دوستی و 

آیند. بدون  ھا ارزانی داشته است، گرد ھم می احساس برادری اسالمی که خداوند به آن
ی میان آنان ملشدن وحدت روحی و ھماھنگی فکری و ع شک این دیدار ساالنه، تازه

شود، یکی از عوامل انسجام امت اسالمی در ابعاد حّسی و معنوی نیز ھست. حج یک  می
دوره آموزشی با یک برنامه مشخص است که روح و عقل مسلمانان را با عقیده خالص، 

 د.کن میروح جاودانگی اسالمی و رسالت مھرآمیز و باعظمت آن تغذیه 
از دیرباز حج اثرات خود را در گذر تاریخ طوالنی اسالم بر زندگی اسالمی ما گذاشته 

و  نمایندمیعلوم خود را منتشر کنند،میھم دیدار ا در فضای حج بااست، دانشمندان م
ھای درس و بحث که در سفر حج تشکیل  حلقهکنند.  از یکدیگر دانش کسب می

کند که  نقاط شرق و غرب زمین در خود جمع می شود دانشمندانی را از دورترین می
آری اگر امروزه  .نداشتند این اجتماع و گردھمایی رابرگزاری اگر حج نبود امکان 

انشمندان عرصه فن و کند و د ھای علمی مختلفی را برگزار می انس جھان معاصر کنفر
ند، باید دانست که زآورد تا به تبادل نظر و تجربه بپردا ی را گرد ھم میکنولوژتعلم و 

ھا پیش این رویه را جاری نموده است؛ یعنی زمانی که کنفراس حج را به  اسالم قرن
ای چنان  گیزهنریزی کرد و برای انجام آن پاداشی بزرگ و ا ه پایهصورت مستمر و سالیان

سالیانه برگزار شود قوی قرار داد که باعث شد با گذشت چندین قرن ھنوز این اجتماع 
 ھم تعطیل نشود.یک بار و حتی 

گاھی گیرد و از فضای آن بھره  امت اسالمی اگر حکمت حج را دریابد، از دروس آن آ
انه است... این جمعیت بزرگ که با نس سالییابد که تا چه حد نیازمند این کنفرا برد درمی

 و توحید راآورد  ندا برمی »الّله اکبر«و  »الّله الإله إ ال«خروشد و با بانگ  می فریاد لبیک
کرد  می ھایش را منسجم ھایش را ھمسو و نیرو سازد، چقدر شایسته بود که تالش می علنی

بریم که در برابر  می ن که در جھانی به سروصًا با توجه به ایصگرفت مخ می اعفو توانی مض
 شناسد و جز برای اھل مکنت احترام قائل نیست... نمی ضعیفان مھر و شفقت
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ھای متمادی، مردم  ھای قوی که در طول قرن در پشت این انگیزهباید اندیشید که 
آورد، چه نیرویی نھفته است؟ و سبب این  می را از ھر کوی و برزن به این خانه آسمانی

ی دینی و برپایی  ای ساختن جامعهتوان از آن بر گونه میعظمت چیست؟ و چ شکوه و
ر خورشید زندگی بھره گرفت... مدن اسالمی و بازگرداندن ارزش و جایگاه آن به زیت

 باید این فرموده پروردگار:

ْ ّلِيَشۡ ﴿ ْ َو�َذۡ  لَُهمۡ  فِعَ َمَ�ٰ  َهُدوا ِ ٱ مَ سۡ ٱ ُكُروا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  �َّ
َ
عۡ  � ٰ  ٍت لُوَ�ٰ مَّ  ّمِنۢ  َرزََ�ُهم َما َ�َ

 ٱ بَِهيَمةِ
َ
ْ  ِم� َ�ٰ نۡ ۡ� طۡ  َهاِمنۡ  فَُ�ُوا

َ
ْ َوأ ٓ ۡ�َ ٱ عُِموا  .]۲۸الحج: [ ﴾٢٨ َفقِ�َ لۡ ٱ �َِس ا

ھای معین (به ھنگام قربانی)    تا شاھد منافع (گوناگون) خویش باشند، و در روز«
ایم؛ یاد کنند، پس از (گوشت)  ھا روزی داده نام الله را بر چھارپایانی که به آن

 .»نوای فقیر را (نیز) اطعام کنید آن بخورید، و بی
شود و باید مفھوم آن از یک معامله و پیمان تجاری کوچک به فضایی  بیشتر بررسی

ت عمل وسیع در زمینه وحدت رسالت، وحدت ھدف، وحدت روح، وحدت فکر و وحد
 ت اسالمی گسترش یابد.برای ام

 بحث پنجم: نماز شب
 :استخداوند متعال فرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ۡ ٱ � ّمُِل ل ۡ ٱ قُمِ  ١ ُمزَّ وِ  ۥٓ َفهُ نِّۡص  ٢ قَلِيٗ�  إِ�َّ  َل �َّ

َ
وۡ  ٣ َقلِيً�  هُ ِمنۡ  نُقۡص ٱ أ

َ
 زِدۡ  أ

ۡ ٱ نَاِشئَةَ  إِنَّ  ٥ ثَقِيً�  ٗ� قَوۡ  َك َعلَيۡ  ِ� َسُنلۡ  إِنَّا ٤ �ِيً� تَرۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َوَرتِّلِ  هَِعلَيۡ   لِ �َّ
َشدُّ  ِ�َ 

َ
قۡ  ا ٗٔ َوۡ�  أ

َ
 .]۶-۱المزمل: [ ﴾٦ �ِيً�  وَمُ َوأ

ی از شب یا کمی از نیم .بیدار بمان به جز اندکی از شب ،خود پیچیده ای جامع به«
ا بر نیمه آن بیافزا و قرآن بخوان، خواندنی (ھمراه با دقت و تأمل و شمرده ی  نیمه بکاه

و روشن) ما سخن (پر مسئولیت و لبریز از تکالیف و وظائف) سنگینی را بر تو نازل 
تر  (آن) درست ماندگارتر و اقوال مؤثرتر و ،(که قرآن است) عبادت شبانه کرد میخواھ

 .»و پابرجاتر است
قسمتی باید  جنازل شد و این دستور را با خود داشت که پیامبر  مکهاین آیات در 

از شب را به نماز خواندن اختصاص دھد. طبق این آیات، خداوند او را مختار کرده که 
و یاران او  ج باشد. پیامبرنیمی از شب یا بیشتر و یا کمتر از آن را برای نماز بیدار 
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کرد. اما  می این عبادت مشغول بودند تا حدی که پاھایشان ورم حدود یک سال به
خداوند پس از این که دید برای کسب رضای او در تالشند و برای اجرای دستور او 

 این حکم را برایشان تخفیف داد. اند، آستین ھمت باال زده
ت در برابر خواب و ترک بستر و مقاوم بدون شک امر خداوند به آنان برای

سلیم شدن در برابر ھا را مجاھد بار آورد و از ت ی، آزمایشی بود تا آنھای ھمیشگ عادت
 ھا را برای پذیرش امر رھبری و ین آزمایش آنسانی آزادشان سازد. اھای نف خواسته

باشند. این آمادگی واالیی  طلبید که از لحاظ روحی در رد و میک ھدایت بشر مھیا می
بود که خداوند آنان را برای حمل مسئولیت سنگین رسالت برگزید و برای دعوت دین 

تن از  ھا ھا شاھد و گواه بر مردم نمود. ده شان قرار داد و افرادی را از میان آن امین
مسائل مھم و عظیمی مواجه بودند زیرا باید مسیر  مؤمنان در این مرحله تاریخی با

بود نجات  کرده و او را از انحرافات خطرناکی که در سر راھش بشریت را اصالح
دادند و  می یکتاپرستی و اطاعت از خداوند سوقسوی  به شریت رادادند. آنان باید ب می

توانند آن را بر عھده بگیرند که  این ھم مسئولیت بسیار بزرگی است که فقط کسانی می
رین را ترک گفته و به عبادت شود و خواب شی پھلوھایشان از بسترھا دور می«

 .)١(»خوانند بیم و امید به فریاد می پردازند و پرودگار خود را با پروردگارشان می
ؤثرتر و عبادتی با افعال م« داری برای نماز و ترتیل قرآن راکریم شب زنده قرآن

این عبادت که ھمراه سکون و  نامیده است. »تر و پابرجاتر ماندگارتر و اقوالی درست
گیرد در نفس انسان بسیار مؤثرتر و پایدارتر  انه و آرامش مردمان صورت میبسکوت ش

خواھد بود، زیرا فرد عابد در این ھنگام از مشاغل روزمره و عالیق دنیوی فارغ است و 
که خدا و مناجات با او خالص گردانیده است و با چنین اعمالی است  خود را برای یاد

که سخنی پر از مسئولیت و لبریز از تکالیف و وظائف « فرد برای دریافت وحی الھی
قول «کند. او قرار است که  استعداد و آمادگی الزم را کسب می .)٢(»سنگین است

را دریافت کند یعنی قرآن کریم و عمل به حدود و فرائض آن را که پایبندی به  »ثقیل
 :استتالش بسیار است. خداوند چنین فرموده اوامر و نواھی آن نیازمند صبر و

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب  .]۱۳۲طه: [ ﴾َهاَعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ةِ لصَّ

 سوره سجده. ۱۶مضمون آیه  -١
 سوره مزمل. ۵مضمون آیه  -٢
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تو اھل بیت خود را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود نیز بر نماز و ذکر حق صبور «

 .»باش
در عقیده و رفتار از جاھلیت کنده شود و  عمل به قرآن نیازمند آن است که انسان

رنگ خدایی به خود گیرد و نفس خود را برای کسب رضای خدا و اطاعت او و پرھیز از 
به  فکری و قانونی اسالم فرد مسلمانی  به گستردگی دایرهمانی او وادارد. با توجه  نافر

و این مسئله به یابد  حق و شناخت کافی از قرآن و سنت دست میبه بینشی باز نسبت 
ای، حق را مراعات  ول زندگی و در برخورد با ھر قضیهدھد که در ط می او این امکان را

ی نمازھایش از خداوند بخواھد که به  کند و به این خاطر است که عادت کرده در ھمه
 راه راست ھدایتش فرماید.

خاصی  آری عمل به قرآن کریم مسئولیت گرانی است اما خود قرآن نیز سنگینی
شد که ایشان بر شتر خود سوار  نازل می جھی اوقات وحی در حالی بر پیامبر دارد. گا

حرکت کند،  توانست نمی زد و تا پایان یافتن وحی بودند، در این ھنگام شتر زانو می
گشت.  و با سختی خاصی مواجه می شد ھم سنگین می جحتی جسم شریف پیامبر 

جوشش روانی یا الھام درونی نیست، بلکه نوعی دارد که وحی یک  این نشان از آن
 گیرد. ی از خداوند است که توسط جبرئیل امین صورت میقتل

یت پشت سر فقری خود را با مواداسالم توانستند آزمایش فرمان برمؤمنان صدر 
بگذارند و قرآن کریم این موفقیت را برای آنان ثبت نمود و حکم عبادت شبانه را 

و دیگر مجبور نبودند که حتمًا قسمت خاصی از شب را برای  برایشان تخفیف داد
د و کافی بود که ھر اندازه توانستند بیدار باشند و در حد توان به نعبادت بیدار باش

ھا یک مؤمنان فرض ھم نبود بلکه برای آنتالوت قرآن بپردازند. حتی این مقدار بر سایر 
 آمد. امر مستحب به شمار می

 خداوند فرمود:

نََّك  لَمُ َ�عۡ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
َ
دۡ  َ�ُقومُ  �

َ
ۡ ٱ ثُلَُ�ِ  ِمن َ�ٰ أ ٓ  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَفهُ َونِۡص  لِ �َّ ِينَ ٱ ّمِنَ  �َِفةٞ َوَطا َّ� 

ُ ٱوَ  َمَعَكۚ  رُ  �َّ ۡ ٱ ُ�َقّدِ ۚ ٱوَ  َل �َّ ن َعلِمَ  �ََّهاَر
َ
ْ قۡ ٱفَ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َ�َتاَب  ُصوهُ ُ�ۡ  لَّن أ  َما َرُءوا

 َ ن َعلِمَ  َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  تَيَ�َّ
َ
رۡ  ِمنُ�م َسَيُكونُ  أ  ٱ ِ�  �ُونَ يَۡ�ِ  َوَءاَخُرونَ  َ�ٰ مَّ

َ
 ِض �ۡ�

ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتُغونَ يَبۡ  ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُونَ يَُ�ٰ  َوَءاَخُرونَ  �َّ ْ قۡ ٱفَ  �َّ َ  َما َرُءوا  هُۚ ِمنۡ  تَيَ�َّ
 ْ �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا قۡ  ةَ لزَّ

َ
ْ َوأ َ ٱ رُِضوا ۚ َحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ ْ  َوَما ا ُموا نُفِسُ�م ُ�َقّدِ

َ
�ِ 
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ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  �ۡ  �َخۡ�ٗ  ُهوَ  �َّ
َ
جۡ  َظمَ َوأ

َ
ْ َتغۡ سۡ ٱوَ  �ۚ رٗ أ ۖ ٱ فُِروا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ

 ۢ  .]۲۰[المزمل:  ﴾٢٠ رَِّحيُم
گاه است که تو و جمعی ھم از « غلب) نزدیک دو ا( آنان که با تواندخدا به حال تو آ

 پردازید، و خدا (الاقل) ثلث شب را ھمیشه به طاعت و نماز می ثلث یا نصف یا
ز تمام ساعات شب را داند که شما ھرگ کند، خدا می می (گردش) شب و روز را مقدر

ھای دیگر را) در گذشت ر(اوقات خواب و کا (به عبادت) ضبط نخواھید کرد لذا از شما
مشقت و) آسان است به تالوت قرآن پردازد خدا بر احوال شما  بی شب را (از ھرچهتا 

گاه است که برخی مریض و ناتوانند و برخی به سفر از کرم خدا روزی می طلبند و  آ
در راه خدا به جنگ و جھاد مشغولند، پس در ھر حال آنچه میسر و آسان باشد  برخی

دارید و زکات داده و قرض نیکو به خدا دھید و ھر  بپردازید و نماز به پابه قرائت قرآن 
عمل نیک برای آخرت خود پیش فرستید پاداش آن را البته نزد خدا بیابید و آن را 

تر، و دائم از  (که بھشت ابد است، از متاع دنیا) بسی بھتر و بزرگ خرتآاجر و ثواب 

 .»زش طلبید که خدا بسیار آمرزنده و مھربان استخدا آمر
ر را مراعات مختلف زندگی و نیازھای ضروری بش دین فطرت است و ظروف اسالم

داند که بشر باید در برابر بیماری مقاوم باشد، برای کسب روزی تالش کند  کرده و می
داری را از حالت فرضیت به امری این اساس شب زنده و در راه خدا جھاد نماید و بر

حد توان آن را انجام دھند.  در تشویق نمودسنت و مستحب تبدیل نمود و مؤمنان را 
سوی  به نه، مردم به سرعتبه مدی جھنگام ورود پیامبر « عبدالّله بن سالم گفته که:

آمد. من ھم ھمراه مردم آمدم  جکه پیامبر  دویدند. شخصی سه بار فریاد زد جپیامبر 
ی  ره، چھرهظاھر شد، فھمیدم که این چھ جتا نگاه کنم. ھنگامی که چھره پیامبر 

ای مردم! سالم « گو نیست. اولین چیزی که از سخنان او شنیدم این بود: انسانی دروغ
درمیان خود منتشر کنید، به فقرا غذا دھید، روابط خویشاوندی را برقرار سازید،  را

شبانه در حال خوابیدن مردم به عبادت بپردازید، در نتیجه با امنیت و آرامش به 
 .)١(»شوید بھشت وارد می

و گفته که این حدیث صحیح است  ۲۴۸۵، حدیث شماره ۶۵۲، ص ۴ج به روایت ترمذی، الجامع، -١
 ن ماجه است.. لفظ حدیث از اب۳۲۵۱یث شماره حد ،۱۰۸۳، ص ۲ج و ابن ماجه، السنن،

 

                                         



 ٣٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

بر شما الزم است که شبانگاه نماز را به «دیگر فرموده است:  در حدیثی جپیامبر 
شود،  و باعث نزدیکی به خداوند می استبودهپا دارید زیرا روش صالحان پیش از شما 

 .)١(»سازد می نماید و درد را از جسم بیرون پاک می ھا را کند، بدی از گناه دورتان می
آمد و گفت: ای محمد زندگی کن  جگوید: جبرئیل نزد پیامبر  سھل بن سعد می

خواھی عمل کن زیرا بر اساس  که میگونه  مرد و آن زیرا خواھی خواھی که میگونه  آن
خواھی دوست داشته باش زیرا از او جدا خواھی  که را می آن مزد خواھی گرفت و ھر

 .)٢(»نیازیش از مردم بی و عزت او بهشد و بدان که شرف مؤمن به نماز شب است 
خواند اما وقت مشخصی را برای این کار تعیین نکرده  نیز شبانگاه نماز می جپیامبر 

داد. ایشان، اھل بیت  بود، بلکه بر حسب امکان وقتی را به این کار اختصاص می
کوبید  می کرد و دِر خانه علی و فاطمه را مطھرش را برای انجام این عبادت تشویق می

 .)٣(»خوانید؟ می آیا نماز«فرمود:  و می
نمود. در  می ھمچنان اصحاب را برای انجام این عبادت ارزشمند تشویق جپیامبر 

ای است کاش  عبدالّله بسیار انسان شایسته«فرمود:  سحدیثی نسبت به عبدالّله بن عمر 
 کرد. نمی از آن پس عبدالّله بن عمر نماز شب را ترک .)٤(»پرداخت شبانگاه به نماز می

قبل از خوابیدن برای آن اگر کسی قصد خواندن نماز شب دارد، سنت است که 
 در این حدیث: جنیت آورد؛ به دلیل فرموده پیامبر 

کس قبل از خواب در بستر خود نیت کند که برای انجام نماز شب بیدار شود، ھر«
رای او محسوب کند و تا صبح بیدار نشود، نیتش به عنوان عمل باما خواب بر او غلبه 

 ھمچنین .)٥(»شود ای از طرف خدا برایش در نظر گرفته می شده و خواب ھم صدقه
سنت است که عبادت خود را با دو رکعت نماز کوتاه آغاز نموده و پس از آن ھر طور که 

 و گفته که حدیثی غریب است. ۳۵۴۹، حدیث شماره ۵۵۲، ص ۵ج به روایت ترمذی، الجامع، -١
 .۲۵۲و  ۲۵۲، ص ۲ج ھیثمی، مجمع الزوائد، -٢
اره م، حدیث ش۴۰۸، ص ۸ج و ۱۱۲۷، حدیث شماره ۱۰، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٣

۴۷۲۴. 
، حدیث شماره ۸۹، ص ۷ج و ۱۱۵۷، حدیث شماره ۴۰، ص ۳ج وایت بخاری، فتح الباری،به ر -٤

 .۲۴۷۹، حدیث شماره ۱۹۲۸، ص ۴ج و مسلم، ۳۷۳۹
 .۱۳۴۴، حدیث شماره ۴۲۷، ص ۱ج به روایت ابن ماجه، السنن، -٥
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بخواند. و نباید در صورت غلبه خواب، خود را به زحمت و مشقت اندازد.  خواست نماز
گاه یکی از شما برای نماز شب بیدار شد و ھنگام تلفظ و ھر«فرمود:  جزیرا پیامبر 
 .)١(»گوید، پس بخوابد می دانست که چه نمی [به دلیل غلبه خواب] تالوت قرآن
ر حد توان انجام دھید، زیرا اعمال عبادی خود را د«: هھم فرمودباز جپیامبر 

[از  شود تا زمانی که شما برای اعمال شما] خسته نمی ش[از نوشتن اجر و پادا خداوند
 .)٢(»انجام عمل] خسته گردید

دھد تا زمانی  می مراد حدیث این است که خداوند در ازای اعمال نیکو به شما اجر
موقع اجر و پاداش شما ھم قطع  و در این کشید که از انجام آن اعمال دست می

 گردد. می
احادیث زیادی بیانگر این مطلب ھستند که نماز و دعا در بخش سوم و پایانی شب 

: روایت کرده که فرمود جخوردار است. ابوھریره از پیامبر از فضلیت خاصی بر
 فرماید: آیا کسی می آید و پروردگار ما در ثلث آخر ھر شب به آسمان دنیا فرود می«

تا جوابش دھم؟ آیا کسی ھست که از من چیزی بخواھد تا به او  ھست که مرا صدا زند
 .)٣(»م؟رخواست آمرزش کند تا او را ببخشایعطا کنم؟ آیا کسی ھست که از من د

بھترین زمانی که «فرمود:  شنیدم که می جگوید: از پیامبر  عمروبن عبسه می
نده خودش دارد، بخش پایانی شب است، خداوند در آن زمان بیشترین نزدیکی را با ب

چنین  ،کنند توانی جزو کسانی باشی که در آن لحظه خدا را یاد می پس اگر می
   .)٤(»کن

 .۷۸۷، حدیث شماره ۵۴۳، ص ۱ج به روایت مسلم، -١
، ۸۱۱، ص ۲ج و مسلم، ۵۸۶۱، حدیث شماره ۳۱۴، ص ۱۰ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٢

 .۷۸۲حدیث شم اره 
، حدیث ۵۲۱، ص ۱ج و مسلم، ۱۱۴۵، حدیث شماره ۲۹، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٣

 . لفظ از بخاری.۷۵۸شماره 
و گفته که این حدیث حسن و  ۳۵۷۹، حدیث شماره ۵۷۰، ص۵ج به روایت ترمذی، الجامع، -٤

 صحیح و غریب است.
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 بحث ششم: تالوت قرآن
 خداوند فرموده است:

ْ سۡ ٱفَ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ قُرِئَ  �َذا﴿ ْ  ۥَ�ُ  َتِمُعوا نِصُتوا
َ
 .]۲۰۴عراف: اال[ ﴾٢٠٤ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  َوأ

و چون قرآن خوانده شود، پس به آن گوش فرا دھید، و خاموش باشید، تا  «
 .» مشمول رحمت شوید

آیه گوش فرادادن به قرآن و سکوِت ھمراه با خشوع در برابر آن است و  موضوع این
از جانب  »لعلَّ «است، زیرا کاربرد لفظ این آیه رحمت را برای چنین کسی واجب نموده

ھیچ چیز به اندازه گوش «گوید:  رساند. لیث پسر سعد می عیت را میخدا وجوب و قط
 .)١(»شود فرا دادن به قرآن باعث جلب رحمت نمی

گیرد و  ھای تالوت قرآن را فرا می که رحمت خداوند حلقهاند  بیان فرموده جپیامبر 
د. در حدیثی آمده است که زنن می مالئکه به خاطر احترام و ارزش آنان، دورشان حلقه

ھای خدا گرد ھم آیند و به تالوت و  ھرگاه گروھی در یکی از خانه«فرمود:  جپیامبر 
ھا آنشود، رحمت خدا  مطالعه کتاب خدا بپردازند به طور یقین بر آنان آرامش نازل می

د تند و خداوند نزد حاضران بارگاه خوایس می گیرد، مالئکه گرداگرد آنان را در بر می
 .)٢(»کند یادشان می

در بیان ارزش تالوت قرآن، برخی امور غیبی را که ھنگام تالوت، برای  جامبر پی
مانند این که قرآن در روز قیامت برای  اند. شوند برای ما آشکار نموده فرد حاصل می

کند و یا این که سوره بقره و آل عمران به دفاع از تالوت کننده  اران خود شفاعت میی
 .)٣(پردازند یم خود

که جایگاه انسان مسلمان را  استأثیر قرآن را چنین بیان کردهحدیث دیگری ھم ت
در روز قیامت به کسی که یار و «: استفرموده جکند. پیامبر  روز قیامت تعیین میدر 

که در دنیا آن را گونه  ھمان شود قرآن بخوان و باال برو و ھمراه قرآن بوده گفته می
ایگاه تو برابر است با آخرین خواندی اکنون نیز با ترتیل بخوان، و بدان که ج می شمرده

 .۹، ص ۱ج قرطبی، جامع احکام قرآن، -١
 .۲۶۹۹، حدیث شماره ۲۰۷۴ص  ۴ج به روایت مسلم، -٢
 .۲۶۹۹، حدیث شماره ۲۰۷۴، ص ۴ج به روایت مسلم، -٣
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 .)١(»خوانی ای که می آیه
ھا ھا براساس میزان عالقه آن انسان که جایگاه استدر حدیث دیگری ھم بیان شده

تر شود و ھر اندازه که تالوت آنان بیشتر باشد و معانی آن را بھ به قرآن تعیین می
کار گیرند، خداوند نیز به ھمان  تر به آن را درست ھای احکام و راھنماییبفھمند و 

چنین آمده  جای از پیامبر  بخشد. در فرموده می شان را برتری اندازه ارزش و جایگاه
کند و  ھا را باال برده و عزیز می خداوند به وسیله این قرآن گروھی از انسان«است: 

 .)٢(»سازد می گروھی را پایین برده و ذلیل
ھا بستگی دارد. دلی به طور ھا نیز به میزان حضور قرآن در آن آبادانی و ویرانی دل

کامل آباد است که قرآن را به طور کامل حفظ باشد و دلی ھم که از قرآن چیزی را 
: این مفھوم را چنین بیان نموده است جامبر نباشد به طور کامل ویران است. پی حفظ

 جپیامبر  .)٣(»ای ویران است چیزی از قرآن نباشد مانند خانهو کسی که در درون ا«
زیرا افراد آن  است،شود به قبر تشبیه نموده ھا تالوت نمیھایی را که قرآن در آن خانه

ر اند. ایشان این ام از عبادت و تالوت قرآن دست کشیدهخانه مانند مردگانی ھستند که 
خوانده شود، راه شیاطین به  »بقره«وره ای س اند که در ھر خانه غیبی را ھم بیان کرده

ھای خود را به  خانه« آمده است: ند. در حدیثکن جا فرار میانه بسته شده و از آنآن خ
در آن خوانده  »بقره«وره ای که س کنید و بدانید که شیاطین از خانهقبرستان تبدیل ن

 .)٤(»کند شود فرار می
کند،  می یا و سایر امراضی که آن را آلودهقرآن مانند یک قلعه، قلب را از شرک و ر

دھد و جان و مال  ن قلب را از نفوذ شیاطین نجات مینماید. ھمچنی محافظت می
 کند. انسان را محافظت می

ای ابوھریره «در حدیث ابوھریره مربوط به نگھداری اموال زکات چنین آمده است: 
 الکرسی را از اول تا آخر بخوان. ةھرگاه خواستی که در بستر خواب روی، آی

و گفته: حسن و صحیح است و ابوداود،  ۲۹۱۴، حدیث شماره ۱۷۷، ص ۵ج به روایت ترمذی، -١
 .۱۴۶۴، حدیث شماره ۱۵۳، ص ۲ج السنن،

 .۸۱۷، حدیث شماره ۵۵۹، ص ۱ج مسلم، به روایت -٢
 و گفته: حسن و صحیح است. ۲۹۱۳، حدیث شماره ۱۷۷، ص ۵ج به روایت ترمذی، الجامع، -٣
 .۷۸۰، حدیث شمار ۵۳۹، ص ۱ج به روایت مسلم، -٤

 

                                         



 ٤٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

ح از طرف خداوند یک در ادامه به من گفت: با خواندن این آیه پیوسته تا صب
 .)١(»به تو نزدیک شود تواند نمی توست و ھیچ شیطانی نگھبان محافظ

نور داده شده که به پیامبران قبل دو پیامبر ما را بشارت داده که به او  ÷جبرئیل 
. جبرئیل گفت: »آیات آخر سوره بقره«و  »الکتاب ةفاتح«است؛ یعنی از او داده نشده 

 .)٢(»شود ای محمد ھر حرفی از این دو آیه را بخوانی نور آن به تو داده می«
ی آخر سوره بقره را بخواند، برای  کس در شب دو آیهھر«در حدیثی آمده است 

رفع اندوه و رھا شدن از غم ھا، مایه  . قرآن بھار دل)٣(»ت او در آن شب کافی استظحفا
است؛ ھم بوی خوش دارد، ھم طعم  خواند مانند ترنج ؤمنی که قرآن میاست و فرد م

کند و با درخشش خود لباسی از نور بر او  . قرآن قلب مؤمن را پر از نور می)٤(خوش
 یابد. مییرد و در اطراف او تجلی گ پوشاند. و در نتیجه نور از رفتار مؤمن باریدن می می

يۡ  �َۡ�َ  َ�ٰ �َسۡ  نُورُُهمۡ ﴿
َ
يۡ  ِديِهمۡ �

َ
ٓ  َ�ُقولُونَ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�ِ� تۡ  َر�ََّنا

َ
ٓۖ  فِرۡ غۡ ٱوَ  نُوَرنَا َ�َا ِممۡ �  إِنََّك  َ�َا

 ٰ  .]۸التحریم: [ ﴾قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
(و ھنگام خاموش شدن  شان در حرکت است نور مؤمنان، پیشاپیش و در سوی راست«

ن به بھشت (تا در پرتو آ گویند: پروردگارا! نور ما را کامل گردان منافقان) مینور 

 .»برسیم) و ما را ببخشای
کند. این مطلب را  افت میخواند یک حسنه دری برای ھر حرفی که می قرآن خواننده

از کتاب خدا را بخواند، یک حسنه ھرکس یک حرف «چنین بیان فرموده است:  جپیامبر 
گردد، منظورم این نیست که  می برای نزد خداوند ده برا شود و ھر حسنه یه مبرایش نوشت

 .)٥(»یک حرف است »م«یک حرف و  »ل«یک حرف،  »الف«یک حرف است بلکه  »الم«

 .۲۳۱۱، حدیث شماره ۴۸۷، ص ۴ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۳۱۱، حدیث شماره ۵۵۴، ص ۱به روایت مسلم، ج -٢
حدیث  ،۵۵۵، ص ۱، و مسلم، ج۵۰۰۹، حدیث شماره ۵۵، ص ۹به روایت بخاری، فتح الباری، ج -٣

 . لفظ حدیث از بخاری است.۸۰۸شماره 
، ۵۴۹، ص ۱و مسلم، ج ۵۴۲۷، حدیث شماره ۵۵، ص ۹مفھوم حدیث بخاری؛ فتح الباری، ج -٤

 .۷۹۷حدیث شماره 
و گفته حسن و صحیح و غریب  ۲۹۱۰ث شماره ، حدی۱۷۵، ص ۵به روایت ترمذی، الجامع، ج -٥

 است.

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٤٤

گردد. این  از مردم به خاطر ضعف آموزش، تالوت قرآن بر آنان دشوار می یبسیار
افراد نزد خداوند دو اجر دارند: یکی برای تالوت و یکی به خاطر تحمل سختی آن. در 

ای  وت قرآن مھارت دارد ھمراه مالئکهجایگاه کسی که در تال« حدیث آمده است:
ھستند و کسی که در خواندن آن لکنت خواھد بود که نویسنده اعمال و گرامی و نیکو 

 .)١(»شود دو پاداش خواھد داشت دارد و با مشکل مواجه می
خواند و الفاظ آن و مخارج حروف را مراعات  البته فردی که قرآن را به خوبی می

شود از فردی که چنین   کند و دچار اشکال و اشتباه نمی میدر آن توقف ن کند و می
ای خواھد بود  واالتری دارد و جایگاه او در قیامت در ردیف مالئکهتوانایی ندارد منزلت 

اند. شکی نیست که تالوت  شدند و مطیع خداوند بوده تاده میفرس انکه نزد پیامبر
 شود ظم قرآن به صورت ھمیشگی باعث دوام حفظ و مھارت در خواندن مینروزانه و م

وع به آن گوش فرا دھد و تصور خش است که در قرآن تدبر کند و با و بر فرد مؤمن الزم
 اکنون  قلبش از خشوع لبریز گردد، گویا ھم شنود تا با این تصور کند کالم خدا را می

 ھا و نور قرآن تدبر کند مؤمن باید در معانی، حقایق، نیکیشود. فرد  قرآن به او نازل می
و بدون  و ھنگام تالوت به این مسئله توجه کند که فقط قرآن است که وحی خالص

نعمت خدا برای امت مسلمان است که ترین  قرآن بزرگ بر دارد. تحریف خدا را در
امروزه گوش فرا دادن به آن را با فراھم کردن وسایل ارتباطی جدید برای ھمه آسان 

 تواند به آن گوش دھد، حتی اگر آن را یاد نگرفته باشد... که بخواھد میھرکس  کرده و
فردی برایش قرآن بخواند و ایشان به آن گوش دھد.  دوست داشت که جپیامبر 

کرد که با صدای زیبا قرآن  می ھنگام تالوت زیبا بود و مردم را امر جپیامبر صدای 
ای «داد، آن را پسندید و فرمود:  می بخوانند. یک بار به صدای ابوموسی اشعر گوش

 .)٢(»انند آھنگ آل داود عنایت شده استابوموسی به تو آھنگی م
. »برایم قرآن بخوان«به من فرمود:  جمسعود روایت شده که گفت: پیامبر از ابن 

ن دوست دارم که از م«ه قرآن بر شما نازل شده؟ فرمود: گفتم: من بخوانم؟ در حالی ک

 .۷۹۸، حدیث شماره ۵۵۰، ص ۱ج مسلم، به روایت -١
، حدیث ۵۴۶، ص ۱ج و مسلم، ۵۰۴۸، حدیث شماره ۹۲، ص ۹ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٢

 .۷۹۳شماره 

 

                                         



 ٤٥ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

: را شروع کردم، وقتی به آیه »نساء«: من سوره گوید ابن مسعود می .»دیگران بشنوم

ةِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ   ،]۴۱النساء: [ ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

شان)آنگاه که از ھر امتی گواھی آوریم، و تو را بر اینان  چگونه است (حال پس«
 »گواه آوریم؟

و من دیدم که چشمان او از  .»وانکافی است، دیگر نخ«: بر فرمودسیدم پبامر
 .)١(اشک لبریز شده است

دند. عبدالّله بن مسعود دا می به یادگیری و آموختن قرآن اھمیت جاصحاب پیامبر 
بر شما الزم است که به قرآن توجه کنید، زیرا قرآن میھمانی و سفره «گفت:  می

یرا علم با تواند از سفره خدا برگیرد، باید چنین کند ز که میھرکس  خداست، پس
 .)٢(»شود حاصل مییادگیری 

ر آن ھای خاصی را یاد بگیرند که د سوره کرد به مردم توصیه می سعمربن خطاب 
فرمود: (سوره بقره و نساء و مائده و  میو اھا وجود داشت. ھا احکام مورد نیاز آن سوره

زنان ھم توصیه . ایشان به )٣(ھا ھست) حج و نور را یاد بگیرید زیرا فرائض خدا در آن
 .)٤(را یاد بگیرند زیرا احکام بانوان در آن ھست »نساء«فرمود که سوره  می

معتقد بود که مردم نباید غیر از قرآن به چیز دیگری مشغول  سحضرت عمر 
باشند. واضح است که ھدف ایشان این بوده که مسلمانان برای دینداری یک مرجع 

اند، مخصوصًا با توجه وقلب و ذھن آنان ریشه بد داشته باشند تا معانی و مفاھیم آن در
به این که جامعه اسالمی تازه با قرآن آشنا شده بود. ایشان به گروھی از اصحاب که 

فر به عراق را داشتند چنین فرمود: (شما نزد گروھی از مردم سبرای آموزش آن قصد 
شود پس با  می آنان مانند صدای کندوی زنبور عسل شنیده روید که صدای تالوت می

بیان احادیث آغازگر بحث نباشید تا آنان نیز با سؤال و جواب در این باره شما را از 

حدیث ، ۵۵۱، ص ۱ج و مسلم، ۵۰۵۵، حدیث شماره ۹۷، ص ۹ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 لفظ حدیث از بخاری است. ۸۰۰شماره 

، و گفته: بَزار ھم در حدیثی طوالنی با رجال موثق آن را ۱۲۹، ص ۱ج ھیثمی، مجمع الزواند، -٢
 روایت کرده است.

 .۲۲۴، ص۱متقی ھندی، کنزالعّمال، ج -٣
 ھمان منبع. -٤

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٤٦

ھای  پرداختن به قرآن باز ندارند. قرآن را خالص به آنان عرضه کنید و کمتر از روایت
 سحضرت عمر  .)١(که من ھم شریک عمل شما ھستم) استفاده کنید، بروید جپیامبر 

ای خطاب به امیران خود نوشت که ھر سربازی را که حافظ قرآن  د نامهبا اجتھاد خو
ھا را برای ت آنان مالی به ایشان ببخشم و آناست نزد من بفرستید تا به خاطر کرام

که در آن زمان والی بصره - آموزش مردم به نقاط مختلف بفرستم. ابوموسی اشعری
جانب من سیصدوچند نفر حافظ  نوشت: [ای امیرالمؤمنین] از سدر جواب عمر  -بود

 .)٢(قرآن نزد تو فرستاده شد
ھای مختلف  توان حافظان قرآن را که در آن زمان در سرزمین می از این روایت

با این اقدام در  ساسالمی پراکنده بودند در حد ھزاران نفر تخمین زد و حضرت عمر 
شان تعیین  این صدد بود که جایگاه اجتماعی آنان را باال ببرد و درآمدی ماھیانه برای

کند تا با فراغت به آموزش قرآن به مردم مشغول باشند و برای این کار نیازی به 
مردم دارای کفایت باشند،  ته باشند و با علم و مال خود نزدگرفتن ُمزد از مردم نداش

 ست باال بھتر از دست پایین است.زیرا د

 او موافقت کرده است.انسته و ذھبی ھم با د، و آن را صحیح ۱۰۲، ص ۱ج حاکم، المسند رک، -١
 ، به نقل از ابن زنجویه.۲۱۷، ص ۱ج متقی ھندی، کنزالعمال، -٢

 

                                         



 

 

 

 

 های قلبی در تربیت نقش عبادتفصل دوم: 

 بحث اول: محبت خداوند و راه رسیدن به دوستی او
 دھد: قرار میدارد و محبتش را در مردم  خداوند، مؤمن صالح را دوست می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  .]۹۶مریم: [ ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسَيجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ا (در نظر ھا رند و نیکوکار شدند خدای رحمان آنآنان که به خدا ایمان آورد اھمان«

 .»اندگرد خلق و حق) محبوب می
کند، متنفر است و  افق و یا کسی که گناھان بسیار میکافر، من اما خداوند از انسان

دھد. گاھی چنین انسانی، پول بسیاری خرج  فرت او را در دل مردم ھم قرار مین
دھد و برای برخورد زیبا با مردم و ایجاد  می کند، خدمات بسیاری به مردم ارائه می

اندازد،  می به زحمت ھا خود را بسیارو انجام امورات و رفع مشکالت آن دوستی با آنان
د. این امر یک علت غیبی راما در دل آنان اثری از محبت صادقانه برای او وجود ندا

گاه خداوند ھر«: استیان فرمودهآن را برای ما چنین ب جدارد که محمد مصطفی 
گوید: من فالنی را  خواند و به او می ای را دوست داشته باشد، جبرئیل را فرا می بنده

 فرمود: از آن پس جبرئیل ھم او را جپس تو ھم دوستش بدار. پیامبر  رمدوست دا
گوید: ای اھل آسمان! خداوند فالن بنده  دھد و می دارد و در آسمان ندا می دوست می

سمان ھم دوستش دارد، پس شما ھم دوستش بدارید. در نتیجه اھل آ را دوست می
محبت آن شخص بر روی زمین ھم از آن مقبولیت و پس  فرمود: جدارند. پیامبر  می

 دھد و ای نفرت داشته باشد، جبرئیل را ندا می گیرد. اما ھرگاه خداوند از بنده قرار می
 ج: من از فالن شخص نفرت دارم، پس تو ھم از او نفرت داشته باش، پیامبر فرماید می

 دھد و میکند و در میان اھل آسمان ندا سر  فرمود: پس جبرئیل ھم از او نفرت پیدا می
گوید: خداوند فالن شخص را منفور قرار داده پس شما ھم از او نفرت داشته باشید.  می

ن کنند و پس از آ می ی اھل آسمان از او نفرت پیدا فرمود: در نتیجه ھمه جپیامبر 
 .)١(»گیرد نفرت او روی زمین ھم قرار می

 .۲۶۳۷، حدیث شماره ۲۰۳۰، ص ۴ج به روایت مسلم، الصحیح، -١
                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٤٨

قلب خود را با  .بایدن که شخصی به محبت خدا و خشنودی او دست یابدبرای ای
عبادت نیکو و عمل صالح زنده گرداند، زیرا ایمان با این  ، تالوت قرآن  ،ذکر و شکر

گردد. چیزی که باعث تغذیه ایمان و تقویت در قلب تقویت میشود و  اعمال آبیاری می
شود قرآن است البته اگر در آیات آن تدبر شود، معانی آن فھم گردد و ھنگام  آن می

ه درخت تاک تشیبه سب رضای خدا لحاظ شود. قرآن درخت ایمان را بتالوت آن ک
 [درخت انگور] نامیده است. خداوند فرموده: قلب مؤمن را تاک جکرده و پیامبر 

لَمۡ ﴿
َ
َب  َف َكيۡ  تَرَ  � ُ ٱ َ�َ  .]۲۴ابراھیم: [ ﴾َطّيَِبةٍ  َكَشَجَر�ٖ  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  �َّ
-کلمه پاکیزه را به درخت پاک و زیبایی مثل زده چگونه خداای رسول، آیا ندیدی که «

 .»است
و  »امید زیرا این لفظ برای مسلمان، الیق استنن »ُکرم«انگور را « ھم فرمود: جپیامبر 

 .)١(»است »ُکرم«است زیرا قلب مؤمن  »ُکرم«نگور انگوئید «در روایتی دیگر فرموده: 
ی مسائل انسان  دانسته که مایه اصالح ھمهاین  در اھمیت اصالح قلب را جپیامبر 

ال«: استاست و فرموده
َ
ََسدِ  يِف  َو�ِنَّ  أ

ْ
ََسدُ  َصلَحَ  َصلََحْت  إَِذا ُمْضَغةً  اجل

ْ
 فََسَدْت  َو�َِذا لُكُّهُ  اجل

ََسدُ  فََسدَ 
ْ
ال لُكُّهُ  اجل

َ
َقلُْب  َوِ�َ  أ

ْ
گوشتی ھست که اگر  بدانید که در بدن انسان تکه« .»ال

گردد، آن  شود و اگر فاسد شود ھمه بدن او فاسد می ی بدن انسان اصالح می مهاصالح شود ھ

 .)٢(»تکه گوشت، قلب است
ھای وجود محبت بنده نزد خدا این است که ھرگاه مرتکب گناه شود به  یکی نشانه

 :استکند. خداوند فرموده سرعت توبه می

. قابل توجه است که اعراب به ۲۲۴۷، حدیث شماره ۱۷۶۳، ص ۴ج به روایت مسلم، الصحیح، -١
در  _ گفتند. زیرا شراب انگور می» ُکرم«آمد  ست میانگور، درخت انگور و شرابی که از انگور به د

شریعت، استفاده از این لفظ را برای مورد فوق،  شد. باعث کرامت و بخشش می نظر آنان _
شدند و به یاد شراب  شنیدند و تحریک می ناپسند دانست، زیرا چه بسا که مردم این لفظ را می

قلب مؤمن و خود  برای» کرم«لفظ نمود که ری آو یاد ص افتاند، به ھمین خاطر، رسول اکرم می
زیرا مؤمن، سرچشمه کرم و بخشش است. (شرح امام نووی بر صحیح  ،مؤمن شایسته است

 مسلم). مترجم.
، ۱۲۲۰، ص ۳ج و مسلم، الصحیح، ۵۲، حدیث شماره ۱۲۶، ص ۱ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٢

 .۱۵۹۹حدیث شماره 

 

                                         



 ٤٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َو�ُِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ  .]۲۲۲: بقرةال[ ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
ور از ھر آالیش را ھمانا خدا آنان را که پیوسته به درگاھش توبه کنند و پاکیزگان د«

 .»دارد دوست می
 رفتار بنده است. ھا، ظھور آثار تقوی در از این نشانه یکی دیگر

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]۲: توبة[ال ﴾ُمتَّقِ�َ ل
 .»دارد دوست میکه خدا متقیان را «

گناه و انجام فرائض و رھا کردن  رھیز از شرک و امور حرام و شبھهپ تقوی به معنی
در حدیث  مسائلی است که مباح و حالل است به خاطر ترس از افتادن در ورطه گناه.

تواند به درجه متقین  بنده نمی«ست: چنین روایت شده ا جعطیه السعدی از پیامبر 
واقع شدن در امور حرام ترک  مور مباح را به خاطر ترس ازبرسد تا زمانی که ا

 .)١(»نماید
خدا، ظھور حالت توکل است یعنی ھنگام  ھای محبت بنده نزد از دیگر نشانه

 سپارد. را به خدا می ده از اسباب و وسایل مشروع، کارخوداستفا

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ِ�َ ل  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾ُمَتَوّ�ِ
 .»که بر او اعتماد کنند دوست دارد آنان را که خدا«

کردید،  می که شایسته خداست بر او توکلگونه  اگر شما آن« فرموده: جپیامبر 
رود و  داد که صبح با شکم خالی بیرون می می خداوند مانند آن پرنده به شما روزی

 .)٢(»گردد برمیغروب در حالت سیری 
 .این است که جزو نیکوکاران باشد بنده ھای محبت خدا برای یکی دیگر از نشانه

حۡ ﴿
َ
ْۚ ِسُنوٓ َوأ َ ٱ إِنَّ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۹۵: بقرةال[ ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل

 .»دارد ه خدا نیکوکاران را دوست میو نیکویی کنید ک«
ت و اطاعت و در نی با پروردگارش یعنی هابطگویند که در ر محسن به کسی می

بندگان خدا ھم چنین باشد، یعنی برای  با نیکوکارانه رفتار کند و ندی به سنت،بپای

، ص ۴و ترمذی، الجامع، ج ۴۲۱۵، حدیث شماره ۱۴۰۹، ص ۲ن، جبه روایت ابن ماجه، السن -١
 و گفته که حسن غریب است. ۲۴۵۱، حدیث شماره ۶۳۴

 و گفته که حسن و صحیح است. ۲۳۴۴، حدیث شماره ۵۷۳، ص ۴ج ، الجامع،به روایت ترمذی -٢
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ھای زندگی مددکارشان باشد و اگر  مخلوقات خدا نیکی و خیرخواھی کند، در سختی
ھا صدقه دھد و اگر دارای نفوذ و تأثیر بود، نیازھایشان را  توانایی مالی داشت به آن

ت به آنان خودداری کند. عیب آنان برطرف سازد، ھمچنین از آزار رساندن و سخن زش
 شان شایعه ندھد. را بپوشاند و اخبار نادرست و منفی را میان

ھای محبوبیت بنده نزد خدا این است که ھنگام بال و مصیبت  یکی دیگر از نشانه
 ناک صبور باشد. پرھیز از امور حرام و مسائل شبھهجزو صابران باشد و برای 

ُ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  .]۱۴۶آل عمران: [ ﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ
 .»دارد دا صابران را دوست میکه خ«

خستگی، بیماری، نگرانی، گونه  ھیچ مسلمان، دچار«فرموده است:  جپیامبر اکرم 
ناھانش را ھا گ شود مگر این که خداوند به وسیله آن ناراحتی، گرفتاری و غمی نمی

 .)١(»شود گناھانش می رود باعث کفاره یپایش فرو م هببخشد. حتی خاری که  می
ھای این محبت آن است که قلب مؤمن پاک و پذیرای معانی قرآنی  از دیگر نشانه

ھا خللی به آن وارد نکند و در نتیجه،  ھا و شھوت باشد، با نور ایمان لبریز گردد و شبھه
 مؤمن که راه ھدایت و حق و خیر را بشناسد و از گمراھی و باطل و شرور کناره گیرد.

معیارھای الھی در  قلبی باصفا و پاکی دارد و با استعداد زیبایی که برای پذیرش چنین
تواند میان خیر و شر تفاوت قائل شود. قلب مؤمن نازک و نسبت  آن ھست به آسانی می

به بندگان صالح خدا لبریز از رحمت است و در طلب حق و مخالفت با دشمنان حق، 
ستاره فروزان و درخشنده است و خداوند سخت و خشن است، قلب مؤمن مانند یک 

 آن را چنین وصف نموده است:

ُ ٱ﴿ َ�ٰ ٱ نُورُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ  َمَثُل  ِض� �ۡ� ۖ ِمۡص  �ِيَها �ٖ َكوٰ َكِمشۡ  ۦنُورِه ۡ ٱ َباٌح  ِ�  َباحُ ِمۡص ل

�ََّها لزَُّجاَجةُ ٱ زَُجاَجةٍ� 
َ
َ�ٰ  َشَجَر�ٖ  ِمن يُوقَدُ  ُدّرِيّٞ  َكٞب َكوۡ  َك�  �ِيَّةٖ َ�ۡ  �َّ  ُتونَةٖ َز�ۡ  َرَ�ةٖ مُّ

ۚ  هُ َسسۡ َ�مۡ  لَمۡ  َولَوۡ  ءُ يُِ�ٓ  ُتَهاَز�ۡ  يََ�ادُ  �ِيَّةٖ َغرۡ  َوَ�  ٰ  نُّورٌ  نَاٞر ُ ٱ ِديَ�هۡ  نُورٖ�  َ�َ َّ�  ِ  ۦِ�ُورِه
ۚ �ََشآ  َمن ُ ٱ ُب َو�َۡ�ِ  ُء  ٱ �َّ

َ
ُ ٱوَ  لِلنَّاِس�  َل َ�ٰ مۡ ۡ�  .]۳۵النور: [ ﴾٣٥ َعلِيمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ

ی است که در آن زمین است، نور خدا مانند چلچراغ ھا و گر آسمان خدا روشن«
چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حباب درخشانی که انگار ستاره فروزان 

 .۵۶۴۲و  ۵۶۴۱، حدیث شماره ۱۰۳، ص ۱۰ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١

 

                                         



 ٥١ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

نی (به ز درخت پربرکت زیتوشود (که) ا است و این چراغ (با روغنی) افروخته می
الص است) (آن روغن به حدی پالوده و خ .ربیآید) که نه شرقی است و نه غ دست می

، نوری است بر فراز نوری، ور شود خواھد شعله خود بدون تماس آتش می ار خود بهانک

 .»کند که را خواھد به نور خود رھنمود میخدا ھر
 :استنور خداوند در روز قیامت در اطراف مؤمنان در حرکت است. خداوند فرموده

يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �َسۡ  نُورُُهمۡ ﴿
َ
يۡ  ِديِهمۡ �

َ
ٓ  َ�ُقولُونَ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�ِ� تۡ  َر�ََّنا

َ
 .]۸یم: حرالت[ ﴾نُوَرنَا َ�َا ِممۡ �

و سوی راست آنھا (رو به بھشت) در  ر ایمان و عمل صالح [ایشان، پیشاپیشنو«
کنند  بینند رو به درگاه خدا می ن آن را میاحرکت است] وقتی خاموش شدن نور منافق

 .»پرودگارا! نور ما را کامل گردانگویند:  و [می
اش، سینه گشادی و دلگرمی به ھدایت  محبت خدا به بنده یکی دیگر از عالئم

 خداست.

ُ ٱ يُرِدِ  َ�َمن﴿ ن �َّ
َ
ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥِديَهُ َ�هۡ  أ ن يُرِدۡ  َوَمن ِم� َ�

َ
 َعۡل َ�ۡ  ۥيُِضلَّهُ  أ

َما اَحرَجٗ  َضّيًِقا ۥَرهُ َصدۡ  َّ�
َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما � لسَّ ٰ  ءِ ُ ٱ َعُل َ�ۡ  لَِك َكَ�  َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ �َّ

ِينَ ٱ  .]۱۲۵االنعام: [ ﴾١٢٥ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ
ن گرداند و که را خدا ھدایت او خواھد قلبش را برای پذیرش اسالم باز و روشپس ھر«

پذیرفتن ایمان تنگ که را خواھد گمراه نماید (به حال گمراھی واگذارد) دل او را از ھر
خواھد از زمین بر فراز آسمان رود. این چنین خدا آنان  و سخت گرداند که گویی می

 .»گرداند گروند مردود و پلید می نمی را که به حق
گونه بیان فرموده تفسیر این آیه را این جروایت ابن مسعود آمده که پیامبر در 

 جی تفسیر آن از پیامبر  آیه درباره گوید: ھنگام نزول این می سابن مسعود « :است
یابد.  قلب شود، قلب وسعت و گشایش می فرمود: ھرگاه نور وارد جپرسیده شد پیامبر 

مردم گفتند: آیا این گشادگی قلب، نشانه و عالمتی دارد که با آن شناخته شود؟ 
یای از دنگیری  فرمود: بازگشت از مشغولیت دنیا و پرداختن به سرای جاویدان و گوشه

 .)١(»اصل کردن برای مرگ، نشانه آن استگی حدغرورآمیز و آما

  .۲۷، ص ۸ج طبری،تفسیر  -١
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 وتوفیق الھی است یک کند که ھدایت  آیه و حدیثی که ذکر کردیم به روشنی بیان می
گشاید و با ورود نور ایمان  می اش را برای آن کند، سینهھرکس  وند بخواھد نصیباگر خدا

گردد و اگر برای کسی گمراھی  یابد و گشاده می به داخل آن، قلب آن شخص وسعت می
گردد و نور ایمانی به  شود و در برابر اسالم تنگ می بخواھد قلب او منقبض و کوچک می

ی گردد. خداوند در قرآن برا کند. پس به قلبی تنگ و بسته تبدیل می داخل آن نفوذ نمی
مشتق شده و به  »َحَرَجه«از  »َحَرج«است. کار برده را به »حرج«چنین قلبی صفت 

در میان درختان دیگر قرار گرفته و کسی به آن دسترسی ندارد. گویند که  درختی می
به ھدایت یابی  دست یابد. صاحب چنین قلبی از نور ایمان به آن راه نمیمانند قلب کافر که 

دو کار برای او ھا ناتوان است، ھر رفتن در آسمانکه از باال گونه  ھمان عاجز و ناتوان است.
در ارتفاعات کشف  ناممکن و سنگین است. علم جدید مشکل تنفس را ھنگام باال رفتن

و پایین بودن فشار ھواست. این  ی جویطبقات باال یق بودن ھوا درکرده و آن ھم رق
 :استکند که فرموده کمک می ری زی مسئله را در فھم مراد خداوند در آیه

�ََّما﴿
َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما  .]۱۲۵األنعام: [ ﴾ءِ لسَّ

 .»کند سمان صعود میآسوی  به گوئی«

﴿ ٰ ُ ٱ َعُل َ�ۡ  لَِك َكَ� ِينَ ٱ َ�َ  َس لّرِجۡ ٱ �َّ  .﴾ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ
 .»آورند نمی سازد که ایمان میبدین منوال خداوند عذاب را بھره کسانی «

 این آیه عذاب است. در »رجس« منظور ازکه 
در آیات بسیاری از قرآن کریم، نزدیکی ایمان به خوشبختی و نزدیکی کفر به 

 :استبدبختی توضیح داده شده است. خداوند فرموده

ا﴿   فَإِمَّ
ۡ
 .]۱۲۳طه: [ ﴾َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ َ�َمنِ  ىُهدٗ  ّمِّ�ِ  تِيَنَُّ�ميَأ

از من پیروی کند نه  سکشما راھنمایی بیاید آن ھنگام ھر پس اگر از جانب من برای«

 .»گمراه شود و نه شقی و بدبخت گرددھرگز 

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  َمنۡ ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  ةٗ َحَيوٰ  ۥيِيَنَّهُ فَلَُنحۡ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ  َطّيَِبٗة

جۡ  زِ�َنَُّهمۡ َوَ�َجۡ 
َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ  .]۹۷النحل: [ ﴾٩٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

» دراین دنیا«و اهمومن باشد، ب کارشایسته انجام دھد و چه مرد چه زن وکس ھر«
متوّسط  کارھای خوب و«پاداش » دنیاآن در«و  بخشیم می زندگی پاکیزه وخوشایندی

 .»داد بق بھترین کارھایشان خواھیمط بر آنان را» عالی و
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عۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
هُ َوَ�ۡ  َضنٗ�  َمِعيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  رِيذِكۡ  َعن َرَض أ �ۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُ�ُ

َ
 ﴾١٢٤َ�ٰ أ

 .]۱۲۴طه: [
و ھرکس از یاد من اعراض کند ھمانا (در دنیا) معیشتش تنگ شود و روز قیامت «

 .»نابینا محشورش کنیم
در این آیه قرآن است. عبدالّله بن عباس گفته: خداوند این را به  منظور از ذکر

وای آن عمل کند، در دنیا گمراه نشود تعھده گرفته که اگر کسی قرآن بخواند و به مح
 و در آخرت بدبخت نگردد. سپس این آیه را خواند:

 .]۱۲۳طه: [ ﴾َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ َ�َمنِ ﴿
 .»گمراه شود و نه شقی و بدبخت گرددھرکه از راه من پیروی کند نه ھرگز «

ھای مختلف متفاوت است، مثًال  که تعریف زندگی پاک از نظر انسان شکی نیست
انسان مؤمن در حال ذکر خدا و تالوت قرآن یا ھنگام ھمکاری با برادران مؤمن در امور 

شتر در قیامت، احساس سعادت و آرامش ای بی و دنیایی آنان به امید کسب بھره دینی
یابد. در حالی که  کند و خوشبختی را در خنکی یقین و اطمینان قلب می و لذت می

ھای ناھنجار به حدی پایین و پست است که معنی زندگی پاک را  نگرش و ذوق انسان
دانند. که چنین  حّسی مانند خوراک و نوشیدنی و لباس و مقام و مال می ھای در لذت

 ھا است. برداشتی از زندگی پاک، قدر مشترک دنیای حیوانات و انسان
دارد، ایجاد رابطه محکم و  عاملی که روح را تغذیه و قلب را زنده نگه میترین   بزرگ

قرآن، مشغولیت بیشتر به ذکر، قرائت  ریقطز استوار با پروردگار است که آن ھم ا
قلب و روح  خلوص نیت امکان پذیر است.با سنت، اعمال خیر و نیک، ھمراه نمازھای 

ھاست و اگر مریض شد باید به معالجه آن پرداخت. اما  انسان ھمیشه در معرض بیماری
قبل از بیماری باید آن را حفاظت کرد و ایمنی الزم را به آن بخشید. در حقیقت روح 

 گردد که اگر صاحب آن، این مسئله را درک نکند شود و قلب مریض می ضعیف می
 :استقلبش خواھد مرد. خداوند فرموده

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ َميۡ  َ�نَ  َمن أ

َ
َثلُهُ  َكَمن �َّاِس ٱ ِ�  ۦبِهِ  ِ� َ�مۡ  �نُورٗ  ۥَ�ُ  َناوََجَعلۡ  هُ َ�ٰ َييۡ َفأ  ۥمَّ

لَُ�ٰ ٱ ِ�  ٰ  َهاۚ ّمِنۡ  ِ�َارِجٖ  َس لَيۡ  تِ لظُّ ٰ لِلۡ  ُزّ�ِنَ  لَِك َكَ� ْ  َما فِرِ�نَ َ�  ﴾١٢٢ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
 .]۱۲۲االنعام: [
جھل و ضاللت) بود، ما او را زنده کردیم و به او روشنی (علم و و آیا کسی که مرده («
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مانند کسی است که دیانت) دادیم تا به آن روشنی میان مردم (سرافراز) رود مثل او 
ر بد کافران جھل) فرو رفته و از آن به در نتواند گشت؟ (آری) کردا( ھای در تاریکی

 .»گر شده است چنین جلوه در نظرشان
د، جدا کردن حق و باطل، خیر و شر یقلب زنده پرداختن به سرای جاو ھای از نشانه

کس که با قلب خود، معروف ھر«: استو زیبا و زشت است. عبدالّله بن مسعود فرموده
 .)١(»و منکر را نشناسد، ھالک گشته است

ه باعث زنده گرداندن قلب مالی کاعترین  که گفتم] از جمله بزرگگونه  [ھمان
گاھی به شریعت و پایبندی به احکام آن است، و می  شود، شناخت خدا، اطاعت از او، آ

به آن با تدبر و نظر مداوم در قرآن کریم و یادگیری سنت ممکن است. یابی  دست
 :استخداوند فرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ٓ  رَّ ُدورِ ٱ ِ�  لَِّما ءٞ َوِشَفا  ىَوُهدٗ  لصُّ
ِ ٱ لِ بَِفۡض  قُۡل  ٥٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ٰ  ۦتِهِ َو�ِرَۡ�َ  �َّ ْ َيفۡ فَلۡ  لَِك َفبَِ� ا َخۡ�ٞ  ُهوَ  رَُحوا  ّمِمَّ

 .]۵۸-۵۷یونس: [ ﴾٥٨ َمُعونَ َ�ۡ 
ھا و ھدایت و  شفای دلای که ھمه پند و اندرز و  ای مردم عالم، به حقیقت نامه«

رحمت بر مؤمنان است از جانب خدایتان آمد. بگو که باید منحصرًا به فصل و رحمت 
یدتر از ثروتی است که آن بھتر و مف )خدا شادمان شوند (و به نزول قرآن مسرور باشند

 .»اندوزند که می
قرآن و منظور از  ،در این آیه »فضل الّله«از منظور «گفته:  ابوسعید خدری

. ھالل بن یساف که )٢(»قرار داده است آن است که شما را جزو پیروان آن »رحمت«
 استخداوند در این آیه فرموده«: استیک تابعی مطمئن و مورد اعتماد علماست گفته

تان کرده و به  آن ھدایتسوی  به که ای مسلمانان باید به خاطر اسالمی که خداوند
ای  شادمان باشید، این از ھمه طال و نقره استشدهشما آموزش دادهه ب خاطر قرآنی که
 .)٣(»اید بھتر است که جمع کرده

و اسناد آن صحیح است و ھیثمی گفته که رجال آن صحیح  ۸۵۶۴طبرانی، العجم الکبیر، شماره  -١
 .۲۵۷، ص ۷ج است. مجمع الزوائد،

 .۱۲۵، ص ۱۱ج طبری، تفسیر، -٢
 . ۱۲۴، ص ۱۱ج طبری، تفسیر، -٣
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چند که سطح فرھنگی و سن و ثر مھمی در نفوس مؤمنان دارد، ھر قرآن کریم ا
سال آنان متفاوت و ذوق آنان متنوع و فضای زندگی و زمانی که در طول چھارده قرن 

ھا و معانی  از روش در پی ھای مسلمان پی ھم فرق داشته است. نسلبااند  زیسته در آن
و قرآن کریم در رنگ دادن به شخصیت جامعه اسالمی و اند  کتاب خدا متأثر شده

و  انین رفتاریوزیبا و تعیین معیارھای اخالقی و ق ھای ارزشتشکیل بنیاد روانی و 
است. این تأثیر عمیق و دهجایگاه آن در ھستی و زندگی دنیایی بسیار اثرگذار بو

 -ھمیشگی قرآن نیاز به دلیل ندارد زیرا جزو مسّلمات است و نسل مسلمان معاصر ھم
خواند، از  می ھنوز کتاب خدا را -مادی عصر حاضر فرھنگعلی رغم طغیان 

گیرد تا با  شود و از قدرت معنوی و روحی آن کمک می مند می ھای آن بھره سرچشمه
ت متنوع و فشارھای وارده بر اعصاب و روان که از طرف زندگی مشکال ھای سخت، گره

ن شود مقابله کند، ھنوز ھم بسیاری از مردم برای ارزیابی خود به قرآ جدید وارد می
 کنند و به برگزیدگان گذشته و الگوھای خود اقتدا مراجعه و به دستورات آن عمل می

 متفاوت است. نمایند ھرچند که عمق فھم و سالمت رفتاری آنان می
ھای زیاد دشمنان باعث  شوند و مخالفت نمی دانشمندان از قرآن سیر«بدون شک 

. و انسان به نھایت )١(»یابد ھای آن پایان نمی گردد و عجائب و شگفتی کھنگی آن نمی
 رسد. آن نمی

انسان ھراندازه قرائت قرآن و تدبر در معانی آن را تکرار کند، مسائلی از قرآن برایش 
برد، مخصوصًا اگر این  می شود که از لحاظ روحی، فکری و رفتاری او را باالتر آشکار می

کار را با گشادگی خاطر و قلب و عقل باز انجام دھد. فھم صحیح در صورتی است که 
روی و تحمیل معانی ناالیق یا انحراف براساس اسلوب زبان عربی انجام گیرد و از زیاده

ھای دور از حق مانند عمل خوارج و معتزله و باطنیه،  ه تأویلدر معنی و آلوده شدن ب
دور باشد... خوارج منحرف بودند زیرا فھم آنان نادرست و عقل آنان ضعیف بود و 

ھا ھم منحرف بودند زیرا در مباحث عقلی  غالب بودند. معتزلی آناناعراب خشن بر 
ھمراھی و رفت و آمد با  فلسفی سیراب بودند. باطنیه نیز به دلیلغرق و از مسائل 

 ر از فیلسوفان قدیم گمراه بودند.تأثتصوف شرقی و غلبه تفسیر اشاری و 

آن را ضعیف دانسته  – ۲۹۰۶، شماره ۱۷۲، ص ۵ج و ترمذی، المسند، ۸۹و  ۸۸ج احمد، المسند، -١
، ۱ج و بیھقی، شعیب االیمان، ۵۵۵، ص ۱ج و حاکم، المسند رک، ۱۷۱، ص ۱ج و طبری، تفسیر،

 .۱۵۴ص 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٥٦

 گیرد که با شناخت از: فھم نیکو از کتاب خدا فقط زمانی صورت می
 تفسیر قرآن از قرآن -
 تفسیر پیامبر از قرآن -
 تفسیر اصحاب و تابعین از قرآن -
ب و معانی کلمات طبق کاربرد عر واعدعربی و رعایت ق و تفسیر براساس زبان -

در عصر نزول ھمراه باشد. زیرا قرآن به زبان قریش نازل شد. فھم قرآن بر این 
 مبنا ضامن تغذیه روح و عقل با انوار وحی الھی است...

﴿ ٰ وۡ  لَِك َوَ�َ�
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ِ�نَوَ�ٰ  ََّشا ۚ  ِمنۡ  ءُ � ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك  ِعَبادِنَا  طٖ ِصَ�
سۡ   .]۵۲الشوری: [ ﴾٥٢ َتقِي�ٖ مُّ

گونه بر تو (ای پیامبر) روحی (= قرآن کریم) را به فرمان خود وحی  و این «
کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری دانستی  کردیم، تو (پیش از این) نمی

کنیم، و  مان را که بخواھیم، ھدایت می قرار دادیم، با آن ھر کس از بندگان
 .»کنی مسلمًا تو (ای پیامبر) به راه راست ھدایت می

 راه رسیدن به والیت خدا
 :استخداوند فرموده

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  ٦٣ َ�تَُّقونَ  ِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ ِۚ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ�  ِخَرة َّ�  ٰ  لَِك َ�
 .]۶۴-۶۲یونس: [ ﴾٦٤ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ 

گاه باشید! ھمانا دوستان الله، نه ترسی بر آن« فرماید: خداوند در این آیه می ھاست، و  آ
کردند.  که ایمان آوردند، و پرھیزگاری می شوند. (ھمان) کسانی ھا غمگین می نه آن

برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است، سخنان الله تغییر ناپذیر است، این 

 .»ھمان کامیابی بزرگ است
اند. آنان  مؤمن ھستند و راه پرھیزکاری را در پیش گرفتهقرآن در وصف آنان گفته که 

با خدا و رسول راست و صادق ھستند و با ادای فرائض، انجام نوافل، دوری از نواھی و 
ا که در دنی است. خداوند متعال به آنان مژده دادهترسندمی پایبندی به تقوا از خشم خدا

بینند، به آنھا وعده بشارت  می شان دیگران برایبینند یا  ی رؤیای نیکو که خود می به وسیله
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ن ای جدھد. پیامبر  می شت به آنان مژدهشود و در قیامت با وعده بھ و خوشبختی داده می
در  »مژده«این چنین تفسیر کرد. یکی دیگر از مصادیق  شآیه را برای تعدادی از اصحاب 

دھد. مانند این که  می بندگان خودبه  ی است که خداوند از زبان پیامبرانھای آیه وعدهاین 
اری شود که خداوند از او خشنود است. در صحیح بخ در بستر مرگ به مؤمن مژده داده می

ھنگامی که مرگ به سراغ مؤمن بیاید او را به «فرمود:  جو مسلم روایت شده که پیامبر 
که آنچه  زدھند. در این ھنگام، ھیچ چیزی برایش ا می خشنودی و بخشش الھی بشارت

 .)١(»تر نیست در انتظارش ھست محبوب
بلکه این کند  که خداوند خالف وعده خود عمل نمی استدر آیه مذکور بیان شده

و رساند به شرطی که ایمان  نیا و آخرت برای مؤمنان به انجام میددر ھا را  ھا و مژده بشارت

ِ ٱ تِ لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ� ﴿دھند و این است معنی تقوی را مبنای عمل قرار  .]۶۴[یونس:  ﴾�َّ
روشن کرده گونه  ی خود این فرموده در را ارزش و جایگاه اولیای خدا جپیامبر 

کس یکی از اولیای من را دشمن بدارد، با او اعالم : ھراستخداوند فرموده«است: 
 تواند به من نزدیک شود با که با انجام فرائض میگونه  جنگ خواھم کرد، بنده من آن

ھا  ھا عالوه بر فرض ام ھمچنان با انجام سنت تواند چنین کند و بنده عمل دیگری نمی
محبوب من شد گوش  گردد و اگر او شود تا این که محبوب من می تر می نزدیکبه من 

او خواھم شد تا با آن بشنود، چشم او خواھم شد تا با آن ببیند، دست او خواھم شد تا 
به او با آن کار کند و پای او خواھم شد تا با آن راه رود و اگر از من چیزی بخواھد 

 .)٢(»ه من پناه آورد، پناھش خواھم دادبخشید و اگر بخواھم 
و دشمنی با آنان حرام است و به ھمچین صورت دوستی این اولیای خدا واجب 

 :استدشمنی با دشمنان خدا واجب و دوستی با آنان حرام است. خداوند فرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذواْ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ٓ أ  ِهمإَِ�ۡ  ُقونَ تُلۡ  ءَ ِ�َا

 ِ  ٱب
ۡ ِ ل ة  .]۱: ةالممتحن[ ﴾َمَودَّ
اید، ھرگز نباید کافران را که دشمن من و  کسانی که به خدا ایمان آوردهای «

 .»و طرح دوستی با آنھا افکنید بگیریدن خود یاراھستند، شما

 .۶۵۰۷، حدیث شماره ۳۵۷، ص ۱۱ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 .۶۵۰۲، حدیث شماره ۳۴۰، ص ۱۱ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٢
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ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َو�ُؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
َ ٱ َ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمُنوا  ُهمُ  �َّ

 .]۵۶-۵۵: المائدة[ ﴾٥٦ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ
اند،  ھا که ایمان آورده یار و ولی شما تنھا الله است، و پیامبراش و آن«

دھند.و  خشوع و فروتنی زکات را میدارند و آنان  با  که نماز را بر پا می (ھمان)کسانی
اند، دوست بدارد، (او از حزب الله  که ایمان آورده ھر کس الله و پیامبر او و کسانی

 .»است و) یقینًا حزب الله پیروز است
آن است  »...َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا«مقصود از این حدیث «: استن رجب فرمودهحافظ اب

ھا برای نزدیک شدن به خدای  ز آن با انجام سنتبا انجام فرائض و پس اھرکس  که
از درجه ایمان به درجه سازد و  می ود نزدیکخمتعال تالش کند، خداوند او را به 

رسد که با حضور قلب و مراقبت روحی  می دھد و آن شخص به جایی می ااحسان ارتق
معرفت خدای تعالی، بیند، در نتیجه قلب او از  می پردازد، گوئی که او را می به عبادت

گردد... و ھرگاه قلب او  محبت، عظمت، خوف، بزرگی، جالل و شوق دیدار او لبریز می
کند و چیزی از آثار  غیر خداست از قلب پاک می چه را کهز عظمت خدا لبریز شد، ھرا
ھای موالیش باقی  درخواستای جز برای انجام  ماند و اراده فس و ھوی در آن نمین

 گوید، جز با امر او حرکت نمی که بنده جز با یاد خدا سخن حال استاین ماند در  نمی
د و اگر ببیند و یا شنو گوید و اگر بشنود با خدا می بگشاید با خدا می کند و اگر زبان نمی

و  کند میھا را ری این کا دھد با کمک و عنایت خاص خدا ھمه ی انجامبا دستانش عمل
 یث مذکور است.این ھمان منظور رسول خدا از حد

چه دارد، او از خدا ھرای  بارگاه خدا، نزد او جایگاه ویژه این بنده محبوب و مقرب
واقع دعای او به  بخشد و اگر به او پناه برد، پناھش خواھد داد. در می به او خواھد

 نی است.یش در نزد خدا برای ھمیشه پذیرفتخاطر جایگاه واال
جنگ احد] با  گفت: پروردگارا! اگر فردا [درعبدالّله بن جحش در روز احد چنین 

دشمن روبرو شدم مرا با مردی قوی که بسیار خشمگین باشد مواجه کن، تا در راه تو 
رد. و اگر فردای  با او بجنگم و او با من بجنگد، سپس مرا بگیرد و بینی و گوش مرا ببُّ

بریده؟ در پاسخت قیامت تو را دیدم و از من پرسیدی که چه کسی بینی و گوش تو را 
گوید:  شدم و تو بفرمایی: راست گفتی. سعد میگونه  بگویم: که در راه تو و رسولت این

 



 ٥٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

من در پایان جنگ، عبدالّله را در حالی دیدم که بینی و گوش او در ریسمانی آویزان 
 .)١(شده بود!!

 پیشهشان نزد خدا مقبول بوده ھنگام بال صبر  بیشتر گذشتگان صالح امت که دعای
 خواستند نمینمودند و از خداوند نجات از آن بال را  می کردند و ثواب آن را انتخاب می

کاش از خدای  :-آن گاه که در زندان حجاج ثقفی بود  -شد  گفته به ابراھیم تیمی
ندارم از خدا بخواھم که مرا از مشکلی نجات  : دوستکردی؟ گفت می تعالی درخواست

 .)٢(گیرم!! میدھد که به خاطر آن اجر 
از خدا چیزی بخواھد که خداوند  »مستجاب الدعوه«گاھی ممکن است که مؤمن 

خیر او را در امری دیگر بداند، در نتیجه دعایش را نپذیرد و در عوض چیزی به او بدھد 
شان دارد و آنان ھم خدا را دوست  که خیر او در آن است. این اولیا که خدا دوست

 کند: شان می ند و قرآن چنین وصفراایت تواضع و ھمکاری را دیکدیگر نھدارند، برای 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  َوَ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِيُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ﴾٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
 .]۵۴: ةالمائد[
اید! ھر کس از شما که از دین خود برگردد (به الله زیانی  که ایمان آورده کسانی ای«

ھا (نیز) او را  ھا را دوست دارد و آن آورد که آن گروھی را می رساند) الله بزودی نمی
دوست دارند، (آنان) در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و گردان فراز 

ھراسند،  ای نمی کنند و از سرزنش ھیچ سرزنش کننده ھستند، در راه الله جھاد می

 .»و الله گشایشگر داناست دھد، این فضل الله است که به ھر کس بخواھد می
شان با کسی دو به خاطر خو کنند دشمنی میورزند یا  می ر خدا محبتآنان به خاط

نیستند و طبق حدیث شریف به خاطر این اخالق به ایمان روشن و آشکار دست  دشمن
 یابند: می

و گفته که این روایت  ۲۰۰ – ۱۹۹، ص ۳ج و حاکم، المستدرک، ۶۳، ص ۳ج ابن سعد، الطبقات، -١
طبق شروط بخاری و مسلم صحیح است اما مرسل است. ذھبی گفته: صحیح و مرسل است. و 

 .۱۱۲، ص ۱ج نگا: سیر اعالم النبالء،
 .۴۵۳، ص ۲ج ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، -٢
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بنده خدا لیاقت دست یافتن به ایمان صریح را ندارد تا زمانی که دوستی و «
راه خدا محبت ورزید و در  خدا در راهھرگاه  بامردم در راه حق باشد، پس دشمنی او

به درستی که در میان بندگان و «خواھد داشت. را دشمنی کرد، شایستگی والیت خدا 
شوند و ھنگام  مخلوقاتم کسانی ولی و محبوب من ھستند که با یاد من آنان ھم یاد می

 .)١(»شوم یاد آنان من ھم یاد می
آنان را به نیکویی ستایش نموده  جود این خصلت است که پیامبر وج خاطرآری به 

در میان بندگان خدا «و فرمود:  استنزد خداوند بیان کرده و جایگاه واالیشان را
شھدا در روز قیامت به جایگا ھایی ھستند که پیامبر و شھید نیستند اما انبیاء و  انسان

ند. مردم گفتند: ای پیامبر به ما بگو چه کسانی خور یشان نزد خدا غبطه میواال
ورزند  می ھستند؟ فرمود: آنان کسانی ھستند که فقط به خاطر خدا به ھمدیگر محبت

تأثیر  بی و رابطه خویشاوندی یا رد و بدل کردن مال دنیا در ایجاد این محبت کامالً 
قرار دارند. اگر  [سکوی] نور ھایشان نور است و بر که چھره قسمه است. به خدا بود

آنان وه شوند دکند و اگر مردم دچار حزن و ان مردم بترسند، ترس به آنان رو نمی
 در این ھنگام این آیه را تالوت فرمود: جشوند. پیامبر  نمی اندوھناک

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .)٢(]۶۲یونس: [ ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

اگاه باشید که دوستان خدا ھرگز ھیچ ترسی (از حوادث آینده عالم) و ھیچ حسرت و «

 .»ایع گذشته جھان) در دل آنھا نیستاندوھی (از وق
ی  بدون این که رابطه ورزند می این افرادی که در راه خدا به ھمدیگر محّبت

ن کاملی دست وی، آنان را به ھم وابسته کرده باشد، به ایماینخویشاوندی با مصلحت د
پسندند برای برادر مؤمن خود ھم  که براساس آن ھر چه را برای خود میاند  یافته

شود مگر این  مانش کامل نمیھیچ یک از شما ای «: استفرموده جپیامبر  .پسندند می
 .)٣(»سندد برای برادر مؤمنش ھم بپسنددپ خود می برایچه را که ھر

 .۴۳۰، ص ۳ج به روایت احمدبن حنبل، المسند، -١
 .۳۵۲۷، حدیث شماره ۷۹۹، ص ۳ج ه روایت ابوداود، السنن،ب -٢
، ۶۷، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۱۳، حدیث شماره ۵۷، ص ۱ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٣

 .۴۵حدیث شماره 

 

                                         



 ٦١ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

ی آن فرد از نیرنگ و  شود مگر این که سینه نمیھم کامل ھرگز محبت در راه خدا 
، خیرخواھی صادقانه است. بخشد می که محبت را قوامآنچه  کینه و حسد خالی باشد.

ينُ « جپیامبر   .»دین یعنی خیرخواھی« .)١(»انلَِّصيَحةُ  ادلِّ
صورت رسوایی  زیرا در این ،مردم باید پنھانی صورت گیرد نه در میان نصیحت

احساس  خود ای برای طرد فرد مورد نظر خواھد شد زیرا او در انگیزه خواھد بود و
و عظمت و نخوت  کند کند، در نتیجه از پذیرش نصیحت خودداری می می عزت

کند. یکی دیگر از  گیرد و غرور گناه او را به ادامه انحراف وادار می فرا میرا سراپای او 
در ارنیک است و اگر در دینداری بفتار لوازم محبت مشارکت و ھمدردی با مال و گ

ش کرد. یکی از مؤمن نقصی دیده شود باید دست او را گرفت و برای اصالح او تال
نگرند و بر  می ورزند، با نور خدا می آنان که به خاطر خدا محبت«صالحان گفته است: 

ان ند اما نسبت به خودشدان کارھایشان را زشت و ناپسند میورزند،  می گناھکاران مھر
ن طعمه شا مھربان ھستند تا با پند و نصیحت از کارھای زشت بازشان دارند مبادا جسم

 .»آتش گردد
نگرد،  آمیز و برتری جویانه به برادرش نمیاعتنایی و نگاه تحقیر بی انسان مؤمن با

برای شر انسان ھمین کافی «داند و  پروردگار او را برتر می زیرا در عبادت و اطاعت از
 .)٢(»تحقیر کندمسلمانش را  رادرباست که 

 فاظت خدا از مؤمنحبحث دوم: 
اند  به یکتاپرستی گرویده خداوند متعال از مؤمنینی که با ایمان به خدا و رسول

 که با ادای فرائض و پرھیز از گناھان، تقوای او را رعایت کنند و بنگرند که دخواھ می
شان دھد؟ یا صالح است که نجاتاند؟ آیا عمل ی فرستادهملبرای قیامت خود چه ع

 ؟ خداوند فرموده است:استنان آگناه و عامل ھالکت 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ َۚ ٱ �َُّقواْ ٱوَ  لَِغدٖ�  قَدَّ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ� 
 ۢ ْ  َوَ�  ١٨ َملُونَ َ�عۡ  بَِما َخبُِ� ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا َ ٱ �َُسواْ  �َّ َّ�  ٰ �َسٮ

َ
نُفَسُهمۚۡ  ُهمۡ فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
 �َِك أ

 .]۱۹-۱۸الحشر: [ ﴾١٩ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ 

 .۵۵، حدیث شماره ۷۴، ص ۱ج به روایت مسلم، الصحیح، -١
 .۲۵۶۴، حدیث شماره ۱۹۸۶، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٢
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ی برای فردای ملھر نفسی نیک بنگرد تا چه ع ای اھل ایمان، خداترس شوید و«
گاه از خدا بترسید که او به ھمه کردارتفرستد، و  می قیامت خود پیش ان به خوبی آ

مانند آنان نباشید که به کلی خدا را فراموش کردند، خدا ھم (حّظ روحانی و است. و 

 .»رد. آنان به حقیقت بدکاران عالمندبمیھا را از یادشان ره ابدی) نفوس آنبھ
کلمه برای کار رفته دقت شود. این  که در آیه باال به »ِلَغد«الزم است در کلمه 

 دھد، گویا فردا قیامت است. می بودن آن را خبر کار رفته و نزدیک داللت بر روز قیامت به
خداوند متعال بندگان مؤمنش را از مشابھت با فاسقان نھی کرده تا جزو کسانی 

سھم آنان از خیر و  نیز و خداونداند  نباشند که یاد خدا و حقوق او را فراموش کرده
برده است.  شان در قیامت است، از یادشان ی اصلی نجات که مایه ،اعمال نیکو را

[کرامت و بزرگی] او را حفظ کنند  کند که آنان نیز خداوند فقط کسانی را محافظت می
طلبند و  بخشد که از او می کند که در یادش باشند و به کسانی می و کسانی را یاد می

که  استجویند. از ابن عباس روایت شده می ند که از او یاریرسا به کسانی یاری می
آموزم:  بودم، فرمود: ای پسر به تو کلماتی می جسر رسول خدا  پشتروزی من «گفت: 

 نیز تو را پاس دارد. خدا را پاس دار تا او را پیش روی خود یابی. او خدا را پاس دار، تا
چیزی خواستی از خدا بخواه و ھرگاه کمک طلبیدی از خداوند طلب کن و بدان ھرگاه 

توانند مگر با چیزی  ود رسانند، نمیبه تو سامت جمع گردند تا با چیزی که اگر تمام 
چیزی به تو زیان با  ھم آیند تاھا گرد ایت نوشته باشد و اگر ھمه آنکه خداوند بر

خداوند  تقدیر[. رسانند، نتوانند مگر با ھمان چیزی که خداوند به زیان تو نوشته باشد
صفحات نوشته شده خشک  و جوھراند  ھا برداشته شده قلم] ر رقم خورده وپیشت

 .)١(»گردیده است
وصیت  امع و با قواعد کلی و بزرگ اسالمھای ج ابن عباس را با این وصیت ج پیامبر

به او سفارش کرد تا با انجام دستورات خدا و پرھیز از آنچه خدا نھی کرده او را  .نمود
نماز در اوقات  پاس بدارد، از حدود قوانین دین او خارج نشود، دستوراتی مانند ادای

آن را ضایع نکند تا برای او نور و راھنما و مایه نجات در قیامت باشد، اعضای خود را از 
و با انوار قرآن و سنت  گردد شناخت صحیح لبریزبا ام منع کند تا فکر او ام حرانج

ھای ساخت بشر دور باشد. و زبان خود را کنترل  هفروشن شود و از افکار جاھلی و فلس

 .۴ج الجامع،ترمذی،  -١

 

                                         



 ٦٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد ھر«کالم نیکو از آن در نیاید، زیرا ا جز کند ت
توصیه فرمود  ج. پیامبر )١(»این صورت ساکت بماندغیر باید کالم نیکو و خیر گوید در 

که ابن عباس جسم خود را نیز حفظ کند یعنی با رزق حالل و پاک آن را رشد دھد و 
کار  به ھا راعنی جز برای انجام فرامین خدا آندست و پای خود را ھم کنترل کند ی

 نگیرد.
حفظ کرد، خداوند نیز مصالح دین و دنیای گونه  اگر بنده پروردگار خود را اینپس 

 کند، بدین صورت که در مورد حفظ مصالح دین او را توفیق می حفظاو را برایش 
دھد تا ثابت قدم باشد و راه مستقیم را در پیش گیرد و عاقبتی نیکو برایش در نظر  می
 ھای حرام دور ھای گمراه کننده و شھوت گیرد و او را در مسیر زندگی از شبھه می
 دارد، خداوند فرموده است: می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ ِ  َتِجيُبواْ سۡ ٱ َءاَمُنوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  يِيُ�ۡمۖ ُ�ۡ  لَِما َدَ�ُ�مۡ  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ  ا

نَّ 
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ُوُل  �َّ نَّهُ  ۦبِهَِوقَلۡ  ءِ َمرۡ ل

َ
ونَ ُ�ۡ  هِ إَِ�ۡ  ۥٓ َو�  .]۴۲االنفال: [ ﴾٢٤ َ�ُ

آتش سوی  به اگناھی که او ریعنی خداوند میان مؤمن و «: استرمودهابن عباس ف
 .)٢(»شود کشد مانع می می

ھای مختلف بنده را مورد حمایت قرار  این در حالی است که خداوند به شیوه
داند که مصلحتی  کند و حتی گاھی از آن ناخشنود است و نمی دھد اما او درک نمی می

کند و  ا اصالح میدر آن نھفته است. برخی از بندگان ھستند که فقط فقر، ایمان آنان ر
که فقط  گردد، برخی از بندگان ھم ھستند می شان ضایع ثروتمند شوند، ایمان اگر

گردد، در مورد  شان فاسد می ھاست و در صورت فقر ایمان ثروت باعث سالمت ایمان آن
ماری تنھا حافظ ایمان فرد ستی ھم به ھمین شیوه است، گاھی بیبیماری و تندر

برد و برخی افراد ھم فقط در حال  سالمت، خدا را از یاد میخواھد بود و در صورت 
شود.  شان فاسد می حال بیماری ایمان ماند و در شان سالم می صحت و تندرستی ایمان

گاه به احوال آن داند چه  ھاست و می این خداوند تعالی است که خالق بندگان و آ
 ھاست: چیزی مایه صالح و چه چیزی مایه فساد آن

، حدیث ۵۳۱، ص ۱۰ج و ۶۰۱۹و  ۶۰۱۸، حدیث شماره ۴۴۵، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۴۷، حدیث شماره ۶۸، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۶۱۳۸و  ۶۱۳۶و  ۶۱۳۵شماره 

 .۲۱۶، ص ۹ج طبری، تفسیر، -٢

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٦٤

ُ ٱفَ ﴿ ۖ فِظٗ َ�ٰ  َخۡ�ٌ  �َّ رۡ  َوُهوَ  ا
َ
ٰ ٱ َحمُ أ  .]۶۴یوسف: [ ﴾ِ�ِ�َ ل�َّ

 .»مھربانان استترین  و مھربان ھباننگالبته خدا بھترین «
توان به حفاظت از جسم و فرزند و زن  وی فرد ھم میحفظ مصالح دنیاما در مورد 

 و مال و ثروت اشاره کرد. خداوند فرمود:

مۡ  ِمنۡ  ۥَفُظونَهُ َ�ۡ  ۦِفهِ َخلۡ  َوِمنۡ  هِيََديۡ  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تٞ ُمَعّقَِ�ٰ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ ٱ رِ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ َّ�  �َ  ُ  ُ�َغّ�ِ

ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهۡمۗ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
ٓ  بِأ َرادَ  �َذا

َ
ُ ٱ أ  لَُهم َوَما ۥۚ َ�ُ  َمَردَّ  فََ�  �ءٗ ُسوٓ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

 .]۱۱الرعد: [ ﴾١١ َوالٍ  ِمن ۦُدونِهِ  ّمِن
شوند) پیاپی از روبرو و از پشت  انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض می«

نمایند.  ) به فرمان خدا از او مراقبت میپایند یمسر (و از ھمه جوانب دیگر، او را 
دھد (و ایشان را از بدبختی به  ر نمیاوند حال و وضع ھیچ گروھی را تغییخد

العکس و ب دانایی، از ذّلت و عّزت، از نوکری به سروری، و...خوشبختی، از نادانی به 
مگر این که آنان احوال خود را تغیر دھند، و (این سّنت جاری در اسباب  .)کشاند نمی

 و مسّبیات ظاھری است، ولی) ھنگامی که خدا بخواھد بالی به قومی برساند
غیر خدا کس  ھیچ و تواند آن را (از ایشان) برگرداند، و ھیچ چیزی نمیکس  ھیچ

 .»تواند یاور و مددکار آنان شود مین
در این آیه مالئکه خداست که به  »معقبات«یه گفته: آی این  درباره ابن عباس

پیش آید آن را از او دور کنند و اگر تقدیر شری برایش  می دستور خدا مؤمن را حفاظت

 إ� اللَّهمَّ «کرد:  نمی وشصبح و شب این دعا را فرام ج. پیامبر اکرم )١(»کنند می
سألَُك  إ� اللَّهمَّ  ،واآلِخرةِ  ادلنيا يف الَعاِ�يَةَ  أسألَُك 

َ
 وأه� ،وُدنياَي  ِدي� يف والَعاِ�يَةَ  الَعفو أ

 وَعن ،َخليْف وِمن يََديَّ  بَ�ِ  من احفظ� اللَّهمَّ  ،َرواَْعيت وآِمنْ  ،َعْوَرايت اسرُت  اللَّهمَّ  وَمايل،
ْ�تَاَل  أنْ  بَِعَظَمتَِك  وأُعوذُ  فَو�، وِمن ،ِشمايل وعن ،يَمي�

ُ
يت ِمنْ  أ

َ
الھی من از تو « .)٢(»حت

بگردانی، خدایا!  عیوب مرا  ملامنیت را در دنیا و آخرت شامل حاخواھم بخشش و  می
بپوشانی و ترسم را به ایمنی مبدل سازی. الھی مرا از جلو و پشت سر و از راست و چپ و 

به طور ناگھانی از برم از این که  ظت بفرما. من به بزرگی و عظمت تو پناه میباالی سرم محاف

 .۱۱۵، ص ۱۳ج طبری، تفسیر، -١
 .۵۰۷۴، حدیث شماره ۳۱۵، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢

 

                                         



 ٦٥ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 .»الک گردم (یعنی در زمین فرو روم)ار ھجانب پائین دچ
در حال نشاط و جوانی، شأن خداوند را مراعات کند، خداوند ھم در ای  وقتی بنده

ای بدنش را از عضاھد کرد و کسی که در ایام جوانی اپیری و ضغف او را حفاظت خو
سالی اعضایش را از ارتکاب گناه محفوظ گرکند خداوند ھم در بزارتکاب گناھان 

اش را  اوند برای بنده مؤمن فرزند و نوهخد«خواھد داشت. محمدبن منکدر گفته: 
دارد و پیوسته اطرافیان او  ھای اطرافش را ھم نگه می کند و خانه او و خانه حفظ می

 .)١(»شان باشد ی مؤمن در میان ھند بود، تا زمانی که آن بندهتحت حمایت خداوند خوا
شایسته نیست که بنده، خدایش در حال آرامش و آسایش فراموش کند و فقط 

دو حال خدا را به یاد ر است که در ھراش آورد، بلکه سزاوھنگام سختی و مشکل به یاد
 است که:ارش نمودهسف جگونه که پیامبر  باشد و او را در نظر آورد، ھمان داشته

خداوند را ھنگام آرامش و آسایش بشناس تا تو را ھنگام سختی و مشکالت «
کس که دوست دارد خداوند ھنگام مشکالت و ھر« :است. و نیز فرموده)٢(»بشناسد

 .)٣(»ھا دعایش را بپذیرد باید به ھنگام آسایش و راحتی بسیار دعا کند گرفتاری
ش داشته باشد دو نوع است: شناخت عمومی رپروردگاتواند از  شناختی که عبد می

ی مؤمنان مشترک است و عبارت  و شناخت اختصاصی. شناخت عمومی میان ھمه
ود خدا، تصدیق او و ایمان به او و شناخت اختصاصی عبارت است جاست از: اقرار به و

ا، کسب از ارتباط کامل با خدا، بریدن از دیگران، وجود انس و محبت میان بنده و خد
آرامش با یاد او، شرم از او، احساس عظمت و بزرگی او، دعای فراوان، طول دادن به 
عبادت و درخواست کمک و فریادرسی فراوان از پروردگار. درخواست بنده از خدا و 
اصرار بر این امر نشان از آن دارد که بنده به عظمت خدا و قدرت او در پذیرش دعا، 

مفھوم بندگی برای خدا، ذلت در برابر او و نیازمند و  کار، معترف است و بنده با این
 ج کند. در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر فقیر بارگاه او بودن را اظھار می

آید  پروردگار متعال ھر شب پس از گذشتن دو سوم آن به آسمان دنیا فرود می«فرمود: 
ایش باشم؟ آیا کسی ھست پذیرای دع فرماید: آیا کسی ھست که مرا فرا خواند تا می و

 .۳۵۵، ص ۵ج و ذھبی، سیر اعالم النبالء، ۱۴۸، ص ۳ج ابونعیم، الحلیه، -١
 .۳۰۷، ص ۱ج اما احمد، المسند، -٢
 .۵۹۳آلبانی، الصحیحه، ص  -٣
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یزی بخواھد تا به او ببخشم؟ آیا کسی ھست که از من طلب بخشش کند که از من چ
 .)١(»تا او را بیامرزم؟

 » باهللاالّ إ ةال حول وال قو«ھنگام درخواست از خدا و طلب کمک از او مفھوم 
او به ثروت ھیچ تحولی واقع برای تبدیل ضعف بنده به قدرت و یا فقر  یابد. در تحقق می

ال حول وال «در مورد  جسط خداوند، به ھمین خاطر پیامبر گیرد مگر تو صورت نمی

ھای بھشت است. بنده برای  : که این جمله گنجی از گنجاستفرموده » باهللاالّ إ ةقو
انجام دستورات خدا و ترک امور ممنوع و صبر در برابر مقدرات به کمک پروردگار 

خدا خواسته ثبت گشته است و آنچه  خشک شده و ھر ]تقدیر[زیرا قلم نیازمند است، 
که خداوند مقدر آنچه  ھیج کس توانایی ایجاد ضرر یا نفعی برای دیگران را ندارد مگر

 کرده است...

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
 أ

 َ�َّۡ� ۚٓ َها
َ
ٰ  إِنَّ  أ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ�  .]۲۲الحدید: [ ﴾٢٢ �َِس�ٞ  �َّ

ا در نفس خویش ی و آفت و فقر و ستم) یمصیبتی که در زمین (از قطح نج ور رھ«
رد و الم) به شما رسد ھمه در کتاب (لوح محفوظ ما) پیش از آن (چون ترس و غم و د

 .»البته این کار بر خدا آسان است که ھمه را در (دنیا) ایجاد کنیم؟ ثبت است
شود مگر این که قبًال به عنوان تقدیری از  و ضرری متوجه انسان نمی پس ھیچ نفع

ھم جمع گردند که لوقات باخی م و اگر ھمهباشد دا در کتابی نوشته شده جانب خ
بنده «آمده است:  توانند چنین کنند. در حدیث ز نمیتقدیر خدا را تغییر دھند، ھرگ

آورد تا زمانی که به َقَدر خیر و شر معتقد باشد و تا زمانی که بداند که  ا ایمان نمیخد
شته قرار ھرچه برایش پیش آمده قرار نبوده که از سرش بگذرد و ھرچه از سرش گذ

 .)٢(»نبوده که برایش پیش آید
ی رضا و صبر تجاوز نکند. رضا  ھا از دو درجه واجب است که مؤمن ھنگام مصیبت

درات خدا مخصوصًا ھنگام مصیبت] از صبر بسیار باالتر است قھمان خشنودی به م[یا 

، حدیث ۵۲۱، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۱۱۴۵، حدیث شماره ۲۹، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -١
 لفظ حدیث از بخاری است. ۷۵۸شماره 

 و گفته غریب است. ۲۱۴۴، حدیث شماره ۴۵۱، ص ۴ج ،ترمذی، الجامع -٢
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ا دست یابد باید قدر دارد، اگر کسی نتوانست به رض و ان از وجود یقین به قضانش زیرا
جب به صبر پناه ببرد زیرا در صبر ھم خیر فراوان وجود دارد و مراعات آن بر مؤمن وا

ی مسائل او خیر  ت مؤمن بسیار عجیب است و ھمهحاال«است. در حدیث آمده است: 
کند و  ای او را شادان سازد شکر می است، اگر مسئلهگونه  است و فقط برای مؤمن این

کند و این ھم  میاگر ضرر و ناخشنودی برایش پیش آید، صبر  واین برای او خیر است 
 .)١(»برای او خیر است

ا و قدر، دوم: مسئولیت ده؛ اول: قضھم جمع نموبزرگ را بااسالم دو اصل کلی و 
انسان در برابر اعمال. جمع میان این دو مسئله راز تقدیر را تا روز قیامت باقی نگه 

مدت  بشر اخته شدهسھای  ی که فلسفهاتھباو مسلمانان را از افتادن در اشتدارد  می
ھا  قرنھایی که از  زمان طوالنی است در آن گرفتار ھستند، نجات داده است. فلسفه

 اند. پیش بر اخالق متعالی مھر باطل زده

 بحث سوم: نّیت
 شوند: دسته اول کسانی ھستند که مردم براساس نوع زنگی به دو دسته تقسیم می

ھای آن از جمله زنان، فرزندان، ثروت ھنگفت و  ینتھا، کسب دنیا و ز تمام نگرانی آن
دنیا خارج نیست، نه خدا را رچوب اشتن طال و نقره است. تالش این دسته از چاانب

شناسند و نه برتری و فضلیت او بر خود را، به انجام فرامین خدا پایبند نیستند،  می
کنند و در نتیجه عنایتی به خدا  گذاری نمیگرداند، شکر ت را برایش خالص نمیعباد

خواست خود به این افراد، کم و بیشی از بھره دنیا ندارند. خداوند براساس اراده و 
ھا، فرو بردن تدریجی آنان در ھالکت است، و ھرچه  بخشد، اما ھر بخشش او به آن می

گردد، زیرا نعمت بیشتر  شود گناه و سرکشی آنان نیز بیشتر می بخشش خدا بیشتر می
طلبد. بدون شک، سرکشی این افراد در برابر  اری و قدرشناسی بیشتری میذشکرگ
 ده واز خدای بخشن گذاری نکردن ، سپاسھا به دنیا ھای خدا، مشغولیت آن نعمت

کشاند که به خاطر ناسپاسی،  توجھی به قیامت، آنان را در حالی به جھنم می بی
 و شکست خورده و دور از رحمت خدا در آتش ھستند.اند  سرزنش شده

 
 

 .۲۹۹۹، حدیث شماره ۲۲۹۵، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٦٨

 خداوند تعالی فرموده است:

ن﴿ لۡ  َعاِجَلةَ لۡ ٱ يُِر�دُ  َ�نَ  مَّ ٓ  َما �ِيَها ۥَ�ُ  َناَعجَّ  َجَهنَّمَ  ۥَ�ُ  َناَجَعلۡ  ُ�مَّ  نُّرِ�دُ  لَِمن ءُ �ََشا
ٰ يَۡص  دۡ  اُمومٗ َمذۡ  َهالَٮ َرادَ  َوَمنۡ  ١٨ �ُحورٗ مَّ

َ
 مِنٞ ُمؤۡ  وَُهوَ  َيَهاَسعۡ  لََها َوَسَ�ٰ  ِخَرةَ �ٱ أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
شۡ  ُيُهمَسعۡ  َ�نَ  �َِك فَأ ٓ  ِمنۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َوَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  نُِّمدُّ  ُ�ّٗ  ١٩ �ُكورٗ مَّ  َوَما َرّ�َِكۚ  ءِ َ�َطا

ٓ  َ�نَ  لۡ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ ٢٠ ُظوًراَ�ۡ  َرّ�َِك  ءُ َ�َطا ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َنافَضَّ  ِخَرةُ َولَ� ٖض� َ�عۡ  َ�َ
 ۡ�

َ
�ۡ  تٖ َدَرَ�ٰ  َ�ُ أ

َ
 .]۲۱-۱۸االسرار: [ ﴾٢١ ِضيٗ� َ�فۡ  َ�ُ َوأ

بخواھیم؛  سھر کس که (دنیای) زود گذر را بخواھد، در آن (دنیا) برای ھر ک«
ھمان اندازه که بخواھیم؛ زود خواھیم داد، سپس جھنم را برای او قرار خواھیم 

که (سرای) آخرت  ی مردود در (آتش سوزان) آن درآید. و کسی داد که نکوھیده
که مؤمن باشد، پس  را بخواھد، و برای آن سعی و تالش خود را بکند، در حالی

پاداش داده خواھد شد). ھر یک از  اینان سعی (و تالش) شان مشکور است (و
دھیم، و  اینان و آنان (از ھردو گروه) از عطای پروردگارت (بھره و) کمک می

عطای پروردگارت ھرگز (از کسی) باز داشته شده نیست (مؤمن و کافر ھمه از 
شوند) بنگر چگونه بعضی را بر بعضی دیگر برتری  مند می ھای دنیوی بھره نعمت

 .»ھایش از این ھم بیشتر است نًا درجات آخرت و برتریایم، و یقی داده
کنند که خدای تعالی از مال دنیا ھم به نیکوکار و ھم به گناھکار  می بیان این آیات

 جویند، از روزی خود می دھد و به کسانی که دنیا خواھند یا زندگی آخرت را می
ار او و در کپرھیز گرداند که بندگان می بخشد. اما بھشت خود را مخصوص کسانی می

به آن در تالشند. خداوند یابی  دست طلب بھشت ھستند و با انجام عمل صالح برای
 گرداند و آنان را بر دیگران برتری می ھدایت و توفیق خود را شامل حال این گروه

بخشد. اما ھم چنان که جایگاه دنیوی آنان با دیگران متفاوت است و مقام آنان بر  می
گمراھان برتری دارد، منزلت آنان میان یکدیگر نیز در قیامت متفاوت خواھد بود، به 
این دلیل که اعمال و مقدار کوشش آنان برای اطاعت پروردگار متفاوت است. عمل 

پی  است و یکی از این دو نتیجه را در مجازات اسبابی برای کسب ثواب و یا«افراد 
، از طرف دیگر »ای مخصوص در بر دارد اشت مانند ھر سبب دیگری که نتیجهخواھد د

اعمال انسان نتیجه توفیق پروردگار برای ھدایت و شکرگذاری و اطاعت است. این ھم 
رداند و در گ نشان از رحمت پروردگار دارد که خود او ھدایت را شامل حال انسان می

 



 ٦٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

این افراد به بھشت به کند. بر این اساس است که ورود  مقابل آن اجر و ثواب تعیین می
خاطر رحمت خداست نه چیز دیگر، زیرا اعمال آنان به ھر اندازه ھم که زیاد و 

 ھای ارزشمند باشد و شکر و اطاعت بیشتری ھم انجام دھند، فقط تکافوی نعمت
 اند. که از عوض دادن آن ناتوان بوده دھد می شمار پروردگار را بی

کند. در لفظ  یک از شما او را وارد بھشت نمیعمل ھیچ«است: فرموده ج پیامبر
دھد یا ھیچ یک از شما به  نمی مده که عمل ھیچ یک از شما او را نجاتآدیگری 

شود. اصحاب گفتند: حتی شما ای رسول خدا؟  ی عملش وارد بھشت نمی وسیله
[تا به بھشت داخل  دمن، مگر این که خداوند با رحمت خویش مرا فرا گیرحتی  فرمود:
 .)١(»گردم]

ھا  است، اعمالی است که ھدف از انجام آن اعمال صالحی که نزد خداوند پذیرفتنی
کسب رضای خداوند یکتا باشد و نیت خالص در انجام آن ضروری است. عالوه بر این 

صالح  باشد. اما اگر آن اعمال در ظاھر شریعت خداو احکام  ج باید مطابق روش پیامبر
نامی میان مردم و ستایش آنان انجام و موافق شریعت باشد ولی به خاطر ریا و خوش

گیرد و حاصل آن باال رفتن مقام مادی یا معنوی فرد باشد یا با این ھدف انجام گیرد 
رش بیشتر شود، یاران که مردم به او روی آورند و تجارتش رونق گیرد، سود و بھره کا

و اطرافیانش افزوده شوند و سرشناس و معروف گردد، صاحب چنین اعمالی که ھدف 
گیرد و  رسد و مزد خود را می می او رضای خدا نیست، در دنیا به اجر و پاداش خود

 کند: ی ھود این مسئله را روشن می گردد. دو آیه در سوره عمل او در قیامت نابود می

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ رِ�دُ يُ  َ�نَ  َمن﴿ عۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُوَّفِ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ
َ
 َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها لَُهمۡ َ�ٰ أ

ْوَ�ٰٓ  ١٥ َخُسونَ ُ�بۡ 
ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۖ ٱ إِ�َّ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  لَُهمۡ  َس لَيۡ  �َّ ْ  َما وََحبَِط  �َّاُر  �ِيَها َصَنُعوا

 ٰ ا ِطلٞ َوَ� ْ  مَّ  .]۱۶-۱۵ھود: [ ﴾١٦ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا
ھا را در ھمین  کسانی که طالب تعّیش مادی و زینت دنیوی ھستند ما مزد سعی آن«

شان در دنیا کم نخواھد شد. ولی ھم اینان  دھیم و ھیچ از اجر عمل می دنیا کامالً 
شان در راه دنیا  د و ھمه اعمالنھستند که دیگر در آخرت نصیبی جز آتش دوزخ ندار

 .»گردد باطل می (پس از مرگ) ضایع و

، ص ۴ج حیح،صو مسلم، ال ۶۴۶۳، حدیث شماره ۲۹۴، ص ۱۱ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۸۱۸و  ۲۸۱۶، حدیث شماره ۲۲۷۱و  ۲۱۶۹
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دھد به طور تمام و کمال  می را برای اھداف دنیوی انجام پس کسی که اعمال نیکو
ماند که براساس آن در قیامت  گیرد و برایش ھیچ نیکی باقی نمی اجر آن را در دنیا می

روایت کرده  ساین مسئله را در حدیثی که ابوھریره  ج پاداش گیرد. پیامبر گرامی
رسد، خداوند تعالی فرود  ھنگامی که روز قیامت فرا می«ده است: چنین بیان فرمو

اولین  اند. آید تا میان بندگان قضاوت کند در حالی که ھمه امت به زانو نشسته می
دھد شخصی است که قرآن را در سینه خود جمع کرده،  می کسی که پروردگار ندایش

 که ثروتمند است. خداوند به اه خدا جنگیده و پس از او مردیرپس از او مردی که در 
نچه را که بر پیامبر نازل کردم به تو نیاموختم؟ آن فرماید: آیا آ شخص قاری قرآن می

که آنچه  فرماید: به می گوید: آری، البته که آموختی ای پروردگار من. خداوند مرد می
 گوید: من در تمام لحظات شب و روز آن را گونه عمل کردی؟ مییاد گرفتی چ

گویند: تو دروغ  گوید: تو دروغ گفتی. مالئکه ھم می خواندم. خداوند به او می می
فرماید: ھدف تو از قرائت قرآن این بود که مردم بگویند:  گفتی، آن گاه خداوند می

فالنی قاری قرآن است و این ھم [درباره تو] گفته شد. سپس فرد ثروتمند آورده 
ندادم که قرار رای تو چنان وسعت و فراوانی آیا ب گوید: خداوند به او می وشود  می

 گوید: آری البته که چنین بود ای پروردگار من. خداوند محتاج کسی نباشی؟ او می
 گوید: من با آن صله رحم که به تو دادم چه کردی؟ او میآنچه  فرماید: پس با می
دروغ گفتی، گویند: تو  دادم. خداوند و مالئکه به او می می کردم و به مردم صدقه می

ای  دم درباره تو بگویند: چه مرد بخشندهفرماید: تو خواستی که مر می آن گاه پروردگار
شود.  است و این ھم گفته شد. سپس کسی که در راه خدا جنگیده است آورده می

گوید: به من دستور داده شد که  گوید: به چه خاطر کشته شدی؟ می خداوند به او می
بجنگم و من چنین کردم تا کشته شدم. خداوند و مالئکه به او در راه تو جھاد کنم و 

فرماید: تو خواستی که مردم بگویند: چه  می گوید: تو دروغ گفتی. آن گاه خداوند می
بر دو زانوی من زد و  ج مرد باشھامتی است و این ھم گفته شد. در این حال پیامبر

د که روز قیامت آتش با آنان ستنای ابوھریره این سه نفر اولین مخلوقات خدا ھفرمود 
 .)١(»گردد ور می شعله

گفته: حدیث حسن غریب است. این  و ۲۳۸۲، حدیث شماره ۵۹۲، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -١
 حدیث در صحیح مسلم ھم ھست.
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باید گفت که ھرگاه انسان قصد انجام عمل صالح ھمراه با اخالص و نیت رضای خدا 
را داشت باید توجه کند که مطابق شریعت خداوند ھم باشد، زیرا ھر عملی اگر مخالف 

ل را داشته باشد، شریعت باشد صالح نخواھد بود و کسی که ادعای محبت خدا و رسو
اما مخالف حکم آنان رفتار کند در محبت خود صادق نیست، خدای متعال نشانه 

 محبت خود و پیامبرش را در فرموده خود این چنین بیان فرموده است:

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ  ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  �َّ َّ� 
 .]۳۱آل عمران: [ ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست  را دوست می بگو (ای پیغمبر) اگر خدا«

 .»و گناه شما را ببخشد شته باشددا
فقط با پایبندی به شریعت خدا و رفتار براساس  ج روشن است که پیروی از پیامبر

ھای محبت صادقانه برتری دادن سنت است بر  ایدھای آن است و از نشانهببایدھا و ن
بدعت، اطاعت است بر نافرمانی، دوست داشتن آن است که خدا و رسول دوست دارند 

که خدا و رسول از آن نفرت دارند، در چنین شرایطی است که آنچه  و نفرت از
 ریعت او خواھد بود.دینداری به طور کامل برای خدا و در ھر شرایطی مطابق ش

 بحث چهارم: توکل
تواند  که خداوند می است، اعتماد بر این متعالصادقانه قلب به خدای  توکل، اعتماد

ی مسائل دنیا و آخرت برای ما مصلحت را جلب و ضرر و زیان را دفع نماید:  در ھمه
ھیچ  ی امور به خدا و ایمان به این حقیقت است که غیر از خدا توکل واگذاری ھمه

تواند چیزی ببخشد یا آن را از کسی منع کند، ضرری برساند یا منفعتی  نمی کسی
 .خداوند فرموده است:)١(شامل کسی بگرداند

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ ۡ  َوَمن تَِسُبۚ َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ  َ�َتَو�َّ
ِ ٱ َ�َ  َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ ُبهُ َحسۡ  َ�ُهوَ  �َّ مۡ  لِغُ َ�ٰ  �َّ

َ
ِ أ ُ ٱ َجَعَل  َقدۡ  ۦۚ رِه َّ�  ِ  ﴾٣ �رٗ قَدۡ  ءٖ َ�ۡ  لُِ�ّ

 .]۳-۲الطالق: [
اه بیرون شدن (از عھده گناھان و بال و رخداترس و پرھیزکار شود خدا ھرکس  و«

و روزی عطا کند، گمان نبرد به اگشاید. و از جایی که  را بر او میحوادث سخت عالم) 

 .۴۰۹ابن رجب، جامع العلوم و الِحَکم، ص  -١

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٧٢

 .»وکل کند خدا او را کفایت خواھد کردبر خدا ت کسو ھر
 ی مردم به این آیه عمل اگر ھمه«خواند و فرمود:  این آیه را برای ابوذر ج پیامبر

تقوی و توکل «که ابن رجب گفته: اگر مردم گونه  ھمان .)١(»کردند برای آنان کافی بود می
 .)٢(»دنیای آنان کافی بودکردند، ھمین برای مصالح دین و  می را به حقیقت رعایت

جزو اعمال قلب است و ربطی به اعضای دیگر یا زبان او ندارد و ھرچه  توکل
شناخت بنده از خدا و صفات او مانند قدرت و لیاقت و علم و مشّیت و سایر صفات او 

به خدا و صفات او داناتر و «گردد، در واقع ھر اندازه  بیشتر گردد، توکل ھم بیشتر می
گاه  .)٣(»تر خواھد بود تر و قوی باشد توکل او ھم صحیح تر آ

ی این که توکل در قلب حاصل شده و نتیجه بخش بوده این است که شخص  نشانه
به قضا و قدر خداوند خشنود باشد، در طلب مال دنیا و تکاپو برای روزی حرص شدید 

ه ما یاد داده بودن در امور اھل شکایت نباشد. خداوند ب را رھا کند و ھنگام ناموفق
است که در دعاھایمان توکل و یاری جستن را مخصوص خدا گردانیم و جز از او کمک 

  خداوند این مسئله را در سوره فاتحه و در ھر نمازی به ما آموزش داده است:نخواھیم، 
 .﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿
 »جوییم میپرستیم؛ و تنھا از تو یاری  تنھا تو را می «

 خداوند پیامبرش را نیز امر کرده که بر او توکل کند:

﴿ ۡ ِۖ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ ۡ ٱ قِّ �َۡ ٱإِنََّك َ�َ  �َّ  .]۷۹[النمل:  ﴾٧٩ُمبِ�ِ ل
 .»پس تو بر خدا توکل کن که تو البته بر حّقی و حّقانیت بر ھمه آشکار است«

 کند که: قرآن از زبان آنان برای ما حکایت می اند، ھمه رسوالن و انبیای خدا چنین بوده

ٓ  َوَما﴿ �َّ  َ�َا
َ
�  َ ِ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ ٰ  َوقَدۡ  �َّ ۚ  َناَهَدٮ نَّ َوَ�َۡص  ُسُبلََنا َ�ِ  ٰ َ�َ  ٓ ۚ َءاَذ�ۡ  َما  َوَ�َ  ُتُمونَا

ِ ٱ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ ُونَ ل  .]۱۲ابراھیم: [ ﴾١٢ ُمَتَوّ�ِ
-مان ھدایت فرموده نکنیم در صورتی که خدا ما را به راه راستو چرا ما بر خدا توکل «

 .»؟است

 .۱۵۴۷و ھیثمی، موارد الظمآن، حدیث شماره  ۱۷۸، ص ۵ج احمد، المسند، -١
 .۴۰۹ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -٢
 .۱۲۳، ص ۲ج ابن تیمیه، مدارج السالکین، -٣

 

                                         



 ٧٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 :استفرموده خداوند

ٰ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿ ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  إِن مِ َقوۡ َ� ِ ٱب ُوٓ  هِ َ�َعلَيۡ  �َّ ْ تََو�َّ سۡ  ُكنُتم إِن ا  ٨٤ لِِم�َ مُّ
 ْ ِ ٱ َ�َ  َ�َقالُوا َّ�  ۡ ٰ ٱ مِ َقوۡ ّلِلۡ  َنةٗ فِتۡ  َناَعلۡ َ�ۡ  َ�  َر�ََّنا َناتََو�َّ  .]۸۵-۸۴یونس: [ ﴾٨٥ لِِم�َ ل�َّ

و موسی گفت که ای قوم من، شما اگر به حقیقت ایمان به خدا آورده و اگر به «
راستی تسلیم فرمان او ھستید بر او توکل کنید. پیروان موسی نیز ھمه گفتند: ما بر 

 .»خدا توکل کردیم
ست و ھر قلبی که از توکل خالی باشد، از پس توکل دلیل ایمان و یار ھمیشگی آن ا

 :استایمان ھم خالی است، بدین خاطر است که خداوند مؤمنان را چنین وصف نموده

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا �َّ ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجَلۡت  �َّ  ۥُتهُ َءاَ�
ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  .]۲االنفال: [ ﴾٢ َ�َتَو�َّ

ھای شان ترسان  مؤمنان تنھا کسانی ھستند که چون نام الله برده شود، دل«
شان افزون گردد، و  بر  ھا خوانده شود، ایمان گردد، و چون آیات او بر آن

 .»کنند پروردگارشان توکل می
را » ه ونعم الوکیلالل حسبنا«جمله «ابن عباس گفت:  بخاری آمده که در صحیح

که  نیز ھنگامی ج ه شد، سه بار زبان آورد و پیامبرھنگامی که در آتش انداخت ابراھیم 
ن بترسید، پس از آنا اند، مردم قریش بر ضد شما گرد یکدیگر جمع شده به او گفتند:

 .)١(»این جمله را تکرار کرد

کار  به آن رای خود ھاآموخت و در دعا می به یاران خودحقیقت توکل را  ج پیامبر

 اللَُّهمَّ « فرمود:برد. در صحیح بخاری و مسلم آمده است که پیامبر ج در دعای خود  می
ْسلَْمُت، لََك 

َ
ُت  وََعلَيَْك  آَمنُْت  َو�َِك  أ

ْ در برابر تو تسلیم شدم، به تو  ا!خداوند« .)٢(»تََو�َّ

 .»ایمان آوردم و بر تو توکل کردم
آن چه در توکل الزم است این است که بنده جز از پروردگار چیزی نخواھد و جز 

حیح مسلم از عوف بن مالک ناچاری از مردم درخواست نکند. در صھنگام ضرورت و 

 .۲۲۹، ص ۸ج ، فتح الباری،ابن حجر -١
، حدیث ۲۰۸۶، ص ۴ج ، و مسلم،۱۱۲۰، حدیث شماره ۳، ص ۳ج به روایت بخاری، فتح الباری، -٢

 .۲۰۸۶شماره 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٧٤

بودیم  ج ه نفر نزد پیامبرما به تعداد ھفت یا ھشت یا ن«روایت شده که گفت:  اشجعی
کنید؟ این در حالی بود که ما تازه بیعت  که به ما فرمود: آیا با فرستاده خدا بیعت نمی

دوباره فرمود:  ج پیامبر. ایم ای رسول خدا شما بیعت کردهکرده بودیم، پس گفتیم: با 
 کردیم وھای خود را دراز  کنید؟ در این حال ما دست آیا با فرستاده خدا بیعت نمی

ایم اما اکنون در چه موردی با شما بیعت کنیم؟  عرض کردیم: ما با شما بیعت کرده
نه گا مازھای پنجفرمود: بر این که خدا را عبادت کنید و برای او شریک قرار ندھید و ن

و از من اطاعت کنید (پیامبر در این ھنگام یک کلمه را پنھان کرد)، و از  را به پا دارید
دیدم  ھا را می من از آن به بعد افرادی از آن«گوید:  مالک می». نخواھیدمردم چیزی 

باز  ھاآنکه آن را به  ندخواست نمی افتاد اما از کسی بر زمین می شان که تازیانه
 .)١(»گرداند

خواست کردن در«چنین نقل کرد:  ج از پیامبر  در صحیح مسلم آمده که قبیصه
که از  است ای به گردن گرفته جایز نفر جایز است. برای مردی که دیه فقط برای سه

رسد، سپس از طلب کردن دست  خواست کمک کند تا این که به مطلوب خود میدرمردم 
یجه ثروتش را از بین یرش شده و در نتگ دوم برای مردی که مصیبتی دامنکشد.  می

که توانای  مک مالی کند تا اینبرده است، برای او جایز است که از مردم درخواست ک
 کند. سوم برای مردی که فقیر و مستمند ازھای ضروری زندگی را پیدا یتأمین ن

خواست پول کند تا به مالی برسد و توان تأمین شود، برای او جایز است که در می
ھای جاری زندگیش را بیاید. ای قبیصه غیر از این سه مورد، درخواست پول  ھزینه

 .)٢(»خورد مردم حرام است و صاحب چنین مالی آن را به حرامی میکردن از 
استفاده از اسباب با توکل حقیقی منافاتی ندارد، مادامی که شخص معتقد باشد که 

کسب عمل و «ی امور در دست خداست و خداوند متعال  امر و دستور و سرانجام ھمه
نھی را برای آنان قرار داده تا  ر وتقدیر و اختیار و ام انجام آن را به بنده نسبت داده و

ران را از ابردبه این وسیله آنان را به بندگی خود درآورد و با این امتحان، فرمان
د با آنان که دھن می ھا جدا کند و میان آنان که خدا را بر ھمه چیز ترجیح نافرمان

مر کرده تا در دھند جدایی افکند، خداوند، مردم را ا می یگر را بر خدا ترجیحھای د چیز

 .۱۰۴۳، حدیث شماره ۷۲۱، ص ۲ج مسلم، -١
 .۱۰۴۴، حدیث شماره ۷۲۲، ص ۲ج مسلم، الصحیحه، -٢

 

                                         



 ٧٥ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

این امور و برای انجام دستورات او بر او توکل کنند و به این وسیله آنان را مطیح خود 
 .)١(»سازد

عیت بخشیدن به توکل منافاتی با استفاده از اسباب ندارد واق«ابن رجب گفته است: 
طریق  ھا بنا کرده و سنت خود را در میان مخلوقات از اسبابی که خداوند مقدرات را بر آن

این اسباب جاری کرده است، و خداوند ھمراه دستور به توکل به استفاده از اسباب نیز امر 
کرده است. تالش برای استفاده از اسباب با اعضا و جوارح انسان، برای او عبادت محسوب 

 :استخداوند فرموده .»آید می ایمان به شمار ،شود و توکل قلبی به خداوند  می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  .]۷۱النساء: [ ﴾َرُ�مۡ ِحذۡ  ُخُذوا

 .»ای اھل ایمان سالح جنگ برگیرید«

لَوٰ ٱ قُِضَيِت  فَإَِذا﴿ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ
َ
ْ �ۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ِ ٱ لِ فَۡض  ِمن َتُغوا َ ٱ ُكُرواْ ذۡ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .)٢(]۱۰الجمعه: [ ﴾١٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََّعلَُّ�مۡ  �َكثِ�ٗ 
گاه که نماز پایان یافت (بعد از ظھر جمعه باز در پی کسب و کار خود رفته و) آن پس«

 .»روی زمین منتشر شوید و از فضل و کرم خدا (روزی) طلبید
ھای حکیمانه و  قرآن کریم امر کرده که مؤمنان برای رویارویی با دشمنان، نقشه

دھند و برای کسب روزی یاط و آمادگی دفاعی را وسیله قرار ھوشیاری، احت استوار،
که بدون این ه،تالش کنند. این در حالی است که آنان را به توکل بر خدا فرا خواند

نیز به ھمین شیوه حقیقت  ج استفاده از وسائل تناقضی با توکل داشته باشد. پیامبر
 میان دو زره به روز ُاُحد ج فھماند. پیامبر می توکل را با گفتار و کردار خود به اصحاب

اضر نشد... و ھنگام حیاری جنگجویان آمده بود و ھرگز بدون زره در صف جھاد 
اجیر کرد تا راه را به او نشان قریش بود ھجرت یک راھنمای مشرک که ھنوز بر دین 

دھد. این در حالی است که خداوند او را مایه ھدایت ھمه جھانیان قرار داده و از شر 
 ھمه مردم او را محافظت نموده بود.

کرد  می اش، غذای یک سال را ذخیره ساالر اھل توکل است برای خانوادهپیامبر که 
 .)٣(»کرد می و ھنگام سفر یا جھاد یا حج یا عمره، توشه و کوله بار خود را با خود حمل

 .۱۳۳، ص ۱ج ابن قیم، مدارج السالکین، -١
 .۴۰۹ع العلوم و الحکم، ص ابن رجب، جام -٢
 .۱۴۰، ص ۲ج ابن قیم، مدراج السالکین، -٣

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٧٦

بیان گونه  برد و این ھنگام مداوای بیماری از بھترین شیوه بھره می ج پیامبر
از اسباب ندارد بلکه با استفاده گیری  منافاتی با بھره تنھافرمود که توکل صحیح نه  می

یابد، زیرا استفاده از اسباب، اطاعت از خدای تعالی است. سھل  می از اسباب تحقق
را ناپسند شمارد، سنت  –یعنی تالش برای روزی  –کس حرکت ھر« :استی گفتهرُتست

اعتبار کرده  بی داند، ایمان رااعتبار  بی را ناپسند دانسته و ھرکس توکل را ج پیامبر
طبق حال ھرکس  و کسب روزی، سنت اوست، پس ج است. توکل حالت روحی پیامبر

 .)١(»کند رفتار کند، به ھیچ عنوان سنت او را ترک نمی ج پیامبر
گویند مانند مردی عمل کن که گویا فقط عمل او  می«: استیوسف بن اسباط گفته

د مردی توکل کن که گویا فقط مقدارات برایش پیش باعث نجات او خواھد شد و مانن
. پس ھرگاه انسان مسلمان برای رسیدن به اھداف خود از اسباب مشروع )٢(»آید می

قِت توکل و رضای پروردگار دست به حقی استفاده کند و از خداوند متعال یاری جوید
امام مسلم از  است. در این زمینهامت را به دست آوردهییافته و اجر عظیم خود در ق

ھفتاد ھزار از امت من بدون «فرمود:  ج کرده که پیامبرروایت  س عمران بن حصین
شوند. اصحاب گفتند: آنان چه کسانی ھستند ای رسول  ھشت میحساب و کتاب وارد ب

کنند  گیرند، داغ نمی خواھند، فال نمی خدا؟ فرمود: آنان کسانی ھستند که تعویذ نمی
 .)٣(»نمایند می وکلو بر پروردگار خود ت
تر از دا مؤمن قوی، بھتر و دوست داشتنینزد خ«فرموده است:  ج ھمچنین پیامبر

رساند حریص باش، از  مؤمن ضعیف است برای به دست آوردن آنچه به تو نفع می
کمک بخواه و ناتوانی پیشه مکن. اگر امر نامطلوبی برایت پیش آمد نگو: اگر  خداوند

شد، بلکه بگو: تقدیر خداوند بود و ھر چه  چنین و چنان می کردم چنین و چنان می
گاه باش که  بخواھد انجام می  .)٤(»کند کار شیطان را آغاز می »اگر و کاش«دھد، آ

 .۴۰۹ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -١
 .۴۱۰ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -٢
، ۳۰۵، ص ۱۱ج . بخاری ھم از طریق دیگری در۲۹۸، حدیث شماره ۱۹۸، ص ۱ج صحیح مسلم، -٣

 آن را روایت کرده است. ۶۴۷۲شماره 
 .۲۶۶۴، حدیث شماره ۲۰۵۲، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٤
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شما «با گروھی از اھل یمن برخورد کرد، فرمود:  س عمربن خطابامیر مؤمنان 
نیست] بلکه شما گونه  [اینمود: رایم، ف چه کسانی ھستید؟ گفتند: ما بر خدا توکل کرده

ای در  اید، متوکل کسی است که دانه و در اموال با مردم یک کاسه شده در خوراک
 .)١(»کند کارد و بر خدا توکل می زمین می

حقیقت توکل ھنگام اعتماد بر خدا، یاری خواستن از او در ھر حالی، استفاده از 
ی  گردد، نتیجه عی ظاھر میھای طبیعی و اجتما اسباب مشروع و کوشش مطابق سنت

شود و به انسان، قدرت و  توکل ھم آن است که شخص به قضا و قدر خدا خشنود می
 :استبخشد. خداوند فرموده جرأت و شجاعت می

ِ ٱ َوَ�َ ﴿ ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ  .]۱۱راھیم: با[ ﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل
 .»کنند یعنی توکل کنندگان فقط بر خدا توکل می«

ترین  کس دوست دارد که قویھر«نقل کرده که فرمود:  ج از پیامبر س ابن عباس
گویند که  متوکل در حقیقت به کسی می«. )٢(»مردم باشد، باید بر خدا توکل کند

داند خداوند با روزی و توانای خود زندگی او را تضمین کرده است، در نتیجه او ھم  می
یابد و برای روزی  کند، با قلبش به او اطمینان می را در این ضمانت تصدیق میخدا 
به روزی توکل را یابی  دست سازد بدون این که برای می ملیاعتماد به خدا را عخود 

جایگزین اسباب و وسایل کند. زیرا روزی ھر فردی تقسیم شده است، چه نیکوکار 
 که خداوند فرموده است:گونه  نھما باشد یا بدکار، مؤمن باشد یا کافر،

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ�  .]۶ھود: [ ﴾ُ�َهارِزۡ  �َّ

 .»در زمین نیست جز آن که روزیش بر خداستای  نبندهو ھیچ ج«
را مساوی با ترک سبب  و آناند  برخی افراد در فھم حقیقت توکل به اشتباه افتاده

ای با  سفر حج را داشت و ھیچ زاد و توشهمردی که به گمان خود قصد  اند. دانسته
آیا بر کیسه مردم «ند: خود نبرده بود در این باره از امام احمد سؤال کرد. ایشان فرمود

 .)٣(»ای؟!! توکل کرده

 .۴۱۴ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -١
 . ۱۰۱، ص ۳ج ، از ابن عباس و کنزالعمال،۱۰، ص ۱۲ج ابن ابی دنیا، التوکل، -٢
 .۳۴۰ابن جوزی، تلبیس ابلیس، ص -٣
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کوشش دست  و و در نتیجه از کاراند  آنان که در فھم معنی توکل اشتباه کرده
گاه از حقیقت اسالم، این دین رکه برخی از متفکران اند  باعث شدهاند  کشیده ا متھم ناآ

کند و عجز و تنبلی و بر سفره دیگران  ثمر می بی این که تالش مسلمانان را کنند به
کارد. اما اگر مسلمان جاھل باشد چه اتھامی بر  نشستن را در روح و روان آنان می

ثیر آن در جوامع، از و تأ عالیم اسالمخت ت؟ باید توجه کرد که برای شناتاساسالم وارد 
ی  ی گذشتگان صالح عمل کرد، نه از طریق رفتارھای توده طریق قرآن و سنت و سیره

حقیقت تعالیم  اند، الش کشیدهتو اگر آنان که دست از کار و  .ھای جاھل مردم یا انسان
و بیداری فرا  شفھمیدند که اسالم به قدرت و تمدن و دان دانستند و می می اسالم را

شدن که  د و راضی نمینشان باش کردند که سبب متھم شدن دین خواند، کاری نمی می
به خاطر عمل آنان عقیده و باورشان زشت جلوه داده شود تا چه رسد به این که در 

 عقب افتادن امت از قافله تمدن جھانی سھیم باشند.
توکل صحیح آن است که یاری خواستن از خدا با ایمان جمع شده باشد، یعنی 

و ایمان به این که ھر چه خدا خواھد ھمان خواھد  »اال باهللا ةال حول وال قو«ایمان به 
دھد، حال اگر چنین توکلی سبب عقب افتادن  نمی شد و ھر چه خدا نخواھد روی

این امت توانست در وقت چگونه آنان بود  ھای مسلمانان از تمدن و ناکام ماندن تالش
گاه که حاکمیت از آِن او بود و در ین بنای تمدنی را بنیان نھد و آنرت خود بزرگ

ی تابناک خود با معانی درست و صحیح بر مسند قدرت نشسته بود و  ھای اولیه قرن
ین، رین لشکر را ساز و برگ دفاع بپوشاند. پس واقعیت تاریخی این دت توانست قوی

ترین دلیل است برای ظالمانه بودن این اتھام که اسالم را سبب عقب افتادگی  بزرگ
داند. حقیقت این است که سبب اصلی این عقب  ھای نظامی ما می فرھنگی و شکست

 از آن دیده است، ھای زیادی ھای اخیر سختی افتادگی که امت اسالمی در دوران
 ھای آن است. از روش قیقی و دور شدنھمان انحراف از اسالم ح

گونه که برخی از مسلمانان نادان، توکل صحیح را به ھم کیسه بودن با  ھمان
برخی دیگر ھم آن را کامًال رھا کرده و فقط  اند، کاری و کسالت تغییر داده بی دیگران و

در  توجھی به معنی توکل ندارند و اعتماد کرده و ھیچ بر اسباب طبیعی و اجتماعی
آنان سراسر به تالش و فشار طاقت فرسا تبدیل شده و کوشش آنان برای  نتیجه زندگی

شود  ھای آنان بیشتر می جمع ثروت یک ھدف ذاتی گشته است و ھر چه که سرمایه
برابر کرده و صفرھای  مشروع، آن را دو کنند که با انواع وسایل مشروع و غیر می سعی

 



 ٧٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

در جنون بازار بورس و میان طغیان ھای خود بیفزایند. آنان  جدیدی را به رقم حساب
ندان، روابط و فرز انبرند و در این حال حقوق پدر می معامالت تجاری به سر

ضان و ضعیفان و یاری رساندن به اھل حسرت و یخویشاوندی، زدودن درد و زخم مر
حتی برخی از آنان به ند، رسپا می اندوه و تأمین غذای گرسنگان را به فراموشی

گران. علت اصلی این وضعیت فقدان چ توجھی ندارند تا چه رسد به دییخودشان ھم ھ
توکل و ھمراھی و ھمنشینی قلبی آنان با اسباب ظاھری است، به ھمین خاطر 

گیرند اما  میکار  به به اسباب خسته کرده و نھایت تالش رایابی  دست شان را برایخود
و اگر با قلب خود به طور  شود که خداوند مقدر نموده چیزی عایدشان نمیآنچه  جز

شان  تالشی برایترین  کردند، خداوند روزی آنان را با کوچک می حقیقی بر خدا توکل
دھد،  اش را به او می و غروب یک پرنده روزیکه با حرکت صبح گونه  کرد، آن می حواله

به روزی است با این وصف یابی  دست زیرا این حرکت ھم نوعی طلب و کوشش برای
 .)١(»ی اندک و ساده استکه تالش

دھد از کل روزی یا بخشی از  می گاھی ممکن است انسان به دلیل گناھی که انجام
 ج که در حدیث ثوبان به آن اشاره شده است. او از پیامبرآنچه  آن محروم شود. مانند

دھد از روزی  می گاھی شخصی به خاطر گناھی که انجام«کند که فرمود:  می نقل
ی خدا و روزی او  میان بنده«: استھم گفته س بن خطاب . عمر)٢(»گردد می محروم

که خدا داده راضی شد، خداوند آنچه  ابی قرار دارد، اگر قانع بود و نفس او بهجح
دھد و اگر شتاب کرد و حجاب را پاره نمود، بیشتر از روزیش به او  می روزیش را به او

 .)٣(»شود داده نمی
گونه که  اگر شما آن«د: روایت کرده که فرمو ج امبراز پی س خطاب بن حضرت عمر

ای که با رفت و آمد صبح و  کردید، خداوند مانند پرنده شایسته خدا است بر او توکل می
 .)٤(»داد دھد به شما روزی می غروب [یعنی با کمترین تالش] به او روزی می

 .۴۱۱ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -١
 .۴۰۲۶، حدیث شماره ۱۳۳۴ ، ص۲ج ابن ماجه، السنن، -٢
 .۴۱۱ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -٣
و گفته که: حدیث حسن صحیح است و ابن  ۲۳۴۴، حدیث شماره ۵۷۳، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٤

 . لفظ حدیث از ابن ماجه است.۴۱۶۴، حدیث شماره ۱۳۹۴، ص ۲ج ماجه در السنن،
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ھرکس ھنگام خروج از منزل، «روایت کرده که فرمود:  جاز در سنن از پیامبر  سانس 

ِ  �«بگوید:  ُت  ا�َّ
ْ ، ىلَعَ  تََو�َّ ِ ةَ  َوال َحْوَل  ال ا�َّ ِ  إِال قُوَّ شود: کفایت  در پاسخ او گفته می »بِا�َّ

 .)١(»گیرد شدی، ھدایت شدی و حفاظت گشتی و شیطان از او کناره می
بدون شک، داشتن حسن نیت به پروردگار، بنده را به توکل کردن بر او، سپردن امور 

دارد. در این  او، اعتماد به فضل و رحمت او، قناعت به روزی و مراعات شأن او وا میبه 
شود، اگر بخشی از ثروتش را از دست دھد  دنیا به بنده پشت کند نگران نمیحال اگر 

د و این مسئله باعث وش زیش کم شود، غمگین و ناراحت نمیگردد و اگر رو ناامید نمی
ھای  گردد که امیدش را به خدای تعالی از دست بدھد و مانند ملحدان و انسان نمی

 دستی و فقر دست به خودکشیکند که به محض تنگ مین نافرمان و دور از خدا رفتار
ی پروردگار امیدوار زوربین است، به زنند، بلکه چنین انسانی به خدای خود خوش می

بسیار  ار اکند و در دعاھایش خد می است و انتظار خبر دارد، به شیوه نیکو بر خدا توکل
ھمی به او داد اما از او دزدیدند، حاکم او مانند شخصی است که پادشاه در خواند، می فرا

 بیشتر از آن وجود دارد پس به درھم دزدیده شده به او گفت: نزد من چندین برابر
بخشم. اگر  می ھای خود چند برابر آن را به تو اھمیت نده و ھرگاه نزد من آمدی از خزینه

گاه باشد و به آن اطمینان پیدا کند و بداند  این شخص به صحت و درستی گفته حاکم آ
 لبریز است، دزدیده شدن آن یک درھم او را نگران ھا ی حاکم از آن درھمھا که گنجینه

 مواره باید این آیه را به یاد داشته باشد:کند. بنده خدا ھ نمی

﴿ ِ ِ ٱَمن َ�َن يُۡؤِمُن ب َ ٱَوَمن َ�تَِّق  �ِخِر� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َّ�  ُ  .]۲[الطالق:  ﴾َ�ۡرَٗجا ۥَ�َۡعل �َّ
کس خداترس و پرھیزکار شود خدا راه بیرون شدن (از عھده گناھان و بال و ھر«

 .»گشاید می را بر او حوداث سخت عالم)
 ی قرآن را: گفتهاین و نیز 

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه
َ
� ۦِمۡن أ  .]۴[الطالق:  ﴾�ُۡ�ٗ

 .»گرداند می شکالت) کار او را آسانمتقی و خداترس باشد خدا (م کهو ھر«
برند به  می به خودکشی پناه ھا سختیم در غرب به ھنگام مشکالت و این که مرد

گردد که تمدن اروپایی به آن دچار شده است و مردم در  می بیھودگی برپوچی و 

 .۳۴۲۶، حدیث شماره ۴۹۰، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
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اند و معانی توحید و توکل در قلب آنان محو  ی آن از پروردگار و خالق خود بریده نتیجه
گشته است. به ھمین دلیل آنان ھنگام مواجھه با مشکالت سخت روانی به خودشان 

گردد، زیرا  می نیست و عرصه به آنان تنگبرند که نفس ھم قادر به پذیرش آن  می پناه
برای گریز از خشم خدا ھیچ پناھگاھی جز خدا نیست، بر این اساس ھزاران نفر در 

گزین یپذیرد چون قبل از آن، تاریکی در قلب جا می شان پایان اروپا با خودکشی زندگی
د که ھیچ دان من میؤیل گشته است. اما انسان مشان به یأس تبد شده و امید و آرزوی

است و جای یأسی از رحمت خدا نیست، زیرا قلب او به خدای رحمان و رحیم متصل 
 کند: می پیوسته این آیه را ذکر

ۡوِح  َٔ َوَ� تَاْۡ� ﴿ ِۖ ٱُسواْ ِمن رَّ ۡوِح  َٔ َ� يَاْۡ�  ۥإِنَّهُ  �َّ ِ ٱُس ِمن رَّ  ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ
 .]۸۷[یوسف: 

کس از رحمت خدا نومید  ن ھیچه ھرگز جز کافراباشید کنومید م و از رحمت خدا«

 .»نیست

 بحث پنجم: توبه
ان که مرتکب گناھان آن ھمه بندگان را از جمله مؤمنان و کافران و ألذات حق 
 دھد که از رحمت خدا ناامید نشوند:مورد خطاب قرار میاند  یز شدهآمکبیره یا کفر

ِينَ ٱقُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ ِمن رَّۡ�َةِ  �َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإِنَّ  �َّ َ�ۡغفُِر  �َّ

نُوَب ٱ  .]۵۳[الزمر:  ﴾٥٣لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  �ُّ
 خود کردند بگو: ان) اسراف بر نفسل رحمت) بدان بندگانم که (به عصیای رسو(«

دا ناامید مباشید، البته خدا ھمه گناھان را (چون توبه ھای) خ (نامنتھرگز از رحمت 

 .»نده و مھربان استکنید) خواھد بخشید، که او خدایی بسیار آمرز
ی این  در باره س باز است و پروردگار بخشنده و مھربان است. از علی توبهدروازه 

 قرآن است.ی  آیهترین  این آیه از لحاظ معنی وسیع نقل شده که: آیه
 .)١(ن آیه در قرآن استیگفته این آیه بازتر از ابن مسعود ھم روایت شده که

خدای متعال مؤمنان را به توبه کردن امر نموده و آن را امیدی برای رستگاری قرار 
 داده و فرموده است:

 .۱۶و  ۱۵، ص ۲۴ج طبری، تفسیر، -١
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﴿ ٰ ْ فُُروَجُهۡمۚ َ� بَۡ�ٰرِهِۡم َو�َۡحَفُظوا
َ
ْ ِمۡن � وا ۡزَ�ٰ لَُهۡمۚ إِنَّ قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ

َ
َ ٱلَِك أ َّ� 

 .]۳۰نور: ال[ ﴾٣٠َخبُِ�ۢ بَِما يَۡصَنُعونَ 
ھای خود را (از نگاه به نا محرم) فرو  (ای پیامبر!) به مردان مؤمن بگو چشم «

تر است،  ه ھا پاکیز شان را حفظ کنند، این (کار) برای آن گیرند، و شرمگاه
گاه است میگمان الله به آنچه انجام  بی  .» دھند؛ آ

 :استو فرموده

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ٰلُِمونَ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُتۡب فَأ  .]۱۱[الحجرات:  ﴾ل�َّ

 .»بسیار ظالم و ستمکارند یچنین کسانکه توبه نکند ھرو «
متمایز شده است، از  ھا پس اسالم به خاطر دیدگاه واقع بینانه به انسان از سایر دین

نظر اسالم انسان نه فرشته است و نه شیطان، بلکه موجودی عاقل و بلندمرتبه و 
ھای روحانی در او ھست و او را به بلندترین نقطه  بزرگوار است که تمایالت و انگیزه

تواند او  می ی جسمی و ھواھای نفسانی ھم وجود دارد کهھا برد و در او کشش می عالم
گر نزدیک سازد... در واقع ھم سرافرازی و رشد عالی و ھم  ی زینتھا انرا به شیط

سقوط و انحراف جزو خصوصیاتی است که در سرشت او نھاده شده است. چنین 
خلقتی برای انسان جزو احکام تکوینی خداست و اراده و حکم دینی خدا ھماھنگ با 

در گناه را دارد،  حکم تکوینی اوست، بر این اساس چون سرشت بشر قابلیت وقوع
دروازه بازگشت بر او بسته نشده و رحمت خدا از او دور نگردیده است تا در بدبختی 

 دایمی و خطاھای پی در پی درجا نزند...
خداوند منزلت و ارزش او را باال برده و گناھان گذشته و که در حالی - جپیامبر 

غفار غافل نبود و این چنین حتی یک روز ھم از توبه و است -آینده او را بخشیده است
گاه سوی  به ای مردم؛«فرمود:  می اصحاب خود را به انجام آن توصیه خدا توبه کنید و آ

 .)١(»کنم می باشید که من در طول روز صدبار توبه
توبه باعث تازه گشتن ایمان و استغفار مایه حیات قلب است. انسان ذاکر و 

و خداوند او را به  درون او از ذکر خالی شدشود. اما اگر  نمی خداشناس مرتکب گناه
شود.  می خود سپرد و در نتیجه دچار غفلت شد، در دام گناھان و نافرمانی خدا گرفتار

 .۲۷۰۲، حدیث شماره ۲۰۷۶، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
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این در حالی است که گناھان دو نوعند: صغیره و کبیره و اگر کسی از افتادن در ورطه 
احتمال دارد که از بسیار کم  گناھان صغیره نجات یابد و خداوند او را محفوظ دارد،

قسم به کسی که جانم در دست «فرموده است:  ج گناھان صغیره نجات یابد. پیامبر
دارد و قومی را به عرصه  ید، خداوند شما را از میان بر میاوست! اگر شما گناه نکن

خواھند و خداوند ھم آنان را آورد که گناه کنند و در پی آن از خدا آمرزش ب حیات می
 .)١(»دببخش

ه گناه را با توبه نصوح دنبال وقف بی ایمانی جاری است، آن حیات قلبی که در
ای ریشه کن شود و بر می کند و فرد به خاطر واقع شدن در نافرمانی خدا، پشیمان می

ن عمل را انجام بندد که دوباره آ می و با خدای خود عھد ورزدکردن آن گناه شتاب می
 است.شرط توبه نصوح ، د و این روالندھ

ب اموال وق دیگران را در پی داشت مانند غصفرد، تجاوز به حقمعصیت  حال اگر
آنان یا شھادت دروغ یا ضرر به آنان، در این صورت الزم است برای بازگرداندن حقوق 
مردم شتاب کند، زیرا تا زمانی که حقوق افراد به آنان بازگردانده نشود، توبه فرد 

نموده کس که ظلمی به برادرش ھر«پذیرفتنی نخواھد بود. در حدیث آمده است: 
از او پایمال کرده است، ھمین امروز  مه زده یا حق دیگریباشد، خواه به آبروی او لط

(در دنیا) از او طلب بخشش کند. قبل از این که روزی فرا رسد که دیگر دینار و 
صالح داشته باشد به  لمو در آن روز اگر ع نیست [تا خود را با آن نجات دھد] درھمی

شد مل نیک نداشته باگردد و اگر ھم ع ظلمی که نموده است از آن کسر می اندازه
ی حقوق  در زمینهفرد . اما اگر معصیت )٢(»گذارند گناھان مظلوم را به دوش او می

خدا باشد باید استغفار کند و به خاطر انجام آن پشیمان باشد، به گناه خود اعتراف کند 
 و از پروردگار طلب مھر و بخشش نماید و تقدیر الھی را برای گناه خود دلیل قرار ندھد

توانستم آن را انجام ندھم یعنی به این  نمی یعنی نگوید که گناه من تقدیر خدا بود و-
زیرا  -تراشی کند و خود را معذور بداند گناھان خود دلیل در برابر خدا برای وسیله

کس مانند خدا  ھیچ«چنین رفتاری با توبه در تضاد است. در حدیث صحیح آمده است: 

 .۲۷۴۹، حدیث شماره ۲۱۰۶، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۲۴۴۹، حدیث شماره ۱۰۱، ص ۵ج بخاری، فتح الباری، -٢
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 .)١(»معذرت خواھی را دوست ندارد
پشیمانی بنده پس از ارتکاب گناه نشان از این دارد که او از خدای خود شرم دارد و 

به عظمت و بزرگی کسی داند بلکه  شمارد، پس گناه خود را کوچک نمی می او را بزرگ
 ارزش بی نگرد که نافرمانیش کرده است. اما کسی که گناھان خود را کوچک و می
شناسد و نه به مجازات قیامت  می که شایسته است خدا را گونه داند، در واقع، نه آن می

 ایمان دارد.
خدا، ترس از آثار گناه، سوی  به ی توبه نصوح، خشوع قلب، بازگشتھا از جمله نشانه

دعای فراوان برای پذیرش توبه، درخواست عفو و بخشش و گریستن به خاطر خطاھا و 
خدا بازگشت، آثار سوی  به توبه کرد وای پس از گناه صادقانه  گناھان است. اگر بنده

پاک کرد و حقوق مردم را به آنان بازگرداند، خداوند با لطف و احسان  گناه را کامالً 
نه به  کهگردد، در حالی شاد میاو ربانی با بندگان، از توبه خود و از روی نیکی و مھ

 دبه خدا قسم که خداون« فرموده است: جپیامبر  ی آنان... آنان احتیاج دارد، نه به توبه
ر شود از مردی که در سرزمین خشک د می تر اش بسیار شادمان ی بنده به خاطر توبه

خوابد. ھنگامی که  می رود و و برای استراحت زیر سایه درخت میمسافرت است  حال
جا اطراف خود را  نآرود و از  می یابد، روی یک تپه نمی شود سواری خود را می بیدار

رود،  می بیند، روی یک تپه دیگر نمی اما چیزیا شاید چھارپایش را بیابد] نگرد [ت می
 گردم و در آن جا خودم باز میجای  به گوید: می خودبیند و با  نمی بازھم چیزی

اش  بیند که دھنه میگردد چھارپای خود را  میرم، وقتی که به آنجا باز می می مانم تا می
از توبه بندگان بسیار بیشتر از  شادی خداوند«فرمود:  جکشد. پیامبر  می را با خود

 .)٢(»شادی چنین مردی است که چھارپایش را یافته است
آن را به استغفار  خدای متعال توبه را یکی از صفات پرھیزکاران قرار داده و پذیرش

 :استو مصر نبودن بر گناه وابسته کرده است و فرموده

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ نُفَسُهۡم ذََكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُموٓا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱإِذَا َ�َعلُوا ْ ٱفَ  �َّ نُو�ِِهۡم َوَمن  ۡسَتۡغَفُروا ُ�ِ

نُوَب ٱَ�ۡغفُِر  ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ٰ َما َ�َعلُواْ وَُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  �َّ واْ َ�َ  .]۱۳۵عمران: [آل  ﴾١٣٥َولَۡم يُِ�ُّ

، شماره ۲۱۱۴، ص ۴ج و مسلم، ۷۴۱۶، حدیث شماره ۳۹۹، ص ۱۳ج بخاری، فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۲۷۶۰

 .۲۷۵، ص ۴ج امام احمد، المسند، -٢
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شوند یا بر خود ستم کنند، الله را به یاد که چون مرتکب کار زشتی  و کسانی «
خواھند، و چه کسی جز الله گناھان  شان آمرزش می آورند، پس برای گناھان می

دانند (که گناه است) پا فشاری  که می اند، در حالی آمرزد؟ و به آنچه کرده را می
 .»کنند و اصرار نمی

از آن است، استغفار ھم  نکردن انجام عمدی گناه یا توبه منظور از اصرار در آیه باال
ن است کند، پشیما از آن است، پس کسی که استغفار میھمان توبه از گناه و پشیمانی 

د. خداوند توبه کنندگان و پرھیزکاران را وعده مغفرت و رزوو بر انجام گناه اصرار نمی
 :استبھشت و پاداش نیک داده است... و چنین فرموده

ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ ّ�ِِهۡم وََج�َّ ۡغفَِرةٞ ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهم مَّ
ُ
نَۡ�ٰرُ ٱأ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ  ۡ�

ۡجُر 
َ
 .]۱۳۶[آل عمران:  ﴾١٣٦ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱَونِۡعَم أ

ھایی  است که از زیر  شان آمرزشی از (جانب) پروردگارشان و باغ ھا پاداش آن«
مانند، و پاداش (نیکو  ھا جاری است، جاودانه در آن می (درختان) آن جوی

 . »کاران و) اھل عمل چه خوب است
ھایشان را به نیکی تبدیل کند، زیرا گناه  خداوند به آنان وعده داده که بدیحتی  

ی  برند. این ھم فرموده را از بین می ھا ھا و بدی بدی و توبه نیکی است و نیکی
 خداست:

ُل ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ ٱإِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َفأ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱَوَ�َن   .]۷۰فرقان: ال[ ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ
آرند. پس خدا گناھان آن جای  به و عمل صالح کنندمگر آن کسانی که از گناه توبه «

 .»حسنات گرداند، و خداوند بسیار آمرزنده و مھربان استرا بدل به 
مرگ بر انسان الزم است که در انجام توبه شتاب ورزد زیرا ممکن است به ناگاه 

گردد زیرا از روی  افتد و اینک توبه او پذیرفته نمیبیمار فرایش گیرد یا در بستر موت، 
در  توبه بنده را تا زمانی کهخداوند «اجبار است نه اختیار. در حدیث آمده است که: 

 . خداوند ھم چنین فرموده است:)١(»پذیرد می رسد بستر مرگ روح به حلقوم او می

 و گفته: حسن غریب است. ۳۵۳۷، حدیث شماره ۵۴۷، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
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ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّۡو�َةُ ٱَولَۡيَسِت ﴿ ّ�ِ ٱلِ�َّ َحَدُهُم  اتِ  َٔ لسَّ
َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ قَاَل إِّ�ِ  لَۡمۡوُت ٱَح�َّ

ِينَ ٱَوَ�  ۡل�نَ ٱُ�ۡبُت  ِ�ٗماَ�مُ  �َّ
َ
ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ اٌر  ﴾١٨وتُوَن َوُهۡم ُكفَّ

 .]۱۸[النساء: 
مرگ را شان  و کسانی که (تمام عمر) به اعمال زشت اشتغال ورزند تا آن گاه که یکی«

کند در آن ساعت پشیمان شود و گوید: اکنون توبه کردم، توبه چنین کسی مشاھده
نشود)، بر اینان  آنھا نیز قبولپذیرفته نخواھد شد، و آنان که به حال کفر بمیرند (توبه 

 .»عذابی دردناک مھیا ساختیم
یی مانند ھا اند: صغیره و کبیره. در مقابل گناھان صغیره کفاره گناھان دو دسته

فرموده است:  جو پیامبر  گردد که باعث پاک شدن گناھان می د داردنماز وجوروزه و 
شود،  می ھایی که در ماه رمضان گرفته نمازھای پنچ گانه، نمازھای جمعه و روزه«

 ]در طول روز و ھفته و سال[یاعث پاک شدن گناھانی است که در فاصله میان آنھا 
. قرآن نیز این )١(»گناھان کبیره پرھیز شود، البته به شرطی که از دگیر می انجام

 مسئله را به صراحت تاکید کرده است.

ْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿ اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م  َٔ إِن َ�َۡتنُِبوا
ۡدَخٗ� َكرِ�ٗما  .]۳۱[النساء:  ﴾٣١مُّ

دوری اند  ما را از آن نھی کرده(ای اھل ایمان) چنان که از گناھان بزرگی که ش«

 .»گزینید، ما از گناھان دیگر شما درگذریم
گناھان کبیره « هک صحیح چنین آمده استحدیث در مورد گناھان کبیره در 

. )٢(»عبارتند از: شریک قرار دادن برای خدا، نافرمانی پدر و مادر، قتل و سوگند دروغ
بر انجام آنھا یعنی  که کوچک شمردن گناھان صغیره و اصرار دانست این را ھم باید

در  شود که جزو گناھان کبیره محسوب شوند. می ام دادن این گناھان باعثزیاد انج
 .)٣(»ھوشیار باشید و از آنھا بپرھیزید ککوچنسبت به گناھان «حدیث آمده است که: 

 .۲۳۳، حدیث شماره ۲۰۹، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -١
 .۶۶۷۵، حدیث شماره ۵۵۵، ص ۱۱ج بخاری، فتح الباری، -٢
 .۴۰۲، ص ۱ج احمد، المسند، -٣

 

                                         



 ٨٧ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

بیند  می چون کوھیخود را ھم انسان مؤمن گناھان«فرموده است:  جرسول خدا 
انسان فاجر، گناھان خود  ترسد که بر او فرو ریزد، اما می که در پای آن نشسته است و

 گذرد و گناه را مانند راندن مگسی ساده می داند که بر بینی او می را مانند مگسی
 .)١(»انگارد می

خود را  انکوچک بودن گناھ«چنین روایت شده است:  ی صالحھا از یکی از انسان
 .»ای در نظر مگیر بلکه به عظمت آن کسی توجه کن که نافرمانیش کرده

 و مھم را دنبال استراتژیک یکه باز بودن دروازه توبه در اسالم، ھدفشکی نیست 
قع ضعف و ااز تداوم پیوند پیروان با دین و خدای آنھا در مو{{کند که عبارت است  می

 }}یا موقع سرکشی آنان در برابر برخی دستورات ھا جام گناھان و نافرمانینھنگام ا
رسانده که شمشیر عدالت برای جای  به حتی آنان که دشمنی با دین خدا کارشان را

حرکت  خته گشته و قلم و زبان دعوت بر ضد آنھا، به حکم مدیر جھان بهآکشتارشان 
بدان خاطر که  ،شان گشاده و باز گذاشته است آمده، اسالم دروازه توبه را پیش رویدر

است و نتیجه طبیعی چنین رحمت پروردگار ھمه چیز و ھمه کس را دربر گرفته
یابد و دشمنان نیز از دین  م ادامه میپیروان به طور مداو برخوردی این است که جذب

شود که  می در برابر حق باعث چشم زیرا یک لحظه درخشش و روشنِی  مأیوس نشوند،
گاه است که تیغ روبروی به آن حیاتی تازه بخشد و آننور الھی در دل نفوذ کند و 
 دھد. می جھتیر اسالم در جھت دفاع از آن تغی

 .۶۳۰۸، حدیث شماره ۱۰۲، ص ۱۱ج خاری، فتح الباری،ب -١

 

                                         



 

 

 

 

 فصل سوم: نفش عوامل دل نرمی در تربیت

 بحث اول: ذکر
 :استخداوند فرموده

�ََّك ِ� َ�ۡفِسَك تََ�ُّٗ� وَِخيَفٗة َوُدوَن  ۡذُكرٱوَ ﴿ ِ  ۡلَقۡولِ ٱِمَن  ۡ�َۡهرِ ٱرَّ  �َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱب
 .]۲۰۵عراف: اال[ ﴾٢٠٥ۡلَ�ٰفِلِ�َ ٱَوَ� تَُ�ن ّمَِن 

فروتنی (در برابر خدا) و ھراس (از او) و آھسته و آرام پروردگارت را در دل خود، با «

 .»صبحگاھان و شامگاھان یاد کن و از گروه غافالن مباش
کرده است، زیرا غفلت جزو  گردانی از یاد خدا نھی روی این آیه کریمه از غفلت و

کشاند و  می ھالکتسوی  به کند و آن را می رت را فاسدھای قلبی است که فط بیماری
واس انسان دوباره برای دریافت حق بیدار نخواھد شد، بلکه حق خود در این صورت ح

 موده است:کند. خداوند فر می پوشاند و نورش را از او منع می را از او

نَا ِ�ََهنََّم َكثِٗ�� ّمَِن ﴿
ۡ
نِّ ٱَولََقۡد َذَر� �ِس� ٱوَ  ۡ�ِ لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم  ۡ�ِ

ْوَ�ٰٓ�َِك كَ 
ُ
وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِهاۚٓ أ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
�ۡ  ۚ َضلُّ

َ
بَۡل ُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�ِ 
ُ
 .]۱۷۹عراف: اال[ ﴾١٧٩ۡلَ�ٰفِلُونَ ٱَك ُهُم أ
ایم که بازگشت  آفریده و (در جھان) پراکنده کردها بسیاری از جنیان و آدمیان را م«

یی دارند که با آنھا ھا آنان به دوزخ و اقامت آنان در آتش است. (به آن خاطر که) دل
شنوند، اینان  نمی را)یی دارند که با آنھا (موعظه ھا فھمند و چشم نمی (آیات) را

 .»خبر ھستند بی اینان واقعاً  اند. تر پایانند و بلکه سرگشته ھمسان چھار
تعالی زنگار غفلت را از قلب  ھیچ چیزی مانند مداومت و پایبندی به ذکر خدای

ثأثیری دارد که در  این عبادت چنان .شود نمی آن کند و باعث بیداری دائمی نمی پاک
شود و چنین انسانی  می خدا و خوف او در قلب انسان جایگزینی آن ترس از  نتیجه

 کند، خدا را به یاد می اگر اراده و نیت ظلم به کسی یا انجام گناھی به فکر او خطور
 کند: می آورد و آن را ترک می

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  .]۲نفال: اال[ ﴾وَِجلَۡت ُقلُو�ُُهمۡ  �َّ



 ٨٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 ھایشان ھراسان لکه ھر وقت نام خدا برده شود، د ھستند نیمؤمنان، تنھا کسا«

 .»گردد می
شان افتاده وعده بھشت  خداوند نیز به چنین افرادی که ترس و ھراس او در قلب

 داده است:

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿ مَّ
َ
ِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ  ٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَوأ

َوىٰ ٱ
ۡ
 .]۴۱-۴۰نازعات: ال[ ﴾٤١لَۡمأ

خود ترسیده باشد و نفس را از ھوی و ھوس  پروردگار مقامو اما آن کس که از جا و «

 .»باز داشته باشد، قطعًا بھشت جایگاه اوست

َتانِ  ۦَولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿  .]۴۶رحمن: ال[ ﴾٤٦َجنَّ
 .»یی (در بھشت) داردھا باغکسی که از مقام پروردگار خود بترسد ھر«

سیدن به این مرحله حریص بود و به شدت برای ر جبه ھمین خاطر پیامبر 
برای  به خدا قسم دوست دارم که بیشتر از ھمه شما از خدا بترسم و« فرمود: می

گاهگپرھیز  .)١(»شمتر با اری از خدا از ھمه شما آ
دارد، زیرا میزان ترس و ی نزدیکی وجود  بر این مبنا میان خشیت و علم رابطه

 و صفات او دارد: خشیت بستگی به میزان شناخت انسان از خدا، عظمت

َ ٱإِ�ََّما َ�َۡ� ﴿ ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  �َّ ُؤا َ ٱإِنَّ  ۡلُعلََ�ٰٓ  .]۲۸[فاطر:  ﴾َعِز�ٌز َ�ُفور �َّ
 .»از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند تنھا بندگان دانا و دانشمند«

کند و آن را  می شود قلب انسان نرم گردد، از سختی آن جلوگیری می باعثیاد خدا 
 گرداند: می از تواضع و آرامش و اطمینان و خشوع لبریز

َ� بِِذۡ�رِ ﴿
َ
ِ ٱ�  .]۲۸رعد: ال[ ﴾ۡلُقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ
گاه باشید که تنھا با یاد خدا دل«  .»گیرد می ھا آرام آ

ن َ�َۡشَع قُلُو�ُُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ� َوَ�  ۡ�َقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ

ْ كَ  ِينَ ٱيَُ�ونُوا وتُواْ  �َّ
ُ
َمدُ ٱِمن َ�ۡبُل َ�َطاَل َعلَۡيِهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

َ
َ�َقَسۡت قُلُو�ُُهۡمۖ  ۡ�

 .]۱۶حدید: ال[ ﴾١٦َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقونَ 

 .۱۱۱۰، حدیث شماره ۷۸۸، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -١

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٩٠

ھایشان به ھنگام یاد خدا و در برابر حقی که  آِیا برای مؤمنان وقت آن نرسیده که دل«
که برای آنان  خدا فرو فرستاده است، بلرزد و کرنش برد؟ شما ھمچون کسانی نشوید

ھایشان  بر آن سپری گشته و دل قبًال کتب فرستاده شده است و سپس زمان طوالنی

 .»اند ق و خارج (از حدود دین خدا) گشتهرشان فاسو بیشت سخت گشته است
ھای پیروان خود با خداوند متعال بسیار حریص و  اسالم برای ارتباط دادن دل

و نماز و حج و زکات را تعیین  یی مانند روزهھا مشتاق است و برای این ھدف عبادت
برای یک بار رخی ساالنه و ب شود و برخی می بارھا در روز تکرار ھا کرده که بعضی از آن

کند و بزرگ  ان را در ھر حالی به خدا متصل می. ذکر، انسگیرد در طول عمر انجام می
و کوچک و تندرست و مریض توانایی انجام آن را دارند. ذکر، تداوم ارتباط قلبی با 

غفلتی را که بر قلب جاری شده  کند. می را تضمین و از سنگدلی جلوگیری أل خدای
 پر شوید، آن را از محبت خدا و رسول و حب ایمان می زنگار آن رابرد،  می از بین

 ی مختلف خود را به خدا نزدیک سازد.ھا دھد که با شیوه می و به آن انگیزه گرداند می
نوعی  آید، می ھا و حاالت مختلفی که برای انسان پیش اسبتطبق من تنوع اذکار

کند و خود سبب یادآوری  جاد میاء و اّتفاقات اطراف او ایرابطه میان مؤمن و اشی
 گردد. می عظمت خالق، قدرت او، و توانایی او در تغییر و تحول جھان

فرماید:  چنین می جدر بیان دوام ذکر رسول خدا  لعایشه صدیقه  انمادر مؤمن
 . یعنی زمانی که ایستاده بود یا راه)١(»کرد می را در ھر حالتی یاد خدا، جپیامبر «

کرد در حال طھارت باشد  نمی کشید و فرقی می نشست و یا به پھلو دراز می رفت یا می
 یا خیر.

ھایی پس از آنان در این مسئله به ایشان  ب و یاران رسول خدا و پیروان نسلاصحا
 »رمضان«گاه که مشرکان او را در بینیم که آن می کردند. بالل را می کامًال اقتدا

آنان «کند:  می اصحاب را چنین وصف سد. علی ححد اَ گفت: اَ  می دادند می شکنجه
لرزیدند و  می ھنگام ذکر خدا مانند درختی که در معرض باد شدید قرار دارد به خود

 .)٢(»شد می یشان سرازیرھا یشان بر لباسھا اشک

 .۳۷۳، حدیث شماره ۲۸۲، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -١
 . ۷۶، ص ۱ج ابو نعیم، خلیفه االولیاء، -٢

 

                                         



 ٩١ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 سبحان اهللا«گذرانید:  می حسن بصری اوقات فراغت خود را با انجام این ذکر

شد  می بیشترین لفظی که از زبان محمد بن سیرین خارجبه ھمین صورت  .)١(»العظيم

یاران از  ربیع بن انس از یکی. )٢(»بحمدهسبحان اهللا العظيم سبحان اهللا و«این بود: 

نشانه محبت با خدا، یاد کردن او در بسیاری از حاالت است، «کند:  خود چنین نقل می
 .)٣(»کنی می به فراوانی یادزیرا ھرگز کسی را دوست نخواھی داشت مگر این که او را 

خدا ھست در  ذکر در را که ھیچ کس نتوانسته لذتی«مالک بن دینار گفته است: 
برای بیان منزلت واال و اجر فراوان ذکر گویان آنان را  ج. پیامبر )٤(»چیز دیگری بیابد

 ی عرش خود قرارشان جزو ھفت گروھی قرار داده که خداوند در روز قیامت زیر سایه
 .)٥(»گردد کند و چشمانش اشک بار می می یاد و مردی که در تنھایی خدا را«دھد:  می

ذکر زبانی در ھمه اوقات جایز و سنت است اما در برخی موارد انجام آن اھمیت 
ذکر پس از نمازھای فرض. ضرورت ندارد که برای ذکر خدا فقط از  بیشتری دارد مانند

آن و انجام ذکر با  »اذکار مأثور«ند که حفظ الفاظ وارده در سنت استفاده کرد، ھرچ
با به  جثر بھتر است، زیرا پیامبر ؤعمیق و الفاظ رسا و م به خاطر وجود معانی الفاظ

داشت و  می ھمراه داشتن گفتارھای فراگیری مبعوث شد و چنین گفتارھایی را دوست
روایت کرده داد. امام مسلم در صحیح خود چنین  می با چنین الفاظی مردم را پند

ابن عباس درباره جویریه دختر حارث روایت کرده که: یک روز صبح جویریه در « است:
 جنماز صبح را خواند و از پیش او رفت، پیامبر  جمسجد خود نشسته بود که پیامبر 

 گشت و او را در ھمان حالی که نشسته بود دید.بعد از نماز چاشت باز
 حالی ھستی که صبح از تو جدا شدم؟ فرمود: آیا ھنوز در ھمان جپیامبر 

فرمود: پس از تو چھار جمله را سه بار تکرار کردم که  ج. پیامبر جویریه گفت: آری

ِ  ُسبَْحانَ «تر خواھد بود؛  ای وزن شوند سنگین در طول امروز گفته که توآنچه  اگر با  ا�َّ

 .۵۱۶، ص ۲ج ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، -١
  .۵۱۷ص  ،۲ج ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، -٢
  .۵۱۶، ص ۲ج ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، -٣
 .۳۵۸، ص ۲ج ابو نعیم، حلیه االولیاء، -٤
 .۲۷۲۶، حدیث شماره ۲۰۹۰، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٥

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٩٢

 ِ  .)١(»َ�َِماتِهِ  َوِمَدادَ  َعرِْشهِ َوزِنَةَ  َ�ْفِسهِ  َورَِضا َخلِْقهِ  َعَددَ  َو�َِحْمِده
 سکردند. انس  می درخت ایمان را با ذکر و تالوت قرآن تغذیه جاصحاب پیامبر 

ای به  گفت: بیا لحظه می دید می ه بن رواحه ھرگاه یکی از اصحاب راعبد اللّ «گوید:  می
و  شد پروردگار خود ایمان بیاوریم. روزی ھمین جمله را به مردی گفت. او عصبانی

احه از ایمانی که به بینی که ابن رو نمی رفت و گفت: ای رسول خدا آیا جر نزد پیامب
فرمود:  جای ایمان آورده است؟ پیامبر  ای رویگردان شده و به ایمان لحظه آن امر کرده

- کند زیرا او مجالسی را دوست دارد که مالئکه خدا می ابن رواحه را رحمت خداوند«
 .)٢(»کنند می به آن مجالس افتخار -باد درود خدا بر آنان

است محبت خود را و خو می گزیده خدا این بود که از خدااز جمله دعاھای پیامبر بر
دارند به ایشان عطا کند. در این باره یک حدیث  می که او را دوستمحبت کسانی 

 ای: فرموده که خداوند به من فرمود جپیامبر «قدسی در روایت ابن عباس آمده است: 
علی ھستند بر سر چه  محمد، گفتم: لبیک ای پروردگار، خداوند فرمود: آنان که در مأل

، آن کند. فرمود: می چیزی باھم در گیرند؟ گفتم: در مورد اموری که گناھان را پاک
جد پس از ا، نشستن در مسھا اموری است؟ گفتم: قدم برداشتن برای نیکیچه 

ھا، خداوند فرمود: در چه اموری؟  ھنگام سختی نمازھای فرض و کامل کردن وضو به
گفتم: بخشیدن غذا، نرمی گفتار، نماز شب در حالی که مردم در خوابند. خداوند 

خواھم که مرا در انجام امور خیر و  از تو می ا!زی بخواه. گفتم: خداوندفرمود: اکنون چی
یاری کنی. کمک کن که مساکین را دوست داشته باشم، مرا ببخش و   ترک امور زشت

مرا در حالی به من رحم کن، ھرگاه اراده فرمودی قومی را مورد آزمایش و فتنه اندازی 
خواھم که محبت خودت و محبت  می از تو !ام بمیران، خداونداکه در فتنه نیفتاده

 جصیبم گردانی. پیامبر سازد ن می نزدیکدوستدارانت را و محبت اعمالی را که مرا به تو 
 .)٣(»فرماید: این دعاھا حق ھستند پس آنھا را بخوانید و به دیگران آموزش دھید می

این که مالئکه در در این حدیث یک مسئله غیبی بیان شده که عبارت است از 
المنتھی  ةی که سدریاختالف دارند که خداوند تا عالم باال جا ھمسنجش اعمالی با

 .۲۷۲۶، حدیث شماره ۲۰۹۰، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۲۶۵، ص ۳ج امام احمد، المسند، -٢
 و گفته که حسن و صحیح است. ۳۲۳۵شماره ، حدیث ۳۶۸، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٣

 

                                         



 ٩٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

ثبت  که فرشتگان مقرب بر آن شاھدند »مرقوم«برد تا در کتابی  می ھست آنھا را باال
گردد. ھمچنین در این حدیث انواعی از اعمال صالح بیان شده که فقط از قلبی بیدار و 

 گیرد. می و سرچشمهو مشتاق به نزدیکی خدا و محبت ا روحی شفاف
ام پیوسته از  بنده«شده که: ی خداوند نقل  در یک حدیث قدسی دیگر این گفته

گاه گردد و آن گاه که محبوب من میشود تا آن می به من نزدیک ھا طریق انجام سنت
شنود و آن چشمی  می که محبوب من گردید، من آن گوشی خواھم بود که او با آن

کند و آن  ی خواھم بود که با آنھا عمل مییھا بیند و آن دست می خواھم بود که با آن
ماید، حتمًا آن رود و ھرگاه از من درخواست چیزی ن می پاھایی خواھم بود که با آنھا راه

. به ھمین صورت )١(»دھم می نم و اگر به من پناه آورد حتمًا به او پناهک را به او عطا می
 ھم فرموده است:را کند و این  می ای را دوست بدارد، او را سرپرستی اگر خداوند بنده

ٰلِِح�َ ٱَو�َّ َوُهَو َ�تَ ﴿  .]۱۹۶عراف: اال[ ﴾ل�َّ
 .»کند می این خداوند است که صالحان را سرپرستی«

ای را  ھرگاه خداوند بنده«روایت کرده که فرمود:  ج ترمذی این حدیث را از پیامبر
که شما مریض خود را از گونه  ھمان کند می دوست بدارد در برابر دنیا او را محافظت

 .)٢(»]که مبادا به او آسیبی برساند[ کنیدمحافظت می آب

 اللَُّهمَّ «ت زیر را در نماز وتر بخواند: آموخت که جمال سبه حسن بن علی  جپیامبر 
َْت  ِ�يَمنْ  َوتََولَِّ�  ،اَعَ�يَْت  ِ�يَمنْ  واََعفِِ�  ،َهَديَْت  ِ�يَمنْ  اْهِدِ� 

َّ
الھی مرا در زمره « .)٣(»...تََويل

ان که به ایشان عافیت عطا ای و مرا جزو آنھایی بگرد قرار بده که آنھا را ھدایت داده کسانی

 .»ای... شان نموده محافظت ای و مرا میان آنان قرار بده کهه فرمود

 بحث دوم: شکر
ازدیاد و محافظت خود آموخته است که شکر نعمت باعث   خداوند متعال به بندگان

آموزش و پرده برداشتن از این سر غیبی لطفی از جانب خداوند در  آن خواھد شد. این

 .۶۵۰۲، حدیث شماره ۳۴۰، ص ۱۱ج به روایت بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۰۳۶، حدیث شماره ۳۸۱، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٢
 ۴۶۴، حدیث ۳۲۸، ص ۲ج و ترمذی، الجامع، ۱۴۲۵، حدیث شماره ۱۳۳، ص ۲ج ابوداود، السنن، -٣

 و گفته که حسن است.

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٩٤

شان  ی اصالح دین و دنیای مایه مورد بندگان است تا آنھا را به کاری ھدایت کند که 
 باشد. او فرموده است:

زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ َعَذاِ� ﴿
َ
َن َر�ُُّ�ۡم لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ� ذَّ

َ
�ۡذ تَأ

 .]۷[ابراھیم:  ﴾٧لََشِديدٞ 
اگر شکر گزاری «و (و به یاد آورید) ھنگامی را که پروردگارتان اعالم کرد که:  «

گمان عذاب  دھم، و اگر کفران کنید، بی کنید، یقینًا (نعمت خود را) به شما افزون می
 .» من سخت است

و امور غیبی محروم ھستند و  جبه خدا، پیامبر  شکی نیست که کافران از ایمان
. اما مؤمنان به اسرار شود می پذیرند که شکر نعمت باعث ازدیاد و حفظ آن نمی این را

گیرند و درنتیجه به برکت و لطف و کرم  می کار و آن را در عمل بهکنند  می دین توجه
 یابند و این باعث خوشبختی و صعود آنان به عالم واالست. می خدای تعالی دست

شود، بیان نموده که از  می یی را که منجر به شکر نعمتھا راه جسول گرامی اسالم ر
 ...ی او اعتراف کرده باشندھا ریق به نعمتحمد و ستایش خدا است تا از این ط جمله آنھا

گردد اگر چیزی بخورد  می خداوند از بنده خود خشنود«در حدیث صحیح آمده است که: 
 .)١(»کند یا چیزی بنوشد و خدا را به خاطر آن ستایش کند ستایشآن و خدا را به خاطر 

کس که ھر«کند چنین است:  می اللتحدیث دیگری که بر این موضوع د
 صبحگاھان جمله زیر را بگوید شکر آن روز را ادا کرده است:

ْصبَحَ  َما اللَُّهمَّ «
َ
�َك  الَ  وَْحَدكَ  فَِمنَْك  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ىِب  أ َْمدُ  فَلََك  لََك  رَشِ

ْ
ْكرُ  َولََك  احل  .»الشُّ

تو بوده است تو شریکی نداری، پس  که شامل حال من شده تنھا از طرف یخداوندا ھر نعمت«

 .»ستایش و شکر من برای توست
کند، شکر آن شب را ادا نموده  می کس ھنگام غروب مانند این جمله را بیانھر
 .)٢(»است

آشکار  است به قصد ھا مورد نعمت ی شکر نعمت، سخن گفتن درھا یکی دیگر از راه
 و زیاده گویی، بلکه فرد او. البته بدون فخر فروشینمودن فضل خدا و اعتراف به کرم 

 .۲۷۳۴، حدیث شماره ۲۰۹۵، ص ۴ج الصحیح،مسلم،  -١
 .۵۰۷۳، حدیث شماره ۳۱۵، ص ۵ج ابو داود، السنن، -٢

 

                                         



 ٩٥ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

گرفته به خداوند نسبت دھد. خداوند به  تعلق باید ھمان مقدار از نعمت را که به او
 انجام این کار امر فرموده است:

ۡث ﴿ ا بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك فََحّدِ مَّ
َ
 .]۱۱ضحی: ال[ ﴾١١َوأ

 .» ھای پروردگارت را باز گوکن و سپاس گذار و نعمت«
وراک، محل زندگی و ی خدا اثر مھمی بر ظاھر لباس، خھا آشکار نمودن نعمت

تنگ ش ا وادهشود که فرد نسبت به خود و خان می انواده دارد و باعثتأمین مخارج خ
صدقه دھید و لباس بپوشید د و بخورید و بیاشامی«: دست نباشد. در حدیث آمده است

. »)١(را بر بنده خود ببیند ھا خداوند دوست دارد که اثر نعمت ؛بدون تکبر و اسراف اما
یکی از اصحاب را در ظاھری فالکت بار و زشت دید، از او پرسید: آیا مالی  جپیامبر 

ی خود مانند اسب و شتر و گوسفند و ھا ی نعمت از ھمه ألداری؟ گفت: آری خدای 
حال اگر خداوند بر تو مال داده است باید اثر «فرمود:  جبرده به من داده است. پیامبر 

 .)٢(»نعمت خود را بر تو ببیند
ی دیگر برای شکر نعمت این است که بر اساس آن نعمت اطاعت پروردگار ھا از راه

. به عنوان مثال اگر خداوند به کسی کار گرفته شود بهانجام گیرد و در مسیر خیر 
نعمت علم عطا فرموده آن شخص باید به آن عمل کند، در نشر آن بکوشد، در کسب 

م خود از دین خدا دفاع پیشه کند و با زبان و قل آن مخلص باشد، در نقل آن راستی
وشن ھای دین خدا را ر ار و نشانهھای کافران و ملحدان را مردود گرداند، آث کند، شبھه

کند و  پویان این مسیر تبیینسازد و راه رسیدن به بھشت پروردگار جھانیان را برای راه
است. یا اگر خداوند به کسی جا آورده علم را به صورت است که شکر نعمِت  در این

اش خرج کند اما با  باید از آن برای خود و خانواده استهنعمت مال و ثروت عطا فرمود
فقرا  برای امور خیر، جھاد در راه خدا و حل مشکل و از آن جویی و اعتدالصرفه

ای که  ببخشد، ھمچنین باید زکات را که حق خداست از آن مال بپردازد و در ھر زمینه
که گردد از آن بھره گیرد، مانند این می نفع عمومی آن شامل حال اسالم و مسلمانان

 رونق گیرد یا در پیشرفت صنعت مسلمانان اقتصاد اسالمی با آن شکوفا شود یا تجارت

 .۱۸۲، ص ۲ج امام احمد، المنسد، -١
 .۱۳۷ص  ،۷۴ج امام احمد، المسند، -٢
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ھا که فرض کفایه است باید از آن  در ھر یک از این زمینه یبه طور کلمؤثر باشد. 
 استفاده کند.

تالش کند:  ھا کسی که خداوند به او قدرت و حکومت داده است باید در این زمینه 
 ن، جھت دادھا و امور ناپسند زشتین بردن برپا داشتن امور نیکو و پسندیده، از بی

و  ھا دی به دستورات، پرھیز از نھی شدهاطاعت و عبادت پروردگار، پایبنسوی  به مردم
 حکم نمودن قانون خدا در زمین.

کارگیری آن  عبارت است از به ی پروردگارھا به ھمین ترتیب، شکر ھر یک از نعمت
ه تنوع نعمت در مسیر اطاعت خدا و دور شدن از معصیت. این را ھم باید دانست ک

اخت جامعه و بنای فرھنگ متنوع دھی آنھا را در سی بھره ی خدا زمینهھا نعمت

ٌ  فلَُكٌّ  اْ�َملُوا«سازد:  می ُ  ُخِلَق  لَِما ُميرَسَّ
َ

کدام از توانید عمل کنید، زیرا ھر تا می .)١(»هل
 یابد و کارش آسان گشته است. می که خلق شده، ھدایتآنچه  شما برای

 ھای شکر است: متنوع پروردگار یکی دیگر از راهی ھا تفکر در نعمت

ْ  �ن﴿ وا ِ ٱ َمَت نِعۡ  َ�ُعدُّ ٓ ُصوَ� ُ�ۡ  �َّ  .]۳۴[إبراھیم:  ﴾َها
 .»توانید چنین کنید نمی ی پروردگار را بشماریدھا اگر بخواھید نعمت«

ی فراوانی عطا نکرده باشد، چه آن ھا ای نیست که خداوند به او نعمت ھیچ بنده
گاه باشد. رسول برگزیده خدا راھی نشان دادهرا بشناس ھا نعمت  که بنده د یا از آن ناآ

جا آورد، او فرموده  هی خدا را بشناسد و شکر آنھا را بھا تواند از طریق آن نعمت می
 دو خصلت ھستند که در ھر شخصی باشند، خداوند او را به عنوان شاکر و صابر«است: 

در ھرکس  شود، نمی او نباشد، شاکر و صابر محسوب نویسد و اگر این دو خصلت در می
مسائل دینی به فرد باالتر از خود بنگرد و از او تبعیت کند و در مسائل دنیا به پایین 

پایین دست به او دارد  یی که نسبت به فردھا دست خود بنگرد و خدا را به خاطر برتری
و اما اگر  نویسد و صابر میرا به عنوان فردی شاکر شکرگذاری کند، خداوند این فرد 

کسی در مسائل دینی به پایین دست خود نگریست و در امور دنیا باالتر از خود را دید 

، حدیث ۲۰۴۰، ص ۴ج ، و صحیح مسلم،۴۹۴۹، حدیث شماره ۷۰۹، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۶۴۷شماره 

 

                                         



 ٩٧ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 یتأسف خورد، خداوند او را فرد است.آن فرد دارد و او از دست داده که آنچه و برای
 .)١(»نویسد نمی شاکر و صابر

زیرا بیشتر اعمالی که این حدیث تأثیر مھمی در روان فرد و جامعه دارد، 
و  }}وری{{ی فردی و اجتماعی را به دنبال دارد به خاطر تفاوت مردم در ھا دشمنی

 سطح زندگی آنان است.
شخصی به سطح مادی باالتر از خود بنگرد و برای رسیدن به چنان سطحی ھر اگر 

و معتقد و با تالش یا بدون تالش بخواھد به آن دست یابد  حق و ناحق را در نظر نگیرد
باشد که سطح مادی افراد تنھا ترازوی سنجش برتری مردم نسبت به یکدیگر است، 

اند و جامعه را پاره پاره و از ھم کش می باوری مردم را به یک درگیری طبقاتیچنین 
که از لحاظ مادی در سطح ھایی بنگرد  کند. اما اگر ھمین فرد به انسان می جدا

شود که خدا را به خاطر فضل و کرمش بستاید و  می اعثاز او قرار دارند ب تری پایین
و آرزوھایی پوچ وانگذارد. البته  ھا خشنودی و آرامش کسب نماید و خود را به حسرت

مانعی ندارد که چنین شخصی برای کسب روزی و افزایش مال خود تالش کند اما 
ا. در حدیث آمده پسند خدای مورد  بدون وارد کردند ضرر و زیان به دیگران و به شیوه

کس که نگرانی و اندوه او برای قیامت باشد. خداوند ثروت او را در قلبش ھر«است: 
و  نمایدو امورات زندگیش را جمع و جور می ]دھد می یعنی به او قناعت[دھد  می قرار

که ھرکس  گردان است و رویکه او از آن حالی آورد در  می به او روی دنیا با ذلت
کند که فقر را با چشم خود  د، خداوند آن چنان او را فقیر میبرای دنیا باشاش  نگرانی

و دنیا فقط به اندازه تقدیر او  سازد می ببیند. امورات زندگی و خاطرش را پریشان
 .)٢(»گردد می نصیبش

پس حرص و ھجوم به مال و ثروت دنیا جزو رھنمودھای اسالم نیست، بلکه از 
ی جوامع جاھلی قدیم و جدید است، در صحیح بخاری و مسلم آمده است که ھا نشانه

ثروتمندی از فراوانی مال دنیا نیست، بلکه ثروتمندی واقعی زمانی «فرمود:  جپیامبر 
اشد . به ھمین خاطر اموال دنیا ھر اندازه که زیاد ب»است که درون انسان غنی باشد

و  کند، در نتیجه بذل دل آنھا نفوذ نمیماند و به  فقط در دست مسلمانان باقی می

 .۲۵۱۲، حدیث شماره ۶۶۵، ص ۴ج جامع،ترمذی، ال -١
 .۲۴۶۵، حدیث شماره ۶۴۲، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٢
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شان  بخشش آن برای مصالح عمومی و جھت دلجویی از فقرا و جھاد در راه خدا برای
را از مال  »جیش العسره«مشھور به  کل سپاھیان س نعثمان بن عفا .آسان است

نیازمند، یک قافله  خود تجھیز کرد و عبدالرحمن بن عوف برای دلجویی از مسلماناِن 
به این دلیل نبوده که قیمت و ارزش  ب تجاری بخشید. کار عثمان و عبدالرحمن

زیرا قرآن برای آنھا بیان کرده بود که مال و ثروت یکی از  نددانست نمی اموال خود را
 و دیوانگان ھا زندگی است و به قدری مھم است که آن را به بچه عوامل پایداری

چند ارزشمند باشد ه این است که مال دنیا ھرألمسبرند، بن را از بین سپارند که آ نمی
ه برعکس. را ندارد و در اختیار انسان است نی زندگی قیمت اول ھا اما در میان نعمت

دھد و ھمه نیروھا  در بسیاری از جوامع جدید روی می و این خالف آن چیزی است که
و میزان خدمت  زندگی انسان و سطح امتآورند تا کر می را برای تولید بیشتر گرد ھم

در حالی که اسالم از  شودمی تبدیل ی تولید او افزایش یابد و در نتیجه انسان به بنده
: استهکه بر تولید و درھم و دینار مالکیت کند. پیامبر چنین فرمود استاو خواسته

 .)١(»بندگان دینار و درھم بیچاره و بدبخت ھستند«
که برای امور دینی به باالتر از  استاز پیروان خود خواسته جکه رسول خدا اما این

ی صالح و با ھا خود بنگرند به این خاطر است که خواسته از طریق نشان دادن نمونه
به مرحله  را قوی، الگوپذیری را در جامعه اسالمی و در ھر مرحله از تاریخ آن ایماِن 

ی آینده ھنگام مطالعه زندگی و تدبر در ھا نسل کهاجرا درآورد، زیرا با وجود این
ده، ی زنھا د، اما نمونهنیاب وی خود اثری قوی بر شخصیت خود میعملکرد افراد الگ

گذارند و  تری بر جامعه و پیروان میقویثیر أگیرند و ت تر مورد مطالعه قرار می آسان
زنده و  یھا م اسالم در نمونهتر است. عالوه بر این تا زمانی که تعالی ان آسانپیروی از آن

شایستگی  ھا و اجرا باشد نشانه آن است که این دستورالعملدر ھر عصری قابل تطبیق 
 پیروی را دارند و با نظریه تربیت دائمی ھماھنگ است.
و تنگ نظری و بخیلی دردھایی  در حقیقت، حرص و ھجوم و درگیری بر سر مال دنیا

ه خدا و روز آخرت را ھستند، زیرا این جوامع ایمان حقیقی باست که بر جوامع غربی حاکم 
از مسلمانان نمودار است  یپیش چشم بسیار اند، اما قیامت و زندگی اخروی از دست داده

شوند به ھمان اندازه کرامت و بخشش و  می به دین خود متصل و ھر اندازه که بیشتر

 .۲۸۸۷، حدیث شماره ۸۱، ص ۶ج بخاری، فتح الباری، -١

 

                                         



 ٩٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

بر جاودانگی آخرت چه کوتاه است، پس گردد؛ آری دنیا در برا می مھربانی آنان نیز بیشتر
 گردند و کالم }}پروازیبلند{{ی باید فضای آن با ذکر و شکر نورانی شود و افراد نمونه

 راه نیکو به حرکت در آیند.سوی  به پروردگار خود را به انجام برسانند و

 بحث سوم: دعاء
رابطه بنده با مشروعیت دعا در اسالم ھمانند نماز و روزه و حج باعث شده که 

ی مادی جدید که ھا خالف فلسفهعال در ھر حالتی مستحکم باشد. برخدای مت
رکز نموده و رابطه رابطه انسان با طبیعت و جامعه متمی خود را بر ایجاد ھا برنامه

 ی اسالمی رابطه انسان با خدای متعالھا اند، در برنامه خدا را کنار گذاشته انسان با
د اختصاص داده است. بدون شک رابطه انسان با خدا در فضای وسیعی را به خو

یابد. از این رو دعا به عنوان  می روابط اجتماعی و در رابطه او با ھستی انعکاس
مخصوص و محدود  که ھا خالف سایر عبادتی قابل انجام در اوقات مختلف، برعبادت

ی  تر از ھمه سانباشند، آ د یا نیازمند تالش بدنی یا مالی میبه زمانی مشخص ھستن
گیرد، حیات قلبی او را تضمین و روح  و اگر انسان به انجام آن عادت ھاست عبادت

 بخشکند و رابطه درست و نیکوی او با خدا و مردم را نتیجه او را بیدار می
 سازد. می

که به او توجه کند و یاریش گرداند. دعا این دعا درخواست انسان از خداست برای
حول ت خود را از توانایی و قدرت نیازمندی به درگاه خداست، انسان در دعافقر و  اظھار

داند و دعا بزرگداشت خالق و ستایش اوست. به ھمین خاطر  می در برابر خدا ناتوان

 .)١(»الدعاء هوالعباد«فرموده که:  جرسول خدا 

دعا نی است که ید: این به آن معگو می جپیامبر  ی ی این فرموده خطابی در باره
و این مانند جمله دیگر پیامبر است .ست...ھا بیشترین بخش عبادت با برترین عبادت

 .)٢(»احلج عرفه«که فرموده: 
 :استخداوند متعال ھم چنین فرموده

 و گفته: حسن و صحیح است. ۲۹۶۹، حدیث شماره ۲۱۱، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
و ابن ماجه،  ۸۸۹شماره  ،۲۳۷، ص ۳ج ، حدیث حج ھم در ترمذی،۵خطابی، شأن الدعاء، ص  -٢

 و نسائی. ۳۰۱۵، شماره ۱۰۳، ص ۲السسن، 
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ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]۶۰[غافر:  ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

تر از  کسانی که خود را بزرگگوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم.  می پروردگار شما«

 .»خواھند گشتدوزخ دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل  آن می

ِجيُب َدۡعَوَة ﴿ و نیز فرموده:
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَِر�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس� إَِذا َدَ�نِ�  �َّ

 .]۱۸۶: البقرة[ ﴾١٨٦فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
چون بندگانم، از تو درباره من بپرسند، بگو: به راستی که من نزدیکم، دعای  «

کنم.  پس (آنان) باید دعوت مرا بپذیرند،  که مرا بخواند؛ اجابت می دعاکننده را ھنگامی
 .»یابند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه

که او ھرکس  شنود و می را ھا دعای آن .خداوند متعال به بندگان خود نزدیک است
یزد، و عالوه بر این، را اطاعت کند یعنی پایبند شریعتش باشد و از نافرمانی او بپرھ

شرایط دعای مقبول را بداند و طبق آن رفتار کند و عوامل مردود شدن دعا را بشناسد 
در واقعه آن کسانی که ندای  .بپرھیزد، دعایش نزد خدا پذیرفته خواھد شد ھا و از آن
آورند چنین کسانی ھدایت یافتگان واقعی ھستند  می پذیرند و به آن ایمان می خدا را

 .میان دعای آنھا و آسمان پرده و مانعی نیستکه 

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿حسن بصری در باره 
َ
یعنی عمل «گوید:  یم ]۶۰غافر: [ ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

که ایمان آورده و دعای آنان را که کنید و مژده دھید که خداوند بر خود فرض کرده 
 .)١(»کنند بپذیرد و از فضل خویش بر آنان بیفزاید کارھای نیکو می

نزدیکی خداوند به بندگان سبب شده که آنان به واسطه و میانجی بین خود و خدا 
تر است و بندگانش  ندگان نزدیکاحتیاجی نداشته باشند، او که از رگ گردن به ب

که مجبور در ھر مکان و زمان فرایش خوانند و با او مناجات کنند بدون این توانند می
ای صدای آنان را به او  چه رسد به این که واسطهخود را بلند کنند تا  باشند صدای

ھمین  بر .اند نام گرفته ...یی که در ادیان دیگر کاھن و کشیش وھا واسطه .برساند
به آن معتقدند نپذیرفته تا طبق  ھا را که مسیحی »اعتراف به گناه«اساس اسالم نظام 

د را بیان کند و آن شخص بر صندلی اعتراف بنشیند و برای کشیش رازھای زندگی خو

 .۳۰۲، ص ۷ج سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر با المأثور، -١
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پوشیده  .به خطاھای خود اعتراف نماید و با این کار غفران و رضوان خدا را بجوید
در  کند و اسرار زندگی خود را ارزش می این کار، انسان کرامت خود را بی نیست که با

 .دھد می معرض انتشار قرار
یی از ھا واسطهکه میان خود و خدا اند  برخی از مردم در طول تاریخ تالش کرده

جنس سنگ و درخت و افراد بشر داشته باشند تا با آنان مناجات کنند، 
کنند و در پیشگاه آنان به گناھان خود اعتراف  یشان را نزد آنان مطرحھا درخواست

ھا را نابود کند و اعالم نماید که این کار  ی این واسطه اما اسالم آمده تا ھمه نمایند.
و خداوند در آیات بسیاری از  داردان خدا و مخلوقات وجود نای می شرک است و واسطه

 ی نموده است: و فراخواندن آنان نھگیری  واسطه

ِ ٱَوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  �َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ ٱ  .]۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٦ل�َّ
 مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی چیزی را پرستشخدا کسی و جای  به و«

آفریدگار متوجه جای  به را رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی (و دعا و عبادت خود می

 .»آفریدگان سازی) از ستمکاران و مشرکان خواھی شد
 إِبَۡ�ٰهِيمَ  تُۡل ٱوَ ﴿

َ
�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  ٦٩َعلَۡيِهۡم َ�َبأ

َ
ْ َ�ۡعُبُد  ٧٠َما َ�ۡعُبُدونَ  ۦإِۡذ قَاَل ِ� َقالُوا

ۡصَناٗما َ�َنَظلُّ لََها َ�ِٰكفِ�َ 
َ
ۡو يَنَفُعونَُ�ۡم  ٧٢قَاَل َهۡل �َۡسَمُعونَُ�ۡم إِۡذ تَۡدُعونَ  ٧١أ

َ
أ

ونَ  ۡو يَُ�ُّ
َ
 .]۷۳-۶۹: الشعراء[ ﴾٧٣أ
گفتند: ».  پرستید؟! چه چیز را می«که به پدر و قومش گفت:  ھنگامی«
ھا معتکف ھستیم.  پرستیم، و پیوسته برای (عبادت) آن ھایی را می بت«

شنوند؟!   خوانید (صدای) شما را می ھا را می که آن آیا ھنگامی«(ابراھیم) گفت: 
 .» »رسانند؟! یا سود و زیانی به شما می

چند درخواست ایسته دعاست و دعا عبادت است. ھرپس فقط خداوند متعال ش
 الی را بر دارد:دفع ضرر و جلب منفعت از خدای تع

ۡ�ُتۡم فََسۡوَف يَُ�وُن لَِزاَمۢ�﴿  ﴾٧٧قُۡل َما َ�ۡعَبُؤاْ بُِ�ۡم َرّ�ِ لَۡوَ� ُدَ�ٓؤُُ�ۡمۖ َ�َقۡد َكذَّ
 .]۷۷فرقان: ال[

نمودید، او ھیچ توجه و  نمی کردید و از او درخواست نمی اگر عبادت پروردگارم را«یعنی 

. سپس این آیه را »دعا ھمان عبادت است«فرمود:  جپیامبر . »کرد نمی عتنایی به شماا
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 :تالوت فرمود

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]۶۰[غافر:  ﴾٦٠َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 

را اجابت کنم ھمانا مرا بخوانید، تا (دعای) شما «و پروردگار شما فرمود: «
کنند، به زودی با خواری به جھنم وارد  که از عبادت من سرکشی می کسانی

 .» »شوند می
عا استجابت و پذیرش د ی که خداوند به انسان وعدهبا وجود این جای تعجب است

رود که شایستگی عبادت را ندارند و ھیچ نفعی در فرا  را داده است به سراغ کسانی می
و  تسو توانا بر ھر کاری ا ت که خالقاز طرف دیگر، خداوند اس .آنان نیستخواندن 

 غیر خدایان مخلوقاتی ضعیف ھستند که جز به امر خدا توان ھیچ کاری ندارند،
 :که فرموده استگونه  ھمان

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱُ�َِب َمَثٞل فَ  �َّاُس ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱإِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ۡسَتِمُعوا ِ ٱِن تَۡدُعوَن ِمن ُدو �َّ لَن  �َّ

ْ ٱَ�ۡلُُقواْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  بَاُب ٱ�ن �َۡسلُۡبُهُم  ۥۖ َ�ُ  ۡجَتَمُعوا ا �َّ �َۡستَنقُِذوُه ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  �ُّ
الُِب ٱ  .]۷۳حج: ال[ ﴾٧٣لَۡمۡطلُوُب ٱوَ  لطَّ

گمان کسانی را که  ای مردم! مثلی زده شده است، پس به آن گوش فرا دھید: بی «
توانند مگسی را بیافرینند، اگر چه  خوانید؛ ھرگز نمی الله (به خدایی) می به جای

توانند از آن  ھا برباید، نمی (ھمگی) برای این (کار) گرد آیند، و اگر مگس چیزی را از آن
 .» باز پس گیرند، (آری) طالب و مطلوب (= عابد و معبود) ناتوانند

و  ھا بردند که بت می ان گمانکه مشرک استعلت فرخوانی غیر خدا این بوده
. قرآن از زبان آنان گردانند می خدایان دیگر، آنان را به خدای حقیقی کمی نزدیک

 کند: چنین نقل می

﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ِ ٱإَِ�  َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ ُهَو   .]۳[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

گاه باشید که دین خالص از آن  الله است، و کسانی « که به جای او معبودان (و  آ
که ما را به الله نزدیک  پرستیم جز برای این را نمی  ھا اولیای) گرفتند (وگفتند) این

 



 ١٠٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

کند،  ھا در آنچه اختالف داشتند، داوری می گمان الله (روز قیامت) میان آن کنند بی
 .»کند که دروغگوی ناسپاس است، ھدایت نمی  الله آن کسی را

 :اما قرآن این اعتقاد را باطل کرد و فرمود

ۡحَسَن ﴿
َ
تَۡدُعوَن َ�ۡعٗ� َوتََذُروَن أ

َ
 .]۱۲۵صافات: ال[ ﴾١٢٥ۡلَ�ٰلِقِ�َ ٱ�
 .»کنید؟! خوانید، و بھترین آفرینندگان را رھا می را می »بعل«آیا (بت)  «

کند که ھمان خدایان  می دید نمود که خداوند روز قیامت وادارشانو آنان را تھ
شان را پاسخ گویند، خداوند چنین  توانند ندای طل را فرا خوانند و آنان نیز نمیبا

 فرموده است:

ْ ٱَو�ِيَل ﴿ ْ  ۡدُعوا ُوا
َ
ْ لَُهۡم َوَرأ َ�َٓءُ�ۡم فََدَعوُۡهۡم فَلَۡم �َۡسَتِجيُبوا ُهۡم  ۡلَعَذاَبۚ ٱُ�َ َّ�

َ
لَۡو �

 .]۶۴قصص: ال[ ﴾٦٤َ�نُواْ َ�ۡهَتُدونَ 
پنداشتید)  یک الله میتان را (که شر معبودھای«شود:  و (به عابدان) گفته می«

خوانند، ولی جوابی به ایشان  ھا را می پس آن» بخوانید (تا شما را یاری کنند)
دھند، و عذاب (الھی) را (با چشم خود) ببینید، (و آرزو کنند) که ای کاش  نمی

 .»ھدایت یافته بودند
شنود،  می پس تا زمانی که خداوند به بندگان خود نزدیک است و دعای آنان را

 ؟واسطه و شریک چرا

 ای از شرایط و آداب دعا پاره
، جداشتن نیت خالص، حضور قلب، آغاز دعا با حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبر 

انجام یک عمل صالح مانند نماز یا صدقه یا روزه قبل از دعا، ترک گناھان و دوری از 
باید امر به معروف و «عذای حرام، امر به معروف و نھی از منکر، به دلیل حدیث زیر: 

نھی از منکر کنید، در غیر این صورت نزدیک است که خداوند عذابی بر شما نازل کند، 
 .»سپس او را فرا خوانید اما دعایتان پذیرفته نشود

مستحب است که شخص ھنگام دعا کردن از بلند کردن صدا خودداری کند، زیرا 
 خداوند متعال فرموده است:

ْ ٱ﴿  .]۵۵عراف: اال[ ﴾٥٥لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥتََ�ُّٗ� وَُخۡفَيًةۚ إِنَّهُ  َر�َُّ�مۡ  ۡدُعوا
 .»پروردگار خود را با گریه و زاری و به آھستگی خوانید«

 



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ١٠٤

برای دعا کردن تالش فراوان  جمردم در زمان پیامبر «بصری گفته:  حسن
ای بود  آھستهچه بود نجوا و سخن شد، ھر دند اما صدایی از آنان شنیده نمیکر می

 .)١(»میان آنان و پروردگارشان
جای  به ھمراه رسول خدا بودیم، ھرگاه«اشعری ھم نقل شده که گفت:  از ابو موسی

گفتیم و صدایمان بلند  می کبر)ر (الله ایالله) و تکبإال له إ رسیدیم، تھلیل (ال می بلندی
، فرمود: ای مردم بر خود مسلط باشید، شما شخص کر و غایب را جشد، پیامبر  می

شنود، نام او مبارک و مقامش  زنید، او ھمراه شماست و سخنانتان را می نمی صدا
تر  تر و دعای او اضطراری به خدا صادقانه . ھر اندازه که پناھندگی بنده)٢(»باالست

 باشد، مقبولیت دعا ھم بیشتر خواھد بود:

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ �ِض� ٱَو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  لسُّ

َ
�ۡ 

َع  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ُرونَ  �َّ ا تََذكَّ  .]۶۲نمل : ال[ ﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ
کند؛  که (دعای) مضطر (= درمانده) را اجابت می ھا بھتر اند) یا کسی (آیا این بت«

سازد، و شما را جانشینان زمین قرار  بخواند، و گرفتاری را بر طرف میچون او را 

 .»گیرید دھد، آیا معبودی دیگری با الله است؟! چه اندک پند می می
استفاده شود، زیرا ایشان  جاین ھم مستحب است که برای دعا از دعاھای پیامبر 

کرد که این  می یگر را رھاداشت و الفاظ د عاھای جامع و فراگیری را دوست مید
 .)٣(نقل کرده موجود است »جّید«که ابوداود با سند  لمسئله در روایت عایشه 

 خوردار بودند اما دعاھایکه یاران او از فصاحت و بالغت بربا وجود این  جپیامبر 
عطا  »گفتارھای فراگیر«داد زیرا به ایشان  صوص و جامعی را به آنان آموزش میمخ

برای حفظ دعاھای ایشان تالش  جس اصحاب پیامبر بود، بر ھمین اسا شده
دعای بسیاری کرد که ما  جیک بار پیامبر «گفته است:  سکردند. ابوامامه  می

نتوانستیم چیزی از آن را حفظ کنیم. گفتیم: ای رسول خدا دعای بسیاری کردی و ما 
نتوانستیم چیزی از آن را حفظ کنیم. فرمود: آیا شما را به دعایی رھنمود نسازم که 

 .۲۷الیافعی، نبذه فی الدعاء، ص  -١
 .۲۹۹۲، حدیث شماره ۱۳۵، ص ۶ج بخاری، فتح الباری، -٢
 .۱۴۸۲، حدیث شماره ۱۶۲، ص ۲ج ابوداود، السنن، -٣

 

                                         



 ١٠٥ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

لَُك  إِنَّا اللَُّهمَّ «ی دعاھای مرا در خود داشته باشد؟ بگویید:  ھمه
َ
لََك  َما ْ�ِ خَ  ِمنْ  �َْسأ

َ
 َسأ

دٌ  نَِبيَُّك  ِمنْهُ  دٌ  نَِبيَُّك  ِمنْهُ  اْستََعاذَ  َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  َوَ�ُعوذُ  ُ�َمَّ نَْت  ُ�َمَّ
َ
 وََعلَيَْك  الُْمْستََعانُ  َوأ

 
ُ
ََالغ ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ  ابلْ   قُوَّ

َّ
ِ  إِال مد از تو خیری را که پیامبرت مح خداوندا، ما امور« .)١(»بِا�َّ

ن به تو پناه برده به که پیامبرت محمد از شر آآنچه  خواھیم و از شر از تو می درخواست کرده

 .»آوریم تو پناه می
شود مکروه است، مانند  می بسیار به جزئیات اموری که از خدا خواسته مشغولیت

ھای بھشت ھم  اما ھمراه آن، تعداد و نوع نعمت این که از خدا بھشت درخواست شود
عذاب را ھم ذکر کند و انواع  شود یا این که ھمراه پناه خواستن از آتش جھنم، خواسته

: نامیده و فرموده است »ءاعتدا«این نوع دعا کردن را  جبخواھد. پیامبر  هااز آنھا پن
 کنند. می یعنی از حدود دعا تجاوز .)٢(»کند می که در دعا اعتداء گروھی خواھند آمد«

برای کاربرد صنایع ادبی در  بردن سجع در دعا و تالشکار  به«خطابی گفته است: 
آن  مور محال یا آنچه که چشم داشتی بهآن مکروه است، ھمچنین جایز نیست که ا

را از خدا  نیست از خدا درخواست شود مانند این که کسی جاودانه شدن در دنیا
برای ھمه  داند خداوند جاودانگی را به خود اختصاص داده و بخواھد در حالی که می

است. ھمچنین نباید دعایی کند که دربرگیرنده معصیت یا  مخلوقات نابودی را رقم زده
برای از بین رفتن رابطه خویشاوندی و یا سایر اموری باشد که در شریعت نھی شده 

 .)٣(»است
اموال یا برای انجام گناه یا و احادیث مختلفی از دعا کردن بر ضد خود و فرزندان 

 جقطع رحم نھی کرده و شتاب کردن در پذیرش دعا را ناپسند دانسته است. رسول خدا 
 .)٤(»تان دعا نکنید بر ضد خود و فرزندان و اموال«فرموده است: 

گردد تا زمانی که برای انجام  پذیرش می پیوسته دعا بنده«فرموده:  جھم پیامبر باز
! استعجال : ای رسول خداگفته شدکند.  »استعجال«یا و دعا کند قطع رحم گناه یا 

 و گفته که حسن و غریب است. ۳۵۲۱، حدیث شماره ۵۳۷، ص ۵ج الجامع، ترمذی،-١
، حدیث ۱۲۷۱، ص ۲ج و ابن ماجه، السنن، ۱۴۸۰، حدیث شماره ۱۶۲، ص ۲ج ابوداود، السنن، -٢

 .۳۸۶۴شماره 
 .۱۵خطابی، شأن الدعاء، ص  -٣
 .۳۰۰۹، حدیث شماره ۲۳۰۴، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٤
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ندیدم، در  چه دعا کردم پذیرش آن رامن ھر این که بنده بگوید:«: چیست؟ فرمود
 .)١(»کند گردد و دعا کردن را ترک می نتیجه دچار دلسردی می

ھا متفاوت  ھا و مکان وجود ندارد، اما برکت زمان برای دعا وقت و مکان مخصوص
مخصوصًا فاصله بین منبر رسول اکرم و خانه - مسجد نبویاست، مثًال مکه مکرمه و 

ین صورت، سحر ھا است و به ھم مکانترین  مبارک -معروف است »روضه«ایشان که به 
 جھای فرض بھترین اوقات برای دعا کردن است. از پیامبر  و اوقات پس از نماز

ب و پس از بخش آخر ش«تر است؟ فرمود:  لیت نزدیکپرسیده شد: کدام دعا به قبو
 .)٢(»نمازھای فرض

دنیا نزول  نر ما ھر شب از آسماپروردگا«نقل کرده که فرمود:  جھریره از پیامبر ابو
فرماید: آیا کسی ھست که مرا فرا  می رسد و تا این که یک سوم آخر شب فرا می کند می

را بپذیرم؟ آیا کسی ھست که از من چیزی بخواھد تا به او عطا کنم؟  خواند تا دعایش
 .)٣(»آیا کسی ھست که از من مغفرت بطلبد تا او را ببخشایم؟

س بھترین اوقات برای دعا، یک سوم آخر شب، ھنگام اذان، فاصله بین اذان و پ«
معه تا پایان روز جامام از منبر در  انجام نمازھای فرض و ھنگام باال رفتن اقامه، پس از

ترین  کننده . ھمچنین امیدوار)٤( »باشد نماز و آخرین لحظات پس از نماز عصر می
حالتی که بنده «: جپیامبر  ی اوقات برای دعا حالت سجود است، به دلیل این گفته

تواند بیشترین نزدیکی را به خدا داشته باشد، حالت سجده است پس در آن حالت،  می
. روز عرفه و ماه رمضان ھم جزو اوقات مفید برای دعا کردن است. )٥( »زیاد دعا کنید

 ھم به خاطر ارزش وقت آن و ھم به خاطر اھمیت عبادت آن. ،مخصوصًا ماه رمضان
پس باید انسان مسلمان بھترین وقت را برای دعا انتخاب کند و مخصوصًا در 

ی ھمت خود به خداوند رو کند و ھنگام مناجات با پروردگار، خود را از  سحرگاه با ھمه

 .۲۷۳۵، حدیث شماره ۲۰۹۶، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 و گفته که حسن است. ۳۴۹۹، حدیث شماره ۵۲۷، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٢
، حدیث ۵۲۱، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۱۱۴۵، حدیث شماره ۲۹، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -٣

 ، لفظ حدیث از مسلم است.۷۵۸شماره 
 .۹ابن قیم، الجواب الکافی، ص  -٤
 .۴۸۲حدیث شماره  ،۳۵۰، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٥

 

                                         



 ١٠٧ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

 ی مادی برھاند و با اصرار و خشوع و شکستگی و ذلت و گریه و زاری درھا دلبستگی
ستایش کند  و خدا را فراوان برابر خدا دعا کند، خود را پاکیزه کند و رو به قبله گرداند

 جبا استفاده از جمالت کامل و فراگیر پیامبر  و بر رسول اکرم درود بفرستد، آن گاه
و اگر این  ،تواند از جمالت دیگر ھم استفاده کند دعای خود را انجام دھد، البته می

تر است که به پیمان خود وفا کند که  جام رساند، خداوند از ھمه شایستهشروط را به ان

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿وعده داده: 
َ
 .»ید تا دعایتان را بپذیرممرا فرا خوان« ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

رفته نشد باید ببنید که کدام یک از شرایط مذکور حال اگر دعای فرد مسلمان پذی
را از دست داده است آیا نیت صحیح، حضور قلبی یا پرھیز از خوردن حرام را نادیده 

کند، در حدیث ابوھریره آمده است  می گرفته است زیرا خوردن مال حرام دعا را باطل
که آنچه  پذیرد و خداوند پاک است و جز پاکی را نمیای مردم! « :دفرمو جکه پیامبر 

 :استی مؤمنان ھم دستور داده و فرموده به پیامبر خود دستور داده به ھمه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّيَِ�ٰتِ ٱُ�ُواْ ِمَن  لرُُّسُل ٱَ�ٰٓ  .]۵۱مؤمنون: ال[ ﴾لطَّ

شک  من به  پیامبران! از (غذاھای) پاکیزه بخورید، و کار شایسته انجام دھید، بیای «

گاھم آنچه انجام می  .» دھید؛ آ
 :استھمچنین فرموده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ   .]۱۷۲: بقرةال[ ﴾َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ  �َّ

 .»ایم ای بخورید که روزی شما ساخته پاکیزهاید! از چیزھای  ای کسانی که ایمان آورده«
را بیان کرد که در سفری طوالنی، پس از ذکر این آیات داستان آن مردی  جپیامبر 

 »پروردگارا، پروردگارا«رو به آسمان کرد و با گفتن:  ولیده و پریشان دستان خود راژ
رام رام و با حی او حرام و لباس او ححرام، نوشیدن ، در حالی که خوراکندا سر داد

 .)١(گردد؟ تغذیه شده بود، کجا دعای چنین شخصی پذیرفته می
روایت شده که شخصی از افراد نظام الملک نزد سلطان ملکشاه از او بدگویی کرد و 
گفت: ای سلطان، نظام الملک ھرساله صد ھزار دینار برای علما و در راه علم خرج 

ھای آن بر  ایجاد یک سپاه کامل که پرچمکند، درحالی که این مقدار مال برای  می
کافی است. ملکشاه نظام الملک را سرزنش کرد و  آیددر زاھتزا دیوارھای قسطنطنیه به

 .۱۰۱۵، حدیث شماره ۷۰۳، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -١

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ١٠٨

ای را بنا  چرا چنین مدرسهپاسخ این که  کند. او در از او خواست عمل خود را توجیه
اه که گر شب نام دارد، آنکام که لش گفت: من برای تو لشکری برپا کردهکرده 

 سپاھیان تو در خوابند آنان شبانه بر روی پاھای خود و در صفوفی راست در برابر
کنند و  می ھای خود را رھا فرستند و زبان میھای خود را  ایستند، اشک پروردگار خود می

نمایند تا برای تو و سربازانت دعا کنند... در حقیقت  خدا دراز میسوی  به شان را دستان
ید و به ا کنید و با دعای آنان سکنی گزیده در سایه حفاظت آنان زندگی می تو و سربازانت

 .)١(»شوید بارد و روزی داده می برکت وجود آنان است که باران بر شما می

غافر مؤمنان را به توحید الوھیت  سوره ۶۰در آیه  ﴾ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿خداوند متعال با لفظ 
یده پرسیده شد: آیا به تو ھم رس سو عبادت رھنمود ساخته است. از انس بن مالک 

گفت:  . سفیان می)٢(»ی عبادت است هخیر، دعا ھم«که دعا نصف عبادت است؟ گفت: 
 .)٣(»ترک گناھان ھم دعاست«

گردان باشند و تکبر بورزند وعده  ا رویخدواند متعال به افرادی که از عبادت و دع
غافر  ۶۰اند. در آیه  وارد شدن به آتش جھنم را داده درحالی که حقیر و ذلیل گشته

خداوند بر خود عھد کرده دعای اھل توحید را قبول بفرماید اما بدون شک پذیرش دعا 
 سشود و مناسب بودن دعا ھم الزم است. عمر بن خطاب  فقط با شروط آن حاصل می

من نگران پذیرش دعا نیستم بلکه نگرانی من خود دعاست، پس ھرگاه دعا «گفت:  می
 .)٤(»به شما الھام شد، بدانید که پذیرش ھم به ھمراه خواھد داشت

خداوند دعاھایی را حاوی این مطلب است که  سن خطاب بکالم امیرالمؤمنین عمر 
چنین دعایی را که به کسی الھام کند و اگر  شوند به بندگان خود الھام می که پذیرفته می

کرد به طور قطع اراده پذیرش آن را دارد. خدای تعالی مردم را به وسیله دعا به بندگی 
 جت شده که پیامبر بندگانش از او درخواست کنند، روایو دوست دارد که  کشد می خود

 .)٥(»گیرد می کس که از خدا طلب و درخواست نکند، خداوند بر او خشمھر«فرمود: 

 .۵۰۷و  ۵۰۶العراق فی التاریخ، ص  -١
 .۷۹، ص ۲۵ج طبری، تفسیر، -٢
 .۷۹، ص ۲۵ج ھمان، -٣
 .۱۲۸ابن قیم، الفوائد، ص  -٤
 .۳۳۷۳، حدیث شماره ۴۵۶، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٥

 

                                         



 ١٠٩ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

به خیر و دفع بالھای مقدر است. در حدیث یابی  دست اسبابترین  دعا یکی از بزرگ
عا و ھیچ گرداند مگر دوند را بازتواند تقدیر خدا نمی ھیچ چیز« ثوبان آمده است که:

کاری و بندگان به خاطر انجام گناه از روزی گردد مگر نیکو باعث افزایش عمر نمی چیز
کنند حوادث و سن و  یث با احادیث دیگری که بیان میحد. این )١(»شوند می محروم

اساس اسباب این امور برسال و روزی جزو مقدرات پروردگار است، منافاتی ندارد، زیرا 
ر نظر و مسائل مذکور ھم بدون د و دعا ھم یکی از اسباب بزرگ استاند  مقدر شده

ات را بب یکی از مقدرای س بندهھرگاه  واقع در«اند،  گرفتن اسباب آن مقدر نگشته
مر مقدر ھم منتفی و اگر سبب آن را فراھم نکند، ا دنشو فراھم کند آن قضیه مقدر می

 گونه که سیری و سیرابی با خوردن و نوشیدن مقدر گشته و حاصلخواھد شد، ھمان
 .)٢(»شود به وسیله اعمال انسان رقم زده میشوند... وارد شدن به بھشت و جھنم نیز  می

اعتراض کرد که چرا سربازان  سبه ھمین خاطر ھنگامی که یکی از اصحاب بر عمر 
گفت: آیا تو از تقدیر خداوند  ھای شمال انتقال داد، و به او به خاطر طاعون به کوه را

. این )٣(»مکنی می تقدیر خدا فرارسوی  به فرمود: ما از تقدیر خدا سگریزی؟ عمر  می
توان برای مقابله  اسباب ضروری است و می که استفاده ازله است أواقعه شامل این مس

 اسباب است.ترین  جزو بزرگ با مقدرات از خود مقدرات بھره گرفت و دعا ھم
دلیل روشنی بر تأثیر و  -رضوان خدا بر آنان باد-اصحاب او و  سعمل پیامبر 

وسط اھمیت دعاست و نظر افرادی را که معتقدند دعا با وجود مقدر شدن امور ت
 کند. می ای ندارد مردود خداوند دیگر فایده

 جشود آن است که در حدیث رسول خدا  اسبابی که منجر به پذیرش دعا می یکی از
سه دعا ھست که بدون شک مستجاب ھستند، دعای فرد مظلوم، «: بیان شده است

 .)٤(»عای والدین برای فرزندددعای شخص مسافر و 

 .۲۸۰، ص ۵ج امام احمد، المسند، -١
 .۱۵ابن قیم، الجواب الکافی، ص  -٢
 .۹۵، ص ۱۱ج و ابن حجر، فتح الباری، ۳۳۷۳ترمذی، الجامع، حدیث شماره  -٣
، حدیث ۲۷۰، ص ۲ج و ابن ماجه، السنن، ۱۹۰۵، حدیث شماره ۷۳۱۴، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٤

 .۳۸۶۲شماره 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ١١٠

تر  پذیرش نزدیکمسافر به اگر سفر طوالنی شود، دعای «ابن رجب گفته است: 
ی از وطن و شخص مسافر و دور ه خاطر طول غربِت گردد زیرا این گمان ھست که ب می

نوعی تواضع و دل شکستگی در او ایجاد شود و افتادگی و شکستگی  ھا تحمل سختی
و  باس ژنده، ھمچنین ل)١(اسباب پذیرش دعاستترین  در برابر خداوند ھم جزو بزرگ

آلود در شمایل فرد، جزو جود آمدن حالتی ژولیدگی و غبارکھنه در تن داشتن و به و
چه «روایت شده که فرمود:  جاسباب پذیرش دعاست. در حدیث مشھوری از پیامبر 

دارند و کسی بر آنھا  ده و کھنه بر تنژن ھای که لباس یبسیارند ژولیده موھای غبارآلود
 .)٢(»رساند می اگر خدا را به چیزی قسم دھند، خداوند آن را به انجام دھد، اما اھمیتی نمی

خواست که برای نماز استسقا، از شھر بیرون رود با لباسی ژنده  می جھرگاه پیامبر 
بن عبدالله زندانی شده  ِف طرَّ برادرزاده مُ  .)٣(رفت کھنه با حالت متواضع و گریان می و

پوشید و یک چوب دستی به دست گرفت. به او گفته شد: این چه  هبود. او لباسی کھن
ردگارم خودم را کوچک و حقیر ای؟ گفت: برای پرو حالتی است که به خود گرفته

 .)٤(ام بپذیرد را در مورد برادرزاده ام تا شاید دعایم کرده
 سآسمان ھم جزو اسباب قبولی دعاست. در حدیث سلمان سوی  به ھا باال بردن دست

ده است و شرم دارد ھمانا خداوند با حیا و بخشن«چنین روایت شده است:  جاز پیامبر 
 .)٥(»او دراز کند و او آنھا از خالی و ناکام بازگرداندسوی  به دستانش را از این که مردی

 »رب«اصرار و پافشاری بر قبولیت آن و تکرار لفظ  عایکی دیگر از سباب پذیرش د
آمده است که فرمود:  جبه طور مرفوع از پیامبر  لیشه در حدیث عا در دعاست.

ی من،  فرماید: لبیک ای بنده می ی خدا چھاربار بگوید: یا رب، خداوند ھرگاه بنده«
 .)٦(»بخواه تا به تو بخشیده شود

 .۹۸ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -١
 و گفته که صحیح و حسن است. ۳۸۵۴، حدیث شماره ۶۹۳، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٢
 . ۹۸ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -٣
 ھمان. -٤
، ۲ج و گفته: حسن و غریب است و ابوداود، ۳۵۵۶، حدیث شماره ۵۵۷، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٥

 .۱۴۸۸حدیث شماره  ۱۶۵ص 
 شده است.، به طور مرفوع از عایشه روایت ۹۹بزار، جامع العلوم، ص  -٦

 

                                         



 ١١١ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

گونه که در حدیث آمده که یرش دعاست، ھمانذھم جزو اسباب پ اعمال صالحانجام 
افرادی وارد غاری شدند و ورودی غار بر آنھا بسته شد، پس آنان به اعمال صالحی که 

 نیت خود را برای انجام آنھا خالص کرده بودند توسل جستند و دعاھایشان پذیرفته شد.

ّيُِب ٱ ۡلَ�ِمُ ٱإَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿ ٰلِحُ ٱ ۡلَعَمُل ٱوَ  لطَّ  .)١(]۱۰اطر: [ف ﴾يَۡرَ�ُعهُ  ل�َّ
 .»برد رود، و (الله) عمل صالح را باال می سخن پاکیزه به سوی او باال می«

 پذیرد که از می خداوند زمانی دعا و تسبیح را«فرموده است:  سعمر بن خطاب 
 .)٢(»حرام نموده پرھیز شودآنچه 

اندکی پرھیزکاری برای پذیرش دعا کافی «: استمحمد بن واسع ھم گفته
 .)٣(»است

لََك  �َذا﴿ در سبب نزول آیه:
َ
آمده است که اصحاب  ﴾قَرِ�ٌب  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�
ای رسول خدا آیا پروردگار ما نزدیک است که با او «پیامبر به ایشان عرض کردند: 

ی مذکور را نازل  نجوی کنیم یا دور است تا او را صدا بزنیم؟، این بود که خداوند آیه
ی من از تو پرسیدند بگو که  آن چنین است: (ھرگاه بندگان من در بارهفرمود که معنی 

به بندگان خود نزدیک است، نیازی نیست  ألبه خاطر این که خدای  .)٤(من نزدیکم)
گونه  را این ÷ که آنان ھنگام دعا با صدای بلند او را فرا بخوانند و خداوند، زکریا

 ستوده است:

ا ۥإِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿  .]۳[مریم:  ﴾٣نَِدآًء َخفِّيٗ
 .»چون پروردگارش را به ندایی پنھان (به دعا) خواند«

دانست که او نزدیک  یخواند، چون م می وند را آھسته فرازکریا به این خاطر خدا
ا صدایش را به خاطر ادب پایین شنود، پس ھنگام دع می را است و ندای آھسته

 .۱۰۰ابن رجب، جامع العلوم و الحکم، ص  -١
 .۱۰۱ھمان منبع، ص  -٢
 ھمان منبع. -٣
 .۱۵۸، ص ۲ج طبری، تفسیر، -٤

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ١١٢

ارزش دعای نھانی از دعای علنی ھفتاد برابر «آورد. حسن بصری گفته است:  می
 . خداوند متعال فرموده است:)١(»بیشتر است

ْ ٱ﴿  .]۵۵[األعراف:  ﴾٥٥لُۡمۡعَتِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ� وَُخۡفَيًةۚ إِنَّهُ  ۡدُعوا
درگذرندگان را پروردگارتان را با تضرع (و زاری) و در پنھانی، بخوانید، ھمانا او از حد «

 .»دارددوست نمی
بدون شک گریه و زاری و خشوع و فقر و واماندگی و دل شکستگی از اسباب پذیرش 

که امری ناپسند نزد خداست به بلند کردن صدا در دعا  »اعتداء«دعاست. باید دانست 
د و بانگ و فریا بلند کردن صدا »اعتداء«تعبیر شده است. ابن جریج گفته: یکی از موارد 

 فرا خواندن خداوند«تفسیر این آیه فرموده است:  ھنگام دعا کردن است. ابن قیم ھم در
شود و چنین دعایی دعای متکبر و خودبین  می گریه و زاری جزو اعتداء محسوب بدون

این  ،ورزد می نیازی خود بر خدا تکبر بی نیازی است که به خاطر بی و مانند دعای شخص
است و با دعای شخص گریان و ذلیل و فقیر و مسکین در تمام  اعتداءترین  حالت بزرگ

انسان فقیر و گریان و ترسان  مانند یکھرکس  واقعحاالت و از ھر جھت مخالف است. در
 آید. می گر از حدود] به شمار[تجاوز »معتد«از خدا دعا نکند 

ا الفاظ ھم جزو اعتداء است مثًال ب عبادت کردن خداوند به روشی که او مقرر نکرده
او را ستایش کنی که این  استپسندند و آن را مجاز نشمارده نمی ھایی که خدا و شیوه
 .)٢(»اعتداء در درخواست و طلب است هیباعتداء در ستایش و عبادت است و ش مسئله

در این ھم شکی نیست که انجام عبادات مایه حیات قلب است و نزدیک شدن به 
اسباب پذیرش دعا به  ترین آسایش یکی از بزرگ ھنگامخدا و فراموش نکردن او به 

خداوند را «ھم به این قضیه اشاره دارد:  جھنگام مصیبت و بال است که حدیث پیامبر 
 .)٣(»به ھنگام آرامش و آسایش بشناس تا تو را در وقت سختی و مشکل بشناسد

است.  ھا ودن نعمتدارد فراوان ب یاد خدا، عبادت و ذکر او باز می آن چه انسان را از
زندان و نسل و و افزایش فر پولآوری  ھرچه توجه فرد به دنیا بیشتر باشد و به جمع

بیشتری به محاسبه درونی خود دارد، مبادا که نفس او از اطاعت  نسب روی آورد نیاز

 .۲۴۵ص  ۷ابن قیم، التفسیر القیم  -١
 .۲۵۴ابن قیم، التفسیر القیم، ص  -٢
 .۳۰۷، ص ۱ج امام احمد، المسند، -٣

 

                                         



 ١١٣ بخش اول (باب اول: تربیت با توجه به عبادات)

غفلت فرار کند. از ابراھیم بن ادھم، سوی  به بگریزد و به نافرمانی بپردازد و از یاد خدا
کنیم و پذیرفته  سیده شد: مشکل ما چیست که دعا میاز صالحان معتمد بود، پرکه 

ۡسَتِجۡب لَُ�م ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿شود در حالی که خداوند فرموده است  نمی
َ
 ابراھیم گفت:؟ ﴾أ

گفته شد: چه چیزی آن را میرانده  ھای شما مرده است. به خاطر این است که دل
اساس آن رفتار نکردید، قرآن را ید اما برت صفت؛ حق خدا را شناختاست؟ گفت: ھش

حدود آن را مراعات نکردید، گفتید که ما رسول خدا را دوست داریم اما  ید اماخواند
ترسیم اما برای آن آمادگی حاصل  می طبق سنت او عمل نکردید، گفتید از مرگ

 :استنکردید، خداوند فرموده

ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿ ُِذوهُ ٱلَُ�ۡم َعُدّوٞ فَ  لشَّ ۚ� إِ�ََّما يَۡدُعواْ ِحۡز�َهُ  �َّ ْ ِمۡن  ۥَعُدوًّ ِ�َُكونُوا
ۡصَ�ِٰب 

َ
عِ�ِ ٱأ  .]۶[فاطر:  ﴾٦لسَّ
مسلما شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن گیرید، او فقط پیروانش را دعوت «

 .»کند تا (ھمه) از اھل آتش سوزان (جھنم) باشند می
ترسیم اما بدن خود  میکردید، گفتید از آتش اما شما با انجام گناھان با او ھمراھی 

برای رسیدن به آن تالش  د، گفتید بھشت را دوست داریم امارا در آن وارد کردی
ی ھا ی خود را پشت سر انداختید و عیبھا نکردید و ھرگاه از خواب بیدار شدید عیب

 مردم را پیش روی خود پھن کردید و به آن پرداختید، پس خداوند بر شما خشم
 گرفت، چگونه با این حال دعای شما را پذیرا باشد؟

کنند،  می برخی از اھل گناه برای توجیه غفلت خود به آیات امید و رحمت استفاده
 امید تو به رحمت کسی که فرمانبرداریش را«در حالی که معروف کرخی گفته است: 

عاقل برای خود احتیاط به خرج  . انسان»ناتوانی و حماقت است ی کنی نشانه نمی
ت اقدام اطاعکند و بدون امروز و فردا کردن به انجام  دھد و از گناھان توبه می می
 گونه که رسولدین ثابت قدمش بدارد، ھمان خواھد که بر مسیر نماید و از خدا می می

ُقلُوِب  ُمَقلَِّب  يَا اللَُّهمَّ «او این بود:  کرد و بیشترین دعای چنین می جخدا 
ْ
 قَليِْب  َ�بِّْت  ال

 .)١(»ھا، قلب مرا بر دین خود ثابت بدار خداوندا ای دگرگون کننده قلب«. »ِديِنَك  ىلَعَ 

و  ۳۵۲۲، حدیث شماره ۵۳۸، ص ۵ج و ۲۱۴۰، حدیث شماره ۴۴۸، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -١
 گفته حسن است. 
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ی  یابی به قبولیت دعا، اخالص در آن ضرروی است، به دلیل فرموده برای دست
 خداوند:

 .]۶۵غافر: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ۡدُعوهُ ٱفَ ﴿
 .»خود را خالص گردانیده او را بخوانید که دین پس در حالی«

که دعا کردن، درخواست از خدا و پناه بردن به او  استخدای متعال بیان فرموده
در سرشت مردم قرار گرفته و حتی کافران ھم ھنگام وارد شدن مصیبت بزرگ، 

آورند. خدای  حد پناه میپرستیدند فراموش کرده و فقط به خدای وا خدایانی را که می
 عالی فرموده است:ت

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
 .]۶۲نمل: ال[ ﴾إَِذا َدَ�هُ  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ
 .»کند که (دعای) مضطر (= درمانده) را اجابت می ھا بھتر اند) یا کسی (آیا این بت«

 :استت را ناپسند دانسته و فرمودهرخداوند به ھمین خاطر رویارویی کفار با فط

َع ﴿ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ُرونَ  �َّ ا تََذكَّ  .]۶۲نمل: ال[ ﴾قَلِيٗ� مَّ
 .»گیرید ت؟ واقعًا شما بسیار کم اندرز میآیا معبودی با خدا اس«

نسبت به  ج ھای مظلوم ھستند و پیامبر در این آیه انسان »مضطّر «یکی از مصادیق 
زیرا میان از دعای انسان مظلوم بترس، «مان به ما ھشدار داده و فرموده: دعای مظلو

درھای آسمان «ھمچنین فرموده است که:  .)١(»ای وجود ندارد دعای او و خداوند پرده
فرماید: به عزتم قسم که تو را یاری  می ألشود و خدای  برای دعای مظلوم گشوده می

ن شک چنین توجھی به مظلوم . بدو)٢(»ای باشد از لحظهخواھم کرد، حتی اگر پس 
گشاید و روابط مردم را بر  و اجتماعی می ای وسیع را برای عدالت سیاسی دروازه

 بخشد. ھایی ھمچون عدالت و صداقت استحکام می مبنای ارزش
اسالم آمد تا رابطه بندگان را با خداوند تصحیح کند تا مردم غیر خدا را نپرستند و 

گویان را اعتر است و دعای د ن به آنان نزدیکغیر او را فرا نخوانند، زیر او از رگ گرد
پذیرد، اسالم آمد تا روابط مردم را با یکدیگر  روط بیان شده در قرآن و سنت میطبق ش

و  ۲۴۴۸، حدیث شماره ۱۰۱، ص ۵ج و ۱۴۹۶، حدیث شماره ۳۵۷، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از مسلم است.۱۹، حدیث شماره ۵۰، ص ۱ج مسلم، الصحیح،

اسناد قوی نیست و به و گفته: این حدیث با این  ۲۵۲۶، شماره ۶۷۳، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٢
 اعتقاد من متصل نیست.
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مطابق مبانی عدالت مطلق تنظیم کند. اسالم پیروان خود را راھنمایی کرده که پشت 
شان دعا کنند و به این وسیله روابط خود را با یکدیگر محکم و  سر برادران خود برای

 :دوستی با ھمدیگر را حفظ نمایند

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡخَ�ٰنَِنا  ۡغِفرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِ َسَبُقونَا  �َّ
 ِ يَ�ٰنِ ٱب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ۡ�ِ َنا ْ َر�َّ ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
 .]۱۰حشر: ال[
پروردگارا! «گویند:  ھا (بعد از مھاجران و انصار) آمدند، می که بعد از آن و (نیز) کسانی«

ھای مان  مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل ما را و برادران
گمان تو رؤوف و  اند قرار مده، پروردگارا! بی که ایمان آورده ای نسبت به کسانی کینه

 .»»مھربانی
برایش دعا کند  در خوداای نیست که پشت سر بر  ھیچ بنده«فرمود:  ج خدا رسول

 .)١( »گوید: برای تو ھم این چنین باشد ای می مگر این که فرشته
ر و رفتار اسالم به تربیت خود بر منھج میانه روی و اعتدال و پرھیز از مبالغه در گفتا

کنند دعا کنند   برای کسانی که با آنان نیکی می استشویق کردهاھمیت داده و آنان را ت
نیک آنان اعتراف کرده باشند و احساس فضل و لطف آنان در حق خود را اظھار کار  به تا

 اهللا كجزا«ھا بگویند:  که در پاداش این خوبی استنموده باشند، اسالم به آنان یاد داده

 .»خريا

کسی که این جمله را برای شخص نیکوکار بگوید، نھایت  استبیان کرده جپیامبر 
است. ارزش این جمله به این خاطر است که فرد گوینده تمجید را از او به عمل آورده

کند که من از جبران این کار نیک ناتوانم و پاداش آن را به خداوند  آن اظھار می
از حیطه بشر ھم  دھد. ارزش نیکوکاری به حدی است که بخشنده توانا حواله می

خارج شده و فرشتگانی که حامالن عرش الھی ھستند و سایر مالئکی که اطراف عرش 
خوانند و برای مؤمنان طلب مغفرت و بخشش  را میدر مأل اعلی حضور دارند خدا را ف و

 که خداوند فرموده است:گونه  ھمان کنند، می

 .۲۷۳۲، حدیث شماره ۲۰۹۴، ص ۴ج حیح،صمسلم، ال -١
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ِينَ ٱ﴿  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َو�ُۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ۡلَعۡرَش ٱَ�ِۡملُوَن  �َّ
ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ  ْۖ َر�ََّنا َوِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن َءاَمُنوا ِيَن تَابُواْ  ۡغِفرۡ ٱَو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ لِ�َّ

ْ ٱوَ  َبُعوا ٰ  ٧ۡ�َِحيمِ ٱَسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب  �َّ ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
 لَِّ� ٱِت َعۡدٍن َر�ََّنا َوأ

نَت 
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَ�ِٰجِهۡم َوُذّرِ�َّ

َ
 ٨ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱوََعد�َُّهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ

ّ�ِ ٱَوقِِهُم  ّ�ِ ٱَوَمن تَِق  اِت�  َٔ لسَّ  ۡلَفۡوزُ ٱَوَ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َقۡد رَِ�َۡتهُ  اتِ  َٔ لسَّ
 .]۹-۷[غافر:  ﴾٩ۡلَعِظيمُ ٱ
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آنند به سپاس و ستایش «

کنند (و  پروردگارشان سرگرمند و ُبدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می
است (ھم اعمال و  ھمه چیز را فراگرفته گویند) پروردگارا! مھربانی و دانش تو می

تواند ایشان را دربرگیرد) پس  دانی و ھم مرحمت و مھربانیت می  شان را کامًال می اقوال
پردازند، و  کشند و به طاعات و عباداتت می در گذر از کسانی که (از گناھان دست می

گردند و راه تو را در  گزینند و به راستای راھت) برمی یھای انحرافی دوری م از راه
به  نان راآمحفوظ فرما، پروردگارا!  گیرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و پیش می

ھای ھمیشه ماندگار بھشتی داخل گردان که بدیشان (توسط پیغمبران) وعده  باغ
 ای، ھمراه با پدران خوب و ھمسران شایسته و فرزندان بایسته ایشان، قطعًا تو (بر داده

از کاری) دارای فلسفه و حکمت ھستی، و آنان را چیزی) چیره و توانا و (در ھرھر
را در آن روز از کیفر  سکھا نگاھدار، و تو ھر ید(عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) ب

ای) و آن  ای (و مورد الطاف خود قرار داده ھا نگاھداری، واقعًا بدو رحم کرده بدی

 .»بزرگ و نیل به مقصود سترگی است مسلمًا رستگاری
 مخلص خواھد شد.ھای توبه کننده و  مالئکه فقط شامل حال انساندعای این 

کنند و دعا را  تشویق می ]تفویض[برخی از مردم به واگذاری کلی امور به خداوند 

 ُعوِ�ٓ دۡ ٱ﴿ دانند، در حالی که آیه متضاد با تفویض کلی امور انسان به خداوند می
سۡ 

َ
این گفته نظر حافظ  –دھد  به طور آشکار دعا را بر تفویض ترجیح می ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 جی بسیاری از رسول اکرم ھا ، روایت)١(–ست که در فتح الباری ذکر شده استابن حجر ا
کردند. اصحاب نیز از ایشان  ن مردم را به انجام دعا تشویق میبه تواتر رسیده که ایشا

 .۹۴، ص ۱۱ج ابن حجر، فتح الباری، -١
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خواستند که به آنان دعاھایی را آموزش دھد. عثمان بن  کردند و می درخواست دعا می
ای پیامبر از خدا «آمد و گفت:  جسول خدا رمردی کور نزد «: استگفته سحنیف 

کنم، اما اگر اصرار نکنی دعا  اگر بخواھی دعا می«فرمود:  »بخواه که مرا شفا دھد
به او دستور  جخواھم دعا کنی. پیامبر  . گفت: می»کنم زیرا این برایت بھتر است نمی

 بِنَِبيَِّك  إيِلك وأتَوَجه أسألُك إِ� اللَّهمَّ «داد که وضوی نیکویی بگیرد و این دعا را بخواند: 
ْعهُ  اللَّهم ،يل تُلْقىض هذه حاجيت يف ر�ِّ  إىل بك توَّجهُت  إ� ،الرمحة نيب: �مدٍ   .)١(»يفَّ  فََشفِّ

آورم و از تو طلبم را  می روی خداوندا من به وسیله پیامبرت محمد، نبی رحمت، به تو«
خداوند رو آوردم تا این نیاز مرا به انجام رسانی، ! من به وسیله تو به خواھم، ای پیامبر می

 .)٢(»خداوندا شفاعت او را در مورد من بپذیر
مرا آموزش داد و  جروایت کرده که گفت: پیامبر  س ترمذی از عمر بن خطاب

�َرِ�  اْجَعْل  اللَُّهمَّ  ای عمر بگو:«فرمود:  ا رَسِ  َصاحِلَةً  َعَالنِييَِت  َواْجَعْل  َعَالنِييَِت  ِمنْ  َخْ�ً
لَُك  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ 

َ
ْسأ

َ
ْهِل  الَْمالِ  ِمنَ  انلَّاَس  تُْؤِ�  َما َصاِلِح  ِمنْ  أ

َ
ِ  َواأل

َ
الِّ  َ�ْ�ِ  َوالَْودل  َوالَ  الضَّ

خدوندا درون و نھان مرا بھتر از بیرون و ظاھر آن قرار بده و ظاھر مرا صالح و «. »الُْمِضلِّ 
ای صالح آن را خواھانم، نه  و فرزند که به مردم داده ل و اھلنیکو گردان. خداوندا من از ما

 .»آنچه را که مایه گمراھی و گمراه کننده است
ی  به آموزش دعا به اصحاب دربرگیرنده ج ی پیامبر واضع است که توجه ویژه

ھست و گفتارھای فراگیر، نیازھای دنیوی و اخروی ستایش شایسته برای خداوند نیز 
 .م دربر داردرا ھ

مخصوصًا این که برخی از  .باید شایسته حال و وضعیت دعاکننده ھم باشد دعا
گاھانه به خاطر سخت از  .کنند می د خود دعاضبر گیری  مردم ھنگام دعا کردن، ناآ

 این است که تسبیح (سبحان الّله گفتن)، تھلیل (ال ججمله آثار بزرگ دعاھای پیامبر 
در  جه گفتن) را در متن خود دارند که پیامبر الله گفتن) و تحمید (الحمد اللّ  الإله إ

و شما با  از جمله اذکاری که بیانگر عظمت خداست«مورد این سه جمله فرموده است: 
چرخند و  عرش می یل و تحمید است که اطرافکنید، تسبیح و تھل می آنھا خدا را یاد

 و گفته که حسن صحیح غریب است. ۳۵۷۸، حدیث شماره ۵۶۹، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
 است.و گفته که غریب  ۳۵۸۶، حدیث شماره ۵۷۳، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٢
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آیا  .کنند ی خود را یاد می ی مانند صدای کندوی زنبور عسل دارند و گویندهیصدا
 .)١(»ید و با نام شما ذکر کند؟شدوست ندارید که کسی داشته با

ّيُِب ٱ ۡلَ�ِمُ ٱإَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿آیه  ٰلِحُ ٱ ۡلَعَمُل ٱوَ  لطَّ  .]۱۰[فاطر:  ﴾يَۡرَ�ُعهُ  ل�َّ
 .»برد رود، و (الله) عمل صالح را باال می سخن پاکیزه به سوی او باال می«

شک دعاھای  بی قرار کرده است وی نزدیک بر رابطهمیان گفتار پاک و عمل صالح 

یعنی گفتارھای  »جوامع الكلم«آن خداوند را ستایش کرده و  اکه ب جرسول اکرم 
ست، پس الزم است انسان ھا گفتهترین  و پاکترین  فراگیر نام گرفته جزو بزرگ

نماید، زیرا ھا را حفظ کند و با آنھا خدایش را مناجات  مسلمان برخی از این روایت
 رود. خداوند باال میسوی  به گفتار پاک
با آیات کنیم می ما ھرگاه برای شما حدیثی بیان«ه بن مسعود گفته است: عبداللّ 

بحمده،  وسبحان اهللا«نماییم. ھرگاه بنده مسلمان خدا بگوید:  قرآن نیز آن را تأیید می

ای این کلمات را زیر بال خود  فرشته »ك اهللا اكرب، تباراهللاهللا و الإله إ ، الاحلمد اهللا
گذرد  می و به ھر گروه از مالئکه که آید آسمان به پرواز در میسوی  به سپسگرفته 

رسد.  رحمن می این که به پیشگاه کنند، تا می ه این کلمات طلب آمرزشبرای گویند
 ه این آیه را تالوت کرد:سپس عبداللّ 

ةَ ٱَمن َ�َن يُِر�ُد ﴿ ةُ ٱهِ فَلِلَّ  ۡلعِزَّ ّيُِب ٱ ۡلَ�ِمُ ٱَ�ِيًعاۚ إَِ�ۡهِ يَۡصَعُد  ۡلعِزَّ ٰلِحُ ٱ ۡلَعَمُل ٱوَ  لطَّ  ل�َّ
ِينَ ٱوَ  ۥۚ يَۡرَ�ُعهُ  ّ�ِ ٱَ�ۡمُكُروَن  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهَو  اتِ  َٔ لسَّ

ُ
لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞدۖ َوَمۡكُر أ

 .]۱۰[فاطر:  ﴾١٠َ�ُبورُ 
چه عزت و قدرت بخواھد چرا که) ھر(آن را از خدا  خواھد، کس عزت و قدرت میھر«

 .)و قدرت ھم گفتار و کردار نیک استت است در دست خدا است. (راه وصول به عزّ 
و خدا کردار  ،دھد) گیرد (و گوینده خود را پرواز می می خدا اوجسوی  به گفتار پاکیزه

ی ھا نقشهگرداند). کسانی که  می اش را واال برد (و انجام دھنده پسندیده را باال می
و  ھا سختی دارند، و نقشه اندازند، عذاب می ھا به راه کشند و نیرنگ وء میس

 .»شود می ھایشان نقش بر آب و تباه نیرنگ

 .۳۸۰۹، حدیث شماره ۱۲۵۲، ص ۲ج ابن ماجه، السنن، -١
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معتقدند که این عمل صالح است که گفتار نیک را باال  گان صالح هبرخی از گذشت
ی نیک  هگفت«: استنیست. ابن عباس گفته یون عمل خیردی ب برد زیرا در گفته می

ذکر خدا و عمل صالح انجام فرائض خدا است، پس کسی که ھنگام انجام فرائض خدا، 
برد، اما  می خداوند باالسوی  به او را یاد کند، ذکر خدا عمل او را در بر گرفته و آن را

 ئض او را انجام ندھد، گفتار او بر عمل او باز گرداندهاکسی که خدا را یاد کند اما فر
ھم که دو تن از مفسران  »مجاھد و قتاده«. »زیرا شایسته ھمان عمل استشود  می

 .)١(ای دارند تابعی ھستند چنین عقیده
ھدف این است که گفته با عمل جمع گردد، زیرا عمل نشانه صداقت گفتار است و 

 یبیشتر از گفتار در زندگی تأثیر دارد و اسالم به جانب عملی مسائل اھمیت بسیار
 جاکتفا نکرده است، به ھمین خاطر اصحاب پیامبر  ھا به نظریات و گفته داده و فقط

ب و احکام را ادآھیم مربوط به مفاکه آموختند و تا زمانی  ده آیه از قرآن را می
پرداختند. این بود که  کردند به آیات دیگر نمی اساس آن عمل نمیفھمیدند و بر نمی

شد. و چنان شد که ھنوز وحی به نھایت  میاسالم به رفتار و عمل تبدیل  یرتعالیم نظ
نرسیده بود که امتی ظاھر گشت که براساس تعالیمی واال تربیت یافته و در زندگی 

ک اده کرده بود، امتی که به مثابه یخود به آنھا پایبند بود و در متن زندگی آن را پی
بود که عایشه در  جرفت. الگو و مربی آن محمد  بر زمین راه مینماد اسالمی بود که 

 .)٢(»قرآن بود جاخالق پیامبر «توصیف اخالق او گفت: 
کنند.  داد که در ھر حال خدا را یاد ای آموزش می یاران خود را به گونه جپیامبر 

ھا،  آنان گفتار پاک را از ایشان آموخته بودند که برای ستایش خدا، شکر نعمت
کار  به ھا، آن را روی دادن مصیبتو خشنودی و ھنگام  ھار صبرظدرخواست بخشش، ا

آور است،  حال و وضیعت مؤمن تعجب«به ھمین دلیل گفته است:  جبرند. پیامبر  می
فرجام ھمه مسائل او خوب است و این فقط شامل حال مؤمن است، اگر به امری خوش

له باعث خیر اوست و اگر ضرری أکند و این مس خورد کند خدا را شکر میآور بر یو شاد
. شکر و صبر خدا با )٣(»شود می کند و این ھم باعث خیر او جه او شود، صبر میمتو

 .۱۲۱، ص ۲۲ج طبری، تفسیر، -١
 .۷۴۶، حدیث شماره ۵۱۳، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٢
 .۲۹۹۹، حدیث شماره ۲۲۹۵، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٣
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ھیچ عملی «فرمود:  جگفته است: پیامبر  سمعاذبن حبل  شود، می ذکر او مشخص
ھای شر و  . زیرا ذکر، وسوسه)١(»تواند انسان را از عذاب خدا نجات دھد نمی مانند ذکر

دھد.  ای بازدارنده قرار می کند و او را در قلعه میھای گناه را از انسان دور  یزهانگ
کنم که خدا را یاد کنید، ذکر مانند این است  شما را امر می«فرموده است:  جپیامبر 

ی محکم ا که دشمن یک انسان او را به سرعت دنبال کند تا این که آن شخص به قلعه
تواند خود را از  نمیی خدا ھم  دھد. بنده می تنجا رسد و خود را از دست آن می

گفت: ای  ج. مردی به رسول خدا )٢(»شیطان حفظ کند مگر به وسیله ذکر خداوند
گاه کن که آن را  رسول خدا قوانین اسالم زیاد و بر من دشوار گشته، مرا از چیزی آ

 .)٣(»تالش کن که ھمیشه زبانت با ذکر خدا خیس باشد«محکم بگیرم. فرمود: 
گونه که گردد، ھمان می ، بیشتر به او نزدیکدا را یاد کندخ بیشتر اندازه ھربنده 

فرماید: من  می خداوند«روایت شده است که فرمود:  جاز پیامبر حدیثی  درصحیحین
کند، با  نمایم. ھنگامی که مرا یاد می س گمانی که به من دارد، رفتار میام براسا با بنده

کنم و اگر مرا در  تنھایی او را یاد مید، من ھم در او ھستم، اگر در تنھایی مرا یاد کن
و اگر به اندازه یک وجب به  اد کند، من ھم او را در جمع بھتری یاد خواھم کردیجمع 

و اگر به اندازه یک  شوم به او نزدیک می »عذرا«من نزدیک شود، من به اندازه یک 
به او  یک باغ (فاصله باز کردن دو دست) به من نزدیک شود من به اندازه »عذرا«

او خواھم سوی  به من بیاید، من دوان دوانسوی  به شوم و اگر قدم زنان می نزدیک
 .)٤(»رفت

لت از آثار غف ،ھا نافرمانی ،ھای گناھان دھد و آن را از تیرگی را جال میقلب ذکر خدا 
از ھوی و  یغافل با پیرو ذکر و بدوِن  گرداند. انساِن  پاک می ،خدا و پیروی از ھوس

ی یجا به دھد. و ھا را از دست می یاحساس صحیح و معیار تشخیص درست ھوس، ابزار
 آمیزد. خداوند فرموده است: مییر و شر و حق و باطل را در ھم رسد که خ می

 .۲۳۹، ص ۵ج امام احمد، المسند، -١
 که حسن صحیح غریب است. و گفته ۲۸۶۳، حدیث شماره ۱۴۹، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٢
 ، و گفته: حسن غریب است.۳۳۷۵، حدیث شماره ۴۵۸، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٣
، ۲۰۶۱، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۷۴۰۵، حدیث شماره ۳۸۴، ص ۱۳ج بخاری، فتح الباری، -٤

 ، لفظ از بخاری است.۲۶۷۵حدیث شماره 
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ۡ�َفۡلَنا قَۡلبَهُ ﴿
َ
ۡمُرهُ  �ََّبعَ ٱَعن ذِۡكرِنَا وَ  ۥَوَ� تُِطۡع َمۡن أ

َ
 .]۲۸کھف: ال[ ﴾فُُرٗطا ۥَهَوٮُٰه َوَ�َن أ

ایم، و او به دنبال آرزوی خود روان گشته است (و  دل او را از یاد خود غافل ساخته«
پیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار و بارش (ھمه) افراط و تقریط بوده 

 .»است
ا که از یاد خد انگارانیپس شایسته نیست که انسان مسلمان از غافالن و سھل

اند پیروی کند،  اشند و اوامر خدا را زمین گذاشتهب ھوی و ھوس می و پیرواند  غافل
ی راه ھدایت و  باشد که پویندهراه و ھمنشین اھل خیر و اصالح بلکه الزم است که ھم

چند که ذکر جه است، ھرکنند. جای تو می یاد مردان و زنانی که خدا را بسیار خیرند،
عمل برای انسان است، اما اجر آن بسیار زیاد است. ترین  عبادت و سبکترین  ساده

از  »اهللا اكربإالاهللا و � الهللا و احلمدسبحان اهللا و«فرمود: این که بگویم  جرسول خدا 
 .)١(»تر است کند نزد من دوست داشتنی می طلوع چه که خورشید بر آنھر

حرکت و فعالیت  مداومت بر انجام ذکر، انسان را در حالتی از بیداری و ھوشیاری و
-موش کردهادھد. اما کسی که خدا را فر می و تالش نسبت به مصالح دنیا و آخرت قرار

کند یعنی او را به  می کند، پروردگار او را از جنس ھمین عمل مجازات نمی و ذکر است
اش را از یاد ببرد.  کند که مصالح حال و آینده می سازد و کاری می خود فراموشی مبتال

له جدا از سرگشتگی و گمراھی است که گریبانگیر برخی از مدعیان ذکر أاین مسبته لا
جویند. خدای تعالی  می شده و از مصالح خود غافل گشته و از عمران و آبادانی دوری

 فرموده است:

ْ كَ ﴿ ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا َّ�  ْ َ ٱ�َُسوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
 ﴾١٩ُقونَ ۡلَ�ٰسِ ٱفَأ

 .]۱۹ر: حشال[
و ھمسان کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند، و خدا ھم خودشان را از یاد «

خودشان برد. آنان بیرون روندگان (از حدود شرائع الھی) و خارج شوندگان (از دائره 

 .»ایمان) ھستند
فرھنگ ھای تمدن و  ھا و محکم کردن پایه ت ما برای از میان برداشتن ویرانهامّ 

قدر نیازمند م است؟... ما چهدر نیازمند بیداری روح و عقل و جسقایمانی در زمین چه
این ھستیم که غفلت را ترک کنیم و دیگر اوقات و مصالح خود را ضایع نکنیم و نیروھا 

 .۲۶۹۵، حدیث شماره ۲۰۷۲، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
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را ھدر ندھیم؛ ما چه قدر نیازمند عمل مخصانه و جدی ھستیم تا با این وسیله زمام 
رن در گمراھی و از در طول چندین ق دست گیریم، پس از آن که تمدن را دوباره به

ایم و البته که دلیل این غفلت و گمراھی فقط این بوده که خدا را  خود غافل بوده
 فراموش کردیم و او نیز ما را به خود فراموشی مبتال کرد.

گاه با کند که افراد باید به وسیله حق و می اسالم تأکید شند، برای حق ھوشیار و آ
و شان را شناسانده، ظلم را میان آنھا حرام کرده  سالم به پیروان خود حقوق و وظایفا

گیرد. اسالم حاکمیت و مسئولیت آن را به عنوان یک  حق مظلوم را از ظالمان آنھا می
آن را تکلیف محسوب کرده و فقط باید افرادی آن را بر دوش گیرند که توانایی حمل 

حفاظت از امت و کرامت آن و  کنند که عبارت است از: دا میدارند و حقوق آن را ا
چیز حفاظت از عقیده و باور و شرافت و اموال آن و قبل از ھر ظت از شخصیتاحف

امت. عالوه بر این بزرگ و کوچک، حاکم و رعیت، ثروتمند و فقیر، ھمه در برابر یک 
ن حال کجاست آن ادعا باشند. با ای ھستند و در پیشگاه شرع یکسان می شریعت تسلیم

چنین ادعایی مخصوص  در واقع »ھا است دین افیون توده«پندارند که  می که گمراھان
ه و به جنگ با خود آن افکار جاھلی و گمراھی است که دشمنان از آن نوش کرد

آن را نابود سازند و  اخالقی ھای ھای اعتقادی و ارزش اند تا قلعه سرزمین اسالم آمده
شان استوار  فرزندان این امت واحد بپراکنند و ھیچ ستونی برای اختالف میانه و قرفت

نماند و در چنین حالی آنان به خود مشغول باشند و دشمن خود را از یاد ببرند و به 
 ی خود غفلت ورزند.  آینده خاطر گرفتاری با یکدیگر از ساختن 

در روابطی  ار انجام دھد،کند تا عمل استو خداوند در انسان بیداری ایجاد میذکر 
ھمچون خرید و فروش و سایر معامالت اخالص بورزد، مصالح عمومی را مراعات کند، 

 با مردم مھربان باشد و بر نکند، زحقوق و وظایف را در نظر داشته باشد و به آن تجاو
 ارزش نکند، با آنان در گفتار و کردار ھمکاری و شان را بی آنان سخت نگیرد و حقوق

خدا و کسب رضای او از شرف و مال و وطن دفاع  ردی کند، به خاطر جھاد در راهھمد
چند که آن بسیار است ھرھا و اجر  عبادتترین  ی از بزرگنماید و خالصه این که ذکر یک

گاھی دائمی و  برای ھر انسانی ممکن و آسان است. ذکر از نظر ارزش فرھنگی، یک آ
شتگی و بیھوشی در آن نیست، بلکه ذکر عین بیداری پایدار و ھمیشگی است که سرگ

 ھوشیاری است.
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 آزمونی را که یک انسان ممکن است در زندگی دنیاترین  سخت ÷داستان یونس 
قومش که اھل نینوا  رای ھدایتآورد. خداوند او را ب به آن مبتال شود به نمایش در می

خواند اما به دعوت او لبیک ھدایت فرا سوی  به بودند فرستاد. او نیز آنان را پرست بت و
نگفتند، در نتیجه آنان را از عذاب خدا ترساند و بدون اذن خدا آنان را رھا کرد و از 

 میان آنان بیرون رفت.
ھنگامی که عذاب خداوند به آنان نزدیک شد، ایمان آوردند و خداوند نیز عذاب را از 

از این واقعه خشمگین شد، زیرا قوم او  ÷یونس  .آنان دور کرد و به آن مبتال نشدند
ه دروغ از او نداشتند اما اکنون [به خاطر رفع عذاب وعده داده شده توسط ھرگز تجرب

از ایمان آنان خبر نداشت  ÷بردند. ھرچند که یونس  ھای نادرست به او می گمان او]
کشتی  با خشم و ناراحتی سوار بر یک ÷گاه نبود. یونس آو به سبب دفع عذاب ھم 

کند، اما او برای ترک   و را به خاطر عملش مجازات نمیشد، به این گمان که خداوند ا
قومش از طرف خدا امر نشده بود. پس خداوند او را چنین مجازات کرد که طوفانی 

ماھی  یارانش او را در آب انداختند و یکسخت را بر کشتی حامل او مسلط کرد و 
رفت، تاریکی شب، گ ھای سه گانه قرار اریکیو یونس در تاذن خدا او را بلعید  بزرگ به

تاریکی درون دریا و تاریکی شکم ماھی، سپس خداوند به او الھام کرد که در آن 

ٓ ﴿ھا این ندا را سر دھد:  تاریکی َّ�  ٰ ٓ  هَ إَِ� نَت  إِ�َّ
َ
ٰ ٱ ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ  ﴾لِِم�َ ل�َّ

 .»ام  اک و منزھی، من جزو ظالمان بودهجز تو خدایی نیست، پای پروردگار « .]۸۷األنبیاء: [
ساحل دریا بیرون  خداوند دعای او را پذیرفت و به ماھی الھام کرد که یونس را در

و  اندازد و غم و اندوه را از او دور کرد. این به خاطر ارزش تسبیح او برای خدا بود
 . خدای تعالی فرموده است:دھد گو را نجات می خداوند این چنین مؤمنان تسبیح

ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱَوَذا ﴿
َ
لَُ�ٰتِ ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ  لظُّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإَِ�َٰه إِ�َّ  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ  ٨٧ل�َّ

 .]۸۸-۸۷[األنبیاء:  ﴾٨٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ� 
یاد کن داستان یونس ملّقب به) ذوالنون را در آن ھنگام که (بر قوم نافرمان خود («

خشم گرفت و ایشان را به عذاب خدا تھدید کرد و بدون دریافت پیام آسمانی، از 
نی کردن و دیگر چیزھا) بر او شان) خشمناک بیرون رفت و گمان برد که (با زندا میان

گیریم، (سوار کشتی شد و کشتی به تالطم افتاد و به قید قرعه  سخت و تنگ نمی
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در میان  .)یا انداختند و نھنگی او را بلعیدبانان او را به در مسافران و کشتی
گانه شب و دریا و شکم نھنگ) فریاد برآورد که (کریما و رحیما!)  سهھای ( تاریکی

آن ھی (از ھرگونه کم و کاستی، و فراتر از ھر ی جز تو نیست و تو پاک و منزّ پروردگار
! بر اثر اکنیم. خداوند گذرد و تصّور می چیزی ھستی که نسبت به تو بر دلمان می

ام (مرا دریاب!)  مبادرت به کوچ بدون اجازه حضرت باری) من از جمله ستمکاران شده
مؤمنان را نجات گونه  رھا کردیم، و ما ھمینی را از غم دعای او را پذیرفتیم و و

 .»ھانیمر ھا می دھیم (و در برابر دعای خالصانه، آنان را از گرفتاری می
ھا و مفاھیمی در بر دارد که راه را پیش روی انسان مؤمن  داستان یونس عبرت

 گرداند. از جمله این که ھرگاه به قومی سرکش و نافرمان و کافر عذابی غالب روشن می
شد قطعًا بر آنان نازل خواھد شد ھرچند که ھنگام مشاھده عذاب ایمان بیاورند و اگر 
در مورد قوم یونس چنین نشد موردی خاص است و برای دیگران چنین نبوده است، 

 خدای تعالی فرموده است:

ٓ إِ�َّ قَۡوَم يُو�َُس ﴿ ٓ إِيَ�ُٰنَها ْ َكَشۡفَنا  فَلَۡوَ� َ�نَۡت قَۡرَ�ٌة َءاَمَنۡت َ�َنَفَعَها ٓ َءاَمُنوا ا لَمَّ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  ۡ�ِۡزيِ ٱَ�ۡنُهۡم َعَذاَب  ۡعَ�ُٰهۡم إَِ�ٰ ِح�ٖ  �ُّ  .]۹۸[یونس:  ﴾٩٨َوَمتَّ

اند به طور دسته جمعی  کرده ھیچ قومی و مّلتی (که در شھرھا در گذشته زندگی می«
مند شان سود شان برای تا ایماناند  وردهدر برابر پیغمبران الھی به موقع) ایمان نیا

باشد، مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند، عذاب خوارکننده را در دنیا از آنان به دور 
انند، از زندگی) برخوردار ایم بم داشتیم و ایشان را تا مدت زمانی (که خواسته

 .»کردیم
تسلیم ید به صفت رضا و ھای این داستان این است که مؤمن با درس زیکی دیگر ا

ستورات خدا و قضا و قدر آراسته گردد. بر خود خشم نگیرد و خدایش را به در برابر د
خشم نیاورد و عقل خود را قانع نکند که عمل نادرست او مجازاتی در پی نخواھد 

دھد  که او در شکم ماھی قرار یھم انتظار چنین امتحان و آزمایش ÷داشت. یونس 
رسید. پند دیگر  بود آن مجازات به او نمی مینداشت و اگر به قضای خدا راضی 

کرد ممکن نبود که از  اگر آن تسبیح را نمی ÷اھمیت تسبیح است، زیرا یونس 
را  ھای دعا شکم ماھی خارج شود و خداوند در ضمن این داستان قرآنی یکی از صیغه

ان است، این دعا ھم  ا آموزش دادهگردد به م وجود شرایط پذیرفته میکه در صورت 
گانه را پاره  ھای ظلمت سه کند و پرده دعای یونس است که از مکانی دور حرکت می
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نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت مَِن ﴿اندازد:  گرداند و چنین طنین می می
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ�

ٰلِِم�َ ٱ  .]۸۶[األنبیاء:  ﴾ل�َّ
آن توبه کرد. اما تسبیح او  به گناه خود اعتراف نمود و ازگونه  آری یونس این

گاه  شت، او چنین بود که تسبیح را ھیچای دراز بود که نه شب و نه روز پایانی ندا رشته
.. اما .گین بود و ماھی او را بلعید زمایش سھمآمگر آن دم که ھنگامی  نکردفراموش 

ه ھنوز ھم در مسیر گاه شد کآچه زود به تسبیح خود بازگشت و احساس حرکت و 
 فرماید:  می . خدایش چنین.پس دعای او پذیرفته شد.دگی است... زن

نَّهُ  ١٤٢وَُهَو ُملِيمٞ  ۡ�ُوُت ٱ ۡ�ََقَمهُ ٱفَ ﴿
َ
-۱۴۲صافات ال[ ﴾١٤٣لُۡمَسّبِِح�َ ٱَ�َن مَِن  ۥفَلَۡوَ�ٓ �

۱۴۳[. 
بر کاری که بایست در برا ماھی او را بلعید، در حالی که مستحّق مالمت بود (و می«

 .»بود گران نمی اگر او قبًال از زمره پرستش .)زندانی شود کرده بود،
ای مخصوص او نبود بلکه این تسبیح  لهت او شد، مسأو اگر تسبیح یونس باعث نجا

سبب نجات ھر مؤمنی در ھر زمان و مکانی است چون خدای تعالی در ادامه فرمود: 

 .﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ� ﴿
دعایی که «فرمود:  جروایت کرده که رسول خدا  سترمذی از سعد بن ابی وقاص 

نت أال إله إال یونس، آن گاه که در شکم ماھی بود، با آن خدا را فرا خواند این بود: (

) ھر فرد مسلمانی این دعا برای رفع مشکلی خوانده منيـكنت من الظال ينإ كسبحان

. حاکم ھم روایتی شبیه ترمذی آورده و آن )١(»است باشد خداوند قطعًا پذیرای آن بوده
مردی گفت: «که:  استرا صحیح دانسته اما این جمله را ھم به این روایت اضافه کرده

فرمود:  جای رسول خدا آیا این دعا مخصوص یونس است یا برای ھمه مؤمنان؟ پیامبر 

ِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن ﴿ای که فرموده:  ی خداوند گوش نداده آیا به گفته
 .)٢(]۸۸[األنبیاء:  ﴾لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ

 .۳۵۰۵، حدیث شماره ۵۲۹، ص ۵ج ذی، الجامع،ترم -١
 .۶۱۸، ص ۲ج المنذری، الترغیب و التزھیب، -٢
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پس دعای او را اجابت کردیم، و از اندوه نجاتش دادیم، و این گونه مؤمنان را نجات «

 .»دھیم می
گاھی  مؤمنان در برابر آزمایشگیری  موضوع ھا و امتحانات الھی بر حسب ایمان و آ

یابند و  می کنند و تسلی می آنان از دین متفاوت است. برخی از آنان صبر پیشهو درک 

نقل  »فمطرّ «گونه که از طلبند ھمان می ند و ثواب آن را از خداوندگرد می به خود باز
فوت پسرش عبدالّله با لباسی زیبا و موی چرب نزد قومش رفت. آنان  که ھنگام شده

ّله مرده و تو با این لباس و موی روغن زده خشمگین شدند و گفتند: پسرت عبدال
ای؟ گفت: آیا به خاطر این مصیبت خود را بیچاره و مفلوک کنم، در حالی  بیرون آمده
ھایی داده که  به من وعده نعمتھا  به خاطر صبر در برابر این مصیبت که خداوند

 رموده است:تر است. او ف دنیا برایم دوست داشتنی ی ھا از ھمه نعمت از آن مکداھر

ِينَ ٱ﴿ ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  �َّ ِ ��َّا ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم  ١٥٦إَِذا

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةۖٞ َوأ  .]۱۵۷-۱۵۶: بقرةال[ ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱَصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

گویند: ما از آِن الله ھستیم، و به سوی او  به ایشان برسد میھا که ھرگاه مصیبتی  آن «
ھا ھستند که درودھا و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و  گردیم. این باز می

 .»اینانند ھدایت یافتگان
 .)١(»مایه سازم؟!ھا خود را بیچاره و فرو این وعدهآیا پس از «

پردازند، صبر خود را از  می برخورد با یک آزمایش به داد و فریاد برخی مردم ھنگام
تابی  بی سازند، حتی گاھی این می دھند، توکل را رھا و محاسبه را فراموش می دست

که خدای تعالی را اینجای  به دارد و تقدیر وا می خشم و دشمنی در برابرانسان را به 
کند  او تقرب جوید، در عبادت سستی می به فرا خواند و با انجام عبادت و اعمال صالح

چنین عکس العملی در برابر آزمایش خدا به  .فایده است که دعا بی شود و مدعی می
ھای قلبی  دلیل ضعف ایمان، عادتی بودن عبادت و خالی بودند قلب از تأثیر عبادت

شناختم که حدود ھشتاد سال  می مرد بزرگی را«گفته است:  /ابن جوزی  .است
گفت: الزم  .پسردختر او فوت کرد .داشت و اھل دین و پایبند به نماز جماعت بود

 گردد، سپس گفت: اگر با خدا دشمنی دعا کند زیرا دعایش پذیرفته نمی نیست کسی

 .۲۰۰، ص ۲ج امام احمد، الزھد، -١
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گوید: فھمیدم که نماز و  ابن قیم می .گذاشت نمی یمان باقیکردیم، فرزندی برا می
و ایمان و این افراد کسانی ی معرفت  چشمهکارھای خیر او از روی عادت است نه از 

 ھا اما مؤمن ھوشیار در سختی .»کنند می ھستند که خداوند را بر لبه انحراف عبادت
نیکو جبران  گزینییجاباه، از دست داد اھل و مال و مقاِم جای  به دھد و دا تکیه میبه خ

 .خواھد آن را می
ھم که قرآن بیان کرده یک الگوی واال برای ما وجود دارد،  ÷در داستان ایوب 

 ...الگویی برای صبر ھنگام امتحان و بال و پناه بردن به خداوند به وسیله دعا

يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿
َ
ِ�َ  ۥٓ َو� ّ�ِ َمسَّ

َ
ُّ ٱ� رَۡحُم  ل�ُّ

َ
نَت أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱَوأ  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ  ٨٣ل�َّ

ۡهلَهُ  ۦا بِهِ فََكَشۡفَنا مَ 
َ
ٖۖ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه أ َعُهۡم رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى  ۥِمن ُ�ّ َوِمۡثلَُهم مَّ

 .]۸۴-۸۳نبیاء: اال[ ﴾٨٤لِۡلَ�ٰبِِدينَ 
ایوب را (یاد کن) بدان گاه که (بیماری او را از پای در آورده بود، و در این وقت) «

ری به من روی عاجزانه گفت: پروردگارا!) بیماو پروردگار خود را به فریاد خوان (
او  یترین و مھربانانی (پس بدین بنده ضعیف رحم فرما). دعا آورده است و تو مھربان

جای) اوالد او اموالی که از دست  یماری وی را برطرف ساختیم، و (بهرا پذیرفتیم و ب
تذکاری (از صبر  مان (در حق اّیوب) و رحمتندان بدو دادیم، محض مداده بود) دو چ

برای پرستندگان (یزدان سبحان، تا ھمچون ایوب شکیبا و امیدوار به  و شکیبایی)

 .»و فضل خدا باشند لطف
به آن مبتال شد و اھل و عیال و مال خود را از دست داد و  ÷که ایوب  آن چه

جسمش بیمار شد مجازاتی از جانب خدا نبود، بلکه امتحانی بود برای ایمان او و 
و رحمت او را خواھان  چون صبر کرد و به خدا پناه برد و .ای بود برای صبر او فیهتص

برابر  ینبود، خداوند نیز پذیرای دعایش شد و او را شفا داد و اھل و مالش را چند
 .او از شیطان چه زیبا!گیری  و کناره پناھندگی او به خدا چه نیکو بود ...کرد

يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿
َ
� ٓ ِ�َ  ۥٓ َ�ۡبَدنَا ّ�ِ َمسَّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱ�  ٤١بُِنۡصٖب وََعَذاٍب  لشَّ

ابٞ  ۡرُكۡض ٱ ۡهَلهُ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ  ٤٢بِرِۡجلَِكۖ َ�َٰذا ُمۡغتََسُلۢ بَارِدٞ َوَ�َ
َ
َعُهۡم  ۥأ َوِمۡثلَُهم مَّ

ْوِ� 
ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱرَۡ�َٗة ّمِنَّا َوذِۡكَرٰى ِ�

َ
َوَ� َ�َۡنۡثۗ إِنَّا  ۦبِّهِ  ۡ�ِبٱوَُخۡذ �َِيِدَك ِضۡغٗثا فَ  ٤٣ۡ�

ابٞ  ۥٓ إِنَّهُ  ۡلَعۡبدُ ٱوََجۡدَ�ُٰه َصابِٗرۚ� ّ�ِۡعَم  وَّ
َ
 .]۴۴-۴۱[ص:  ﴾٤٤أ
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گاه که پروردگار خود ) خاطرنشان ساز (سرگذشت) بنده ما اّیوب را، بدان(ای محمد!«
رنج و عذاب کرده است (و سخت زار و نزار  را به فریاد خواند و گفت: اھریمن مرا دچار

و بیمارم). (به فریادش رسیدم و او را ندا در دادیم که) پای خود را در زمین بکوب، 
این آبی است که ھم ) :(ھنگامی که چنین کرد چشمه آبی برجوشید. بدو بیم دادیم

برای شستشوی (تنت مفید) است و ھم برای نوشیدن (گوارا و سودمند) است. 
) اوالد (و اموالی که از دست جای احتی اّیوب را برطرف ساختیم و بهبیماری و نار(

(در حق اّیوب) و تذکاری (از  نما بود) دو چندان بدو عطا کردیم، محض مرحمت داده
صبر و شکیبایی) برای خردمندان (تا ھمچون اّیوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل 

د). (اّیوب ندست ندھ از شته صبر جمیل راخدا باشند و در حوادث و مشکالت، ر
بیه کند و چندین ضربه چوب بزند. ناش را ت سوگند خورده بود که یکی از افراد خانواده

نازک، بار رشته  ھای ای (از چوب ما برای رفع این مشکل نیز بدو دستور دادیم) بسته
بزن، و سوگند خود را  ا آنرا) ب گیر و (اوھای گندم و ھمانند آن) را بر اقهخرما، و یا س

اذیت و آزاری قسم خویش را به مرحله اجرا درآورد). ما اّیوب را ترین  و با کممشکن (

 .»داد شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی بود! او بسیار توبه و استغفار سر می
 ای واال برای ھر در صبر و پناه بردن به خدا و استقامت بر عبادت، نمونه ÷اّیوب 

پس اگر  .چند که مصیبت، کمرشکن و حادثه، بزرگ باشداست ھرفرد مصیبت زده
تابی و  بی سازد و از و یاری جستن از خداوند رھنمود میتعالیم اسالم انسان را به صبر 

ھای بسیاری از  ھای تاریخ ما نمونه کند جای تعجب نیست که کتاب حزن نھی می
کدام در نوع کند که ھر رای ما بیان میول تاریخ اسالمی بمؤمنان صبور را در ط

بن ابی شیبه با سند خود ا .اند ھم تفاوت داشتهو سختی آزمایش با ھا و شدت مصیبت
و پسرش ھم  نمود که صلت بن ایشم در جنگی شرکت استی روایت کردهنانباز ثابت 

تقدیم به پسرش گفت: ای پسرم پیش برو و بجنگ تا این که تو را به خدا  .ھمراه او بود
دارم، پسرش حمله کرد و جنگید تا این که کشته شد، سپس پدر ھم حمله کرد و 

اگر برای  .ھمسر صلت به پا خواست و گفت: خوش آمدید .کشته شد، زنان گرد آمدند
اید  اید خوش آمدید اما اگر برای کاری دیگر آمده تبریک گفتن به نزد من آمده

 .)١(»بازگردید
مسلمان است که مردان آن مجاھد و شھید و زنان آن صبور و آری این یک خانواده 

 .۳۴محمد حنبلی، تسلیه اھل المصائب، ص  -١
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ھای خود اعتماد و اطمینان  ھای خدا بیشتر از دارائی وعده ھا بهی آن ایثارگرند و ھمه
ی زھد در دنیا به معن«فرمود:  جروایت کرده است که رسول خدا  سابوذر  .دارند

آنچه  زھد این است که به ست، بلکهنی حرام کردن حالل خدا و ضایع نمودن مال دنیا
ی و ثواب صبر به که نزد توست اطمینان بیشتری داشته باشآنچه  نزد خداست از

ای را بر باقی ماندن نعمت از  در مصیبت از دست دادهآنچه  ر برھنگام مصیبت و صب
 .)١(»دست داده ترجیح دھی

زمین ھا و  دعا سالح مؤمن، ستون دین و نور آسمان«در نھایت باید گفت که 
 .پس باید خود را به آن عادت دھیم و آن را به فرزندان خود بیاموزیم .)٢(»است

، ۴ج امع،و ترمذی با لفظ نزدیک آن، الج ۴۱۰۰، حدیث شماره ۱۳۷۳، ص ۲ج ابن ماجه، السن، -١
 و گفته که غریب است. ۲۳۴۰حدیث شماره  ۵۷۱ص 

 و گفته که صحیح است. ۴۹۲، ص ۱ج حاکم، المستدرک، -٢

 

                                         





 

 

 

 

 

 باب دوم:
 تربیت با توجه به عقاید و خاصیت

 الگوپذیری انسان



 

 

 

 

 : تربیت با توجه به ایمان به روز آخرتلفصل او

 برانگیخته شدن پس از مرگبحث اول: 
ی اسالمی و انکار آن کفری آشکار است و  ایمان به زنده شدن رکنی از ارکان عقیده

اگر شخصی به زنده شدن و حساب و کتاب و ثواب و عقاب و بھشت و جھنم اعتقاد 
 خداوند فرموده است:رود.  نداشته باشد، ایمان او به طور کامل از میان می

﴿ 
ۡ
ٓ َكَما بََد� َل َخلۡ  نَا وَّ

َ
ٓۚ ًدا َعلَيۡ وَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ أ ا َ�ٰعِلِ�َ  َنا  .]۱۰۴[األنبیاء:  ﴾إِنَّا ُكنَّ

گونه که (نخستین بار سھل و ساده) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو ھمان«
م و مردمان را برای بخش ی دوباره میبه شکل دیگری زندگ دھیم (و می بازگشت

دھیم، و ما قطعا آن را به  است که ما میای  آوریم). این وعده حساب و کتاب حاضر می

 .»رسانیم انجام می

ِينَ ٱزََ�َم ﴿ ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ  �َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ِ ٱَوَ�ٰلَِك َ�َ   .]۷[التغابن:  ﴾٧�َِس�ٞ  �َّ
بگو: چنین نیست که  پندارند که ھرگز زنده و برانگیخته نخواھند گردید: می کافران«

 سپس از آن چیزھایی پندارید، به پروردگار سوگند: زنده و برانگیخته خواھید شد. و می

 .»کار برای خدا ساده و آسان است ینا اید باخبرتان خواھند کرد. و کرده که می
دینی و شرایع الھی که بندگان مکلف به  بدون شک اجرای عبادات اسالمی، اخالق

انجام آن ھستند وابسته به وجود پاداش و مجازات در روز حساب و کتاب است، در غیر 
ران و نافرمانان، نیکوکاران و اشرار ھمه مساوی ادبرصورت مؤمنان و کافران، فرمان این

 اھد داشت.خیر و معرفت نخوسوی  به خواھند بود و دین تأثیری در رھنمود انسان
ی بسیار نیکو اعتقاد به زنده شدن یا ھمان ایمان به روز قیامت را ا قرآن به شیوه

و مناظر قیامت را به تصویر ھا  انگیز، صحنه بیان نموده و با تصاویری واضح و شگفت
ده قبل از قرآن یا مان ای که در ھیچ یک از آثار وحی الھی باقی است به گونهکشیده 

پردازی ھم مربوط به  تصویر  بینیم. این ای نمی یوهل تاریخ چنین شطوادبیات بشر در 
دوران برزخ است و ھم روز حشر و حساب و کتاب و حوض و صراط و میزان و ھم 

ھم  ای است که  مربوط به توصیف بھشت و جھنم. بیان قرآن در این مورد به گونه
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اھمیت تقوا و ترس از  سازد و ھم ما را نسبت به عظمت خالق و قدرت او را روشن می
 کند. خدا ھوشیار می

نیز به عنوان مفسر و توضیح دھنده جزئیات قیامت به کنار قرآن  جپیامبر  سنت
گیرد  روز قیامت خداوند زمین را می«کند که فرمود:  نقل می جھریره از پیامبر ابو آمد.

 .دشاه ھستمفرماید: من پا پیچد، سپس می می و با دست راست خود آسمان را در ھم
 . )١(»کجایند پادشاھان زمین؟

در او  ال پرسید،ؤس جی ایمان از رسول خدا  در باره ÷ که جبرئیل ھنگامی
ھای آسمانی، پیامبران خدا،  ایمان یعنی باور به خدا، مالئکه خدا، کتاب«جواب فرمود: 

 .)٢(»روز قیامت و ایمان به قدر خیر و شر
 خداوند فرموده است: 

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ۡلِ�َّ ٱلَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
َمۡن َءاَمَن  ۡلِ�َّ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  لَۡمۡغرِبِ ٱوَ  لَۡمۡ�ِقِ ٱأ

 ِ ِ ٱب  .]۱۷۷[البقرة:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِٱوَ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
کنید، نیکی (تنھا  بتان را به جانب مشرق و مغرھای نماز) چھره مکه (به ھنگا  ینا«

آید). بلکه نیکی  رو کردن به خاور و باختر، نیکی به شمار نمی و یا ذاتاً ھمین) نیست (
نی) و (کردار) کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب (آسما

 .»مبران ایمان آورده باشدپیغ
ت؛ روز جزا، روز حساب، ھایی مختلفی نامگذاری کرده اس قرآن روز قیامت را با نام

روز حسرت، روز جدایی و روز تغابن (زیانمند گشتن روز خروج، روز زنده شدن، 
گروھی و سودمند شدن گروھی دیگر). قرآن ھمچنین انکار روز قیامت توسط مشرکان 

 کند:  ی آنان را چنین نقل می و گفته استرا زشت شمارده

ْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ﴿ ۡ�َياٱَوقَالُوا ٓ إِ�َّ  �ُّ ۚ ٱَ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنا ۡهُر َوَما لَُهم  �َّ
 .]۲۴[الجاثیة:  ﴾٢٤بَِ�ٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍ�� إِۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ 

 ،بریم گویند: حیاتی جز ھمین زندگی دنیایی که در آن بسر می منکران رستاخیز می«

(توحید) و مسلم،  ۶، باب ۱۶۶، ص ۸ج (رقاق) و ۴۴، باب ۱۹۴، ص ۷ج بخاری، الصحیح، -١
 .۲۷۸۸حدیث شماره  ۲۱۴۸، ص ۴ج الصحیح،

 .۸، حدیث شماره ۳۷، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٢
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ت ، و جز طبیعگیرند و گروھی جای ایشان را میمیرند  در کار نیست. گروھی از ما می

 .»سازد و روزگار، ما را ھالک نمی
جا باور فیلسوفان قدیم دھری (منکران وجود خدا) و فیلسوفان جدید و از این

گرایان فراموش ی این فیلسوفان و ماده کند. ھمه رست را مردود میپ متافیزیک و ماده

 »فاقد الشیء اليعطيه«ح پذیرفته است که اند که عقل به صورت بدیھی و واض کرده
 ی سخت و اند که ماده را ببخشد، و فراموش کرده نتواند آ یعنی فاقد یک شیء نمی

تواند عقل  از خود ندارد، پس چگونه میای  جان عقل ندارد، روح در او نیست و اراده  بی
 و روح و اراده را خلق کند!؟

ی حقیقت روز قیامت دچار  ز که در بارهی یھودیان و مسیحیان را نی قرآن عقیده
و از یھودیان که معتقد به جاودانه ماندن در جھنم  استاند ناپسند دانسته انحراف شده

 کند:  نیستند چنین نقل می

َنا ﴿ ۡعُدوَدةٗ  �َّارُ ٱَوقَالُواْ لَن َ�َمسَّ يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ  .]۸۰[البقرة:  ﴾إِ�َّ

گیر ما  وز معدودی گریبانباشیم) آتش جز چند رگویند: (ھرچند ھم گناھکار  می«

 .»گردد نمی
 »ا شدن او برای رھایی آنان از آتشمنجی بودن مسیح و فد«نیز به تفکر  نصاری

اند و به این  ی یک زندگی حیوانی و دور از دین رھا ساخته پناه برده و خود را در دامنه
 : کند اند که قرآن آن را چنین نقل می عقیده توکل کرده

ُؤاْ  �ََّ�َٰرىٰ ٱوَ  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ بَۡ�ٰٓ
َ
ِ ٱَ�ُۡن � ُؤهُ  �َّ ٰٓ ِح�َّ

َ
 .]۱۸[المائدة:  ﴾َوأ

 .»پسران و عزیزان خداییم گویند: ما یھودیان و مسیحیان می«
 گونه است: اما باور امت اسالمی در این باره این

ٓ إِنََّك َجاِمُع ﴿ َ ٱِ�َۡوٖ� �َّ َرۡ�َب �ِيهِ� إِنَّ  �َّاِس ٱَر�ََّنا [آل  ﴾٩لِۡميَعادَ ٱَ� ُ�ۡلُِف  �َّ

 .]۹عمران: 
پروردگارا! تو مردمان را در روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواھی کرد (تا «

گمان خدا  بی ای و) ھمگان را در برابر کارشان پاداش دھی و بدین امر وعده داده

 .»کند خالف وعده نمی
ی وقوع قیامت باید گفت که خداوند آن را جزو علم مخصوص خود  مورد لحظهو در 
گاه نیست. او فرموده استقرار داده  است: و کسی به آن آ
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اَعةِ ٱلُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ � َ� ُ�َّلِيَها لِوَۡقتَِهآ إِ�َّ  لسَّ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰهاۖ قُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ
َ
�

َ�َٰ�ٰتِ ٱُهَوۚ �َُقلَۡت ِ�  �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ِيُ�ۡم إِ�َّ َ�ۡغتَٗةۗ �َۡ�  ۡ�

ۡ
نََّك َحِ�ٌّ َ�ۡنَهاۖ  َٔ َ� تَأ

َ
لُونََك َك�

ِ ٱِعۡلُمَها ِعنَد  �ََّماقُۡل إِ  َّ�  َ�َ�ۡ
َ
 .]۱۸۷[األعراف:  ﴾١٨٧َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

رسد)  گویند: در چه زمانی (دنیا به پایان می پرسند و می روز قیامت از تو می ی بارهدر«
گاه است، و کسی جز او نمی قیامت رخ می در  تواند دھد؟ بگو: تنھا پروردگارم از آن آ

مان را جھان و سرآغاز آن جھان مردپایان این  وقت خود آن را پدیدار سازد (و از
ھا و زمین سنگین و دشوار  بیاگاھاند. اطالع از ھنگامه قیامت) برای (ساکنان) آسمان

بر  پیوندد و قیامت ناگھانی به وقوع می .رسد) ھرگز دانش انسان بدان نمی است (و
 ،ع از آنخبری؟ بگو: اطالپرسند: انگار تو از (شروع) قیامت با  تازد. از تو می  سرتان می

له و فلسفه آن را چنان که باید) أشتر مردمان (این مسبی خاص یزدان است، ولیکن

 .»دانند نمی
اینکه زمان وقوع قیامت جزو اسرار باقی مانده است باعث شده که مردم برای توبه 

و صنعت  ھا، امروز و فردا نکنند و برای آباد ساختن دنیا از زراعت کردن و انجام عبادت
ھا و عالیم را که قبل از برپا شدن قیامت  و تجارت غافل نمانند. البته قرآن برخی نشانه

د بیان کرده و رسول خدا نیز جزئیات آن را در احادیث خود توزیع داده ندھ  روی می
 است.

ِ� َ�ۡعُض َءاَ�ِٰت َرّ�َِك َ� يَنَفُع َ�ۡفًسا إِيَ�ُٰنَها لَۡم تَُ�ۡن ءَ ﴿
ۡ
ۡو يَۡوَم يَأ

َ
اَمَنۡت ِمن َ�ۡبُل أ

�ۗ َكَسَبۡت ِ�ٓ إِيَ�ٰنَِها خَ  ْ ٱقُِل  ۡ�ٗ  .]۱۵۸[األنعام:  ﴾إِنَّا ُمنَتِظُرونَ  نَتِظُرٓوا
اری وادار برسد (و آنان را به ایمان اج  ھای پروردگارت فرا می ای از نشانه روزی پاره«

که با وجود  اند، یا این نیاوردهرادی که قبل از آن ایمان ا ایمان آوردن افنماید) امّ  می

 .»شان نخواھد داشت اند، سودی به حال داشتن ایمان خیری نیندوخته
قیامت برپا نخواھد «آن را چنین تفسیر کرد:  ن این آیهپس از خواند جرسول اکرم 

شد تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع کند، ھنگامی که مردم طلوع خورشید از 
این تازه  آورند، در این حال است که ایماِن  ایمان می ھاآن ی بینند ھمه مغرب را می

 .)١(»ھا ھیچ نفعی به حال ایشان ندارد مؤمن

، ۱۳۷، ص ۱ج (تفسیر سوره ششم) و مسلم، الصحیح، ۹، باب ۱۹۵ص  ۷ ۵ج  بخاری، الصحیح، -١
 .۱۵۷شماره 
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 : رود در روز قیامت فھم زمان از بین می

اَعةُ ٱَو�َۡوَم َ�ُقوُم ﴿ ْ َ�ۡ�َ َساَعةٖ� َكَ�ٰلَِك َ�نُواْ  لُۡمۡجرُِمونَ ٱُ�ۡقِسُم  لسَّ َما َ�ُِثوا
 .]۵۵[الروم:  ﴾٥٥يُۡؤفَُكونَ 

کنند که جز ساعتی در (دنیا   می گناھکاران سوگند یاد شود  می روزی که قیامت برپا«
اند این چنین آنان (در دنیا توسط شیاطین و شیاطین  نبوده ران برزخ) ماندگاھو ج

اند (و ھم اینک گرفتار عذاب  صفتان از درک حقیقت و راه درست) باز داشته شده

 .»!شان به حال اند بدا گشتهابدی 
  شوند:  می ھا نیز در این روز دگرگون زمین و آسمان

ُل ﴿ �ُض ٱيَۡوَم ُ�َبدَّ
َ
�ِض ٱَ�ۡ�َ  ۡ�

َ
َ�َٰ�ُٰتۖ ٱوَ  ۡ� ِ  لسَّ َّ�ِ ْ ارِ ٱ ۡلَ�ِٰحدِ ٱَو�ََرُزوا  ﴾٤٨ۡلَقهَّ

 .]۴۸[إبراھیم: 
شوند و  میدیگری تبدیل   ھا به آسمان در آن روزی که زمین به زمین دیگری و آسمان«

 .»رسانند حضور به ھم می ،کس) و ھمه آنان در پیشگاه خداوند یگانه مسلط (بر ھمه چیز
 او فرموده است: 

نَّ َعلَۡيهِ ﴿
َ
ةَ ٱَوأ

َ
ۡخَرىٰ ٱ لنَّۡشأ

ُ
 .]۴۷[النجم:  ﴾٤٧ۡ�

و مردگان را) زندگی دوباره  بر خدا است که (رستاخیز را پدیدار که قطعاً  و این«

 .»بخشد
�ِض ٱقُۡل ِسُ�واْ ِ� ﴿

َ
  نُظُرواْ ٱفَ  ۡ�

َ
ۚ ٱَكۡيَف بََدأ ُ ٱُ�مَّ  ۡ�َۡلَق ةَ ٱيُنِشُئ  �َّ

َ
ۚ ٱ لنَّۡشأ إِنَّ  �ِخَرةَ

َ ٱ ءٖ قَِديرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۲۰[العنکبوت:  ﴾٢٠َ�َ

است و د آورده بگو در زمین بنگرید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز موجودات را پدی«
ھایی به ھر یک داده است و چه اسراری در آنھا به  ویژگی رنگ و بو و سیما وچه (

د و در برابر قدرت مافوق یببرپیھا مشاھده اشیاء به راز و رمز آناست تا از ودیعت نھاده 
جھان را از  است که کسیکه او تصور آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید و بدانید 

 کند چراکه خدا بر ھم جھان دیگر را پدیدار می اً است) بعدنیستی به ھستی آورده 

  .»چیز تواناستھر
ورِ ٱَونُفَِخ ِ� ﴿ ۡجَداثِ ٱفَإَِذا ُهم ّمَِن  لصُّ

َ
 .]۵۱[یس:  ﴾٥١إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم يَنِسلُونَ  ۡ�

 و به ناگاه ھمه آنان از گور بیرون آمده و شود (برای بار دوم) در صور دمیده می«

 .»گردند ردگارشان شتابان رھسپار میکتاب) پرو(دادگاه حساب و سوی  به
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شوند و  نگیخته میامردم ھنگام زنده شدن براساس صالح بودن و فاسد بودن بر
 است: خلقتی ناقص خواھند داشت، خداوند فرموده ھای فاسد انسان

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ ﴿
َ
هُ  ۥَوَمۡن أ ۡ�َ�ٰ  َ�َٰمةِۡلقِ ٱيَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
 ١٢٤أ

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��
َ
تَِ�ٓ أ َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا  ١٢٥قَاَل َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ
قَاَل َكَ�ٰلَِك �

 .]۱۲۶-۱۲۴[طه:  ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ۡ�َۡومَ ٱفَنَِسيَتَهاۖ َوَ�َ�ٰلَِك 
 ھای آسمانی دوری گزیند) کس که از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابرو ھ«

ای) خواھد داشت، (چون نه به قسمت و نصیب  زندگی تنگ (و سخت و گرفته
خدادادی قانع خواھد شد و نه تسلیم قضا و قدر الھی خواھد گشت) و روز رستاخیز او 

آوریم. گفت: پروردگارا!  جا گرد می را نابینا (به عرصه قیامت گسیل و با دیگران) در آن
گوید: ھمین است آیات  ام خدا می بینا بوده ه قبالً ای؟ من ک چرا مرا نابینا جمع آورده
گونه ھم تو امروز نادیده گرفته  ھا را نادیده گرفتی ھمان من به تو رسید و تو آن

 .»گردی) نام و نشان در آتش رھا می بیشوی ( می
 است: را ھم بیان کرده  قرآن دالیل زنده شدن و امکان عقلی آن

ِيٱَوُهَو ﴿ َّ�  ْ ۡهَوُن َعلَۡيهِ� َوَ�ُ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َۡلقَ ٱَ�ۡبَدُؤا
َ
ٰ ٱ لَۡمَثُل ٱَوُهَو أ َ�ۡ

َ
�ۡ  �ِ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۲۷[الروم:  ﴾٢٧ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُهَو  ۡ�

گرداند و این برای او  او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز می«
ھا و زمین متعلق به خدا است و او بسیار با  ف، در آسمانتر است. باالترین وص آسان

 .»و اقتدار و سنجیده و کار بجا استعزت 
تر از باز گرداندن خلقت به حال  بدون وجود مشابه مشکل بدون شک خلقت اولیه
تا قضیه  استھایی را برای مردم بیان کرده ھا و مثال اولیه است. خداوند نمونه

 :استگیر آنان نشود، خداوند فرموده رستاخیز را بر آن قیاس کنند و شک و شبھه دامن

نََّك تََرى  ۦٓ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿
َ
�َض ٱ�

َ
نَزۡ�َا َعلَۡيَها  ۡ�

َ
ٓ أ َوَر�َۡتۚ  ۡهَ�َّۡت ٱ لَۡمآءَ ٱَ�ِٰشَعٗة فَإَِذا

ِيٓ ٱإِنَّ  ۡحَياَها لَُمۡ�ِ  �َّ
َ
ۚ ٱأ ءٖ َقِديرٌ  ۥهُ إِنَّ  لَۡمۡوَ�ٰٓ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۳۹[فصلت:  ﴾٣٩َ�َ
بینی اما  ھای (قدرت) خدا این است که تو زمین را خشک و برھوت می و از نشانه«

آید و  فرستیم به جنبش در می ھای حیات بخش) آب بر آن فرو می ھنگامی که (قطره
آن کسی که این زند)  گردد (و بعدھا به صورت گل و گیاه و سبزه موج می آماسیده می

کند ھم او مردگان را نیز (در قیامت) زنده  زمین خشک و برھوت را زنده می

 .»چیزی تواناستند چرا که او بر ھرگردا می
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که این نوع قیاس  استدر این آیه زنده شدن ایشان به زنده شدن زمین قیاس شده

که خلق ھستی  استگویند. به ھمین شیوه خداوند بیان کرده »ال لهإله إقياس «را 
ھا قانون وجود دارد که  تر از خلق بشر است، زیرا در نظام مھندسی جھان میلیون مھم

ادامه وجود و حفظ بقای آن وابسته به آن قوانین است، بدین خاطر خداوند فرموده 
 است:

َ�َٰ�ٰتِ ٱَ�َۡلُق ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ�َ�ُ ِمۡن َخۡلِق  ۡ�

َ
ۡ�َ�َ  �َّاِس ٱأ

َ
َ�  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]۵۷[غافر:  ﴾٥٧َ�ۡعلَُمونَ 
ھا و زمین بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این  آفرینش آسمان قطعاً «

ند جھان برای شروع زندگی در آن جھان) ولیکن بیشتر مردمان (که کفار و مشرکان

 .»دانند چنین چیزی را درست) نمی
ھایی از زنده شدن و زنده کردن را که در این دنیا برای  ھمچنین قرآن نمونه

مردگان روی داده بیان کرده و آن را جزو امور خارق العاده و معجزه به حساب آورده 

رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ ﴿است؛ آن گاه که ابراھیم خلیل الله به پروردگار گفت: 
َ
� ٱأ  ﴾٢٦٠لَۡمۡوَ�ٰ

داوند در پاسخ او . خ»گردانی چگونه مردگان را زنده می نشانم بده که« .]۲۶۰[البقرة: 
 فرمود:

ۡر�ََعةٗ ﴿
َ
ۡ�ِ ٱ ّمِنَ  قَاَل فَُخۡذ أ ِ َجَبٖل ّمِۡنُهنَّ ُجۡزٗء�  ۡجَعۡل ٱفَُ�ُۡهنَّ إَِ�َۡك ُ�مَّ  لطَّ

ّ�ُ ٰ َ�َ
تِيَنَك َسۡعٗياۚ وَ  ۡدُ�ُهنَّ ٱ مَّ �ُ 

ۡ
نَّ  ۡعلَمۡ ٱيَأ

َ
َ ٱأ  .]۲۶۰[البقرة:  ﴾َحِكيمٞ َعزِ�ٌز  �َّ

ھا را به خود نزدیک گردان (تا  و گفت: پس چھار تا از پرندگان را بگیر و آن«
میز) سپس بر ھم بیاذبح کن و در را ھا ی آن گاه آنھا را دریاب مشخصات و ممیزات آن

تو خواھند آمد و سوی  به ھا را بخوان به سرعتآنھا را بگذار بعد سر کوھی قسمتی از آن

 .»بدان که خداوند چیره و با حکمت است
را از  ھاو آنت و با ھمدیگر قاطی نمود ز ھم گسسا اھای پرندگان ر بند ÷ابراھیم 

ھم جمع ی آن اجزاء را با شت، خداوند ھمهی کوھی گذا کدام را بر قلهھم جدا کرد و ھر
کی از کرد و پیش روی ابراھیم حیاتی دوباره بخشید. مثال دوم این قضیه برای ی

پیامبران یھود روی داد، به شیوه که خداوند جسدش را پس از مرگ زنده کرد و پیش 
روی او به االغش زندگی دوباره بخشید و غذا و نوشیدنی او را برایش تازه کرد. قرآن 

 :استله را چنین بیان کردهأاین مس

 



 ١٣٩ بخش اول (باب دوم: تربیت با توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان)

ۡو كَ ﴿
َ
ِيٱأ ٰ ُعرُ  �َّ ٰ قَۡر�َةٖ َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ ٰ يُۡ�ِ َمرَّ َ�َ َّ�

َ
ُ ٱَ�ِٰذهِ  ۦوِشَها قَاَل � َ�ۡعَد  �َّ

َماتَُه 
َ
ُ ٱَمۡوتَِهاۖ فَأ ۡو َ�ۡعَض  ۥۖ ِماْئََة َ�ٖ� ُ�مَّ َ�َعَثهُ  �َّ

َ
َقاَل َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ َقاَل َ�ِۡثُت يَۡوًما أ

 ِ
ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهۖ وَ  نُظرۡ ٱِماْئََة َ�ٖ� فَ  ۡثَت يَۡو�ٖ� قَاَل بَل �َّ إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱإَِ�ٰ َطَعاِمَك َوَ�َ

َكۡيَف نُنِ�َُها ُ�مَّ نَۡ�ُسوَها  ۡلعَِظامِ ٱإَِ�  نُظرۡ ٱِ�َارَِك َوِ�َۡجَعلََك َءايَٗة ّلِلنَّاِس� وَ 
 ُ�َ َ ا تَبَ�َّ ٗماۚ فَلَمَّ نَّ  ۥَ�ۡ

َ
ۡعلَُم أ

َ
َ ٱ َقاَل أ ءٖ قَدِ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۲۵۹[البقرة:  ﴾٢٥٩يرٞ َ�َ
ھا فرو تپیده  که سقف خانه ای گذر کرد در حالی یا ھمچون کسی که از کنار دھکده«

ھا فرو ریخته بود گفت: چگونه خدا این را پس از  ھا بر روی سقف بود. دیوارھای آن
د و اش گردان سال میراند و سپس زنده کند؟ پس خدا او را صد ھا زنده می مرگ آن

ای؟ گفت: روزی یا قسمتی از یک روز، فرمود: (نه) بلکه  مدت درنگ کردهگفت: چه 
ای به خوردنی و نوشیدنی خود (که ھمراه داشتی) نگاه کن (و  سال درنگ کرده صد

ببین که با گذشت این زمان طوالنی به اراده خدا) تغییر نیافته است و بنگر به االغ 
ین کردیم) ما تو را نشانه (گویایی از خود (که چگونه از ھم متالشی شده است. ما چن

ھا را بر  ھا بنگر که چگونه آن رستاخیز) برای مردمان قرار دھیم (اکنون) به استخوان
پوشانیم ھنگامی که (این  ھا گوشت می دھیم و سپس بر آن داریم و به ھم پیوند می می

 .»چیز تواناستدانم که خدا بر ھر یحقایق) برای او آشکار شد، گفت: م

 اثبات زندگی در عالم برزخ و عذاب قبر
کند، این دوره پس از مرگ آغاز شده و با  قرآن وجود حیات برزخی را اثبات می

یابد، در حقیقت روح انسان در این دوره و پس از مرگ بر حسب  شروع قیامت پایان می
کند و آرامش  کشد یا استراحت می بیند و درد می عذاب می ،ایمان و عمل او در دنیا

 خدای تعالی فرموده است:  یابد. می

َحَدُهُم ﴿
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما  ٩٩رِۡجُعونِ ٱقَاَل َرّبِ  لَۡمۡوُت ٱَح�َّ

َ
ٓ أ لََعّ�ِ

 ٓ ۚٓ إِ�ََّها َ�َِمٌة ُهَو َقآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرا [المؤمنون:  ﴾١٠٠�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

۹۹-۱۰۰[. 
د رس نی که مرگ یکی از آنان فرا میدھند) و زما کافران به راه غلط خود ادامه می(«

م و ای بکن از گردانید تا این که کار شایستهد: پروردگارا! مرا (به دنیا) بگوی می
نمایم نه! (ھرگز راه بازگشتی وجود ندارد)  ام جبران ھایی را که از دست داده فرصت

گردد باز به (و اگر به فرض به زندگی دنیا بر راند این سخنی است که او بر زبان می
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ھان برزخ است تا دھد) در پیش روی ایشان ج ادامه میھمان برنامه و روش خود 

 .»وندش روزی که برانگیخته می

� �َّارُ ٱ﴿ اۚ َو�َۡوَم َ�ُقوُم  ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ اَعةُ ٱوََعِشّيٗ َشدَّ  لسَّ
َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
أ

 .]۴۶[غافر:  ﴾٤٦ۡلَعَذابِ ٱ
شوند (این عذاب  و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاھان آنان بدان عرضه می«

شود (خدا به فرشتگان دستور  برزخ ایشان است) و اما روزی که قیامت برپا می

 .»خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید دھد) می
خدا فالنی را رحمت که جزو بزرگان تابعین است، گفت: مردی پیش عامر شعبی، 

کند، او اھل آخرت شد، عامر گفت: خیر او ھنوز جزو اھل آخرت نگشته است بلکه 
 .)١(»او نه از دنیاست و نه از آخرتاکنون اھل برزخ است، 

دانیم، و برای ما  نمی استوحی الھی بیان کردهآنچه  به روح چیزی غیر ازما راجع 
روشن نکرده که ماھیت روح چیست، اما وجود روح، زمان وارد شدنش به بدن انسان 

الی که ؤو زمان گرفته شدن آن از جسم را به ما اطالع داده است، قرآن در پاسخ به س
 رمود: پرسیدند ف جی روح از پیامبر  ۀکفار دربار

وِح� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ٱقُِل  لرُّ وتِيُتم ّمَِن  لرُّ
ُ
ٓ أ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما

َ
إِ�َّ  ۡلعِۡلمِ ٱِمۡن أ

 .]۸۵[اإلسراء:  ﴾٨٥قَلِيٗ� 
(که چیست) بگو: روح چیزی است که  پرسند ی روح می از تو (ای محمد) در باره«

گاه است (و خلقتی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با ساختمان  تنھا پروردگارم از آن آ
اگر به حقیقت  این جای شگفت نیستو اعجوبه جھان آفرینش است، بنابرماده دارد 

 .»دانش اندکی به شما داده نشده استکه جز روح پی نبرید) چرا
و ھرگز داند،  جزو امورات خاص خداست و بشر آن را نمی پس شناخت ماھیت روح

چنین نقل  جامام مسلم در کتاب حدیث خود از پیامبر  کند. به آن شناخت پیدا نمی
کدام از شما در مدت چھل روز در شکم مادرش خلقت خود را کامل ھر«کرده است: 

سپس فرشته  ،شود ای تبدیل می سپس در مدت چھل روز دیگر به خون بسته کند، می

 . ۱۵۰، ص ۱۲ج قرطبی، الجامع ال حکام القرآن، -١
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. این حدیث بیانگر زمان دمیده شدن روح )١(»دمد ن میشود و روح را در آ فرستاده می
گفته  لدر جسم آدمی است، اما درباره زمان گرفته شدن آن از جسم، ام سلمه 

جان شده] و  نزد ابوسلمه رفت و او را در حالی دید که [بی جرسول خدا «است: 
گاه فرمود: ھرگاه روح انسان قبض  شمان او را بست، آنچ جچشمان او باز بود. پیامبر 

کند که روح خلق  این حدیث بیان می .)٢(»کند ش آن را دنبال میا گردد، چشمان می
شده و جدید است نه قدیم و فقط وجود انسان در خلق بر آن پیشی گرفته است و این 

 مضمون حدیث مذکور است.
 سبت دادن روح به خدا در این آیه:اما ن

وِحهِ ﴿ ٮُٰه َوَ�َفَخ �ِيهِ ِمن رُّ ۡمعَ ٱوََجَعَل لَُ�ُم  ۦۖ ُ�مَّ َسوَّ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
�ِۡٔ  ۚ قَلِيٗ�  َدَة

ا �َۡشُكُرونَ   .]۹[السجدة:  ﴾٩مَّ
آنگاه (اندام) او  را سامان داد، و از روح خود در آن دمید، و برای شما گوش و «

 .»گزارید سپاس میھا قرار داد، چه اندک  ھا و دل چشم
ت، از نوع اضافه تخصیصی و برای و عیسی را روح خدا نامیدن که در قرآن آمده اس

داشت روح است و مانند اضافه صفات الھی به خدا نیست، از طرف گرامی و رگداشتزب
ی، روح برای دیگر صفات خدا خلق نشده و قدیم ھستند اما روح مخلوقی است گرام

شود.  گردد و دوباره زنده می می خالف جسم که پوسیدهبر استجاودانگی خلق شده
ھمچنین روح انسان پس از جدایی از جسم در حال عذاب یا در رفاه و آسایش باقی 

 خداوند فرموده است:. )٣(ماند  می

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ َّ�  ِ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�
َ
ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ بَۡل أ

َ
 ﴾١٦٩ِهۡم يُۡرزَقُونَ أ

 .]۱۶۹[آل عمران: 
شان نزد  اند و بدی شوند مرده نشمار بلکه آنان زنده و کسانی که در راه خدا کشته می«

خدا  شود و (چگونگی زندگی و نوع خوراک ایشان را پروردگارشان روزی داده می

 .»داند و بس) می

 .۲۶۴۳، حدیث شماره ۲۰۳۶، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۹۲۱، حدیث شماره ۲۰۳۶، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٢
 .۳۷، ص ۲ج السفارینی، لوامع االنوار، -٣
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شما که بمیرد، دام از ھرک«فرمود:  جدر حدیث صحیح آمده است که پیامبر 
شود، اگر بھشتی باشد  در ابتدای روز و اول شب به او نشان داده میاش  هجایگا

و اگر جھنمی باشد جایگاھش در میان اھل آتش  }}اھل بھشت{{جایگاھش در میان
شود: این جایگاه توست تا زمانی که خداوند در قیامت تو را زنده  است و به او گفته می

 .)١(»گرداند می
گونه بیان  کاران را در ھنگام مرگ این ریم تفاوت حال صالحان و گناهقرآن ک

 کند: می

ۡم َحِسَب ﴿
َ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ ۡجَ�َُحوا َعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ لسَّ ۡ ن �َّ

َ
ِينَ ٱأ ْ وََعِملُواْ  �َّ َءاَمُنوا

ٰلَِ�ٰتِ ٱ َياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ  ل�َّ ۡ  .]۲۱[الجاثیة:  ﴾٢١َسَواٗٓء �َّ
برند که ما آنان را ھمچون  شوند گمان می ھا می آیا کسانی که مرتکب گناھان و بدی«

یده و خوب انجام ی پسندھا آورند و کار آوریم که ایمان می کسانی به شمار می
باشد (اگر این چنین  شان یکسان می دھند و حیات و ممات و دنیا و آخرت می

 .»کنند!) وری میچه بد قضاوت و دا بیندیشند
در  جدر صحیح بخاری آمده که انس بن مالک از ابوطلحه روایت کرده که پیامبر 

ر ھای بد روز بدر دستور داد که بیست و چھار نفر از سران قریش را در یکی از چاه
ای فالن پسر فالن و «فرمود:  زد و می صدا می شان انردبیندازند سپس آنان را با نام پ

آنچه  کردید، ھمانا به فالن! آیا بھتر نبود که از خدا و رسولش اطاعت میای فالنی پسر 
ی خدا را به حقیقت  عدهکه پروردگارمان وعده داده بود رسیدیم. آیا شما ھم و

گویی؟! رسول  روح سخن می بی گفت: ای رسول خدا!! با اجساد سعمر  »دریافتید؟
فتار مرا بھتر از آنان شما گ سوگند به کسی که جانم در دست اوست«فرمود:  جخدا 
شود و  ه میای در قبر گذاشت ھرگاه بنده«. در حدیث دیگر آمده است: )٢(»شنوید نمی

ھای آنان را  روند، او صدای کفش جا می گردند و از آن میھمراھان و دوستانش بر
 .)٣(»شنود می

 .۲۸۶۶، حدیث شماره ۲۱۹۹، ص ۴ج الصحیح،مسلم،  -١
. لفظ از بخاری ۲۸۷۳، حدیث شماره ۲۲۰۲، ص ۴ج ، و مسلم،۲۰۵، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -٢

 است.
 (جنائز). ۶۸، باب ۹۲، ص ۲ج بخاری، الصحیح، -٣
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ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿فرموده است: این آیه:  جپیامبر  ِينَ ٱ �َّ ِ  ءَاَمُنواْ  �َّ [إبراھیم:  ﴾�َّابِتِ ٱ لِ َقوۡ لۡ ٱب

در مورد عذاب قبر نازل  ،»دارد خداوند مؤمنان را با گفتار ثابت، استوار و ثابت قدم می«. ]۲۷
فرمود:  ایستاد و می شد کنار قبر می از دفن یک میت فارغ می ج. ھرگاه پیامبر )١(شد

رد زیرا بخواھید که او را ثابت قدم بدابرای برادر خود طلب بخشش کنید و از خدا «
 زندگِی «. صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود فرموده است: )٢(»شود ال میؤاکنون از او س

نقل شده که زنی یھودی نزد او  ل. از عایشه )٣(»تنگ و سخت ھمان عذاب قبر است
رفت و برای او از عذاب قبر گفت و برای او دعا کرد که: خداوند تو را از عذاب قبر نجات 

آری، «ال کرد. ایشان فرمود: ؤس جدر مورد عذاب قبر از رسول خدا  لدھد. عایشه 
و . یعنی آری عذاب قبر برای کسانی که جبار و متکبر و سخن چین )٤(»...عذاب قبر

بینان و ی که کاھنان و طالعکنند و کسان جویی می ند و از مردم عیبھمکار ظالمان
 .)٥(بیان کرده است »سفارینی«جود دارد. این توضیح را و گیران را تصدیق کنند فال

بر مادیان  جپیامبر که گفت:  استروایت شده سدر صحیح مسلم از زید بن ثاقب 
بودیم،  »بنی نجار«ھای قبیله  خود سوار بود و ما ھم ھمراه ایشان در یکی از باغ

ناگھان مادیان ایشان رم کرد و نزدیک بود که اورا پایین بیندازد. در ھمین ھنگام 
فرمود: چه کسی صاحبان  جھار قبر) شدیم. پیامبر قبر (شش یا پنج یا چمتوجه چند 

پرسید: اینان چه وقت  جشناسم. پیامبر  سد؟ مردی گفت: من میشنا را می ھا این قبر
فرمود: اگر پنھان  جاند. پیامبر  پرستی مرده اند؟ گفت: در دوران شرک و بت ردهم

خواستم که صداھایی را که من از عذاب قبر  کردید، از خداوند می شدید و فرار نمی نمی
به ما کرد و فرمود: از عذاب قبر به رو  جشنوم به شما ھم بشنواند. آن گاه پیامبر  می

 .)٦(»نعوذ باهللا من عذاب القرب«خدا پناه ببرید. ما ھم گفتیم: 

 .۲۸۷۱، حدیث شماره ۲۲۰۱، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۵۵۰، ص ۳ج ابوداود، السنن، -٢
 سوره طه فرموده است. ۱۲۴مسعود این جمله را در تفسیر آیه ابن  -٣
 (جنائز). ۸۷، باب ۱۰۲، ص ۲ج بخاری، الصحیح، -٤
 .۱۹، ص ۲ج سفارینی، لوامع االنوار، -٥
 .۲۸۶۷، حدیث شماره ۲۲۰۰، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٦
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ردم، ....اگر مُ «در بستر مرگ بود چنین وصیت کرد:  سھنگامی که عمرو بن عاص
نوحه و زاری نکنید و بر سر قبرم آتش روشن ننمایید، آن گاه که مرا دفن کردید خاک 

گردد و  آماده قربانی، ذبح می من بریزید و ھمان اندازه که یک شترِ را یک باره بر 
شود کنار قبرم بمانید تا آرام بگیرم و وحشتم بر طرف شود و  گوشت آن تقسیم می

 .)١(ببینم که به فرستادگان پروردگارم چه جوابی بدھم
ی  در دوران برزخ فرصتی برای توبه یا عمل صالح وجود ندارد و فرصت انجام ھمه

یابد. اما اگر در طول زندگی کار نیکی کرده باشد و  این اعمال با مرگ انسان پایان می
گونه که رسد، ھمان شد، پاداش آن به او میمنفعت آن ھنوز در میان مردم جاری با

گردد  ھرگاه انسانی بمیرد، راه عمل بر او بسته می«درحدیث صحیح بیان شده است: 
فرزند  ی مردم سودمند است واره جاریه، علمی که ب: از طریق صدقمگر از سه طریق

 .)٢(»صالحی که برای او دعا کند
 خداوند فرموده است: 

ِيَن َ�ۡعَملُوَن  �َّۡو�َةُ ٱَولَۡيَسِت ﴿ ّ�ِ ٱلِ�َّ َحَدُهُم  اتِ  َٔ لسَّ
َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ قَاَل إِّ�ِ  لَۡمۡوُت ٱَح�َّ

ِينَ ٱَوَ�  ۡل�نَ ٱُ�ۡبُت  ِ�ٗما �َّ
َ
ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ اٌر  ﴾١٨َ�ُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ

 .]۱۸[النساء: 
 ھا گردند (و به دنبال انجام آن توبه کسانی پذیرفته نیست که مرتکب گناھان می«

گاه که مرگ یکی  گردند) تا آن کرده خویش پشیمان نمینمایند و بر مبادرت به توبه نمی
کنم (و پشیمانی خویش را اعالم  گوید: ھم اینک توبه می رسد و می فرا می از آنان

و جھان را کافرانه میرند (  سانی پذیرفته نیست که بر کفر می) ھمچنین توبه کدارم می

 .»ایم ن عذاب دردناکی را تھیه دیدهھم برای اینان و ھم آنا )گویند می ترک 
، کسی است که نفس خود را باھوش پس فقط دنیا جای توبه و عمل است و انساِن 

پست شمارد و برای زندگی پس از مرگ عمل نماید، اما عاجز و ناتوان کسی است که از 
. انسان -فرموده است جگونه که رسول اکرم  ھمان-کند  اھای نفسانی پیروی میھو

عاقل قبل از این که از طرف کسی دیگر مورد محاسبه قرار گیرد خود را محاسبه 
کند و  و قبل از این که اعمالش توسط دیگران وزن شود، خود آن را وزن می کند می

 .۱۲۱، حدیث شماره ۱۱۲، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -١
 .۱۶۳۱حدیث شماره ، ۱۲۵۵، ص ۳ج مسلم، الصحیح، -٢
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یرا نماید، ز کند و در دنیا برای سعادت آخرت احتیاط می خود را برای مرگ آماده می
ھم فانی است و زندگی جاوید و باقی در آخرت است، دنیا ھر اندازه طول بکشد باز

و نعمت واقعی آن است که گذرند  ھای دنیا مانند یک چشم برھم زدن می نعمت
 موده است. ش مھیا فرخداوند برای بندگان صالح

اگر دنیا از اول تا آخر به کسی داده شود سپس آن «فرمود:  سعمر بن خطاب 
شخص بمیرد مانند آن است که شخصی در خواب چیزی ببیند که مایه خوشحالی 

 .)١(»ی نیستبیند که در دست او چیز شود و می اوست، سپس بیدار می
وای  ،حال کسی که تمام دنیا در اختیار او باشد مانند یک رؤیای گذرا استاگر پس 

به حال کسی که مقداری اندک از دنیا بھره برده است و بسیاری از آنان که لذتی از 
کسی است که سھمی بسیار اندک برده یا  اند و بدتر حال آن این دسته اند؛ از دنیا برده

کند، که  وار و درمانده و گرسنه در دنیا زندگی می ز دنیا نرسیده و بردهبه ھیچ سھمی ا
 .!!ی بیچاره و بدبخت از این گروھندھا بسیاری از انسان

 بحث دوم: شفاعت 
ھای صالح  و انسان جوع شفاعت از جانب رسول اکرم قسنت نبوت و با آیات قرآن و

در آخرت ثابت شده است. شفاعت عبارت است از درخواست از پروردگار برای 
پذیرد که خداوند به  بخشیدن گناه بندگان مسلمان و این کار فقط زمانی انجام می

شفاعت کنندگان اجازه این کار را بدھد و راضی باشد که شفاعت در مورد آن دسته از 
 اوند فرموده است:ن صورت گیرد. خدمسلمانا

ُ ٱ﴿ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�   َ�  َقيُّوُم
ۡ
ۚ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ ُ  مٞ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥ�َّ ٰ لسَّ  َوَما تِ َ�

 ٱ ِ� 
َ
ِيٱ َذا َمن ِض� �ۡ� يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  ۦۚ نِهِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َفعُ �َشۡ  �َّ

َ
 َفُهۡمۖ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

ٓ  بَِما إِ�َّ  ۦٓ ِمهِ ِعلۡ  ّمِنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�ِيُطونَ  َوَ�  ۚ َشا َ�ٰ ٱ ِسيُّهُ ُكرۡ  َوِسعَ  َء ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َوَ�  َضۖ �ۡ�

ۚ ِحفۡ  ۥوُدهُ  ُٔ َ�    .]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥ َعِظيمُ لۡ ٱ َعِ�ُّ لۡ ٱ َوُهوَ  ُظُهَما
الله (معبود بر حق است) ھیچ معبودی بحق جز او نیست، زنده (و جھان ھستی را) «

ھا و آنچه در  نگه دار و مدبر است، نه چرت او را فرا گیرد و نه خواب، آنچه  در آسمان
زمین است از آن اوست کیست که در نزد اوجز به فرمان او شفاعت کند؟  آنچه در 

 .۹۳، ص ۳ج ابن قیم، مدراج السالکین، -١

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ١٤٦

داند. و به چیزی از علم او، جز به  ن است میپیش روی آنان و آنچه در پشت سرشا
ھا و زمین را در بر گرفته، و نگاھداری  یابد، کرسی او آسمان آنچه بخواھد احاطه نمی

 .» آن دو (زمین و آسمان) بر او گران و دشوار نیاید، و او بلند مرتبه و بزرگ است
 .»گری کند مگر با اجازه او؟میانجی که در پیشگاه او کیست آن«

لَٖك ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَ�م ّمِن مَّ َذَن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ�  لسَّ
ۡ
ن يَأ

َ
ُ ٱا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ َّ� 

 .]۲۶[النجم:  ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َو�َۡرَ�ٰٓ 
شان)  ھا ھستند و (با وجود عظمت و بزرگواری چه بسیار فرشتگانی که در آسمان«

سازد مگر بعد از آن که خدا (به شفیع)  بخشد و کاری نمی شفاعت ایشان سودی نمی

 .»(از مشفوع له) راضی و خشنود گردداجازه دھد و 
 گیرد: شفاعت به ھیچ یک از کافران تعلق نمی

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ﴿
َ
ى  ۡلُقلُوُب ٱإِذِ  �زِفَةِ ٱَوأ ٰ  ۡ�ََناِجرِ ٱَ�َ لِِمَ� ِمۡن َ�ِيٖ� َ�ِٰظِمَ�ۚ َما لِل�َّ

 .]۱۸[غافر:  ﴾١٨َوَ� َشفِيٖع ُ�َطاعُ 
گری که میانجی او پذیرفته جینه دارای دوست و دلسوزند و نه دارای میانستمگران «

 .»گردد
 گردد. میکند به نفی شفاعت از کافران بر یتمامی آیاتی که شفاعت را نفی م

ثابت شده و رحمتی از جانب  در قرآن و سنت ھای صالح و انسان جشفاعت پیامبر 
مسلمانان در مورد شفاعت برای عموم امت  .شود خداوند برای بندگانش محسوب می

ھا و آنان که پیرو اصول عقلی  اختالفی ندارند و ھمه به آن معتقدند. خوارج و معتزلی
ھای موحدی که به دلیل ارتکاب برخی گناھان کبیره وارد  آنان ھستند. برای انسان

در حدیث  جسول اکرم ردر حالی که از اند.  اند شفاعت را ناجایز شمرده هآتش شد
ای از  ھرکسی که شفاعت را تکذیب کند، ھیچ بھره«که فرمود:  استصحیح ثابت شده
انسان مسلمان اگر در مورد اخبار غیبی به سندی صحیح از  .)١(»آن نخواھد داشت

ارزش  آن را با سنجش عقلی بی د وشو دست یافت در برابر آن تسلیم می جرسول اکرم 
سازد، زیرا عقل آمادگی این را ندارد که امور غیبی را بسنجد و حق و باطل را در  نمی

به نقل از سنن سعیدبن منصور که به نظر ابن حجر سند  ۴۲۶، ص ۱۱ج ابن حجر، فتح الباری، -١
 آن صحیح است.

 

                                         



 ١٤٧ بخش اول (باب دوم: تربیت با توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان)

اسناد  صحناین زمینه از ھم تشخیص دھد، بلکه وظیفه اصلی پس از دست یافتن به 
 جپذیرد. در مورد شفاعت ھم از پیامبر  و فھم معنای آن پایان می جخبر به پیامبر 

به من شفاعت داده «یعنی . )١(»الشفاعة واعطيُت « حدیث صحیح رسیده که فرمود:

من سید فرزندان آدم در روز قیامت «: و در حدیث صحیح دیگری فرموده است .»شد
  .)٢(»کنم یم گریمیانجی باشم و ھستم و اولین کسی ھستم که دارای حق شفاعت می

 چنین تفسیر کرد: آیه زیر را سصحابی فقیه عبدالله بن عمر 

ۡلِ ٱَوِمَن ﴿ ۡد بِهِ  �َّ ُۡموٗدا ۦَ�َتَهجَّ ن َ�ۡبَعَثَك َر�َُّك َمَقاٗما �َّ
َ
 ﴾٧٩نَافَِلٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ

 .]۷۹[اإلسراء: 
کند و  ھا در روز قیامت به زانو خواھند افتاد و ھر امتی پیامبرش را دنبال می انسان«

ختم  جگویند: ای پیامبر! برای ما شفاعت کن، تا این که شفاعت به پیامبر  می
مقامی ستایش شده [مقام را به  جدر این روز است که خداوند، پیامبر  شود، می

 .)٣(»گزیند میمحمود] بر
. این شفاعت ھمان )٤(اند ی مذکور پذیرفته جمھور مفسران این تفسیر را برای آیه

فقط آن را به آخرین پیامبر خود اختصاص داده تا به  ،اوندشفاعت عظمی است که خد
واسطه او حساب و کتاب مردم را زود آغاز نماید و حاضران در صحنه محشر از ھراس 

شود که گناه  باعث می ج حساب و کتاب و آن موقعیت رھایی یابند. شفاعت پیامبر
کاران اھل توحید ھم از آتش خارج شوند که البته این شفاعت دوم را سایر انبیاء و 

 دھند. ھای صالح و علماء ھم انجام می انسان
 ھای مربوط به پیامبر ما در روز قیامت پنج نوع است: شفاعت«قاضی عیاض گفته: 

 شفاعت عمومی. اول:
 وھی از مؤمنان به بھشت بدون حساب.شفاعت برای وارد کردن گر :دوم

 جاند، اما پیامبر  شان مستحق آتش گشته گروھی از یک امت به سبب گناھان سوم:
شوند. بخشی از مبتدعان و  کند و وارد بھشت می در مورد برخی از آنان شفاعت می

 .۵۲۱، حدیث شماره ۳۷۰، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۴۳۵، ص ۱ج الصحیح، ؛بخاری -١
 .۲۲۷۸شماره  ، حدیث۱۷۸۴، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٢
 .۳۹۹ص  ۸ج و فتح الباری، ۱۱باب  ۲۲۸، ص ۵ج بخاری، الصحیح، -٣
 .۴۲۶، ص ۱۱ج فتح الباری، ؛بخاری -٤
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اساس اصول عقلی فاسد خود اعتقاد به له این شفاعت را انکار کرده و برخوارج و معتز
 مبنی بر حسن و قبح عقلی است. ھا اند، اصول عقلی این گروه ن را ناجایز دانستهآ

و سایر انبیاء و مالئکه و مؤمنان در مورد تعدادی از  جشفاعت پیامبر  چھارم:
 اند. گناھکاران که وارد آتش جھنم شده

ان زیرا آن .اند ھا این نوع شفاعت را ھم انکار کرده گوید: جماعت معتزلی قرطبی می
اند،  کسی که به سبب گناه، آتش بر او واجب گشته ممنوع دانستهشفاعت را برای ھر

ھرچند که وارد جھنم ھم نشده باشد و به طرق اولی کسی را که وارد جھنم شده باشد 
 دانند. از شفاعت محروم می

 ھا. شفاعت برای افزایش درجه اھل بھشت و باال رفتن مقام آن پنجم:
ھا این نوع شفاعت و شفاعت مربوط به حشر اول  معتزلی«قاضی عیاض گفته: 

 .)١(»اند ھا [شفاعت عظمی] را انکار کرده انسان
 ابن ابی العز بر تقسیم قاضی عیاض این موارد را اضافه کرده است:

شفاعت برای تخفیف عذاب آنان که شایستگی تخفیف را دارند، مانند  ششم:
 در مورد عمویش ابوطالب. جشفاعت پیامبر 

 جیشان مساوی است. پیامبر ھا ھا و بدی برای آنان که نیکی جشفاعت پیامبر  ھفتم:
 کند تا وارد بھشت گردند. برای این افراد شفاعت می

ی مؤمنان که خداوند به آنان اجازه دھد وارد  برای ھمه جشفاعت پیامبر  ھشتم:
 .)٢(بھشت شوند

خداوند در روز قیامت «دیث صحیح چنین آمده است: در مورد شفاعت عظمی در ح
ای میان خود و پروردگار  گویند: کاش واسطه آنان می ،کندمؤمنان را جمع می

آدم و نوح  فرمود: سپس آنان نزد ج بر. پیام»ا از این جایگاه رھا سازدیافتیم تا ما ر می
کدام به روند، اما ھر ی آنان باد) می ھمهو ابراھیم و موسی و عیسی (درود خداوند بر 

آیند و برای  می جتا این که نزد محمد  ،خواھند عذری از شفاعت برای مؤمنان عذر می
ای محمد از دروازه سمت راست آن دسته از «شود  کند. به او گفته می آنان شفاعت می

توانند ھمراه سایر مردم از  امتت را که حسابی بر آن نیست وارد کن. این افراد می

 .۳۰۱، ص ۱ج قرطبی، التذکره فی احوال المولی و امور االخره، -١
 .۱۹۸-۱۹۷العز، شرح عقیده الطحاویه، ص  ابن ابی -٢
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قضاوت  جبا شفاعت کبرای پیامبر گونه  و این »دیگر ھم وارد بھشت شونددرھای 
 گردد. نھایی آغاز می

 جبرای خارج کردن نافرمانان از آتش است، پیامبر  جاما شفاعت دوم پیامبر 
روم تا برای رفتن به نزد پروردگار اجازه  آیند من ھم می آنان نزد من می«: فرمود

و  کنم بینم، برایش سجده می شود، وقتی پروردگارم را می بگیرم، به من اجازه داده می
شود: ای محمد  مانم، آنگاه به من گفته می آن اندازه که مرا مھلت دھد در آن حال می

بلند شو، سخنت را بگو تا شنیده شود، درخواستت را مطرح کن تا پذیرفته گردد و 
داوند به من آموخته او را شفاعت نما تا شفیع گردی. من ھم با کلمات و الفاظی که خ

کند و من آنان را  پس حدی برایم تعیین می ،کنم کنم، سپس شفاعت می ستایش می
گویم: پروردگارا! در جھنم فقط افرادی  گردم و می سپس باز می ،کنم وارد بھشت می

. یعنی طبق تفسیر قتاده بن دعامه )١(»ند که قرآن را زندانی کرده بودندا باقی مانده
. سپس )٢(اند و قرآن را حبس نمودهند  مانند که کافر فقط افرادی در جھنم میسدوسی 

الله و در قلب او اندازه یک دانه جو نیکی  الإله إ ھرکس که بگوید: ال«فرمود:  جپیامبر 
و در قلب او اندازه یک دانه  الله الإله إ شود، پس کسی که بگوید: ال باشد از آتش رھا می
الله و در  الإله إشود. پس کسی که بگوید: ال  شد از جھنم خارج میگندم خیر و نیکی با

 .)٣(»شود قلب او یک ذره خیر باشد از آتش خارج می
آن دسته از اھل توحید که نافرمانی  جدرست است که با این شفاعت پیامبر  

آن ھم پس از این  -شوند اند از آتش جھنم خارج می اند یا دچار گناه کبیره شده کرده
شوند و به شرطی که  گناھان کبیره و نافرمانی در آن عذاب داده می که به خاطر

چند که و ھر -از اھل توحید صادر نماید  پروردگار ھم اجازه این کار را برای آن دسته
این مسئله در احادیث به تواتر رسیده و ایمان به شفاعت جزو ضروریات شریعت گشته 
است، اما نباید ھیچ شخصی با تکیه به این مسئله از عمل صالح دست بردارد یا در 

یابد.  گناھان صغیره و کبیره غرق شود به این امید که با شفاعت از آتش نجات می
داند که  زیرا او چه می ،شود از غافالن صادر می چنین برخوردی با قضیه شفاعت

 ، لفظ از بخاری است.۱۸۱،ص ۱و مسلم، الصحیح، ج، ۳۹۲، ص ۱۳بخاری، الصحیح، فتح الباری، ج -١
 .۴۴۰، ص ۱۱ج بخاری، فتح الباری، -٢
 .۱۹۳، حدیث شماره ۱۸۲، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۱۹، باب ۳۹۲، ص ۱۳ج بخاری، -٣
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 کند یا خیر؟ عالوه بر این آیا نباید به عذاب خداوند اذن شفاعت را برایش صادر می
ھای کمی از آتش  شعله«جھنم و وارد شدن به آتش فکر کند که کمترین عذاب آن 

. و )١(»؟آید رسد و به سبب گرمای آن، مغزش به جوش می است که تا قوزک پای او می
ای برابری نماید و شخص با  که با چنین شکنجه آیا در نافرمانی خدا لذتی وجود دارد

 امید به شفاعت بخواھد آن را تحمل کند؟
پس برای انسان عاقل تا چه حد ضروری است که توجه به نفس را رھا کند و با 

وانی انجام اخالص برای آخرت آمادگی کسب نماید و اعمال صالح را به فر توحیدی
که برای امتش  جگاه تمنای شفاعت کند و برای این که شفاعت رسول الله دھد، آن

شامل حال او شود، دعا نماید. در حدیث صحیح آمده است که فرمود:  استلحاظ کرده
د و من خواھ ود دارد که آن را از خدا میبرای ھر پیامبری یک دعای مستجاب وج«

. در صحیح )٢(»شفاعت امتم تا آخرت به تأخیر اندازمخواھم که دعایم را برای  می
برای ھر فرد امتم  -ان شاء الله-شفاعت من «فرمود:  ج مسلم آمده است که پیامبر

 .)٣(»شدکه بمیرد و برای خدا شریک قرار نداده باشد، شامل خواھد 
گونه که  ھمان اند، برای مؤمنان موحدی است که نافرمانی کرده جشفاعت پیامبر 

من میان پذیرش شفاعت و این که نصف امتم وارد «آمده است:  جدر گفته رسول خدا 
بھشت شوند مختار گشتم و شفاعت را انتخاب کردم زیرا امتم را به اندازه کافی و 

تقوا و ھای با  ارید که شفاعت برای انسانپند گیرد، آیا شما می میر بربیشتر از نصف د
ه دامن خود را کاران و خطا کاران و افرادی است که برای گناهپرھیزگار است؟ خیر بلک

فرمود:  جکه پیامبر  است. در حدیث دیگری ھم به صحت رسیده)٤(»اند به گناه آلوده
 .)٥(»اند شفاعت من برای آن دسته از امتم است که مرتکب گناه کبیره شده«

گشاید و آنان را از یأس و  امید و رحمت را به روی بندگان می احادیث درِ  این
دارد اما انسان غافل و مغرور نیاز دارد که در این حدیث  نومیدی از رحمت خدا باز می

 .۳۵۸ص  و مسلم، الصحیح، ایمان، ۴۰بخاری، الصحیح، مناقب االنصار، ص  -١
 .۱۹۸، حدیث شماره ۱۸۸، ص ۱مسلم، جو صحیح  ۹۶، ص ۱۱بخاری البخاری ج -٢
 .۱۸۹، ص ۱ج صحیح مسلم، -٣
 .۱۴۴۱، ص ۲ج السنن، -٤
 .۲۱۳، ص ۳ج ، و مسند احمد،۱۰۶، ص ۵ج السن، -٥
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نام دارند  »الـاصحاب الشم«گروھی از امت او که  استن کردهتأمل کند که بیا جپیامبر 

فرماید: پروردگارا! امتم را نجات بده  به خداوند می ج شوند و پیامبر به عذاب خدا گرفتار می
 .)١(اند؟ دانی که اینان بعد از تو چه کرده فرماید: ای محمد تو نمی و خداوند می

به این حدیث قانع نشود در این حدیث  و باشدو اگر کسی غرور بر او مسلط شده
در پیشگاه خدا برای توانم  من نمی !ای فرزندان عبدمناف«: تأمل کند که فرمود دیگر

توانم برای تو کاری بکنم و  ای عباس بن عبدالمطلب من نزد خدا نمی .شما کاری کنم
. یا به این )٢(»توانم نزد خداوند برایت کاری کنم ی رسول خدا من نمی ای صفیه عمه

از شما را در روز قیامت کدام  ھیچ مواظب باشید که«حدیث توجه کند که فرمود: 
ی که گوسفندی بر دوش خود گذارده که صدایش را بلند کرده یا اسبی نبینم در حال

یا طال و جواھرات و  استیا شتری که صدایش را بلند کرده کشد که شیھه می
خورند و آن شخص در این حال فریاد بزند: ای رسول  یش بر دوش او تکان میھا لباس

توانم کاری برایت بکنم،  خدا به فریادم برس. اگر چنین بگوید: من خواھم گفت: نمی
 .)٣(»زیرا پیامم را به تو رساندم

ترین شفیع نزد خدا به  گوید: حال که سرور تمام خالیق و بزرگ ابن ابی العز می
 »م در پیشگاه خدا کاری برایت بکنمتوان من نمی«گوید:  شخص خود میترین  نزدیک

 .)٤(»دیگران چه وضعی خواھند داشت؟
بدون حساب  برای این است که افرادی جیکی از مقامات شفاعات، شفاعت پیامبر 

که یک بار ھنگام غذا خوردن به اصحاب فرمود: گونه  ھمان وارد بھشت شوند،
که ھفتاد ھزار از امتم بدون حساب و کتاب و  استبه من وعده داده ألپروردگارم «

ان وارد نشوند تا این که شما و بدون عذاب وارد بھشت شوند و من امیدوارم که آن
. یکی دیگر از )٥(»گیر شوید شما در مساکن بھشتی جایپدران و ھمسران و نسل صالح 

 .۴۵، باب ۱۹۵، ص ۸، ج صحیح البخاری، -١
 . ۱۱، باب ۱۹۰، ص ۳ج صحیح، بخاری، -٢
 .۱۸۲۱حدیث شماره ، ۱۴۶۱، ص ۳ج و صحیح مسلم، ۱۸۹، باب ۳۷، ص ۴ج صحیح بخاری، -٣
 .۲۰۶شرح العقیده الحاویه، ص  -٤
و این حدیث طبق شروط بخاری و  ۳۱۸، ص۱ج و المعرفه و التاریخ، ۱۶، ص ۴ج مسند احمد، -٥

 مسلم صحیح است.
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شان  یان است تا مقام برای باال رفتن درجات برخی از بھشت جمقامات شفاعت پیامبر 
 سمه لَ ابوَس که ھنگام وفات گونه  ھمان کند باال رود. شان اقتضا می که عملآنچه  بیشتر از

 ابوسلمه را ببخش، درجات او را در میان ھدایت یافتگان باال خداوندا«برایش دعا کرد: 
فرت بفرما و ای پروردگار انی قرار بده و ما و او را مغیندر نسل او در آینده جانش ،ببر

 .)١(»اد کن و آن را برایش نورانی فرماقبرش را برایش گش جھانیان،
انجام  ج فقط توسط پیامبر شفاعتطبق نصوص قرآن و سنت ثابت شده که 

اھل توحید از آتش شود بلکه پیامبران و مالئکه و مؤمنان ھم برای خارج شدن  نمی
 کنند. شفاعت می

پروردگارا! برادران مؤمن ما را که « گویند: که مؤمنان می استدر روایت بخاری آمده
کردند  می گرفتند و ھمراه ما کار [نیک] مراه ما روزه میخواندند، ھ ھمراه ما نماز می

بروید و ھرکس را یافتید که یک مثقال دینار «فرماید:  جات بده] خداوند می[را نیز ن
ایمان در قلب او باشد، از میان اھل دوزخ خارج سازید، خداوند صورت آنان را بر آتش 

حالی که بعضی از آنان تا قوزک پا در روند در  گرداند، آنان نزد اھل آتش می حرام می
کدام از آنان را بشناسند از آتش مؤمنان ھر ساق پا. است و برخی تا نیمه آتش فرو رفته

فرماید: [دوباره] بروید و ھرکس را  گردند. خداوند به آنان می آورند، سپس باز می در می
روند و ھرکس  ن میکه یک مثقال ذره ایمان در قلب او ھست از آتش بیرون آورید. آنا

که راوی این حدیث است گفت: اگر  سابو سعید خدری  .»آورند را بشناسند بیرون می
 کنید این آیه را بخوانید:  شما سخن ما را باور نمی

َ ٱإِنَّ ﴿ ۡجًرا  �َّ
َ
نُۡه أ ُ �ٖ� �ن تَُك َحَسَنٗة يَُ�ٰعِۡفَها َو�ُۡؤِت ِمن �َّ َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذرَّ

 .]۴۰[النساء:  ﴾٤٠ٗماَعِظي
کاھد، ولی) اگر کار نیکی (از  دارد و از (اجر کسی نمی ای ظلم روا نمی هخداوند ذر«

 .»گرداند کسی) سر زند، آن را چند برابر می
سپس پیامبران و مالئکه و مؤمنان «گیری کرد و گفت:  سعید دوباره حدیث را پیابو

فرماید: اآلن شفاعت من باقی است و آزاد کردن  کنند و خدای جّبار می شفاعت می
گیرد و آنان را بدون این که عملی صالح انجام  ی اھل توحید را از آتش به عھده می بقیه

 .۲۹۷، ص ۶ج مسند احمد، -١
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که اھل  ، این گروه جز این»سازد داده باشند یا کار نیکی کرده باشند وارد بھشت می
و جزو آزادشدگان ند ا نداشتهچیز دیگری اند  توحید بوده و برای خدا شریک قائل نشده

 .)٢(»گیرد عملی را از آنان می بی ، البته پس از این که مجازات آن)١(رحمان ھستند
دن آتش بر گوینده شود که احادیثی که بیانگر حرام بو جا برای ما روشن میاز این 

که قول و عمل به مقتضای آن را نظر دارد  است فقط کسانی را مد »الله الإله إ ال«
سازد، اما باعث  زیرا گناھان اھل توحید آنان را در آتش وارد میکنند،  ھم جمع میاب

جزو این احادیث  شود که مانند کافران در آتش جاودانه بمانند. حدیث زیر ھم نمی
آتش  ،ه نیست و محمد فرستاده خداستھرکس شھادت دھد که خدایی جز اللّ «است: 

 .)٣(»گردد می جھنم بر او حرام
شان شفاعت  توانند برای پدران که فرزندان می استله ھم به اثبات رسیدهأاین مس

ی صالح را در  ی بند د درجهخداون«: که در این حدیث آمده استگونه  ھمان نمایند،
این مقام باال چرا و از کجا به من تعلق  : پروردگاراگوید برد، بنده می بھشت باال می

در حدیث  .)٤(»به خاطر استغفار فرزندت برای تو شود: گرفت؟ در پاسخ او گفته می
ھر پدر و مادری که سه فرزند نابالغ، آنان وفات کند، قطعًا «دیگری ھم آمده است که 

 ج سازد، پیامبر می شان را به فضل و رحمت خود وارد بھشت خداوند آنان و فرزندان
گویند منتظر پدر و  میشود: وارد بھشت شوید،  در ادامه فرمود: و به فرزندان گفته می

شود وارد بھشت شوید، اما آنان در پاسخ  مادرمان ھستیم. سه بار به آنان گفته می
ه پدر شود: به ھمرا گویند: منتظر پدر و مادرمان ھستیم. در نھایت به آنان گفته می می

 .)٥(»تان وارد بھشت شویدو مادر
نفر از  این است که صددر حدیث صحیح آمده است که یکی دیگر از اسباب شفاعت 

گری کنند متن ای نماز بخوانند و برای او نزد خداوند میانجی مسلمانان بر جنازه
 ای نیست که گروھی از مسلمانان به تعداد صد ھیچ مرده«حدیث چنین آمده است: 

 .۴۲۰، ص ۱۳ج بخاری، الصحیح، -١
 ابن حبان، موارد الظمآن. -٢
 .۵۷، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٣
 و سند آن صحیح است. ۵۰۹، ص ۲ج احمد، المسند، -٤
 و سند آن صحیح است. ۵۱۰، ص ۲ج احمد، المسن، -٥
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ھا برایش شفاعت کنند مگر این که شفاعت آنان در  بخوانند و ھمه آننفر بر او نماز 
تعداد کمتر از  گزاران باال باشداما اگر مقام توحیدی نماز .)١(»شود فته میمورد او پذیر

که در حدیث صحیح دیگری گونه  ھمان صد نفر نیز برای شفاعت مرده کافی است،
ی او چھل مرد مسلمان که  ھیچ مرد مسلمانی نیست که بمیرد و بر جنازه« آمده است:

را در  شان ند شفاعتومگر این که خداشوند نماز بخوانند  برای خدا شریک قائل نمی
اند  . اما شفاعت مسلمانانی که به لعنت فرستادن عادت کرده)٢(»پذیرد او می مورد

لعنت گویان در روز قیامت جزو « شود، در حدیث صحیح آمده است: پذیرفته نمی
 .»شھادت دھندگان و شفاعت کنندگان نخواھند بود

ده است: برای خداست، در حدیث آم ادی زی سجده ،یکی دیگر از اسباب شفاعت
؟ یک بار آیا چیزی نیاز داری فرمود: عادت داشت که به خدمتکار می جپیامبر «

خدمتکار در پاسخ گفت: ای رسول خدا نیاز من این است که روز قیامت شفاعتم کنی، 
 ی بسیار ؟ گفت: خدایم، فرمود: پس با سجدهاستفرمود: چه کسی این را به تو یاد داده

 .)٣(»مرا یاری کن
ی خود شفاعت  هکه قرآن برای خوانند استحدیث صحیح رسیده جاز پیامبر 

قیامت شفیع یاران  قرآن بخوانید زیرا در روز«کند. در صحیح مسلم آمده است:  می
آید و  روز قیامت، قرآن می«روایت است که فرمود:  ساز ابن عمر  .)٤(»خود خواھد بود

ای اجر  هبرای ھر عمل کنند گوید: پروردگارا کند و می می برای ھمنشین خود شفاعت
کردم، پس او را  ھا و خواب منع می و پاداشی وجود دارد و من این شخص را از لذت

خدا] دست راستت را بگشا، در نتیجه  ی شود: [ای بنده در پاسخ گفته می .گرامی بدار
ت چپت را بگشا و آن شود: دس سپس گفته می .شود دستش از رضوان خدا لبریز می

 . )٥(»شود رضوان خدا لبریز می ھم از

 .۶۵۴، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -١
 .۶۵۵، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٢
 .۲۴۹، ص ۲ج و ھیثمی، مجمع الزوائد، ۵۰۰، ص ۳ج احمد، المسند، -٣
 .۵۵۳ص  ۷۱ج مسلم، الصحیح، -٤
 .۴۳۰ ، ص۲ج الدارمی، السن، -٥
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ه و وفات در آنجاست، در حدیث یکی دیگر از اسباب شفاعت سکونت در مدین
مشقت مدینه را ھرکس سختی و «فرمود:  ج که پیامبر استآمده سسعید خدری ابو

م خواھ ا وفات کند اگر مسلمان باشد روز قیامت برای او شفیعتحمل کند و در آن ج
 .)١(»بود و به نفعش شھادت خواھم داد

که مقامی مخصوص  »وسیله«یابی او به  و برای دست جدرود فرستادن بر پیامبر  
ھرکس که برای من «پیامبر است یکی از اسباب شفاعت است. در حدیث آمده است: 

 .)٢(»د، شفاعت من برایش حالل خواھد شددرخواست وسیله کن
خدا برای بندگان موحدش دارد، خداوند به پیامبرش اجازه شفاعت نشان از رحمت 

دھد که برای آنان که خدا راضی است شفاعت کند و به مالئکه و سایر پیامبران و  می
دھد که برای برادران خود در آخرت شفاعت کنند. ھمچنین  صالحان ھم اجازه می

مخصوص برای  برای امتش دارد زیرا ایشان دعای جشفاعت نشان از رحمت پیامبر 
دھد که مؤمنان ھم در  امتش را به شفاعت اختصاص داده است، شفاعت نشان می

ه خود از نعمت قیامت نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوز ھستند، زیرا با وجود این ک
کنند که در دنیا  اند اما برادران دیگر خود را فراموش نمی دار شدهپایدار بھشت برخور

روزه  ،پرداختند خواندند و زکات می نماز می شان ھمراهاھل توحید بودند و به 
گرفتند اما  ھای جھاد را بر دوش می آورند و مسئولیت می یجا هحج را ب ،گرفتند می

نزد  شان به بھشت محروم شوند. پس برای دوورانجام برخی اعمال باعث شده که از 
 کنند. خداوند شفاعت می

کند که با یکدیگر ھمکاری کنند و نسبت به  می گونه تربیت اسالم پیروان خود را این
یکدیگر در تالش باشند و ھم نیکوکار باشند، خوی خودخواھی در آنان نباشد، برای مصالح 

 یابی به حقوق خود از شفاعت بھره گیرند، خدای تعالی فرموده است: برای دست

ن �َۡشَفۡع ﴿ ُۥ يَُ�ن َشَ�َٰعًة َحَسَنةٗ مَّ َّ�  ۖ �َۡشَفۡع َشَ�َٰعٗة َسّيِئَٗة  َوَمن نَِصيٞب ّمِۡنَها
 ُ ُ ٱكِۡفٞل ّمِۡنَهاۗ َوَ�َن  ۥيَُ�ن �َّ قِيٗتا �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۸۵[النساء:  ﴾٨٥َ�َ
(شرع) باشد  یدهگری او پسند گری کند و میانجی کسی که (در میان مردم) میانجی«

گری او  کند و میانجیگری  یبی از (پاداش) آن خواھد داشت ھرکسی که میانجینص

 .۳۶۹، ص ۶ج مسلم، الصحیح، -١
 .۲۸۸، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٢
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پاداش  بی ای از سزا از آن خواھد داشت و (پشتیبانی از حق ناپسند (شرع) باشد بھره
یره است (و چیزی چسزا نخواھد بود) خداوند بر ھر بیماند و پشتیبانی از باطل  نمی

 .»پاید ھمه چیز را می
آورد،  کسی که برای امری پسندیده شفاعت کند، سھمی از آن را به دست میپس 

شفاعت کنید تا اجر بگیرید، خداوند آنچه را بخواھد «صحیح آمده است که:  در حدیث
 .)١(»رساند بر زبان پیامبرش به انجام می

و  فرزنداننین شکست خورد و حدر غزوه  »ھوازن«ھنگامی که قبیله  جپیامبر 
زنان آنان اسیر شدند شفاعت نمود، ھنگامی که قبیله ھوازن بازگشتند و مسلمان شدند 

 گرداند، ایشان فرمود:د که اسیران و اموال آنان را بازدرخواست نمودن جو از پیامبر 
شود.  به شما باز گردانده می استکه به من و فرزندان عبدالمطلب غنیمت رسیدهآنچه 

میان خود و مؤمنان  را جا خواندم در مسجد بگویید: ما پیامبر ھنگامی که نماز ظھر ر
واسطه تا زنان و فرزندانمان به  جکنیم و مؤمنان را میان خود و رسول الله  شفیع می

 .)٢(»م اسیران را به آنان بازگرداندندما بازگردانده شود آنان چنین کردند و اصحاب ھ
داشت اما  رد، زیرا او را دوست میشفاعت ک »بریره«شوھر  »میث«برای  جپیامبر 

 ؟گشتی کاش نزد او باز می«گفت:  »بریره«به  ج. پیامبر پسندید او را نمی »بریره«
گری  ط میانجیفقبلکه دھی؟ فرمود: خیر  گفت: ای رسول خدا! آیا به من دستور می

 .)٣(»گفت: من نیازی به او ندارم .کنم می
الھی نیاز به قضاوت داشته باشد یا جزو اختیارات حاکم  قوانیناما اگر حدود و 

که . ھنگامی ی در آن موارد را نھی فرموده استگر واسطه جاسالمی باشد، رسول الله 
 جاسامه بن زید در مورد اجرای حد بر زن مخزومی که دزدی کرده بود با رسول خدا 

د حدود آیا در مور«به او فرمود:  جسخن گفت و قصد شفاعت او را داشت، پیامبر 
آنان که «ای خواند و فرمود:  . سپس میان مردم خطبه»کنی؟ گری می خداوند واسطه

قبل از شما بودند به این خاطر ھالک شدند که اگر انسان صاحب مقامی میان آنان 
مقامی مرتکب دزدی  بی کردند، اما اگر انسان ضعیف و کرد، رھایش می دزدی می

 .۴۴۸ص  ۷ ۱۳ج بخاری، الصحیح، -١
 .۴۹۲، ص ۲ج ،ة، ابن ھشام، السیر۲۱۸، ص ۲ج احمد، المسند، -٢
 .۶۷۱، ص ۲ج و ابوداود، السنن، ۴۰۸، ص ۹ج بخاری، الصحیح، -٣
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کردند، اما به خداوند قسم اگر فاطمه دختر محمد  ی اجرا میشد، حد سرقت را بر و می
 .)١(»ھم دزدی کند، دستش قطع خواھم کرد

خلف در مسجد خوابیده بود و صفوان پسر امیه بن «: که در روایت آمده است
ش را زیر سرش گذاشته بود، دزدی آمد و لباس او را دزدید، صفوان دزد را گرفت لباس

دستور داد دستش را  جآورد، او به دزدی خود اعتراف کرد، پیامبر  جو نزد پیامبر 
دست یک عرب را به خاطر لباس من قطع  یاقطع کنند، صفوان گفت: ای رسول خدا آ

این را نگفتی [و او  را نزد من بیاوری که او ینا چرا قبل از«: فرمود جکنی؟ پیامبر  می
قبل از این که نزد حاکم «: فرمود ج: سپس پیامبر گوید . صفوان می»را نبخشیدی؟]

. »د و ببخشد، خداوند او را نبخشایدبروید شفاعت کنید، زیرا اگر حکم به حاکم برس
 . )٢(»دستور داد دستش را از مچ قطع کنند جآنگاه پیامبر 

خدا به این خاطر  حدوداز شفاعت کردن برای جلوگیری از اجرای  جنھی پیامبر 
و امنیت جماعت مسلمین و مساوات آنان در شریعت  است که اجرای حدود، مصلحت

به انجام  استخدا را در پی دارد و عدالتی را که شریعت برای ایجاد آن نازل شده
 فرموده است:  رساند. خداوند می

ْوِ�  ۡلقَِصاِص ٱَولَُ�ۡم ِ� ﴿
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ ٱَحَيٰوةٞ َ�ٰٓ

َ
 .]۱۷۹[البقرة:  ﴾١٧٩لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۡ�

ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است (بنابر مصلحت و «
حکمتی در آن) و دقائق و نکاتی که در احکام است این است که قانون قصاص را برای 

 .»ریزی بپرھیزید تا از تجاوز و خونشما وضع کردیم 
م اما شفاعت در امور خیر ھمان چیزی است که شریعت اسالم مردم را برای انجا

و آنان نیز  استآن تشویق فرموده و اسالم پیروان خود را بر پایبندی آن تربیت نموده
 پردازند. در دنیا و قیامت به اجرای آن می

 

 .۵۱۳، ص ۶ج بخاری، الصحیح، -١
ھست که شخصی متروک است اما » عرزمی«. در سند حدیث ۲۰۴، ص ۳ج السنن،الدار قطنی،  -٢

د از چند و جه آن را روایت ابوداود و نسائی و ابن ماجه و اححدیث صفوان صحیح است و 
 اند. این را ابن عبدالباقی ھم در تنقیح المقال گفته است. کرده
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 بحث سوم: بهشت
 خود کند و آنان را از بی بھشت یک رؤیا نیست که مستضعفان زمین را از خود

اجتماعی تا باالترین سطوح به حقوق، بھبود شرایط زندگی و ارتقای روابط یابی  دست
بر او ای به بار نیاورد یا  وردهآانسانی باز دارد و باعث شود که انسان برای ھم نوعش فر

کند،  ع از حقوق خود منع نمیاکس را از حق طلبی و دف تکبر ورزد. زیرا اسالم ھیچ
ای کسی که بر«فرموده است:  جنماید: پیامبر  بلکه آنان را برای گرفت حق تشویق می

 .)١(»شھید استدفاع از مالش کشته شود، 
مزه پسر عبدالمطلب است و کسی که آقا و سرور شھیدان، ح«ھم فرموده است: باز

در برابر حاکمی ستمگر بایستد و او را به نیکی امر کند و از بدی باز دارد و حاکم او را 
 .)٢(»به قتل برساند، او نیز چنین مقامی دارد

اصلی شھیدان نیکوکار است و پاداش آنان برای جان و مالی بھشت در واقع منزل 
اند. پس انسان خردمند نباید فریب  است که در راه برتری حق و عدل بخشیده

، و اگر »ھاست دین افیون توده« تی را بخورد که معتقد استمارکسیسھای  اندیشه
حاکمیت چنین تفکری زمانی به واقعیت پیوست در مقطعی از قرون وسطی و تاریخ 

ھا و  بود که تاریکی و ظلمت بر اروپا سایه افکنده و قدرت اربابان کلیسا با فئودال کلیسا
گاه در تاریخ اسالم رنگ  اھان سرکش متحد شده بود، اما ھیچمالکان اراضی و پادش

 ھا تبدیل نشده است. واقعیت به خود نگرفت و دین به افیون توده
رد که آن را رستان را بخوپھای غربی و ماده  انسان اندیشمند نباید فریب تعبیر

ی روان شناختی و انسان شناسی کرده و معتقدند که دین دارای ھا تحلیلبر مبتنی 
که این ترقی ھم ناشی از  رسید» توحید«به » توتم پرستی«است و از یک مبدأ ابتدایی 

خود را از قید و ھمین رشد عقالنی، بشر را به جایی رساند که  رشد عقالنیت انسان بود
شود که پیشرفت علمی  یی باعث پوشاندن حقایقی میھا دین خارج سازد! چنین بینش

و خود را ناچار دیده که صادقانه به وجود خالقی توانا و تدبیرگر  استبشر کشف کرده
 برای این جھان پر از شگفتی و باعظمت اعتراف کند.

، حدیث شماره ۱۲۵، ص ۱ج صحیح،، مظالم و مسلم، ال۳۳، باب ۱۰۸، ص ۳ج بخاری، الصحیح، -١
۱۴۱. 

 .۱۹۵ ص ،۳ج حاکم، المسند، رک، -٢
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 کتاب و سنت ثابت شده است. ایمان به بھشت جزء عقاید اسالمی است که در متون
 د:وفرمخداوند 

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها َكَعۡرِض ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َمآءِ ٱَسابُِقٓوا �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

 ِ  ب
ْ ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱلِ�َّ ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل  ۦۚ َورُُسلِهِ  �َّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء  ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ

 .]۲۱[الحدید:  ﴾٢١ۡلَعِظيمِ ٱ
بر یکدیگر پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بھشتی که پھنای آن «

ھمسان پھنای آسمان و زمین است، برای کسانی آماده شده است که به خدا و 

 .»دھد پیامبرانش ایمان داشته باشند این عطاء خدا است و به ھرکس که بخواھد می
ُ ٱوَ ﴿ َ�ٰمِ اْ إَِ�ٰ َدارِ ٱُعوٓ يَدۡ  �َّ ٓ َو�َهۡ  لسَّ سۡ  ءُ إَِ�ٰ ِصَ�ٰطٖ ِدي َمن �ََشا  .]۲۵[یونس:  ﴾٢٥تَقِي�ٖ مُّ
ن و آرامش و اطمینان دعوت به بھشت، یعنی) به سرای امن و اما خداوند (انسان را«

 .»کند می
فرا  آن سوی به ھم که مؤمنین را» دارالسالم«است و » سالم«تعالی خدای 

به یابی  دست کند که با یکتاپرستی و عبادت نیکو برای خواند و آنان را تشویق می می
 .)١(آن تالش کنند، ھمان بھشت است

کند و اصحاب خود را برای به دست آوردن آن  بھشت را یاد می ج گرامی پیامبر
بھشت ام که کسی از آتش بھراسد و یا در طلب  ندیده«فرمود:  نمود و می ترغیب می

در این حدیث از غفلت برای فرار از  ج. پیامبر )٢(»شد اما در غفلت و خواب به سر بردبا
به بھشت نھی فرموده است و این کار فقط با فرار از یابی  دست ت ازلآتش جھنم و غف

عرصه گناه به دامنه بندگی و اطاعت ممکن است. جای تعجب است که شخصی 
به یابی  دست باشد اما به خواب فرو رود! و در صددخواھان فرار از آتش و خطرات آن 

ن را طبق الھام و وحی امور غیبی آ ،جبھشتی که پیامبر  بھشت باشد اما بخوابد.
ی جای کوبیده  آن مقدار از بھشت که اندازه«گونه توصیف فرموده است:  این ،خداوند

. در حدیث )٣(»ستھای آن بھتر ا ی دارائی و ھمه شدن یک شالق بر زمین است از دنیا

 .۱۰۳، ص ۱۱ج طبری، تفسیر، -١
و نگا: شرح  ۲۶۰۱و ترمذی، السنن، حدیث شماره  ۱۴۴، ص ۵ج آلبانی، صحیح الجامع الصغیر، -٢

 .۷۲، ص ۱۴ج السنه، بغوی،
 (آغاز خلقت). ۲، باب ۸۷، ص ۴ج بخاری، الصحیح، -٣
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برای بندگان صالحم در بھشت چیزھایی آماده «قدسی آمده است که خداوند فرمود: 
. »ه و نه به قلب کسی خطور کرده استام که نه چشمی دیده و نه گوشی شنید کرده

 خواھید [به این حدیث یقین کنید] این آیه را بخوانید: گوید: اگر می ابوھریره می

ٓ  َ�ۡفٞس فََ� َ�ۡعلَُم ﴿ ا ۡخِ�َ  مَّ
ُ
ِ  ّمِن لَُهم أ ة ۡ�ُ�ٖ  قُرَّ

َ
ۢ  أ ْ  بَِما َجَزآَء  ﴾١٧َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 .)١(]۱۷[السجدة: 
ھاست برای  ھای (عظیمی) که مایة روشنی چشم داند چه پاداش پس ھیچ کس نمی «

 .»دادند ھا نھفته شده است، به (پاس) آنچه که (در دنیا) انجام می آن
 ابو موسی اشعری در تفسیر این آیه: 

َتانِ  ۦَولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿   .]۴۶[الرحمن:  ﴾٤٦َجنَّ
 .»وبرای کسی که ازایستادن دربرابر پروردگار خویش بترسد، دوباغ بھشتی است«

پیشی  ه در ایمان از ھمهک [آنان »سابقین«برای دو باغ از طال فرموده است: 
[از  »ینتابع«یعنی اند] و دو باغ از نقره برای آنان که در رتبه بعدی قرار دارند  گرفته

دھد  ست، زیرا از امور غیبی خبر میا »مرفوع«این حدیث  ]»مصطلح الحدیث«نظر علم 
تواند طبق نظر خود در این باره سخن بگوید، پس به طور  نمی سموسی اشعری و ابو

 .)٢(تشنیده اس جیقین آن را از پیامبر 
تفسیر او  »ابن تیمیه«است و طبق نظر امامان مفسر  که جزو »بن جبرمجاھد«

 میان تفاسیر تابعین بھترین جایگاه را دارد در تفسیر این آیه:

ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُواْ ﴿ ِيٓ ٱِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  �َّ
َ
 .]۳۴[فاطر:  ﴾٣٤إِنَّ َر�ََّنا َلَغُفورٞ َشُكورٌ  ۡ�ََزَنۖ ٱأ

حمد (و ستایش) مخصوص الله است که اندوه را از ما دور کرد، یقینًا « و گویند:«

 .»گزار است پروردگار ما آمرزندة سپاس
کند و آنان در برابر  دور می را »مرگ خزِن «بھشت خداوند از اھل «: که گفته است
کند  که بیان می استاحادیثی وارد شده ،مجاھد . در مورد نظرِ )٣(»شوند مرگ ایمن می

 جی آن احادیث این است که پیامبر  مانند. از جمله مؤمنان در بھشت جاودانه می

 .۲۱، ص ۶ج ، الصحیح،بخاری -١
 .۱۳۸، ص ۲۲ج طبری، تفسیر، -٢
 .۱۳۸، ص ۲۲ج طبری، تفسیر، -٣
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کند، سپس  خداوند اھل بھشت را به بھشت و اھل جھنم را به جھنم وارد می«فرمود: 
برای شما ھیچ مرگی  ،اھل بھشت ای دھد که: دو دسته فردی ندا میدر میان ھر

ر جایگاه کدام از شما دنیست و ھربرای شما ھم ھیچ مرگی  نیست و ای اھل جھنم
 .)١(»خود جاودانه خواھد ماند

ھای  کند و افسانه ھا و یونان قدیم و اقوام دیگر مطالعه  کسی که در ادبیات بابلی
یابد که بشر تا چه اندازه برای  دھد در می ھا را مورد دقت قرار  جاری در میان آن ملت

است. جاودانه شدن  ناکامی مواجه گشتهجاودانگی در تالش بوده و در این تالش با 
برای بشر ھرگز محقق نشده و نخواھد شد مگر در بھشتی که خداوند برای بندگان 

مرگ را در روز قیامت به صورت گوسفندی با «گاه که  صالح خود مھیا فرموده است، آن
 .)٢(»شود که آن را ذبح کنند آورند... و دستور داده می رنگ مایل به سفید می

تندرستی پایدار و  ر بھشت فقط به ھمراه نعمتی دائمی وجاودانگی مؤمنان د
در بھشت یک منادی ندا «فرموده است:  ججوانی ھمیشگی خواھد بود. پیامبر 

دھد: برای شما مقرر گشته که ھمیشه تندرست باشید پس ھرگز مریض نخواھید  می
مقرر گشته که جوان و  رد وشد و مقرر گشته که زنده باشید پس ھرگز نخواھید مُ 

باشید  یمند که در نعمت و بھره شاداب باشید پس ھرگز پیر نخواھید شد و مقرر گشته
 . و این وعده پروردگار است که فرموده:شوید پس ھرگز دچار فقر نمی

ۖ ٱَونَزَۡ�َنا َما ِ� ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٖ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم ﴿ نَۡ�ُٰر
َ
ِ  ۡمدُ �َۡ ٱَوقَالُواْ  ۡ� ِيٱِ�َّ َّ� 

ۡن َهَدٮَٰنا 
َ
ۖ ٱَهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ  ۡ�َّقِ� ٱلََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرّ�َِنا بِ  �َّ

ن 
َ
ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َنَّةُ ٱ تِۡلُ�مُ َونُوُدٓواْ أ

ُ
 .)٣(]۴۳[األعراف:  ﴾٤٣أ

کنیم. و از زیر (درختان و  ھایشان است بر می کینه (و نفرت) که در سینهآنچه از و «
را  ستایش مخصوص الله است که ما«ھا جاری است. و گویند:  رھا نھ ھای) آن مسکن

یافتیم.  ما ھرگز راه نمی ؛کرد به این (بھشت) ھدایت نمود، و اگر الله ما را ھدایت نمی
شود که:  دا داده میو (آنگاه) به آنان نِ ». ما به حق آمدند رگان پروردگا مسّلمًا فرستاد

 .»»اند و) ارث بردید دادید، به (شما داده این بھشت را به پاداش آنچه که انجام می«

 .۲۸۵۰، حدیث شماره ۲۱۸۹، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۲۸۴۹، حدیث شماره ۲۱۸۸، ص ۴مسلم، الصحیح، ج -٢
 .۲۸۳۷، حدیث شماره ۲۱۸۲، ص ۴مسلم، الصحیح، ج -٣
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گردد و  وزد زیبایی مردان و زنان بھشتی بیشتر می با ھر بادی که از شمال می
ھا و سایر  ھا و نوشیدنی وردنیشود و ازخ تسبیح و تکبیر پروردگار به آنان الھام می

، رضوان ھا آن نعمت ترین و برتریِن  گردند که بزرگ مند می ھای بھشتی بھره نعمت
فرماید: ای اھل  خداوند به بھشتیان می«فرموده است:  ج است. پیامبر خدای تعالی

در خدمتیم و خیر و برکت در دستان  ،لبیک ای پروردگار :گویند بھشت! آنان می
گویند:  فرماید: آیا [از پاداشی که به شما دادم] خوشنود گشتید؟ می توست. آن گاه می

ای که  چیزھایی داده که به ما شود که راضی نباشیم ای پروردگار! در حالی چگونه می
ین ھم به شما ااز فرماید: آیا بیشتر  ای. خداوند می یک از مخلوقات خود نداده به ھیچ

فرماید: رضوان خود را بر  گویند: پروردگارا! از این بھتر و بیشتر چیست؟ می بدھم؟ می
 . )١(»گیرم کنم و ھرگز بر شما خشم نمی شما حالل می

روند و به ھیچ  خواب ھم نمیه گیرد، ب گونه که مرگ، اھل بھشت را فرا نمی ھمان
ال شد که آیا ؤس جاز رسول اکرم گیرند.  ھای بھشتی فاصله نمی طریقی از نعمت

[پس  .)٢(»میرند نمی در مرگ است و اھل بھشتخوابند؟ فرمود: خواب برا بھشتیان می
 روند]. به خواب ھم نمی

ھرگاه توسط یک «فرموده:  جشوند. پیامبر  ھای بھشتی ھمیشه تازه و نو می میوه
ھمانندش را به وجود ای چیده شود، خداوند بالفاصله در جای آن  فرد بھشتی میوه

 .)٣(»آورد می
اھل توحید قرار داده و اولین کسی که  ای برای مسلماناِن  خداوند بھشت را مژده

خاتم النبیین است. انس بن  جمحمد  ،شوند ی بھشت برایش گشوده میھا دروازه
خواھم که  رسم و می روز قیامت به دروازه بھشت می« فرمود:ج گوید: پیامبر  مالک می

گویم: من محمد  ؟ میگوید: تو چه کسی ھست نگھبان آن می .برایم باز کنند آن را

 .۲۸۲۹، حدیث شماره ۲۱۸۲، ص ۴مسلم، الصحیح، ج -١
 .۷۸و  ۷۴، ص ۳ج ، الصحیح،ةآلبانی، السلسل -٢
، و طبرانی و بزار از حدیث ثوبان. لفظ حدیث از حاکم و رجال ۴۵۰، ص ۴حاکم، المستدرک، ج -٣

است اما گاھی دچار تدلیس و تغییر در » صدوق«است، غیر از عبادبن منصور که فردی » ثقه«آن 
است. حاکم گفته: طبق » حسن لغیره«دارد. پس » متابع«شود. البته این حدیث یک  حدیث می

 ۲۱۷و بزار، المسند، ق  ۱۰۰، ص ۲صحیح است. طبرانی در المعجم الکبیر، ج» شیخین«شروط 
 .۲۰۰ ، ص۴و کشف االستار، ج
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تو در را برای  که قبل از استگوید: به من دستور داده شده ھستم. نگھبان می
 .)١(»کسی باز نکنم ھیچ

روایت  جشوند. از پیامبر  گروه مؤمنان و متقیان وارد بھشت می جپس از پیامبر 
آخرین امت [در دنیا] و اولین امت در قیامت ھستیم و قبل از ما «که فرمود:  استشده

ھفتاد ھزار از مؤمنان و اھل تقوی بدون حساب و کتاب  .)٢(»شویم ھمه وارد بھشت می
ی نیکو بر خداوند توکل  خاطر ارزش اخالصی که در توحید داشته و به شیوهه و فقط ب

 گردند. اند وارد بھشت می نموده
ھفتاد ھزار از امتم بدون حساب و «فرمود:  ج که پیامبردر حدیث صحیح آمده 

شوند. اصحاب گفتند: ای رسول خدا! آنان چه کسانی ھستند؟  کتاب وارد بھشت می
نامشروع  یداغ کردن و دعاھا ی خود ازھا ضیفرمود: کسانی که برای شفای مر

 .)٣(»نمایند و بر پروردگار خود توکل می کنند یاستفاده نم
دھند. حدیث زیر به این  تشکیل می جاھل جنت را مسلمانان و پیروان محمد  بیشترِ 

بر من عرضه شدند. [در میان آنان] پیامبری را دیدم  ھا ی امت ھمه«مطلب اشاره دارد: 
یرو کدام یک یا دو نفر پد، پیامبرانی دیگر را دیدم که ھرکه پیروان او کمتر از ده نفر بودن

جمعیت به من نشان داده شد. گمان بردم آنان امت من ر پرداشتند، ناگاه امتی بسیا
من  .ھستند. اما به من گفته شد: آنان موسی و پیروانش ھستند، اکنون به این افق بنگر

ی آنان امت تو ھستند و  ھمه ھم نگریستم و جمعیتی بسیار زیاد دیدم. گفته شد:
 .)٤(»شوند بھشت داخل میشان ھفتاد ھزار بدون حساب و کتاب و لمس عذاب به  ھمراه

 :گونه مژده داده است حدیثی دیگر، مسلمانان را ایندر  ج پیامبر
ی ھا من امیدوارم که شما نصف اھل بھشت را تشکیل دھید، زیرا شما در میان امت«

دیگر مانند یک موی سیاه در بدن یک گاو سفید یا یک موی سفید در بدن یک گاو سیاه 
 جمعیت اندک مؤمنان است. بیانگر کثرت کافران و. این حدیث )٥(»ھستید

 .۳۳۳، شماره ۱۸۸مسلم، الصحیح، ص  -١
 .۸۵۵، حدیث شماره ۵۸۵، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٢
 .۲۱۸حدیث شماره ، ۱۹۸، ص ۱ج مسلم الصحیح، -٣
 .۲۲۰، حدیث شماره ۱۹۹ ،ص۱ج مسلم، الصحیح، -٤
 .۳۸۷، حدیث شماره ۲۰۱، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٥
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از پیروان سایر  جاما پیروان محمد  استگونه بوده له در طول تاریخ ھمینأاین مس
انبیاء بیشتر خواھند بود. در حال حاضر تعداد امت مسلمان به نسبت کافران روی 

را کفار  تر است و وظیفه مسلمانان در عصری که اکثریت اھل زمین زمین کم جمعیت
و  ھا و ادیان این است که پیوسته در صدد ابالغ دعوت اسالم به ملت.دھند تشکیل می

ی آنان خارج گردد و کالم حق و  ھای مختلف باشند تا این مسئولیت مھم از عھده نژاد
 دین حقیقی در جایگاه واالی خود قرار گیرد و مفھوم این آیه به حقیقت بپیوندد:

ِيٓ ٱُهَو ﴿ ۡرَسَل رَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرَِه  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ۡ�َقِّ ٱَودِيِن  لُۡهَدىٰ ٱب

 .]۳۳[التوبة:  ﴾٣٣لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱ
 ی ظھورش ھا پیروز گرداند (و به منصه ی آئین تا این آیین (کامل و شامل) را بر ھمه«

 .»رساند) ھرچند که مشرکان نپسندند

 آتش جهنم بحث چهارم:
جھنم  ی ادیان آسمانی، تکذیب کنندگان دعوت پیامبران را به سوختن در آتش ھمه

گونه اھل بھشت در آن  که ھمان استخداوند متعال بیان فرموده اند. ھدید کردهت
 ھم برای ھمیشه ماندگار خواھند شد:ھا نیز در آتش جن مانند، جھنمی جاودانه می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بُوا ْ َوَ�ذَّ ۡصَ�ُٰب َ�َفُروا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ۖ َو�ِۡئَس  �َّارِ ٱَ�ٰتَِنا َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۰[التغابن:  ﴾١٠لَۡمِص�ُ ٱ
اند جاودانه در آنجا  و کسانی که کافر بشوند و آیات ما را تکذیب بکنند آنان دوزخیان«

 .»مانند می

ۚ َ�ٰلَِك ُ�َّوُِف  �َّارِ ٱ ّمِنَ  لَُهم ّمِن فَۡوقِِهۡم ُظلَلٞ ﴿ ُ ٱَوِمن َ�ۡتِِهۡم ُظلَٞل  ۥۚ ِعَباَدهُ  ۦبِهِ  �َّ
 .]۱۶[الزمر:  ﴾١٦�َُّقونِ ٱَ�ٰعَِبادِ فَ 

و یی از آتش دارند (ھا یی از آتش و در زیر پاھایشان سایبانھا سایبان شان باالی سر«
فراگرفته است)  بلکه از ھر سو آتش بر آنان خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را

پس  )دارد ذر میحترساند (و بر این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن می
د را از ای بندگانم! خویشتن را از (عذاب) من بپرھیزید (و با انجام طاعات و عبادت خو

 .»ن دارید)اآتش دوزخ در ام

 



 ١٦٥ بخش اول (باب دوم: تربیت با توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان)

است، برخی از  در آیات بسیاری از قرآن کریم، نسبت به آتش جھنم ھشدار داده شده
ھا و تاریکی آن، شدت سرما  توصیف آتش جھنم، طبقات آن، عمق و گودی آن، پرده بهآیات 

ھا و  دره ھای آن و ھا و زبانه ھای آن، دود و شعله و گرما و میزان سوزانندگی آن، ناله
پردازد،  ھا و بندھا و انواع عذاب آن می رودھای آن، زنجیر ھا و ھا و چشمه چاه ھای آن، کوه

ھای جھنمیان و نوع پوشش و جاودانه بودن  ھا و نوشیدنی برخی آیات دیگر ھم خوراک
ی ھولناک  آنان در جھنم و خروج اھل توحید با رحمت خدا و شفاعت شفیعان از این ورطه

سابقه، جزئیات و اخبار جھنم را توصیف  بی ای ھم به شیوه جکنند. پیامبر  را بیان می
ی ادیان  ای که در ادیان دیگر تا این حد، وضوح نیافته است. البته ھمه هنموده است به گون

 کنند.  آسمانی، جھان آخرت و وجود بھشت و جھنم در آن جھان را اثبات و تأیید می
تری از تشویق به بھشت برای تربیت نفس انسانی دارد.  تش اثر عمیقترساندن از آ

ی ترغیب  دو شیوهدر نفس انسان از ھر ھای ایمان ای رونق بخشیدن به شعلهراسالم ب
 و ترھیب بھره گرفته است. خداوند فرموده است:

نَذۡرتُُ�ۡم نَارٗ ﴿
َ
 .]۱۴[اللیل:  ﴾١٤يٰ تَلَظَّ  �فَأ

  .»کشد شود و زبانه می ور می دھم که شعله من شما را از آتش ھولناکی بیم می«
شنیدم که  جگوید: من از پیامبر  نعمان بن بشیر که یکی از اصحاب پیامبر است می

نَْذْرتُُ�مُ «فرمود: 
َ
نَْذْرتُُ�مُ  انلَّارَ  أ

َ
ترسانم، من شما را از  من شما را از آتش می« .»انلَّارَ  أ

 .»ترسانم آتش می
زار، آنرا از جایی که فرمود که مردم داخل با میای  این جمله را به گونه جپیامبر «

 .)١(»شنیدند ام می من ایستاده

روایت نمود  جاز پیامبر  سکه ابوھریره  استصحیحین (بخاری و مسلم) آمدهدر 
ھا  کند و موجودات ریز و پروانه من شبیه مردی ھستم که آتشی روشن می«که فرمود: 

خواھم شما را از افتادن در آتش نجات دھم، اما  سوزند]. من ھم می افتند [و می می
 .)٢(»خواھید به کام آن فرو روید شما می

 ۳۲۹، ص ۲ج و درامی، السنن، ۱۰۷و طیالسی، المسند، ص  ۲۷۲ – ۲۶۸، ص ۴ج احمد، المسند، -١
 .۲۰۷، ص ۳، جو بیھقی، السنن الکبری ۶۱۶و ابن حبان، مورد الظمآن، ص 

، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۳۴۲۶، حدیث شماره ۴۵۸، ص ۶ج اری، الصحیح، فتح الباری،بخ -٢
 .۲۲۸۴، حدیث شماره ۱۷۸۹
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این  جنقل شده که گفت: بیشترین دعای پیامبر  سھم در صحیحین از انس باز
 فرمود: بود که می

ۡ�َياٱَر�ََّنآ َءاتَِنا ِ� ﴿  .]۲۰۱[البقرة:  ﴾�َّارِ ٱَحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  �ِخَرةِ ٱَحَسَنٗة َوِ�  �ُّ
نیکی عطا فرما (و سرای اجل و پروردگارا! در دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز به ما «

 .»)ددار محفوظ نگه ردان) و ما را از عذاب آتش (دوزخعاجل ما را خوش و خرم گ
ی؟ کن در نماز چگونه دعا می«به مردی فرمود:  جکند که پیامبر  روایت می سجابر 

لَُك  إِِ�ّ  اللَُّهمَّ « گویم: خوانم، آنگاه می میگفت: تشھد را 
َ
ْسأ

َ
َنَّةَ  أ

ْ
ُعوذُ  اجل

َ
 .»انلَّارِ  ِمنَ  بَِك  َوأ

 .»آورم تو پناه می بهخواھم و از آتش جھنم  خداوندا! من از تو بھشت را می«
فرمود:  ج را زمزمه کنم. پیامبر ھا توانم دعا البته نه مانند شما و نه مانند معاذ نمی

ما و تو  ھاو تفاوتی میان دعاخوانیم  را می ھا ی ما برای رسیدن به بھشت این دعا ھمه«
 .)١(»نیست

ھا ترساندن آنان از آتش، ایجاد ترس در برابر خدا، بزرگداشت  ھدف از تھدید انسان
او و تشویق بندگان به اطاعت و پرھیز از نافرمانی او است. انسان ھر اندازه از خدا 

پردازد. ترس در حد  و اعمال صالح می ھا بیشتر بترسد به ھمان میزان به انجام سنت
ی پسندیده است اما اگر به نگرانی و اضطراب و دوری از اعمال شایسته منجر خود امر

گردد که آیات  گردد، از طریق امید به خوش فرجامی و مھربانی پروردگار معالجه می
روی و تعادل  ھمین وظیفه را در بر دارند و در نھایت انسان را به میانه »رجاء«

در یکی از  جبخشند. پیامبر  به او می »رجاء«و  »خوف«رسانند و حالتی میان  می

ََزِن، « :فرمود ی خود میھا دعا
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْهمِّ َواحل

َ
َعْجِز َواَُعوُذ بَِك ِمَن اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
ال

َكَسِل 
ْ
 .»آورم پروردگارا من از حزن و اندوه و ناتوانی و کسالت به تو پناه می« .)٢(»َوال

 کنند: گذاری می را از آنان دور گردانده، سپاس »نحز«خاطر این که خداوند ه بمؤمنان 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱَوقَالُواْ ﴿ ِيٓ ٱِ�َّ ذۡ  �َّ
َ
ا ٱأ  .]۳۴[فاطر:  ﴾َزنَ �َۡ َهَب َ�نَّ

 .»را از ما دور گرداند  شکر و شتایش برای خدایی که حزن و اندوه«

و ابن ماجه، السنن الزوائد، با سند صحیح و  ۷۹۲، حدیث شماره ۵۰۱، ص ۱ج ابوداود، السنن، -١
 .۷۴، ص ۵ج و ۴۷۴، ص ۳ج رجال ثقه، و احمد، المسند،

 .۲۸۹۳، شماره ۸۶، ص ۶ج فتح الباری،بخاری، الصحیح به شرح  -٢
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که آنان را از شاد نمودن  ای ی حزن و اندوه بر مؤمنان به گونه بدون شک غلبه
 ی منفی و نیازمند معالجه است.ا پدیده خانواده و انجام وظایف مثبت باز دارد،

اگر حزن، ھنگام تفکر در آیات عذاب و حوادث جھنم به ذھن انسان خطور کند به 
حدی که برای پرھیزکاری و انجام عبادات مؤثر باشد، برای شخص مؤمن مطلوب است. 

گردد ترس او از خداوند و  مؤمن، یادآور اخبار و اوصاف جھنم میھر اندازه که 
ور شدن  گردد. حتی مناظر دنیوی مانند شعله خضوعش در برابر عظمت او بیشتر می

ھای مؤمن را به یاد آتش جھنم  ھمیشه انسان یی آھنگر در تنور و نانوایی یا کوره آتش
ھایشان گردیده است. رسول  دن اشکھایشان را لرزانده و باعث سرازیر ش انداخته، قلب

گاھی بیشتری داشت، به ھمین  از ھمه جاکرم  ی مردم نسبت به جھنم و حاالت آن آ
قسم به کسی که جانم در دست اوست اگر آنچه را که من «است:  خاطر فرموده

ای بیشتر خواھید داشت. اصحاب عرض  ای کمتر و گریه بینم شما ھم ببینید، خنده می
 .)١(»بینیم بینید؟ فرمود: آتش و جھنم را می رسول خدا، مگر چه میای «کردند: 

دانم شما  اگر آنچه را که من می«کند که فرمود:  نقل می جابو درداء از رسول الله 
کردید و از ھول و ھراس این که  خندیدید و بیشتر گریه می دانستید کمتر می ھم می

 .»کردید رفتید و به درگاه خداوند التماس می ھا می به بیابان ،کنید یا خیر نجات پیدا می
ل و زنجیرھا ھمواره در زندگی روزمره تصاویر جھنم، حال و وضع جھنمیان که با غُ 

کند و اثر خود را بر  اند به ذھن مؤمنان خطور می ی جھنمی بسته شدهھا و سایر ابزار
 گذارد. کرد آنان میرفتار و عمل

آنان ھرگاه «گوید:  که خوف خدا را دارند می ھایی انسان در توصیف» سعید جرمی«
زنند، گویی  از وحشت فریاد می ،خورند که بیانگر اوصاف آتش جھنم است میای بر به آیه

 .)٢(»شان است اندازد و آخرت پیش چشمان شان طنین می ای آتش در گوش که ناله
است، زیرا این ی نافرمان خلق کرده ھا یھا و جنّ  خداوند، آتش جھنم را برای انسان

شوند. راه نجات  خواست میام وظیفه ھستند و در قبال آن بازدو گروه مکلف به انج
برای این دو گروه از موجودات، اطاعت از خداوند و پرھیز از نافرمانی اوست. رسول 

که گریه کردن از ترس خدا و برای رھایی از آتش و پناه  استبیان فرموده جاکرم 

 . به روایت انس.۴۲۶، حدیث شماره ۳۲۰، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -١
 .۳۴ف من النار، ص یابن رجب، التخو -٢
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دو «دھد:  رساند و آنان را از آتش جھنم نجات می بندگان سود می خداوند، بهبردن به 
کند. چشمی که در دل شب از  یک از آن دو را لمس نمی چشم ھست که آتش جھنم ھیچ

ماند و نگھبانی  ریزد و چشمی که برای رضای خدا، شب را بیدار می ترس خدا اشک می
 .)١(»دھد می

از خداوند بھشت را طلب کند، بھشت ھرکس سه بار «: در حدیث دیگر آمده است
گوید: خداوندا او را وارد بھشت کن و ھرکس سه بار از جھنم به خدا پناه ببرد،  می

 .)٢(»: خداوندا او را از آتش نجات بدهگوید جھنم می
جھنم ھم دارای طبقاتی عمیق است،  ،گونه که بھشت دارای درجاتی است ھمان

 خداوند فرموده است:

ۡ ٱإِنَّ ﴿ رۡ ٱِ�  ُمَ�ٰفِقِ�َ ل  ٱ كِ �َّ
َ
 .]۱۴۵[النساء:  ﴾١٤٥نَِصً�ا َولَن َ�َِد لَُهمۡ  �َّارِ ٱمَِن  َفلِ سۡ ۡ�

 . »مکان آن ھستندترین  خ و در پایینگمان منافقان در اعماق دوز بی«
ی مختلفی دارد به بعضی از بعضی دیگر ھا گونه که بھشت دروازه و ھمان

 ھای متفاوت است: دروازه ارزشمندترند، جھنم نیز دارای

ۡ�َعِ�َ ﴿
َ
ِ بَاٖب ّمِۡنهُ  ٤٣�نَّ َجَهنََّم لََموِۡعُدُهۡم أ

بَۡ�ٰٖب ّلُِ�ّ
َ
 ۡم ُجۡزءٞ لََها َسۡبَعُة �

ۡقُسومٌ   .]۴۴-۴۳[الحجر:  ﴾٤٤مَّ
و حتمًا دوزخ میعادگاه جملگی آنان است، دوزخ دارای ھفت در است و ھر دری «

با اعمال آیند و متناسب  دارد (که از آن به دوزخ در میای از آنان  بخش خاص و ویژه

 .»ایشان است) یدزشت و پل
کدام برای یکی از اعمال صالح تخصیص یافته، به گانه بھشت، ھر درھای ھشت

یکی از اعمال زشت و گناه  برایکدام گانه جھنم نیز ھر ھای ھفت ھمین صورت دروازه
 شود. بر روی اھل جھنم بسته می ی جھنمھا . دروازه)٣(آلود معین گشته است

﴿ ٞ ۡؤَصَدة  .]۸[الھمزة:  ﴾٨إِ�ََّها َعلَۡيِهم مُّ
 .»شیده و در بسته استگیرد که سرپو میا در بر آن آتشی ایشان ر«

 و گفته که حسن و غریب است. ۱۶۹، حدیث شماره ۹۶، ص ۳ج ترمذی، الجامع، -١
 .۲۶۹۱، حدیث شماره ۱۰۰، ص ۴ج ترمذی، الجامع -٢
 .۶۱ص  تخویف من النار،ابن رجب، ال -٣
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 ی: سفیان ثوری آیه

ۡ�َ�ُ ٱ ۡلَفَزعُ ٱَ� َ�ُۡزُ�ُهُم ﴿
َ
ٮُٰهُم  ۡ� ِيٱَ�َٰذا يَۡوُمُ�ُم  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَوَ�َتلَقَّ ُكنُتۡم  �َّ

 .]۱۰۳[األنبیاء:  ﴾١٠٣تُوَعُدونَ 
شان آیند  ھا را اندوھگین نسازد، و فرشتگان به استقبال وحشت بزرگ (قیامت) آن«

 .»»شد این ھمان روز تان است که به شما وعده داده می«(گویند:) 
ی جھنم ھا بسته شدن دروازه »فزع اکبر«منظور از «: گونه تفسیر نموده که اینرا 

ی چادرھایی از جنس آتش مانند  . آتش جھنم به وسیله)١(»اھل آن استبر روی 
 دارد. ی آتش را برای سوزاندن کافران نگه میھا یی سرپوشیده، زبانهھا داالن

 خداوند متعال فرموده است: 

ادُِ�َها﴿ َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
ٰلِِمَ� نَاًرا أ ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ

َ
 .)٢(]۲۹[الکھف:  ﴾إِ�َّآ أ

کند) و  طرف ایشان را احاطه میایم که (از ھر ستمگران آتشی را آماده کردهما برای «

 .»گیرد سراپرده آنان را در بر می
 آیات قرآنی جمعیت جھنمیان را بسیار زیاد تعیین کرده است:

ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم قَِطعٗ ﴿
ُ
َمآ أ َّ�

َ
ۡلِ ٱ ّمِنَ  اَك� ۡصَ�ُٰب  �َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ُهۡم �ِيَها  �َّارِ� ٱُمۡظلًِماۚ أ

ونَ   .]۲۷[یونس:  ﴾َ�ِٰ�ُ
پوشانده شده است آنان دوزخیانند و  شانھای ھایی تاریکی از شب چھره انگار با چادر«

 .»مانند جاودانه در آن می
کنند که گروھی از اھل توحید ھم در آتش  برخی از احادیث صحیح بیان می

آنگاه که به رحمت خداوند شفاعت شوند و  سوزند تا حدی که به ذغال تبدیل می می
 .)٣(شوند در آب حیات شستشو داده می گردند مؤمنان از آن خارج می

 یکی از خواص آتش جھنم آن است که ھم گرمای شدید دارد و ھم سرمای سخت:

ۗ ٱَوقَالُواْ َ� تَنفُِرواْ ِ� ﴿ ۚ� لَّۡو َ�نُواْ َ�ۡفَقُهونَ  ۡ�َّرِ َشدُّ َحّرٗ
َ
َم أ  .]۸۱[التوبة:  ﴾قُۡل نَاُر َجَهنَّ

میدان نبرد) حرکت نکنید (ای سوی  به گویند در گرما (ی سوزان تابستان و می«

 .۶۱ابن رجب، التخویف النار، ص  -١
 .۶۳ص  ۷ابن رجب، ھمان  -٢
 .۱۸۳، حدیث شماره ۱۶۷، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٣
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تر (از  تر و سوزان فھمیدند که آتش جھنم گرم مبر! بدانان) بگو: اگر دانا بودند میپیغ

 .»ی جھان) استھا آتشستان و از ھمه گرمای تاب
این آتشی که بنی آدم در «فرمود:  جدر صحیح بخاری و مسلم نقل شده که پیامبر 

کنند فقط یک جزء از آتش جھنم است که ھفتاد برابر از این آتش  دنیا روشن می
گیرد و ھرگاه اھل  . ثابت شده که آتش جھنم تا نصف ھر روز شدت می)١(»تر است گرم

ی آنان را به ذغال تبدیل  گردد و ھمه آن افزوده می شوند بر شدت جھنم وارد آن می
کند، پس از آن که دیگر چیزی برای سوخت آن باقی نماند، جھنمیان دوباره زنده  می
 آید... شان می شوند و جھنم به سراغ می

 خداوند فرموده است:

 .]۹۷[اإلسراء:  ﴾�َسعِ�ٗ  َ�ُٰهمۡ زِدۡ  َما َخَبۡت ُ�َّ ﴿
زبانه آتش (به سبب سوختن گوشت و استخوان ایشان) فروکش کند (با  ھر زمان که«

 .»افزاییم می شان ) بر زبانه آتششان تجدید گوشت و استخوان
آلود و جوش و خروشی خاص است که در کالم خدا این  جھنم دارای صدای خشم

 چنین وصف شده است:

﴿ ۡ�
َ
َب بِٱَتدۡ َوأ اَعةِنَا لَِمن َكذَّ ْ لََها  ١١َسعًِ�ا لسَّ َ�نِۢ بَعِيٖد َسِمُعوا ۡ�ُهم ّمِن مَّ

َ
إَِذا َر�

 .]۱۲-۱۱[الفرقان:  ﴾١٢َ�َغيُّٗظا َوزَ�ِٗ��
ھنگامی  .ور و سوزانی آماده کردیم ما برای کسی که قیامت را دروغ بداند، آتش شعله«

 .»دشنون بیند، صدای خشم آلود و جوش و خروش آن را می که ایشان را از دور می

﴿ ٓ ۡلُقواْ �ِيَها َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا َوِ�َ َ�ُفورُ  إَِذا
ُ
 .]۷: ک[المل ﴾٧�

 .»شنوند زند و غّرشی از آن می شوند، تنوره می ھرزمان که به دوزخ انداخته می«
آب آن داغ و وم) و ده که ھوای جھنم گرم و سوزان (َسمقرآن کریم بیان نمو
 بسیار غلیظ و سیاه بر آن جا سایه افکنده است:حرارت و جوشان است و دودی پر

ۡص ﴿
َ
َمالِ َ�ُٰب ٱَوأ ۡص  َمآ  لّشِ

َ
َمالِ ٱُب َ�ٰ أ َوِظّلٖ ّمِن  ٤٢ِ� َسُموٖ� وََ�ِي�ٖ  ٤١لّشِ

 .]۴۴-۴۱[الواقعة:  ﴾٤٤�َّ بَارِٖ� َوَ� َكرِ��ٍ  ٤٣َ�ُۡمو�ٖ 

، حدیث ۲۱۸۴، ص ۴ج و مسلم، ۳۲۶۵، حدیث شماره ۳۳۰، ص ۶ج بخاری، به شرح فتح الباری، -١
 .۲۸۴۳شماره 
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ھای آتش  شعلهشان!) آنان در میان  ؟! (بدا به حالییھا ! چه سمت چپیھا سمت چپی«
ھای بسیار سیاه و گرم قرار خواھند  و آب جوشان به سر خواھند برد و در سایه دود

 .»ای گرفت نه خنک است و نه مفید فایده
 ھا نجات دھد. ی این عذاب خداوند به فضل و کرم خود ما را از ھمه

آنان ھای  ھا و غذا آیات قرآنی ھمچنین از بسته شدن کافران در آتش، نوع عذاب
 د:ندھ خبر می

ۡغَ�ٰٗ� ﴿
َ
ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َسَ�ِٰسَ�ْ َوأ

َ
 .]۴[اإلنسان:  ﴾٤َوَسعًِ�ا إِ�َّآ أ

 .»ایم ھا و آتش فروزان دوزخ را آماده کرده ما برای کافران زنجیرھا و غل«

نَ�اٗ� ﴿
َ
ۡ�نَآ أ ةٖ  َذا َوَطَعاٗما ١٢وََجِحيٗما إِنَّ َ�َ ِ�ٗما وََعَذابًا ُغصَّ

َ
 .]۱۳-۱۲[المزمل:  ﴾١٣أ

و عذاب  یگلوگیرنزد ما غل و زنجیرھا و آتش سوزان دوزخ است و ھمچنین خوراک «

 .»دردناکی موجود است
بسته  شان آتش با غل و زنجیرھایی در دستان و گردنکه اھل استبیان کرده قرآن

آتش را از خود  گردد تا نتوانند گرمای آویخته می شان به گردن شان شوند و دستان می
 یشان به استقبال آتش بروند:ھا دور کنند، بلکه با چھره

َ�َمن َ�تَِّ� بِوَۡجِههِ ﴿
َ
ْ َما ُكنُتۡم  ۡلقَِ�َٰمةِ�ٱيَۡوَم  ۡلَعَذابِ ٱُسوَٓء  ۦأ ٰلِِمَ� ُذوقُوا َو�ِيَل لِل�َّ

 .]۲۴[الزمر:  ﴾٢٤تَۡ�ِسُبونَ 
سازد، (ھمانند  (از خود) دور میاش سختی عذاب روز قیامت را  که با چھره آیا کسی «

 بچشید (کیفر) آنچه را که بدست«شود:  بھشتیان ھستند؟!) و به ستمکاران گفته می

  .»»آوردید می
 شوند: یی از جنس آھن سرکوب میھا ی تازیان اھل جھنم به وسیله

َ�ِٰمُع ِمۡن َحِديدٖ ﴿ ْ ِمۡنَها ٢١َولَُهم مَّ ُرُجوا ن َ�ۡ
َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ ْ �ِيَها  ُ�ََّما ِ�يُدوا

ُ
ِمۡن َ�ّ�ٍ أ

 .]۲۲-۲۱[الحج:  ﴾٢٢ۡ�َِر�قِ ٱَوُذوقُواْ َعَذاَب 
زمان که رکوبی) ایشان (آماده شده) است ھرھایی از آھن برای (زدن و س و تازیانه« 

 .»آتش برھانند بدان برگردانده شونددوزخیان بخواھند خویشتن را از غم و اندوه عظیم 
شوند، ھمدیگر را  ھا با یکدیگر درگیر می که جھنمی استخداوند متعال فرموده

ھای سنگی و شیاطین جن و انس بیزاری  کنند، از ھم متنفرند و از بت نفرین می
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 که خدایان مشرکان ھمراه آنان در جھنم خواھند بود: استجویند. خداوند فرموده می

ۡ�َن َما ُكنُتۡم َ�ۡعُبُدونَ  ٩١َغاوِ�نَ لِلۡ  ِحيمُ �َۡ ٱَو�ُّرِزَِت ﴿
َ
ِ ٱِمن ُدوِن  ٩٢َو�ِيَل لَُهۡم � َّ� 

ونَ  ۡو يَنَتِ�ُ
َ
ونَُ�ۡم أ وَُجُنوُد إِبۡلِيَس  ٩٤نَ ۥۡلَغاوُ ٱفَُكۡبِكُبواْ �ِيَها ُهۡم وَ  ٩٣َهۡل يَنُ�ُ

ۡ�َُعونَ 
َ
ْ َوُهۡم �ِيَها َ�َۡتِصُمونَ  ٩٥أ ِ ٱتَ  ٩٦قَالُوا َّ�  ٰ ا لَِ� َضَ� بِ�ٍ إِن ُكنَّ إِۡذ  ٩٧ٖل مُّ

َضلََّنآ إِ�َّ  ٩٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ�َُسّوِ�ُ�م بَِرّبِ 
َ
 .]۹۹-۹۱[الشعراء:  ﴾٩٩لُۡمۡجرُِمونَ ٱَوَمآ أ

شود آنجا ھستند  شود و بدیشان گفته می و دوزخ برای گمراھان آشکار گردانده می«
ھا (در برابر  کردید؟ (معبودھای) غیر از خدا، آیا آن معبودھایی که پیوسته عبادت می

رو ھستید و ھستند) شما را کمک  هھایی که اکنون با آن روب این شدائد و سختی
دھند؟ پس از آن آنان (که پرستش شوندگان گمراه  کنند یا خویشتن را یاری می می

شوند و جملگی لشکریان  ساز) ھمراه گمراھان، پیاپی به دوزخ سرنگون افکنده می
گویند به خدا سوگند ما در گمراھی  پردازند و می کشمکش میاھریمن آنان در آنجا به 

را  دانستیم و ما آشکاری بودیم و آن زمان که ما شما را با پروردگار جھانیان برابر می

 .»جز بزھکاران گمراه نکرده است
یشان ھا در قرآن آمده که زنجیرھای کافران بسیار طوالنی و آنان را بر روی چھره

 کشند: می

ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ�  ٣١َصلُّوهُ  ۡ�َِحيمَ ٱُ�مَّ  ٣٠َ�ُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ﴿
 .]۳۲-۳۰[الحاقة:  ﴾٣٢ۡسلُُكوهُ ٱفَ 
او را بگیرید و به غل و بند و  :فرماید) (خدا به فرشتگان نگھبان دوزخ دستور می«

بکشید  زنجیرش کشید و سپس او را به دوزخ بیندازید سپس او را با زنجیری ببندید و

 .»که ھفتاد ذراع درازا دارد

ٰ وُُجوهِِهمۡ  �َّارِ َحُبوَن ِ� ٱَم �ُسۡ يَوۡ ﴿  .]۴۸[القمر:  ﴾٤٨ُذوقُواْ َمسَّ َسَقرَ  َ�َ
شود)  شوند (و بدیشان گفته می ین کشیده میروزی داخل آتش، بر رخساره، روی زم«

 .»دوزخ را پسودهبچشید لمس و 
ی جھنم این است که آنان را تا باالترین نقطه آن ھا یکی دیگر از نمونه عذاب

 کنند. برند و از آن جا به پایین پرتاب می می

رۡ ﴿
ُ
 .]۱۷[المدثر:  ﴾١٧َصُعوًدا ۥهُِقهُ َسأ

 .»امیدارم به باال رفتن از گردنه و به زودی او را«
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ھرکس که خود را از باالی یک «کند که فرمود:  روایت می جاز پیامبر  سابو ھریره 
کوه پایین بیندازد و خودکشی کند، در حقیقت در آتش جھنم افتاده و برای ھمیشه در 

چرخند و دل و  . عالوه بر این، آنان ھمانند سنگ آسیاب می)١(»ماند آن می
 شود. در حدیث آمده است: ایشان ھمراه آن کشیده میھ دهرو

اش در  اندازد، در این حال، دل و روده آورند و در آتش می روز قیامت، مردی را می«
گوشی که به سنگ آسیاب وصل است و دور آن ریزد، آنگاه ھمانند دراز آتش می

شوند و  اف او جمع میطرکند. اھل آتش در ا چرخد، شروع به چرخیدن می می
که مردم را  گونه بر سرت آمده است، آیا تو نبودی گویند: ای فالنی! چه شده چرا این می

گوید: من این کار را  نمودی؟ و او می نھی می ھا کردی و از بدی به خوبی امر می
 .)٢(»کردم اساس آن رفتار نمیکردم اما خودم بر می

ای که توانایی  به گونه دھند گاھی جھنمیان را در مکانی بسیار تنگ قرار می
 کمترین حرکتی را نخواھند داشت:

﴿ ٓ لۡ  �َذا
ُ
َقرَّ ا َضّيِقٗ َها َمَ��ٗ ُقواْ ِمنۡ �  .]۱۳[الفرقان:  ﴾١٣�اْ ُهَنالَِك ُ�ُبورٗ �َِ� َدَعوۡ ا مُّ

شوند در  مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده میمی که ایشان، با غل و زنجیر، به ھنگا«

 . »کنند) خوانند (و آرزوی نابودی می دھند) و مرگ را به فریاد می جا (واویال سر میآن
 توانند فریاد بزنند: آنان فقط می

 .]۳۷[فاطر:  ﴾َطرُِخوَن �ِيَهايَۡص  َوُهمۡ ﴿
 .»آورند آنان در دوزخ فریاد برمی«

 میرند: شود، اما نمی می شان آید و باعث شکنجه و عذاب مرگ نیز به سراغ آنان می

﴿ 
ۡ
ۡ ٱ �ِيهِ َو�َأ ِ َمَ�نٖ  ُت َموۡ ل

ٓ  َوَما ُهَو بَِمّيِٖت�  ِمن ُ�ّ  ﴾َعَذاٌب َغلِيٞظ  ۦ�ِهِ َوِمن َوَرا
 .]۱۷[إبراھیم: 

 میرد (تا از آنچه بدان مبتال است نمی آورد و حال این که مرگ از ھر سو بدو روی می«

 .»نجات یابد

 .۱۰۹، حدیث شماره ۱۰۴، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -١
 .۱۰، باب ۹۰، ص ۴ج بخاری، الصحیح، -٢
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خبر  ھا ی دیگر نیز برای اھل جھنم مھیا گشته که جز خداوند کسی از آنھا عذاب
 ندارد:

زۡ  ۦٓ هِ َشۡ�ِ  ِمن َوَءاَخرُ ﴿
َ
 .]۵۸ص:  [ ﴾٥٨جٌ َ�ٰ أ

 .»ی دیگری از این قبیل دارندھا یفراین نوع ک و جز«
توانند خدا را  شکنجه برای دوزخیان آن است که نمیترین  ترین و سخت اما بزرگ

 گیرد: ببینند، و او بر آنان خشم می

﴿ ٓ ّ�ِِهمۡ  إِ�َُّهمۡ  َ�َّ ََّمحۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  َعن رَّ ْ ١٥ُجو�ُونَ ل ُهۡم لََصالُوا  ﴾١٦ۡ�َِحيمِ ٱُ�مَّ إِ�َّ
 .]۱۶-۱۵[المطففین: 

اند) از (رحمت)  قطعًا ایشان در آن روز (به سبب کارھایی که کردهھرگز! ھرگز! «
مطرودند سپس آنان  )محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفریدگارشان شان پروردگار

 .»سوزند و بدان میگردند  داخل آتش دوزخ می
 خورند تا سیر شوند، آن گاه می »زّقوم«در قرآن بیان شده که اھل دوزخ از درخت 

بروی آن آبی بنوشند، پس  خواھند آید، می ھا به جوش می اند در شکم آن خوردهآنچه 
از آن مایع داغ به خوردشان  ،ست آب ننوشیدهھا ھمانند شتری تشنه که مدت

ھاست از گرمای آن  شوند بلکه ھرچه درون آن ھرگز سیراب نمیدھند، اما نه تنھا  می
 گردد: ذوب می

�ِيمِ ٱَطَعاُم  ٤٣لزَّقُّومِ ٱإِنَّ َشَجَرَت ﴿
َ
َكَغۡ�ِ  ٤٥ۡ�ُُطونِ ٱَ�ۡغِ� ِ�  لُۡمۡهلِ ٱكَ  ٤٤ۡ�

 .]۴۶-۴۳[الدخان:  ﴾٤٦ۡ�َِميمِ ٱ
ھا  کمخوراک گناھکاران است ھمچون فلز گداخته در ش ،ومقطعًا درخت زقّ «

 .»جوشد جوششی ھمچون آب گرم و داغ می
 ی: پس از تالوت آیه جیک بار پیامبر 

َها ٱَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ � ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا سۡ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢لُِمونَ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

 .]۱۰۲[آل عمران: 
پروا  ـ اوست از پروا کردن ۀستیشا که گونه آنـ  اللهاز  ،دیا آورده مانیا که  یکسان یا«

 .»دیرینمجز در مسلمانی و  کنید،

 



 ١٧٥ بخش اول (باب دوم: تربیت با توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان)

گرداند،  به دنیا بیفتد، زندگی اھل زمین را تباه می »زّقوم«اگر یک قطره از فرمود: 
 .)١(پس وای به حال کسی که خوراک او زقوم باشد

و خدای تعالی بیان فرموده که خوراک ساکنان جھنم از جنس گیاھی خشک 
شود و  کند بلکه باعث رفع گرسنگی ھم نمی خاردار است که نه تنھا بدن را تغذیه نمی

 .)٢(گیرد گلوی آنان را می
ھای آنان  شوند که با تمام عذاب اھل جھنم به حدی گرسنه می«فرمود:  جپیامبر 
گردد و  پذیرفته می شان کند، آنان از شدت گرسنگی غذای گلوگیر درخواست برابری می

بلعیدند، پس شراب  می اھای گلوگیر ر ی شراب، لقمه آورند که در دنیا به وسیله اد میبه ی
ی ھا یی مخصوص با قالبھا خواھند و در پاسخ آنان آبی داغ و جوشان را در ظرف می

شود، آن را به  شان نزدیک میھای دھند. ھنگامی که این آب داغ به چھره آھنی به آنان می
 .)٣(»گردد ی آنان تکه تکه می خوردن آن دل و رودهسوزاند و با  شدت می

خداوند متعال شراب اھل دوزخ را، حمیم (آب جوشان)، غّساق (بسیار سرد) صدید 
 یه فلز گداخته) نامیده و فرموده:(خونابه) و مھل (شب

ابًادٗ �َّ يَُذوقُوَن �ِيَها بَرۡ ﴿ اٗ�ا ٢٤ا َوَ� َ�َ  .]۲۵-۲۴[النبأ:  ﴾٢٥إِ�َّ َ�ِيٗما وََغسَّ
 نوشند و لیکن آب چشند و نه نوشیدنی گوارایی می در آن جا نه ھوای خنکی می«

 .»نوشند ی [دوزخیان] را می و خونابه جوشان و سوزان و زردابه

ْ بَِمآ �ن �َسۡ ﴿ ْ ُ�َغاثُوا ۡ َكٱ ءٖ َتغِيُثوا ۡ وِي ٱ�َشۡ  لِ ُمهۡ ل ۚ ل اُب َس ٱبِئۡ  وُُجوهَ َ ٓ  ل�َّ  َءۡت َوَسا
 .]۲۹[الکھف:  ﴾َ�َفًقاُمرۡ 
آورند (که آب) با آبی ھمچون فلز گداخته به اگر در آن آتش سوزان فریاد بر«

 .»ای نوشابه کند چه بد ھا را بریان می فریادشان رسند که چھره

 .]۱۷[إبراھیم:  ﴾ۥ�ُِسيُغهُ  يََ�ادُ  َوَ�  ۥَ�َتَجرَُّعهُ ﴿
به ناچار و با رنج [شود و او آن را  ای نوشانده می در دوزخ به آن فرد جھنمی، خونابه«

 .»ھیچ وجه برایش گوارا نخواھد بود و به نوشد جرعه جرعه می ]بسیار

 و گفته که صحیح است. ۷۰۷، ص ۴ج ترمذی، السنن، -١
 .۱۳-۱۲غاشیه و مزمل  ۷-۶مضمون آیات  -٢
 .۷۰۷، ص ۴ج ۷ترمذی، السنن  -٣
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خداوند با خود عھد بسته که خود شرابخوار را از «: در حدیث صحیح آمده است که
(طینه الخبال) بنوشاند. اصحاب گفتند: ای پیامبر! (طینه الخبال) چیست؟ فرمود: 

 .)١(»حاصل از سوختن جھنمیان ھا یا ھمان چرکاب و کثافتعرق اھل دوزخ 
آب سردی نوشید، پس از آن به شدت به گریه  سه بن عمر روایت شده که عبداللّ 

ای از کتاب خدا  ی تو شد؟ گفت: به یاد آیه به او گفتند: چه چیز باعث گریه .افتاد
 افتادم که فرموده:

شۡ تَ  َما �َشۡ َو�َۡ�َ  َنُهمۡ وَِحيَل بَيۡ ﴿
َ
ۚ َياِعِهم ّمِن َ�بۡ ُهوَن َكَما فُعَِل بِأ  َ�نُواْ ِ� َشّكٖ  إِ�َُّهمۡ  ُل

رِ�بِۢ   .]۵۴[سبأ:  ﴾٥٤مُّ
ی آب سرد و گوارا اشتھا  و به یادم افتاد که اھل دوزخ ھیچ چیز را به اندازه

 گویند: کند که به اھل بھشت می کنند، زیرا خداوند از زبان آنان نقل می نمی

ۡص  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡص  �َّارِ َ�ُٰب ٱأ

َ
نۡ  نَّةِ�َۡ َ�َٰب ٱأ

َ
ْ َعلَيۡ  أ �ِيُضوا

َ
ۡ َنا ِمَن ٱأ ٓ ل وۡ  ءِ َما

َ
ا  أ ِممَّ

ُ َرزَقَُ�ُم ٱ  .]۵۰[األعراف:  ﴾�َّ
مقداری از آب یا چیزھایی که خداوند  زنند که دوزخیان باالی جنتیان صدا می«

 .»عطا کنید شما فرموده است به ما قسمت
 اھل جھنم فرموده است: خداوند در مورد لباس

ِينَ ٱفَ ﴿ َعۡت  َ�َفُرواْ  �َّ  .]۱۹[الحج:  ﴾نَّارٖ  ّمِن �َِيابٞ  لَُهمۡ  ُ�ّطِ
 )شان آتش دوزخ را تھیه دیده و انگار آتش آن کسانی که کافرند (خداوند برای«

از آتش بریده (و دوخته)  ی (است که به تن آنان چسپیده بوده و) برای آنانھا جامه

 .»شده است
 و

ا�ِيلُُهم ّمِن قَِطَرانٖ ﴿  .]۵۰[إبراھیم:  ﴾٥٠�َّارُ َ�ٰ وُُجوَهُهُم ٱَوَ�غۡ  َ�َ
 .»است ]مس گداخته[ایشان از قطران  ھای پیراھن«

خواند قبل از مرگ توبه  اش نوحه می اگر زنی بر مرده«: در حدیث صحیح آمده است
ھنی از جنس مس گداخته بر تن شود که پیرا روز قیامت در حالی زنده می ،نکند

 .۲۰۰۲، حدیث شماره ۱۵۸۷، ص ۳ج مسلم، الصحیح، -١

 

                                         



 ١٧٧ بخش اول (باب دوم: تربیت با توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان)

 و لحاف آنان نیز از جنس آتش است. خداوند فرموده: تشک .)١(»دارد
ٰلِِم�َ زِي ٱَوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡ  َغَواٖش�  قِِهمۡ َوِمن فَوۡ  لَُهم ّمِن َجَهنََّم ِمَهادٞ ﴿ [األعراف:  ﴾٤١ل�َّ

۴۱[. 
ن ینچنیو ا، است ھایی از آتش برای آنان (در دوزخ) بستری از آتش و بال پوش«

 .» میدھ یفر میستمکاران را ک
یشان زشت و ھا دیث صحیح آمده که جسم جھنمیان بزرگ شده و صورتاحادر 

ی کوه  دندان آسیاب و پیشین شخص کافر به اندازه: فرمود جگردد. پیامبر  قبیح می
ھای شخص کافر به  ی شانه فاصله«. ھمچنین فرموده که: )٢(»گردد احد بزرگ می

تواند آن را طی  شود که یک سوار کار ماھر و سریع در سه روز می ای بزرگ می اندازه
 . خداوند ھم فرموده است:)٣(»کند

 .]۱۰۴[المؤمنون:  ﴾١٠٤�ِيَها َ�ٰلُِحونَ  َوُهمۡ  �َّارُ َفُح وُُجوَهُهُم ٱتَلۡ ﴿
گیرد و آنان در میان دوزخ چھره  ھای ایشان را فرا می ھای آتش دوزخ صورت شعله«

 .»برند ھم کشیده (و پریشان و ناالن) به سر میدر 
مانند چھره درھم کشیدن افراد جھنمی که «گوید:  در این باره می سابن مسعود 

شود و  ظاھر می شانیھا کنند و در این حال دندان سرشان را با آتش شانه می
 .)٤(»گردد چروک می شانیھا لب

از ھر بار سوخت، دوباره متعال بیان فرموده که پوست اھل آتش پس خداوند 
 شود: روئیده می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ� � ْ لۡ  � ُ�ََّما نَِضَجۡت نَارٗ  لِيِهمۡ َف نُۡص َ�ٰتَِنا َسوۡ َ�َفُروا  َ�ُٰهمۡ ُجلُوُدُهم بَدَّ
 .]۵۶[النساء:  ﴾َعَذاَب لۡ َها ِ�َُذوقُواْ ٱُجلُوًدا َ�ۡ�َ 

اند.  و انبیاء ما را تکذیب نمودهکه آیات و دالئل ما را انکار کرده  گمان کسانی بی«
زمان که سوزانیم ھر گردانیم و بدان می سرانجام ایشان را به آتش شگفتی وارد می

 .۹۳۴، حدیث شماره ۶۴۴، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -١
 .۲۸۵۱، حدیث شماره ۲۱۸۹، ص ۴ج الصحیح،مسلم،  -٢
حدیث شماره  ۷ ۲۱۸۹، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۵۱، باب ۲۰۱، ص ۷ج بخاری، الصحیح، -٣

۲۸۵۲. 
 .۱۲۵ابن رجب، التخویف، من النار، ص  -٤
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آن قرار جای  به ی دیگریھا ی (بدن) آنان بریان و سوخته شود پوستھا پوست

 .»دھیم تا مزه عذاب را بچشند می
ی رقرار دارد و درد بیشتاین بدان خاطر است که مراکز احساس اولیه بر روی پوست 

 ھای متفاوتی ھستند. کنند. اھل آتش به تناسب اعمال خود دارای عذاب احساس می
پا،  »قوزک«آتش دوزخ برخی از جھنمیان را تا «در حدیث صحیح آمده است: 

 .)١(»گیرد ھا، برخی را تا کمر و برخی را تا گردن فرا می برخی را تا زانوھای آن
عذاب را در دوزخ ترین  کسی که کم«: یگری فرموده استد یدر حدیث جپیامبر 
کند [و به حدی گرمای آن زیاد است]  و بندھایی از جنس آتش به پا می ھا دارد کفش

 .)٢(»آید در اثر آن مغز سرش به جوش میکه 
آورند و به  ی دنیایی اھل آتش را میھا روز قیامت نعمت«در صحیح مسلم آمده که: 

شود: ای  گفته می ]به اھل آتش[برند تا نابود گردد. آن گاه  فرو میطور کامل در آتش 
اید؟ آنان ھم  مند شده اید؟ و آیا ھرگز از نعمتی بھره کنون خیری دیدهبنی آدم آیا تا

. ھمان طور که بیان شد، قرآن )٣(»ایم کنون خیری ندیدهند سوگند تاگویند: به خداو می
به تفاوت عذاب اھل جھنم تصریح کرده است. برخی مانند فرعون و پیشوایان کفار و 

چنین  ،دھند خوانند و به جھنم سوق می کفر فرا میسوی  به گران باطل که مردم را دعوت
 عذاب و شکنجه را خواھند داشت، قرآن فرموده است:ترین  کسانی بیشترین و سخت

اَعةُ َم َ�ُقوُم ٱوۡ َو�َ ﴿ دۡ  لسَّ
َ
َشدَّ ٱَعوۡ فِرۡ  اْ َءاَل ِخلُوٓ أ

َ
 .]۴۶[غافر:  ﴾َعَذابِ لۡ َن أ

دھد) خاندان  شود (خداوند به فرشتگان دستور می و اما روزی که قیامت برپا می«

 .»دین را به شدیدترین عذاب دچار سازفرعو

ِينَ ٱ﴿ واْ َعن َسبِيِل  �َّ ْ َوَصدُّ ِ ٱَ�َفُروا بَِما َ�نُواْ  َعَذاِب لۡ َق ٱا فَوۡ َعَذابٗ  َ�ُٰهمۡ زِدۡ  �َّ
 .]۸۸[النحل:  ﴾٨٨ِسُدونَ ُ�فۡ 
 شان دارند، عذابی بر عذاب ورزند (مردمان را) از راه خدا باز می که کفر می کسانی«

 .»گردانیم) نمایند (مجازات ایشان را مضاعف می افزائیم (و) در برابر فسادی که می می

 .۲۸۴۵، حدیث شماره ۲۱۸۵، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۲۱۳، حدیث شماره ۱۹۶، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٢
 .۲۸۰۷، حدیث شماره ۲۱۶۲، ص ۴ج الصحیح،مسلم،  -٣
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بیان فرموده که اگر کفار در دنیا عمل نیکی از آنان صادر شود، قبل  جرسول اکرم 
 ای برای قیامت نداشته باشند. شود تا حسنه از مرگ به آنان پاداش داده می

خداوند به نسبت کمترین نیکی به مؤمنان ظلم «: در صحیح مسلم چنین آمده
اما کافران در دنیا دھد و ھم در آخرت.  ھم در دنیا به آنان پاداش می ،کند نمی

اند خواھند گرفت تا ھنگام ورود  ی تمام کارھای نیکی را که برای خداوند کرده نتیجه
 .)١(»نمانده باشد که در قبالش پاداش گیرندای  به قیامت ھیچ حسنه

کم شود، خداوند  شان خواھند که از عذاب کنند و می اھل دوزخ پیوسته دعا می
 فرموده است:

ِ ٱَوقَاَل ﴿ ْ دۡ ٱِ�ََزنَةِ َجَهنََّم  �َّارِ ٱِ�  ينَ �َّ ا ّمَِن مٗ َ�نَّا يَوۡ  ُ�َّفِۡف  َر�َُّ�مۡ  ُعوا
ِ  ٤٩َعَذابِ لۡ ٱ �ِيُ�ۡم رُُسلُُ�م ب

ۡ
َو لَۡم تَُك تَأ

َ
� قَالُواْ فَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت� ٱقَالُٓواْ أ ْۗ ٱقَالُواْ بََ�ٰ َوَما  ۡدُعوا

 .]۵۰-۴۹[غافر:  ﴾٥٠إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٍ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱُدَ�ُٰٓؤاْ 
گویند شما از پروردگارتان درخواست کنید که یک  دوزخیان به نگھبانان دوزخ می«

ند: آیا گوی روز (بلی فقط یک روز) عذاب ما را از ما بردار. نگھبانان دوزخ به آنان می
گویند: آری  آوردند؟ می ھای روشن و دالئل آشکار را برای شما نمی شما آیه انمبرپیغ
 رسد و جایی نمی است کنید ولی درخواست کافران (بهپس خودتان درخو گویند: می

 .»نداردای  ست و) جز سردرگمی نتیجهفایده ا بی
گردند.  میامید  آنان ھمواره خواستار خروج از آتش جھنم ھستند اما در نھایت نا

این مسئله در احادیث فراوانی بیان شده که آنان از نگھبانان جھنم درخواست شفاعت 
کنند، اما ھم نگھبانان جھنم و ھم خداوند از پذیرش آن امتناع  نزد باری تعالی را می

 کنند: ورزند. آنان درخواست خود را در ابتدا چنین مطرح می می

ْ َر�ََّنا َغلََبۡت ﴿ ا قَوۡ َنا ِشقۡ َعلَيۡ  قَالُوا ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها فَإِۡن  ١٠٦ّلِ�َ ا َضآمٗ َوُ�َنا َوُ�نَّ
َ
ٓ أ َر�ََّنا

 .]۱۰۷-۱۰۶[المؤمنون:  ﴾١٠٧ۡدنَا َفإِنَّا َ�ٰلُِمونَ عُ 
گویند پروردگارا! بدبختی ما (که ناشی از انجام معاصی بود) بر ما چیره گشته بود  می«

گر و ا دور! ما را از آتش دوزخ بیرون بیاپروردگارا .و ما مردمان گمراھی بودیم

 .»برگشتیم، ما ستمگر خواھیم بود

 .۲۸۰۸، حدیث شماره ۲۱۶۲، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
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 دھد: پاسخ می گونه ند ایناما خداو

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱقَاَل ﴿  .]۱۰۸[المؤمنون:  ﴾١٠٨�ِيَها َوَ� تَُ�ّلُِمونِ  وا
 .»در آن! و با من سخن مگوئید بتمرگیدگوید:  خداوند (بدیشان) می«

گردند و شروع به ناله و شیون و آه و حسرت  نده میکدر این حال مأیوس و سراف
امیدوارند، تا این که به آنان اعالم . دوزخیان ھمیشه به خروج از آتش )١(کنند می
است. در  شود که حکم جاودانگی برای ایشان صادر شده و مرگ ھم قربانی گشته می

گردد و حزن  در این ھنگام شادی اھل بھشت افزون می«صحیحین چنین آمده است: 
 .)٢(»شود و اندوه اھل آتش بیشتر می

گونه به  اکنان بھشت اینن با سی اعراف برخی از گفتگوھای دوزخیا سوره در
 گویند: تصویر کشیده شده است: اھل بھشت به دوزخیان می

ۡص  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡص  نَّةِ�َۡ َ�ُٰب ٱأ

َ
ن َقدۡ  �َّارِ َ�َٰب ٱأ

َ
 ا َ�َهۡل َنا َحقّٗ نَا َما وََعَدنَا َر�ُّ وََجدۡ  أ

ا وََعَد َر�ُُّ�مۡ  ۖ َحقّٗ  وََجدتُّم مَّ ْ َ�َعمۚۡ  ا ذََّن ُمَؤّذُِنۢ  قَالُوا
َ
ن لَّعۡ  َنُهمۡ بَيۡ  فَأ

َ
ِ َنُة ٱأ َّ�  َ�َ

ٰلِِم�َ ٱ  .]۴۴[األعراف:  ﴾٤٤ل�َّ
مان به ما وعده  آنچه را که پروردگار«زنند که:  واھل بھشت، اھل دوزخ را صدا می «

تان به شما وعده  داده بود، (ھمه را) حق یافتیم، پس آیا شما (نیز) آنچه را پروردگار
ھا ندا دھد که:  ای در میان آن پس ندا دھنده». آری«گویند: ». ود؛ حق یافتید؟!داده ب

 .»!بر ستمکاران باد خداوندلعنت «
 :آورند که دوزخیان نیز فریاد می

ۡص  َونَاَدىٰٓ ﴿
َ
ۡص  �َّارِ َ�ُٰب ٱأ

َ
نۡ  نَّةِ�َۡ َ�َٰب ٱأ

َ
ْ َعلَيۡ  أ �ِيُضوا

َ
ۡ َنا ِمَن ٱأ ٓ ل وۡ  ءِ َما

َ
ا  أ ِممَّ

ُۚ َرزَقَُ�ُم ٱ َ اْ إِنَّ ٱقَالُوٓ  �َّ َمُهَما َ�َ  �َّ  .]۵۰[األعراف:  ﴾٥٠َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَحرَّ
زنند که: مقداری از آب یا از چیزھایی که خداوند  دوزخیان بھشتیان را صدا می«

گویند: خداوند آب و چیزھای  قسمت شما فرموده است به ما عطا کنید، بھشتیان می

 .»کرده است قدغن بھشت را بر کافران

 .۲۵۸۶، حدیث شماره ۷۰۸، ص ۴ج ترمذی، السنن، -١
 .۲۸۵۰، حدیث شماره ۲۱۸۹، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۵۱، باب ۲۰۰، ص ۷ج بخاری، الصحیح، -٢
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اند  ، که جزو علمای تابعین ھستند، بیان کرده»قتاده سدوسی«و  »عامر شعبی«
توانند از طریق آن، دوزخیان را  یی است که ساکنان آن میھا که: بھشت دارای پنجره

اید در حالی که ما  شما چرا جزو شقاوتمندان شده«گویند:  مشاھده کنند و به آنان می
: ما شما را به انجام گویند وارد بھشت گشتیم، آنان در پاسخ میبه فضل راھنمایی شما 

نھی  ھا دادیم و شما را از بدی کردیم، اما خود آن را انجام نمی ھا امر می خوبی
 .)١(»کشیدیم کردیم اما خود از انجام آن دست نمی می

عذاب جھنم بسیار خشمگین و  که خزانه داران و فرشتگان استدر قرآن بیان شده
 :گیر ھستند سخت

َ ُصوَن ٱ�َّ َ�عۡ  ِشَدادٞ  �َِكٌة ِغَ�ٞظ َها َمَ�ٰٓ َعلَيۡ ﴿ َمَرُهمۡ  َمآ  �َّ
َ
 ﴾َمُرونَ َعلُوَن َما يُؤۡ َو�َفۡ  أ

 .]۶[التحریم: 
گیر و زورمند و توانا ھستند از  اند که خشن و سخت فرشتگانی بر آن گمارده شده«

کنند و ھمان چیزی را انجام  بدیشان دستور داده است نافرمانی نمیآنچه  خدا در

 .»اند دھند که بدان مأمور شده می
 د:ننام دار »زبانیه«در واقع آنان ھمان مأموران جھنم ھستند که 

�َا�َِيةَ ٱَسَنۡدُع  ١٧َيۡدُع نَادِيَُهۥفَلۡ ﴿  .]۱۸-۱۷[العلق:  ﴾١٨لزَّ
بطلبد (نه او را در  را صدا بزند و به کمکبگذار او ھمنشینان و ھم مجلسان خود «

زنیم (تا او را به  دوزخ را صدا می بدھند) ما بزودی فرشتگان مأمور جنگ با مؤمنان یار

 .»اندازند) دوزخ ببرند و به ژرفای آن بی
پرستان پلی بر روی جھنم قرار داده فرموده است که برای یکتا ج خدارسول 

اند: بر  عبور کنند، بخاری و مسلم چنین روایت کرده تا از آن »صراط«نام شود به  می
شود. من نخستین پیامبری خواھم بود که با  روی دو طرف گودال جھنم پلی نصب می

تواند  کنم. در آن روز غیر از پیامبران کسی نمی امت خود از روی آن پل عبور می

 پروردگارا یعنی »مَ لَّ سَ  مَ لَّ اللهم سَ «سخنی بگوید، و سخن پیامبران ھم این خواھد بود: 

دارد. البته  دوجو »سعدان«مانند خارھای درخت  یھای قالب ]در دوزخ[نجات، نجات. 
شان  ھا، مردم را طبق اعمال داند. این قالب ھا را جز خداوند، کسی دیگر نمی بزرگی آن

 .۱۵۷ابن رجب، التخویف من النار، ص  -١
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یابند و برخی ھم  ی ایمان و عمل صالح نجات می ربایند، برخی از مردم به واسطه می
 .)١(»یابند شوند و سپس نجات می ازات میمج

احادیث صحیح بر این مسئله داللت دارند که پل صراط پس از اتمام شفاعت نصب 
 گردد. می

به او  جبه یاد دوزخ افتاد و گریست. پیامبر  لیک بار ام المؤمنین عایشه 
رسول ؟ گفت: به یاد آتش جھنم افتادم، ای استی تو شده فرمود: چه چیز باعث گریه

ای عایشه در سه «فرمود:  جافتید؟ پیامبر  ی خود می خدا آیا روز قیامت به یاد خانواده
کسی به یاد کسی دیگر نیست: ھنگام وزن کردن اعمال، زیرا ھمه در فکر  مکان ھیچ

تر خواھد بود یا خیر. دوم ھنگام تحویل گرفتن  سنگین شانیھا این ھستند که آیا نیکی
به دست  شان ی اعمال را ھمه در این فکر ھستند که آیا نامهی اعمال. زی کارنامه
قرار گرفتن پل  دست چپ یا از پشت سر. سوم ھنگامدر شود یا  داده می شان راست

 .)٢(»راط بر روی جھنمص
 »رْس جِ «ای پیامبر «پرسیده شد:  جدر صحیح مسلم روایت است که از پیامبر 

دھد،  لغزد و تعادلش را از دست می چیست؟ فرمود: جایی است که انسان در آن می
 .)٣(»ستا ھای آھنی و خارھا ھا و قالب چنگکاز زیرا پر 

توانند از روی پل صراط عبور کنند بلکه قبل از نصب پل وارد جھنم  مشرکان نمی
مت ندا داده روز قیا«چنین روایت شده است:  جشوند. در صحیحین از پیامبر  می
ھا که  ی امت ن ھمهشود که ھر امتی به خدایان خود ملحق گردد. پس از آ می
پس  جمانند... پیامبر  افتند و فقط خداپرستان باقی می اند در آتش می پرست بوده بت

 .)٤(»کنند از آن فرمود: آن گاه پل صراط را بر روی جھنم نصب می
اساس میزان ایمان و اعمال صالح بر ال فرموده است که میان مؤمنانخداوند متع

کند تا با آن بصیرت بیابند. مؤمنان از خداوند خواستار تکمیل  آنان نوری را تقسیم می

شماره  ۲۸۷، ص ۳ج [و بخاری، الصحیح، ۱۸۲حدیث شماره ، ۱۶۴ص ، ۱ج لصحیح،مسلم، ا -١
 مترجم]. – ۷۶۴

 .۴۷۵۵، حدیث شماره ۲۴۰، ص ۴ج ابوداود، السنن، -٢
 .۱۶۹، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٣
 .۳۰۲، حدیث شماره ۱۶۷، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٤
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گردند، خداوند متعال فرموده  شوند و منافقان به طور کلی از آن محروم می می آن نور
 است:

﴿ ٓ تۡ  َ�ُقولُوَن َر�ََّنا
َ
ٓۖ َ�َ  فِرۡ غۡ َ�َا نُوَرنَا َوٱ ِممۡ � ِ َ�ۡ  ا

ّ�ُ ٰ  .]۸[التحریم:  ﴾٨قَِديرٞ  ءٖ إِنََّك َ�َ
گمان تو بر  پروردگارا! نور ما را به تمام (و کمال) برسان، و ما را بیامرز بی«گویند:  می«

 .»»ھرچیز توانایی
 فرماید: در باره منافقان ھم می

ۡ َم َ�ُقوُل ٱيَوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  ُمَ�ٰفُِقونَ ل ِيَن َءاَمُنواْ  ُمَ�ٰفَِ�ُٰت ل �ِيَل  ِمن نُّورُِ�مۡ  َتبِۡس َ�قۡ  نُظُرونَاٱلِ�َّ
ْ رۡ ٱ ٓ  ِجُعوا ْ ۡ�َ فَٱ َءُ�مۡ َوَرا  .]۱۳[الحدید:  ﴾�نُورٗ  ِمُسوا
بھشت سوی  به گویند: (با شتاب روزی مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان می«

 )(به ما بتابد و از آنمنتظرمان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی  )حرکت نکنید و
 شود به عقب برگردید (و مجددًا به دنیا بروید) و نوری استفاده کنیم بدیشان گفته می

 .»ورید!ابدست بی به
از جمله عمر بن  شکه برخی از تابعین و اصحاب  استی سیره نقل شدهھا در کتاب

 ی: عبدالله بن رواحه، ھنگام تالوت آیه خطاب و

ۚ  �ن ّمِنُ�مۡ ﴿ ٰ َرّ�َِك َحتۡ  إِ�َّ َوارُِدَها قۡ مٗ َ�َن َ�َ ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ  ٧١اِضيّٗ ا مَّ  �ََّقواْ ٱ �َّ
نََذُر  ٰلِِم�َ ٱوَّ ا ل�َّ  .]۷۲-۷۱[مریم:  ﴾٧٢�ِيَها ِجثِّيٗ

و ھیچ یک از شما نیست؛ مگر آن که وارد آن (= جھنم) شود، این (وعده) بر  «
است. سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند از آن  پروردگارت فرمانی حتمی (و شدنی)

 .»کنیم بخشیم، و ستمکاران را به زانو در آمده  در آن رھا می رھایی می
ش را پرسیدند، گفت: یا افتادند. ھنگامی که از ابن رواحه سبب گریه به گریه می

 شوم اما نفرموده که از آن خارج که وارد جھنم می استخدای من به من خبر داده
 .)١(گردم می

 »عبور«در آیه را به معنی  »ورود«عبدالله بن مسعود و جابر بن عبدالله، لفظ 
. مفسران تابعین از جمله ]کنید ی شما از روی جھنم عبور می یعنی ھمه[اند  دانسته

حسن بصری، قتاده سدوسی و عبدالرحمن بن زید بن اسلم با نظر آن دو صحابی 

 .۱۷۷ابن رجب، التخویف من النار، ص  -١
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 ]که جزو مفسران تابعین و شاگرد ابن عباس است[. ابن عباس و مجاھد )١(موافقند
 نظرشان این است که ورود به ھمان معنای دخول است اما وارد شدن مؤمنان به جھنم

 .)٢(در حال خاموشی آن خواھد بود
که دلیل خوبی برای نظر ابن  استامام مسلم در صحیح خود حدیثی تخریج کرده

ه ھیچ یک از اصحابی که اللّ ان شاء« :ت، آن حدیث چنین استمسعود و ھمفکران اوس
 .»شوند بیعت دارند وارد جھنم نمی ]بیعت الرضوان[در زیر درخت 
 .شوند!! فرمود: اما در قرآن آمده که وارد می جھمسر پیامبر  لحفصه 
، حفصه گفت: ولی خداوند ]که با نظرش مخالفت نکند[به او تذکر داد  جپیامبر 

فرمود: خداوند در جایی  ج. پیامبر ]۷۱مریم: [ ﴾َوارُِدَها إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿فرموده است: 
 دیگر فرموده است که:

ِينَ ٱُ�مَّ ُ�َنّ�ِ ﴿ ْ ٱ �َّ نََذُر  �ََّقوا ٰلِِم�َ ٱوَّ  .]۷۲[مریم:  ﴾٧٢ا�ِيَها ِجثِيّٗ  ل�َّ
 .»سازیم ن را ذلیالنه در آن رھا میو ستمگرادھیم  سپس پرھیزگاران را نجات می«

شوند اما پس از آن به  وارد آن می«فرمود:  جکه پیامبر  استدر روایتی دیگر آمده
 ج. در صحیح مسلم ھم آمده که پیامبر )٣(»گردند ی اعمال صالح از آن خارج می وسیله

بدھد وارد جھنم ھر مسلمانی که در طول زندگی سه فرزند خود را از دست «فرمود: 
 .)٤(»مریم] ،۷۱ی [ ن قسم خداوند در آیهشود مگر به خاطر حالل شد نمی

عبدالرزاق صنعانی و جمعی دیگر ھم ورود را به ھمان وارد شدن به جھنم تفسیر 

نیز مقتضی ورود به آتش و لمس آن  ﴾َوارُِدَها إِ�َّ  ّمِنُ�مۡ  �ن﴿ی  اند ظاھر آیه کرده
گاه که آن«: فرماید ھای جھنم می ھنگام بیان یکی دیگر از صحنه جپیامبر  ،)٥(است

ایستد، آتش روبروی او خواھد آمد. اما  بنده برای حساب و کتاب در پیشگاه خداوند می
 .»کند ای داده باشد، آتش را از او دور می اگر آن شخص در دنیا صدقه

 .۱۷۷ھمان، ص  -١
 .۱۸۲ھمان، ص  -٢
 .۲۴۹۶، حدیث شماره ۱۹۴۲، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٣
 .۱۵۰، حدیث شماره ۲۰۲۸، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٤
 .۱۸۳ابن رجب، التخویف من النار، ص  -٥
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کس  که ھیچحالی د سخن خواھد گفت، درھر فردی با خدای خو«: فرمود جپیامبر 
ی خدا در این حال به سمت راست و چپ خود  میان او و پروردگارش نیست، بنده

نگرد، جز آتش  بیند، پیش روی خود را ھم که می نگرد، اما فقط اعمال خود را می می
دھید حتی با توانید خود را از آتش نجات  یابد، پس تا می چیزی در برابرش نمی
 .)١(»بخشیدن یک دانه خرما

رساند، سجده برای پروردگار جھانیان  آن چه که به گناھکاران اھل توحید سود می
تا اینکه «فرمود:  جدر دنیاست. در صحیح بخاری و مسلم روایت شده که پیامبر 

خواھد که با رحمت خود برخی از  شود و می خداوند از قضاوت میان بندگان فارغ می
کند تا آنان را که به توحید گواھی  ر میدوزخیان را نجات دھد، پس به مالئکه ام

شناسد  می شانیھا اند از آتش بیرون آورند مالئکه آن گروه را با اثر سجده بر چھره داده
آتش را بر  ،سوزاند و این بدان خاطر است که خداوند زیرا آتش جایگاه سجده را نمی

ی  شوند، اما ھمه حرام کرده است. در نتیجه آن گروه از آتش خارج می جایگاه سجده
حال آب حیات را بر روی آنان در این .سوخته است ]جز جایگاه سجده[شان  بدن
 .)٢(»کنند ھای کنار جوی آب شروع به روئیدن می ریزند و مانند دانه می

که اکثریت بنی آدم، در دوزخ  استدر احادیث صحیح این مسئله ھم بیان شده
ی آنان  کافران و گمراھان کمتر ھستند و ھمه پیروان پیامبران به نسبتو خواھند بود 

افرادی ھم که  .در آتش خواھند بود مگر آنان که دعوت انبیاء به ایشان نرسیده باشد
اند  اند و از نظر باری تعالی منافق نام گرفته خوی کفر پیشه کردهو نمای اسالمی گرفته 

توحید را زنان تشکیل  گیرند. اما بیشترین گروه جھنمی از اھل در قعر جھنم جای می
 .)٣(»کنند برتری شوھر و نیکی او را انکار می فضل و«دھند، زیرا  می

 جگرداند. پیامبر  صدقه برای زنان نیز مفید خواھد بود و آتش را از آنان دور می
ای زنان مسلمان، صدقه بدھید و بسیار استغفار کنید، زیرا دیدم که شما «فرمود: 

لفظ  ۶۷، حدیث شماره ۷۰۳، ص ۲ج و مسلم، الصحیح، ۳۶، باب ۲۰۲، ص ۸ج بخاری، الصحیح، -١
 آن از مسلم است.

لفظ  ۹۹، حدیث شماره ۱۶۵، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۲۴، باب ۱۸۰، ص ۸جبخاری، الصحیح،  -٢
 حدیث از بخاری است.

، لفظ ۹۰۷، حدیث شماره ۶۲۶، ص ۲ج و مسلم، صحیح، ۲۱، باب ۱۳، ص ۱ج بخاری، الصحیح، -٣
 حدیث از بخاری است.
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در حدیث دیگری که بخاری و مسلم روایت  .)١(»اید تشکیل دادهبیشترین اھل جھنم را 
آیا بگویم که اھل بھشت چه کسانی ھستند؟ «فرمود:  جاند آمده است که پیامبر  کرده

اھل بھشت [ھر شخص ضعیفی که از طرف دیگران ھم مورد تضعیف قرار گرفته باشد 
رساند. آیا بگویم که  م میرا به انجا و اگر به خداوند سوگند بخورد، خداوند آن ]است

اھل دوزخ چه کسانی ھستند؟ ھر شخص فاجر و خسیس و بدخلقی که به مردم ظلم 
 .)٢(»، جھنمی استورزد کند و تکبر می می

 خدای متعال فرموده است:

ِ�نَ ﴿ لَۡيَس ِ� َجَهنََّم َمۡثٗوى ّلِۡلُمَتَكّ�ِ
َ
 .]۶۰[الزمر:  ﴾�
 .»مگر جایگاه متکبران دوزخ نیست؟«

فظ ، ل۷۹، حدیث شماره ۸۶، ص ۱ج ۷و مسلم، صحیح  ۶باب  ۷۷۸، ص ۱ج بخاری، الصحیح، -١
 حدیث از مسلم است.

، لفظ حدیث ۲۸۵۳. حدیث شماره ۲۱۹۰، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۷۲، ص ۶ج بخاری، الصحیح، -٢
 از بخاری است.

 

                                         



 

 

 

 

 فصل دوم
 های واال و تربیت با توجه به نمونه

 هاپذیری از آن الگو

 بحث اول: چنگ زدن به قرآن و سنت
آویز خود قرار دست یابد که قرآن کریم را وحدت مسلمانان فقط زمانی تحقق می

دھند. دست آویختن به قرآن به معنی پایبندی به احکام و آداب آن از لحاظ فکری و 
ی سنت ھا ورات و راھنماییاین کار ھم مستلزم توجه و عمل به دستو  عملی است

احکام  »تخصیص«دھد.  قرآن را تفصیل و احکام آن را توضیح می »مجمالت«است که 
ین احکام جزئی اسالمی که قرآن نص صریحی و تبی» مطلق«احکام » تقیید«، »عام«

است. در واقع سنت باعث تکمیل وحی  جبرای آنھا ندارد نیز بر عھده سنت پیامبر 
 الھی است.

در برابر برخی  ج، افعال و سکوت پیامبر ھا فقه اسالمی به گفته در »سنت«لفظ 
و ج ر اصول دین به معنی عقاید صحیحی است که پیامبر گردد و د اعمال اطالق می

. چنگ زدن به قرآن و سنت قرار دارد» بدعت«در مقابل اند و  اصحاب ایشان پذیرفته
فکری و روحی خود را حفظ کند و  ، شود که امت اسالمی بتواند وحدت عقیدتی باعث می

قی، اجتماعی و قوانین ھای اخال ی رفتاری و ارزیابی دارای نوعی یکپارچگی در زمینه
 مدنی باشد.

کرد که اعمال و  کید میأھمواره به یاران و پیروان خود ت جبدین خاطر پیامبر 
شان محفوظ و  اجتھادات آنان در چارچوب اصول شریعت و دور از بدعت باشد تا وحدت

برای ما  جیک بار پیامبر «گفته است:  ساز تفرقه در امان باشند. عبدالله بن مسعود 
چپ و راست آن  . سپس خطوط دیگری در»این راه خدا است«خطی کشید و فرمود: 

ھا شیطانی  کدام از آنای است که در ھر ی متفرقهھا ھم راه ھا این«خط کشید و فرمود: 
 . آن گاه این آیه را تالوت فرمود: »خواند وجود دارد و مردم را به آن فرا می
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نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� مُ ﴿
َ
ۖ ا فَٱَتقِيمٗ سۡ َوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ َعن  َ�َتَفرَّ

ٮُٰ�م بِهِ َ�ٰلُِ�مۡ  ۦۚ َسبِيلِهِ   .)١(]۱۵۳[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  ۦَوصَّ
ھای (پراکنده) پیروی  و این راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راه«

کند، این چیزی است که الله شما را به آن سفارش  از راه الله دور مینکنید، که شما را 

 .»»نموده است، شاید پرھیزگار شوید
گونه بیان فرموده است:  ورت التزام به قرآن و سنت را اینپیامبر گرامی اسالم ضر

باشد و بدترین  کتاب خداوند بھترین کالم و رھنمودھای محمدی بھترین ھدایت می«
 .)٢(»ر دین است و ھر بدعتی گمراھی استگزاری د امور بدعت
و تفاوت قائل شدن میان عمل به  استنسبت به آثار بدعت ھشدار داده جپیامبر 

به شما «: استقرآن و عمل به سنت را یکی از این آثار خطرناک برشمرده و فرموده
رد با دھم، نبینم که فردی از شما بر مسند حکومت تکیه دھد و در برخو ھشدار می

را آنچه  ]اھمیت پنداشتن سنت بی کنایه از[دانم  یکی از اوامر یا نواھی من بگوید: نمی
. در روایت ترمذی ھمین )٣(»]آن بس است و[کنیم  که در کتاب خداست پیروی می

کند، ھرچه را در آن  میان ما و شما کتاب خدا حکم می« حدیث با این لفظ آمده است:
این چنین [نماییم  تحریم می ،کنیم و ھرچه را حرام کرده بود حالل یافتیم، حالل می

ن است که خداوند حرام کرده باشد مانند آ جکه ھرچه را رسول خدا  ]نگویید و بدانید
 .)٤(»تحریم کرده باشد

نسبت به آن ھشدار داده بود واقع شد و در گذشته و حال تاریخ  جچه که پیامبر آن
نیازی از سنت و اکتفا به قرآن  بی اند که معتقد به امت اسالمی افرادی یافت شده

 .۴۶۵و  ۴۳۵ص  ۷ ۱احمد المسند، ج -١
حدیث  ۵۹۲ص  ۲و مسلم، الصحیح، ج ۷۲۷۷، حدیث شماره ۲۴۹، ص ۱۳بخاری، فتح الباری، ج -٢

 است.، لفظ حدیث از مسلم ۸۶۷شماره 
، حدیث شماره ۳۷، ص ۵و ترمذی، الجامع، ج ۴۶۰۵، حدیث شماره ۱۲، ص ۵ابوداود، السنن، ج -٣

 و گفته: حسن و صحیح است. لفظ حدیث از ابوداود است. ۲۶۶۳
و گفته: این حدیث با این وجه حسن و غریت  ۲۶۶۳، حدیث شماره ۳۸، ص ۵ترمذی، السنن ج -٤

 است.
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است، زیرا بدون سنت، نه فھم اسالم  ]گمراه کننده[اند چنین باوری خطرناک و  بوده
 ممکن است و نه اجرای احکام قرآن.

ھمچنین نسبت به وقوع اختالفات فراوان در میان امت ھشدار داده و  جپیامبر 
شود که ھمگی به جز  به ھفتاد و دو فرقه تبدیل میامت من در آینده «: استفرموده

 .)١(»جماعت مسلمانان ھستند ،ن یک فرقهیک فرقه در جھنم خواھند بود، آ
در حقیقت علت متفرق شدن امت، دست نیازیدن به قرآن و سنت و حاکم و داور 

شرع است. واضح است که عقول مردم متفاوت و معیارھای جای  به قرار دادن عقل
رف واگذار شود، راھکارھای صِ  از ھم متمایز است، پس اگر قضاوت به عقِل  عقالنی

آورد که ناشی از گوناگونی اجتھادات و  ی مختلفی را پیش میھا متفاوت و روش
اختالفات نظرات است. به ھمین خاطر مبارزه با فکر اسالمی در گذشته و حال از 

احب نظران و متکلمان در قرن اختالف بوده است. تفاوت دیدگاه ص ترین اسباب بزرگ
ی آثار فلسفی یونان و منطق ارسطوئی پیش  دوم و سوم ھجری که به سبب ترجمه

ھایی ھمچون قدریه و معتزله و جبریه و معطله  ترین عامل به وجود آمدن فرقه آمد، مھم
ھای فکری را تا حدودی کاھش داد  که تأثیر این نحلهآنچه  و مشبھه بود. اما

از این افکار، طرد آنھا و گیری  مناسب علما در برابر آن بود که با کنارهگیری  موضع
اران آن افکار و اکتفا به پرھیز از نقل آن نظرات و خودداری از ھمنشینی با طرفد

ھا، چنین افکاری را در تنگنا قرار دادند و  ھای مختصر و رد شبھات حاصل از آن جوابیه
چه مواردی «مام مالک بن انس پرسیده شد که: مجال را بر آن محدود نمودند. از ا

ھا و صفات و  گویند که در مورد نام : اھل بدعت به کسانی میفرمودبدعت ھستند؟ 
پردازند که اصحاب و  گویند و به مواردی می کالم و علم و قدرت خداوند سخن می

 .)٢(»اند ی آن سخن نگفته تابعان در باره
گاھی  در زمینهی مشغولیت علمای امت باید  دامنه ی نشر سنت، مجالس حدیث و آ

ای محکم در برابر  هعکه قلای  بخشی به امت در باب معانی قرآن و حدیث باشد به گونه
بر شما الزم «تھاجم فکری دشمنان ایجاد کند. امام احمد بن حنبل فرموده است: 

 .۳۹۹۳، حدیث شماره ۱۳۲۲، ص ۲ج ۷ابن ماجه، السنن  -١
 .۲۲۶، ص ۱ج ،ةو المنح المرعی ةمحمدبن مفلح حنبلی، اآلداب الشرعی -٢
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ر مباحث فرو رفتن و مجادله د است که به سنت و حدیث و مطالب نافع بپردازید و از
 .)١(»کند نمی ی و مباحثه، کسی را رستگارور داری نمائید، زیرا عالقه به سخنخود

گاھی امت از معانی کتاب و سنت و کمبود دانشمندان مسلمان برای  سطح پایین آ
گاه سازی امت در قرن حاضر باعث شده ی محافظ را از  که امت اسالمی آن قلعه استآ

. و در نتیجه قلب و ذھن .فکری بیگانگان منفعل بماند.و در برابر تھاجم  دھدبدست 
و باعث شده نسلی جانشین قدما  استتردید آغشته کرده جوانان مسلمان را به شک و

داند و در فکر و رفتارش اثری از تعالیم اسالمی  گردد که جز نامی از اسالم چیزی نمی
 مبنا قرار دھد.که زندگانی خویش را بر آن وجود ندارد تا چه رسد به این

ی حاضر نبودن  در مقابل خأل روحی، فکری و اجتماعی به وجود آمده و در نتیجه 
ی غربی و شرقی راھی برای نفوذ در ذھن و عقل ھا اسالم در صحنه، افکار و ایدئولوژی

ای دچار  و به گونه اندیکپارچه را تکه تکه کرده و در نتیجه امِت اند  مسلمانان یافته
ای متحدشان  آورد و ھیچ عقیده ھم نمی که ھیچ ھدفی آنان را گرد تفرقه نموده

که از ضعف،  استراند. این تفرقه باعث شده سازد و ھیچ شریعتی بر آنان حکم نمی نمی
ماندگی و حرکتی قھقرایی رنج ببرند و حیاتی پر از زد و خورد و تنگ و  سستی، عقب

امت اسالمی از این آثار شوم وجود  سخت داشته باشند. در واقع ھیچ راھی برای نجات
ندارد مگر پرھیز از اختالف و چنگ زدن به قرآن و سنت و ھوشیار نمودن امت با این 
دو منبع مھم و باال بردن اصول اسالم در حد نیاز زمان و ھماھنگ با پیشرفت سریع 

صی ی شخھا افزون تمدن و خودداری از تعصب و فرو رفتن در باور بشر و تغییرات روز
تر حل  نیات شخصی کردن و به عبارتی واضحو در الک خود خزیدن و خود را اسیر ذھ

گونه  ما را این جمسئله مساوی است با پرھیز از افراط و تفریط که رسول گرامی اسالم 
ی پیشین به ھمین سبب ھا زیرا امت از غلو در دین بپرھیزید،«دارد:  حذر میاز آن بر

 .)٢(»ھالک گشتند
آوردھای مثبت تھاجم فکری استفاده کرد و در این زمینه راه  دستازاید ھمچنین ب

رفت و از این طریق سایر  تفریط پیموده نشود و با دالیل مترقی و ھمگام با زمان پیش

 .۲۲۴-۲۲۳، ص ۱ج ،ةو المنح المرعی ةابن مفلح، اآلداب الشرعی -١
و ص  ۲۱۵، ص ۱ج و احمد، المسند، ۳۰۲۹، حدیث شماره ۱۰۰۸، ص ۲ج ابن ماجه، السنن، -٢

 .، لفظ حدیث از امام احمد است۳۴۷
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را در برابر اسالم، رام و مطیع نمود که این مسئله ھم با ارتباط  ھا افکار و ایدئولوژی

 وَُسنَّةِ  �ُِسنَّيِت  َعلَيُْ�مْ «محکم و استوار با قرآن کریم و سنت نبوی ممکن خواھد شد: 
ُلََفاءِ 

ْ
اِشِدينَ  اخل وا الَْمْهِديِّ�َ  الرَّ ت من بر شما الزم است که از سن« .)١(»بِانلََّواِجذِ  َعلَيَْها وََعضُّ

 .»ھای خود آن را محکم بگیرید یافته پیروی کنید و با دندان و خلفای راشدین و ھدایت
گردد که شناخت کافی از سنت وجود  بدون شک شناخت از اسالم زمانی کامل می

که اند  داشته باشد. ھیچ یک از اصحاب یا تابعین و یا امامان معتبر مسلمان نپذیرفته
نیازی از آن یا اعتقاد به حجت نبودن  بی به سنت و اظھارتوجھی  بی شناخت از قرآن و

اند که چنین باوری  ین دوران افرادی پیدا شدها آن عامل ھدایت بوده است. اما در
در  جتفکری منجر به تعطیل نمودن بیانات پیامبر  اند که چنین دارند و فراموش کرده

 گردد: باره قرآن می

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡ  رَ ّ�ِكۡ َك ٱإَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ ِ�ُبَّ�ِ  .]۴۴[النحل:  ﴾َ�تََفكَّ

که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای  ایم تا این و قرآن را بر تو نازل کرده«
که آنان (قرآن را  است (که احکام و تعلیمات اسالمی است) و تا این آنان فرستاده شده

 .»ندیشندند و در باره مطلب آن) بیمطالعه کن
. قرآن در مورد اند داده ه، اھمیت سنت را در بیان قرآن توضیحگذشت یعلما

خواری و  روزه و زکات و حج و محرماتی ھمچون زنا و شرابو  فرائضی ھمچون نماز
.. و این ... به اختصار سخن گفته است.گوشت حیوان مرده و خون و گوشت خوک و

و آیات و آن ی نماز، کیفیت اداء آن، شروط صحت ھا که تعداد رکعت وظیفه سنت است
که حد نصاب اموال مختلف زکات و مقدار اموال و اجناس  را روشن سازد یا این اذکار آن

بیان نماید؛ در  گیرد ی تجاری که زکات به آن تعلق میھا کشاورزی و حیوانات و کاال
مجمالت قرآن را تبیین  جل گرامی گونه است. پس رسو مورد روزه و حج ھم ھمین

 ی دانستیم چگونه فرائض دینی را به شیوه و اگر بیان نبوی نبود نمی استکرده
 شدند. ین زمینه به اختالفات شدیدی دچار میا و مردم درادا کنیم مشروع آن 

 له را برای مردم توضیحأباد ـ این مسآنان  ھم ـ درود خدا بر جاصحاب پیامبر  
 جساختند تا مردم دچار آن خطری که پیامبر  جایگاه سنت را روشن می و دادند می

، حدیث شماره ۴۴، ص ۵ج و ترمذی، الجامع، ۴۶۰۷، حدیث شماره ۱۴، ص ۵ج ابوداود، السنن، -١
 ه: حسن و صحیح است لفظ حدیث از اوست.ت، و گف۲۶۷۶
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 استید ذکر کردهَس نسبت به آن ھشدار داده بود نگردند. امیه بن عبدالله بن خالد بن اُ 
دی که نماز مسافر باید کوتاه گردد؟ ما عتقپرسید: آیا تو م سکه از عبدالله بن عمر 

 ؟ایم بینیم. بلکه فقط نماز حاضر را در آن یافته ای را در کتاب خدا نمی هألچنین مس
را فرستاد که ما چیزی  جزاده! خداوند در حالی پیامبر گفت: ای برادر سابن عمر 

 .)١(دادیم داد، انجام می پیامبر انجام میکه چه را ردانستیم و ھ نمی
که به رفتار ایشان تأسی شود و روش او در انجام  استدستور داده جپیامبر 

 جکه گفت: پیامبر  استادات الگو قرار گیرد. بخاری از مالک بن حویرث نقل کردهعب
نده بودیم. ما بیست شب نزد ایشان ی متفرق و پراکھای در حالی نزد ما آمد که جوان

کسانی که  ی بارهایم پس در مان شدهھای ماندیم. ایشان گمان برد که ما مشتاق خانواده
ما ھم به او اطالع دادیم. ایشان طبع لطیف و  .رسیددر خانه تنھا گذاشته بودیم پ
تان باز گردید و این مسائل را به آنان ھای نزد خانواده«مھربانی داشت، پس فرمود: 

پا ه من نماز خواندم شما ھم نماز بگونه ک آموزش دھید و به انجام آن امر کنید و ھمان
میان تری از  بگوید و شخص بزرگذان وقت نماز فرا رسید، یکی از شما ا دارید. ھرگاه

 .)٢(»تان امامت کند خودتان برای
ز : من پیامبر خدا را دیدم که روکه گفت استآمده سدر حدیث جابر بن عبدالله 

: فرمود کرد و می می »رمی«(یعنی روز قربانی از ایام حج) از روی مرکبش  »نحر«
دیگر  یمھلت ،ین حجا پس ازدانم که آیا  سک حج را یاد بگیرید. من نمیاآداب و من«

 .)٣(»؟ر سال آینده خواھم داشت یا خیربرای حج کردن د
ابتدا  .بار وضو گرفت او یک«که:  استروایت کرده سامام مسلم از ابو ھریره 

صورتش را بطور کامل شست، سپس دست راستش را تا آرنج و دست چپش را تا آرنج 
شست. آنگاه پس از مسح سر به شستن پای راست تا ساق و پای چپ تا ساق پرداخت 

 .)٤(»گرفت را دیدم اینگونه وضو می جو گفت: پیامبر 

، ص ۱ج و ابن ماجه، السنن، ۱۱۷، ص ۳ج و نسائی، السنن، ۱۴۸، ص ۹۴، ص ۲ج احمد، المسند، -١
 .۱۰۶۶، حدیث شماره ۳۳۹

 .۶۰۰۸، حدیث شماره ۴۳۷، ص ۱۰ج ری،بخاری، فتح البا -٢
 .۱۲۹۷، حدیث شماره ۹۴۳، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٣
 .۲۱۶، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٤
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گونه  سالم اینتوانیم پی ببریم که منھج اصحاب و فھم ا از طریق این روایات می
دانستند و فرد مسلمان به  ھم مرتبط و جزو وحی می که قرآن و سنت را با استبوده

 تواند عبادات خود را ادا نماید. ھاست که می زیرا فقط از طریق آن ،دو مورد نیاز داردھر
کند به تقیید امور مطلق ھم  تبیین می »مجمالت قرآن«که  سنت عالوه بر این

صورت مطلق بیان شده و کل ه مانند حکم قطع دست دزد که در قرآن بپردازد،  می
 .را به قطع تا مچ دست مقید کرده است شود اما سنت آن دست را شامل می

 خداوند فرموده است:

ارُِق ٱوَ ﴿ ارِقَةُ ٱوَ  لسَّ يۡ  اْ َطُعوٓ �ۡ ٱفَ  لسَّ
َ
� ٓ ۢ ِدَ�ُهَما َجَزا ِۗ  ّمَِن ٱبَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ�  َء ُ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨َعزِ�ٌز َحِكيمٞ 
 اند به عنوان کیفری از دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده«

گذاری خویش) حکیم  (در قانونکار خود) چیره و  سوی خدا قطع کنید، و خداوند (بر

 .»کند تا مانع پخش آن گردد و برای ھر جنایتی عقوبت مناسبی وضع میاست (
 د، اما مکان آن را مشخص ننموده اماقرآن دست دزد باید بریده شو ی طبق این آیه

را تعیین کرده است، عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب (رضوان خدا بر آنان  سنت آن
 .)١(کردند دست دزد را از مچ قطع می باد) ھم

گوشت حیوان مرده  یابد مانند تحریم یآیات عام قرآن نیز از طریق سنت تخصیص م
 :استعام دارد. خداوند فرموده یحکم قرآنکه در 

ۡ ُ�ُم ٱَعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  تَةُ َميۡ ل هِلَّ لَِغۡ�ِ  َوَمآ  �ِ�رِ ۡ�ِ ُم ٱَو�َۡ  �َّ
ُ
ِ  ٱأ  .]۳[المائدة:  ﴾بِهِ  �َّ

گوشت  ،خون (جاری) ،) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار!(ای مؤمنان«
د و به نام دیگران سر ھا برده شو خوک، حیواناتی که ھنگام ذبح نام غیر خدا بر آن

 .»دبریده شو
گوشت  جحیوانات مرده حرام است، اما رسول اکرم  ی طبق این آیه گوشت ھمه

 و فرمود: استثناء نمودهستمرده دریایی و ملخ را از آن ا حیوانات
 .)٢(»دریایی حالل ھستندی  آب دریا پاک و جانواران مرده«

 .۲۷۱، ص ۸ج بیھقی، السنن، -١
، حدیث شماره ۱۰۱، ص ۱ج و ترمذی، الجامع، ۸۳، حدیث شماره ۶۴، ص ۱ج ابوداود، السنن، -٢

 و گفته که حسن و صحیح است. ۶۹
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ھفت غزوه را انجام  جما ھمراه رسول خدا  عبدالله بن اوفی ھم گفته است که«
 .)١(»کردیم ملخ برای خوراک استفاده می داده و از

کنی و آن را به  دیث را نقل میانم که احبی مردی به امام احمد بن حنبل گفت: می
پذیری] در مورد این آیه  امام فرمود: [آری و اگر تو حدیث را نمی .دھی خود نسبت می

 گویی:  چه می

ُ ٱيُوِصيُ�ُم ﴿ وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
َكرِ ِمثۡ  َ�ِٰدُ�ۡمۖ أ  ُل َحّظِ ٱلِ�َّ

ُ
 .]۱۱[النساء:  ﴾نثََيۡ�ِ ۡ�

کند، سھم پسر، چون سھم دو دختر  تان به شما سفارش می ی فرزندان الله درباره«

 .»است
گفت: این آیه مخصوص مؤمنان است. امام احمد پرسید: اگر شخص وارث آن مرد 

مرد [چون از سنت خبر  گیرد؟ آن قاتل یا برده باشد چه مقدار ارث به او تعلق می
نداشت نتوانست پاسخ دھد و] ساکت ماند. امام احمد برای او روشن کرد که طبق 

 .)٢(اند دهششخص قاتل و برده از عمومیت آیه خارج  ،جسنت پیامبر 
کند که در قرآن  غیر از مواردی که ذکر شد، گاھی سنت احکام جدیدی ذکر می

ب اس شھادت و سوگند یک شاھد یا وجواسبیان نشده است مانند صدور حکم بر
ی زن یا  ن و عمهپرداخت دیه توسط زن عاقل و بالغ یا حرمت ازدواج ھمزمان با ز

 احکامی که در قرآن نیامده است. رو سای» هجّد «ن احکام شفعه و ارث ی و یا بیا خاله
مبتنی بر سنت است و فھم  بر این اساس روشن گشت که احکام شریعت کامالً 

گردد.  کامل اسالم فقط با توجه به این دو وحی خدایی یعنی قرآن و سنت تکمیل می
فات ھا و انحرا تا در دام شبھه روشن نمودند له را کامالً أاصحاب گرامی پیامبر این مس

که: زنی از قبیله بنی اسد نزد  استامام بخاری روایت کرده عقیدتی و فکری نیافتند،
زنانی را که به خاطر عبدالله بن مسعود آمد و گفت: ای ابو عبدالرحمن شنیدم که تو 

ی ھازنانی که ابرو ،کنند کوبی می خال د، و کسانی که آنان راکنن کوبی می زیبایی، خال
اندازند و خلقت خدا را تغییر  ھای خود فاصله می مایند و میان دندانن خود را باریک می

چرا چنین نکنم در حالی که رسول  ،ای. ابن مسعود گفت: آری لعنت کرده ،دھند می
و خداوند ھم آن را در قرآن ذکر فرموده است. آن  استھم آنان را لعنت کرده ج الله

 .۱۹۵۲صحیح، حدیث شماره مسلم،  -١
 .۲۴۹، ص ۱۱ج ذھبی، سیر اعالم النبالء،-٢
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چنین چیزی در آن نیافتم. ابن مسعود ام اما  ی کتاب خدا را خواند زن گفت: من ھمه
 :است دیدی، مگر خداوند نفرموده آن را می خواندی حتماً  گفت: اگر آنرا می

﴿ ٓ ْ ُه َفٱَ�نۡ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوُه  لرَُّسوُل َءاتَٮُٰ�ُم ٱ َوَما  .)١(]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا
و از  ،کنیدچیزھای را که پیغمبری برای شما (احکام الھی) آورده است اجرا «

 .»چیزھایی که شما را از آن باز داشته است، دست بکشید
برای آن زن مسلمان تبیین کرد که قوانین اسالمی منحصر به قرآن  سابن مسعود 

نیست بلکه برخی از آن قوانین در سنت نیز آمده است. عبدالرحمن بن یزید، شخصی 
ای از  کرد. آن شخص گفت: آیه ر ا در حال احرام دید که لباس بر تن داشت، او را نھی

ی  کتاب خدا برایم بیاور تا حکم آن لباسم را از تن بدرآورد. عبدالرحمن ھمان آیه
 ) را بیان کرد.۷(حشر:

عبدالله بن عباس شاگردش، طاووس را دید که پس از نماز عصر دو رکعت نماز 
ی است و به او گفت که پایبندی کامل و دقیق به احکام سنت بسیار ضرور ،خواند

گفت: این دو رکعت نماز پس از عصر را ترک کن. طاووس گفت: نھی از این دو رکعت 
از ادای این دو رکعت  جبرای حالتی است که سنت تلقی شود. ابن عباس گفت: پیامبر 

گیری یا  دانم که آیا تو به خاطر آن اجر می پس از نماز عصر نھی کرده، اکنون نمی
 د فرموده است:زیرا خداون شوی، شکنجه می

ُ ِمَنٍة إَِذا قََ� ٱَوَ� ُمؤۡ  ِمنٖ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن يَُ�وَن لَُهُم ٱأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ًرا أ

مۡ  ِمنۡ 
َ
  .)٢(]۳۶[األحزاب:  ﴾رِهِمۡ أ

 غمبرش داوری کرده باشند (و آن رادر کاری که خدا و پی ،ھیچ مرد و زن مؤمنی«
باید تابع اراده خدا و و اراده ایشان اختیاری از خود در آن ندارند () ر نموده باشندمقّر 

 .»رسول باشد
آیا در کتاب  ،به یک منکر سنت گفت: تو شخصی احمق ھستی حصینعمران بن 

که نماز ظھر چھار رکعت است و قرائت آن جھری نیست. سپس مسائل ای  دیده خدا
ای  گفت: و آیا در کتاب خدا تفسیری دیدهدیگری از نماز و زکات را برایش بیان کرد و 

 ، چاپ استانبول.۵۸، ص ۶ج بخاری، صحیح، -١
 .۱۸۹، ص ۲ج و ابن عبدالبر، الجامع، ۲۵و  ۲۴، ص ۴ج نگا: الموافقات، -٢
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 .)١(که بیان کند فالن حکم مبھم است و رفع آن در سنت آمده است
مردی به مطرف بن عبدالله شخیر گفت: برای ما فقط از قرآن سخن بگوئید. 

اما سخنان  .خدا قسم چیزی برتر از قرآن سراغ نداریمه مطرف در جواب او گفت: ب
گاهکسی را که از ھمه به  . امام عبدالله بن مبارک بسیاری )٢(جوییم تر است می قرآن آ

 :پرداخت. به او گفته شد نشست و به نظارت در احادیث می از وقت خود را در خانه می
 کنی؟ عبدالله بن مبارک گفت: چگونه آیا در این تنھایی احساس دلتنگی و تنھایی نمی

 .)٣(برم و یارانش به سر می جامبر که ھمراه پی چنین احساسی داشته باشم، در حالی
با تأویالت باطل و شبھات عقلی پیشوایان مسلمان به اھمیت سنت و خطر انکار آن  

پرسیده شد، ایشان  »نزول خداوند«ی احادیث مربوط به  بارهاز امام احمد در .اند برده پی
نماییم و ھیچ یک از  ھا را تصدیق می ما به این احادیث ایمان داریم، آن«در پاسخ گفت: 

ت سخنان ی اسناد صحیح باشند و در این صورالبته اگر دارا .کنیم ھا را انکار نمی آن
. امام )٤(»است کنیم و یقین داریم که ھرچه را بیان فرموده حق را رد نمی ج پیامبر

ی پرتگاه ھالکت  را انکار کند بر لبهخدا ث پیامبر یاحمد فرموده است که ھرکس حد
 .)٥(»فته استقرار گر

نقل کنم و به آن  ج ھرگاه حدیث صحیحی از پیامبر «امام شافعی فرموده است: 
 .)٦(»ام گیرم که عقلم را از دست داده شما را شاھد می ،عمل ننمایم

و  شود که فرا خواندن مردم برای اکتفا به قرآن طبق مطالبی که ذکر شد واضح می
گذشته مطرح بوده و در عصر حاضر نیز دور شدن از سنت جزو شبھاتی است که از 

که عمل به سنت برای  دوباره مطرح شده است. سلف صالح به مردم فھمانیدند
عام آن و  مقید مطلقات و مخصص احکام ،مسلمان الزم است. زیرا تفسیر قرآن

ی قوانینی جدی است که در قرآن ذکر نشده و برای مسلمانان ضروری  گیرندهدربر

 .۱۹۱، ص ۲ج ابن عبدالبر، جامع بیان العلم، -١
 ۱۹۱، ص ۲ج ابن عبدالبر، جامع بیان العلم، -٢
 .۳۵۳و  ۳۳۹ص  ۸ ۷، جذھبی، سیر اعالم النبالء -٣
، باب تھجد این حدیث ۲۵، ص ۳ج ، و بخاری در صحیح،۳۰۴، ص ۱۱ج ذھبی، سیر اعالم النبالء، -٤

 [حدیث مربوط به نزول خدا] را بیان کرده است.
 .۲۹۷، ص ۱۱ج ذھبی، سیر اعالم النبالء، -٥
 .۳۴، ص ۱۰ج ذھبی، سیر اعالم النبالء، -٦
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دو وحی کار سنت ریشه کن شد و مردم به ھرھای پیرامون ان شبھهاست. بدین ترتیب 
 :گشتند و معنی این آیه را فھمیدند[قرآن و سنت] پایبند 

﴿ ِ ُ�رِ� ٱوَ  ّيَِ�ٰتِ ۡ�َ ٱب نَزۡ�َ  لزُّ
َ
َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡ  رَ ّ�ِكۡ َك ٱإَِ�ۡ  آ َوأ  .]۴۴[النحل:  ﴾ِهمۡ ِ�ُبَّ�ِ

ھا (فرستادیم) و (ما این) قرآن را بر تو نازل  روشن و کتابھا را) با دالیل  (که آن«
ھا نازل شده است، و باشد  کردیم تا برای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آن

 .»ھا بیندیشند که آن
گذاری اسالمی و پیروی از آن واجب است و باید  در حقیقت سنت مصدر دوم قانون

شود و از منھیات آن پرھیز گردد. خداوند ھمانند قرآن دستورات آن انجام داده 
 :استفرموده

ن يُِطِع ﴿ َطاَع ٱ َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ أ َ ٰ َ�َمآ  �َّ رۡ  َوَمن تََو�َّ

َ
 ﴾٨٠اَحفِيظٗ  ِهمۡ َ�َٰك َعلَيۡ َسلۡ أ

 .]۸۰[النساء: 
از پیغمبر اطاعت کند، در حقیقت از خدا اطاعت کرده است چراکه پیغمبر  سھرک«

دھد که خدا بدان دستور داده باشد، و جز از چیزی نھی  جز به چیزی دستور نمی

 .»کند که خدا از آن نھی کرده باشد نمی
﴿ ٓ ْ ُه َفٱَ�نۡ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَمافَُخُذوُه  لرَُّسوُل َءاتَٮُٰ�ُم ٱ َوَما  .]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا
) آورده است اجرا کنید، و از پیغمبر برای شما (از احکام الھی چیزھایی را که«

 .»از داشته است، دست بکشیدچیزھایی که شما را از آن ب
َها ٱَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ِينَ � ِطيُعواْ ٱَءاَمُنوٓ  �َّ

َ
َ اْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
 .]۳۳[محمد:  ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ

 .»اطاعت کنیدنان! از خدا و پیغمبر ای مؤم«
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَيۡ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُؤۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ  َنُهمۡ ِمُنوَن َح�َّ

َ
 أ

ا قََضيۡ َحرَجٗ   .]۶۵[النساء:  ﴾٦٥الِيمٗ َت َو�َُسّلُِمواْ �َسۡ ا ّمِمَّ
تا تو را در اختالفات و  آیند نمی نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار ،اامّ «

ی خود به داوری نطلبند و سپس ماللی در دل خود از داوری تو ندانسته و ھا درگیری

 .»(قضاوت تو) باشندتسلیم  کامالً 
عالوه بر این آیات، آیات دیگری ھم ارزش و جایگاه واالی سنت نبوی در اسالم را 

معرفی نموده و خداوند  بیان کرده و معانی و مفاھیم وارده در سنت را وحی الھی
 فرموده است:
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ۡ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿  .]۴-۳[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣َهَوىٰٓ ل
گوید. آن (چیزی که با خود آورده است و با شما در  از روی ھوا و ھوس سخن نمی و«

از سوی خدا بدو) وحی و پیام ه است) جز وحی و پیامی نیست که (میان نھاد

 .»گردد می
 اما قرآن ھم در لفظ و ھم در معنی وحی خداوند است.

 گردد حاصل می فھم کامل اسالم و شناخت جزئیات احکام آن فقط از طریق سنت
لق را مقید و سنت مجمالت قرآن را تفصیل، احکام مط ،که بیان شدهگونه  ھمان و

آن نیامده تدوین کند و احکامی را که در قرآن نامی از  می قواعد عام را مستثنی
بدانید که ھمراه قرآن، ھمانندی « :استفرموده جنماید. به ھمین خاطر پیامبر  می

سنت عطا شده و  قرآن و ج. یعنی به پیامبر )١(»ده استمانند آن نیز به من وارد ش
 ھا واجب است.  کدام از آنتبعیت از ھر

خدا و اطاعت و پیروی از من شما را به تقوای «چنین فرمود: ای  در خطبه جپیامبر 
کدام از ای حبشی باشد. بدانید که ھر کنم، حتی اگر آن امیر برده امیر خود سفارش می

الفات فراوانی را میان مسلمانان خواھد دید پس در تشما که پس از من زنده بماند اخ
یافته را در   و ھدایت این حال بر شما الزم است که روش من و روش خلفای راشدین

 .)٢(»ی خود آن را محکم بگیریدھا گیرید، به آن تمسک جویید و با دندانپیش 
که منظور از خلفای راشدین، امامان  استگفته »سفینه«ث یبیھقی با استناد به حد

 باشند.  ابوبکر و عمر و عثمان و علی (رضوان خدا بر آنان باد) می ،چھارگانه
 ین قرار است:ا حدیث سفینه از

خالفت اسالمی پس از من « .»كذل عدَ بَ  لٌك مُ  مَّ عدی، �ُ بَ  سنةً  ونَ الثُ ثَ ىت مّ اُ  يف اخلالفةُ «

 .)٣(»آن نظامی پادشاھی حاکم خواھد شد سی سال برقرار خواھد بود و پس از

 .۱۳۱، ص ۴ج احمد، المسند، -١
، حدیث شماره ۴۴، ص ۵ج و ترمذی، الجامع، ۴۶۰۷، حدیث شماره ۱۳، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢

 و گفته حسن و صحیح است. لفظ حدیث از ابوداود است. ۲۶۷۶
و گفته: حسن است. ھمچنین امام احمد و  ۲۲۲۶، حدیث شماره ۵۰۳، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٣

ث المنھاج و المختصر) یخرج احادی  اند (به نقل از زرکشی در المعتبر فی نقل کردهوداود آن را با
 ورده است.آ» الجامع الصغیر«در  ، آلبانی ھم این حدیث را صحیح دانسته و آن را۷۸ص 
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ی اسالمی سنتی قابل تبعیت  کنند که عمل خلفای چھارگانه این احادیث بیان می
است و نظرات اجماعی میان آن چھار نفر برای مسلمین حجیت دارد. این به خاطر 

و ھمنشینی طوالنی مدت آنان  از نظر اسالم است ججایگاه واالی آنان بعد از پیامبر 
 است.و فھم نیکو از کالم خدا و رسول به عظمت مقام آنان افزوده ج با پیامبر

ھا و نشان دادن  کردبیان عمل ،ھا تلف حدیثی و تاریخی به نقل گفتاری مخھا کتاب
 ی ی امور جامعه ی کافی آنان برای ادارهآنان پرداخته و شایستگی و توانای سجایای نیک

ی  ی قضاوت و نوع برداشت آنان از متون دین در زمینه نحوه آن عصر را ثبت نموده و
 مانده است.عقیده و احکام، در دل تاریخ محفوظ 

و خلفای راشدین ھم قریشی بودند پس  جقرآن با زبان قریش نازل شد. پیامبر 
 تواناترین افراد برای فھم مراد خدا و رسول ھمانان بودند و توانستند در حوادث مربوط

گاھی کافی کسب نمایند  و به وحی مشارکت مثبت داشته باشند از اسباب نزول آیات آ
 .برداشتی صحیح از آیات و احادیث به دست آورند و در نتیجه فھمی نیکو و

گاھی داشتند و در مقابل اختالفات ناشی  جاصحاب پیامبر  از اھمیت وحدت امت آ
ی مسلمانان واگذار  دادند و تصمیم را به خلیفه از اجتھاد از خود تسامح نشان می

عبادی نظری مسائل  ی در زمینه هحتی اگر خلیف .شدند نمودند و به آن پایبند می می
شدند،  ی خلیفه پایبند میأھم به رکرد باز منافات پیدا می یداشت که با دالیل قوی دین

دلیل برای حفاظت از وحدت امت، پایبند شدن به نظرات ترین  دانستند که قوی زیرا می
اما شرعی مسلمانان است و وحدت ھم طبق آن و سنت و اجماع امری مورد تأکید 

 دین است:

 .]۴۶[األنفال:  ﴾َهَب رِ�ُحُ�مۡ َشلُواْ َوتَذۡ زَُعواْ َ�َتفۡ َوَ� تََ�ٰ ﴿
و شوید و شکوه  کشمکش مکنید، (که اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان می«

 .»شود) و ترس و ھراسی از شما نمیرود ( ھیبت شما از میان می
 ثر اختالف]پس از من به کفر باز نگردید که [در ا«ھم فرموده است:  جپیامبر 

 .)١(»گردن یکدیگر را بزنید
 را به درستی فھمیدند و به مقتضای آن عمل کردند. ھا این راھنمایی اصحاب پیامبر

، حدیث ۸۲، ص ۱و مسلم، الصحیح، ج ۱۲۱، حدیث شماره ۲۱۷، ص ۱بخاری، فتح الباری، ج -١
 .۶۶و  ۶۵شماره 
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. از مردم پرسید: رفت »منی«به در سفر حج  سه بن مسعود یک بار عبداللّ «
ھار المؤمنین چند رکعت نماز خواند؟ گفتند: چھار رکعت. او ھم به تبعیت از امیر چامیر

 ج: مگر تو برای ما حدیثی نقل نکردی که طبق آن پیامبر نماز خواند. مردم گفتندرکعت 
اآلن ھم معتقد به آن  خوانده است؟ ابن مسعود گفت: آری و دو رکعت »منی«در 

ھستم، اما بدانید که عثمان بن عفان پیشوای مسلمین است و من با او مخالفت 
 .)١(»پندارم کنم و چنین کاری را شر می نمی

قرآن و سنت دلیل و راھنمای مسلمان در مسیر زندگی و راھنمای جامعه اسالمی 
ی سرگذشت انسان نشان  برای حرکت و ترقی است. تحقیقات به عمل آمده در زمینه

پیشرفت سوی  به داده است که دین در گشایش دید انسان و حرکت مستقیم جوامع
است. دین اسالم ھم به عنوان گذار بودهو مادی بسیار اثر النیقعروحی، فرھنگی، 

چارچوبی مشخص را برای  جای متشکل از آیات قرآن و احادیث پیامبر  مجموعه
ھالکت و سردرگمی سوی  به کند و از انحراف او ی عمومی انسان تعیین میھا فعالیت

 نماید. جلوگیری می
ی  رسول خدا محروم مانده، در حیطه ییانسانی که از ھدایت خدایی و راھنما

ی صورت گرفته توسط بشر برای ھا ماند و تالش تجربیات شخصی و بشری محبوس می
گاھی بخشی او به شمار می آید، و  رسیدن به حقیقت و کشف عالم غیب تنھا منبع آ

ی مبدأ و معاد و سیر تحول انسان و ھدف از خلقت را در این  ھای او در زمینه پرسش
فیلسوفان و متفکران بسیاری در طول تاریخ در صدد پاسخ  .حیطه باید جستجو کند

ی علم  اند. اما ھر اندازه دامنه ھا بوده االت و پر کردن خأل حاصل از آنؤگویی به این س
ی نادانی را به طور کامل بدرد و ھا تواند که پرده انسان وسیع و ذکاوت او باال باشد، نمی

 ،ق وحی الھی. برای کشف حقیقتبه حقیقت و بصیرت دست یابد، مگر از طری
 ی عظیمی ھدر رفت وھا یابی به تصوری کلی از ھستی و جایگاه انسان نیرو دست
ھای متفکران و فیلسوفان در طول  ی بسیاری صورت گرفت و عقول و اندیشهھا تالش
ای جز نظراتی متفاوت و متضاد و  نتیجه ھای متمادی درگیر این قضیه شد اما قرن

ص در بر نداشت و ھمین بازدھی ناقص، اثری منفی بر جھان فکر و اجتھاداتی ناق
 انسان تا ھم اکنون نیز در گمراھی و ھا ی اخالق گذاشت و میلیون اندیشه و عرصه

 .۱۴۴-۱۴۳، ص ۳با سند حسن، السنن، ج بیھقی -١

 

                                         



 ٢٠١ بخش اول (باب دوم: تربیت با توجه به عقاید و خاصیت الگوپذیری انسان)

مسلمانان  /ی افکار و اندیشه و جھان دینی قرار دارند. امام مالک  ثباتی در زمینه بی
اعتقادی و ارزشی نھی فرموده و  را از تکیه بر عقول مردم در زمینه مسائل دینی،

جدل بیشتر از دیگری نزد ما بیاید، وحی نازل  شخصی با قدرِت ھرگاه  آیا«: استگفته
 .)١(»را به خاطر جدل او رھا کنیم جشده از جانب جبرئیل امین بر محمد 

اند که فکر اسالمی تابع حدودی مشخص است و  برخی از منتقدان اسالم گفته 
و در چارچوب وحی محصور  ی نصوص کرده را محدود به دایرهتمام جوانب خود 

 و برای بررسی حقیقت بدور از تعھدات عقیدتی، آزادی کامل ندارد. اما استگشته
دانند و آن را انحصار و بسته بودن در چارچوبی خاص  که آنان عیب میآنچه 

و  نھاده ن منتپندارند، در واقع نعمتی بزرگ از جانب پروردگار است که بر بندگا می
سرانجام حقایق و عدم شناخت  بی درگمی و جستجویبدین وسیله مسلمانان را از سر

 از مسیر تکامل نجات داده است:

نۡ َ�ُمنُّوَن َعلَيۡ ﴿
َ
سۡ  َك أ

َ
ْۖ أ َّ إِسۡ  لَُموا ُ بَِل ٱ َ�َٰمُ�م� قُل �َّ َ�ُمنُّواْ َ�َ نۡ  ُ�مۡ َ�ُمنُّ َعلَيۡ  �َّ

َ
 أ

 .]۱۷[الحجرات:  ﴾١٧َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ُكنُتمۡ  يَ�ٰنِ لِۡ�ِ  َهَدٮُٰ�مۡ 
تان را  اسالم آوردن«اند، بگو:  گذارند که اسالم آورده ھا بر تو (ای پیامبر) منّت می آن«

نھد که شما را به (سوی)  بر من مّنت نگذارید، بلکه اگر راستگویید الله بر شما مّنت می

 .»»ایمان ھدایت کرده است
ی خالق بشر بر اوست و ھر ھا ترین منت ز جمله بزرگن به ایمان ارھنمود انسا

تواند عظمت ایمان و آثاری را  شتر مییتر گردد ب اندازه افق روحی و فکری انسان وسیع
به او  آرامشی فھمد که چه امنیت و درک کند و می ،که در ثبات شخصیت و روح دارد

و جمال دوستی در گرایی  ی خیرطلبی، حق و چه احساسات زیبایی در زمینه بخشیده
عقل و انضباط و جمال و  ،او ایجاد نموده و تا چه حد به رفتار او رنگ عدل و اعتدال

 شکوه بخشیده است.
وحی الھی زندگی اسالمی را در طول تاریخ رنگ خدایی بخشیده و باعث شده که  
ھای مسلمان امت بر منھج قرآن و سنت پرورش یابند و دیدگاھی عمیق نسبت به  نسل

ھستی و انسان و زندگی داشته باشند و در روان آنان مفاھیم مرتبط با حقیقت و نیکی 
رفتار خود را زیر عناوین اند  درپی امت عالوه بر این توانسته ھای پی استقرار یابد. نسل

 .۸۸، ص ۸ج ذھبی، سیر اعالم النبالء، -١
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نظم ببخشند و از خالل احکام و تعالیم اسالم حقوق و وظایف خود  »شریعت عقیده و«
دیگر برای رسیدن به حق و دفع ظلم به جنگ و درگیری  را به خوبی بشناسند تا

بلکه ھر تالشی در این  ترور و ترساندن و زندان و خون ریزی دست نیاالیند ،طوالنی
تحت عنوانی معین و دستوری معتبر صورت گیرد و  ای مشخص، زمینه در محدوده

ی بندگان در  بخششی ربانی و قانون الھی تلقی گردد که ھمه ،ھا این چارچوپ ی ھمه
آورند و توانای تغییر یا تحریف یا به بازیچه گرفتن آن به  فرود می برابر آن سر تسلیم

خاطر مصالح فردی یا اجتماعی، بزرگ یا کوچک و مرد یا زن بودن افراد را ندارند و 
گیرند تا عدل را ایجاد کند،  قرار می }}گیز ان مھر{{ھمه زیر نظارت شریعتی گسترده و 

محقق سازد و رستگاری را تضمین نماید. [به عنوان مثال] اگر کسی تطابقی  نیکی را
در اسالم و تاریخ زندگی زن در غرب صورت دھد، عظمت و  میان تاریخ زندگی زن

 زیبایی این حقیقت تاریخی را به طور کامل درک خواھد کرد که زن غربی برای
یی فراوان را در گذر ھا به حقوق خود، جنگ و جدالی طوالنی و درگیرییابی  دست

که اسالم بیشتر این حقوق را بدون ھیچ جنگ و  زمان انجام داده است، در حالی
ھم ھمین قضیه در غرب  جدالی به زن بخشیده است یا در رابطه با حقوق کارگران

غربی به حق و حقوق خود  روی داد در حالی که کارگران مسلمان قبل از کارگران
اند و در  ی نبردی وارد نشده به حقوق خود به ھیچ صحنهبی یا دست برای رسیدند و

 اند. ت نداشتهمشارک گری ویران انقالبھیچ 
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 تربیت فرد :فصل اول

 بحث اول: تربیت کودک
اجتماعی در اسالم ابتدا در خانواده، سپس مدرسه و در نھایت در جامعه تربیت 
ی اخالقی را به کودک انتقال ھا گیرد. خانواده ھمان نھادی است که ارزش انجام می

دھد تا با آن حق و باطل و خیر و شر را بشناسد، کودک ھم این تعلیمات را در  می
کم عناصر شخصیتی او شکل  کمپذیرد و  سنین پایین بدون مخالفت و تقابل می

خانواده را  شود؛ اسالم بدین خاطر پدر گیرد و نمودارھای ھویت در او برجسته می می
ده و تربیت افراد آن اھتمام ورزد و در اکند که به طور جدی به آموزش خانو ملزم می

 -ه علیھم رضوان اللّ  -به اصحاب  جتأمین معاش آنان ھیچ کوتاھی نکند. پیامبر 
موزش آنھا اقدام آدر میان آنان بمانید و به  ،گردیدھای خود باز نزد خانواده«فرمود:  می

ی آرامش  که خانواده را مایه استاسالم ھمچنین به پدران توصیه نموده .)١(»نمایید
پر از اطمینان خاطر،  یبرای اھل آن قرار دھند تا کودکان در آن آرام گیرند و به محیط

پارچگی میان افراد تبدیل گردد. و یک سالمت روان، محبت و ھمسازی و حس تعاون
خانواده بستری است برای مردان و زنان آینده و سرنوشت امت به سرنوشت افرادی 

 برند. بستگی دارد که در آن به سرمی
ای مادی و ھ مساوات در زمینه تاسالم به ھمین جھت پیروان خود را به مراعا

ی  که دختران را ھمانند پسران بدانند و ھیچ رابطه استمعنوی امر کرده و دستور داده
ھرکس فرزند دختری داشته «فرمود:  جآمیزی با دختران نداشته باشند. پیامبر  تبعیض

باشد و او را زنده بگور نکند، او را پست و خوار نشمارد و فرزند پسرش را بر او ترجیح 
 .)٢(»گرداند بھشت می خداوند او را واردندھد، 

رسانی به دیگران منع کرده با ھدف خشونت و آزار گیری  کاراین که اسالم از به
ای روانی و فشارھای ھ ایجاد فضایی مستحکم است تا فرزندان بتوانند به دور از عقده

 .۶۳۱، حدیث شماره ۱۱۱، ص ۲ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۵۱۴۶، حدیث شماره ۳۵۴، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢

                                         



 ٢٠٥ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

واده بھترین شما کسی است که به نسبت خان«فرمود:  جپیامبر  .اجتماعی رشد کنند
 .)١(»ی شما بھترم ام از ھمه بھترین رفتار را داشته باشد و من نسبت به خانواده

اش او را دوست دارند و او را بر خود ترجیح  کودک باید احساس کند که خانواده
و  دھند. ایجاد چنین باوری برای کودک ضروری است تا شخصیت او کامل گردد می

دھد با  که فرزندش را شیر میگونه  ھمان ن بماند. مادرفطرتش از انحراف مصو
کند و مفاھیمی ھمچون محبت و امنیت  احساسات و عواطف متعالی ھم او را تغذیه می

آموزد. خداوند متعال به پدران و مادرانی که تربیت  می و مھربانی با دیگران را به او
نقل  لایشه از ع .کند دھند اجر بزرگی عنایت می فرزندان را به شایستگی انجام می

است که فرمود: زنی به ھمراه دو دخترش نزد من آمد تا چیزی به او بدھم. اما فقط 
دانه خرما یافتم به او دادم. او نیز آن را میان دخترانش تقسیم کرد و خود از آن  یک

گشت، جریان را برایش تعریف کردم، ایشان باز جنخورد و رفت. ھنگامی که پیامبر 
ھا نیکی کند، برای وی به  ین دخترانی داشته باشد و به آنھرکس که چن«فرمود: 

 .)٢(»ای در برابر آتش تبدیل خواھند شد پرده
انگاری در تربیت و کوتاھی کردن در آموزش  به معنی سھل دوست داشتن فرزند

ھای اجتماعی در ھمان سنین پایین نیست و باید او را به روابط نیکو با دوستانش  رفتار
ی رقابت درونی را در او تعمیق بخشید تا  ھا عادت داد و انگیزه بزرگترو احترام به 

ید میان مھربانی با فرزند و تادیب او بتواند نوع روابط با دیگران را تشخیص دھد؛ پس با
ھای کودک تسلیم  ی درخواست گونه که نباید در مقابل کلیه تعادل برقرار نمود و ھمان

بر او فشار تربیتی وارد کرد. در واقع واگذاری بیش ھمچنین نباید به طور مداوم  ،شد
ی زندگی ھا از حد شخصیت کودک به پدر و مادر، او را برای رویارویی در مقابل سختی

آورد و احساس  سازد و فشار زیاد در تربیت ھم او را خودگرا و منزوی باز می ناتوان می
 کند. محرومیت را در او ایجاد می

ه باید به کودک آموزش داده شود این است که ھنگام ورود یکی از موارد رفتاری ک
به نزد دیگران اجازه بگیرد و این کار را با سه بار در زدن یا بلند کردن صدا انجام دھد، 

 و گفته که حسن و غریب و صحیح است.  ۳۸۹۵، حدیث شماره ۷۰۹، ص ۵ج ترمذی، السنن، -١
، ۲۰۲۷، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۱۴۱۸، حدیث شماره ۲۸۳، ص ۳ج فتح الباری، بخاری، -٢

 .۲۶۲۹حدیث شماره 
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ی ورود داد وارد شود و در غیر این صورت منصرف گردد.  اگر طرف مقابل به او اجازه
 نزل موضوعیت دارد و ھم در خارجیا ھمان اجازه گرفتن ھم در م »استئذان«ی  قضیه

پرسید: آیا  جمنزل و نزد دوستان. در حدیث شریف آمده است که مردی از پیامبر 
فرمود: آری. مرد گفت: اما ما در  جبرای رفتن پیش مادرم از او اجازه بگیرم؟ پیامبر 

فرمود: اجازه بگیر. مرد گفت: اما من خدمتکار او  جپیامبر  .کنیم یک خانه زندگی می
فرمود: اجازه بگیر، آیا دوست داری او را لخت ببینی؟ مرد گفت:  جھستم؟ پیامبر 

 .)١(»فرمود: پس اجازه بگیر جخیر. پیامبر 
ایستاد بلکه یا در سمت  کسی روبروی در نمیی  ھنگام رفتن به خانه جپیامبر «

 .)٢(»سمت چپایستاد یا در  راست در می
فرمود:  جاست. پیامبر  »حقوق راه«یکی دیگر از آداب رفتاری برای فرزند توجه به 

جا  ای نداریم، آن ھا ننشینید. اصحاب گفتند: اما ما چاره که سر راه مواظب باشید«
را مراعات راه  فرمود: پس حقوق جگوییم. پیامبر  ھم سخن میمجالس ماست و با

و آزار مردم، پاسخ  راه چیست؟ فرمود: پرھیز از چشم چرانیکنید. اصحاب گفتند: حق 
 .)٣(»الم، امر به معروف و نھی از منکرگویی به س

واضح است که این حدیث برای روابط اجتماعی، ضوابطی مخصوص قرارداد کرده 
 نماید. است و باید حقوق اجتماع را ادااست زیرا فرد عضوی از جامعه 

شود که در  در نھاد کودک ضروری است و باعث می رام به دیگرانتکاشتن حس اح
مھربان و خیرخواه باشد. ھمچنین الزم است که او را به   ،مقابل اطرافیان خود متواضع

ھای سازنده سوق داد. در حدیث آمده است که  سمت ایجاد روابط اجتماعی و دوستی
پس باید بنگرد که چه کند،  ھر انسانی بر مرام و باور یارانش سیر می«فرمود:  جپیامبر 

عمق بخشیدن به روابط دوستانه امری مطلوب  .)٤(»گزیندمی بر کسانی را به دوستی

 .۹۶۳، ص ۱ج مالک، الموطا، -١
 .۵۱۸۶، حدیث شماره ۳۷۴، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢
، ۱۶۷۵، ص ۳ج و مسلم، الصحیح، ۲۴۶۵، حدیث شماره ۱۱۲، ص ۵ج بخاری، فتح الباری، -٣

 ظ حدیث از بخاری است.، لف۲۱۲۱حدیث شماره 
، حدیث ۵۸۹، ص ۴ج و ترمذی، الجامع، ۴۸۳۳، حدیث شماره ۱۶۸، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٤

 و گفته که حسن و غریب است. ۲۳۷۸شماره 
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ھرگاه کسی با شخصی دیگر «فرمود:  جکه پیامبر  استاست، در حدیث صحیح آمده
زیرا برای ایجاد  ی دوستی برقرار کرد، از اسم و نام پدر و محل تولد او بپرسد رابطه

اسالم به استفاده از ھرچیزی که باعث تحکیم دوستی میان . )١(»استمودت کارساز 
ھی کرده است. در ی روابط ن گردد تشویق نموده و از عوامل سست کننده پیروانش می

. این بدان خاطر است که )٢(»ایم ما از تظاھر و اجبار نھی شده«حدیث آمده است: 
سازی نیاز به گردد زیرا ظاھر سازی در روابط اجتماعی منجر به قطع آن میظاھر

کند که ھرچه  تحمیل نوعی مشقت مادی یا معنوی بر نفس دارد و فرد را وادار می
 ای که منجر به این تکلیف شده برھاند.  زودتر خود را از رابطه

الن مورد انھکند که نو گونه تنظیم می المی درست، روابط اجتماعی را اینرفتار اس
ھرکس به «: رد احترام قرار گیرند. در حدیث آمده است کهاالن موسمھربانی و بزرگ

 .)٣(»ان ما احترام نگذارد، از ما نیستسال ما رحم نکند و به بزرگافراد کوچک و کم
را به خاطر سن و سالش  مردیکه پیر ھرجوانی«در حدیث دیگری آمده است که: 

ه به او احترام کند ک ، خداوند ھنگام پیری شخصی را برایش معین میدرگرامی بدا
 .)٤(»بگذارد

در اموری که برای کودک قابل بررسی است باید نظر او را خواست تا عادت کند که 
بیندازد و نظرش را ارائه دھد. این مسئله نوعی کار  به به ھنگام مشکالت فکر خود را

ی کودک و تقویت شخصیت او است و احساس رابطه با دیگران و  احترام به اراده
ھماھنگ  جنماید. این اقدام با راھنمایی رسول اکرم  با آنان را در او ایجاد میھمکاری 

کس که اسب یا شتری اضافی دارد باید آن را به دیگران ببخشد. و ھر«است که فرمود: 
راوی . »ھرکس در سفر توشه و غذایی اضافی دارد باید از آن به دیگران ببخشد

دیگر از اموال را ذکر کرد تا جایی که گمان ی  چند نمونه جگوید: آنگاه پیامبر  می
 .)٥(ھای اضافی خود، حقی نداریم بردیم ھیچ یک از ما نسبت به دارائی

 و گفته که غریب است. ۲۳۹۲، حدیث شماره ۵۹۹، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -١
 .۷۲۹۳، حدیث شماره ۲۶۴، ص ۱۳ج بخاری، فتح الباری، -٢
 .۱۹۱۹، حدیث شماره ۳۲۱، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٣
 .۲۰۲۲، حدیث شماره ۳۷۲، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٤
 .۱۷۲۸، حدیث شماره ۱۳۵۴، ص ۳ج مسلم، الصحیح، -٥
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اگر شخصی نسبت به دیگران برتری مالی ندارد، امکان دارد که برتری عقالنی و 
 .دین یعنی خیرخواھی«فرمود:  جنظری داشته باشد. در حدیث آمده است که پیامبر 

ند: خیرخواھی برای چه کسانی، ای رسول خدا؟ فرمود: خیرخواھی برای عرض کرد
 .)١(»خدا، کتاب خدا، رسول خدا، پیشوایان مسلمان و عموم مردم

تری دارند عادت  فرادی که سطح اقتصادی پایینباید فرزند را به بخشش و مراعات ا
آورد، او را نزد خود ما غذا شھرگاه خادم خانه برای یکی از«{{ :فرمود جداد. پیامبر 

د، زیرا تحمل ید و اگر ننشست، یک یا دو لقمه به او بدھید تا ھمراھش غذا بخوریبنشان
 .}})٢(»ی خادم بوده است ی غذا بر عھده گرمای پخت و پز و مسئولیت تھیه

 اساس حس زیبایی دوستیبحث دوم: تربیت اجتماعی بر
یابد که قرآن نظر انسان  ت میبه این احساس دس خواند عمیقاً  کس که قرآن میھر

کند، در نتیجه عجایب خلقت و  ی طبیعی در ھستی جلب میھا را به سمت زیبایی
آورد، آیات قرآن کریم به رفت و  ھای ھستی و شگفتی مناظر را پیش چشم می ظرافت

 ھا بدون روزھا و سال آمد شب و روز از پی یکدیگر، حرکت خورشید و ماه و ایجاد
و  ھا ثیر آن را بر زندگی انسانأو تپردازد  اختالل در منظومه شمسی میترین  کوچک

با تثبیت درجه حرارت در  دارد که چگونه می حیوانات و گیاھان روی زمین بیان
و فضای زندگی را  دنموجودات زنده به فعالیت بپرداز شود که میزانی مشخص باعث می

حاصل از  یھای زیبا توصیف صحنه دیگر به ای سازد. و در صحنه می شان آماده برای
عرجون «ھالل را به  و پردازد می »ھالل«و  »بدر«نور اندک ماه و تغییر اشکال آن به 

کند که ھمانند ھالل ماه،  ی خرما تشبیه می ی خمیده ی خشکیده یعنی شاخه »قدیم
درخشان و قرص  ی خورشیدھا و باریک است. آن گاه به پرتو رنگی زرد دارد و خمیده

ی زینت آسمان آبی ھستند  پردازد، سپس ستارگان را که مایه طالیی و براق آن می
 فرماید:  کند و چنین می توصیف می

ٓ َوَز�َّنَّا ٱ﴿ َما �ۡ ٱ ءَ لسَّ  .]۱۲[فصلت:  ﴾اظٗ بَِمَ�ٰبِيَح وَِحفۡ  َيا�ُّ
 .»ارگان درخشان و تابان) بیاراستیمھای بزرگی (از ست آسمان نزدیک را با چراغ«

 . این حدیث در صحیح مسلم ھم ھست. ۱۹۲۶، حدیث شماره ۳۲۴، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -١
 .۵۴۶۰، حدیث شماره ۵۸۱، ص ۹ج بخاری، فتح الباری، -٢
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َُّهُم ٱ َوَءايَةٞ ﴿ ۡ ل ظۡ  �ََّهارَ ُه ٱلَُخ ِمنۡ �َسۡ  ُل �َّ ۡمُس ٱوَ  ٣٧لُِمونَ فَإَِذا ُهم مُّ َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ  لشَّ
ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  ََّها ٰ َ�َد كَ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  ٣٨ۡلَعلِيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱل ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ  ۡلُعرُۡجونِ ٱقَدَّ

ۡمُس ٱَ�  ٣٩ۡلَقِديمِ ٱ ن تُۡدرَِك  لشَّ
َ
ٓ أ ُۡل ٱَوَ�  ۡلَقَمرَ ٱيَ�َبِ� لََها ٞ ِ�  �ََّهارِ� ٱَسابُِق  �َّ َوُ�ّ

 .]۴۰-۳۷[یس:  ﴾٤٠فَلَٖك �َۡسَبُحونَ 
کشیم، پس آنگاه  ھا نشانه (و عبرتی) است ما روز را از آن بر می و شب (نیز) برای آن«

گاھش در   سوی قرار روند. و خورشید (نیز که) پیوسته به ھمه در تاریکی فرو می
ھای مقدر  حرکت است، این تقدیر (الله) پیروزمند داناست. و برای ماه منزلگاه

ایم، تا چون شاخة (خشک و) کھنة خرما باز گردد. نه خورشید را سزد که به ماه  کرده

 .»گیرد، و ھر یک در مدار خود شناورند رسد، و نه شب بر روز پیشی می
ه احادیث نبوی ھم سرایت کرده و توجه انسان را به این احساس زیبایی دوستی ب

 تا به طور کامل آن استاین قضیه شدیدتر نموده و احساسات او را بر مبنای آن پرورده
ای  شوند چھره اولین گروھی که وارد بھشت می«فرمود:  جرا بچشد. رسول خدا 

ی  ترین ستاره انھمانند ماه شب چھارده دارند و چھره گروه پس از آنان در حد درخش
در بھشت بازاری وجود دارد که «در جایی دیگر فرموده است:  .)١(»درخشد آسمانی می

ھا و  و به چھرهگیرد  ، باد شمال ھم وزیدن میآیند جا میآن هاھالی آن ھر جمعه ب
نزد گردد. سپس  کند و زیبایی و جمال آنان بیشتر می یشان برخورد میھا لباس

به  گویند: اند. آنان می گردند در حالی که بسیار زیباتر شده می ھای خود باز خانواده
شما  گویند: به خداوند سوگند که می اید. آنان نیز بسیار زیباتر شده خداوند سوگند که

 .)٢(»اید ھم بسیار زیباتر گشته
جایگاه مھمی در تربیت اسالمی  یرشد دادن احساسات از طریق حس زیبایی دوست

دارد. ھرچه که دیده از آن خشنود گردد و نفس را طراوت بخشد و لذت سالم به انسان 
ھا  این ی ھمه ،ھای طبیعی و اشکال گوناگون باشد یا رنگ و صدا و فکر بدھد، چه پدیده

گردد و او را به تأمل و کسب تجربه و  باعث جلب توجه حواس انسان مسلمان می
 دارد. بیح و شناخت خالق ھستی و درک زندگی وا میتس

مسلم، الصحیح، حدیث  جاپ استانبول و» بدء الخلق«اب ، کت۸۶، ص ۴ج بخاری، الصحیح، -١
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۲۸۳۴شماره 

 .۲۸۳۳مسلم، الصحیح، حدیث شماره  -٢

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢١٠

پرداخت و مسلمانان  می ھا در بسیاری مواقع به توضیح اسرار برخی پدیده جپیامبر 
نمود. ایشان یک بار ھنگام غروب خورشید به  را به توجه و تأمل در آن تشویق می

خدا و رسول  رود؟ گفت: به کجا می ددانی که خورشی آیا می«: فرمود سابوذرغفاری 
 }}شود پس به او اجازه داده می{{رود تا برای سجود اجازه بگیرد.  داناترند. فرمود: می

گرد، خواھی باز کجا که میاز ھرشود،  شود و به او گفته می و گویا به او اجازه داده نمی
 .)١(»کند رود و برای روز بعد طلوع می پس او ھم می

ھمدیگر و تحت فرمان خدا بودن آن قوانین این حدیث پیوستگی قوانین طبیعی به 
زمان قیامت ھیچ تغییری در حرکت خورشید به  دھد که تا کند و توضیح می را بیان می

 وجود نخواھد آمد.
ی زیبا در ھستی ھا پدیدهسوی  به اسالم فقط به تعیین رویکرد احساسات انسان

ھمان حس زیبا دوستی  ھای اوخواھد که منشأ رفتاراست بلکه از او میاکتفا نکرده
شمایل انسان، اعمال و افکار  دتوان ای خاص نیست، می باشد و این احساس در محدوده

ان حیوانات و گیاھان را ھم جنسانش و حتی جھ او یا روابط او با اشیای متنوع و ھم
به انسان منعکس سازد. یکی از  کدام از این موارد باید ذوق زیبایی رادر برگیرد و ھر

یابد،  دوستی در انسان در حدیث زیر تبلور میی اسالم برای ایجاد حالت زیباھا هنامبر
تکبر در وجود او باشد از بھشت  ،ی یک ذره کس که به اندازهھر«فرمود:  جپیامبر 

یشان زیبا ھا و کفش ھا گردد، مردی گفت: مردم دوست دارند که لباس محروم می
اما تکبر، گستاخی در  ؛دارد زیبایی را دوستخداوند زیباست و  :فرمود جباشد. پیامبر 

 .)٢(»برابر خدا و تحقیر مردم است
میان اجزای آن، ساختار زیبا و  ی خداست با ھماھنگی موجود ساختهھستی که 

آنچه  کند. انسان مسلمان ھم ظرافت وجود آن، جمال پسندی پروردگار را منعکس می
که خدا زشت بداند، او ھم زشت  راآنچه  دارد و را که خدا دوست دارد دوست می

ھا  داند، پس باید انسان مؤمن در میان کل بشر متمایز باشد و جھت درک زیبایی می
 جاحساس و ایجاد آن در سطح باالتری قرار گیرد. براین اساس از جانب پیامبر 

و ترمذی، السنن، حدیث  ۷۴۲۴حدیث شماره  ،۴۰۴، ص ۱۳ج بخاری، به شرح فتح الباری، -١
 ی است.راث حسن و صحیح است. لفظ حدیث از بخحدی و گفته که این ۲۱۸۶شماره 

 .۱۴۷، حدیث شماره ۹۳، ص ۱ج مسلم، الصحیح، -٢
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 کند: که مؤمنان را برای مشارکت در ایجاد زیبایی تشویق می استدستوراتی صادر شده
اسی جدا از لباس کارش داشته کدام از شما برای روز جمعه لبشود که ھر میچه «
پنج چیز جزو فطرت بشری است: ختنه کردن کودکان، « :ه است. یا فرمود)١(»باشد

 .)٢(»ھا و سبیل تراشیدن موھای زیر ناف و زیر بغل، کوتاه کردن ناخون

گرامی  باید آن راھرکس که موی سر دارد « :استدر حدیث دیگری ھم فرموده
کردن و روغن زدن و شانه کردن به مواظبت از آن یعنی با نظافت و کوتاه . )٣(»بدارد

موی سر من تا «عرض کردم که:  جگوید: به پیامبر  ی انصاری می بپردازد، ابو قتاده
فرمود: آری و  جاش کنم؟ پیامبر  آید، آیا آن را به حال خود بگذارم و شانه یم میھا شانه

زد و  . ابو قتاده از آن به بعد ھر روز دو بار موھای خود را روغن می»آن مواظبت کناز 
 .)٤(»ی عمل پوشید را جامه جی پیامبر  فرموده

از تراشیدن بخشی از موی سر و  رھا کردن بخشی دیگر نھی فرموده  جپیامبر 
از  جپیامبر «روایت است که گفت:  سدھد از ابن عمر است زیرا منظر زشتی به انسان می

 .]قزع یعنی پراکنده تراشیدن موی سر[ »نمود نھی» قزع«
نیز ھمین  ندکن در غرب استفاده می »ھا ھیپی«که ی تراشیدن مو ھا انواع روش

مردی را دید که موھای سرش ژولیده و پراکنده بود،  جگیرد. پیامبر  عنوان قرار می
مردی  جپیامبر . )٥(»را آرامش دھد؟یابد تا با آن سرش  آیا این مرد چیزی نمی« فرمود:

آیا این مرد برای شستن «: کثیفی بر تن داشت، فرمود ھای دیگر را دید که لباس
داد که بوی چربی و  . ایشان به یارانش دستور می)٦( یش چیزی سراغ ندارد؟ھا لباس

 .)٧(»شان پاک کنندگوشت را از دست

 مالک، موطا. -١
 .۲۲۲، ص ۱ج ، چاپ استانبول و مسلم، الصحیح،۵۶، ص ۷ج بخاری، صحیح، -٢
 .۵۰۰و آلبانی االحادیث الصحیحه، ص  ۴۱۶۳ابوداود، السنن، حدیث شماره  -٣
 .۱۴۹۳، کتاب شعر، حدیث شماره ۹۴۲ص  ،۲ج مالک، موطا، -٤
، ص ۳ج و احمد، المسند، ۱۸۴و  ۱۸۳، ص ۸ج و نسائی، السنن، ۳۳۲، ص ۴ج ابوداود، السنن، -٥

۳۵۷. 
 .۳۵۷، ص ۳ج و احمد، المسند، ۳۳۲، ص ۴ج ابوداود، السنن، -٦
 .۱۸۶۰و  ۱۸۵۹حدیث  و ۳۸۵۲، حدیث ۱۸۸، ۴ج ابوداود، السنن، -٧

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢١٢

نھایت توجه  ھا ھستند و اسالم نیز به آن رفتاری رفتاری، فراوان و متنوع ھا البته زیبایی
 به این کار. خداوند فرموده است: را کرده است، مانند نھی از بلند کردن صدا بدون نیاز

نَ�َر ٱ تَِكۚ ِمن َصوۡ  ُضۡض غۡ يَِك َوٱِ� َمشۡ  ِصدۡ قۡ ٱوَ ﴿
َ
 إِنَّ أ

َ
ُت لََصوۡ  َ�ٰتِ ۡص ۡ�

 .]۱۹[لقمان:  ﴾١٩ِم�ِ �َۡ ٱ
اعتدال را رعایت کن، و از صدای خود بکاه (و ھرگز فریاد نزن) زیرا و در راه رفتنت «

 .»ھا؛ صدای خران است ترین صدا زشت
 .)١(»با صدای زیبا به تالوت قرآن زینت بخشید«: ھم فرموده است جپیامبر 

دستوری که خداوند به پیامبری خوش صدا داده تا قرآن را با «ھمچنین فرموده است: 
 .)٢(»مانند ھیچ یک از دستورات دیگر نیستصدای زیبا بخواند 

ی سالم از آن نفرت دارند و پسندیدن چیزھایی که ھا نفرت از چیزھایی که انسان
پسندند نیز ناشی از حس جمال دوستی است. مانند این  ھای پاک و سالم می فطرت

 .)٣(»ھرگاه یکی از شما چیزی نوشید، نفس خود را در آن ندمد«حدیث که فرمود: 
اوند عطسه را دوست دارد و از خمیازه بیزار خد«مانند این حدیث که فرمود:  یا
ی ھر  ظیفهرد و پس از آن خدا را سپاس گفت وپس ھرگاه شخصی عطسه ک .است

اما خمیازه از  .»اهللا كيرمح« :شنود آن است که به او بگوید را می مسلمانی که آن
خمیازه کشید باید تا حد امکان از ی شیطان است، پس ھرگاه یکی از شما ھا رفتار

 .)٤(»آورد زیرا خمیازه، شیطان را به خنده در می ،اظھار آن خودداری نماید
 و ی زیباپسند آن است که انسان عادت کند در برابر برادرانھا یکی دیگر از رفتار

اخم و عصبانیت  ،آشنایان خود با تبسم و خوشرویی برخورد نماید و از ترشرویی
یکی از کارھای نیک برخورد با برادر مؤمن با روی «: استفرموده جپیامبر  د.بپرھیز

 .)٥(»که از مشک پر از آب خورد در ظرف او بریزیگشاده است و این

 .۷۷۱، ص هحادیث الصحیحو آلبانی، اال ۱۴۶۸حدیث شماره ، ابوداود، السنن -١
 .۱۹و مسلم، الصحیح، فضائل القرآن، ص  ۵۲، کتاب التوحید، باب ۲۱۴، ص ۹ج بخاری، الصحیح، -٢
 ».االشربه«کتاب ، ۲۵۰، ص ۶ج بخاری، الصحیح، -٣
 . ۱۲۵، ص ۶ج بخاری، الصحیح، -٤
 حسن غریب است.و گفته که  ۱۹۷۰ترمذی، الجامع، حدیث شماره  -٥

 

                                         



 ٢١٣ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

 .)١(»گردد سم تو در برابر برادر مؤمنت، صدقه محسوب میتب«: بازھم فرموده است
 .)٢(»پوشاند کرد، صورتش را می عطسه می جھرگاه پیامبر «

فرد کم سن باید بر «در حدیثی دیگر برخی رفتارھای زیبا را بیان فرمود:  جپیامبر 
فرد مسن سالم گوید و کسی که در حال رفتن است بر فردی که نشسته و افراد کم 

 .)٣(»جمعیت بر افراد پر جمعیت سالم گویند
ی فکری، عقیدتی و ھا دار کردن ارزش تربیت اسالمی ریشه به ھمین ترتیب ھدف از

از  .ی زیبا استھا از رفتاردیگر رفتاری زیبا در نھاد انسان است. عادت به نظم نیز یکی 
ی ما آمد و آب خواست، من ھم  به خانه جپیامبر «نقل شده است که فرمود:  سانس 

 جدادم پیامبر  ج و به رسول خدا .)٤(گوسفندی دوشیدم و از آب چاه خود در آن ریختم
یک فرد  روبروی او و س عمر ،در طرف چپ او سکه ابوبکر  نوشید در حالیرا  آن

 ساز نوشیدن فارغ شد، عمر  جگاه که پیامبر اعرابی در سمت راستش ایستاده بودند، آن
به فرد اعرابی داد و  جگفت: ای رسول خدا [ابتدا] به ابوبکر بده تا بنوشد، اما پیامبر 

این و ابوبکر و عمر را رھا کرد و فرمود: آنان که در سمت راست ھستند مقدم ھستند [
ه گوید: پس این مسئله سنت است [او ھم س می سانس  .جمله را سه بار تکرار فرمود]

 .)٥(»بار جمله را تکرار نموده است]
یبای رفتاری است که ی زھا در واقع اولویت دادن به سمت راست یکی از ارزش

 کند، خداوند فرموده است: بسیاری از مشکالت روزمره را حل می

ۡص ﴿
َ
ۡ َ�ُٰب ٱفَأ ٓ  َمَنةَِميۡ ل ۡص  َما

َ
ۡ َ�ُٰب ٱأ ۡصَ�ُٰب  ٨َمَنةَِميۡ ل

َ
ۡصَ�ُٰب  َمةِ َٔ لَۡمۡ� ٱَوأ

َ
ٓ أ َما

 .]۹-۸[الواقعة:  ﴾٩َمةِ َٔ لَۡمۡ� ٱ
(اھل سعادت و خوشبختی! خوشا به  ھایی؟ ! اما چه سمت راستیھا سمت راستی«

 و گفته، این حدیث غریب است. ۱۹۵۶ترمذی، الجامع، حدیث شماره  -١
 .۲۷۴۵ترمذی، الجامع، حدیث شماره  -٢
 .۲۱۶۰، حدیث شماره ۱، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۱۲۷، ص ۷ج بخاری، الصحیح، -٣
موَال برای این مسئله جایز است و ریختن آب در شیر فقط برای فروش ممنوع است و این کار مع -٤

گرفت. شرح نووی بر صحیح مسلم،  صورت می انخنک کردن شیر یا افرایش آن به تعداد میھمان
 مترجم.

 .۳۷۸۳، حدیث شماره ۱۶۰۴مسلم، الصحیح، ص  -٥

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢١٤

ل شقاوت و بدبختی! بدا به اھھایی؟! ( ا چه سمت چپیھا! امّ  ) و سمت چپیشانحال

 .»حالشان
 و نیز فرموده است:

ۡص ﴿
َ
ٓ  ِم�ِ ۡ�َ َ�ُٰب ٱَوأ ۡص  َما

َ
ُۡضو�ٖ  ٢٧ِم�ِ ۡ�َ َ�ُٰب ٱأ نُضو�ٖ  ٢٨ِ� ِسۡدرٖ �َّ  ٢٩َوَطۡلٖح مَّ

ۡمُدو�ٖ  ۡسُكوبٖ  ٣٠َوِظّلٖ مَّ  ٣٣�َّ َمۡقُطوَعةٖ َوَ� َمۡمُنوَعةٖ  ٣٢َوَ�ِٰكَهةٖ َكثَِ��ٖ  ٣١َوَمآءٖ مَّ
ۡرفُوَعةٍ  َ�ُٰهنَّ إِ�َشآءٗ  ٣٤َوفُُرٖش مَّ

ۡ
�َشأ

َ
ٓ أ بَۡ�اًرا ٣٥إِ�َّا

َ
تۡرَ  ٣٦فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ �

َ
 ٣٧اٗباُعُر�ًا �

ۡصَ�ِٰب 
َ
لِ�َ ٱثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٨ۡ�َِم�ِ ٱّ�ِ وَّ

َ
ۡصَ�ُٰب  ٤٠�ِخرِ�نَ ٱَوثُلَّةٞ ّمَِن  ٣٩ۡ�

َ
َمالِ ٱَوأ  لّشِ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ٓ أ َمالِ ٱَما �َّ بَارِٖ� َوَ�  ٤٣َوِظّلٖ ّمِن َ�ُۡمو�ٖ  ٤٢ِ� َسُموٖ� وََ�ِي�ٖ  ٤١لّشِ

ْ َ�ۡبَل َ�ٰلَِك ُمۡ�َ�ِ�َ  ٤٤َكرِ��ٍ  وَن َ�َ  ٤٥إِ�َُّهۡم َ�نُوا ْ يُِ�ُّ  ٤٦ۡلَعِظيمِ ٱ ۡ�ِنثِ ٱَوَ�نُوا
 َ ءِنَّا ل

َ
ا تَُراٗبا وَِعَ�ًٰما أ �َِذا ِمۡتَنا َوُ�نَّ

َ
ْ َ�ُقولُوَن أ وَ  ٤٧َمۡبُعوثُونَ َوَ�نُوا

َ
ٓ  أ  ٱ ُؤنَاَءابَا

َ
لُونَ ۡ�  وَّ

 .]۴۸-۲۷[الواقعة:  ﴾٤٨
یشان در بیان ھا ھایی؟! (اوصاف مواھب و نعمت ھا! چه سمت راستی سمت راستی«

و در سایه درختان موزی به  .اند خار آرمیده سور بی ی درخت) گنجد). در (سایه نمی
است. و در میان چین افتادهچینھایش روی ھم ردیف و  برند که میوه سر می

ھای  اند). و در کنار آبشارھا و آب ی فراوان و گسترده و کشیده (خوش و آسودهھا سایه
دھد و منظره آن  ی آن گوش جمعی را نوازش می برند که زمزمه روان (به سر می

ھای فراوان ھستند. که نه تمام  دھد). و در میان میوه چشم انسان را فروغ می
قدر (خوش گردد. و در بین ھمسران ارجمند و گران و نه منع می شود می
ایم. ایشان را  ربا) پدیدار کردهدر آغاز کار، بدین شکل زیبا و دلگذرانند). ما آنان را ( می

از و) ھم آنان شیفتگان (ھمسر خود، و ھمه جوان و طنّ  .ایم دوشیزه و نوجوان ساخته
  ھای این نعمت ی (ھمه .سن و سال ھستند

ّ
ھا است.  ق به سمت راستیششگانه) متعل

آسمانی)  گروه زیادی از پیشینیان (گروندگان به ھر دینی از ادیان ھا سمت راستی
ھایی؟! (بدا به  ھا! چه سمت چپی سمت چپی آیندگان.ھستند. و گروه زیادی از 

ی  ھای آتش و آب جوشان به سر خواھند برد! و در سایه شان!) آنان در میان شعله حال
ای. چرا  دودھای بسیار سیاه و گرم قرار خواھند گرفت. نه خنک است و نه مفید فایده

اند. و پیوسته بر انجام گناھان بزرگ، پا فشاری  که آنان پیش از این خوشگذران بوده
استخوان گشتیم، آیا دوباره زنده ردیم و خاک و اند آیا زمانی که مُ  گفته اند و می داشته

 .»! آیا پدران و نیاکان پیشین ما ھم؟!شویم؟ ردانده میک

 



 ٢١٥ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

 ی دیگر فرموده است: خداوند در آیه

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡص  إِن َ�َن ِمنۡ  َوأ

َ
ۡصَ�ِٰب  ٩٠ِم�ِ ۡ�َ َ�ِٰب ٱأ

َ
آ إِن  ٩١ۡ�َِم�ِ ٱفََسَ�ٰٞم لََّك ِمۡن أ مَّ

َ
َوأ

�ِ�َ ٱَ�َن ِمَن  آّلِ�َ ٱ لُۡمَكّذِ ٞل ّمِۡن َ�ِي�ٖ  ٩٢لضَّ [الواقعة:  ﴾٩٤َجِحي�ٍ  َوتَۡصلَِيةُ  ٩٣َ�ُ�ُ

۹۰-۹۴[. 
ھا درودت باد! و  ھا باشد، از سوی یاران سمت راستی اگر از یاران سمت راستی او امّ «
 ،ا اگر (شخص محتضر) از جمله تکذیب کنندگان و گمراھان (سمت چپی) باشدامّ 

رو گردد! و به آتش دوزخ ف رد) با آب جوشان از او پذیرایی می(ھمین که محتضر مُ 

 .»انداختن و جای دادن در آن است
 ،ارای دو خصلت ممتاز ھستندد »ميمنةـاصحاب ال« خدای متعال بیان فرموده که

 صبر و رحمت: 

ِينَ ٱُ�مَّ َ�َن ِمَن ﴿ ْ َوتََواَصوۡ  �َّ ْ بِٱَءاَمُنوا ۡ�ِ ا ْ بِٱَوتََواَصوۡ  لصَّ ۡ ا ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٧َ�َةَِمرۡ ل
ُ
أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
 .]۱۸-۱۷[البلد:  ﴾١٨لَۡمۡيَمَنةِٱأ
اند، و  اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده آنگاه از کسانی باشد که ایمان آورده «

اینان اھل سعادتند (که نامۀ  اند. یکدیگر را به (محبت و) مھربانی توصیه نموده

 .» روند) شوند و به بھشت می شان داده می شان به دست راست اعمال
 بازھم فرموده است:

ۡصَ�َٰب  ٣٨رَهِيَنةٌ  بَِما َكَسَبۡت  �َ�فۡ ُ�ُّ ﴿
َ
ٓ أ  .]۳۹-۳۸[المدثر:  ﴾٣٩ۡ�َِم�ِ ٱإِ�َّ

ھرکسی در گرو کاری است که کرده است. مگر یاران سمت راستی (که مؤمنانند و «

 .»)اند ھا در جھان از عذاب یزدان رھانیده خویشتن را با انجام نیکی
 است:ای دیگر فرموده  خداوند متعال در آیه

ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ فَأ

ُ
ٓ  ۦ�َِيِمينِهِ  أ ْ قۡ ُؤُم ٱَ�َيُقوُل َها ّ�ِ  ١٩كَِ�ٰبَِيهۡ  َرُءوا

َ
إِّ�ِ َظَننُت �

اِضَيةٖ  ٢٠ُمَ�ٍٰق ِحَسا�َِيهۡ  ٍة َ�ِ�َةٖ  ٢١َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ ُ�ُواْ  ٢٣ُ�ُطوُ�َها َدا�َِيةٞ  ٢٢ِ� َجنَّ
ْ ٱوَ  �ُوا ۢ َهنِٓ�  ۡ�َ ۡسلَۡفُتۡم ِ� � بِمَ  َٔ

َ
يَّامِ ٱآ أ

َ
وِ�َ كَِ�َٰبهُ  ٢٤ۡ�َاِ�َةِٱ ۡ�

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥَوأ

وَت كَِ�ٰبَِيهۡ 
ُ
ۡدرِ َما ِحَسا�َِيهۡ  ٢٥َ�َيُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ

َ
َ�ٰلَۡيَتَها َ�نَِت  ٢٦َولَۡم أ

ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ َماِ�َهۜۡ  ٢٧ۡلَقاِضَيةَ ٱ
َ
 .]۲۹-۱۹[الحاقة:  ﴾٢٩ُسۡلَ�ٰنَِيهۡ  َهلََك َ�ّ�ِ  ٢٨َمآ أ

 



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢١٦

بیایید نامۀ «که نامۀ (اعمالش) را به دست راستش دھند، گوید:  پس اما کسی«
». (اعمال) مرا بخوانید! من یقین داشتم که به حساب (اعمال) خودم خواھم رسید

پس او در یک زندگی پسندیده (و رضایت بخشی) خواھد بود. در بھشتی برین. که 
بخورید «شود (:  ھا گفته می (برای چیده شدن) در دسترس است. (و به آن ھایش میوه

و اما ».  اید تان باد، به (خاطر) آنچه در ایام گذشته پیش فرستاده و بیاشامید، گوارای
ای کاش ھرگز نامۀ (اعمال) «که نامۀ (اعمالش) را به دست چیش دھند، گوید:  کسی

حسابم چیست. ای کاش (با مرگ) ھمه چیز  شد، و نمی دانستم مرا به من داده نمی
نیاز نکرد (و سودی نبخشید).  شد (و پایان کار بود). مال و دارایی ام مرا بی تمام می

 .»قدرت و فرمانروایی ام (نیز) از (دست) من رفت (و بکلی نابودشد)
 ای دیگر ھم چنین فرموده است: و در آیه

ا َمنۡ ﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�َٰبُهۥ فَأ

ُ
َو�َنَقلُِب إَِ�ٰٓ  ٨فََسۡوَف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� ٧ۦينِهِ�َِيمِ  أ

ۡهلِهِ 
َ
وٗر� ۦأ وِ�َ كَِ�َٰبهُ  ٩َمۡ�ُ

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ۥَوأ ْ ُ�ُبوٗر� ١٠ۦَوَرآَء َظۡهرِه  ١١فََسۡوَف يَۡدُعوا

ۡهلِهِ  ۥإِنَّهُ  ١٢َو�َۡصَ�ٰ َسعًِ�ا
َ
وًرا ۦَ�َن ِ�ٓ أ ن  ۥإِنَّهُ  ١٣َمۡ�ُ

َ
ۚ إِنَّ  ١٤لَّن َ�ُورَ َظنَّ أ بََ�ٰٓ

 .]۱۵-۷[االنشقاق:  ﴾١٥بَِصٗ�� ۦَ�َن بِهِ ۥَر�َّهُ 
که نامۀ (اعمالش) به دست راستش داده شود،  بزودی به حسابی  پس اما کسی«

گردد. و اما  اش باز می شود. و شاد و مسرور به سوی خانواده آسان، محاسبه می
او داده شود. پس بزودی (مرگ و) نابودی که نامۀ (اعمالش) از پشت سرش به  کسی
گمان او در (دنیا) میان خانوادۀ  ور در آید. بی طلبند. و به (آتش) جھنم شعله را می

کرد ھرگز باز نخواھد گشت. آری، ھمانا  خود شادمان بود. به راستی او گمان می

 .»پروردگارش (نسبت) به او بینا بود
ھا در اولویت ھستند [و این جمله را دوبار  سمت راستی«ھم فرموده است:  جپیامبر 

احادیث صحیح  .»سمت راست آغاز کنید و به آن اھمیت بدھیداز تکرا فرمود] پس 
دن از ھا به آغاز نمو که مؤمنان را در بسیاری از کار استرسیده جفراوانی از رسول اکرم 

ست ھنگام ایشان به استفاده از دست راکند، مانند دستور  سمت راست تشویق می
 خوردن یا از طرف راست وارد مسجد شدن یا شستن اعضای وضو از سمت راست.

کرد  نمود و از آن استفاده می توانست از سمت راست آغاز می ھرجا که می جپیامبر 
 خوابید. و حتی ھنگام دراز کشیدن بر سمت راست خود می
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لغوی و اصل  اساس مفھومدر قرآن و سنت بر» یمین«ی  کلمه بدون شک استعمال
را در ضمن خود دارد و » من و برکتیُ «اشتقاق آن کلمه در زبان عرب است که مفھوم 

است و این نظر  متضاد» چپ«با » راست«متضاد است. لفظ » برکتی بی بدشگونی و«با 
. »و دست خداوند یمین استدھر«چنین آمده است:  است. در حدیث» ابن سیده«

 کدام نقصی نیست. صفت کمال است و در ھیچ گار دارایدو دست پروردیعنی ھر
گردد که  اند روشن می بردهکار  به از جمالتی که عرب در عصر جاھلیت و اسالم

سوگند » یمین الله«را برای برکت و خیر و قدرت داشته و به » یمین«ھمواره لفظ 
 استعمال نموده است. را برای خیر» یمین«ی  خوردند. قرآن نیز کلمه می

ی اعمال خود را به دست راست  است در روز قیامت نامه  مؤمن و صالحشخصی که 
نگرد، اما به آسانی از  ھای خود می شود یعنی به بدی گیرد و به آسانی محاسبه می می
ی  کند زیرا چنین کاری مایه ھا جدال و اعتراض نمی گذرد و در مورد آن ھا می آن

گردد. اما شخص کافر و منافق  می اش باز ھالکت است. پس با شادمانی نزد خانوده
گیرد که دست چپش از پشت بسته  ی اعمالش را به دست چپ و در حالی می نامه

شود و این ھمه  زند، پس در آتش انداخته می شده و برای ھالکت خود فریاد می
مصیبت فقط به خاطر این است که به زنده شدن پس از مرگ معتقد نبوده و برای 

 داده است.آخرت عملی انجام ن
آرام است  شود. مطمئن و ی اعمالش به دست راست او داده می اما کسی که نامه

زیرا به حساب و کتاب و زنده شدن پس از مرگ معتقد بوده و برای آن تالش کرده 
  است. پس پاداش او یک زندگی خوشایند و خالی از ھرگونه سختی و مصیبت خواھد بود.

 کند که اصالً  شود آرزو می ت چپ او داده میی اعمالش به دس آن کس که نامه
شد. اما چنین  گاه زنده نمی رفت و ھیچ داشت و برای ھمیشه از یادھا می وجود نمی

و د خود را در دنیا ضایع گردان ،قدرت و تسلط ، آرزویی ھرگز روی نخواھد داد زیرا مال
شنود که  اوند را میجا نیاورد و امروز ندای خد هی آن اطاعت پروردگار را ب به وسیله

 افکند: چنین طنین می

ُ�مَّ ِ� ِسۡلِسلَةٖ َذرُۡ�َها َسۡبُعوَن ذَِراٗ�  ٣١َصلُّوهُ  ۡ�َِحيمَ ٱُ�مَّ  ٣٠ُخُذوهُ َ�ُغلُّوهُ ﴿
ِ  ۥإِنَّهُ  ٣٢ۡسلُُكوهُ ٱفَ  ِ ٱَ�َن َ� يُۡؤِمُن ب  .]۳۳-۳۰[الحاقة:  ﴾٣٣ۡلَعِظيمِ ٱ �َّ
فرماید: او را بگیرید و به غل و بند و  می خدا به فرشتگان نگھبان دوزخ دستور«

زنجیرش کشید. سپس او را به دوزخ بیندازید سپس او را زنجیری ببندید و بکشید 
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 .»آورد اد ذراع درازا دارد. چرا که او به خداوند بزرگ ایمان نمیتکه ھف
کند  و آن را بر کسانی اطالق می )١(بردهکار  به را» اصحاب الیمین«قرآن نیز اصطالح 

. قرآن برای این )٢(شود ھا داده می شان به دست راست آن ی اعمال که روز قیامت نامه
از جمله درخت سدر، درخت موز،  استھا و خیرات فراوانی در نظر گرفته نعمت ،گروه
ی آثار جوانی و  ھای دائم درختان بھشتی، جوان شدن، به دست آوردن مجدد ھمه سایه

 .)٣(ظ مادی و ھم از لحاظ رفتاری به ھمراه الفت و محبتنشاط و زیبایی، ھم از لحا
قرآن ذکر شده و منظور از آن کسانی است که  ھم در» الـاصحاب الشم«اصطالح 

ی ھا شوند. قرآن برای آنان عذاب در سمت چپ برای حساب و کتاب نگه داشته می
ی دود سیاه متعفن. آنان ھمان  مختلفی ذکر کرده است. از جمله آب جوش و سایه

 به شرکاند و خدا را از یاد برده و  که در دنیا به رفاه و آسایش خو گرفتهھستند کسانی 
اند و دیگر ھرگز غذای نیکو و آب گوارا نخواھند دید و این برای  و معصیت پایبند شده
 .آنان چه سخت است!!

است. را پست شمارده »لاـاصحاب الشم« ستاید و می را »اصحاب اليمني«اسالم 
در فرھنگ عربی اسالمی صفتی محبوب و  »راست گرایی«اساس صفت این بر 

 پسندیده است و در فرھنگ عرب جاھلی ھم ھمین جایگاه را داشته است.
الزم است که ھنگام کاربرد کلمات، مدلول لغوی و بار معنایی و ساختار فنی آن 

ھا برای  یا راستی »یمین«اصطالح  ،لحاظ شود. امروزه در فرھنگ سیاسی عربی
 رود. میکار  به ھا برای ترقی خواھان چپی یا» یسار«طالح صکاران و امحافظه 

چنین کار بردی برای این اصطالحات برگرفته از فرھنگ سیاسی غرب است که پس 
میالدی رایج شد. آن ھنگام در مجلس فرانسه افراد  ۱۷۸۹از انقالب فرانسه در سال 

نشستند و این  انقالبی در سمت چپ و محافظه کاران در سمت راست می رادیکال و
مسئله به نمادی برای طرفداران این دو گروه در طول تاریخ اروپا تبدیل شد و پس از 

ھای کشورھای شرقی و  ی دانش غربی و تدریس آن در دانشگاه آن در اثر ترجمه
 مسلمان این اصطالح به این کشورھا نیز سرایت کرد.

 .۲۷ی واقعه، آیه  سوره در -١
 .۱۷۹، ص ۲۷ج طبری تفسیر، -٢
 .۱۸۹-۱۷۹، ص ۲۷ج طبری، تفسیر، -٣
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اساس اصطالحات ین تقسیمات در کشورھای اسالمی برگروه بندی مردم قبل از ا
شرعی بود و تا اواخر قرن نوزدھم میالی فقط این اصطالحات حاکم بود. مسئله به ھمین 

ی  موصوف گردند بلکه تاریخ گذشته» راست و چپ«جا ختم نشد که مسلمانان معاصر به 
ه و زخمی نمودن ساحت نیکوی گذشتگان نیز دامن امت اسالمی را ھم در نوردید و به پار

را دست راستی و عمر و علی را دست چپی نام  بتاجایی که برخی ابوبکر و عثمان  ،زد
اند و ھمه به یقین  ده قرن است که این افراد این دنیا را ترک کردهاند در حالی که چھار برده

اند و  رابر اوامر خدای تعالی بودهاند که آنان دارای ایمان و صداقت و تعھد در ب دانسته
 در زمین کاشتند. دشبھه ھستن بی ی حق و عدالت را که مفاھیمی واضح و ریشه

حال که چنین است آیا الزم نیست که در ادبیات معاصر نگاھی دوباره بیندازیم 
چپ و «شاید کل بشریت را به ادبیاتی که نخبگان و فرھنگیان و حتی کل امت و 

خواھی  ی کھنه پرستی و چپ را نماد ترقی تقسیم نموده و راست را نشانه »راستی
ادبیاتی تقلید شود که عادتش تقلید از فکر اروپایی ھم در  داند. آیا شایسته است از می

رھنگ خودی که جانب مارکسیستی و ھم در جانب سرمایه داری آن است؟ و از ف
 ، صرف نظر شود.یانی استرفته از وحی و توجھات وحگمفاھیم الفاظ آن بر

بندی مناسب  ندی مردم ارائه نموده تنھا تقسیمب چه که شریعت اسالم برای تقسیمآن
ھای موجود در آن خبر  ھای نھفته، ارزش نیکی ،آمیز است، زیرا از جوھر انسان و عدالت

البته  .سازد دھد را آشکار می دھد و میزان تالشی که برای تحقق اھداف به خرچ می می
ی این موارد، پنھان  خیر را آشکار و صداقت را در زمینه و آزادی ،عدالت ،ھدافی که حقا

ھای ساختگی و جعلی نیستند و در بازی با  شعار ی گیرندهدارد. این اھداف در بر می
ی مطلق ھستند که از جانب ھای شعارھا نقشی ندارند. زیرا اھداف اسالمی عبارت از ارزش

و ثروتمند و  یابند و بزرگ و کوچک و قوی و ضعیف و حاکم و محکوم کس تغییر نمی ھیچ
اند؛ شعارھایی  ھا تسلیم باشند. مردم از شعارھای جعلی خسته شده فقیر باید در برابر آن

 ھای انسانیت در انسان معاصر است. ھا نابودی نشانه ی آن که تنھا نتیجه
 که: استخداوند چه نیکو فرموده

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�ُتوَب َعلَيۡ  يُرِ�دُ  �َّ
َ
ِينَ َو�ُِر�ُد ٱ ُ�مۡ أ َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ْ َميۡ  لشَّ ن تَِميلُوا

َ
ً� أ

 .]۲۷[النساء:  ﴾٢٧اَعِظيمٗ 
که از  و کسانی خواھد توبه شما را بیذیرد(و از آلودگی پاک نماید)وخداوندمی«

 .»بزرگی شویدخواھند شما دستخوش انحراف  کنند؛ می ھای نفسانی پیروی می خواسته
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 ناررام به دیگتبحث سوم: اح
کرامت و به ای پیوسته است که انسان در آن  اھداف اسالم ایجاد جامعه از یکی

آزادی خود افتخار کند و روابط خود را با دیگران براساس احترام متقابل و اطمینان 
 کامل بنیان نھد و به نسبت جان و مال و آبروی خود امنیت داشته باشد.

ای مثبت و  ای با روحیه اسالم این است که انسان بتواند در چنین جامعهھدف 
سراسر خیر و بخشش و روابط اجتماعی ناشی از حسن ظن به تجربه زندگی بپردازد. 

گیری در  خاطر است که ھرچه را که منجر به منفی نگری و انزوا و گوشه به ھمین
که موجب  استعواملی فرا خواندهحرام نموده و مردم را به تمسک به  گردد انسان می

 گردد. ھای محبت و ھمکاری میان مردم می تقویت روابط اجتماعی و تحکیم پایه
 خداوند فرموده است:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنُِبواْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ ُسواْ  َ�  وَ  ٞمۖ إِثۡ  لظَّ  َ�َسَّ

ُ�ِبُّ  ًضاۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  َوَ� 
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 اتٗ َميۡ  أ

ْ ٱوَ  ُتُموهُۚ فََكرِهۡ  َۚ ٱ �َُّقوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  .]۱۲الحجرات: [ ﴾١٢ رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
ھا  بپرھیزید، که برخی از گمان ھا ناید! از بسیاری از گما ای کسانی که ایمان آورده«

؛ آیا ھیچ یک یدنکنید، و یکی از دیگری غیبت ننماگناه است، و جاسوسی و پرده دری 
ی شما از مرده  ؟ به یقین ھمهدرد که گوشت برادر مرده خود را بخواز شما دوست دار
 از است و از آن بپرھیزید و) آید (و از آن بیزارید، غیبت نیز چنین خواری بدتان می

 .»گمان خداوند بس توبه پذیر و مھربان است بی خدا پروا کنید،
این آیه به تحریم ظن و گمان بد به افراد یا تھمت زدن به دیگران بدون دلیل اشاره  

ی زیر به چنین رفتاری فرا  دارد. در حالی که ظن مثبت امری مطلوب است و در آیه
 شده است: خوانده

ۡ ٱ َظنَّ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل نُفِسِهمۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ْ  �َخۡ�ٗ  بِأ ٓ َ�ٰ  َوقَالُوا  كٞ إِفۡ  َذا

بِ�ٞ   .]۱۲النور: [ ﴾١٢ مُّ
که این (تھمت) را شنیدید، مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان  چرا ھنگامی«

 .»خیر نبردند، و نگفتند: این تھمتی (بزرگ و) آشکار است
ھایی را تحریم  زنی را حرام ننموده و فقط گمانه ظنی ھرنوعپس خداوند متعال 

که براساس آن مؤمنی به مؤمن دیگر، امری ناپسند را نسبت دھد مانند این  استکرده
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خواری متھم نماید. گمان بد و اتھام به افراد باعث شخصی را به شراب که بدون دلیل،
در نھایت منجر به بدبینی و تجسس در عیوب آنان ھا و کنجکاو شدن مردم در مورد آن

ْ  َ�  وَ ﴿که این ھم امری حرام است و خداوند با لفظ  گردد می ُسوا آن را تحریم  ﴾َ�َسَّ
 نموده است.

یابی  دست افراد قانع کند و برای برای مؤمن ھمین کافی است که خود را به ظواھر
 جپوشیده داشته تالش نکند. پیامبر ن را ھا و اسرار زندگی آنان که خداوند ھم آ به نھانی
ُ  َسرَتَهُ  ُمْسِلًما َسرَتَ  َوَمنْ «فرمود:  ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ

ْ
سلمانی را پوشیده کس که عیوب مھر« .)١(»ال

 .»روز قیامت عیوبش را خواھد پوشاندد نگه دارد، خداون
ی  دربارهیکی از احادیثی که از تفتیش و جستجو در امورات مردم و تحقیق 

ھرگاه گمان بد بردید «فرمود:  جنموده، حدیث زیر است که پیامبر  ھای بد نھی گمان
ی آن تحقیق نکنید. اگر به کسی حسد بردید سرکشی و نافرمانی نکنید و اگر  درباره

 .)٢(»به ذھنتان خطور کرد از آن بگذریدای  لهأبدشگونی برای مس
وی گناھان و مردم و جستجیابی به عیوب  بدون شک تالش برای دست

گردد. زیرا آنان زمانی که ببینند، احوال و  جر به فساد میھای آنان من نافرمانی
دھند و از آن پس  فاش گشته، حیای خود را از دست میاسرارشان برای مردم 

ال خود گیرد و اعم دھند. این بار غرور آنان را می ھای خود را آشکارا انجام می نافرمانی
فرمود:  جرند. برھمین اساس است که پیامبر آو توبه روی نمیکنند و به  می را توجیه

یا به فساد ای  دهآنان را فاسد کر ،باشیھای مردم  یابی به نھانی اگر تو درصدد دست«
امیر مردم اگر به «گزاران خود فرمود:  . یک بار دیگر ھم به کار)٣(»ای نزدیک ساخته

 .)٤(»آنان را فاسد ساخته است ،کندتکیه شک و شبھه در مورد آنان 

. حدیث ۱۹۹۶، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۲۴۴۲، حدیث شماره ۹۷، ص ۵ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۵۸۰شماره 

ی شماره  . این حدیث صحیح االسناد است و در حاشیه۷۵۸۵، شماره ۴۹۷، ص ۳ج کنزالعمال، -٢
 آن ھم ذکر شده است. ۱۹

 .۴۸۸۸، حدیث شماره ۱۹۹، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٣
 .۴۸۸۹، حدیث شماره ۲۰۰ھمان، ص  -٤
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شدت نھی در حدیثی دیگر از پرداختن به عیوب مسلمانان به  جپیامبر اکرم 

ٓ ﴿به مجازاتی از جنس عمل  فرموده و عامل این کار را تھدید نموده و  ﴾٢٦ وِفَاقًا ءٗ َجَزا
او  گونه که او برای رسوایی دیگران حریص است، خداوند ھم عیوب بیان کرده که ھمان

ای کسانی که با زبان ایمان «فرمود:  جند و رسوایش خواھد ساخت، پیامبر پوشا را نمی
را نکنید و در  نتان وارد نگشته است، غیبت مسلمانا اید اما اثری از آن در قلب آورده

 که درصدد کشف عورات مسلمینھرکس  جستجوی کشف عورات آنان نباشید و بدانید
را  شآبرویاش  خواھد آمد و در نھایت در خانهبرباشد، خداوند درصدد کشف عورتش 

 .)١(»خواھد برد و او را رسوا خواھد کرد
گناھان پشت  ھا و و کشف نھانی یابی به آبروی مسلمین برخی از مردم برای دست

 ت نزد مسؤالن دست یابند.کنند تا به مال و مقام و محبوبی ی آنان تالش می پرده
بر دین چنین  داده، آن را حرام دانسته و خطر آن را رنسبت به این کار ھشدا جپیامبر 

، به لقمه نانی برسد کس که از طریق آبروریزی یک مسلمانھر«بیان فرموده است: 
خواھد داد و ھرکس که با این کار لباسی بر تن کند، خداوند ھمان را در جھنم به او 

کاری و چاپلوسی و بر او خواھد پوشاند و ھرکس که ریا خداوند ھمانند آن را در جھنم
خواھد ند ھمان کار را درقیامت با او و، خدادمدح نابجای دیگران به اھداف خود برس

 .)٢(»کرد و آبرویش را خواھد برد
که از آبروی برادران خود دفاع کنند و دست  استبه مسلمانان امر نموده جپیامبر 

بزنند که درصدد ھتک حرمت و آبروریزی مسلمین ھستند و باید افرادی   ی رد بر سینه
فت آنان را ریشه کن کنند. زیرا او تفریح با شر مارت با آبروی مردجی زشت ت پدیده

ھم نزد آنان خواھد برد.  آبروی تو راپردازد،  که به آبروریزی دیگران نزد تو میکسی 
دت نھی فرموده و انان را به شسکوت در برابر غیبت و عیب جویی از مسلم جپیامبر 

ھرگاه شخصی در برابر ھتک حرمت و آبروریزی مسلمانان [سکوت « :چنین گفته است
کند] و با این کار او را رسوا سازد، خداوند در جایی که دوست دارد او را یاری کند، 

آبرویش خواھد ساخت، ھر شخصی ھم که ھنگام آبروریزی و ھتک حرمت  خوار و بی

 .۴۸۸۰، حدیث شماره ۱۹۴ھمان، ص  -١
 .۴۸۸۱، حدیث شماره ۱۹۵، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢
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واھد از او دفاع کند، در جایی که دوست دارد یاری شود، خداوند یاریش خ یک مسلمان
 .)١(»نمود
ی عمومی مطرح است، حرمت  ه که در روابط اجتماعی به عنوان یک قاعدهچآن

ی حقوق  تجاوز به کلیه«در حدیث آمده آست: بروی مسلمین است. آخون و مال و 
 .)٢(»دیگران حرام است ھا بر آبروی آن مسلمانان از جمله خون و مال و

 ینی نھی فرموده است:عال بر ھمین مبنا از غیبت و سخن چخداوند مت

ۚ �َعۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  َوَ� ﴿ ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 اتٗ َميۡ  أ

ْ ٱوَ  ُتُموهُۚ فََكرِهۡ  َۚ ٱ �َُّقوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  .]۱۲الحجرات: [ ﴾رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
 ردیک از شما دوست دارد که گوشت براو یکی از دیگری غیبت ننماید؛ آیا ھیچ «

آید. از خدا پروا  ی شما از مرده خواری بدتان می ی خود را بخورد؟ به یقین ھمه مرده

 .»داوند بس توبه پذیر و مھربان استگمان خ کنید، بی
 .کند که معنی غیبت را تبیین می استامام مسلم در صحیح خود حدیثی تخریج کرده

دانید که غیبت چیست؟ اصحاب گفتند:  آیا می«کند:  چنین نقل می جابوھریره از پیامبر 
را ناخشنود سازد.  مورد برادرت چیزی بگویی که او خدا و رسول داناترند. فرمود: این که در

آنچه  اگرشخصی گفت: اگر آن صفت در وجود آن شخص باشد، حکم آن چیست؟ فرمود: 
ن صورت ای، در غیر ای ردهگویی در وجود او باشد، غیبت ک می ی برادرت را که تو درباره

 .)٤(ھا نی ذکر عیب دیگران در غیاب آن. پس غیبت یع)٣(»ای بھتان کرده
است که ھر سه مورد در کتاب خداوند گونه  غیبت سه حسن بصری گفته است:

یعنی این که در غیاب برادرت چیزی بگویی مذکور است؛ غیبت و افک و بھتان. غیبت 
که در صفات او ھست. افک یعنی گفتن امری ناپسند که دیگران در مورد برادرت برای 

شخصی که در مورد او  و بھتان ھم یعنی نسبت دادن امری ناروا بهاند  تو نقل کرده
 .)٥(حقیقت ندارد

 .۴۸۸۴، حدیث شماره ۱۹۷، ص ۵ج ابوداود، السنن، -١
 .۲۵۶۴، حدیث شماره ۱۹۸۶، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٢
 .۲۵۸۹، حدیث شماره ۲۰۰۱، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٣
 .۳۳۵، ص ۱۶ج حکام القرآن،قرطبی، الجامع اال -٤
 . ۳۳۵، ص ۱۶ج قرطبی، -٥
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مردگان تشبیه نموده و آن ی قرآن زشتی و ناپسندی غیبت را به خوردن گوشت  آیه
[طبق نظر ابن عباس ھدف از تشبیه غیبت به  .)١(ھمانند این کار تحریم نموده است را

 خوردن گوشت مردگان، حرمت این کار است نه فقط بیان زشتی آن]. عالوه بر این
شود  ه غیبت میکند، فردی ک شت خود را احساس نمیدن گورکه مرده خوگونه  ھمان

خبر است. این قضیه در زبان عرب رایج  د بینگوی گران در مورد او میاز سخنی که دی
 :استاست. مقنع کندی گفته

 حرمهمـفـرت لـمی وحـفان اكلوا لـ
 

 هم جمـداـمه مرا جمدی بنيـت لــان هو 
 

گر آنان گوشت مرا بخور و اگر افتخاراتم را نابود  را زیاد خواھم کرد شان ند، گوشتآ
 دھم.  می سازند، آنان را بزرگ جلوه

را دید و آن را چنین وصف فرمود: در سفر معراج، حال و وضع اھل غیبت  جپیامبر 
ھایی از جنس مس  ھنگامی که به معراج رفتم از کنار قومی عبور کردم که ناخن«

خراشیدند. گفتم: ای جبرئیل آنان چه  ی خود را می داشتند و با آن چھره و سینه
د و در خوردن می ھستند که گوشت مردم راکسانی ھستند. گفت: آنان کسانی 

 .)٢(»آبروریزی آنان نقش داشتند
در حدیثی متفق علیه خبر داده که انسان سخن چین (نّمام) به  جرسول خدا 

 جگردد. پیامبر  و وارد بھشت نمی )٣(شود می خاطر انجام این عمل در قبر شکنجه داده
َنَّةَ  يَْدُخُل  ال«فرمود: 

ْ
. فرق میان گردد وارد بھشت نمی »َ�تّات« یعنی شخص »َ�تَّاٌت  اجل

شود و عین خبر را به  نّمام و قتات این است که نّمام در محل صدور خبر حاضر می
گذرانی  وقت اخبارکند تا روابط میان مردم را فاسد کند یا با نقل این  میدرستی نقل 

ند که اخبار را از اصل گوی می به شخصی »اتقتّ «کند و میان مردم فاصله اندازد، اما 
 کند. شوند و با آن میان مردم فساد ایجاد می چیزی میھرکس  کند، از نمی نقل منبع

ندان مھم نیست و کنند که سخن آنان در مورد مردم چ برخی از مردم گمان می
گونه توصیف به الگوھای سلف صالح باید از ھر شوند. اما با توجه گناھی مرتکب نمی

 .۱۳۷، ص ۲۶ج طبری، تفسیر، -١
 .۴۸۷۸، حدیث شماره ۱۹۴، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢
، ۲۴۰، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۶۰۵۵، حدیث شماره ۴۷۲، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٣

 .۲۹۲حدیث شماره 
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ھا صدق کند به خصوص خودداری کنیم حتی اگر در مورد آنبدی در رابطه با دیگران 
 جفرمود: به پیامبر  نقل است که لاگر به ذکر آن اوصاف ناخشنود باشند. از عایشه 

گوید:  راوی می - در مورد صفیه ھمین بس که چنین و چنان است!«عرض کردم: 
ای عایشه چیزی  خ فرمود:سدر پا جیامبر اما پ  -صفیه بود قدی منظور ایشان کوتاه 

گوید:  می لکند. عایشه  دریا ترکیب شود سراسر آن را فاسد می بگفتی که اگر با آ
 جک انسان را درآوردم، اما پیامبر ادای ی جرای پیامبر این در حالی بود که من ب

راوانی ھم اش دنیای فدوست ندارم تقلید ھیچ انسانی را دربیاورم حتی اگر پاد«فرمود: 
 .)١(»به من بدھند

که رسول گاھی نداشت تا اینچنین گفتاری آ ربه خط لالمؤمنین عایشه ام 
 تا استله را برایش بیان نمود، سپس خود به نقل این حدیث اقدام کردهأمس جاکرم 
گاھی یابند وگونه  ھمان گاه شد امت اسالم ھم آ که او پرھیز نمود گونه  ھمان که او آ

 از این کار بپرھیزند.آنان نیز 
که در ارتباطات اجتماعی ضعف  استند غیبت را به این دلیل حرام نمودهوخدا

گرداند و اطمینان و اعتماد را در  کند و روابط میان مردم را نابود می ایجاد می
زند. خداوند فرموده  می نماید و به ناموس و کرامت افراد لطمه شان تضعیف می میان
 است:

ۚ �َعۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  َوَ� ﴿ ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
 اتٗ َميۡ  أ

ْ ٱوَ  ُتُموهُۚ فََكرِهۡ  َۚ ٱ �َُّقوا َ ٱ إِنَّ  �َّ  .]۱۲الحجرات: [ ﴾رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ
ت برادر ؛ آیا ھیج یک از شما دوست دارد که گوشیبت ننمایدغو یکی از دیگری «

آید (و از آن  ی شما از مرده خواری بدتان می ین ھمهبخورد؟ به یقمرده خود را 

 .»یبت نیز چنین است و از آن بپرھیزید)غبیزارید، 
گاھی داشتند به ھمین خاطر بر نفس خود مواظبت  سلف صالح به خطرات غیبت آ

ز کم گویی] و به یکدیگر ھشدار شماردند [کنایه ا می کردند، کلمات خود را می
گفت: مالک بن دخشن کجاست؟ دیگری  جشخصی در حضور رسول خدا دادند.  می

فاظی مشابه آن را تخریج و ترمذی ھم با ال ۴۸۷۵، حدیث شماره ۱۹۲، ص ۵ج ابوداود، السنن، -١
 و گفته حسن و صحیح است. ۲۵۰۲، حدیث شماره ۶۶۰، ص ۴ج نموده،
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: این چنین فرمود جدارد. پیامبر  رسول را دوست نمی وگفت: او منافق است و خدا 
آن  ؟گوید و با گفتن آن قصد رضای خدا را دارد می »الّله الإله إ ال«ای که  نگو آیا ندیده

ده و خیرخواه نیم که به منافقان رو کربی مرد گفت: خدا و رسول داناترند. اما ما می
 »الّله الإله إال «ی  ھر کسی که گوینده فرمود: خداوند آتش را بر جپیامبر  .آنان است

 . )١(»صد رضای خدا کند، حرام نموده استباشد و ق
کعب بن مالک چه «بود و فرمود: ته سدر غزوه تبوک میان اصحاب نش جپیامبر 

ی بنی سلمه گفت: ای رسول خدا زیبایی و خودپسندی باعث  کرد؟ یکی از افراد قبیله
به آن مرد گفت: چه بد گفتی! ای رسول  ساز کار باز بماند. معاذ بن جبل شده که او 

 .)٢(»ساکت ماند جایم. پیامبر  ز خیر و نیکی ندیدهخدا به خدا قسم که ما در کعب ج
ھای پس از اصحاب ھم جایگزین شد و آنان نیز به  نسل داال در نھااین تعالیم و

گوید: از ابوعاصم شنیدم که  کردند؛ ابوقالبه رقاشی می مراقبت از رفتار خود توجه می
ام.  کس را نکرده ت ھیچام غیب بار غیبت را شناختهگفت: از زمانی که آثار زیان می

داد که در حضور او  اجازه نمیکس  ھیچ بت نکرد و بهھرگز کسی را غی همیمون بن سیا
 تپذیرف داد، اگر نمی کرد به او تذکر می ر کسی غیبت میدیگران را غیبت کند و اگ

 .)٣(نمود می خوِد او مجلس را ترک
 از«کند، به او گفت:  خصی را غیبت میاز مردی شنید که ش سعلی بن حسین 

 .)٤(»است ھای مردم سگ تغیبت بپرھیز زیرا غیبت، خورش
: مقام تو نزد ای. حسن گفت م که مرا غیبت نمودها مردی به حسن گفت: شنیده

ارم [یعنی کسی که غیبت شخصی را ھایم را به تو بسپ  نیست که نیکیمن آن قدر واال
 .)٥(د]رگی ھایش کاسته شده و به طرف مقابل تعلق می کند از نیکی می

و ۱۱۸۶، حدیث شماره ۶۱، ص ۳و ج ۴۲۵، حدیث شماره ۵۱۹، ص ۱ج بخاری، فتح الباری، -١
 . لفظ حدیث از بخاری است.۳۳، حدیث شماره ۴۵۶، ص ۱ج مسلم، الصحیح،

، ۲۱۲۲، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۴۴۱۸ث شماره ، حدی۱۱۴، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -٢
 . لفظ حدیث از مسلم است.۲۷۶۹حدیث شماره 

، چاپ دارالمغرب ھمان، ص ۲۵۱، شماره ۳۵۵، ص »الصمت و آداب اللسان«کتاب ابن ابی دنیا،  -٣
 .۲۹۹، شماره ۳۸۶

 .۲۹۹، شماره ۳۸۶ھمان، ص  -٤
 .۳۳۶، ص ۱۶ج قرطبی، الجامع الحکام القرآن، -٥
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سن بصری به مردی که در این باره داستان ظریفی روایت شده است: روزی ح
از و به او گفت: مطلع شدم که تو بخشی  طبق خرما ھدیه دادغیبتش را کرده بود یک 

ای، خواستم با این ھدیه جبران کرده باشم. مرا ببخش اگر  حسناتت را به من بخشیده
توان صدور چنین حرکتی را از  . می)١(ی تو ارزش نداردی ھدایا کم است و به اندازه

با این حرکت به این حدیث واقع  حکیم مانند حسن بصری انتظار داشت. او درانسانی 
ھرکس که به برادر خود ظلمی کرده یا به «که فرمود:  استتهاشاره داش جپیامبر 

ھمین دنیا از او بخشش بطلبد. قبل از این که روزی  در استآبرویش تعرض نموده
داشت و اگر کار نیکی داشته باشد به بیاید که دینار و درھم او برایش سودی نخواھد 

گردد و به شخص دیگر تعلق  ی ظلمی که کرده از آن اعمال نیکو کاسته می اندازه
به حساب  کاھند و ھای او می د و اگر ھم عمل صالحی نداشته باشد از بدیرگی می

 .)٢(»گردد شخص ظالم منظور می
ناه غیبت باید از شخص که ھنگام توبه از گ داین حدیث به این مطلب اشاره دار

غیبت شده ھم حاللیت طلبیده شود. حتی برخی از پیشینیان، حاضر به بخشش 
که به  اکسی ر که گفت: استاز سعید بن مسیب نقل شدهاند.  گو نبوده شخص غیبت

این مرد آمده تا به  !بخشم. به محمدبن سیرین گفته شد: ای ابوبکر من ظلم کرده نمی
رده حاللیت بطلبد. ابن سیرین گفت: من غیبت را حرام خاطر ظلمی که به تو ک

 و من ھم استحالل کنم. خداوند غیبت را بر او حرام کرده ام که اکنون آن را نکرده
البته حدیث  .)٣(وند تا ابد بر او حرام نموده استتوانم چیزی را حالل کنم که خدا نمی

گذرند، ظلم و اشتباه یکدیگر درمانان از مذکور، این توصیه را ھم با خود دارد که مسل
 است. وجود رحمت در میان آنانی  زیرا نشانه

 :استقرآن ھم به بخشش دیگران تشویق نموده و فرموده

ۡص  َ�َفا َ�َمنۡ ﴿
َ
جۡ  لَحَ َوأ

َ
ِ ٱ َ�َ  ۥُرهُ َفأ  .]۴۰الشوری: [ ﴾�َّ

ھای اجتماعی از  اگر کسی (به ھنگام قدرت، برای ھدایت گمراھان و استحکام پیوند«
بدکار) گذشت کند (و میان خود و میان او) صلح و صفا به راه اندازد، پاداش چنین 

 ۳۴۷، ص ۲، ج»النیمه«الدین، باب علوم  ءمنبع آن در اصل مذکور نبود، امام بنده آن را در احیا -١
 .یافتم. مترجم

 .۲۴۴۹، حدیث شماره ۱۰۱، ص ۵ج بخاری، فتح الباری، -٢
 .۳۳۹و  ۳۳۸، ص ۱۶ج حکام القرآن،قرطبی، الجامع ال -٣
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 .»ی با خدا استکس
 غیبت کننده نزد طرف مقابل به طبیعت غیبت بستگی داشته باشد و اعترافشاید 

حاللیت خواستن از او این اعتراف صورت گیرد، مگر این که  اصل این است که ھنگام
 به شخص سومی ضرر برساند که در این صورت ناجایز است.

اند تا فرد مسلمان با  احتمالی غیبت پرداخته یھا برخی از علماء به بیان انگیزه
گاھی از آنھا در ابتدا آن انگیزه  شود.کن  ھم ریشهرا از میان بردارد تا اصل غیبت  ھا آ

، یا دھای غیبت، کینه و خشم افرادی است که تربیت دینی چندانی ندارن انگیزه از یکی
پردازند و او ھم با آنان  قرار گرفتن در جمع دوستانی است که به این عمل زشت می

ل تخریب میکی دیگر از این عوا خود را ھم رنگ آنان نشان دھد. تا شود ھمساز می
د که برای بر علیه او شھادتی دھد یا چیزی بگوی ممکن است که شخصیت کسی است

شان دادن خود، حسادت، جویی از دیگران به نیت برتر ن او ناخوشایند است. عیب
تواند از عوامل غیبت  گذرانی، تکبر و تحقیر شخصیت دیگران ھم می شوخی و وقت

باشد. گاھی نیز ممکن است غیبت در راه خدا باشد. به این شیوه که بر شخص 
این که او را نصیحت کند و به معروف امر نماید یا از جای  به د ورخطاکاری خشم گی

ھای سنت یا  بیند که نماز پردازد. مثًال شخصی را می ز او میمنکر نھی کند به بدگویی ا
 س »عامربن واثله«از  گیرد. دھد و بدین خاطر بر او خشم می نمی ھای سنت را انجام روزه

 جکه گفت: در زمان رسول خدا  استت شدهاست روای جامبر که یکی از اصحاب پی
پاسخ دادند. پس از آنان سالم کرد و آنان نیز به او  برمردی از کنار قومی عبور کرد 

جا گذشت، یکی از آن جماعت گفت: به خدا سوگند از این شخص به خاطر که از آناین
ان مطلع از جری جپیامبر ند: بسیار سخن بدی گفتی. خدا متنفر ھستم. دیگران گفت

ه بود دلیل دردر حضور شخصی که از او بدگویی ک خواند و شد. ایشان آن مرد را فرا
طه دارم، به خدا ی او ھستم و با او راب تنفرش را پرسید؟ آن مرد گفت: من ھمسایه

نماز دیگری خوانند،  ی مردم می ام غیر از نمازھای فرضی که ھمهسوگند ھرگز ندید
است که نمازھای : ای رسول خدا از او بپرس آیا تاکنون دیدهمرد دیگر گفتبخواند. 

سجودی ناتمام انجام فرضم را با تأخیر بخوانم یا وضوی نادرستی بگیرم یا رکوع و 
ی این سؤاالت پاسخ منفی داد  ھمین مسائل را از او پرسید و او به ھمه جدھم؟ پیامبر 

ای  وزهی فرض ماه رمضان ر ام غیر از روزه ندیدهدر ادامه گفت: به خدا سوگند ھرگز  و
ی فرضم  بگیرد. آن مرد گفت: ای رسول خدا از او بپرس آیا تاکنون دیده که من روزه

 



 ٢٢٩ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

ی  م به ھمهاز او پرسید و او ھ جا بطور کامل ادا ننمایم؟ پیامبر را نگیرم یا حق آن ر
ام که به فقیری  ھرگز ندیدهمه گفت: به خدا سوگند داد و در ادا این سؤاالت پاسخ منفی

بخشند. آن مرد گفت: ای رسول خدا  ل که ھمه آن را میچیزی ببخشد مگر زکات اموا
ظر ام یا عامل زکات را منت اھی کردهاز او بپرس آیا تاکنون در پرداخت زکات اموالم کوت

 جبر سید و او پاسخ منفی داد. پیاماو پرھا را از  ھم این سؤال جام. رسول خدا  گذاشته
 .)١(»تو بھتر است دانم که او از : برخیز ھمین را میدیت فرموادر نھ

خشم  ھای درمان غیبت یادآوری مجازات سخن آن در قیامت، راهترین  یکی از مھم
ی آن  ھا و ورود به آتش در نتیجه ھا در اثر آن، افزایش بدی خدا از آن، تباه شدن نیکی

است. عالوه بر این باید خود بنگرد، عیوب خود را پیش چشم آورد و تصور کند که اگر 
این ھد شد. باید به اھا را نزد یکدیگر بازگو کنند چه اندازه ناراحت خو دیگران آن عیب

و خلقتی  ینکته ھم توجه داشته باشد که عیب جویی از دیگران به خاطر نقص ظاھر
د گرفتن از واقع ایرا لنگی، چپ چشمی یا کوری در ھا مانند زشت چھره بودن، آن

ی شخصی که به این  که ھنگام مشاھده استامر فرموده جخلقت خداست و پیامبر 
 .)٢(شکرگذاری کنیم استموارد مبتال است، خدا را به خاطر عافیتی که به ما داده

ام  گفت: خلقت چھره سخمردی به یکی از حکیمان گفت: ای زشت چھره، او در پا
 .)٣(بود که آن را زیبا سازمدست خودم ن

پس درمان نفس و پاک کردن آن از آفات غضب و حسد و تکبر و خودپسندی 
 ھای غیبت است. رھایی از بسیاری از انگیزه ضامن

مگر زمانی که شخصی  استشارع مقدس در ھیچ حالتی غیبت را جایز ندانسته
در این مورد  جمجبور به این کار باشد. پیامبر  برای دفاع از حقوق خود نزد قاضی

دالل را تتندگویی و شدت و اس احب حق است، اختیارشخصی که ص«موده است: فر
 ایت ادب. عراما با  )٤(»دارد

 .۴۵۵، ص ۵ج امام احمد، المسند، -١
 و گفته که غریب است. ۳۴۳۲و  ۳۴۳۱، حدیث شماره ۴۹۵ص  ،۵ج ترمذی، الجامع، -٢
 منبع آن یافت نشد. -٣
، ۱۲۲۵، ص ۳ج و مسلم، الصحیح، ۲۳۰۶، حدیث شماره ۴۸۳، ص ۴ج بخاری، فتح الباری، -٤

 . لفظ حدیث از بخاری است.۱۶۰۱حدیث شماره 
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رود  حالت دوم جواز غیبت زمانی است که شخصی برای تغییر منکر نزد کسی می
به او خبر  استکر را انجام دادهنم منکر را دارد، آن گاه از کسی که رکه توانایی تغیی

 دھد. اگر نیت این شخص صادقانه نباشد، کار او حرام است. می
تفتای ھند سوی از علماست، مانند اتحالت سوم جواز غیبت ھم ھنگام درخواست ف

ای رسول خدا شوھرم ابوسفیان مرد «که به ایشان عرض کرد:  جدختر عتبه از پیامبر 
 دھد و من ناچارم مخفیانه از ی کافی به من و فرزندم پول نمی هخسیس است و به انداز

زم است الندت تو و فرز مقدار که برای آن فرمود: جی او پول بردارم. پیامبر  سهکی
ھمسر خود بدگویی کرد اما . طبق این روایت، ھند از )١(»ای نیکو بردار اما به شیوه

  .انست قصد او استفتاء است نه غیبتد او را این کار نھی نفرمود، زیرا می جپیامبر 
حالت چھارم جواز غیبت، ھشدار دادن به مسلمانان است تا در دام افراد بدعت گذار و 

. مانند داستان افتد ی ازدواج بیشتر اتفاق می فاسق نیفتند. این حالت ھنگام مشاوره
ابوجھم از معاویه پسر ابوسفیان و «عرض کرد:  جکه به پیامبر  لفاطمه دختر قیص 

فرمود: ابوجھم  جت؟] پیامبر ھا چیس [نظر شما در رابطه با آناند  گاری کردهتمن خواس
گذارد [کنایه از برخورد بد با زنان و  نمی نست که عصایش را از روی دوشش پاییمردی ا

 .)٢(»پول است بی . معاویه نیز فقیر و]آنان یا ھمیشه در سفر بودن است کتک زدن
که  کند نیز جایز است ر مورد شاھدان یک قضیه تحقیق میبرای شخصی که د

عیوب آنان را ذکر نماید و به ھمین صورت برای محدثان ھم جایز ] و بلکه الزم [است 
دیث الزوم جرح کنند تا از این طریق اح اویان ضعیف و دروغ پردازان را در حدکه ر

 صحیح و ضعیف از ھم تفکیک گردند. 
ظبت ازم است که انسان مسلمان بر دین خود موالالت ی این حا البته در ھمه

 متعال فرموده است: دداشته باشد فقط در حد ضرورت به ذکر عیوب بپردازد. خداون

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  ِمن فُِظ يَلۡ  مَّ  .]۱۸ق: [ ﴾١٨ َعتِيدٞ  َر�ِيٌب  هِ َ�َ
برای آماده (قب و اای، مر راند مگر این که فرشته نمی زبان انسان ھیچ سخنی را بر«

 . »دریافت و نگارش) آن سخن است

، ۱۳۳۸، ص ۳ج و مسلم، الصحیح، ۵۳۶۴، حدیث شماره ۵۰۷، ص ۹ج بخاری، فتح الباری، -١
 . لفظ از بخاری است.۱۷۱۴حدیث شماره 

 .۱۴۸۰، حدیث شماره ۱۱۱۴، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٢
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ْ  َوَ� ﴿  .]۲المائدة: [ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
 .»کنیدو ستمکاری یاری و پشتیبانی مو ھمدیگر را در راه تجاوز «

 های فردی بحث چهارم: شناخت مسئولیت
لمانی که ھر فرد مسای مھم وجود دارد و آن این است  در قوانین اسالمی قاعده

 شود. کشد و بار گناه دیگران بر او تحمیل نمی فقط گناه خود را بر دوش می
 خدای متعال چنین فرموده است:

 .]۳۸المدثر: [ ﴾٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿
 .»کاری است که کرده است کسی در گروھر «

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
 .]۱۶۴االنعام: [ ﴾َرىٰ أ

 .»کشد ی گناه دیگری را بر دوش نمیکس و ھیچ«

نۡ ﴿ ٓ  َوَمنۡ  ۦۖ ِسهِفَلَِنفۡ  الِحٗ َ�ٰ  َعِمَل  مَّ َسا
َ
ۗ َ�َعلَيۡ  ءَ أ ٰ  َر�َُّك  َوَما َها  ﴾٤٦ َعبِيدِ ّلِلۡ  �ٖ بَِظ�َّ

 .]۴۶فصلت: [
کار بد بکند به زیان خود  کهھرکس  کند، و کس که کار نیک بکند به نفع خود میھر«

 .»کند می
ھم این  جھای فردی پرداخته و سنت پیامبر  مسئولیت ی  این آیات به بیان دامنه

کس  چھی«که:  استدر این مورد فرموده جوده است. پیامبر أکید نمتمفاھیم را تأیید و 
یا برادر . پس اگر پدر )١(»گیرد رادرش مورد مؤاخذه قرار نمیبه خاطر گناه پدر یا ب

شوند و  می ایتی مانند قتل یا امثال آن را مرتکب شدند، در دنیا یا آخرت مجازاتجن
ن قتل به عنوا ربطی به دیگران ندارد. پس جایز نیست که افراد دیگری در مجازات

اه پدرم که گفت: ھمر استرمله نقل کردهواز اب »سنن«انتقام کشته شوند. ابوداود در 
به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم  جرفتیم. پیامبر  جمبر [برای کاری] نزد پیا

است؟ حاضرم  فرمود: به حقیقت چنین جه به پروردگار کعبه قسم. پیامبر گفت: بل
پدرم بود و با این حال پدرم  به خاطر شباھتی که میان من و جشھادت بدھم. پیامبر 

م کرد و فرمود: گناه ستبی پدر و فرزندی میان ما سوگند خورد،  برای اثبات رابطه

 .۱۲۷، ص ۷ج نسائی، سنن، -١
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ن گاه این را تالوت آگردد.  شود و گناه تو نیز بر او تحمیل نمی فرزندت بر تو حمل نمی

ٞ  تَِزرُ  َوَ� ﴿فرمود:  خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
فرزند، پدر گرفتار  هه خاطر گناپس ب .)١(﴾َرىٰ أ

ی میان این  طهچند که رابشود، ھر ر نمیگردد و فرزند نیز به خاطر گناه پدر گرفتا نمی
 دو بسیار قوی است و پدر در تربیت فرزندش نقش داشته است.

 ھای سرراھی و فرزندان نامشروع بسیار بر ھمین اساس دیدگاه اسالم به نسبت بچه
 دھد. ی نمیشان را به آنان تسّر  راندعادالنه و منصفانه است و گناه پ

َحدٗ  َر�َُّك  لِمُ َ�ظۡ  َوَ� ﴿
َ
 .]۴۹الکھف: [ ﴾اأ

کیفر، محصول اعمال خود (چرا که پاداش یا  .کند یمپروردگار تو به کسی ظلم نو «

 .»)مان استدمر
 .انسان فقط زمانی در پیشگاه خدا مسئول است که دعوت اسالم به او ابالغ شده باشد

ا َوَما﴿ �ِ�َ  ُكنَّ ٰ  ُمَعّذِ  .]۱۵االسراء: [ ﴾رَُسوٗ�  َعَث َ�بۡ  َح�َّ
(برای ه پیغمبری کو ما (ھیچ شخص و قومی را) مجازات نخواھیم کرد، مگر این «

 .»آنان مبعوث و) روان سازیم
دد که مکلف باشد و در گر بار مسئولیت فقط بر کسانی تحمیل می  صورتبه ھمین 
نھی و ارشاد، ھمانان ھستند. از دیدگاه شرع  ان خداوند در آیات امر وواقع مخاطب

بر دخل و تصرف باشد. و چنین  گردد که بالغ و عاقل و توانا می اطالقمکلف به کسی 
خداوند، از جمله نماز و روزه و حج و حقوق مردم مانند  شخصی است که حقوق واجب

 گردد. نفقه و خیرخواھی، برای او تعیین می
قصد شریعت از تعیین این تکلیف و حقوق واجب برای افراد و پیشنھاد تمسک به 

قید و بند ھوی و ھوس و الزام او به  بی ارج ساختن شخص مکلف از پیرویھا، خ سنت
یاری در برابر نظام شریعت است، چرا که او در تعبادت پروردگار و تسلیم شدن اخ

است. با این برنامه است که ھدف ھای دیگر به جبر، تسلیم نظام ھستی شده زمینه
 گونه بیان فرمود: اینردد که ھدفش را گسان محقق میخداوند از خلقت ان

 .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿
 .»ام ش خود نیافریدهتھا را جز برای پرس و انسان ھا من پری«

 .۴۴۹۵، حدیث شماره ۶۳۵، ص ۴ج ابوداود، سنن، -١
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بل از خود این ھدف خالف آن چیزی است که فیلسوفان ماتریالیست از ماده پرستان ق
 کند: گونه نقل می قرآن نظر ماده پرستان قبل از خود را این کنند. نقل و دوباره تکرار می

﴿ ْ �ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  َما َوقَالُوا ٓ ُ�هۡ  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ هۡ ٱ إِ�َّ  لُِكَنا َّ� ۚ  لَُهم َوَما ُر
 ٰ  .]۲۴الجاثیة: [ ﴾٢٤ َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  لَِك بَِ�
ریم ب می گویند: حیاتی جز ھمین زندگی دنیایی که در آن بسر رستاخیز میمنکران «

گیرند، و جز طبیعت  میرند و گروھی جای ایشان را می در کار نیست. گروھی از ما می
گاھی سازد! آنان چنین  نمی گار، ما را ھالک و روز سخنی را از روی یقین و آ

 .»ندزن می برند و تخمین گویند، و بلکه تنھا گمان می نمی
نه به مخلوقات دیگر نشان از کرامت  استه تکالیف خداوند به بشر رو کردهکاین

و سایر مقاصد شریعت  استدت او در دنیا و آخرت مقرر گشتهاانسان دارد و برای سع
 ایی را در پی ندارد. خداوند از عبادت و اطاعت بندگانغھم چیزی غیر از این ھدف 

 نیاز است: بی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نُتمُ  �َّاُس ٱ �

َ
ٓ لۡ ٱ أ ِۖ ٱ إَِ�  ءُ ُفَقَرا ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۵فاطر: [ ﴾١٥ ِميدُ �َۡ ٱ َغِ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  �َّ

ز عبادت ا( نیاز بی خدا چیزی، محتاج و) نیازمند خدایید، وشما (در ھر !ای مردم«

 .»و ستوده است شما است)
 کند: میدر یک حدیث قدسی از خدای خود چنین نقل  ج محمد مصطفی

د، یتوانید به جایی برسید که به من ضرر یا نفعی برسان ای بندگان من شما ھرگز نمی«
افراد ترین  ھای شما جزو باتقوی ھا و جنی اگر اولین و آخرین شما و انسان من: نای بندگا

، گردد. ای بندگان من اگر اولین و آخرین شما باشند، چیزی به ملک من اضافه نمی
گردد،  باشند از ملک من چیزی کاسته نمی رترین افرادھای شما جزو فاج جنیھا و  انسان

ھای شما ھمگی در یک مکان  ھا و جنی بندگان من اگر اولین و آخرین شما و انسان ای
ی آنان را پذیرا خواھم بود و  بات خود را بخواھند، درخواست ھمهجمع گردند و از من مطلو

ی  شود مگر به اندازه اد و چیزی از خزائن من کم نمیچه بخواھد به او خواھم درھرکس ھ
 .)١(»گردد ک سوزن خیاطی از دریا کم میمقدار آبی که با خارج کردن ی

 .۲۵۷۷مسلم، الصحیح، حدیث شماره  -١
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توان گفت مکلف شدن انسان به عبادت و اطاعت پروردگار برای  می پس بدون شک
ھای  مصالح خود انسان و برای سنجش میزان وفاداری و شکرگذاریش در برابر نعمت

 است. خداوند فرموده است: گارمتنوع و فراگیر پرورد

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا﴿
َ
َ�ٰ ٱ َ�َ  َمانَةَ ۡ� ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 نَ َفقۡ َوأ

َُعّذَِب  ٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِمنۡ  ُ ٱ ّ�ِ ۡ ٱ �َّ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  تِ فَِ�ٰ ُمَ�ٰ ل ۡ ٱوَ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ُ ٱ َو�َُتوَب  تِ َ�ٰ ُمۡ�ِ ل ۡ ٱ َ�َ  �َّ ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  َوَ�نَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
ُ ٱ ۢ  �َ�ُفورٗ  �َّ  .]۷۳-۷۲االحزاب: [ ﴾٧٣ �رَِّحيَم
خلقت) ی جھان  ھا (و ھمه ھا و زمین و کوه ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمان«

ی  ی اختیاری ھمراه با مسئولیت، و انجام وظیفه عرضه داشتیم (و انجام وظیفه
ھا اجبار را بر اختیار  اجباری بدون مسئولیت را بدیشان پیشنھاد کردیم. جملگی آن

که برتری دادند) و از پذیرش امانت خودداری کردند و از آن ترسیدند، و حال این
عًا ستمگر و نادانند. و سرانجام خداوند مردان و زنان انسان زیر بار آن رفت آنان واق

ن مؤمن ببخشاید و منافق، و مردان و زنان مشترک را کیفر دھد و بر مردان و زنا

 .»بس آمرزگار و مھربان بوده و ھست اید) خداوند ھمواره(بدیشان رحمت نم
 .)١(طبق نظر جمھور علما منظور از امانت در این آیه ھمان تکلیف است

ھا گذاشته است، قبل از ھمه توحید و  ھایی که دین بر عھده انسان مانتا
وی اعتقادی و گاه پیراقرار به ربوبیت پروردگار و کمال صفات او و آن ،یکتاپرستی

شود که انسان از شریک قائل  است. حمل این امانت باعث می جعملی از رسول اکرم 
و باطل و مخالفت با شریعت و  شدن برای خدا و پایبندی به سایر عقاید جاھلی

ترین گناه و باالترین گناه کبیره است که  گردستورھای رسول رھایی یابد. شرک بز
 بخشاید: نمی خداوند آن را

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� ۚ �ََشا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَمن ُء ِ ٱب َّ� 

ىٰٓ �ۡ ٱ َ�َقدِ   .]۴۸النساء: [ ﴾٤٨ َعِظيًما ًماإِ�ۡ  َ�َ
بخشد، و غیر از آن را برای ھر کس  گمان الله این را که به او شرک آورده شود، نمی بی«

 .»استبخشد، و ھر کس که به الله شرک ورزد، یقینًا گناھی بزرگ مرتکب شده بخواھد می

 .۵۴و  ۵۳، ص ۲۲ج طبری، تفسیر، -١
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 ای دیگر فرموده است: و در آیه

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َو�َغۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ� ۚ �ََشا ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَمن ُء ِ ٱب َّ� 

ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ   .]۱۱۶النساء: [ ﴾١١٦ بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�
تر از آن  آمرزد و بلکه پایین ک ورزیدن به خود را (از کسی) نمیگمان خداوند شر بی«

بخشد. ھر که برای خدا انباز بگیرد، به  می بداند)که بخواھد (و صالح ھرکس  را از

 .»است (و خیلی از حق پرت شده است)راستی بسی گمراه گشته 
و دروغ باف دانسته و خداوند بیان فرموده که بھشت  قرآن انسان مشرک را گمراه

 را بر او حرام نموده است:

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن﴿ ِ ٱب مَ  َ�َقدۡ  �َّ ُ ٱ َحرَّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ٰ َوَمأ ۖ ٱ هُ َوٮ ٰ  َوَما �َّاُر  ِمنۡ  لِِم�َ لِل�َّ

نَصارٖ 
َ
 .]۷۲المائدة: [ ﴾أ
خدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام کرده است (و  ایبر شریکیرکس گمان ھ بی«

نھد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. و ستمکاران یار و یاوری  نمی ھرگز به بھشت گام

 .»ایشان را از عذاب جھنم برھاند) ندارند (تا
 ای دیگر ھم آمده است که مشرکان نجس ھستند: در آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َما ا ۡ ٱ إِ�َّ ْ َ�قۡ  فََ�  َ�َٞس  ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل ۡ ٱ َر�ُوا  دَ َ�عۡ  َرامَ �َۡ ٱ ِجدَ َمسۡ ل

ُ ٱ نِيُ�مُ ُ�غۡ  َف فََسوۡ  َلةٗ َ�يۡ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ  َذ�ۚ َ�ٰ  َ�ِمِهمۡ  ٓ  إِن ۦٓ لِهِ فَۡض  ِمن �َّ ۚ َشا َ ٱ إِنَّ  َء َّ� 
 .]۲۸التوبة: [ ﴾٢٨ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ 

شان، از لحاظ  گمان مشرکان (به سبب کفر و شرک اید! بی ای کسانی که ایمان آورده«
ھم ھجری است) به مسجدالحرام وارد د پس از امسال (که نه) پلیدند، لذا نبایعقید

ترسید، (نترسید که) خداوند اگر  اثر قطع تجارت آنان با شما) از فقر میشوند. اگر (بر 
گرداند؛ چرا که  نیاز می بخواھد شما را به فضل و رحمت خود (از خلق از مشرکان) بی

گاه (از کار شما است و برای گرداندن آ  .»ن) دارای کمال عنایت و حکمت استخدا آ
ی ارتباط با خدا بخش  تنگ کردن دایرهاز فیلسوفان و متفکران معتقدند که  برخی

در حالی که رویکرد دنیای امروز  استبزرگی از تعالیم اسالم را به خود اختصاص داده
ی ارتباطات اجتماعی، تعیین حقوق و وظایف مردم در این زمینه و تاکید بر  توسعه

 ھای رفاه طلبی و سعادت خواھی اوست. گرامیداشت انگیزهو آزادی انسان 
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ت این است که اسالم به توحید بسیار اھمیت داده و آن را محور زندگانی بشر حقیق
یابد و  قرار داده است و اولین مرحله از عدالت و وفاداری در رابطه با پروردگار معنی می

باید به او وفادار بماند و حق الوھیت را ادا کند و عبادت را مخصوص او گرداند. اگر 
رسان و بزرگوار و توانا بر حساب و کتاب و ثواب و د که روزیانسانی نتواند با خدای خو

فتار را با بشری تواند ھمین ر عقاب است رفتاری عادالنه داشته باشد، چگونه می
و بند باورھای  را درآورد؟ از سوی دیگر اگر او نتواند خود را از قیدھمانند خود به اج

تخیلی حاکم بر طبیعت و یا  آمیز و خرافی و تسلیم شدن در برابر نیروھای شرک
ی بشر رھا کند، چگونه خواھد توانست از تسلیم شدن در برابر  خدایان ساخته

زادیش را پاس دارد و آ را اثبات کند، ای بشری خود را آزاد سازد، وجودشھ اغوتط
 اش را به دست آورد. سیاسی کرامت اقتصادی و اجتماعی و

داند که ھیچ فرمانروا و فریادرسی  زیرا میانسان توحیدی ھمان انسان آزاده است،  
تواند به او ضرر  میھیچ موجودی جز به اذن پروردگار نداند که  و می نیست» الّله«جز 

کند  شناسد، به دینش افتخار می می جایگاه خود را در ھستیگونه  و نفعی برساند و این
قت خود را کشف لخچیز ھدف از آورد و قبل از ھر ل را به دست میو خیر و حق و جما

 کند. می
و راه  چند که فیلسوفان و مصلحان غربی مآب برای ایجاد تردید در راه توحیدھر

ھای اصالح  هماو با طرح برناند  ی بسیاری کردهھا ایمان به خدا و یکتاپرستی، تالش
وع و دور از منھج پروردگار ھستی درصدد این نھای مت اجتماعی در چارچوب فلسفه

زیرا ح مد نظر خود را به اجرا درآورند. آن اصالاند  اما ھرگز نتوانسته اند، کار برآمده
کند و جز کینه و نفرت چیزی  بیگانه شدن از خدا فقط شر و فساد را بیشتر می

صالح تھی  گونه عناصر انساِن سازد که از ھر می ھای مضطربی را کارد و فقط انسان ینم
 ھستند.

ی  فھمیدند که اولین الزمه انستند، مید واند را میداگر فیلسوفان و مصلحان، قدر خ
، تحکیم رابطه با او و اطاعت از اوامر و نواھی اوست. و رانسان، شناخت پروردگا اصالح

ی مصلحان نیست که به تشریح ادیان جدید یا تعیین  دانستند که این وظیفه می
یرا فقط خداوند حق دیدگاھی برای جھان و انسان از طریق نظر و اجتھاد بپردازند ز

ه به مخالفت با قوانین سر ھستند کدکبران خوشریح دارد و فقط ظالمان ملحد و متت
 دھند. خدا تن می

 



 ٢٣٧ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

 خداوند متعال فرموده است:

ْ  َوَما﴿ َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ٱوَ  ۦرِه
َ
َ�ٰ ٱوَ  َمةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ُض �ۡ� ٰ لسَّ  ُت َ�

ٰ َمطۡ  ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ۦۚ �َِيِمينِهِ  ُتۢ وِ�َّ  .]۶۷الزمر: [ ﴾٦٧ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
که روز  ھا (= مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگی اوست نشناختند در حالی و آن«

، او ھا درھم پیچیده در دست راست اوست قیامت تمام زمین در مشت اوست و آسمان

 .»پندارند می منزه و برتر است از آنچه شریک او
 

 :استدر آیه دیگر ھم فرموده

ُ ٱ َشِهدَ ﴿ نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ۡ ٱوَ  ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ� ْ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ْولُوا

ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ��َِم ٰ  َ�ٓ  ِط� قِسۡ لۡ ٱب  إِ�َّ  هَ إَِ�

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ  ١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ  .]۱۹-۱۸عمران: آل [ ﴾مُ َ�
الله گواھی داده است که معبودی (بحق) جز او نیست، و فرشتگان و صاحبان «

که (الله در جھان ھستی) قیام به  دھند). در حالی دانش، (نیز بر این مطلب گواھی می
عدالت دارد، معبودی (بحق) جز او نیست، که توانمند حکیم است. ھمانا دین (حق) 

 .»نزد خدا، اسالم است
ی حقیقت توحید  این آیه دربرگیرنده«فرماید:  مام ابن قیم در توضیح این آیه میا

ترین شاھد و مشھود را  ترین شھادت است و مھم ترین و عادالنه است و شامل بزرگ
این چند  پیرامون »ھدش«در مورد لفظ سلف صالح نموده است و عبارات ص مشخ

 .)١(»خبارحکم، قضاء، اعالم بیان و ا زند: معنی دور می
  ،اجتماعی ، پس الزم است که ھمت متفکران به سمت فھم بیشتر مضامین عقیدتی

را به طور مداوم میان افراد اسالم متوجه گردد و این فھم  یتربیت  و سیاسی  ،اقتصادی
ند متعال و رسیدن به موجبات وشان از این کار رسیدن به خدا دار کنند و ھدف ریشه

 آخرت باشد. سعادت انسان در دنیا و
  

 .۱۷۹ص  – ۱۷۴ابن القیم، التفسیر القیم، ص  -١

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٣٨

 بحث پنجم: امنیت فردی
 فرماید: می خدای متعال

َتَعّمِدٗ  اِمنٗ ُمؤۡ  ُتۡل َ�قۡ  َوَمن﴿ ٓ  امُّ ُ ٱ وََغِضَب  �ِيَها اِ�ٗ َ�ٰ  َجَهنَّمُ  ۥُؤهُ فََجَزا  ۥَولََعَنهُ  هَِعلَيۡ  �َّ
َعدَّ 

َ
 .]۹۳النساء: [ ﴾٩٣ اَعِظيمٗ  َعَذابًا ۥَ�ُ  َوأ
جا و دوزخ است و جاودانه در آنبکشد کیفر ا مؤمنی را از روی عمدو کسی که «

برای او سازد و  می گیرد و او را از رحمت خدا محروم بر او خشم می ماند و خداوند می

 .»کند عذاب بزرگی آماده می
ی این آیه با ھم اختالف نظر داشتند.  سعید بن جبیر گفته است: اھل کوفه درباره

ی این آیه  ربارهعباس سفر کردم و از او دپس من برای حل این اختالف نزد ابن 
ی  ای است که [در این باب] نازل شد و پس آن آیه این آخرین آیه«پرسیدم، فرمود: 

ت از آیه . ابن عباس به خاطر ھمین برداش)١(»دیگری برای نسخ آن نازل نشده است
ای از  هطور عمد به قتل برساند ھیچ توب ا بهکس مؤمنی رھر«گفت:  می بود که ھمواره

. در نظر ابن عباس این آیه جزو آیات محکم است و این نظر »او پذیرفته نخواھد شد
کس یکی از کافران ھر«فرموده است:  جرأی جمھور علماء است. رسول خدا  برخالف

ین در حالی رسد. ا ل برساند، بوی بھشت به مشامش نمیطرف قرارداد با ما را به قت
 .)٢(»رسد ی چھل سال راه به مشام میاست که بوی آن از فاصله زمان

زمان  -عام است ھرچند نفی- مراد این نفی«حافظ ابن حجر عقالنی گفته است: 
کنند و منظور حدیث این  له را تأیید میأیل عقلی و نقلی این مسو دال .)٣(خاصی است

از مرگ  است که شخص مسلمان ھرچند که مرتکب گناھان کبیره ھم شده باشد پس
ماند و در نھایت به بھشت داخل شود و جاودانه در آتش نخواھد  مسلمان محسوب می

 .)٤(»باشد  اگرچه قبل از آن عذاب دیده گردد، می
ی نساء ھم به آثار خطرناک قتل اشاره دارد، زیرا قتل به معنی  سوره ۹۳ ی یهآ

تجاوز به حق زندگی دیگران است و این حق را خداوند متعال به انسان داده و چنین 

 .۳۰۲۳، حدیث شماره ۲۳۱۷، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 .۶۹۱۴، حدیث شماره ۲۵۹، ص ۱۲ج و ۳۱۶۶، حدیث شماره ۲۶۹، ۶ج بخاری، فتح الباری، -٢
 یعنی عدم ورود شخص قاتل به بھشت حکم ابدی ندارد. مترجم. -٣
 .۲۵۹، ص ۱۲ج ابن حجر، فتح الباری، -٤
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ا بگذارد و از آن خارج شود. پس ی او به دنیا پ قط با امر و ارادهکه ف استمقدر کرده
اوند از عالم شھادت خارج گردد [مانند اقدام به خد  ی اگر کسی برخالف دستور و اراده

گیرد و اگر برخالف دستور  خودکشی] در معرض خشم و عذاب خدای تعالی قرار می
ھم در معرض خشم و لعنت ردد بازپروردگار باعث گرفتن حق زندگی از دیگران گ

 .)١(ماند گیرد و برای ھمیشه در جھنم می ند قرار میوخدا
حفظ حق زندگی افراد و ی  ی مسلمان را در زمینه جامعهقرآن کریم مسئولیت 

مجازات قاتالن و دفاع از حق زندگی مردم گوشزد فرموده و قتل ناحق یک انسان را 
ی زندگی به یک انسان را ھمانند  ھا داشته و بخشیدن دوباره ی انسان برابر با قتل ھمه

 :استهن فرمودقرآن جنی ھا برشمرده است. ی انسان زندگی بخشیدن به ھمه

وۡ  ٍس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  �سَۢ َ�فۡ  َ�َتَل  َمن﴿
َ
 ٱ ِ�  فََسادٖ  أ

َ
�ََّما ِض �ۡ�

َ
 ﴾اَ�ِيعٗ  �َّاَس ٱ َ�َتَل  فََك�

 .]۳۲دة: ئاالم[
ی یگو کس انسانی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است کهھر«

 .»ھا را کشته است ی انسان ھمه
 ماند و با سبک سری و سلب حق زندگی از افراد ساکت می ای که در برابر ھر جامعه

تفاوتی  بی که اخبار عصر حاضر ازگونه  ھمان نگرد و مباالتی به این جرم بزرگ می بی
دھد و چنین جرمی  ھای قتل خبر می ترین نمونه اکثریت مردم در برابر جنایتکارانه

دھد که  ه قاتالن فرصت میای ب پیوندد، چنین جامعه می بدون دخالت دیگران به وقوع
پس از قتل اول به قتل دوم و سوم نیز اقدام نمایند، به خصوص اگر ترس واقع شدن 

توان یکی از  می دی از جانب جامعه رارند. چنین برخوزیر حکم قانون را ھم نداشه باش
ی قتل اموری بسیار  علل کثرت جرائم قتل در این عصر دانست. بسیاری اوقات انگیزه

ھا در تمدن مادی است.  بھا بودن جان انسان ارزش است و این نشان از کم و بیجزئی 
 »دالر« یا چند »جنیه« ه افرادی برای به دست آوردن چندک استبسیار اتفاق افتاده

اند صرفًا به این خاطر که  هکه بتوانند با آن شرابی را بنوشند، دیگران را به قتل رساند
گاھی ھم شخص اند.  ای مخدر معتاد شده یا به ماده آن عادت گرفته وشان به بدن

مقتول جزو بستگان و نزدیکان قاتل بوده و فقط به خاطر این که او را به خشم آورده 
یا لذتش را از او قطع نموده او را کشته است یا شاید شخصی فرزند خود را به قتل 

 گردد. مترجم. البته بر اساس رأی ابن عباس ولی در ھر حال وارد جھنم می -١
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ری طوالنی مدت یا یک بیما برساند به این بھانه که حق دارد زندگی را از او بگیرد تا از
 را نجات دھد. ھای ممکن در مسیر زندگی او نگ یا سختیخطرات ناشی از ج

ست، زیرا ی اجتماع ا احترامی به حق زندگی افراد، تجاوز به ھمه بی در حقیقت
ارزش دانستن حق یک  ی از حق حیات برخوردارند و بیی افراد به طور مساو ھمه

 حیاتن حقوق دیگران خواھد شد و در نتیجه حق ارزش دانست شخص منجر به بی
د و امنیت دھ یدست مگردد و کل جامعه احساس امنیت خود را در  پایمال می

 د. افت اجتماعی در خطر می
گاھی اوقات افرادی ھستند که در معیار حقیقت ھم حق زندگی را از دست 

د نآن رو در رو بایستدھند و آن زمانی است که حرمت شریعت خدا را نگه ندارد، با  می
به قتل او برابر با دادن حق زندگی  د، در چنین حالینو برای نشر فساد در زمین بکوش

 دیگران است. خداوند در این باره فرموده است:

ٞ َحَيوٰ  قَِصاِص لۡ ٱ ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ ْوِ� َ�ٰٓ  ة
ُ
 ٱ أ

َ
 .]۱۷۹البقرة: [ ﴾١٧٩ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی است، باشد که شما تقوا  و ای صاحبان «

 .»پیشه کنید
زیرا اگر قاتل بداند  استی حیات برای خردمندان معرفی شده قصاص در این آیه مایه

کند، پس  که مجازات قتل دیگران، کشته شدن خود اوست از کشتن دیگران خودداری می
 ھم حق حیات را به دیگران بازگردانده و ھم به خود. در قرآن چنین آمده است:

ْ َ�قۡ  َوَ� ﴿ مَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُوا ُ ٱ َحرَّ ِ  إِ�َّ  �َّ  .]۳۳االسراء: [ ﴾قِّ �َۡ ٱب
 .»جز به حق، حرام کرده است - و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را «

ھای بزرگ زیر را  پس کشتن دیگران حرام است مگر این که شخصی یکی از جرم
خون ھر مسلمانی که به توحید «ر حدیث شریف چنین بیان شده است: مرتکب شود که د

الت زیر: شخص متأھلی که دھد حرام است مگر در یکی از سه ح و رسالت من گواھی می
و خود باید در قصاص آن کشته شود و کسی  استکند، شخصی که دیگری را کشته زنا می

 .)١(»درگی از جماعت مسلمانان فاصله می و استکه دین خود را رھا کرده

 .۱۶۷۶و مسلم، الصحیح، حدیث شماره  ۶۸۷۸بخاری، فتح الباری، حدیث شماره  -١
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گیرد و منجر به حفظ حقوق عموم  ھایی به عنوان قصاص صورت می چنین قتل
زیرا انسان حق ندارد به  استکشی را نیز تحریم کردهگردد. دین اسالم خود مردم می

 زندگی خود پایان بخشد:

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
َ ٱ إِنَّ  أ  .]۲۹النساء: [ ﴾ارَِحيمٗ  بُِ�مۡ  َ�نَ  �َّ

 گمان خداوند (پیوسته) نسبت به و خودکشی مکنید و خون ھمدیگر را نریزید. بی«

 .»شما مھربان بوده (و خواھد بود)
 کس که به قصد خودکشی، خود را از باالی کوهھر«ھم فرموده است:  جرسول خدا 

دن زھر، رکه به خوھرکس  کند و وط میقپایین اندازد برای ھمیشه در آتش جھنم س
خود را بکشد، به طور دائم آن زھر را در آتش جھنم در دست خواھد داشت و جرعه 

د برای ھمیشه و به طور دائم، خودکشی کنجرعه آن را خواھد نوشید و ھرکس، با آھنی 
 .)١(»جھنم به دست خواھد داشت و در شکمش فرو خواھد برد تشھن را در آآن آ

در میان اقوام پیشین مردی بود «کند که فرمود:  قل مین جبخاری از رسول اکرم 
که زخمی شده بود، چون نتوانست شکیبایی کند، چاقویی برداشت و رگ دست خود را 

ام بر من  اش فرمود: بنده ای متعال در بارهخونش بند نیامد و مرد. خد اماقطع کرد، 
 .)٢(»فت، پس بھشت را برایش حرام ساختمپیشی گر

و  دھا میان بزرگ و کوچک و مر به انسانشریعت اسالم برای بخشیدن حق زندگی 
زن تفاوتی قائل نشده است و برای مجازات شخص قاتل در ھر یک از این حاالت 

فته و باید کشته شود مگر این که ولی مقتول با گرفتن دیه از قتل رقصاص را در نظر گ
ن ی مؤم عمد شود بر او الزم است که یک برده او بگذرد. اگر شخصی مرتکب قتل غیر

را آزاد سازد، و اگر برده یافت نشد باید دو ماه پشت سر ھم روزه بگیرد و به خانواده 
مقتول دیه پرداخت نماید. مگر این که او را از پرداخت آن معاف سازند. خدای متعال 

 این باره فرموده است: در

ن ِمنٍ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
 َرَ�َبةٖ  رِ�رُ َ�َتحۡ  ا ٔٗ َخَ�  ِمًناُمؤۡ  َ�َتَل  َوَمن اۚ  ٔٗ َخَ�  إِ�َّ  ِمًناُمؤۡ  ُتَل َ�قۡ  أ

ؤۡ  َسلََّمةٌ  َودِيَةٞ  ِمَنةٖ مُّ هۡ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
ٓ  ۦٓ لِهِ أ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ قُوا دَّ  .]۹۲النساء: [ ﴾يَصَّ

 .۵۷۷۸بخاری، فتح الباری، حدیث شماره  -١
 .۳۴۶۳بخاری. فتح الباری، حدیث شماره -٢
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ھیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به «
شته بپردازد مگر د خون بھایی ھم به کسان کی مؤمنی را آزاد کن خطا کشت باید که برده

 .»که صد شتر است، چشم پوشی کنند) ند (و از دریافت خون بھااین که آنان درگذر
علما در مورد معنای «گویید:  ی قتل می یان حکمت کفارهدر ب /امام قرطبی 

کفاره به خاطر آزمودن قاتل و که وجوب اند  ند. برخی گفتهرالف نظر داتکفاره اخ
ھا احتیاط  ی حفظ جان انسان سازی گناه اوست و گناه قاتل این بوده که در زمینه پاک

دست او کشته  بهھایی به ناحق  انتا این که انس استزم را به خرج ندادهو پرھیز ال
که کفاره به این خاطر واجب شد تا جایگزینی برای اند  اند. بعضی از علما ھم گفته شده

ورد شخص مقتول باشد، زیرا او دارای حقوقی از جمله تعطیلی حق خداوند در م
از زندگی و دخل و تصرف در امورات حالل بود و خداوند ھم حقوقی بر او گیری  بھره

و  –داشت از جمله این که او یکی از بندگان خدا بود و نام بندگی بر او واجب بود 
تأثیر  بی در این رابطهه بودن، مسلمان یا ذّمی بودن ن، آزاد یا بردکوچک و بزرگ بود

د. عالوه بر دو این نامگذاری باعث شد که از حیوانات و جانداران دیگر متمایز گر –بود 
او اشخاصی به وجود آیند که خداوند را عبادت کرده و از او  رفت که از نسل آن امید می

تول اطاعت نمایند. در واقع قاتل این شخص باعث شده که نام و اوصافی را که برای مق
حال  وجب کفاره گشته است. در ھرتبرشمردیم از او سلب نماید. به ھمین خاطر مس

ین دارد تر باشد نشان از ا کمت کفاره صحیحکدام از دو توجیه مذکور برای بیان حھر
اما برای قتل عمد نیز  استکه ھرچند متن آیه برای قتل خطا عقوبت تعیین نموده

 .)١(»گردد می تر اجراھمان مجازات به صورت شدید
شریعت اسالمی ارث مقتول را بر قاتل حرام نموده و طبق نظر اکثریت علما این 

عمد یکسان است. این بدان خاطر است که افراد طّماع  مجازات برای قتل عمد و غیر
له أی قتل بستگان را تدبیر نکنند و این مس ھرچه زودتر به ارث، نقشهیابی  دست برای

 ءِ اليَش  َل عجَ استَ  نمَ «دل گشته که سرفصل آن چنین است: ی مببه یکی از قواعد فقھ
سی که درصدد به دست آوردن چیزی یعنی مجازات ک.)٢(»هرمانِ حِب  بوقِ عُ  نهِ أواِ  بَل قَ 

باشد که ھنوز وقت آن نرسیده، محروم شدن از آن است. حتی اگر شخصی برای 

 .۳۱۵، ص ۵ج حکام القرآن،امع القرطبی، الج -١
 .۴۰۳احمد الزرقاء، شرح القواعد الفقھیه، ص  -٢
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برساند، وصیت مذکور از دیگری وصیتی بنویسد و شخص مورد وصایت، او را به قتل 
 گردد. نظر شرع باطل می

گردد که حق زندگی  ی قصاص قاتل در شریعت اسالمی واضح می لهأبا تأمل در مس
از  خدا حق ندارد که این حق را ی جزنسان است و کساکردن یک نعمت خدادادی به 

و او سلب نماید و حکم قصاص را ھم خود خداوند به عنوان مجازاتی از جنس گناه 
است. قصاص در واقع یک نموده  برای حمایت از جامعه در برابر این جرم زشت تشریح

 برای قاتالن و مجرمان است.  هقانون بازدارند
گذاران است. آنان  ی بشر ھمیشه تابع قانون م است بدانیم که قوانین ساختهالز

گاھی نیز  دھند و شود به تصویب قانون قصاص تن می ھا شایع می زمانی که وقوع قتل
چند که دھند. ھر ا اعمال شاّقه تغییر میآن را به حبس ابد یا طوالنی مدت ھمراه ب

ی  نشانهبیشتر قوانین جھان کشتن قاتل را در مجازات قتل در متن خود دارد و این 
گذاری و تدوین قوانی جنایی است. البته این فقط یکی از  سبقت اسالم در بحث قانون

 ھا و قوانین بشری است. ک اسالم از سایر دینموارد سبقت شریعت پا

 بحث ششم: حمایت اجتماعی از افراد
ھاست. البته خداوند با  شود به سبب گناھان آن گیر مردم می مشکالتی که عمومًا دامن

 کند: اران را مجازات نمیکبخشد و گناھ می فضل و رحمت خود بسیاری از گناھان را

﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِصي ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما َبةٖ مُّ

َ
ْ َو�َعۡ  ِديُ�مۡ �  ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

 .]۳۰الشوری: [
اید. تازه  رسد، به خاطر کارھایی است که خود کرده چه از مصائب و بال به شما میآن«

اید و یا  ھا توبه نمودهآنکند (که شما از  خداوند از بسیاری (از کارھای شما) گذشت می

 .»اید) مه اعمال زدوده و پاک کردهرا از ناھا  با کارھای نیک آن

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿ ْ  بَِما �َّاَس ٱ �َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا ٰ  بَّةٖ َدآ ِمن رَِهاَظهۡ  َ�َ  ِ�نَوَ�
ُرُهمۡ  َجلٖ  إَِ�ٰٓ  يُؤَّخِ

َ
�  أ َسّ�ٗ ٓ  فَإَِذا مُّ َجلُُهمۡ  ءَ َجا

َ
َ ٱ فَإِنَّ  أ ِ  َ�نَ  �َّ  ﴾٤٥ �بَِصَ�ۢ  ۦبِعَِبادِه

 .]۴۵فاطر: [
اند؛ مجازات کند، ھیچ جنبندة را بر  و اگر الله مردم را به (سبب) آنچه که انجام داده«

ھا را تا زمانی معین به تأخیر  روی آن (= زمین) باقی نخواھد گذاشت،  و لیکن آن

 .»ھا فرا رسد، یقینًا الله به بندگانش بیناست که اجل آن اندازد، پس ھنگامی می
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گردد، زیرا به  این آیات عملکرد لطیف پروردگار در قبال بندگان آشکار می ل دربا تأم
بخشد سپس آنان را به  میشان را  خاطر رحمتی که به آنان دارد، بسیاری از گناھان

از میان بردارد. در شان را  سازد تا آثار گناھانمیھایی مبتال  مشکالت و گرفتاری
گونه خستگی، بیماری، نگرانی،  ر ھیچمسلمان، دچا«است که:  حدیث صحیح آمده

 ھا گناھانش را ی آن شود، مگر این که خداوند به وسیله ناراحتی، گرفتاری و غمی نمی
 .)١(»گردد ی گناھانش می ، باعث کفارهخلد بخشد، حتی خاری که به پایش می می

شیوه برای اصحاب (رضوان الله علیھم) ترین  این مفاھیم را به کامل ج رسول خدا
ئب اای نیکو در برابر مص واسته که در چنین مواقعی به شیوهبیان فرموده و از آنان خ

ھا بدین معنی است  در برابر این مصیبت »صبر جمیل«خاص و عام صبر پیشه کنند. 
برای خدا آمیخته ن نباشد، بلکه با آن خشنودی و حمد و ستایش آکه شکایتی ھمراه 
ه ای آوردبه ھنگام نامالیمات زندگی شکرش بجکه فقط اوست که  یگردد، ھمان خدای

د را نزد یست که انسان اوضاع و احوال ناخوشایند خوشود. صبر جمیل مانع از آن ن می
ھای آنان مطرح  متخصصان به نیت درمان و معالجه و دریافت نصایح و کمکپزشکان و 

ابراز نگردد. در خشم و نارضایتی سازد، البته اگر در ضمن آن نسبت به قضا و قدر الھی 
تو را «زنی را دید و فرمود:  جنقل است که پیامبر  سحیح مسلم از جابربن عبدالّله ص

خدا آن را از بین ببرد. فرمود: نالم.  می کنی؟ گفت: از سردرد تابی می چه شده که بی
برد،  میکه آتش آھنگر زنگار آھن را از بین گونه  ھمان نده، زیرا دشنام »سردرد«به 

که پیامبر  استحدیثی دیگر آمده . در)٢(»گرداند زائل مینیز گناھان بنی آدم را  سردرد
سازد، پس کسی که به  ای را دوست بدارد او را مبتال می گاه خداوند بندهھر«فرمود:  ج

نسبت به آن ھرکس  ابتالی خداوند خشنود باشد، خداوند ھم از او خشنود خواھد شد و
 .)٣(»گیرد خداوند ھم بر او خشم میشد، ناراضی و خشمگین با

ھای  بر این اساس، اسالم برای ایجاد شخصیت اسالمی متکامل و ھماھنگ با سنت
یا جزو مقدارات حاکم بر ھستی، بسیار حریص است. مصائب و بالجاری در زندگی و 

ھا استقبال ھمرا با خشنودی است و  ی او در مقابل آن زندگی انسان است و تنھا وظیفه

 .۵۶۴۲و  ۵۶۴۱، حدیث شماره ۱۰۳، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -١
 . آن زن، ام سائب بود. مترجم.۴۵۷۵، حدیث شماره ۱۹۹۳، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٢
 غریب است.و گفته با این طریق حسن  ۲۳۹۶، حدیث شماره ۶۰۱، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٣
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 باید صبر خود را در این باره برای خدا بیازماید و امورات خود را به او واگذارد و در
تواند ھنگام مصایب خشم نگیرد و از خداوند شاکی نباشد. اما  چنین حالی است که می

 اگر به مقدرات خداوند خشنود نباشد عالوه بر این که درد و بیماری و مصیبت را
در برابر امر خدا ھیچ خیری در دنیا و آخرت عاید او چشد به خاطر تسلیم نشدن  می

 است: هنخواھد شد. پروردگار فرمود

َ ٱ فَإِنَّ  ِ�ۡ َو�َۡص  َ�تَّقِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ جۡ  يُِضيعُ  َ�  �َّ
َ
ۡ ٱ رَ أ  .]۹۰[یوسف:  ﴾ِسنِ�َ ُمحۡ ل

(خدا را پیش چشم دارد و از او بترسد) و تقوا پیشه کند و (در برابر ھرکس  گمان بی«
جر نیکوکاران را که خدا استقامت ورزد. چرا ھا) شکیبایی و ا ھا و مصیبت گرفتاری

 .»گرداند ضایع نمی
گرداند و در غیر این  اگر تقوی با صبر آمیخته شود صبر را به احتساب مبدل می

مطلوب است خشنودی و اطاعت آنچه  صورت نوعی شکیبایی خالی از نیت خواھد بود.
تسلیم شدن در برابر مقدرات حاکم اوست به این صورت که در در برابر پروردگار و 

گناھانش پاک شود. بردباری تنھا حالتی است  نھایت به مغفرت پروردگار دست یابد و
گردد و کافر و مسلمان در کسب  ھا حاصل می که بدون دخالت ایمان نیز برای انسان

 گیرد]. ی خدا باشد، اجر میاآن یکسانند [اما اگر بر
ای مثبت و دور از خشم و  ه_ با روحی ی_ به خاطر صفات ایمان ن مسلمانانسا

گردد. او برای این کار، مقاوم  ھای زندگی مواجه می قراری با مسئولیت شکایت و بی
که  استان مؤمن توصیه فرمودهبه انس جتواند خود را منسجم کند. پیامبر  است و می

فتگی در برابر اتفاقات ناگھانی و سخت و در چنین مواقعی خود را نگه دارد و از وار
زمین زدن «چنین فرموده:  جگردبادھای شدید زندگی منع فرموده است. پیامبر 

م ی قدرت نیست بلکه قدرتمند کسی است که ھنگا نشانهآزمایی دیگران در وقت زور
 .)١(»نماید عصبانیت خود را کنترل می

زنی را دید که در کنار قبری  جاری و مسلم روایت شده که پیامبر در صحیح بخ
از خدا «به ایشان فرمود:  جکرد. پیامبر  ش گریه میدته بود و برای فوت نوازنشس

ای!؟  تار نشده: برو کنار. تو به مصیبت من گرفزن گفتصبر داشته باش. آن  و بترس

، ۲۰۱۴، ص ۱۰ج و مسلم. الصحیح، ۶۱۱۴، حدیث شماره ۵۱۸، ص ۱۰، جبخاری، فتح الباری -١
 .۲۶۰۹حدیث شماره 
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بود. آن زن با  جا رفت به او گفتند: او رسول خدا از آن ج جھنگامی که پیامبر 
ا رساند، اما آن ج جپیامبر ی  د و خود را به در خانهشنیدن این خبر به شدت تکان خور

فرمود:  جاختم. پیامبر فت و گفت: ای رسول خدا من شما را نشنادربان و نگھبانی نی
 .)١(»ن فقط در ابتدای مصایب ارزش داردصبر پیشه کرد

اصحاب گرامی خود  را به »عاسترجا«دعای لت یاھمیت و فض جرسول خدا 
از رسول «روایت است که گفت:  لداد. در صحیح مسلم از ام سلمه  میآموزش 

ور خدا عمل تشنیدم که فرمود: ھر مسلمانی که به ھنگام مصیبت طبق دس جخدا 

ِ  إِنَّا«نماید و بگوید:  ْهِ  َو�ِنَّا ِ�َّ
َ

ُجْرِ�  اللَُّهمَّ  َراِجُعوَن، إيِل
ْ
 اَخْ�  يِل  َواْخلُْف  ُمِصيبيَِت، يِف  أ

فرمود:  لفرماید. ام سلمه  خداوند بھتر از آن را جایگزین آن مصیبت می ،»ِمنَْها
ه کسی از ابوسلمه بھتر بود، او اولین که شوھرم ابوسلمه فوت کرد گفتم: چھنگامی 

مود. سپس ھمان دعا را که ھجرت ن جکسی بود که به طور خانوادگی نزد پیامبر 
را  جواندم، و خداوند متعال رسول خدا به مسلمانان آموزش داده بود خ جامبر پی

حاطب پسر  ج: پیامبر استی روایت گفته در ادامه جایگزین ابوسلمه نمود. ام سلمه
ابوبلتعه را برای خواستگاری نزد من فرستاد. من گفتم: من یک دختر دارم و نسبت به 

اوند داز خ: «اند و ایشان فرمودرس جغیورم. حاطب جوابم را به پیامبر ناموس خودم 
 نیازش گرداند، ھمچنین از خدا بی خواھم که دخترش را سامان دھد و از او می
با ایشان ازدواج  جی دعای پیامبر  نتیجه در». خواھم که غیرتش را زائل سازد می

 .)٢(»کردم
ھای  نمونه جپیامبر و الگوی آنان محمد آنان  ی أس ھمهمؤمنان صدر اسالم و در ر

الی اسالمی بر شخصیت وا حواالیی از صبر جمیل را به تصویر کشیدند که به طور واض
داری از انجام و مقاومت شخصیت مسلمان داللت دارد و نشان و قدرت مؤثر آن در پاس

ابله با دھد که این شخصیت دارای نیروھایی زنده و روحانی است که وی را برای مق می
ی قوی او  دارد و این آمادگی فقط در اثر رابطه ترین مسائل آماده می ترین و شدید سخت

، حدیث ۶۳۷ص  ،۲ج الصحیح، ،و مسلم ۱۲۸۳، حدیث شماره ۱۴۸، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -١
 . لفظ حدیث از مسلم است.۹۲۶شماره 

 .۹۱۸ره ، حدیث شما۶۳۱، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٢

 

                                         



 ٢٤٧ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

ی کسب اجر و ثواب حاصل  با خدای متعال و پناھندگی صادقانه به پروردگار و انگیزه
رسید: ای رسول خدا شدیدترین بالھا پ جاز پیامبر  سشود... سعد بن ابی وقاص  می

قبل از ھمه انبیای خدا، سپس ھرکس که به «گیرد؟ فرمود:  می علقھایی ت نسانبه چه ا
ساس میزان دین و ایمان به مصایب ھا برا یشتری داشته باشد و انسانآنان شباھت ب

داری آنان محکم و استوار باشد، بالھای آنان نیز شدیدتر و  گردند، اگر دین مبتال می
داری خود نرمی و سستی به خرج دھند مطابق آن به  تر خواھد بود و اگر در دین سخت

ی خدا ھمواره مبتال به مصایب خواھد بود تا زمانی که او  بندهگردند.  مصایب مبتال می
. )١(»رود و ھیچ گناھی بر او باقی نمانده است رساند که در زمین راه می را به حالی می

 نیبه ھمین خاطر در صحیح بینند می بالھا راترین  پس انبیای خدا بیشترین و سخت
شدیدتر  جیامبر کس را ندیدم که دردش از پ ھنچ«فرمود:  لشه نقل شده که عای

رفت و دید که به شدت بیمار است. عرض کرد: ای  ج. ابن مسعود نزد پیامبر )٢(»باشد
ی دو نفر از شما درد  آری من به اندازه«شما به شدت کسالت دارید. فرمود: رسول خدا 

عرض کردم: این بدان خاطر است که شما  جگوید به پیامبر  ابن مسعود میم. کش می
 .)٣(»گونه است گیرید. فرمود: آری ھمین دو برابر پاداش می

انگیز صبر جمیل آن است که عروه بن زبیربن عوام که  ھای شگفت یکی از نمونه
گردید.  ش ایجادیکی از تابعان بزرگوار است به مرض قند مبتال شد و زخمی در پای

شکانی را نزد او فرستاد. آنان گفتند: اگر پایت را قطع نکنیم به ملک پزلولیدبن عبدا
کند و تو را خواھد کشت. او ھم تصمیم به قطع آن گرفت.  سایر بدن ھم سرایت می

شکان با اّره شروع به بریدن پایش کردند، ھنگامی که به استخوان پا رسیدند سرش زپ
عرق از سر و که  یھوش شد. سپس به ھوش آمد و در حالرا بر بالش گذاشت و بی

سر داد. آن گاه پایش را گرفت و  »الّله اکبر«و  »ال الّلهإله إال «ریخت ندای  رویش می
شروع به زیر و رو کردن آن نمود و گفت: قسم به کسی که مرا به قطع تو واداشت، 

 و گفته که حسن و صحیح است. ۲۳۹۸، حدیث شماره ۶۰۱، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -١
، ۱۹۹۰، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۵۶۴۶، حدیث شماره ۱۱۰، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٢

 . لفظ حدیث از بخاری است.۲۵۷۰حدیث شماره 
، ۱۹۹۱، ص ۴ج لصحیح،و مسلم، ا ۵۶۴۸، حدیث شماره ۱۱۱، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٣

 .۲۵۷۱شماره 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٤٨

ری حرام یا معصیت و تو برای انجام کای  گاه به وسیله ھیچ داند که من ھمو می
از دستورات خدا مبادرت نکردم. سپس آن پای قطع شده شسته شد و در  ینافرمان

. )١(قبرستان مسلمانان دفن نمایند ا درکفن گردید و زبیر دستور داد که آن رای  پاچه
ھا  رابطه با پروردگار و مقامت در برابر سختیین انسان بزرگوار در چه سطحی از روح ا

و تا چه حد با ارواح شکست خورده و محصول تمدن مادی تفاوت دارد.  دارد قرار
 ھا خود را ترین صدمه ارواحی که محصول این تمدن ھستند به سرعت در برابر کوچک

شوند تا بدین وسیله از رویارویی با  الق مواد مخدر غرق میتبازند و در با می
با این روح شکست خورده خود ھای زندگی فرار کنند. بسیاری از این افراد  لیتومسئ

ند. اندازند تا از دست زندگی و مشکالت رھایی یاب می ھا به پایین را از باالی ساختمان
برند که در نتیجه برخورد با  سر می بختی و واماندگی بهبرخی دیگر ھم در حالتی از بد

 و ھایی کجا گیری چنین موضع اند. یک مصیبت یا موقیعتی دشوار به آن دچار گشته
برخورد مؤمنان کجا؟ آنان محصول تمدن مادی ھستند و اینان محصول تمدن 

فای عادل اموی بود اسالمی... در تاریخ ذکر شده که عمربن عبدالعزیز که یکی از خل
به اھالی شھرھا نوشت و آنان را از نوحه ای  ھنگام مرگ فرزندش عبدالملک نامه«

خداوند دوست داشت فرزندش را بگیرد و  سرایی بدین خاطر نھی نمود و اعالم کرد که
 .)٢(»این که با محبت او مخالفت نمایم برم از می من به خدا پناه

پسر مطرف بن عبدالّله فوت کرد. اقوام برای تسلیت نزد او آمدند، او نیز نزد آنان 
آیا مرا «او ایراد گرفتند. در پاسخ گفت:  مش بردر حالی که بسیار شاد بود. اقوا آمد
اطر این مصیبت، بدبخت نشان دھم. به خداوند سوگند ه خکنید که خود را ب ار میواد

ھای آن به من تعلق داشته باشد و خداوند بخواھد در مقابل  ی دنیا و دارائی اگر ھمه
جرعه آب نزد من ارزش  ی آب در بھشت ھمه آن را از من بگیرد بازھم آن یک جرعه

 .)٣(»بیشتری دارد
ھای جزع و فزع آن است که فرد مصیبت زده عمل  کی از نمونهعلما معتقدند که ی

داده پس از آن ترک کند. سعیدبن جبیر مردی را  می نیکی را که قبل از مصیبت انجام

 .۴۳۱، ص ۴ج ، و نگا: ذھبی، سیر اعالم النبالء،۱۵۳، ص ۱ج التاریخ،ة ویعقوب بن سفیان، المعرف -١
۴۳۱. 

 .۳۰۶، ص ۵ج ،ةابوھیم، الحلی-٢
 .۱۹۹، ص ۲ج ،ةابونعیم، الحلی-٣

 

                                         



 ٢٤٩ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

در حال طواف دید که به خاطر فرزندش سرش را با یک روسری پوشانده بود، سعید آن 
لباسی مخصوص عزاداری  اندهرا از سرش برداشت. این مسئله داللت دارد که پوش

قراری او در برابر مصیبت دارد،  تابی و بی بی برای مؤمن جایز نیست، زیرا نشان از
 عالوه بر این که نوعی تشابه به کفار نیز ھست.

ی مؤمنانی خواھد  خرت بھرهآکه امنیت در دنیا و  استند متعالی بیان فرمودهخداو
ند و فقط آنانند که راه ھدایت و نجات را ساز شد که ایمان خود را به شرک آلوده نمی

 اند. خدای متعال فرموده است:  در پیش گرفته

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ  �ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا
ُ
 ٱ لَُهمُ  �َِك أ

َ
هۡ  َوُهم نُ مۡ ۡ�  ﴾٨٢ َتُدونَ مُّ

 .]۸۲االنعام: [
با شرک نیامیخته باشند امن و امان کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را «

 .»فتگان (راه حق و حقیقت) ھستندای هاایشان را سزاست، و آنان ر

ِينَ ٱ﴿ی  عود نقل شده که گفت: نزول آیهدر خبر صحیحی از عبدالّله بن مس َّ� 
 ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  ءَاَمُنوا  جآمد، پس نزد پیامبر  لمانان گرانبر مس .]۸۲[االنعام:  ﴾�ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا

پس تکلیف ما چیست؟ ایم]  ی ما به خود ظلم کرده ھمه آمده و گفتند: ای رسول خدا
از آن ظلم، شرک است، آیا  اید، منظور گونه نیست که شما فھمیده [فرمود: آن

 اید که لقمان به فرزندش گفت: نشنیده

ٰ  ۥيَعُِظهُ  وَُهوَ  ۦنِهِ بۡ ِ�  نُ َ�ٰ لُقۡ  قَاَل  �ذۡ ﴿ ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َ�  ُبَ�َّ َ� ِۖ ٱب ۡ ٱ إِنَّ  �َّ  ﴾١٣َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
 .)١(]۱۳لقمان: [
 .»مکن، واقعًا شرک ستم بزرگی است شریکپسر عزیزم! (چیزی و کسی را) «

چند او مملو از یقین و ایمان است ھر پس روان انسان موحد لبریز از آرامش و قلب
او  ھای مختلف اتفاقات ناگوار او را بلرزاند و فتنهو که شرایط زندگی برایش تیره باشد 

ھم توطئه ینیم که قریش برای کشتن ایشان باب را می جرا احاطه نماید... رسول خدا 
ا تبرند. مشرکان  به غاری در کوه ثور پناه می ساند، ایشان ھمراه ابوبکر صدیق  هنمود

غار ی پاھایشان را تا دم کنند و حتی جا زدیکی آنان را تعقیب و رھگیری میھمان ن

، حدیث ۱۱۴، ص ۱ج ، و مسلم، الصحیح،۳۴۲۹، حدیث شماره ۴۶۵، ص ۶ج بخاری، فتح الباری، -١
 . لفظ حدیث از بخاری است.۱۲۴شماره 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٥٠

نگریست ما  می گوید: اگر یکی از آنان پایین خود را می سکنند. ابوبکر صدیق  پیدا می
ای ابوبکر گمانت راجع به دو نفری که «فرمود:  جدید. در این حال رسول خدا  را می

 .)١(»ھا خداست چیست؟ سومین آن
فع و این اصل است که ن خواستگاه این اطمینان عظیم در روان مؤمن، ایمان به

شود. ھمین باور بود که در صدر اسالم پیروزی  می عقوا ضرر فقط به امر خداوند
ی توانستند وحدت قبایل کلمین کرد. آنان در مدت اندسنظامی و فرھنگی را نصیب م

واال  ھای ھمسایه را با خود ببینند و در نھایت بنای یک تمدن عرب و سایر اقوام و ملت
 ذاری کنند که قرون متمادی پابرجا باشد.گ را پایه

برای تنبلی و ای  باید توجه داشت که ایمان به قضا و قدر و توکل بر خداوند به بھانه
دھد که انسان  می نشود. چنین اتفاقی فقط زمانی روی لدگی تبدیررکود و شکست خو

ن انحرافات را فھم نادرستی از این مفاھیم داشته باشد. در این صورت ھم نباید عالج ای
ھای امت اسالمی را در تاریخ معاصر به  در مخالف با این عقیده دانست و شکست

باورھای اسالمی آن نسبت داد. بلکه معالجه واقعی عبارت است از تصحیح عقیده و 
جویی و  علمی  از آن برای تحریک روحیهگیری  بیان حقیقت عقاید اسالمی و بھره

 ھای فرھنگی آن. داندن بنای امت و دارائیفداکاری و ایثار برای بازگر
ی  فردی که دارای اطمینان خاطر است اساس یک بنیاد اجتماعی سالم و پایه

، ھرجا که آزادی یافت شود، انسان و انسانیت ارود، زیر می بیداری فرھنگی نیز به شمار
درآید و  ھای اخالقی توجه شود، عدالت مطلق به اجرا مورد احترام قرار گیرد، به ارزش

انمند که قدرت و وی ت ھای عقیدتی برای آبادانی زمین و ایجاد یک جامعه انگیزه
آمادگی الزم برای حمل رسالت و ادای امانت را دارد، موجود باشد، با وجود چنین 

قدرتمند و توانا خواھد بود ، تمدن واقعی برپا خواھد شد و چنین امتی، یھای زمینه پیش
 اد، غالب و چیره خواھد گشت.ی عزت افر نتیجهو در 

به ھمین خاطر دین اسالم به ایجاد قواعدی برای زندگی اجتماعی و اقتصادی و 
سازی امنیت و آرامش برای  سیاسی اقدام نموده که در جھت خدمت به انسان و فراھم

دھد که بیشتر در  می ی عقیدتی قرار در کنار آن برنامهاوست و این نعمت روحی را 
 شته است؛ خدای متعال فرموده است:قلب فرد کا

 .۴۶۶۳، حدیث شماره ۳۲۵، ص ۸ج ، و بخاری، فتح الباری،۴، ص ۱ج احمد، المسند، -١

 

                                         



 ٢٥١ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

ُ ٱ َك َسسۡ َ�مۡ  �ن﴿ ٓ  فََ�  ِ�َۡ�ٖ  كَ يُرِدۡ  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  ۥٓ َ�ُ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  �َّ  دَّ َرا
ٓ  َمن ۦبِهِ يُِصيُب  ۦۚ لِهِ لَِفۡض   .]۱۰۷یونس: [ ﴾١٠٧ لرَِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ َوُهوَ  ۦۚ ِعَبادِهِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا

تواند آن را برطرف کند، و اگر  جز او نمیکس  ھیچ ساند،راگر خداوند زیانی به تو «
 .لطف او را از تو بگرداند تواند فضل و نمیکس  ھیچ بخواھد چیزی بر تو برساند،

او دارای کند و  خداوند فضل و لطف خود را شامل ھرکس از بندگانش که بخواھد می

 .»مھر فراوان است مغفرت و
و  پردازد می ھا ی اجتماعی به حفاظت از حقوق فردی انسان ی در زمینهاسالم حت

کند و به ھمین  ن ممانعت میآذوب شدن شخصیت او در  و طغیان جماعت بر او از
نماید و  ی مصالح او بر جامعه جلوگیری می صورت فرد را از تسلط بر جامعه یا غلبه

 آورد. بدین ترتیب امنیت اجتماعی را به ارمغان می
دی و اجتماعی توازن برقرار نموده و اقتصادی نیز اسالم میان مصالح فر ی در زمینه
رفی دیگر آزادی فعالیت طد و ھم برای جامعه حق تملک قائل است. از ارھم برای اف

طریق  این اقتصادی و دخالت دولت در رشد اقتصادی را با یکدیگر ھماھنگ کرده و از
ای شایسته و  و آن را به سمت ایجاد جامعه استدرآوردهخدمت انسان اقتصاد را در 

ادی را رتیب امنیت اقتصتدھد و بدین  می محتاج سوقجان و  ای نیمه توانا، نه جامعه
 کند. می نیز به انسان ھدیه

ھای عمومی را تأمین کرده و از  ی سیاسی نیز اسالم برای افراد آزادی اما در زمینه
کند و روابط میان  در این زمینه از ترور و استبداد نھی مینماید. اسالم  آن حمایت می

گونه است که امنیت سیاسی  دارد و این ت، نه دشمنی، برپا میاساس عدالھا را بر دولت
 کند.  اد میجرا ھم ای

ذکر این نکته بسیار ضروری است که رسیدن به امنیت کامل اجتماعی فقط زمانی 
درون فرد ایجاد گردد. ھرگاه آرامش و اطمینان محقق خواھد شد که امنیت ابتدا در 

رود و مھربانی و نیک  ب و نگرانی از میان میاروان افراد جایگزین شود، اضطر در
ی ایمان  هدد. آرامش درونی و روانی ھم فقط در نتیجنب می روابط آنان نقش رفتاری در

 د.شو به خدا و استحکام رابطه با او از طریق انجام عبادات ایجاد می
 خدای متعال فرموده است: 

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ِۗ ٱ رِ بِِذ�ۡ  ُقلُو�ُُهم َم�ِنُّ َوَ�طۡ  َءاَمُنوا َّ�  �َ
َ
ِ ٱ رِ بِِذ�ۡ  �  ﴾٢٨ ُقلُوُب لۡ ٱ َم�ِنُّ َ�طۡ  �َّ

 .]۲۸الرعد: [
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 کند، ھایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می آورند و دل آن کسانی که ایمان می«

 .»گیرد ھا با یاد خدا آرام می دل ن!ھا
کر خداوند که عبارت است از قرآن فقط با ذ ھا مراد آیه این است که قلوب انسان 

کند و  گیرد و این قرآن است که ایمان و یقین را در نفس انسان ایجاد می رامش میآ
سازد، برخالف  می ش محققایزداید و یک زندگی پاک را بر می شک و گمان را از آن

شان پیش بینی نموده و  ر از قرآن که خداوند زندگی تنگی برایونقوس نگران و د
 :استفرموده

عۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
هُ َوَ�ۡ  َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  رِيذِكۡ  َعن َرَض أ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُ�ُ

 ۡ�
َ
 .]۱۲۴طه:[ ﴾١٢٤َ�ٰ أ
آسمانی دوری گزیند) زندگی ھای  گرداند و (از احکام کتابو ھرکه از یاد من روی بر«

تنگی خواھد داشت (چون نه به قسمت و نصیب خدادادی قانع خواھد شد، و نه 
ه قیامت صتسلیم قضا و قدر الھی خواھد گشت) و روز رستاخیز او را نابینا (به عر

 .»آوریم گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می
و آرامش را بر رسول که سکینه  استخدای متعال در آیات بسیاری ذکر نموده

ازل نموده است. ایشان در توصیف و قایع روز چنین نکریمش و بر جماعت مؤمنان 
 فرموده است:

نَزَل  ُ�مَّ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٰ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ ۡ ٱ َوَ�َ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ نَزَل  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
 َهاتََروۡ  لَّمۡ  اُجُنودٗ  َوأ

َب  ِينَ ٱ وََعذَّ َّ�  ْۚ ٰ  َ�َفُروا ٓ  لَِك َوَ� ٰ لۡ ٱ ءُ َجَزا  .]۲۶التوبة: [ ﴾٢٦ فِرِ�نَ َ�
آنگاه الله آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد، و لشکریانی فرستاد که «

دیدید، و کسانی را که کافر شدند عذاب (و مجازات) کرد، و این است  ھا را نمی شما آن

 .»کیفر کافران
 و در توصیف روز چنین ھم فرموده است: 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوبِ  ِ�  لسَّ ْ َداُدوٓ لَِ�ۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل عَ  انٗ إِيَ�ٰ  ا ِ  نِِهۡمۗ إِيَ�ٰ  مَّ  َوِ�َّ

َ�ٰ ٱ ُجُنودُ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ُ ٱ َوَ�نَ  ِض� �ۡ�  .]۴الفتح: [ ﴾٤ اَحِكيمٗ  َعلِيًما �َّ

شان  بر ایمانھای  مؤمنان آرامش نازل کرد، تا ایمانی  او کسی است که در دل«

 .»ھا و زمین از آن الله است، و الله دانای حکیم است بیفزایند، و سپاھیان آسمان
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ُ ٱلََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة َ�َعلَِم َما ِ� ُقلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَِر�ٗبا لسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

تو بیعت کردند. خدا  خداوند از مؤمنان راضی گردید ھمان دم در زیر درخت با«
ھایشان  ھایشان نھفته بود، لذا اطمینان خاطری به دل چه را که درون دلدانست آن می

 .»شان کرد داد و فتح نزدیکی را پاداش
ه در آیات، مذکور است ھمان اطمینان خاطر و آرامش روحی است ک »سکینه«این 

را از بین  شان فرماید و اضطراب درونی می که پروردگار بر بندگان مؤمن خود نازل
کند. در صحیح  جمعی، ایجاد می برد و در جای آن ایمان و یقین و ثبات و خاطر می

را  »سکینه«از پروردگار  جکه رسول گرامی اسالم  استم ثابت شدهبخاری و مسل
را  جروز خندق پیامبر «براء بن عازب نقل است که فرمود: درخواست نموده است. از 

اش را پوشانیده  کرد به حدی که خاک موی سینه می در حالی دیدم که خاک جابه جا
 سرود: می بود و در این حال ابیات عبدالّله بن رواحه را

ــــوال  ــــم ل ــــديناأالله ــــا اهت ــــت م  ن
 

 تصـــــــــــــــدقنا وال صـــــــــــــــلينا وال 
 

دادیم و نه نماز  می کردی ما راھیاب نبودیم، نه زکات نمی خداوند اگر تو ما را ھدایت
 خواندیم. می

ـــــــــــا ـــــــــــانزلن ســـــــــــكينه علين  ف
 

 وثبـــــــت االقـــــــدام ان القينـــــــا 
 

 .پس بر ما سکینه نازل فرما و ھنگام رویارویی با دشمن ما را ثابت قدم بدار

ــــــا ــــــوا علين ــــــد بغ  ان اال عــــــدا ق
 

ــــــــــــــــــا اذا  ــــــــــــــــــه ابني  رادوا فتن
 

شویم،  قصد ایجاد فتنه کنند، با آنان رویارو میھرگاه  واند  دشمنان به ما ظلم کرده
 .)١(»خواند اشعار را با صدای بلند می ایشان این

گشت باعث  و یارانش نازل می جای که بر قلب پیامبر  سکینه«ھروی گفته که: 
ترسید با آن آرام  گردد و اگر کسی میکز ی آنان متمر شد که قدرت و روحیه می
یافتند، افرادی ھم که ند تسلی میگرفت و کسانی که در اندوه و نگرانی بود می

از آن سر  متناع در برابر دستورات را داشتند پساکردند یا جرأت مقابله یا  نافرمانی می

 .۱۴۳۰، ص ۳ج و مسلم، صحیح، ۳۰۳۴، حدیث شماره ۱۶۰، ص ۶ج بخاری، فتح الباری، -١
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 .)١(»آوردند می تسلیم فرود
فرمود از  یاران خود را در بسیاری از حاالت به سکینه توصیه می جرسول خدا 

جمله به ھنگام رفتن به نماز جماعت، در موقع تشییع جنازه و یا ھنگام پایین آمدن از 
ھای ذکر و قرائت قرآن و  کرد که در حلقه کوه عرفه. ایشان آنان را راھنمایی می

صفات نیکو را در قلب آنان  جبر شود. بدون شک پیام نه نازل میی آن سکی مطالعه
داد که دوست داشت در سایر  می شان ای عادت کرد و به آرامش و سکینه دار می ریشه

 ی مؤمن است. سکینه در واقع قالدهباشند. گونه  احوال آن
اما از ایجاد اند  کنولوژی رسیدهسطح تترین  ا وجود این که به باالجوامع غربی ب

که از ابزارھای رغم اینعلی اند، و جوامع خود ناتوان ماندهامنیت روانی برای افراد 
آوری برخودارند. این بدان خاطر است  بسیار پیشرفته، نظم مترقی و امکانات شگفت

گردد. افراد  جوشد و به اجتماع سرازیر می که امنیت حقیقی از درون افراد می
نتیجه آرامش جامعه  توانند خواستگار امنی برای آرامش خانواده و در مضطرب نمی

 باشند.

 .۵۲۹، ص ۲ج اکین،قیم، مدارج السابن  -١

 

                                         



 

 

 

 

 ز روابط خانوادگیفصل دوم: حمایت ا

 بحث اول: نیکی به پدر و مادر
له را پس از توحید و أسفارشات مؤکد قرآن به مراعات حقوق پدر و مادر، این مس

 دوم اھمیت قرار داده است:ی  یکتاپرستی در درجه

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إِيَّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  .]۲۳االسراء: [ ﴾ًناَ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ

و به پدر و مادر نیکی او را نپرستید  ز(ای انسان) پروردگارت فرمان داده است که ج«

 .»کنید

يۡ ﴿ ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ�  .]۸العنکبوت: [ ﴾انٗ ُحسۡ  هِِ�َ
 .»کندکامًال نیکی  به پدر و مادرشکنیم که  به انسان توصیه می ما«

ه است. ابن مسعود کاری با پدر و مادر بیان شدونیک در حدیث زیر ارزش واالی
عرض کردم: ای رسول خدا چه کاری بیشترین ارزش را دارد؟  جبه پیامبر « گوید: می

فرمود: ادای نماز در وقت خود. عرض کردم: پس از آن چه؟ فرمود: نیکی به پدر و 
 .)١(»ه؟ فرمود: جھاد در راه خداوند...مادر. عرض کردم: پس از آن چ

که  استمادر و پس از او پدر را به عنوان کسانی معرفی نموده جمحمد مصطفی 
ی مردم شایستگی این را دارند که به نیکویی با آنان نشست و برخاست  بیشتر از ھمه

آمد  جمردی نزد پیامبر «ت شود. از آنان اطاع شود، مورد احترام و نیکوکاری گیرند و
تر است که با او رفتاری نیکو داشته  سی شایستهعرض کرد: ای رسول خدا، چه ک و

ھم فرمود: مادرت. عرض : پس از او چه کسی؟ باز. عرض کردباشم؟ فرمود: مادرت
د: پس از او چه کسی؟ فرمود: ھم فرمود: مادرت. عرض کرکرد: پس از او چه کسی؟ باز

 .)٢(»پدرت

، حدیث ۸۹، ص ۱ج و مسلم، الصحیح، ۲۷۸۲، حدیث شماره ۳ ، ص۶ج بخاری، فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۸۵شماره 

، ۱۹۷۴، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۵۹۷۱، حدیث شماره ۴۰۱، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٢
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۲۵۴۷حدیث شماره 
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ھا، سھل شدن  از جمله آثاری که نیکی به پدر و مادر برای انسان دارد، دفع مصیبت
تواند قضای  دعا میفقط «فرمود:  جپاکیزه گشتن زندگی است. پیامبر  مقدرات و
 .)١(»ی طول عمر است نیکی است که مایه فقط ا برگرداند وپروردگار ر

تداوم انسان در «دھد:  گونه توضیح می ی این حدیث را اینابوحاتم سجستانی معن
ھا را سازد که گویا آن ای مطلوب می ا را برایش به گونهدد با مقدرات خانجام دعا، بر خور

گردد، گویا در  می کاری ھم باعث ایجاد یک زندگی پسندیدهبرگشت داده است. نیکو
شود که پاکی رزق و روزی تیره و تار  عمر او برکت قرار گرفته است اما گناه باعث می

کند که از آن  ر مینگرد، تصو می شود و صاحب آن نعمت وقتی در سرانجام کار خود
 .)٢(»محروم شده است

م به مادرش است بیشتر از ھمه مرد جبر نعمان که جزو اصحاب پیام ه پسرحارث
ا به ی است و این خبر راز طریق خواب خبرداد شد که او بھشت جکرد. پیامبر  نیکی می

وارد «دم که فرمود: یشن جگوید که از پیامبر  می لایشه م نمود. عحارث اعال
کند. پرسیدم: او کیست؟ گفتند: او حارثه  بھشت شدم، شنیدم کسی قرآن تالوت می

 .)٣(»این چنین است و چنین تأثیری داردپسر نعمان است. آری نیکی 
 جخدای متعال رضایت خود را از بنده، مقرون به رضایت والدین کرده است... پیامبر 

. )٤(»ھاست خشم او در خشم آن والدین و خشنودی خدا در خشنودی«: استفرموده
ا من گناھان بزرگی مرتکب دآمد و عرض کرد: ای رسول خ جمردی سراغ پیامبر 

فرمود: آیا پدر و مادرت در قید  جی من ھست؟ پیامبر  اھی برای توبهام، آیا ر شده
فرمود: پس  جای داری؟ گفت: آری. پیامبر  خالهحیات ھستند؟ گفت: خیر، فرمود: آیا 

یه مشھور مکحول دمشقی گفته . به ھمین خاطر است که فق)٥(»کویی کنبا او نی

 حسن و غریب است.و گفته که  ۲۱۳۹شماره  حدیث ،۴۴۸ص  ۴ج ، الجامع،ترمذی -١
 منبع آن مذکور نیست. -٢
 .۳۶، ص ۶ج احمد، المسند، -٣
 .۱۸۹۹، حدیث شماره ۳۱۰، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٤
 .۱۴، ص ۲ج احمد، المسند، -٥
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ی که در نسل و ی گناھان کبیره را دارد و تا زمان نیکی به پدر و مادر حکم کفارهاست: 
 .)١(»تواند با آنان نیکویی کند او می تر باشد، ی او افرادی بزرگ طایفه

ه چیست؟ فرمود: آن است کنیکی به پدر و مادر «از حسن بصری سؤال شد که 
شان بریزی و اگر تو را به کاری امر کردند مادامی که گناه  ھای خود را به پای دارائی
، از آنان اطاعت کنی. سؤال شد: پس عقوق یعنی چه؟ گفت: دوری از آنان و )٢(نباشد

ی آنان  کنی که نگریستن به چھره له توجه نمیأ، آیا به این مسشان محروم نمودن
 .)٣(شود، حال نیکی کردن به آنان چه پاداش بزرگی خواھد داشت؟! محسوب می عبادت

قوق والدین چگونه حکه به او گفتند:  استابن ابی شبیه از حسن بصری روایت کرده
نماید و به تندی و خشونت به آنان  شان مییاکند. رھ جھی میوت بی است؟ گفت: به آنان

 .)٤(نگرد می
ش بنگرد با آنان نیکی کسی که به تندی به والدین«عروه بن زبیر گفته است: 

ک شخص برای نیکی به والدینش ی ھنگام توصیه به س. ابوھریره )٥(»ننموده است
. )٦(»و منشین و با نامش او را صدا نزنقبل از ا ابر پدرت راه نرو،ردر ب«گفت:  چنین

با او بدرفتاری ھرکس که جلوتر از پدرش راه برود « :عبدالّله بن محیریز گفته است
 نموده مگر این که قصد پاک کردن راه با برایش داشته باشد اگر فرزندی پدرش را با

نگام شود. مگر این که ھ ھم نافرمانی محسوب میکینه یا نام کوچکش صدا بزند باز
 .)٧(»صدا زدن او بگوید: ای پدرم

م، کسی داشت چھار نفر سنت است: انسان عالگرامی«که:  استطاووس ھم گفته
مش صدا بزند به او که پیر شده، حاکم مسلمانان و پدر و اگر شخصی پدر خویش را با نا

 بدون ذکر منبع. -١
 .۱۳۸، ص ۱۰ج عبدالرزاق، المصنف، -٢
 .۴۱و  ۴۰ابن جوزی، برالوالدین، ص  -٣
 .۵۴۵۶، شماره ۵۴۱ص ، ۸ج ابن ابی شیبه، المصنف، -٤
 .۵۴۶۱، شماره ۵۴۳، ص ۸ج ابن ابی شیبه، المصنف، -٥
و سیوطی، الدر  ۱۳۸، ص ۱۰ج ، و عبدالرزاق، المصنف،۴۴، شماره ۳۲بخاری، االدب المفرد، ص  -٦

 .۲۶۳، ص ۵ج المنثور،
 .۱۴۲، ص ۵ج ،ةابو نعیم، الحلی -٧
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 .)١(»جفا نموده است
 :استوالدین را حرام نموده و فرموده یخدای متعال نافرمان

ٓ  َ�ُقل فََ� ﴿ َُّهَما ّفٖ  ل
ُ
 .]۲۳االسراء: [ ﴾ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َوَ�  أ

 .»فریاد مزنایشان اف به آنان مگو! و بر «
گناھان کبیره مطلع نسازم؟ آن ترین  یا شما را از بزرگآ«ھم فرموده است:  جپیامبر 

گواھی دروغ بر یک  گاه فرمود: شریک قائل شدن برای خدا، نافرمانی از پدر و مادر و
 .)٢(»امر

شایسته نیست که دستت را بر والدینت بلند کنی یا «عطاء بن ابی رباح گفته است: 
 .)٣(»آنان استتعظیم ھا دراز کنی و این به خاطر آنسوی  به دست را

 .)٤(»کنند نباید خودداری کنی می خواستاز چیزی که در «عروه گفته است که: 
دشنام قرار دھد نھی که شخصی پدر و مادر خود را در معرض از این جپیامبر 

والدین خود را ترین گناھان کبیره آن است که شخصی  یکی از بزرگ«فرموده است: 
کند؟  و مادر خود را لعن می رده شد: ای رسول خدا چگونه انسان پگفت لعن نماید.

 فرمود: به این شیوه که شخصی پدر و مادر فرد دیگری را دشنام دھد و شخص مقابل
 .)٥(»ھم به پدر و مادر او دشنام گوید

و مادر در مسیر  یرا پدرشان از وفاداری و اخالق نیکوست. زنیکی به پدر و مادر ن
گذارند، اگر بیمار باشد شب را بیدار  مال خویش مایه می تربیت فرزندان از جان و

کنند و از جان عزیز  می ھا تحمل مانند، برای فراھم نمودن یک زندگی نیکو رنج می
ھای والدین پیر، نباید مانع  نمایند. ناتوانی و ضعف و نجاست می خویش برایش ھزینه

را در ھنگام پیری به نیکویی باشد، زیرا شرط وفا آن است که آنان  ھا خدمت به آن

 منبع ذکر نشده است. -١
حدیث شماره  ،۹۱، ص ۱ج و مسلم، صحیح، ۵۹۷۶حدیث شماره ، ۴۰۵بخاری، فتح الباری، ص  -٢

 . لفظ حدیث از مسلم است.۸۷
ابن منذر و ابن ابی حاتم، الدر  و» ال تنفض يدك علی والديك«لفظ ، با ۶۵، ص ۱۵ج طبری، تفسیر، -٣

 .۵۴۶۴، شماره ۵۴۴، ص ۸ج المنثور،
 .۵۴۶۴، شماره ۵۴۴، ص ۸ج ابن ابی شیبه، المصنف، -٤
 .۵۹۷۳، حدیث شماره ۴۰۳، ص ۱۰ج ، فتح الباری،بخاری -٥
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گذاری کند و ھمنشین خوبی برایشان باشد. نباید از پیری یا برخی امور  خدمت
ود نیز چنان سرانجامی خواھد ناخوشایند آنان شکایت کند و به یاد داشته باشد که خ

ر خود نیکی به پدر و ماد و محتاج نیکی فرزندانش خواھد گشت و اگر اکنون داشت
 کنند. نمی با او نیکی آینده نکند، فرزندانش نیز در

ابط انسانی ای از تعالیم اسالمی است که از برتری و واالیی رو چه بیان شد نمونهآن
ھای غربی تطبیق داده  ھای مادی و تمدن دارد و اگر با فلسفه در این دین پرده برمی

ھای  ای که صندلی بسیارند پدران و مادران آوارهشود دچار شگفتی خواھیم شد. چه 
گزینند و حتی به  ضای آسمانی را به عنوان سقف برمیھا را به عنوان فرش و ف پارک

جا جایی برای استراحت ندارند. امثال ھنگام شدت باران و بارش برف نیز غیر از آن
ھای سالمندان و  خانهدر اروپا بسیارند و به ناچار به ای  چنین پدران و مادران آواره

خبرند و حتی یک کالم را  بی شان پیوندند و فرزندان آنان از سرنوشت می پناھگاه پیران
کنند...  ینم لی پدر و فرزندی به آنان منتق برای دلگرمی یا اشتیاق یا به عنوان رابطه

ه از این تعالیم اسالمی واال در باب احترام به والدین کجا و آن اخباری که ما ھر روز
ران و مادران در مورد فرزندان خود ی جرائم قتلی که پد مختلف دربارهوسایل ارتباطی 

ھا مزاحم  شوند تا داد و فریاد بچه ھا را مرتکب می شوند کجا؟ آنان این قتل مرتکب می
شود  می ھا یا گردش و یا مال اندوزی آنان نگردد. صورت دیگر قضیه ھم واقع کام جویی

رسد که  می بینیم که جفا و دشمنی به حدی الدین است و میندان از وو آن انتقام فرز
که کند تا چه رسد به این کند یا از مادرش دزدی می می مفرزند به کشتن پدرش اقدا

اخالقی رھا  ی ارائه توجیھات ھا را نگه دارد. اسالم تربیت افراد را در مرحله احترام آن
مینه پرداخته و بر فرزند بالغ خانواده واجب گذاری در این ز بلکه به قانون نکرده
که بر آنان واجب کرده گونه  ھمان ی پدر و مادرش را تأمین نماید، که نفقه است کرده

که  استند را تھیه نمایند. اسالم به والدین اجازه دادهزاست که در دوران کودکی نفقه فر
یت فرزند در این زمینه شرط ھای آنان بردارند و رضا ی فرزندان از دارائی بدون اجازه

عرض کرد: من اموال و  جمردی به پیامبر «ن مطلب است: نیست. حدیث جابر دلیل ای

نَْت «فرمود:  جخواھد اموال مرا بگیرد، پیامبر  فرزندانی دارم و پدرم می
َ
 َوَمالَُك  أ

�ِيَك 
َ
برای اباحه است نه تملیک، پس معنی چنین  »كَ بيألِ «در  »الم«حرف  .)١(»أل

 .۷۶۹، ص ۲ج ابن ماجه، السنن، -١
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وحنیفه و طبق رأی امام مالک و امام اب .»تو با اموالت برای پدرت مباح ھستی« شود: می
ھنگام نیاز حق دخل و تصرف در اموال فرزندان را دارد، اما طبق امام شافعی، پدر فقط در 

الد است، زیرا تصرف پدر به نسبت ونظر امام احمد او در ھر حالی قادر به تصرف در اموال ا
پرسید: در دامان  لی عماره بن عمیر از عایشه  ه نیکو خواھد بود. عمهفرزندی ھمیش

 جفرمود: رسول الّله  ل توانم از اموال او بخورم؟ عایشه من یتیمی وجود دارد، آیا می
رنج خویش بخورد و  ترین روزی برای مرد آن است که از دست پاک«فرموده است که: 

 .)١(»پس او ھم دست رنج پدر است ی اوستھا فرزند آدمی، حاصل زحمات و تالش
بدین شیوه اسالم عالوه بر این که فرزندان را به نیک رفتاری با پدر و مادر ترغیب 
نموده و آنان را به ھمنشینی نیکو سفارش کرده، یک حصار قانونی را نیز برای حمایت 

 از والدین قرار داده است.

 بحث دوم: صله رحم
 خدای متعال فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
 .]۱النساء: [ ﴾َحامَ رۡ ۡ�

دھید، و بپرھیزید از این که  می و از خشم خدایی بپرھیزید که ھمدیگر را بدو سوگند«

 .»ید (و صله رحم را نادیده گیرید)پیوند خویشاوندی را گسیخته دار
ت است، زیرا اسالم دینی اس ی رحم در اسالم این سفارش به خاطر اھمیت صله

و ضمانت میان افراد. کسی که به ایجاد و تداوم  ینمبتنی بر روابط و رحمت و مھربا
 ورزد به طریق اولی نسبت به حفظ این روابط با دیگران نیز میلی اھتمام نمیروابط فا

ی رحم با  وانی بر حفظ صلهادر احادیث فر جتوجه خواھد بود. محمد مصطفی  بی
ھا بیان  ان تأکید فرموده و تأثیرات آن را بر زندگی، مقدرات و روزی انساناطرافی

دار سازد.  ر روان مسلمانان ریشهتا از این طریق این خصلت پسندیده را د استفرموده
اش زیاد  خواھد روزی ھرکس که می«به اصحاب واالمقام خود فرمودند: ایشان یک بار 

تقویت  یبرا ج. پیامبر )٢(»حم را برقرار نمایدگردد و عمرش طوالنی شود باید صله ر

 .۱۹۳و  ۱۲۷و  ۳۱، ص ۶ج احمد، المسند، -١
، ۱۹۸۲، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۲۰۶۷، حدیث شماره ۳۰۱، ص ۴ج بخاری، فتح الباری، -٢

 . لفظ حدیث از مسلم است.۲۵۵۷حدیث شماره 
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فرمود  ی خانوادگی خود تشویق می این اخالق، مسلمانان را به شناخت نسب و سلسله
 سکرد. از ابوھریره  قومی نھی می آن از فخرفروشی و شایع نمودن تعصبات راما در کنا

 جکرد که من آن را فقط از پیامبر  روایت است که فرمود: ابوضمره روایتی نقل
ی خانوادگی خود  ی نسب و شجره درباره«فرموده است:  جام، او گفت: پیامبر  شنیده

گاھی کسب کنیدادر جھت برقراری روابط خانو ی رحم باعث ایجاد  زیرا صله ،دگی، آ
 .)١(»افزونی مال و طوالنی شدن عمر استمحبت در خانواده، 

من الله ھستم، من «کند که فرمود:  روایت می ألی ز خداپیامبر در حدیث قدسی ا
خویش اسمی را مشتق نمودم، پس  رحمانم که (رحم) را خلق کردم و برای آن از نام

این ھرکس  کس، روابط خویشاوندی را برقرار سازد، با او رابطه برقرار خواھم نمود وھر
 استآمده سث ابوھریره ، در حدی)٢(»ع کند با او قطع رابطه خواھم کردروابط را قط

راغت از این کار، خویشاوندی فخداوند مخلوقات را آفرید، پس از «فرمود:  جکه پیامبر 
خواھی؟ گفت: این  می برخواست و دامن خدای رحمان را گرفت. خداوند فرمود: چه

آورد. خداوند فرمود: آیا به این راضی  جایگاه کسی است که از قطع رحم به تو پناه می
که ھرکس  که تو را وصل و برقرار سازد، با او رابطه برقرار کنم وھرکس  شوی که با می

 تو را قطع کند با او قطع رابطه کنم؟ رحم گفت: به این راضی ھستم ای پروردگار.
خواھید اطمینان  می [اگر  گوید: . ابوھریره می»گونه خواھم کرد خداوند فرمود: پس این

 خوانید:این آیه را ب] حاصل کنید

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
 ﴾٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

 .)٣(]۲۲محمد: [
نامه اسالم) روی گردان شوید، جز این انتظار دارید که در زمین آیا اگر (از قرآن و بر«

 .»فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان خویش را بگسلید؟
ی  کسی که صله«به بھشت است. در حدیث آمده است: ی رحم از اسباب ورود  صله

است که عالوه  یناھانگ. قطع رحم جزو )١(»شود کند وارد بھشت نمی را قطع میرحم 

 .و گفته که غریب است ۱۹۷۹شماره  حدیث ،۳۵۱، ص ۴ج ترمذی الجامع، -١
، حدیث ۳۱۵، ص ۴ج و ترمذی، الجامع، ۱۶۹۴، حدیث شماره ۳۲۲، ص ۲ج ابوداود، السنن، -٢

 ، لفظ حدیث از ترمذی است.۱۹۰۷شماره 
 .۴۸۳۰، حدیث شماره ۵۷۹، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -٣
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به انسان برسد، در حدیث  شتبر عذاب اخروی شایسته است که در ھمین دنیا عقوب
ھیچ گناھی مانند قطع رحم و ظلم به دیگران «آمده است که فرمود:  جپیامبر 
ی آن نیست که عقوبتش در ھمین دنیا به صاحب آن برسد و خداوند، مجازات  شایسته

 .)٢(»اخروی آن را نیز برایش نگه بدارد
عرض کرد: ای رسول خدا من  جرده که مردی به پیامبر روایت ک سابوھریره 

ایبند نیستند، کنم اما آنان به این رابطه پ می خویشاوندانی دارم که با آنان رابطه برقرار
دیدارشان  دھند. من در آرزوی کنم، اما آنان با بدی پاسخم می من با آنان نیکی می

اگر آنگونه باشی که «فرمود:  جدھند. پیامبر  آشنا نشان میناھستم اما آنان خود را 
ی  فتار پسندیدهرو اگر خورانی  ی داغ می گویی، با عمل نیک خود به آنان، سنگریزه می

 .)٣(»خود را ادامه دھی، پیوسته از طرف خداوند، یاری خواھی شد
ھا حرام است و به آتشی  بر آنای  معنی حدیث این است که آنچه تو به آنان بخشیده

ی رحم را  ھم صلهگردد. این صحابی بزرگوار پس از آن  ھای آنان تبدیل می در شکم
کردند. او به آنان صدقه  قطع می ار نمود، اما آنان ھمچنان آن میقرار نسبت به آنان بر

شد و آنان  کردند، او ھمچنان به رستگاری نزدیک می یداد اما آنان سپاسگذاری نم می
 گرفت.  شان قرار می ھای او به عنوان آتشی در شکم کردند و صدقه ھم زیان می

برد که با وجود قطع  میکار  به را برای افرادی »الواصل للرحم«عنوان  جپیامبر 
کردند، و فرمود:  می رتباط اقدامھم به تداوم ابط خویشاوندی از جانب دیگران بازروا
رحم به عرش خداوند متصل است، واصل آن کسی نیست که در مقابل ارتباط «

با دیگران، ارتباط برقرار کند، بلکه واصل کسی است که در مقابل قطع رحم اطرافیان 
 .)٤(د ارتباط داشته باشدخویشان خو

. ۱۹۸۱، ص ۴ج م، الصحیح،و مسل ۵۹۸۴، حدیث شماره ۴۱۵، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۵۵۶حدیث شماره 

، حدیث ۶۶۴، ص ۴ج و ترمذی، جامع، ۴۹۰۸، حدیث شماره ۲۰۸، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢
 و گفته حسن و صحیح است. ۲۵۱۱شماره، 

 .۲۵۵۸، حدیث شماره ۱۹۸۲، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -٣
 .۱۶۳، ص ۳ج امام احمد، المسند، -٤

 

                                                                                                    



 ٢٦٣ )باب اول: فرد و خانواده( ش دومبخ

را جزو باالترین مسائل اخالقی اھل دنیا و آخرت  »ی رحم صله« جرسول گرامی 
را دیدم به نزد او شتافتم  جروزی رسول خدا  گوید: بن عامر میبرشمرده است. عقبه 

ای عقبه «جه کرد و دستم را گرفت و فرمود: و دستش را گرفتم، ایشان نیز به من تو
گاه سازم؟ سپس فرمود: با آنان که آیا تو را ا ز برترین رفتارھای اھل دنیا و آخرت آ

رابطه برقرار کنی و به کسی که بخشش خود را از  اند، ی خود را با تو قطع نموده رابطه
، ببخشایی و از کسی که به تو ظلم نموده درگذری، به حقیقت اگر کسی استتو منع کرده

با خویشان خود رابطه برقرار  روزی است باید خواھان طول عمر و گشایش در رزق و
 .)١(»کند

ی رحم را درک کرده و به آیات و احادیثی که در این  اھمیت صله جاصحاب پیامبر 
اسحاق بن سعید از پدرش، چنین نقل کرده است: من  اند. مورد وارد شده عمل نموده

 زطوالنی اای  نزد ابن عباس بودم، مردی پیش او آمد. ابن عباس با بیان شجره
ه نسب خود لسلس«فرموده است:  جا به او نسبت داد و گفت: پیامبر اش خود ر خانواده

ندی ی خویشاو رقرار کنید، زیرا رابطهی خویشاوندی ب را بشناسید و از آن طریق رابطه
اگر بدون ارتباط باشد، معنی نخواھد داشت، ھرچند که از لحاظ نسبی، بسیار به ھم 

 یھم، نزدیک و صمیم ھای دور و اگر این رابطه برقرار باشد، فامیلنزدیک باشید، 
 .)٢(»شوند محسوب می

واحدھای اجتماعی کوچک و رحم با ھدف ایجاد ی  این ھمه تأکید برای ایجاد صله
 اساس ھماھنگی و عطوفت و محبت صورت گرفته است و در نھایت باعثمبتنی بر

 ھم به سر برند.کامل و مستحکم باایفه در ارتباط که خانواده و طشود  می
با توجه به این نکته که اسالم از تعصب قومی نھی نموده و افراد جامعه را به 

ھا و  شود که خانواده ی رحم باعث می ھمیاری در مسیر حق دعوت کرده است، صله
ای تشکیل دھند که  باشند و جامعه ھم داشتهی قومی، ارتباط تنگاتنگی باھا عشیره

ھای جدایی  و خللھا  و برای بستن شکاف سبت به یکدیگر مھربان و دلسوزندنافرادش 
ز ورشکستگان، اطعام گرسنگان و آفرین در تالش باشند. و این کار را با فریادرسی ا

رسانند. بر ھمین اساس، اسالم به برجسته کردن  ندن لباس بر فقرا به انجام میاشپو

 .۱۶۲، ص ۴ج حاکم، المستدرک، -١
 .۱۶۱، ص ۴ج حاکم، المستدرک، -٢

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٦٤

ضیح وظایف اعضای طایفه در ودیگر و تحقوق و وظایف افراد خانواده نسبت به یک
ھمسایگان و اھالی یک منطقه اھتمام ورزیده است.  ی دیه و مسئولیت و حقوق زمینه

ھای تعاون و توجه  گردد که تقویت پایه روشن می له با تأمل در این نکتهأاھمیت این مس
ل کوچک، ھمبستگی عمومی را در میان ک به ھمگرایی جامعه در واحدھای اجتماعی

کند و تا زمانی که تعصب قومی حرام باشد، نتایج منفی  جوامع اسالمی ایجاد می
وصًا اگر اعتقاد به حرمت ظلم در میان باشد. صبود، مخد اھگری از جامعه دور خو طایفه

ی بزرگ اسالمی احساس  جامعه را در قبالھای کوچک جامعه، مسئولیت خود  و گروه
 دھند.کنند و این شعار را سرلوحه قرار 

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ْ  َوَ�  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ  .]۲المائدة: [ ﴾نِ َ�ٰ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�َعاَونُوا
د و ھمدیگر را در راه ینیکی و پرھیزگاری ھمدیگر را یاری و پشتیبانی نمای هدر را«

 .»کاری یاری و پشتیبانی مکنید ستم تجاوز و
تعاطفهم مثل اجلد اذا اشتىك منه عضو تداىع توادهم وترامحهم وـموم� يف مثل ال«

مؤمنان در روابط دوستانه، مھرانگیز و عطوفت بار خود، « .)١(»احل�ـمهر وهل سائراجلد بال
ھای بدن ھم  اندام ی از آن اعضا به درد آید، سایرھمانند اعضای یک جسم ھستند که ھرگاه یک

 .»شتابند ش میداری و سردرد به یاریدر حالت بی

، ۲۰۰۰، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۶۰۱۱، حدیث شماره ۴۳۸، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -١
 . لفظ حدیث از مسلم است.۲۵۸۶حدیث شماره 

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم:
 ایجاد امنیت اجتماعی



 

 

 

 

 های امنیت اجتماعی فصل اول: تحکیم پایه

 بحث اول: مسئولیت اجتماعی
ی روابط اجتماعی را در قالبی مشخص تنظیم  اسالم دین فراگیری است که کلیه

ارتقای این روابط را به باالترین سطح تعامل و تعاون، ھدف خود قرار داده نموده و 
 است. خدای متعال فرموده است:

ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
ٰ إِۡص  أ �َ�  َ�ۡ�َ 

ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن �َّاِس� ٱ ٓ بۡ ٱ لَِك َ� ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا جۡ  �ِيهِ نُؤۡ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
 ﴾١١٤ اَعِظيمٗ  ًراأ

 .]۱۱۴النساء: [
شان خیری نیست، مگر که (با این کار) امر به  در بسیاری از (در گوشی و) نجواھای«

صدقه دادن یا کار نیک، یا اصالح در میان مردم کند. و ھر کس برای خشنودی الله 

 .»او خواھیم داد چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به
ھای درگوشی  فرماید که بسیاری از نجواھا و صحبت خداوند در این آیه بیان می

ھیچ خیری در بر ندارد، مگر این که ھدف از آن، تالش برای پرداخت صدقه یا انجام 
اصالح یک کار نیکو و پسندیده و به عبارتی دیگر اجرای دستورات خداوند باشد. 

متخاصم و باز گرداندن آنان به روابط صمیمی و دوستانه یکی ی میان دو فرد  رابطه
دیگر از مصادیق نجوای خیر است. خداوند به عامالن این کارھای خیر، اجر عظیم 

فرموده  جسول خدا آنان رضای او باشد. ر وعده داده است به شرطی که ھدف نھایی
یر و بستن دروازه ھایی برای گشایش دروازه خ بعضی از مردم مانند کلید«: است که

کنند و  ند که راه شر را باز مید و برخی دیگر مانند کلیدھایی ھستشر ھستن
خیر را در  شا به حال کسی که خداوند کلیدھایبندند. پس خو ھای خیر را می دروازه

ھای شر را در دستانش قرار  دھد و بدا به حال کسی که خداوند کلید دستان او قرار می
 .)١(»دھد می

، این ۱۲۷، ص ۱ج و ابن ابی عاصم، المسند، ۲۳۷، حدیث شماره ۸۶، ص ۱ج ابن ماجه، السنن، -١
 رود. ھای آن حسن به شمار می روایتحدیث در مجموع 

                                         



 ٢٦٧ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

ھایی  کنند، مسئولیت می ھای اجتماعی انسان را گوشزد یه و حدیث مسئولیتاین آ
 جاز پیامبر  سکه در آیات و احادیث بسیاری مورد تأکید قرار گرفته است، ابوھریره 

ھر مسلمان مکلفی باید به خاطر بندبند وجودش، در راه خدا «کند که فرمود:  نقل می
ند. [باید بداند] که اگر میان دو نفر عدالت صدقه دھد و این کار را ھر روز تکرار ک

داده ای  برقرار سازد، یا شخصی را در گذاشتن بار بر روی حیوانش یاری دھد، صدقه
ھا برای ادای نماز و یا رفع موانع از سر  برداشتن قدم است، ھمچنین، گفتن کالم نیکو،

 .)١(»گردد محسوب میراه مردم نیز، صدقه 
واجب است که به خاطر خلقت صحیحی که خداوند به او  طبق این حدیث بر انسان

را انجام دھد به ای  نوع صدقهکار ھر شکرگذاری کند و برای این ،استی داشتهنارزا
ی میان دو شخص، یاری رساندن به آنان، شایع کردن  عنوان مثال: درست کردن رابطه

ی این موارد  مهگفتارھای نیک و پاک کردن راه آنان از موجبات آزار و اذیت، ھ
جایز کس  ھیچ گیرد، برای می ھایی از صدقات مسلمان است که به خاطر آن اجر نمونه

نیست که برای خودداری از صدقه عذر بیاورد، زیرا صدقه برای ھر انسانی در حد وسع 
یک کار شر جلوگیری از بروز «مراتب صدقه این است که: ترین  یناو ممکن است. پای

 .)٢(»کند
ی خیر بسیارند و تسبیح و تمجید و تکبیر ھا که دروازه استبیان فرموده جپیامبر 

و تھلیل و امر به معروف و نھی از منکر و پاک کردن راه از موانع و ھدایت اشخاص 
نابینا و فھمانیدن مسائل به اشخاص ناشنوا و راھنمایی افراد برای برطرف شدن 

مصیبت زدگان و نیازمندان و یاری ھایشان و تالش جدی برای رفع مشکل  نیازمندی
 رساندن خالصانه به ضعیفان را از جمله موارد خیر برشمرده است.

گر از انواع صدقه، ادای حقوقی است که مسلمانان بر گردن ھم کیشان خود ییکی د
حقوقی که «که فرمود:  استروایت شده جصحیح بخاری و مسلم از پیامبر  در دارند.

مسلمان بر مسلمان دارد پنج مورد است: پاسخ گویی به سالم او، عیادت از مریض، 

، حدیث ۶۹۹، ص ۲ج و مسلم، صحیح، ۲۹۸۹، حدیث شماره ۱۳۲، ص ۶ج بخاری، فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از مسلم است.۱۰۰۹شماره 

، ص ۳ج و بخاری، فتح الباری، با لفظ مشابه، ۱۰۰۸، حدیث شماره ۶۹۹، ص ۲ج مسلم، صحیح، -٢
 . ۴۴۷و  ۱۰و  ۳۰۸

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٦٨

شرکت در تشییع جنازه، پذیرش دعوت او ھنگام عطسه کردن و جواب نیکو به او 
ھا برای مسلمان و  ساختن سختی . ھمچنین گشایش مشکالت و آسان)١(»دادن
 جاز پیامبر  ساست. ابوھریره ی، صدقه ی تقوی و نیکوکار اری با آنان در زمینهھمک

از  ییک ر گرداند، خداوندوی را از مؤمنی دتکس که مصیبھر«کند که فرمود:  نقل می
مشکلی را بر مؤمنی که در ھرکس  کند و مصایب او را در روز قیامت از او دور می

تا نماید و  مشکالتش را آسان میوند در دنیا و آخرت اسختی افتاده آسان سازد، خد
خداوند نیز در فکر زمانی که شخص مؤمن در فکر گشایش مشکالت مردم باشد، 

 .)٢(»ت او خواھد بودگشایش مشکال
که به  دشخص تاجری بو«فرمود:  جکه پیامبر  استاین را ھم روایت کرده سابوھریره 

 افتاد به غالمانش داد. اگر یکی از بدھکارانش در سختی و ناراحتی می می مردم پول قرض
. )٣(»گذر فرمود اود. سرانجام خداوند ازاز او بگذرید. شاید خداوند ھم از ما درگذر گفت: می
ی مرگ  ھای پیشین، مردی بود که فرشته در امت«دیگر فرموده است:  یدر روایت جمبر پیا

دانم.  ای؟ گفت: نمی نزد او آمد تا قبض روحش کند، به او گفته شد آیا ھیچ کار نیکی کرده
کردم و  دانم که در دنیا با مردم معامله می گفت: ھمین را می .: بیشتر فکر کنگفته شد

شدم و از کسی که در سختی و  نمودم، اما میان دارا و ندار فرق قائل می می آنان را مجازات
 .)٤(»را وارد بھشت نمود پس خداوند او کردم. گرفتاری افتاده بود، گذشت می

خیر و  هھا، تالش در را ای کامًال شایسته و بارز برای انجام نیکی نمونه جرسول خدا 
ھا  ی از سریهگوید: خبات در یک ی صدقات متنوع بود. دختر خباب بن ارت می در زمینه

دوشید و  نمود، حتی بز ما را می می به طور کامل از ما محافظت جبیرون رفت. پیامبر 
بز را دوشید، شیر  گرفت. ھنگامی که خباب بازگشت و ی ده نفر شیر می از آن به اندازه

 .)٥(ازگشتدوشید و به حالت معمولی خود ب می جن کمتر از مقداری بود که پیامبر آ

، حدیث ۱۷۰۴، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۱۲۴۰، حدیث شماره ۱۱۲، ص ۳ج فتح الباری،بخاری،  -١
 . لفظ حدیث از بخاری است.۲۱۶۲شماره 

 .۲۶۹۹، حدیث شماره ۲۰۷۴، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٢
 .۲۰۸۷، حدیث شماره ۳۰۸، ص ۴ج بخاری، فتح الباری، -٣
 .۳۴۵۱، حدیث شماره ۴۹۴، ص ۶ج بخاری، فتح الباری، -٤
 .۱۱۱، ص ۵ج المسند، احم، -٥

 

                                         



 ٢٦٩ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

[حتی] «صدقه را چنین بیان فرموده است:  گستردگی معنی جپیامبر اکرم 
در صحیح بخاری و . ھمچنین )١(»گردد ارج خانواده، صدقه محسوب میتأمین مخ

ای  ھر مسلمانی نھالی یا دانه«که فرمود:  استچنین نقل شده جمسلم از پیامبر 
ای در  ازای آن صدقه ی آن بخورد، در بکارد و پرنده یا انسان یا حیوانی از ثمره

 .)٢(»کند یافت می
تا چندی پیش  جخدا  درپی از زمان اصحاب رسول ھای مسلمان به طور پی نسل
ھای واال را تطبیق داده و در جوامع مختلف، اعمال  ھای مترقی و نمونه هاین آموز

دوستانه و جوانمردانه را انجام داده و در راه خیر و نیکی به دیگران و انسان
شدن مسلمانان از  اما در عصر حاضر با متأثر اند. ھای زیبا تالش نموده کردار
ھای نیکو رو  ی آن، این پدیدهی غرب و خوی منفعت طلب ھای ماده پرستانه فلسفه

ی ساده  ھا را نشانه به زوال نھاده و انفاق مال را ضایع نمودن اموال و انجام نیکی
ای برای  انگارند، زیرا انسان غربی و مسلمان نماھای پیرو آنان انگیزه می لوحی

ندگی پس از مرگ ندارند، پس طبیعی است که وقت و مال و تالش خود را فقط ز
گذر و محسوس دنیوی خرج سازند. به ھمین دلیل و زود ھای آنی منفعتبرای 
فردی و اجتماعی برای افزایش ی  ھا در این دوران در زمینه که فریاد انسان است

و میان طبقات مختلف اجتماع  است گرفته ولید و باال رفتن سطح درآمد باالت
وران فقط زمانی به دھد و انسان این د روی می ألهھایی بر سر ھمین مس درگیری

پولی  یکند که به طریق دھد و برایش تبسمی می ھم نوع خود روی خوش نشان می
ن غربی رو به فراموشی داز او به چنگ آورد و بدین شیوه معانی واالی انسانی در تم

 و خاموشی نھاده است.
ه تر به دین خود پایبند باشند و ب توانند که با عزت ھرچه تمام می اناما مسلمان

فرھنگ خود افتخار نمایند و با انسانیت خود قد برافرازند تا انسانیت آنان ھمواره مانند 
نشانی خاص و عالمتی مخصوص به امت اسالمی بر پیشانی آنان باقی بماند [و دیگران 

یابد و حکم خود  ثابت، راه می یھای اخالق بدانند که] این امت با وحی خدایی و ارزش

 .۴۰۰۶، حدیث شماره ۳۱۷، ص ۷ج بخاری، فتح الباری، -١
، حدیث ۱۱۸۹، ص ۳ج و مسلم، صحیح، ۲۳۲۰، حدیث شماره ۳، ص ۵ج ی،بخاری، فتح البار -٢

 . ۱۵۵۳شماره 
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گذارد که با نظرات  نمی و ھوس طلب وا فان و متفکران ھویرا به دادگاه فیلسو
طلبانه و مادی خویش انسانیت را به حیرت دچار کرده و واالترین خصائص منفعت

 :استخداوند بلند مرتبه راست فرموده اند. انسانی را به وادی نیستی کشانده

ِينَ ٱ﴿ ٰ ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ َهَ� ن تِ لشَّ
َ
ْ  أ  .]۲۷النساء: [ ﴾اَعِظيمٗ  ً� َميۡ  تَِميلُوا

 خواھند که (از حق دور شوید و افتند می می و کسانی که به دنبال شھوات راه«

 .»ون ایشان شوید)راه راست) خیلی منحرف گردید (تا ھمچ باطل بگرائید و ازسوی  به

 بحث دوم: پاس داشتن وحدت جامعه
آن براساس محبت و  دای را مد نظر دارد که افرا اسالمی ساختن جامعه تعالیم

ند و از اختالف و دشمنی و کینه ورزی رمودت و الفت و رحمت با یکدیگر رابطه دا
و برای این  استریزی کرده بدورند. اسالم برای تربیت افراد براساس این اصول برنامه

م، معیارھای اخالفی سازد، تا در نتیجه، افکارشان منسج کار ابتدا آنان را ھم عقیده می
ھماھنگ و منابع دریافت معرفت ایشان مشترک گردد و ھمه با قرآن و سنت آنان 

 ھدایت گردند و اقوال و افعال از این دو منبع سرچشمه بگیرد.
 هکه دست آویختن به قرآن و عمل براساس آن تنھا را استدر قرآن کریم بیان شده

 ه است:ترین عوامل اختالف و تفرق وحدت میان مردم است و دوری از آن اصلی

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْۚ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُرواْ ذۡ ٱوَ  َ�َفرَّ  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
عۡ 

َ
ٓ أ لََّف  ءٗ َدا

َ
ۡص  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
ٰ إِخۡ  ۦٓ َمتِهِ بِنِعۡ  ُتمَبحۡ َفأ ٰ  َوُ�نُتمۡ  انٗ َ�  ّمِنَ  َر�ٖ ُحفۡ  َشَفا َ�َ

نَقَذُ�م �َّارِ ٱ
َ
ۗ ّمِنۡ  فَأ ٰ  َها ُ  لَِك َكَ� ُ ٱ يُبَّ�ِ ٰ  لَُ�مۡ  �َّ آل [ ﴾١٠٣ َتُدونَ َ�هۡ  لََعلَُّ�مۡ  ۦتِهِ َءاَ�

 .]۱۰۳عمرا: 
و ھمگی به رشته (ناگسستنی تران) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را «

ا میان بر خود به یاد آورید که بدانگاه که (برای ھمدیگر) دشمنانی بودید و خد
ھایتان (انس و الفت برقرار و آنھا را به ھم) پیوند داد، پس (در پرتو نعمت او برای  دل

ھم) برادرانی شدید و (ھم چنین شما با بت پرستی و شرکی که داشتید) بر لبه 
 تان بیم فرو افتادنتان در آن رسیدن مرگ گودالی از آتش (دوزخ) بودید (و ھر آن با فرا

را از آن رھانید (و به ساحل ایمان رسانید)، خداوند این چنین رفت) ولی شما  می

 .»سازد، شاید که ھدایت شوید کار میتان آیات خود را آش برای
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ھا  این آموزهھای آن است و یکی از  زهوبه قرآن به معنی تمسک به آم نگ زدنچ
 است. پس کسی که به سنت عمل نکند، درواقع به قرآن عمل جاطاعت از رسول خدا 

 ننموده است. خدای متعال فرموده است:
﴿ ْ ِطيُعوا

َ
َ ٱ َوأ ْ تََ�ٰ  َوَ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ َ�َتفۡ  زَُعوا وٓ ۡص ٱوَ  رِ�ُحُ�ۡمۖ  َهَب َوتَذۡ  َشلُوا ُ�ِ ْۚ َ ٱ إِنَّ  ا َّ� 
ٰ ٱ َمعَ   .]۴۶االنفال: [ ﴾٤٦ ِ�ِ�نَ ل�َّ
مکنید، (که  مبرش اطاعت نمایید و (در میان خود اختالف و) کشمکشغو از خدا و پی«

رود و  شوید و شکوه و ھیبت شما از میان می ش کنید) درمانده و ناتوان میکاگر کشم

 .»ایی کنید که خدا با شکیبایان استشود) شکیب (ترس و ھراسی از شما نمی
واال در ای  برای ھر مسلمانی الگوست و برای او نمونه جواضح است که پیامبر 

نسبت به مؤمنان  جامبر یو آداب اسالم است. پ قرآنی آراسته شدن به اخالق  زمینه
کرد و آنان را  مھربان و بخشنده بود. ایشان با مؤمنان به نرمی و مھربانی رفتار می

کرد و این اخالق از قرآن جوشیده بود که این  ھایشان می متوجه ضعیفان و زنان و بچه
 چنین آموزش داده بود:

 .]۲۱۵[الشعراء:  ﴾٢١٥لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  َبَعَك �َّ ٱَجَناَحَك لَِمِن  ۡخفِۡض ٱوَ ﴿
 .»کنند بگستران که از تو پیروی می محبت و مودت) خود را برای مؤمنانیو بال («

ا ُكنَت  َولَوۡ ﴿ ْ َ�  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ وا  .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾لَِك َحوۡ  ِمنۡ  نَفضُّ
 .»شدند می ی از پیرامون تو پراکندهدل بودخوی و سنگو اگر درشت«

 گونه توصیف نموده است: ی مؤمنان یعنی عصر اصحاب را این ی اولیه قرآن جامعه
دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ٓۥ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  .]۲۹[الفتح:  ﴾ ...َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

کافران تند و سرسخت و  د در برابرنتستاده خداست و کسانی که با او ھسمحمد فر«

 .»نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند
چیزی که باعث تقویت وحدت و ھمبستگی مؤمنان گردد در قرآن و سنت به ھر

 ف باشد نھی گشته است.تشویق شده و از ھرچیزی که عامل تفرقه و اختال
 :استدر قرآن چنین آمده د است ووارجدال و دشمنی با یکدیگر یکی از این م

ْ ِدلُوٓ تَُ�ٰ  َ� وَ ﴿ هۡ  ا
َ
ِ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
 .]۴۶العنکبوت: [ ﴾َسنُ أ

تر  تر و آرام ان) جز به روشی که نیکوتر (و نرمبا اھل کتاب (یعنی با یھودیان و مسیحی«

 .»تر) باشد، بحث و گفتگو مکن نزدیکو به قبول 
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ِ ٱ ِ�  ِدُل يَُ�ٰ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  َوَ�  ىُهدٗ  َوَ�  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ  .]۲۰[لقمان:  ﴾مُّ
ه دانش و ھدایت و کتاب روشن و روشنگری، دربارگونه  برخی از مردم بدون ھیچ«

 .»گیرند (شناخت و یکتایی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می
مخصوص ای در حوالی بھشت ھستم که  ل خانهومن مسئ«فرموده است:  جپیامبر 

 .)١(»پرھیزند می نان است، اما از جدالکسانی است که ھرچند حق با آ
فقط با قوانین  باید دانست که جنگ و جدال دو صفت مالزم انسان ھستند و

که بر  ن بپرھیزد. انسان ھمواره دوست داردتواند خود را از آ عقیدتی و شریعتی می
تخار کند و از نظرش کوتاه نیاید. دیگران غالب و چیره و برتر باشد، به رأی خود اف

 خداوند در توصیف این صفت انسان فرموده است:

�ۡ  َولََقدۡ ﴿ �ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ  َمَثٖل�  ُ�ِّ  ِمن لِلنَّاِس  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  ِ�  َناَ�َّ
َ
 ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

 .]۵۴الکھف: [ ﴾٥٤ َجَدٗ� 
ایم، ولی انسان بیش از  بیان کردهو به راستی در این قرآن، ھر گونه مثلی برای مردم «

 .»پردازد ھر چیز به مجادله می
ی جدال امری ھمیشگی بوده و فیلسوفان و  لهأبر این اساس در جوامع مختلف مس

ارھای کعلمای روان شناسی و علوم تربیتی این پدیده را مورد بررسی قرار داده و راھ
گونه بیان کرده  دیل کارنگی مطلب را این اند. مختلفی برای مقابله با آن ارئه کرده

توانای در جدل، ای انسان جدال نکن... و بدان که بھترین راه برای کسب «است: 
 .)٢(»پرھیز از آن است

غبت برای تحمیل نظر و برتری فکری بر دیگران خصلتی است رعالقه به جدال و 
یابد. زیرا رقابت میان  یکه در میان دانشجویان و طالبان علم به صورت آشکاری نمود م

 انجامد، مگر این که دین بر آنان حکم براند و لجاجت و دشمنی و جدال می آنان به
طور  شان را کنترل نماید و آن را به تواضع وا دارد و به شان را لجام زند و شھوت نفس

بیان  و استدار دادهشنیات علما ھ از انحراف ھدف و جکامل مطیع حق سازد. پیامبر 
ان از شایسته است یادگیری آنان برای عبادت و اطاعت خداوند باشد. ایشرموده که ف

 .۴۸۰۰، حدیث شماره ۱۵۰، ص ۵ج ابوداود، السنن، -١
 . ۱۲۸دیل کارنگی، کیف تکسب االصدقاء، ص  -٢
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مجادله با آنان نھی به کارگیری علم برای بزرگی کردن و برتری طلبی بر مردم و 
ی را برای غیر خدا یا به قصد رسیدن به یک ھدف غیر شھرکس که دان«فرموده است: 

 .)١(»جھنم فراھم آورده است شگیرد، جایگاه خود را در آت دخدایی یا
کردند. پیامبر  ش، اصحاب مرا ستاینزد پیامبر رفتم«که:  استاز سائب چنین نقل شده

و مادرم فدای تو باد، راست  رناسم. گفتم: پدش فرمود: من از شما بھتر او را می ج
گیری و  ی شراکت بودید نه اھل سخت ریک من بودید و بسیار شایستهشما شفرمودی، 

 .)٢(»کردید ه نزاع و مشاجره میلفت بودید نمخا
 استنبوده جطور کلی جزو اخالق ثابت پیامبر  پس مخالفت و ممانعت و دفع به

ین ا سگیر بود که در قول سائب  ر آسانبلکه اخالقی زیبا داشت و ھنگام معامله بسیا
 فردی نبود که به جدل و خصومت بپردازد. جنکته بیان شد. ھمچنین پیامبر 

با استفاده از خوش رفتاری و  د روابط انسانی رادانشمندان و علمای متخصص، ایجا
فضلیت خوش  جو رسول خدا اند  ت توصیه نمودهخویی و پرھیز از خشم و خشون نرم

خداوند رفیق انسان است و رفق [خوش «گونه برای اصحاب بیان فرمود:  ینرفتاری را ا
 ی انسان ی خوش رفتاری بھره در نتیجه رفتاری] را دوست دارد و برکاتی را که

ھرکس که از «. و فرموده است: )٣(»قرار نداده است یخشونت و بداخالق سازد در می
 .)٤(»خیری محروم گشته استگردد از ھر خوش رفتاری محروم

و نیک رفتاری فقط مخصوص انسان نبود. بلکه  یبه مھربان جھای پیامبر  توصیه
ی صحرانشینی  درباره لگرفت. از ام المؤمنین عایشه  حیوانات را نیز در بر می

ایستاد. ایشان یک  ارھای کوچک میبیکنار این جو جپیامبر خدا «پرسیده شد، فرمود: 
ه من بار به قصد خلوت کردن در صحرا، یکی از شترھای رام نشده را طلب کرد و ب

رام آحشی به آرامی و نرمی برخورد کن، زیرا رفتار ایشه با این شترھای وای ع«فرمود: 

 و گفته: حسن و غریب است. ۲۶۵۵، حدیث شماره ۳۳، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
 .۴۸۳۶، حدیث شماره ۱۷۰، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٢
، حدیث ۱۵۶، ص ۵ج و ابوداود، السنن، ۲۵۹۳، حدیث شماره ۲۰۰۴، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٣

 ، لفظ آن از ابوداود است.۴۸۰۷شماره 
، حدیث ۱۵۷، ص ۵ج و ابوداود، السنن، ۲۵۹۲شماره ، حدیث ۲۰۰۳ ، ص۴ج مسلم، صحیح، -٤

 . لفظ حدیث از ابوداود است.۴۸۰۹شماره 
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باعث زشت و  شود و نبود آن در ھر کاری، می اعث زیبایی آنبچیزی ھرو مالیم در 
 .)١(»گردد ناقص شدن آن می

یکی از اسباب قطع شدن ارتباط میان افراد و به وجود آمدن نفرت و خصومت و 
 آن است که انسان دوستان و یاران و نزدیکان خود را تحقیر نماید. کینه،

خودپسندی و یکه تاز مجلس بودن و اصرار بر نظر خود و گوش ندادن به اظھار نظر 
ھا و مردود دانستن گفتارشان و خود را از آنان باالتر  دیگران و پست شمردن آراء آن

فراوان است و متفکران نسبت به  داشتن، صفاتی است که در بسیاری از جوامع جدید
م یکدیگر را مورد توجه که مرداند  دار داده و توصیه کردهخطر رواج چنین اخالقی ھش

قرار دھند. نظرات مخالفان را محترم شمارند، به سخن آنان گوش فرا دھند و به 
ف کنند. رفتارھای نیکو باعث ایجاد روابط عاطفی میان افراد اخطاھای خود اعتر

قبل از  جآورد. پیامبر  ای مردم به بار میگردد و یک زندگی اجتماعی پیروز را بر می
ه داشته است. ایشان فرموده ی جامعه شناسان و روان شناسان به این رفتارھا اشار ھمه

برادر مسلمان خود را ی شرور، برای انسان ھمین کافی است که  در زمینه«است: 
 .)٢(»تحقیر نماید

که متواضع باشید تا بر  استدهوخداوند به من وحی فرم«که:  و فرموده است
 .)٣(»دگر ظلم نکنید و به ھم فخر نفروشییکدی

ند. در حدیث که نسبت به یکدیگر خیرخواه باش استاسالم پیروان خود را امر کرده
ی و برادر اوست و در امورات زندگی و کسب و  مؤمن آئینه«فرمود:  جآمده است که پیامبر 

 .)٤(»کند اند از او دفاع و محافظت میتو جا که میگرداند و تا آن او یاریش می کار
ی دینی برای برادر مؤمنش  این بدان خاطر است که مؤمن به خاطر رابطه

برای او تبیین پندارد  ه به نظر خود خوب و بد میرا کآنچه  کند و خیرخواھی می

 .۲۵۹۴، شماره ۴ج ، و مسلم،۴۸۰۸، حدیث شماره ۱۵۶، ص ۵ج ابوداود، -١
، حدیث ۱۹۶ص  ۵ج ، و ابوداود، السنن،۲۵۶۴، حدیث شماره ۱۹۸۶، ص ۴ج مسلم، صحیح -٢

 ت.، لفظ حدیث از ابوداود اس۴۸۸۲شماره 
، حدیث ۲۰۳، ص ۵ج و ابوداود، السنن، ۲۸۶۵، حدیث شماره ۲۱۹۹، ص ۴ج مسلم، صحیح -٣

 . لفظ حدیث از ابوداود است.۴۸۹۵شماره 
 .۴۹۱۸، حدیث شماره ۲۱۷ص ، ۵ج ابوداود، السنن، -٤
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-نقل شده سردد. از عمربن خطاب شر دورتر گ کند تا به خیر بیشتر نزدیک و از می
خداوند آن کسی که عیوب مرا برایم بازگو کند مورد رحم خود قرار «که فرمود:  است
 .)١(»دھد

مع دیگران صورت گیرد و جروشن است که نصیحت نباید در معرض عموم و در 
ه شخص نصیحت کننده نباید برتری خود را بر فرد نصیحت شده ابراز دارد یا او را ب

. یعنی )٢(»خ�اخلّطائ� اتلوابونو ونخّطا آدم لك ب�«خاطر خطاھایش تحقیر کند، زیرا 
ھا کسی است که از خطای  شوند و بھترین آن تمام بنی آدم مرتکب خطا و اشتباه می«

 .»کند خود توبه می
بسیار حریص است و این کار را از  اسالم برای از بین بردن آثار اختالف و خصومت

چنین نقل  جاز پیامبر  سرساند. ابودرداء  ن به انجام میی آنا صالح رابطهطریق ا
گاه کنم که فضآ«کرده است:  آن از روزه و نماز و صدقه بیشتر  لیا شما را به چیزی آ

ھمیت این ی میان مردم است. ا اصالح رابطه باشد؟ گفتند: آری ای رسول خدا، فرمود:
 .)٣(»کند مردم، بنیان دین را برمیی  هکار بدین خاطر است که فساد رابط

ی  کسی را که برای اصالح رابطه«به صحت رسیده که فرمود:  جاز رسول خدا 
میان مردم دروغ بگوید یا در جنگ برای غلبه بر دشمن، یا برای ایجاد محبت بیشتر 

ن کار را کند، دروغگو با ھمسر خود یا زنی که برای جلب توجه بیشتر شوھر خود، ای
 .)٤(»پندارم نمی

ھای آنان را به نیت خودپسندی  از این که شخصی عیوب مردم و بدی جاما پیامبر 
ند، در اگر شخصی بگوید مردم ھالک شد«ر آنان ذکر کند نھی فرموده است: و تحقی

 .)٥(»واقع خود او ھالک شده است

، ۳۴۹، ص ۷ج» المتقین ةاتحاف الساد«زبیدی در . ۱۵۷ابن قدامه، مختصر النھاج القاصدین، ص  -١
 حدیث را به اسماعیلی و ذھبی داده است.این 

 ، آلبانی ھم آن را حسن دانسته است. مترجم.۴۲۴۱، شماره ۳۰۲، ص ۱۲ج ابن ماجه، -٢
و آن  ۲۵۰۹، شماره ۶۶۳، ص ۴ج و ترمذی، ۴۹۱۹، حدیثش مراه ۲۱۸، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٣

 را صحیح دانسته.
 .۴۹۲۱، حدیث شماره ۲۱۹، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٤
 .۲۶۲۳، حدیث شماره ۲۰۲۴، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٥
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 های یکدگر بحث سوم: تشویق مردم به همبستگی و پذیرش مسئولیت
 ل فرموده است:خدای متعا

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
آ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ  َوَمن َخَصاَصةٞ

ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َفأ  .]۹الحشر: [ ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

ی (آئین اسالم) را آماده کردند و  جران خانه و کاشانهاکه پیش از آمدن مھ یآنان«
دارند که به پیش ایشان  ایمان را (در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزھایی که به  و در درون احساس و رغبت نیازی نمیاند  مھاجرت کرده
دھند، ھرچند که خود سخت  است، و ایشان را بر خود ترجیح میمھاجران داده شده 

حفوظ کنند و مصون و م می باشند. کسانی که از بخل نفس خود، نگاه داری دنیازمن

 .»ًا رستگارندعگردند، ایشان قط
رضوان  –ھای انصار  مذکور در شأن یکی از خانوادهی  این مطلب صحیح است که آیه

: کند که نقل می سخاری با اسناد خود از ابوھریره نازل شد. ب -خدا بر آنان باد
 جخدا، بسیار گرسنه ھستم. پیامبر  و گفت: ای رسول آمد جخدا  سولمردی نزد ر«

نماید، اما  نزد ھمسران خویش فرستاد تا چیزی برای میھمان نمودن آن شخص فراھم
به اصحاب خود فرمود: ھرکس از شما امشب این مرد را  جچیزی نیافت. پیامبر 

فرستد، آیا کسی ھست؟ مردی از انصار بپا  یھمان کند، خداوند بر او رحمت میم
ای رسول خدا. سپس نزد ھمسرش رفت و به او گفت:  خواست و گفت: من حاضرم

د ھرچه داریم آماده کن. زن گفت: به خدا آی ی ما می امشب میھمان پیامبر خدا خانه
ھا غذای برای شام  ھا چیزی سراغ ندارم. مرد گفت: اگر بچه قسم جز غذای بچه

ھا] خاموش کن.  ھا را بخوابان، سپس بیا و چراغ را [به بھانه خواب بچه خواستند، آن
 آن روز، داریم. زن چنین کرد. فردای ھایمان را خالی می خودمان ھم امشب شکم

از عمل آن زن و  ألبه او فرمود: خدای  جرفت. پیامبر  جشخص میھمان نزد پیامبر 
 و این آیه را نازل فرمود: -دیگر آمده که شاد شد هب یدر روایت- مرد به شگفت آمد

ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 .)١(]۹الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .۴۸۸۹، حدیث شماره ۶۳۱، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -١
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کنند به چیزھایی که به مھاجران داده شده  نیازی نمیو در درون احساس و رغبت «

 .»دھند ایشان را بر خود ترجیح می است، و
ترجیح  دادن چیزی است به کسی که او را بر خودایثار ھمان بخشش و اختصاص 

 است که به معنی ترجیح خود بر دیگران و تالش برای »َاَثره«دھی. ایثار برعکس  می
 بدون توجه به دیگران است.به امکانات، یابی  دست

 یابر انجام آن توانا ھستند که دار ایثار واالترین مراتب بخشش است و فقط افرادی
ی تعالیم اسالم رشد  صیقل داده و در سایه اشان ر و عقیده اسالمی قلباند  عزمی راسخ

ترین  شکل و عمیقترین  ھای نیکو و ارزشمند در کامل این صفات و ویژگی اند. افتهی
ور آمد. در ھمان نسلی که ھی ظ به عرصه جحالت خود در نسل اصحاب گرامی پیامبر 

آوردند و مفاھیم آن را با  ی اجرا درمی ھای آن را به مرحله ی اسالمی و آموزه عقیده
ھا بودند که  واقعی تاریخ ھمانکردند، به حقیقت که نسل الگو و  جان و دل نوش می

ای که متضمن امر به  رفت. ھیچ آیه دو پا راه مید که برگویی قرآنی زنده بو شان کدامھر
 شد مگر این که آنان برای عمل به آن معروف یا توصیه به یک سنت نیکو بود نازل نمی

نخلستان ترین  بزرگکه گفت:  استنقل کرده کز انس بن مالشتافتند. بخاری ا می
که نزد او از  داشت» بیرحاء«نام مدینه مربوط به ابوطلحه انصاری بود و باغی به 

وارد  جقرار داشت و رسول خدا  دوبروی مسجتر بود. آن باغ ر ی اموالش محبوب ھمه
 ی:  نوشید. پس از نزول آیه ی آن باغ آب می شد و از چشمه آن باغ می

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  .]۹۲آل عمران: [ ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
یابید، مگر آن که  آیند و مورد پسند خداست) دست نمی (کاملی که جویا میبه نیکی «

 .»در راه خدا ببخشیددارید،  دوست میآنچه  از
و من ھم باغ  استده: ای رسول خدا، خداوند چنان فرموابوطله بپا خواست و گفت

در راه خدا صدقه  دارم، پس آن را می م بیشتر دوستی اموال را از ھمه »بیرحاء«
خواھم. پس ھرگونه که خداوند شما را رھنمون  کنم و اجر و پاداش آن را از خدا می یم

به راستی که  ای ابوطلحهفرمود: خوشا به حالت  جگیرید. پیامبر کار  به کند، آن را می
را گفتی پذیرفتم و آنچه  ی و آن باغ برایت سود بسیار کرد،درای سودآور ک معامله

کنم  خویشان خود تقسیم نمایی. ابوطلحه گفت: چنین میمعتقدم که آن را در میان 
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 .)١(»و عموزادگان خود تقسیم نمود گاه آن را میان خویشاوندان ای رسول خدا، آن
قلب یک بخل و ایمان ھم زمان در «ھای مؤمن است و  ایثار جزو خصلت بخشش و

صدقه دھنده در رھمین اساس است که صدقه و افراد ب .)٢(»گیرد فرد مسلمان قرار نمی
 ی اسالمی بسیار زیاد گشته و جامعه را به نوعی از ھمبستگی و یکپارچگی جامعه

ی دنیا متصف نموده است. در واقع رھنمودھای قرآن و سنت برای  در ھمه نظیر بی
ی رحم، احترام به میھمان، نیکی با خویشان  تشویق مردم به پرداخت صدقه، انجام صله

عوامل این ترین  ن و پرس و جو از احوال آنان از اساسیو مراعات حقوق ھمسایگا
 ی اسالمی است. خداوند در این باره فرموده است: ھمبستگی و ھماھنگی در جامعه

ْ ُ�بۡ  إِن﴿ ٰ ٱ ُدوا َدَ� ا تِ لصَّ ۖ  فَنِعِمَّ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُ�ۡ  �ن ِ�َ  لَُّ�مۚۡ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ءَ ُفَقَرا
 .]۲۷۱البقرة: [ ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  ّمِن َعنُ�م َو�َُ�ّفِرُ 

ھان دارید و به ھا را پن کنید، چه خوب، و اگر آنھا را آشکار  اگر بذل و بخشش«

 .»زداید می برخی از گناھان شما را نیازمندان بپردازید، برای شما بھتر خواھد بود و
صدقه سازد،  می گونه که آب آتش را خاموش ھمان«است: ھم فرموده جرسول خدا 

 .)٣(»گردد موش ساختن [آثار] گناھان میھم باعث خا
صدقه باعث فروکش کردن خشم «که:  استر حدیثی دیگر ھم بیان نمودهد

 .)٤(»شود نجات از مرگ بد و ناگوار می پروردگار و
عجیبی برای پرداخت صدقات و انجام  صی اسالم حر ھای قرون اولیه نسل

 کرد: می در حال طواف کعبه چنین دعا معروفات داشتند. عبدالرحمن بن عوف

. »خداوند مرا از آثار زیانبار بخل نفسم نجات بده« :یعنی »شح نفيس ا� ق�«
گفت: اگر من از شر بخیلی  خواست و پس از آن می عبدالرحمن بیش از این چیزی نمی

 .)٥(کنم نه زنا و نه ھیچ گناه دیگری نفسم رھایی یابم، نه دزدی می

 .۴۵۴، حدیث شماره ۲۲۳، ص ۸ج ری،ابخاری، فتح الب -١
 .۲۵۶، ص ۲ج امام احمد، المسند، -٢
جه ھم در و گفته: حسن و صحیح است و ابن ما ۲۶۱۶حدیث شماره  ،۱۲، ص ۵ج ترمذی، االمع، -٣

 آن را روایت نموده است. ۴۲۱۰، حدیث شماره ۱۴۰۸، ص ۲ج السنن،
 و گفته که حسن و غریب است. ۶۶۴، حدیث شماره ۵۲ص  ۷ ۳ج ترمذی، الجامع، -٤
 .۴۳، ص ۲۸ج طبری، تفسیر، -٥
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 ھایشان را با دادند و خواستند که حتی باغ جران را بر خود ترجیح میاانصار، مھ
را با  ھا و فرمود که فقط ثمرات باغ مانع این کار شد جآنان تقسیم نمایند. اما پیامبر 

 دانستند. آنان تقسیم نمایند زیرا مھاجرین اھل تجارت بودند و از زراعت چیزی نمی
انش تشھور بود. روزی بیمار شد، دوساز بخشندگان م سقیس بن سعدبن عباده 

شان شد. به او گفتند که دوستانش به  برای عیادت از او تأخیر کردند. جویای احوال
کنند. قیس  خاطر آن ھمه قرض و دینی که از او بر گردن دارند از دیدار او شرم می

شخصی گردد، آن گاه به  می کند مالی را که مانع دیدار برادران نابودگفت: خداوند، 
دستور داد که در میان مردم اعالم نماید ھرکس که مالی از قیس را بر گردن دارد از 
جانب او بخشیده شد و حاللش باد. پس از پخش این خبر، ھنوز غروب نشده بود که 

 .)١(که عتبه مجبور شد دِر خانه را بشکند عیادت کنندگان به حدی فراوان شد تعداد
گونه بر خود ترجیح دادند و با این خصلت شناخته و  روه مھاجرین را اینانصار، گ

ایثار را در پیش گرفته و  هواقع آنان الگوی تمام کسانی ھستند که را مشھور شدند، در
 کنند. می خود را فدای دیگران

پرستی و و امراضی ھمچون خّست و بخل و خودھدف از ایثار، مبارزه با نفس 
ایجاد انگیزه برای آن ود. درواقع ھدف ش گیر آن می بانخودخواھی است که گری

ساختن آخرتی آباد با بخشش مقدار اندکی از اموال محبوب نفس است، اموالی که با 
گردد. صدقه نشان از صحت ایمان،  ھا بیشتر می گذشت عمر فقط حرص انسان به آن

فقط به خاطر اعتقاد به خدا و  هصداقت یقین و حسن توکل دارد و شخص صدقه دھند
ی خدا در دنیا و آخرت است که به  ان به سخاوت او و امید به پاداش جبران کنندهایم

َدقَةُ «فرموده است:  جل پیامبر اکرم نماید و به ھمین دلی این کار نیک اقدام می  الصَّ
یعنی صدقه دلیلی قاطع بر وجود شیرینی ایمان در قلب مؤمن است و در  .)٢(»بُْرَهانٌ 

 ند کهتسه کار ھس«بینیم:  را از زبان نبی اکرم می حدیث زیر تفصیلی از این بیان
 چشد: کسی که فقط خدا را می ھا را انجام دھد طعم و لذت ایمان را آنھرکس 

دھد و کسی که زکات مالش را از  گواھی می »الّله الإله إ ال«به پرستد، کسی که  می

 .۱۰۷، ص ۳ج ذھبی، اعالم النبالء، -١
 .۲۲۳، حدیث شماره ۲۰۳، ص ۱ج مسلم، صحیح، -٢

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٨٠

 .)١(»دھد می بخشد و این را به عنوان یک وظیفه، ھر ساله انجام اموال حالل و پاک می
دریافت صدقه به معنی ذلت فرد نیست و صدقه ھم نشانه تمایز طبقاتی یا گدایی یک 

 ی نفل. هقی فرض و صد تقسیم شده است: صدقه فقیر از ثروتمندان نیست و به دو نوع
ی فرض و واجب ھمان زکاتی است که دارای حد و نصابی معین است که باید  صدقه

ی توبه تعلق گیرد. این نوع از صدقه  سوره ۶۰ی  به ھشت گروه مشخص شده در آیه
وظیفه دارند آن را پرداخت  اندن و محرومان جامعه است که ثروتمنحقوق گدایا

ھد انب حکومت اسالمی با آنان مبارزه خوانمایند و اگر از پرداخت آن امتناع ورزند از ج
با مرتدان مانع زکات چنان کرد، اما نوع دوم صدقات  سشد، کما این که ابوبکر صدیق 

حد و حدود مشخصی  استکه به صورت امری مستحب در قوانین اسالمی تبلور یافته
سی نیست ک رداخت آن اقدام نمایند، زیرا ھیچتوانند به پ ی مسلمانان می ندارد و ھمه

 .)٢(ا را صدقه دھدمکه حداقل نتواند نصف یک دانه خر
و از دوری  اد ارتباط پایدار میان یکدیگر فرا خواندهاسالم پیروان خود را به ایج

گزیدن و انقطاع از ھمدیگر نھی نموده و نبود ارتباط میان دو شخص را بیش از سه 
ز ھم روی بگردانند، و بھترین که ھمدیگر را ببینند و ا«شب حرام اعالم کرده است: 

 .)٣(»ه که آغازگر سالم باشدتھا را کسی دانس آن
ھراندازه که مسلمانان بیشتر به ھم نزدیک باشند به ھمان اندازه ارتباط آنان 

سبت حقوق تر خواھد بود. حقوقی که خویشاوندان بر یکدیگر دارند به ن مستحکم
تر است، این قرابت ممکن است از طریق ھم خونی ایجاد  عمومی میان مؤمنان محکم

 و یا از طریق مکانی. خدای تعالی فرموده است:شود 

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ ُبُدوا ْ �ُۡ�ِ  َوَ�  �َّ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ�  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َو�ِِذي انٗ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  اِحبِ ٱوَ  ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل ِ  لصَّ بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  بِ ��َۡ ٱب  لسَّ

يۡ  َملََكۡت  َوَما
َ
َ ٱ إِنَّ  ُنُ�ۡمۗ َ�ٰ �  .]۳۶النساء: [ ﴾٣٦ فَُخوًرا َتاٗ� ُ�ۡ  َ�نَ  َمن ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

و) چیزی را شریک او مکنید. و نیکی کس  ھیچ (تنھا) خدا را عبادت کنید و (بس و«
گان و بیچارگان، ھمسایگان خویشاوند. دپدر و مادر، خویشان، یتیمان، درمانکنید به 

 .۱۵۸۲حدیث شماره ، ۲۴۰، ص ۲ج نن،ابوداود، الس -١

 .»اتقوا اهللا ولو �شق تمره«اشاره به حدیث نبوی:  -٢
 .۲۵۶۰، حدیث شماره ۱۹۸۴، ص ۴ج مضمون حدیث نبوی، مسلم، الصحیح، -٣
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گمان خداوند کسی را  بی ھمسایگان بیگانه، ھمدمان، مسافران و بندگان و کنیزان،

 .»دارد که خودخواه و خودستا باشد یدوست نم
مر بر این اساس اسالم به نیک رفتاری با والدین، خویشاوندان، یتیمان و مساکین ا

 نموده و به ھمین ترتیب ھمسایگان را به طور عموم مورد توجه خاص قرار داده است:

 .]۳۶النساء: [ ﴾ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ذِي ارِ �َۡ ٱوَ ﴿
 .»ایگان خویشاوند، ھمسایگان بیگانهھمس«

 اند، و ھمچنین رفقا و ھمنشینانی که به نیت خیر با یکدیگر ھمنشین شده

اِحبِ ٱ﴿ ِ  لصَّ با ھمسر نیز باید به نیکی رفتار کرد، او کسی است که شریک  .﴾بِ ��َۡ ٱب
ی ھمنشینان نزدیک را در  ھمهزندگی و رفیق راه حیات است. به طور کلی این آیه 

شود  که در اثر ھمنشینی میان افراد حاصل میای  دارد که رابطه گیرد و بیان می میبر
کاری، مراعات احوال، وفاداری، خیرخواھی، مھربانی، ی حقوق را از جمله نیکو ھمه

سازد.  ھا را بر طرفین الزم می ھا و آسانی ھمکاری، انس و الفت و مشارکت در سختی
تدوین  ابارتباط مداوم میان افراد جامعه  ھای نظری خود را برای اسالم دستورالعمل
ی  ھا در زمینه از آن ی زندگی مسلمین حمایت کرده است که برخی آدابی برای روزمره

را یا قبرای میزبانان الیقی ھمچون ف سالم ھای دعوت اسالمی، برپایی میھمانی
[توضیح این که] ھای دیگر غذا دادن و پاسخ نیکو به عطسه تجسم یافته است.  شیوه

جا آورد و دیگران ھم  دن وظیفه دارد که شکر خدای را بهمسلمان ھنگام عطسه کر

�صلح  ودي�م اهللاهـي«ای رحمت کنند و او ھم در پاسخ بگوید: عموظفند که برایش د
 .»بال�م

ی مسلمان  بریز از محبت و الفت و مودت را بر جامعهی سالم نیز فضایی ل اشاعه
سازد. انسان به ھنگام ورود به خانه و سالم بر اھل آن، امنیت و مودت را در  سرازیر می

بر کوچک و بزرگ و آشنا و ناآشنا سالم سازد. مسلمان موظف است که  آن برقرار می
 :استگوید، این مصداق کالم خداست که فرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ٰ  ُ�ُيوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا ُخلُواْ تَدۡ  َ�  َءاَمُنواْ  �َّ  �َسۡ  َح�َّ

ۡ
ْ َتأ ْ  �ُِسوا  َو�َُسّلُِموا

 ٰٓ هۡ  َ�َ
َ
 .]۲۷النور: [ ﴾لَِهاأ

گرفتن  ھایی نشوید که متعلق به شما نیست، مگر بعد از اجازه وارد خانه !ای مؤمنان«

 .»و سالم کردن بر ساکنان آن
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ْ  اُ�ُيوتٗ  ُتمَدَخلۡ  فَإَِذا﴿ ٰٓ  فََسّلُِموا نُفِسُ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  َ�ِيَّةٗ  أ  ﴾َطّيَِبةٗ  َرَ�ةٗ ُمَ�ٰ  �َّ

 .]۶۱النور: [
پربرکت (و لبریز از خیر و  سالم کنید. سالمشدید بر ھمدیگر ای  ھروقت داخل خانه«

ھای مردمان و درود) پاکی که به  ثواب فراوان و تقویت کننده پیوند موجود میان دل

 .»گردد) (و موجب صفا و صمیمیت می فرمان خدا مقرر است
ای پسرم! ھرگاه وارد «نصیحت فرمود: گونه  را این سانس بن مالک  جپیامبر خدا 

. اسالم )١(»ات باشد دهو خانوا ای برکت برای خد آن سالم کن، تا مایه خانه شدی بر اھل
ای از قرآن چنین آمده  ا بر مسلمین واجب نموده و در آیهاسالم پاسخ دادن به سالم ر

 است:

ةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ ْ  بَِتِحيَّ حۡ  فََحيُّوا
َ
وۡ  َهآ ِمنۡ  َسنَ بِأ

َ
ۗ  أ ٓ وَها َ ٱ إِنَّ  ُردُّ ٰ  َ�نَ  �َّ َ�َ  ِ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ّ

 .]۸۶النساء: [ ﴾٨٦ َحِسيًبا
و چون شما را تحیت (و سالم) گویند، پس پاسخی بھتر و یا ھمانند آن بدھید، الله بر «

 .»رس است ھمه چیز حساب
ھای اسالم بھتر است؟ فرمود:  پرسید: کدام یک از بخش جمردی از رسول خدا 

 .)٢(»شناسی شناسی یا نمی میی کسانی که  غذا دادن به مردم و سالم کردن بر ھمه«
ی که ایمان نیاورید وارد شما تا زمان«در حدیثی دیگر فرموده است:  جپیامبر 

 شوید و تا زمانی که ھمدیگر را دوست نداشته باشید، مؤمن به حساب بھشت نمی
گاه نکنم که در نتیجه شما آیید. پس آیا نمی  نی آن عمل میانتا را به انجام کاری آ

 .)٣(»اسالم را میان خود شایع سازید گردد؟ [آن عمل این است]محبت ایجاد 
کند و عناصر  از جمله آداب اجتماعی اسالم که به ارتباط میان مردم ترغیب می

 سان مواردی است که براء بن عازب نماید، ھم ھا را تقویت می مودت و عطوفت میان آن
دستور داد که ھفت کار را  جپیامبر «کند:  نقل می جاز رسول اکرم گونه  آن را این

 ، و گفته که حسن و غریب است.۵۹، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
 و مسلم، ۲۸حدیث شماره  ،۸۲، ص ۱ج و ۱۲، حدیث شماره ۵۵، ص ۱ج بخاری، فتح الباری، -٢

 .۳۹، حدیث شماره ۶۵، ص ۱ج الصحیح،
 .۵۴ ، حدیث شماره۷۴، ص ۱ج مسلم، صحیح، -٣
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در جواب » الّله یرحمك«گفتن ازه، عیادت از مریض، شرکت در تشییح جنانجام دھیم: 
، یاری کردن ضعیفان، ھمکاری با مظلوم، گوید می» الّله الحمد«عطسه کسی که پس از 

 .)١(»شایع کردن سالم و وفای به عھد و قسم
روابط اجتماعی، تقویت بار معنوی عموم ی این رھنمودھا و آداب باعث تحکیم  ھمه

ترین دالیل فراخوانی  مردم و باال رفتن روح جامعه و بیدار شدن آن است. یکی از قوی
اسالم به ایجاد ارتباط میان مردم و مؤثرترین راھکار آن برای این کار، مطلبی است که 

 در حدیث قدسی زیر بیان شده است:
فرماید: ای  می خداوند روز قیامت«کند:  چنین نقل می ألاز خدای  جرسول خدا 

گوید: پروردگارا چگونه تو را  او می !فرزند آدم من مریض شدم و تو عیادتم نکردی
دانی  فرماید: آیا نمی می ! خداوند؟ھستی» رب العالمین«شما عیادت کنم، در حالی که 

ندانستی که اگر او را ی من مریض شده و تو به عیادتش نرفتی؟ آیا  که فالن بنده
یافتی؟! ای فرزند آدم! من به تو غذا دادم اما تو به من  می ی مرا نزد اوکرد می عیادت

 !؟ھستی چگونه به شما غذا بدھم »رب العالمین«ما گوید: پروردگارا! ش ! می؟غذا ندادی
 ی؟ آیامن به تو غذا داد و تو به او غذا ندادی  که فالن بنده دانی فرماید: آیا نمی می

! ای فرزند ؟یافتی می دادی آن غذا را اکنون نزد من می دانستی که اگر به او غذا نمی
بدھم، در گوید: پروردگارا چگونه به شما آب  آدم به تو آب دادم اما مرا آب ندادی! می

 ی من به تو فرماید: فالن بنده می ھستی؟! خداوند »گار جھانیاندپرور«که شما حالی 
، آن آب را نزد دادی می که اگر به او آب دانستی نمی یاآب داد اما تو به او آب ندادی! آ

 .)٢(»یافتی؟ می من
که ھنگام دیدار با  استداده وهله را نیز نیکو جلأاسالم برای پیروان خود این مس

فرموده است:  جای بشاش داشته باشند. پیامبر  رهیکدیگر با ھم دست بدھند و چھ
دو نفر مسلمانی نیست که ھنگام دیدار با یکدیگر دست بدھند، مگر این که قبل ھیچ «

 .)٣(»شود ن از ھم گناھانشان بخشیده میاز جدا شد

 .۶۲۳۵، حدیث شماره ۱۸، ص ۱۱ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۵۶۹، حدیث شماره ۱۹۹۰، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٢
 .۵ج و ترمذی، الجامع، ۵۲۱۲، شماره ۳۸۸، ص ۵ج ابوداود، السنن، -٣
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زه که منزل آنان ارتباط میان ھمسایگان نیز امری بسیار مورد تأکید است و ھر اندا
 ائی که گویاشود، تا ج به نسبت ھم بیشتر می شان تر باشد حقوق به یکدیگر نزدیک

نقل  جاز رسول خدا  لعایشه  ھمسایگان حق ارث و میراث تعیین شده است. یبرا
جبرئیل به حدی در مورد حقوق ھمسایگان به من سفارش کرد «که فرمود:  استکرده

 .)١(»برند می گمان بردم از یکدیگر ارثکه 
چنین آمده  جحدیثی از پیامبر  ت نھی کرده و دراسالم از آزار دادن ھمسایه به شد

ه به ھمسایگان است و توابس شان چه بسیارند ھمسایگانی که روز قیامت حکم«است: 
ھایش را از من  اش را بر من بست و نیکی ی خانه گوید: پروردگارا این شخص دروازه می

 .)٢(»منع نمود
ھای خانوادگی و  دھد و پیوند ھای اسالمی روی می با این وصف آنچه که در سرزمین

نھد بسیار  گردد و روابط میان اھل ایمان رو به ضعف می ھمسایگی قطع می روابط
اند و  که مؤمنان از ھم دور شده استجای تعجب است، حتی کار به جایی رسیده
شان نیست و  دانند و رفت و آمدی میان بسیاری از ھمسایگان حتی نام یکدیگر را نمی

دھند و به ھمین  برای ھم تکان می ھنگام دیدار با ھم فقط سر خود را به نیت سالم
ربی غی این نوع روابط ناشی از تقلید مسلمانان از زندگی  ھمه نمایند. کار اکتفا می

شناسد. یکی  است که چیزی از مفاھیم اسالمی برای ارتباط میان مسلمانان را نمی
بی ر آنان، مطلدیگر از احادیث متضمن تشویق به نیکی با ھمسایگان و امتناع از آزا

چنین پرسید: ای رسول  جفرمود. او از پیامبر  لعایشه به  جاست که رسول اکرم 
فرمود:  جه کدام یک از آنان بدھم؟ پیامبر ب من دو ھمسایه دارم، ھدایای خود راخدا 

گفته شد  ج. یک بار دیگر به پیامبر )٣( »تر است اش به تو نزدیک دِر خانه به کسی که«
گوید،  ھای بسیار زیاد خود سخن می ھا و صدقه ھا و روزه نمازفالن زن در مورد «که: 

، ۲۰۲۵، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۶۰۱۴، حدیث شماره ۴۴۱، ص ۱۰ج خاری، فتح الباری،ب -١
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۲۶۲۴حدیث شماره 

، به نقل از ناسخ و منسوخ ابوداود و ۲۴۸۹۹، حدیث شماره ۵۲، ص ۹ج متقی ھندی، کنزالعمال، -٢
 برگرفته از حدیث ابن عمر.

، ۲۰۲۵، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۶۰۱۴حدیث شماره  ،۴۴۱، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٣
 . لفظ حدیث از بخاری است.۲۶۲۴حدیث شماره 

 

                                         



 ٢٨٥ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

 جشود. پیامبر  ب آزار ھمسایگان میاما مشکلی که دارد آن است که با زبان خود موج
گفته شد: فالن  ج شود. سپس در مورد زنی دیگر به پیامبر فرمود: او وارد جھنم می

بخشد، و با  ھای پنیر را به فقرا می دھد، اما تکه زن روزه و صدقه و نماز کمی انجام می
. )١(»فرمود: او در بھشت خواھد بود جپیامبر  .دگرد زبانش موجب آزار ھمسایگان نمی

فرمود:  جدھد. پیامبر  دارم که آزارم میای  گفت: من ھمسایه جمردی به رسول خدا «
ور او جمع ات بیرون بریز. او چنین کرد. مردم د ات را از خانه برو و اسباب و اثاثیه

دھد،  زارم میای دارم که آ کنی؟ گفت: ھمسایه شدند و گفتند: چه شده چرا چنین می
ع به ورداد. مردم ش رشکایت کردم، مرا به انجام این کار دستو جوقتی از او نزد پیامبر 
اش کردند. این خبر که به ھمسایه رسید، نزد آن مرد آمد و گفت:  لعن و نفرین ھمسایه

 .)٢(»مدھ ت نمیاسوگند که دیگر ھرگز آزاراز گرد، به خداوند ات ب به خانه
که به پرھیز از آزار ھمسایه سفارش کرده، به تحمل آزارھای گونه  ھمان جپیامبر 

و  استھمسایگان موذی و خودداری از مقابله به مثل با آنان ھم توصیه فرموده
که خداوند  استداده جزو سه نفری قرار کند می شخصی را که تحمل آزارھای ھمسایه

دھد، اما در مقابل او صبر  می اش آزارش ... و مردی که ھمسایه«شان دارد:  دوست
 که خداوند یا با مرگ یا در حال زندگی او را از شرش خالصهکند تا این می پیشه

 .)٣(»کند می
مؤمن نیست، سوگند به خدا مؤمن نیست،  سوگند به خدا،«گوید:  می جرسول خدا 

به خدا مؤمن نیست. عرض شد: چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: ھر کسی که سوگند 
 .)٤(»اش از شر او در امان نباشد ھمسایه

ی میان مردم و تحکیم آن و  بدین ترتیب بخشی از تعالیم اسالمی برای تأکید رابطه
ی مودت و دوستی و تعاون و دور گرداندن عوامل جدایی و تفرقه و جلوگیری از  اشاعه
ارتباط افراد جامعه نازل شده است... این تعالیم به حدی اھمیت دارد که قطع 

 .۴۴۰، ص ۲، جاحمد، المسند -١
، ص ۵و ابوداود ھم با الفاظی متفاوت در ج ۱۲۶، حدیث شماره ۵۸بخاری، االدب المفرد، ص  -٢

 سنن خود آن را تخریج نموده است. ۵۱۵۳، حدیث شماره ۳۵۷
 .۱۷۶، ص ۵ج احمد، المسند، -٣
 .۶۰۱۶، حدیث شماره ۴۴۳، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٤

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٨٦

گرایی و ی بشری در ھر زمان و مکانی به آن نیازمند است و با ظھور ماده جامعه
 است.طلبی میان مردم و طغیان تمدن غربی، این نیاز شدیدتر گشتهمنفعت

 های عدالت بحث چهارم: تحکیم پایه
دھای نبوی برای التزام مسلمانان به عدالت مطلق صرفًا یک دستور الھی و رھنمو

ابعاد علمی خود را  جنظریه نیست، بلکه احکام مربوط به عدالت از ھمان عصر پیامبر 
ی اجتماعی و  ی فردی و ھم در زمینه در زندگی مسلمین پیدا کرد و ھم در زمینه

 حکومتی کامًال نمود یافت. خدای تعالی فرموده است:

ِ  �َّاِس ٱَذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ �﴿ ن َ�ُۡكُمواْ ب
َ
 .]۵۸نساء: [ ﴾ۡلَعۡدلِ ٱأ

 .»و ھنگامی که در میان مردم به داوری نشستید دادگرانه داوری کنید«
ای بندگان من، «کند:  می ھم در یک حدیث قدسی از خداوند چنین نقل جپیامبر 

حرام قرار دادم، پس به ھمدیگر من ظلم را بر خودم حرام کردم و آن را میان شما نیز 
. ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر جای خود، این کار ضد )١(»ظلم نکنید

ھای ظلم آن است  مله نمونهبه آن توصیه فرموده است. از ج جعدلی است که پیامبر 
ای در حق خود ستم کند، مانند این که برای خداوند شریک قائل شود و یا  که بنده

ب گناه گردد. در قرآن کریم ذکر شده که شرک ظلم بزرگی است، زیرا شخصی مرتک
برد.  می ی الوھیت باال دھد و او را تا مرتبه می مشرک، مخلوقی را در جایگاه خالق قرار

 شود، حواس و اعضای خود را برای ھدفی غیر از خدا می فردی ھم که مرتکب گناھان
اشخاصی ظالم نامیده شوند. عبدالله بن گیرد، پس شایسته است چنین  میکار  به

 :ی گفته است: پس از نزول آیه س مسعود

ِينَ ٱ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  �َّ
ُ
ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا ۡمنُ ٱَءاَمُنوا

َ
ۡهَتُدونَ  ۡ�  ﴾٨٢َوُهم مُّ

 .]۸۲نعام: اال[
-ھاست وآنایمنی از آن آن  آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند، «

 .»شدگانندھا ھدایت

 .۲۵۷۷، حدیث شماره ۱۹۹۴، ص ۴ج مسلم، صحیح، -١

 

                                         



 ٢٨٧ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

نکرده باشد؟ [پس آیا  ظلم ست که به خوداصحاب رسول خدا گفتند: چه کسی ھ

كَ ٱإِنَّ ﴿: شوند؟] در نتیجه این آیه را نازل فرمود نمی جزو مؤمنان محسوب ۡ لَُظۡلٌم  لّ�ِ
 .)١(]۱۳[لقمان:  ﴾َعِظيمٞ 

گفتند چون ظاھر  می بدین خاطر چنین جاصحاب رسول خدا «خطابی گفته است: 
ه عبارت بود از ستم به حق مردم با ارتکاب برخی گرفتند ک می معنی ظلم را در نظر

 ی دیگر فرموده است: دانستند که خداوند در آیه می گناھان و انجام امور حرام، زیرا

ِينَ ٱوَ ﴿ نُفَسُهمۡ  �َّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
 .]۱۳۵عمران: آل [ ﴾إَِذا َ�َعلُواْ َ�ِٰحَشًة أ

ای)   ای) شدند یا (با انجام گناه صغیره و کسانی که چون دچار گناه (کبیره«

 .»برخویشتن ستم کردند
برداشتی که اصحاب از ظاھر آیه داشتند حقیقت داشت زیرا آن اعمال ھم 

ی آیه ھم شرک را ظلم نامیده  شایستگی نامگذاری به این نام را داشت و ھنوز تکلمه
 دیدند که ظلم نامیده می عالوه بر این آنان شرک را باالتر از این .ه بودنازل نشد

ی آیه نازل شد و  و در نتیجه ادامه ال کردندؤس جله را از رسول خدا أشود، پس مس می

كَ ٱإِنَّ ﴿فرمود:  ۡ کذب و افترا بر  ی لهأو شرک را ھم ظلم نامید و مس ﴾لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ
زیرا اصل ظلم، قرار دادن یک چیز در غیر جای  .خداوند در شرک بیشتر نمود یافت

 شود، درواقع ربوبیت را به غیر خدا می خود است و کسی که برای خدا شریک قائل
داده یا کسی را ھمتای او قلمداد نموده برای او شریک قائل شده و با این کار  نسبت

 .)٢(»ده استظلم بزرگی انجام دا
 ةحج« حرمت این کار را در جیکی از موارد ظلم، ستم به دیگران است. رسول خدا 

گونه  ھمان شما حرام است، خون و مال و آبروی شما بر« گونه بیان فرمود: این »الوداع
 .)٣(»که این روز و این ماه و این شھر حرام است

 .۳۲، حدیث شماره ۸۷، ص ۱ج ی،اربخاری، فتح الب -١
 گاه الشریعهی ایشان در دانش ، که این کتاب محصول کار پایان نامه۴۰خطابی، اعالم الحدیث، ص  -٢

 مکه است.
 ،۱۳۰۶، ص ۳ج و مسلم، الصحیح، ۱۷۳۹، حدیث شماره ۵۷۳، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -٣

 .۱۶۷۹حدیث شماره 
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ایجاد آرامش و خوشبختی تثبیت عدالت و تحریم ظلم ضامن امنیت اجتماعی و 
برای حفاظت از حق حیات فردی و حقوق اجتماعی، خداوند حکم  .برای انسان است

 :استهقصاص را تشریع نموده و فرمود

ْوِ�  ۡلقَِصاِص ٱَولَُ�ۡم ِ� ﴿
ُ
أ ۡلَ�ٰبِ ٱَحَيٰوةٞ َ�ٰٓ

َ
 .]۱۷۹: البقرة[ ﴾١٧٩لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ۡ�

حیات و زندگی است (بنابر مصلحت و  ،صاحبان خرد! برای شما در قصاص ای«
ی احکام است این است که قانون قصاص  ھمه حکمتی در آن و دقائق و نکاتی که در 

 .»ریزی بپرھیزید) باشد که تقوا پیشه کنید شما وضع کردیم تا از تجاوز و خونرا برای 
اولیه به ایجاد امنیت و کاھش جرائم ھای اسالمی در قرون  اجرای حدود و مجازات

گر اسالم، جامعه را در برابر  ھای ھدایت العملھای بازدارنده و دستور و مجازات انجامید
اد و د تھای جرم را از میان برد و به شریعت اسالمی قدر جرائم بیمه کرد زیرا انگیزه

ماعی را اجتت از او ھدایت نمود و ھمبستگی و اطاع جامعه را به سمت عبادت خدا
و کسب روزی حالل و اشتیاق آن به پاک کار  به تشویق اسالم .میان مردم برقرار کرد

سازی روابط اجتماعی از لوث گناه با تدوین قوانین ازدواج و تحریم فحشای درون و 
و تأمین  ی کار و درآمد ھا مناسب برای افراد در زمینه و فراھم نمودن فرصت برون

عمومی که کرامت و  ھای سانی در حد مشروع، تضمین آزادینیازھا و آرزوھای نف
سازد، تضمین نیازھای ضروری ھر فرد از جمله خوراک و  می بزرگی انسان را محقق

ھا نیز به ایجاد امنیت و کاھش جرم  ی این و قدرت نقل و انتقال، ھمه پوشاک و مسکن
پس اگر جامعه اسالمی این موارد را  .ی اسالم رنگ حقیقی بخشید ی اولیه در جامعه

ھای گناه را ریشه کن ساخته است،  ی انگیزه برای افراد خود فراھم آورد، در واقع ھمه
ھنمایی و تضمین حقوق اه رعداد بسیار کمی از افراد منحرف کمگر به نسبت ت

و  افتد و چنین افرادی را جز مجازاتی شایسته نمی اجتماعی و اقتصادی در آنھا کارگر
 دارد [و این جا شایسته است که بگوییم]: نمی قصاصی مناسب از گمراھی باز

ُ ٱَوَما ﴿  .]۱۰۸عمران: آل [ ﴾يُرِ�ُد ُظۡلٗما ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  �َّ
 .»خواھد نمی گاه) ستمی برای جھانیان و خداوند (ھیچ«

 را شان ھنگام گریبان یابد و قصاص زود می گاھی طول عمر ظالمان افزایش
گرداند، اما  نمی شان ی حیات خارج گیرد و خشم و مجازات الھی فورًا از عرصه نمی

ھای الھی است  گونه خواھد شد [و فقط به مقتضای برخی حکمت سرنوشت آنان ھمین

 



 ٢٨٩ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

خداوند «افتد] در حدیث شریف نبوی چنین آمده است:  می به تأخیر شان که مجازات
تواند از دست او فرار  دیگر نمی گیرد و را میدھد تا این که باالخره او  به ظالم مھلت می

 کند، سپس این آیه را تالوت فرمود:

َخَذ ﴿
َ
ۡخُذ َرّ�َِك إَِذآ أ

َ
ۡخَذهُ  ۡلُقَرىٰ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

َ
ِ�ٞم َشِديدٌ  ۥٓ َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
ھود: [ ﴾١٠٢أ

۱۰۲[)١(. 
ثمود و مدین  و ی قوم نوح و عاد عقاب پروردگار تو این چنین است (که در باره«
ھایی را عقاب کند  شھرھا و آبادی اھالی) غیره گذشت) ھرگاه که (بر اثر کفر و فساد،و

 .»که ستمکار باشند، براستی عقاب خدا دردناک و سخت است
 ظلم باعث«در مورد عاقبت و سرانجام ظلم در آخرت نیز فرموده است:  جپیامبر 

 .)٢(»شدلم خواھد اھایی در روز قیامت برای ظ ظلمت
اما در جوامع غربی با تخفیف مجازات جرائمی ھمچون قتل و غضب اموال و دزدی، 

افزایش یافته به طوری که با گذشت ھر ساعت یک قتل یا  ھا سطح این ناھنجاری
دھد عالوه بر سایر جرایم اجتماعی که ھمگی باعث از بین رفتن امنیت  می بیشتر روی

درحالی  .ھا بر علیه مجرمان شوند شدید مجازاتتشده و مردم را واداشته که خواستار 
را  ارکه برخی از دانشگاھیان آنان مجازات قصاص قاتل و قطع دست دزد و رجم زناک

 .دانستند گری و قساوت می ی وحشی یجهدادند و آن را نت در اسالم مورد نقد قرار می
افتد نشان از رویکرد درست اسالم  اما وقایع روزمره و اتفاقاتی که در جوامع غربی می

در جلوگیری از جرم و ممانعت از عملکرد مجرمان دارد که پس از محقق ساختن 
 .بندد میکار  به ھای اجتماعی و عادالنه این قوانین را ضمانت

َ ٱإِنَّ ﴿ نُفَسُهۡم َ�ۡظلُِمونَ  �َّاَس ٱا َوَ�ِٰ�نَّ  ٔٗ َشۡ�  �َّاَس ٱَ� َ�ۡظلُِم  �َّ
َ
 .]۴۴یونس: [ ﴾٤٤أ

ک کند، بلکه این مردم ھستند که (با اختیار کفر و تر نمی خداوند ھیچ به مردم ستم«

 .»کنند می ایمان) به خویشتن ستم

﴿ ٖ�ٰ  .]۴۶فصلت: [ ﴾ّلِۡلَعبِيد َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ

، ۱۹۹۷، ص ۴ج و مسلم، الصحیح، ۴۶۸۶، حدیث شماره ۳۵۴، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -١
 . لفظ حدیث از بخاری است.۲۵۸۳حدیت شماره 

، حدیث ۱۹۹۶، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۲۴۴۷یث شماره ، حد۱۰۰، ص ۵ج بخاری، فتح الباری، -٢
 . لفظ حدیث از مسلم است.۲۵۷۹شماره 
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 .»کند نمی و کمترین ستمی به بندگانپروردگار تو «

ٰلَِ�ٰتِ ٱَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمَن ﴿  .]۱۱۲طه: [ ﴾١١٢وَُهَو ُمۡؤمِٞن فََ� َ�َاُف ُظۡلٗما َوَ� َهۡضٗما ل�َّ
کارھای نیکو انجام دھد، در حالی که مؤمن باشد، نه از ظلم و ستمی ھرکس  و«

 .»ھراسد می رسد و نه از کم و کاستیت می
 عالوه بر این راه توبه برای مجرمان و گناه کاران و ظالمان ھمواره باز است:

ۡوِح  َٔ َ� يَاْۡ� ﴿ ِ ٱُس ِمن رَّ  .]۸۷یوسف: [ ﴾ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ ۡلَقۡومُ ٱإِ�َّ  �َّ
 گردند. و از رحمت خدا ناامید مشوید، چرا که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی«

 .»)دیدار نزدیک استکنم روزگار  می (من احساس
یرد، زیرا در حدیث آمده ی آنان قبل از فرا رسیدن مرگ صورت گ توبهالبته باید 

خداوند تا زمانی که جان « :یعنی .)١(»غر يقبل تو�ه العبد مالم يغران اهللا«است که: 

 .»یردپذ ی آنان را می توبهنرسیده باشد،  شان بندگان به حلقوم
-کس که به برادر مؤمن خود ظلمی کردهھر«در حدیث دیگری چنین آمده است: 

ھرچه روزتر آن را از دوش خود بردارد، زیرا در قیامت، درھم و دیناری نخواھد  است
بود که آن را جبران کند و از حسنات او برداشته و برای شخصی که به او ظلم کرده 

ی  و به نامهھای او کم کرده  ز بدیا باشدای نداشته  کنند و اگر حسنه محسوب می
 .)٢(»دافزاین اعمال او می

کاران و مجرمان است  اسباب اصالح گناهترین  از بزرگ هتوبی  گشوده بودن دروازه
 ی جرم و گناه در طول زندگی خواھد شد. ه ایردزیرا یأس و نومیدی ضامن بقای آنان در 

ن برای دور نگه داشتن آنان از ی فحشا میان مؤمنا ی از اشاعهبه ھمین صورت نھ
کاران و اجرای حدود نیز برای مجازات گناه .است توبهگناھان، مخصوصًا پس از 

و بازگرداندن اعتبار مادی و معنوی آنان در جامعه  گناه مجرمان برای پاک شدن از آثار
 .یابد موضوعیت می

که [دالت اکتفا نکرده، بلکه آن را مقرون به احسان کرده عاسالم فقط به اجرای 
 ، خدای متعال فرموده است:]ای باالتر از عدل است مرتبه

 و گفته: حسن و غریب است.  ۳۵۳۷، حدیث شماره ۵۴۷، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
 .۶۵۳۴، حدیث شماره ۳۹۵، ص ۱۱ج بخاری، فتح الباری، -٢
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َ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
 ۡلَفۡحَشآءِ ٱَو�َۡنَ�ٰ َعِن  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱ�يَتآيِٕ ذِي  ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

� ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱوَ  ُرونَ يَعُِظُ�ۡم لَعَ  ۡ�َۡ�ِ  .]۹۰[النحل:  ﴾٩٠لَُّ�ۡم تََذكَّ
، و از فحشا و )١(دھد به راستی الله به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می«

 .»دھد؛ شاید متذکر شوید کند، و شما را پند می منکر و ستم نھی می
  .)٢(آیه در بیان خیر و شر است ترینکاملاین آیه طبق نظر ابن مسعود 

ی عدل، توحید خدا و او را به یگانگی پرستیدن است، زیرا فقط او  مرتبهباالترین 
عدل در این «: استفرموده سبه ھمین دلیل ابن عّباس  .خالق و نعمت دھنده است

منظور از احسان، ادای فرائض  است و »الّله  الإله إال «نی گواھی دادن به آیه به مع
 .)٣(»است

عدل در این آیه به «در تأویل این آیه از شفیان بن عینیه این مطلب نقل شده است: 
ی کسانی است که برای خدا کاری انجام  معنی لزوم ھماھنگی و برابری ظاھر و باطن ھمه

 .دھند و احسان ھم بدین معنی است که باطن چنین افرادی از ظاھر آنان بھتر باشد  می
 .)٤(»بھتر بودن ظاھر این افراد از باطن آنان استفحشاء و منکر ھم به معنی 

نْ  اإلِْحَسانُ «: در سنت نبوی ھم احسان چنین تعریف شده است
َ
َ  َ�ْعبُدَ  أ نََّك  ا�َّ

َ
 َك�

ای عبادت  ن است که خدا را به گونهآیعنی احسان « .)٥(»يََراكَ  فَإِنَّهُ  تََراهُ  تَُ�نْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراهُ 

 .»بیند بینی یا تصور کنی که او تو را می میکنی که گویا او را 
دیگر نیز به مراعات احسان توصیه شده و برخی از افرادی را که باید ای  در آیه

 : مشمول احسان قرار گیرند ذکر نموده است

رزنـدان، سـپس بـرادر و خـواھر، نزدیکان درجاتی ھستند، به ترتیب نخست پدر و مادر، سـپس ف -1
 .سپس عمو و عمه سپس دایی و خاله سپس نزدیکان دیگر

 .۱۶۳، ص ۱۴ج طبری، تفسیر، -٢
 ھمان منبع. -٣
 ھمان منبع. -٤
و  ۴۷۷۷، حدیث شماره ۵۱۳، ص ۸ج و ۵۰، حدیث شماره ۱۱۴، ص ۱ج بخاری، فتح الباری، -٥

 .۹، حدیث شماره ۳۹، ص ۱ج و ۸، حدیث شماره ۳۷، ص ۱ج مسلم، الصحیح،
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ْ ٱوَ ﴿ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ بِهِ  �َّ ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا يۡنِ ٱاۖ َو�  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱإِۡحَ�ٰٗنا َو�ِِذي  ۡلَ�ِٰ�َ
اِحبِ ٱوَ  ۡ�ُُنبِ ٱ ۡ�َارِ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱذِي  ۡ�َارِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ  لصَّ بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  ۡ�َ�بِ ٱب  لسَّ

يَۡ�ُٰن�ُ 
َ
 .]۳۶[النساء:  ﴾مۡ َوَما َملََكۡت �

و) ھیچ چیزی را شریک او مکنید و کس  ھیچ و .(تنھا) خدا را عبادت کنید (بس«
پدر و مادر، خویشان، یتیمان، درماندگان و بیچارگان، ھمسایگان نیکی کنید به 

 .»دمان، مسافران و بندگان و کنیزانخویشاوند، ھمسایگان بیگانه، ھم

 بحث پنچم: جلوگیری از استکبار
 رھای نفس توجه ویژه دارد و این کا اسالم به بیان احساسات نفسانی و کشف نھانی

رساند و از این طریق به  را از طریق تعریف صفات مثبت و منفی نفس به انجام می
گاھی می شناختی که فیلسوفان  .شناساند دھد و نفسش را به او می انسان نوعی خودآ

به آن بودن و ھستند و تألیفات یابی  دست م و متفکران عصر حاضر ھمیشه درصددقدی
ی مشھور  اند و گفته صفحات بسیاری را سیاه کردهفراوانی در این زمینه تھیه نموده و 

 .»خودت را از طریق خودت بشناس«فت: کنند که گ می ارسطو را دنبال
 :استشناسانده و فرموده اما خدای متعال بر انسان منت نھاده و او را به خودش

نَُّه  �َفاقِ ٱَسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ﴿
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
ۗ ٱَوِ�ٓ أ َو لَۡم يَۡ�ِف  ۡ�َقُّ

َ
أ

نَّهُ 
َ
ءٖ َشِهيدٌ  ۥبَِرّ�َِك � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۵۳فصلت: [ ﴾٥٣َ�َ
ھای خود را در اقطار  چه زودتر دالیل و نشانهنان (که منکر اسالم و قرآنند) ھرما به آ«

ھان کبیر است) و در داخل و درون خودشان (که ج ھا و زمین، که و نواحی (آسمان
شان روشن گردد که اسالم و قرآن حقی  جھان صغیر است) نشان خواھیم داد تا برای

 .»از جانب پروردگارشان است
و  خیر و شر، عوامل اصالحنی اسالم موضوع شناخت نفس، سرشت رسالت آسما

حسادت و راه کنترل آن و مکر و ھای تواضع دالیل و تکبر، طرق اخذ و عطا،  راه فساد،
س را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده فنیرنگ و پاکی و صفا یا پلیدی و خیانت ن

یکی از جمله صفات نفس آیات قرآن و احادیث نبوی به آشکار به آن پرداخته  .است
 .له تکبر استأاست، مس

 



 ٢٩٣ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

ار نیست و اگر جز خدای سازگ یکه این صفت با ھیچ مقام استاسالم بیان نموده
انسانی به آن موصوف شود در این صفت با خدا جنگ پرداخته و مستحق خشم و 

خدای متعال « فرموده است: جاز ھمین روست که پیامبر  .مجازات او قرار گرفته است
که بخواھد در ھرکس  فرموده است که: کبریاء و عظمت مانند لباس من است، پس

 .)١(»را در آتش خواھم انداختیکی از آنھا با من شریک شود، او 
مجازاتی چنین انسانی از جنس عمل اوست و در مقابل استکباری که ورزیده با 

 خدای تعالی فرموده است: .شود می تحقیر و ذلت مجازات

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  �َّ  .]۶۰غافر: [ ﴾�َۡسَتۡكِ�ُ
دانند که مرا به فریاد خوانند، خوار و پست داخل  می تر از آن خود را بزرگکسانی که «

 .»دوزخ خواھند گشت
متکبران در روز قیامت به حدی حقیر «که فرمود:  استھم نقل شده جاز رسول خدا 

گردند و ذلت و  می که مانند یک مورچه قرمز کوچک و در شکل انسان، زندهاند  و پست
شوند که نام  می ھنم کشاندهجگیرد و به سمت زندانی در  می آنان ار فرا ،پستی از ھمه جا

ت اھل گردند و از چرک و خونابه و کثاف می قآتش غرترین  است و در شدید» َبوَلس«آن 
 .)٢(»دھند تا آن را سر کشند و کامًال فاسد و تباه گردند می جھنم به آنان

زیرا باعث ایجاد بالیا و  استاعالم کردهخدای متعال تکبر ورزیدن بندگان را حرام 
ھایی برای شخص متکبر و دیگران نیز خواھد شد. اگر متکبران جزو سالطین  پستی

 دزدند، آنان را به ذلت می شان را کشند، اموال باشند بندگان خدا را به بردگی می
کشانند و حقوق طبیعی آنان از جمله آزادی و کرامت و حق مالکیت و دخل و  می

پایبندی به دین  ،حتی در پذیرش نوع عقیده. گیرند شان را از آنان می تصرف در اموال
ای اخیر یعنی آزادی  لهاگذارند، با وجود این که مس نمی ھا و افکار ھم آزادشان و ارزش

ا یه نان آن بیشتر از به دست آوردن یک لقمعقیده امری است که بشر برای دارا بودن 
 ھای زندگی حریص است. و پاکیھا  گیری از لذت بھره

، حدیث ۱۳۹۸، ص ۲ج و ابن ماجه، السنن، ۴۰۹۰، حدیث شماره ۳۵۰، ص ۴ج ابوداود، السنن، -١
 ن ماجه است. ب. لفظ حدیث از ا۴۱۷۵شماره 

 و گفته حسن و صحیح است. ۲۴۹۲، حدیث شماره ۶۵۵، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٢

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٢٩٤

دارند،  می یابی به شناخت پروردگار و طریق عبادت او باز ران انسان را از دستبکمت
 شان دھند عقول باطل را از ھم تشخیص میو کار حق  یندم با ادانند که مر می زیرا

گردد و در نھایت از حقوق انسانی خود  ھا و ظلم متکبران روشن می رسوایینسبت به 
گاھی میخداون که  پذیرند. نمی یابند و ظلم و تجاوز و طغیان را د به آنان ارزانی داشته آ

ھای بسیاری از متکبران زمین را مثال آورده تا عاقبت کبر و آثار منفی  قرآن نمونه
آثار ذلت بار و ترین  آن در زندگی بشر را برای مخاطبان خود عینی سازد. قرآن بزرگ

تالش متکبران برای منع مردم از عبادت خدا و گمراه ساختن مصیبت بار تکبر را در 
آنان به ھر طریق ممکن دانسته تا از رسیدن نور ایمان به درون آنان و شفاف شدن 

رسد که دادگران میان مردم را  میجای  به ممانعت کنند. کار آنانشان با ھدایت  قلوب
 ند.رسانند تا از رساندن پیام دادگری باز بمان می به قتل

 خدای تعالی فرموده است:
ِينَ ٱَو�َۡقُتلُوَن ﴿ َّ�  ِ ُمُروَن ب

ۡ
 .]۲۱عمران: آل [ ﴾ۡلقِۡسِط ٱيَأ

 .»دھند می ی فرمانکشند که به عدالت و دادگر می از مردمان راو کسانی «
یکی از این متکبران، فرعون است، او زمانی که دید چشم ساحران به نسبت حق 

ھدایت اذعان  اند و به راه ھارون ایمان آوردهگشوده شده و به خدای موسی و 
 د:کن می قرآن این جریان را چنین حکایت .ل آنان را صادر نموداند، دستور قت نموده

نۡ  َل َ�بۡ  ۥَ�ُ  َءاَمنُتمۡ  قَاَل ﴿
َ
ِيٱ لََكبِ�ُُ�مُ  ۥإِنَّهُ  لَُ�ۡمۖ  َءاَذنَ  أ حۡ ٱ َعلََّمُ�مُ  �َّ  رَ لّسِ

َ�طِّ  لَُمونَۚ َ�عۡ  َف فَلََسوۡ 
ُ
يۡ  َعنَّ َ�

َ
رۡ  ِديَُ�مۡ �

َ
ٰ  ّمِنۡ  ُجلَُ�مَوأ َصّلَِبنَُّ�مۡ  ٖف ِخَ�

ُ
 َوَ�

 َ�ۡ
َ
ْ  ٤٩ عِ�َ أ ۖ  َ�  قَالُوا ٓ  َضۡ�َ  .]۵۰-۴۹شعرا: ال[ ﴾٥٠ ُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا إَِ�ٰ  إِ�َّا
که به شما اجازه دھم به او ایمان آوردید؟! مسلمًا او  آیا پیش از آن«(فرعون) گفت: «

که سحر را به شما یاد داده است، پس به زودی خواھید دانست!  بزرگتر شماست
کنم، و ھمة شما را به دار  ھایتان را به عکس یکدیگر قطع می تان و پا دستان

 .»گردیم باکی نیست، ما به سوی پروردگار مان باز می«گفتند: ». آویزم می
محروم سازد  فرعون با کشتن اولین گروه از مؤمنان خواست که امتش را از ھدایت

تواند قدرت و کبریایی  می برد که از این طریق و راه نشر ایمان را سد کند و گمان می
اما او در این  .خود را در زمین حفظ کند و ھمچنان به بردگی گرفتن قومش ادامه دھد

دنیا به مجازات غرق شدن در آب مبتال شد و در آن دنیا از بھشت محروم گردید و در 
 او اھل جنھم شد که خداوند به اھالی آن چنین فرموده است: .شدآتش جاودانه 
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ْ ٱ﴿ بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى  ۡدُخلُٓوا
َ
ِ�نَ ٱ�  .]۷۶غافر: [ ﴾٧٦لُۡمَتَكّ�ِ

از درھای دوزخ داخل شوید و جاودانه در آن جا  )شود می به کافران دستور داده(«

 .»بمانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاھی است
او باشد وارد بھشت  ای از تکبر در قلب کس که ذرهھر«فرموده است:  جپیامبر 

 .)١(»نخواھد گردید
ھدایت  چگونه ممکن است که متکبران وارد بھشت شوند، در حالی که مانع رسیدن

 ...شوند می ضعفانبه قلوب مست

ۡوَزارَُهۡم َ�ِمَلٗة يَۡوَم ﴿
َ
ۡوَزارِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱِ�َۡحِملُٓواْ أ

َ
ِينَ ٱَوِمۡن أ َّ�  �َ

َ
يُِضلُّوَ�ُهم بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� �

 .]۲۵نحل: ال[ ﴾٢٥َسآَء َما يَِزُرونَ 
باید آنان در روز قیامت، بار گناھان خود را (به سبب پیروی نکردن از پیغمبر) به «

تمام و کمال بر دوش کشند و ھم برخی از بار گناھان کسانی را حمل نمایند که 

 .»اند بدون (دلیل و برھان) گمراه ساختهایشان را 

ِينَ ٱَ�ُقوُل ﴿ ْ ٱ �َّ ِيَن  ۡسُتۡضعُِفوا ْ ٱلِ�َّ وا نُتۡم لَُكنَّا ُمۡؤِمنِ�َ  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
 .]۳۱[سبأ:  ﴾لَۡوَ�ٓ أ

گویند: اگر شما نبودید (و ما  می ه مستکبران و باالدستانمستضعفان و زیردستان، ب«

 .»شدیم) می دیم (و اکنون رستگارورآ می ما ایمان کردید) نمی را گمراه
ودانه اآنان امت خود را از نعمت ھدایت محروم ساختند و بدین سبب مستحق ج

ھایشان از آنان انتقام بگیرند و مسئولیت کفر و  شدن در آتش گردیدند و باید امت
 .پناھان را بر دوش کشند بی درماندگی آن

طلبی و  هآثار سوئی مانند خودپسندی، کینه، حسادت، ریا، جھالت، خودستایی، جا
ا از نگاه شود، انسان ر می تکبر حاصل ی دست درازی به حقوق دیگران، که در نتیجه

صحیح، تفکر درست، روش معتدل و کسب علم الھی و پی بردن به اھداف تعالیم دینی 
 خدای متعال چنین فرموده است: .دارد می و احکام آن باز

ۡ�ُِف َ�ۡن َءاَ�ِٰ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَسأ وَن ِ�  �َّ ُ �ِض ٱَ�َتَك�َّ

َ
 .]۱۴۶عراف: اال[ ﴾ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�

، حدیث شماره ۳۵۱، ص ۴ج د، السنن،و ابوداو ۹۱، حدیث شماره ۹۳، ص ۴ج مسلم، الصحیح، -١
 . لفظ حدیث از ابوداود است.۴۰۹۱
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ورزند، از آیات خود باز  به نا حق در روی زمین تکبر میبزودی کسانی را که «

 .»دارم می
گردد و شخصیتش در نظرش بزرگ  می انسان متکبر در ارزشیابی خود دچار افراط

 رسد که نزدیک است غیر از خود کسی را نبیند و چنین میجای  به کند و می جلوه
دینی یونان باستان خود را که بزرگان  گونه جنس بشر نیست، ھمان پندارد که او از می

ی تصورات باطل آنان بود. پس از آن این  کردند که ساخته می به خدایانی منسوب
ھای غربی رسوخ کرد و معتقد شدن که خون  ی باطل قرون وسطی به میان امت عقیده

 ھم تفاوت دارد، برخی از آنھا مقدس و برخی دیگر پست است.ھا با  و رگ انسان
تفکرات باطل سالم نمانده  کجای جھان تا اکنون از تأثیرات اینھیچ ملتی در ھیچ 

از آنان را متوجه بطالن این عقیده ی  چند که رشد عقالنی بشر گروه بسیاراست ھر
 نموده است.

خدای متعال ھنگام به تصویر کشیدن وضعیت کسانی که در عبادت اشخاص 
 ماید:فر می شمارند می شوند و منزلت آنان را بزرگ می گرفتار

ا ُهم بَِ�ٰلِغِيهِ ﴿  .]۵۶غافر: [ ﴾إِن ِ� ُصُدورِهِۡم إِ�َّ كِۡ�ٞ مَّ
 .»رسند نمی ھایشان جز برتری جوئی نیست و ھرگز ھم به برتری در سینه«

 انجامد: می کبر به قدرت طلبی و ستم به دیگراناز ھمین روست که ت

ُ ٱَكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع ﴿ ٖ َجبَّارٖ  �َّ ِ قَۡلِب ُمَتَكّ�ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۵[غافر:  ﴾َ�َ

نھد (و حس  باشد، مھر می وبین و زورگخداوند بر ھر دلی که خود بزرگگونه  این«

 .»گیرد) تشخیص را از آن می
تر گردد، شخص متکبر بیشتر  این مرض (یعنی عبادت اشخاص) بزرگھر اندازه که 
 گفتند: می بدین خاطر بود که قوم نوح به او .پردازد می به تحقیر دیگران

َبَعَك ٱَوَما نََرٮَٰك ﴿ ِينَ ٱإِ�َّ  �َّ َراذُِ�َا بَادَِي  �َّ
َ
يِ ٱُهۡم أ

ۡ
أ  .]۲۷ھود: [ ﴾لرَّ

بینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه فکر و ساده لوح ما (به تو نگرویده) و  می ما«

 .»از تو پیروی نکرده است
به خیر بر آنان پیشی بگیرند یابی  دست یابی و دیگران در ھدایت کهم نوح از اینقو

ھانی، ثروت ھنگفت، و سلطه ھای مادی ھمچون قدرت ج ناخشنود بودند. آنان به معیار
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این اخالق  برای آنان توضیع داد که ÷ کردند، اما نوح مردم را ارزیابی می و مقام،
 :ا تحقیر کنندناقص و استکبار آنان است که باعث شده دیگران ر

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ِ ٱَوَ�ٓ أ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل إِّ�ِ َملَٞك َوَ�ٓ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�ُيُنُ�ۡم لَن يُۡؤ�َِيُهُم 
َ
ِيَن تَۡزَدرِٓي أ قُوُل لِ�َّ

َ
ُ ٱأ َّ�  ۖ� ُ ٱَخۡ�ً َّ�  ٓ نُفِسِهۡم إِّ�ِ

َ
ۡعلَُم بَِما ِ�ٓ أ

َ
أ

َِّمَن  ٰلِِم�َ ٱإِٗذا ل  .]۳۱ھود: [ ﴾٣١ل�َّ
دانم، و  ھای الله نزد من است، و غیب ھم نمی گویم که گنج من به شما نمی و«

آیند، الله  که در نظر شما حقیر می گویم کسانی ام، و (نیز) نمی گویم که من فرشته نمی
گاه داد، الله به آنچه در دلھا خیری نخواھد  به آن تر است، (و اگر  ھای  آنان است آ

 .»ھا را طرد کنم) قطعًا آنگاه از ستمکاران خواھم بود آن
 و گمان دت محمدی جزو متکبران زمین بودنثسران قریش نیز در زمان بع

ان مقدم ھای دنیوی آنان این حق را به آنان داده که ھمواره بر دیگر بردند دارائی می
از آنان به اسالم گرویدند، با تمسخر چنین  ، پیشنفاعگاه که مستضند پس آنباش

 گفتند:

ُؤَ�ٓءِ َمنَّ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ْ أ َُقولُٓوا ُ ٱَوَ�َ�ٰلَِك َ�َتنَّا َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ّ�ِ لَۡيَس  �َّ

َ
� ۗٓ َعلَۡيِهم ّمِۢن بَۡينَِنا

ُ ٱ ۡعلََم بِ  �َّ
َ
ِٰكِر�نَ ٱبِأ  .]۵۳نعام: اال[ ﴾٥٣ل�َّ

ھا  ھستند که  آیا این«ھا را با بعض دیگر آزمودیم؛ تا بگویند:  و این چنین بعضی از آن«
آیا الله به » الله از میان ما بر آنان منت نھاده (و نعمت ھدایت بخشیده)است؟!

 .» سپاسگزاران داناتر نیست؟
شان را با  که رابطه خواستند می جبه ھمین خاطر برخی از آنان از رسول خدا 

ن ند که چگونه ممکگفت می ضعفان قطع کند و ھمراه اینان دعوتش را پیش برد ومست
است کسانی مانند ابو جھل و ولیدبن مغیره با کسانی ھمچون بالل و عمار و صھیب 
ھمنشین شوند!! اما خدای متعال پیامبرش را امر کرد که حقیقت را به صراحت به آنان 

 ن بداند:اعالم نماید و عزت را فقط از آن مسلما

ِينَ ٱَوَ� َ�ۡطُردِ ﴿ َّ�  ِ َما َعلَۡيَك ِمۡن  ۖۥ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ءٖ َ�َتۡطُرَدُهۡم َ�َتُكوَن مَِن  ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم ّمِن َ�ۡ ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ

ٰلِِم�َ ٱ  .]۵۲نعام: اال[ ﴾٥٢ل�َّ
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خواھند  خوانند (و) خشنودی او را می کسانی را که صبح و شام پروردگارشان را میو «
ھا بر توست و نه چیزی از حساب تو بر  (از خود) دور مکن، نه چیزی از حساب آن

 .»ھا را طرد کنی از ستمکاران خواھی بود ھا؛ پس اگر آن آن
شخص صاحب رسالت  دِ این بار آنان را واداشت که در حقانیت خو یاناما تکبر قریش

 نیز تردید بنمایند و بگویند:

ٰ رَُجٖل ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱَوقَالُواْ لَۡوَ� نُّزَِل َ�َٰذا ﴿  .]۳۱زخرف: ال[ ﴾٣١َعِظي�ٍ  ۡلَقۡرَ�تَۡ�ِ ٱَ�َ
 .»چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شھر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشد«

گویا این حق آنان است که شخصی را برای نامزدی رسالت به خداوند معرفی 
انگیخته ھدایت ما بر آیا خداوند یک جوان یتیم را برای«گفتند:  می باد خودنمایند. و 

ثروتمند وبزرگ ھمچون ولیدبن مغیره و  است؟ در حالی که در میان ما دو مرد
 شان داد: نه پاسخگو و خداوند این »ابومسعود ثقفی وجود دارد؟

ِعيَشَتُهۡم ِ� ﴿ ُهۡم َ�ۡقِسُموَن رَۡ�ََت َرّ�َِكۚ َ�ُۡن قََسۡمَنا بَۡيَنُهم مَّ
َ
ۡ�َياۚ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱأ َوَرَ�ۡعَنا  �ُّ

ۗ َورَۡ�َُت َرّ�َِك َخۡ�ٞ  ا َتَِّخَذ َ�ۡعُضُهم َ�ۡعٗضا ُسۡخرِّ�ٗ َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ
ا َ�َۡمُعونَ   .]۳۲زخرف: ال[ ﴾٣٢ّمِمَّ

ھا را در  کنند؟! ما روزی (و معیشت) آن ھا رحمت پروردگارت را تقسیم می آیا آن«
ردیم، و بعضی را بر بعضی (درجات و) برتری دادیم، تا شان تقسیم ک زندگی دنیا میان

بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند، و رحمت پروردگارت از (تمام) آنچه گرد 

 .»آورند، بھتراست می
گفتند  بدین ترتیب تکبر، اینان را به پستی و دیگران را که ندای داعی خدا را لبیک

 .)١(»دردا نماید، بلند و واالیش می برای خداوند تواضعکس که ھر« ساند:به واال مقامی ر
ی پاداش داده و  وعده کنند  می قرآن به کسانی که از استکبار در زمین خودداری

 :استفرموده

ارُ ٱتِۡلَك ﴿ � ِ�  �ِخَرةُ ٱ �َّ ِيَن َ� يُِر�ُدوَن ُعلُّوٗ �ِض ٱَ�َۡعلَُها لِ�َّ
َ
 ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱَوَ� فََساٗدۚ� وَ  ۡ�

 .]۸۳قصص: ال[ ﴾٨٣لِۡلُمتَّقِ�َ 

 .۲۵۸۸، حدیث شماره ۲۰۰۱، ص ۴ج مسلم، صحیح، -١
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دھیم که نه خواھان برتری  (آری) این سرای آخرت را (فقط) برای کسانی قرار می«

 .»جویی ھستند و نه خواھان فساد، و سرانجام نیک برای پرھیزگاران است

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ� َجَرَم أ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَنۚ إِنَّهُ  �َّ  ﴾٢٣لُۡمۡسَتۡكِ�ِ�نَ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ

 .]۲۳نحل: ال[
گمان  داند، بی کنند؛ می دارند، و آنچه را آشکار می قطعًا آنچه را پنھان می«

 .»اومستکبران را دوست ندارد
استکبار در زمین غالبًا راه و روش قدرتمندان و ثروتمندان و گاھی نیز خصلت 

 .واعظان بلیغ و یا مؤلفان تواناستگرا یا علمای فقیه یا زاھدان قشری
ی یکی از مفاھیم برتری و واالیی  گیرندهبر ھر صفت ذاتی یا خصلت اکتسابی که در

باشد ممکن است که صاحب خود را به استکبار مبتال سازد، مگر این که ایمان بر آن 
در ھا و معانی خود تسلیم نماید و  ی دینی آن را در برابر ارزش حکم براند و عقیده

جانب خداوند از  ینعمت ھای خود را صفات است، توانائی نتیجه، فردی که دارای آن
خداوند به  .بداند و به شکر و تواضع در برابر او و افتادگی در قبال مردم بپردازد

 ی خود چنین توصیه فرموده است: بندهترین  محبوب

ۡعَنا بِهِ ﴿ نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم وَ  ۦٓ َ� َ�ُمدَّ
َ
 ۡخفِۡض ٱأ

 .]۸۸حجر: ال[ ﴾٨٨َجَناَحَك لِۡلُمۡؤِمنِ�َ 
ھایی  ھا و متاع دنیوی) که گروه (پس) ھرگز چشم خود را به (سوی) آنچه (از نعمت«

ھا غمگین نباش، و بال (شفقت)  ایم، نیندوز، و بر آن از آنان را از آن بھرمند ساخته

 .»ھا فروتن باش) د را برای مؤمنان فرود آر (و نسبت به آنخو
ھایی گوناگون برای ما به تصویر  قرآن جریان استکبار در زمین را در قالب داستان

 یھای مختلف کبر در ھر زمانی بر آنھا ممکن باشد و انسان کشیده تا امکان قیاس حالت
شناخت خود نایل آید، که مستکبر  نمونه به خود تطبیق دھد و بهترین  خود را بر نزدیک

است متقی؟ داستان قارون که یکی از افراد قوم موسی بود و بر آنان تجاوز و استکبار نمود 
ھاست. او معتقد بود که ثروت ھنگفت او ناشی از قدرت شخص اوست!! و آن  از ھمین نمونه

 کند: یم دانست. قرآن از زبان او چنین نقل نمی را نعمتی از جانب پروردگار
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وتِيُتهُ ﴿
ُ
َمآ أ نَّ  ۥقَاَل إِ�َّ

َ
َو لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
ٰ ِعۡلٍ� ِعنِدٓي� أ َ ٱَ�َ ۡهلََك ِمن َ�ۡبلِهِ  �َّ

َ
ِمَن  ۦقَۡد أ

ۚ َوَ� �ُۡ�  ۡلُقُرونِ ٱ ٗعا ۡ�َ ُ�َ�ۡ
َ
ٗة َوأ َشدُّ ِمۡنُه قُوَّ

َ
ُل َعن ُذنُو�ِِهُم  َٔ َمۡن ُهَو أ

 .]۷۸قصص: ال[ ﴾٧٨لُۡمۡجرُِمونَ ٱ
تنھا به سبب دانشی که نزد من است آن (مال و ثروت) به من داده «(قارون) گفت: «

دانست که الله پیش از او اقوامی را ھالک کرد که از او  آیا او نمی» شده است

 .»شوند شان پرسیده نمی نیرومندتر و ثروتمندتر بودند؟! و مجرمان از گناھان
با کبکبه و مظاھر قومش بود، زیرا  ضعیِف  یھا اما قارون مصدر فتنه برای انسانی

ای واال  ی ثروت خود، آنان را دچار شگفتی کرده بود و نزد آنان به الگو و نمونه فریبنده
 خدای تعالی فرموده است: .تبدیل شده بود

ٰ قَۡوِمهِ ﴿ ِينَ ٱقَاَل  ۦۖ ِ� زِ�نَتِهِ  ۦفََخَرَج َ�َ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱيُرِ�ُدوَن  �َّ َ�ٰلَۡيَت َ�َا ِمۡثَل  �ُّ
وِ�َ َ�ُٰروُن إِنَّهُ 

ُ
و َحّظٍ َعِظي�ٖ  ۥَمآ أ  .]۷۹قصص: ال[ ﴾٧٩َ�ُ

قارون با تمام زینت خود، در برابر قوم خویش نمایان گردید (و زر و زیور و قدرت و «
طلب زندگی دنیا بودند، گفتند:  عموم قرار داد) آنان که معرضشوکت خویش را در 

داشتیم. (چه ثروت  ھم می به قارون داده شده است. ماکه  ییزھایای کاش! ھمان چ

 .»ی بزرگی است چه جاه و جاللی) واقعًا او دارای بھرهو سرشاری 
شان به  کند که نگاه ن صحنه، داستان گروھی را عرضه میقرآن دقیقًا پس از بیان ای

 :دھند می به ثواب پروردگار ندا سریابی  دست تر است و برای افقی گسترده

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ وتُواْ  �َّ
ُ
ِ ٱَوۡ�لَُ�ۡم ثََواُب  ۡلعِۡلمَ ٱأ َخۡ�ٞ لَِّمۡن َءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحاۚ َوَ�  �َّ

ٮَٰهآ إِ�َّ  ونَ ٱيُلَقَّ ُ�ِٰ  .]۸۰قصص: ال[ ﴾٨٠ل�َّ
وای بر شما! ثواب الله برای «ھا داده شده بود، گفتند:  که دانش به آن و کسانی«

ایمان آورد و کار شایسته انجام دھد بھتر است، و آن (سخن را کسانی) جز که  کسی

 .»»پذیرند صابران نمی
 دھد: می اما مسیر حرکت قارون رو به کجا بود؟ خداوند چنین پاسخ

﴿ ِ وَ�ٰ ب ْ ٱفَ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱَوَ�ُٰروَن َوفِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰنۖ َولََقۡد َجآَءُهم مُّ وا �ٱِ�  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
 ِض ۡ�

 .]۳۹عنکبوت: ال[ ﴾٣٩َوَما َ�نُواْ َ�ٰبِقِ�َ 
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 شان (ما گول خوردگان زر و روز، یعنی) قارون و فرعون و ھامان را (نیز به گناھان«
ل و براھین روشن به سراغ آنان رفت، اما کردیم). موسی با دالئ نشاو نابودگرفتیم 

نتوانستند پیشی بگیرند و (از ایشان در زمین استکبار و برتری جویی کردند، ولی 
ما ھر یک از اینھا را به . دست خدا بگریزند و خویشتن را از عذاب او برھانند)

 .»گرفتیم) شان گناھان
 فرماید: می تا آن جا که

َخۡذنَا بَِذ�بِهِ ﴿
َ
َخَذتُۡه  ۦۖ فَُ�ًّ أ

َ
ۡن أ ۡرَسۡلَنا َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مَّ

َ
ۡن أ  ۡيَحةُ لصَّ ٱفَِمۡنُهم مَّ

ۡن َخَسۡفَنا بِهِ  �َض ٱَوِمۡنُهم مَّ
َ
ۡغَرۡ�َناۚ َوَما َ�َن  ۡ�

َ
ۡن أ ُ ٱَوِمۡنُهم مَّ ِ�َۡظلَِمُهۡم َوَ�ِٰ�ن  �َّ

نُفَسُهۡم �َ 
َ
 .]۴۰عنکبوت: ال[ ﴾٤٠ۡظلُِمونَ َ�نُٓواْ أ

ھا طوفانی از  ھا را به (کیفر) گناھش گرفتیم، پس بر بعضی از آن آنگاه ھر یک از آن«
ھا را صیحه (=  بانگ مرگبار) فرو گرفت، و بعضی را  سنگریزه فرستادیم، و بعضی از آن

ھا ستم نکرد، و لیکن  در زمین فرو بردیم، و بعضی را غرق کردیم، و الله ھرگز به آن

 .»کردند ھا (خود) بر خویشتن ستم می آن
بود و ای از یک شخص ثروتمند مستکبر و منکر فضل و نعمت خدا  قارون نمونه

ی واالی جاھالن و آن الگوی نااھالن از  او فرو رفتن در زمین بود تا آن نمونه سرانجاِم 
ی دیگری بود برای  فرو رفتن قارون ھم در زمین نشانه .عرصه وجود ساقط شود

نمودند و ثواب  می کسانی که خطر انکار نعمت خدا و استکبار بر مردم را تبیین
 فرماید: می خداوند چنین .شدند می پروردگار را یادآور

�َض ٱَو�َِدارِهِ  ۦفََخَسۡفَنا بِهِ ﴿
َ
ونَهُ  ۥَ�َما َ�َن َ�ُ  ۡ� ِ ٱِمن ُدوِن  ۥِمن فَِئةٖ يَنُ�ُ َوَما  �َّ

ۡصَبَح  ٨١لُۡمنَتِ�ِ�نَ ٱَ�َن ِمَن 
َ
ِينَ ٱَوأ ۡواْ َمَ�نَهُ  �َّ ِ  ۥَ�َمنَّ ۡمِس ٱب

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ�ُقولُوَن َوۡ�َ�أ

َ ٱ نَّ  ۦِمۡن ِعَبادِهِ  لَِمن �ََشآءُ  لّرِۡزَق ٱ يَۡبُسُط  �َّ ن مَّ
َ
ۖ لَۡوَ�ٓ أ ُ ٱَو�َۡقِدُر َعلَۡيَنا َ�ََسَف  �َّ

نَّهُ 
َ
 .]۸۲-۸۱قصص: ال[ ﴾٨٢ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح  ۥبَِناۖ َوۡ�َ��

ای نداشت که او را در  اش را به زمین فرو بردیم، و گروه و دسته ا او را و خانهپس م«
را  تنوانست خویشتخدا یاری دھند (و وی را از عذاب الھی برھاند)، و خود نیز نبرابر 

ھنگامی که این صحنه (او باشند، جای  به کردند می کمک کند. آنان که دیروز آرزو
از بندگانش که ھرکس  را برای وای! انگار خدا روزی دلخراش را دیدند) گفتند:

 گرداند (و می بخواھد روزی را تنگ و کمکه ھرکس  و برای دھد می سترشگبخواھد 
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آزمایش  ی چرا ما از این واقعیت غافل بودیم که داشتن و نداشتن مادیات، وسیله
فرمود، آرزوی  نمی نھاد و (تفصیل نمی مردمان است و بس؟!) اگر خداوند بر ما منت

 روکرد، و امروزی ھمچون قارون) ما را (به دل زمین) ف می دیروزی ما را برآورده
-گردند (و حتم عذاب خدا دیر یا زود گریبان برد. وای! انگار کافران رستگار نمی می

 .»شود گیرشان می
کند و قوم  ای از استکبار جمعی ناشی از قدرت را نیز برای ما بیان می قرآن نمونه

ھای خدا ھمان  آورد. علت استکبار آنان و انکار نعمت می عاد را در این زمینه مثال
 نمودند: می دی واالیی بود که رھبرانی ستمگر آن را ھدایتتوان ما

ا َ�دٞ فَ ﴿ مَّ
َ
ْ ٱفَأ وا �ِض ٱِ�  ۡسَتۡكَ�ُ

َ
نَّ  ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
َشدُّ ِمنَّا قُوَّةًۖ أ

َ
َوقَالُواْ َمۡن أ

َ ٱ ِيٱ �َّ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗةۖ َوَ�نُواْ � �َّ
َ
 .]۱۵فصلت: [ ﴾١٥َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدونَ َخلََقُهۡم ُهَو أ

تر  چه کسی از ما نیرومند«اما (قوم) عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند، و گفتند: «
ھا ھمواره  ھا نیرومندتر است؟! و آن که آنان را آفریده از آن آیا ندیدند الله ذاتی» است؟!

 .» کردند آیات ما را انکار می
﴿ ۖ ْ �َوتِۡلَك َ�دٞ ْ ٱوَ  ۥَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم وََعَصۡواْ رُُسلَهُ َجَحُدوا َبُعٓوا ِ َجبَّاٍر َعنِيدٖ  �َّ

ۡمَر ُ�ّ
َ
 ٥٩أ

تۡبُِعواْ ِ� َ�ِٰذهِ 
ُ
ۡ�َياٱَو� َ� ُ�ۡعٗدا ّلَِعادٖ  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱلَۡعَنٗة َو�َۡوَم  �ُّ

َ
َ�ٓ إِنَّ َ�ٗدا َ�َفُرواْ َر�َُّهۡمۗ �

َ
�

 .]۶۰-۵۹ھود: [ ﴾٦٠قَۡوِم ُهو�ٖ 
و این (قوم) عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند، و از پیامبران او نافرمانی «

ھا در این دنیا و (نیز) روز  کردند، و از فرمان ھر سرکش دشمن حق، پیروی کردند. آن
گاه باشید که (قوم) عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند،  قیامت، لعنت به دنبال دارند، آ

 .»عاد، قوم ھود دوری (و ھالکت) بادھان! بر 
ھایی بزرگ و  قدرت آنان در اندام .عاد نمودی از قدرت مستکبر در زمین بود

ھایی محکم و تمدنی مادی تجسم یافته بود، اما در میان آنان خبری از تمدن  خانه
نظیر، آنان را به طغیان و فساد  بی ھای ایمانی نبود، در نتیجه، آن قدر روحی و ارزش

 ی این استکبار چه شد؟ اما نتیجه .در زمین وادار نمود
 دھد: می گونه پاسخ قرآن این

لَۡم تََر َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بَِعادٍ ﴿
َ
لَۡم ُ�ۡلَۡق ِمۡثلَُها ِ�  لَِّ� ٱ ٧ۡلِعَمادِ ٱإَِرَم َذاِت  ٦�

ِينَ ٱَوَ�ُموَد  ٨ۡ�َِ�ٰدِ ٱ ۡخرَ ٱَجابُواْ  �َّ ِ  لصَّ ۡوتَادِ ٱَوفِۡرَعۡوَن ذِي  ٩لَۡوادِ ٱب
َ
ِينَ ٱ ١٠ۡ� َطَغۡواْ  �َّ
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واْ �ِيَها  ١١ۡ�َِ�ٰدِ ٱِ�  ُ�َ�ۡ
َ
إِنَّ  ١٣فََصبَّ َعَلۡيِهۡم َر�َُّك َسۡوَط َعَذاٍب  ١٢ۡلَفَسادَ ٱَفأ

 .]۱۴ -۶فجر: ال[ ﴾١٤لِۡمۡرَصادِ ٱَر�ََّك َ�ِ 
(ھمان عاد) ارم که (ای پیامبر) آیا ندیدی که پروردگارت با (قوم) عاد چه کرد؟  «

ھا (و قامت بلند) بودند. که ھمانند آن در شھرھا آفریده نشده بود. و (نیز  دارای ستون
تراشیدند (و برای خود  ھای سخت را از (کنار) وادی می ھایی که صخره قوم) ثمود، آن

که در  ھا و سپاه). (ھمان) کسانی ھا (شکنجه ساختند)؟ و فرعون صاحب میخ خانه می
ھا بسیار فساد به بار آوردند. آنگاه  ا طغیان (و سرکشی) کردند. پس در آنھ شھر

 .». گاه است پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنان فرو آورد. یقینًا پروردگار تو در کمین
َ�ٍ َ��َِيةٖ ﴿ ْ بِرِ�ٖح َ�ۡ ۡهلُِكوا

ُ
ا َ�دٞ فَأ مَّ

َ
َرَها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع َ�َاٖل َوثََ�ٰنَِيَة  ٦َوأ َسخَّ

ۖ َ�َ�َى  يَّاٍ� ُحُسوٗما
َ
ۡعَجاُز َ�ٍۡل َخاوِ�َةٖ  ۡلَقۡومَ ٱ�

َ
ُهۡم أ َّ�

َ
َ�ٰ َك� َ�َهۡل تََرٰى  ٧�ِيَها َ�ۡ

 .]۸-۶: ةحاقال[ ﴾٨لَُهم ّمِۢن بَا�َِيةٖ 
قوم عاد به وسیله تندباد سرد و سرکش و پرسر و صدای ویرانگری نابود شدند.  و«

 ی بر آنان گمارد. (اگر در آن جاپخداوند چنین تندبادی را ھفت شب و ھشت روز پیا
ھای  انگار تنه اند و دیدی که روی زمین افتاده بودی) در این مدت مردمان را می می

بینی که از ایشان بر جای مانده  می کسی رادرختان خرمایند. آیا  خالیپوک و تو

 .»باشد
حسب و  ،زیبایی ،ثروت ،ھای استکبار در قدرت [اما مھم است بدانیم] که انگیزه

ی آن به میان مردانی نیز نفوذ  شود، بلکه دامنه نمی مقام و فراوانی تعداد خالصه ،نسب
و آموزش آداب دین و  مساوات میان مردم و غم آنھا نشر روح تواضع و کند که ھّم  می

برند که برترین خالیق و  می برخی از آنان به خاطر تکبر گمان .احکام شرع است
 .پردازند می و برتری جویی بر آنان بندگان خدایند، پس به تحقیر مردمترین  مقرب

کنند و نه برای مردم  می آورند و نه به علم خود عمل می برخی از آنان به دنیا روی
گیری  نمایند، بلکه به خاطر کوچک شمردن مردم از آنان گوشه می خیرخواھی

که برخی از قرآن کریم به خاطر این .پردازند می مال دنیاآوری  کنند و به جمع می
علمای اھل کتاب به چنین صفاتی مبتال بودند، آنان را مورد سرزنش قرار داده و 

 فرموده است:
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ُخُذوَن َعَرَض َ�َٰذا  ۡلِكَ�َٰب ٱاْ فََخلََف ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َخۡلٞف َورِثُو﴿
ۡ
ۡدَ�ٰ ٱيَأ

َ
�ۡ 

تِِهۡم َعَرٞض ّمِۡثلُهُ 
ۡ
لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم ّمِيَ�ُٰق  ۥَو�َُقولُوَن َسُيۡغَفُر َ�َا �ن يَأ

َ
� ۚ ُخُذوهُ

ۡ
يَأ

ن �َّ َ�ُقولُواْ َ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
َ
ِ ٱأ ِيَن  �ِخَرةُ ٱ ارُ �َّ ٱَوَدرَُسواْ َما �ِيهِ� وَ  ۡ�َقَّ ٱ إِ�َّ  �َّ َخۡ�ٞ ّلِ�َّ

فََ� َ�ۡعقِلُونَ 
َ
 .]۱۶۹عراف : اال[ ﴾١٦٩َ�تَُّقوَنۚ أ

ی جانشین آنان شدند که وارث کتاب آسمانی (تورات) فبعد از آن، فرزندان ناخل«
ق به دنبال مادیات روان حپیروی از جای  به گشتند (اما بدان عمل نکردند. چرا که

گفتند (ان شاءالّله)  می به خود داشتند و می جھان دانی را دریافتشدند و) کاالی این 

 .»بخشیده خواھیم شد
بینند اما  می اطل رابکنند و  شناسند اما از آن پیروی نمی می ابرخی از آنان حق ر

 شمارند و چنین رفتاری از جانب آنان نوعی انکار پس از علم محسوب می آن را زشت
 مرتکب آن شدند و خداوند بر آنان ایراد گرفت:شود که علمای یھود ھم  می

ِينَ ٱ﴿ ۡ�َنآَءُهۡمۖ �نَّ فَرِ�ٗقا ّمِۡنُهۡم  ۥَ�ۡعرِفُونَهُ  ۡلِكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
َ
َكَما َ�ۡعرِفُوَن �

 .]۱۴۶: ةبقرال[ ﴾١٤٦َوُهۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َقَّ ٱَ�َۡكُتُموَن 
شناسند، چنانکه  ) را میایم او (پیامبر دادهکه به آنان کتاب (آسمانی)  کسانی«

دانند حق را  که می شناسند، و ھمانا گروھی از آنان در حالی فرزندان خود را می

 .»کنند کتمان می

ّ�َِك فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡ�َقُّ ٱ﴿  .]۱۴۷: ةبقرال[ ﴾١٤٧لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱِمن رَّ
 .»(ھمان است که) از جانب پروردگارت برایت آمده است حق دانند می در حالی که«

ا َجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ّمِۡن ِعنِد ﴿ ِ ٱَولَمَّ ٞق لَِّما َمَعُهۡم َوَ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل �َۡسَتۡفتُِحوَن  �َّ ُمَصّدِ
ِينَ ٱَ�َ  ْ بِهِ  �َّ ْ َ�َفُروا ا َعَرفُوا ا َجآَءُهم مَّ ْ َفلَمَّ ِ ٱفَلَۡعَنُة  ۦۚ َ�َفُروا َّ�  َ�َ

 .]۸۹: ةبقرال[ ﴾٨٩ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
کننده چیزھائی  ھا آمد که تصدیق که از طرف الله کتابی (= قرآن) برای آن و ھنگامی«

بود که با خود داشتند، و پیش از این بر کافران خواستار پیروزی بودند، پس چون آن 
د، پس لعنت الله بر ھا آمد، به او کافر شدن چه را که (از قبل) شناخته بودند، نزد آن

 .»کافران باد

 



 ٣٠٥ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

ِينَ ٱَمَثُل ﴿ ِلُواْ  �َّ ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمَثُل  ۡ�َِمارِ ٱُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل  �َّۡوَرٮٰةَ ٱُ�ّ
َ
َ�ِۡمُل أ

ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱ بُواْ � �َّ ِۚ ٱَ�ِٰت َكذَّ ُ ٱوَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  .]۵: ةجمعال[ ﴾٥ل�َّ
ف شدند، آنگاه برنداشتند آن را (یعنی: حق آن را ادا  َمَثل کسانی«

ّ
که به تورات مکل

کند (اما از آن چیزی  ھایی را حمل می نکردند) ھمچون خری است که کتاب
فھمد) چه بد است َمَثل گروھی که آیات الله را تکذیب کردند، و الله گروه  نمی

 .»کند ستمکاران ھدایت نمی
کند که او را دانشی  می بنی اسرائیل را نقلاز خداوند پس از آن داستان مردی 

طلبی و  ھا را رھا کرد و به دنیا ی داده بود، اما او آن علم و نشانهیھا آموخته بود و نشانه
 ھای آن مشغول شد: گمراھی

  تُۡل ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ ۡ�َبَعُه مِ  �َسلَخَ ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰه َءاَ�ٰتَِنا فَ  �َّ

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱۡنَها فَ� فََ�َن ِمَن  لشَّ

ۡخَ�َ إَِ�  ۥٓ َولَۡو ِشۡئَنالََرَ�ۡعَ�ُٰه بَِها َوَ�ِٰكنَّهُ  ١٧٥ۡلَغاوِ�نَ ٱ
َ
�ِض ٱأ

َ
 ۥَهَوٮُٰهۚ َ�َمَثلُهُ  �ََّبعَ ٱوَ  ۡ�

ٰلَِك َمثَ ۡلَ�ۡ ٱَكَمَثِل  ۡكُه يَۡلَهث� �َّ ۡو َ�ۡ�ُ
َ
ِينَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱُل ِب إِن َ�ِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ َّ� 

بُواْ � ُرونَ  ۡلَقَصَص ٱ ۡقُصِص ٱَ�ٰتَِناۚ فَ َكذَّ  .]۱۷۶-۱۷۵عراف: اال[ ﴾١٧٦لََعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
ھا بخوان سر گذشت کسی را که آیات خود را به او دادیم، آنگاه  و (ای پیامبر!) بر آن«

و اگر  ﴾۱۷۵﴿از آن جدا (و عاری) گشت، پس شیطان درپی او افتاد، و از گمراھان شد. 
بردیم، ولی او بسوی زمین (و  خواستیم (مقام و منزلت) او را با آن (آیات) باال می می

پستی گرایید) و از ھوای خویش پیروی کرد، پس مثل او چون دنیا) مایل شد (و به 
آورد، و اگر اورا  مثل سگ (ھار) است که اگر به او حمله کنی، زبان از دھان بیرون می

آورد، این مثل گروھی  به حال خود و اگذاری، (بازھم) زبانش را از دھان بیرون می
ھا) باز گوکن، شاید  را (بر آن ھا است که آیات ما را تکذیب کردند، پس (این) داستان

 .»بیندیشند
 و یا دیگران را حقیر پس شایسته نیست که انسان عالم به علم خود مغرور گردد

داند. بلکه باید برای مردم بال رحمت و تواضع بگسترد، برایشان خیرخواھی کند و از 
ھی خواھند در آینده گرو«فرموده است:  ج رسول خدا علم خدادادی به آنان بیاموزاند.

گویند: ما قرآن را  می کند. نمی ی آنان تجاوز خوانند اما از حنجره می آمد که قرآن را
گاهایم و چه کسی بیشتر  خوانده  جتر است؟ آن گاه نبی اکرم  از ما آن را خوانده یا بدان آ
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و فرمود: ای امت من آنان کسانی از شما خواھند بود و ھیزم  به این طرف رو کرد
 .)١(»خواھند گشتجھنم 

کافی است که برادر  برای بدبختی انسان شر ھمین مسئله«فرموده است:  جپیامبر 
 .)٢(»را کوچک شمارد مسلمانش

گر و زاھد  زمین کسانی ھستند که ظاھری اصالحگروھی دیگر از مستکبران 
عبادت و  سوی به برای رسیدن به ستایش مردم و جلب نظر آنان تدارند اما به شد

نمایشی خود حریصند. آنان به خاطر گم کردن نیت و ھدف صحیح و حب ظھور زھد 
کنند و ھنگام مراجعه مردم به آنان برای  می با آن مظھر زاھدانه، دیگران را تحقیر

-و بزرگ ھایشان را در اختیار گیرند و به تعظیم کنند اراده می سعی شانرفع نیازھای
ذلت کشانند. از وھب بن منبه نقل شده که داشت خود وادارشان سازند و آنان را به 

شمرده که باالترین صفت به اعتقاد او آن است را برای کمال عقل انسان برده صفت 
برای و ادب نیکوی او با ی مردم را از خود بھتر بداند و این نشانه تواضع او  که ھمه

 .)٣(مردم است
 فرموده است:گونه توصیف  ل بندگان زاھد و صادق خود را اینخدای متعا

ِينَ ٱوَ ﴿ �َُّهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعونَ  �َّ
َ
 .]۶۰مؤمنون: ال[ ﴾٦٠يُۡؤتُوَن َمآ ءَاتَواْ وَّقُلُو�ُُهۡم وَِجلٌَة �

را که در توان دارند، در حالی که آنچه  بخشند می کنند و اشخاصی که عطا می«
(از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته  استھایشان ترسان و ھراسان  دل

 .»گردند برمی (برای حساب و کتاب) شان خدایسوی  به نگردد) و به علت این که

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡشفُِقونَ  �َّ  .]۵۷مؤمنون: ال[ ﴾٥٧ُهم ّمِۡن َخۡشَيةِ َرّ�ِِهم مُّ
 .»کسانی که از خوف خدا در ھراس ھستند«

ھای  که لب دشب اسراء از کنار قومی عبور کردن در« ت:ھم فرموده اس جپیامبر 
بریدند، به جبرئیل گفتم: آنان چه کسانی ھستند؟ گفت: آنان  می خود را با قیچی

ھم آن را نقل  و بزار» االوسط«طبرانی ھم در ، و گفته: ۱۸۶، ص ۱ج ھیثمی، مجمع الزوائد، -١
 اند و رجال بزار ثقه ھستند. کرده

 .۲۵۶۴شماره ، حدیث ۱۹۸۶، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٢
 .۴۱، ص ۴ج ،ةابونعیم، الحلی -٣
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نمایند  موش میاکنند و خود را فر خطیبان امت تو ھستند که مردم را به نیکی امر می
 .)١(»کنند نمی کنند. آیا اندیشه می در حالی که کتاب خدا را تالوت

 به عامر شعبی که از علمای بزرگ تابعین بود گفته شد: ای عالم و دانشمند برای ما
عالم فقط کسی است که تھدیدھای پروردگار را بفھمد و « فتوایی بده. در پاسخ گفت:

 .)٢(»از او بترسد
 ی فتوا داد. حاضران گفتند: فقھای ما چنین یک بار حسن بصری در مورد مسئله

دار باشد، روز روزه بگیرد  فقیه کسی است که شب زنده ری گفت:گویند. حسن بص نمی
 .)٣(»و از دنیا رویگردان باشد

شود، مانند کسانی که از  می ھم در زمین ظاھر ھایی دیگر از استکبار گاھی نمونه
ند و روابط زسا می جویند و خود را به نسب دیگری متصل می نسب خود بیزاری
علت اصلی این رفتار، ثروت یا مقامی است که خداوند کنند که  می خویشاوندی را قطع

 داده اما خانواده و نزدیکان آنان فقیر و شکست خورده ھستند. انبا آن
مستکبران در  ھای ه پس انسان مؤمن باید از این بپرھیزد که جزو ھیچ یک از گرو

 :زمین نباشد تا مستحق خشم و غضب و نفرین پروردگار و محرومیت از بھشت نگردد

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ� َجَرَم أ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَنۚ إِنَّهُ  �َّ  ﴾٢٣لُۡمۡسَتۡكِ�ِ�نَ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ

 .]۲۳نحل: ال[
گمان  داند، بی کنند؛ می دارند، و آنچه را آشکار می قطعًا آنچه را پنھان می«

 .»اومستکبران را دوست ندارد

 .۲۳۹و  ۲۳۱و  ۱۲۰، ص ۳ج احمد، المسند، -١
 آمده است: عالم کسی است که از خدا بترسد. ۳۱۱، ص ۴ج ی ابونعیم، لیهدر ح -٢
 .۱۴۷، ص ۲ج مشابه روایت حلیه است، -٣

 

                                         



 

 

 

 

 فصل دوم: تالش برای پاکسازی جامعه

 بحث اول: پخش کردن گناه و بدی حرام است
 خدای تعالی فرموده است:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ ِ�ٞم ِ�  �َّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�َياٱَءاَمُنوا ُّ� 

ِ� ٱوَ  ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
َ
 .]۱۹نور: ال[ ﴾١٩َ�ۡعلَُم َوأ

دارند گناھان بزرگی (ھمچون زنا) در میان مؤمنان  می گمان کسانی که دوست بی«
داند  می دارند. خداوندپخش گردد، ایشان در دنیا و آخرت، شکنجه و عذاب دردناکی 

 .»دانید نمی و شما
آیات افک نازل شده که منافقان آن را برای متھم نمودن مادر  }}سایق{{این آیه در

نمود و در   برئهتبه فحشا بافته بودند. اما خداوند او را  لو مؤمنان، عایشه صدیقه 
ت منافقان، ی او از تھم برای تبرئه لعوض آن محنت و صبر و توکل زیبایی عایشه 

خوانند و از این طریق  می آیاتی از قرآن را نازل فرمود که مردم در طول زمان آن را
که مشخص است، عمومیت آیه گونه  ھمان آورند. اما میجای  به عبادت پروردگار خود را

ین توان آن را مخصوص سبب نزول آیه آن دانست. پس ا نمی شود و می در نظر گرفته
نھی فرموده است.  ی اسالمی ای در جامعه نوع فاحشهاز ترویج ھرآیه به طور عمومی 

ھای اخالقی و  ارزشو دارای الگوھای واال،  ارزشای با ی اسالمی جامعه زیرا جامعه
معیارھای شرعی خاص خود است و الزم است که از فحشا پاک و برای عبادت 

محقق ساختن انسانیت پروردگار و ارتقای انسان به مدارج کمال درونی و اخالقی و 
ناموسی،  بی واقعی و احترام به کرامت، مھیا باشد. بدون شک متھم نمودن مردم به

سخن رایج مجالس ترویج گفتارھای زشت و تجاوز به آبروی آنھا و غیبت آنان، اگر به 
زیادی به  زیرا نفس انسانی تمایل بسیار گذارد. می ندگان تأثیر منفیتبدیل شود بر شنو

د و چنین سخنانی نیز از عوامل فریب آن است. بیان این سخنان در جمع بدی دار
شود که شنوندگان به تقلید از این امر شر پرداخته و گاھی نیز موجب  می گاھی باعث

ھای  اگر اخبار و داستان بطور خاصگردد،  می تمایل آنان به دست چنین نمودن رذائل
گردد. از آن جھت که مسلمانان دارای آن رذائل در مجالس و محافل آنان، باب سخن 
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فرد جامعه  تریندارد و پایین شان به یک اندازه حرمت حقوق مساوی ھستند و خون
تواند در تالش باشد، پس حفظ کرامت و پاس  می عھده گرفتن مسئولیتبرای بر 

به  جدستورات پروردگار متعال و تبیینات رسول اکرم ترین  داشتن آبروی افراد از مھم
مسلمان کسی «شناسانده است: گونه  مسلمان کامل را این جرود. پیامبر  ار میشم

. در حقیقت مقصود این )١(»است که سایر مسلمین از زبان و دست او در آسایش باشند
مشروع  ھای حدیث بیان فضایل و شرط رسیدن به کمال است از طریق اجتماع خصلت

است که مردم از دست و زبان فرد در  ل آنئدر روان فرد ممکن است و یکی از آن خصا
 امان باشند.

خالف جوانمردی و ریزی مسلمان به حق ھم که باشد برشکستن حرمت و آبرو
که عیوب و گناھان مسلمان  استمراعات اولویت است، زیرا خداوند متعال امر فرموده

نشده  پوشانده شود، مخصوصًا اگر معروف به شر نباشند و فواحش آشکار از آنان دیده
داشته باشند الزم است ارزش ندانند، اما اگر چنین حاالتی  بی باشد و نصایح دیگران را

یب و دبیان گردد و به مسئولین مربوط معرفی گردند تا در راستای تأ برای مردم
ود خداوند اقدام الزم صورت ی گناه و تجاوز به حد بازداشتن آنان از آزار مردم و اشاعه

 گیرد. می
الب و افراد جوانمرد چنین باید باشد که خیر و نیکی بر جامعه اسالمی غ اصل قضیه

ھای پست و شرور اندک باشند تا شیوع و افشای گناھان کمتر  بسیار و انسانو نیکوکار 
به پوشانیدن عیوب مسلمانان اھل خیر و  جصورت گیرد. به ھمین دلیل رسول خدا 

تا کرامت و ارزش آنان محفوظ  استدهیاری کردن آن برای غلبه بر شیطان امر فرمو
 ملحق نگردند. منشانددی  و از صف نیکوصفتان به جرگه بماند

برادر مسلمان مسلمان «که فرمود:  استنقل نموده جاز رسول خدا  سابوھریره 
 نماید، تقوی این می سازد و نه تحقیرش می کند، نه او را رسوا می است، نه به او ظلم

و  -را تکرار نمود سه بار به سینه خود اشاره فرمود و این جملهدر این حال - جاست
له کافی است که برادر مسلمان خویش را تحقیر کند. أبرای مسلمان، شر ھمین مس

و  ۶۴۸۴شماره ، حدیث ۳۱۶و ص  ۱۱و  ۱۰، حدیث شماره ۵۳، ص ۱ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۴۱، حدیث شماره ۶۵، ص ۱ج مسلم صحیح،
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. )١(»جمله خون و مال و آبروی اواز حرام است،  انھای مسلمان بر دیگر رائیای د ھمه
م روابط امنیت بخش در صریحی برای وجوب برادری دینی و لزو پس این حدیث نص

 ال«تأکید شده است: گونه  له در حدیث زیر اینأیکدیگر است و این مس آنان با رفتارھای
َحُدُ�مْ  يُْؤِمنُ 

َ
ِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ  أ

َ
 از شما ایمانش کاملکدام  ھیچ« .)٢(»نِلَْفِسهِ  ُ�ِبُّ  َما أل

 .»درش ھم دوست بداردابرای بررا که برای خود دوست دارد آنچه  گردد تا زمانی که نمی
بلکه برای رساندن او به کاھد  نمی پس فرد مسلمان از حقوق برادر مسلمانش

چنین به او سخن کند، ھم می که در این باره دارد تالش فع مسئولیتیحقوقش و ر
نماید و ھرگاه به کمک او نیاز داشته باشد  نمی گوید و پاسخش را تکذیب نمی دروغی
دھد و  نفع او شھادت میھم با کردار و در صورت لزوم به  ھم با گفتار و دھد، می یاریش

نماید. در حدیثی  می کند و مردم را از آزار او منع در پیشگاه مردم از آبرویش دفاع می
و  استکه ذکر شد به طور وضوح از تجاوز به آبرو، اموال و خون مسلمین نھی شده

ر بر آنان به بھانه مقام یا ثروت یا علم و یا عبادت مسلمانان از تحقیر برادران خود و تکب
ی فحشا و اخبار منفی و تجاوز به آبروی مردم،  اند. خداوند در برابر اشاعه ممنوع شده

بر آنان است و  »حد قذف« اب دردناکی در دنیا نموده که عبارت از اجزایذتھدید به ع
 ھم برایشان آتش جھنم را در نظر گرفته است. در آخرت

پوشانند، خداوند نیز پاداشی از  می اما کسانی که عیوب و گناھان مسلمانان را
پوشاند. در حدیث  می شان را و در قیامت عیوب استجنس عمل برایشان مھیا فرموده

ی دیگری را در دنیا بپوشاند  ای که گناه بنده ھر بنده«شریف نبوی چنین آمده است: 
 .)٣(»پوشاند می خداوند نیز در قیامت گناھانش را

گردد. زیرا فردی  می پوشاندن گناھان دیگران گاھی موجب ایجاد انگیزه برای توبه
که شریف و پاکدامن است از خدشه وارد شدن به جوانمردی و کرامت خود در نظر 

کند که از عوامل بدنامی خود بپرھیزد و  گردد و ھمواره سعی می می ناخشنودمردم 
کوشد که  می کند و پوشیده بماند، از آن توبه می زشت از او سر زند و یاگر احیانًا عمل

 .۲۵۶۴، حدیث شماره ۱۹۸۶، ص ۴ج مسلم، صحیح، -١
 هر، حدیث شما۶۷، ص ۱ج ، و مسلم، صحیح،۱۳، حدیث شماره ۵۷، ص ۱ج بخاری، فتح الباری، -٢

۴۵. 
 .۲۵۹۰، حدیث شماره ۲۰۰۲، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٣
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دوباره آن را انجام ندھد، اما اگر انسان شروری از عمل او مطلع گردد و او را در انظار 
ھای پست و بدکاره به  دھد و ھمراه انسان می مردم رسوا سازد، کرامتش را از دست

 د.نافت می سرازیری ذلت
شود. مانند حالتی که برخی  گناھکار سبب انتشار خبر گناه میگاھی خود شخص 

پندارند و به گناھان و جسارتی که در شکستن  اد گناھکار،گناھان خود را ناچیز میافر
 کنند. این کار چه از روی اند، افتخار می ھای مردم و آبروریزی آنان داشته حرمت

شود که آنان اوامر خدا و  یف میتوصگونه  مباالتی باشد و چه از روی جھالت، این بی
و با این کار  اندخود را نادیده گرفته ی رسول را کوچک شمارده و حقوق عمومی جامعه

خدا و عذاب  و در قیامت مستحق خشم »حد قذف« خود را در دنیا مستحق مجازاِت 
که دوست  استگردانند که خداوند آن عذاب را به کسانی وعده داده می او دردناک

در  جی اسالمی به انتشار فحشا بپردازند. اکنون به حدیث رسول خدا  دارند در جامعه
اھند شد، غیر از کسانی که وی امت من بخشیده خ ھمه«دھیم:  می گوش فرا این زمینه

شوند و یکی از انواع گناھان علنی آن است که شخصی  به طور علنی، مرتکب گناه می
شود  اما صبح که بیدار می پوشاند، می دھد و خداوند گناھش را می شبانه گناھی انجام

گوید: فالنی من دیشب چنین و چنان کردم. او در حالی که خداوند  می به مردم
 .)١(»دارد این سخن حجاب خدا را از خود برمیگناھش را در شب پوشانده بود با 

من دختری  آمد و گفت: سمردی نزد عمر بن خطاب «شعبی روایت کرده که: 
داشتم که در جاھلیت زنده به گورش کردم، اما قبل از این که بمیرد از قبر بیرونش 

شد و  یی اسالم را دید و مسلمان شد. آن گاه مرتکب گناھ آوردیم. سپس دوره
مستوجب حد گردید. او به خاطر رسوایی حاصل شده تیغی برداشت تا خودکشی کند، 

و فقط توانست قسمتی از شاھرگ خود را بزند. ما او  اما رسیدیم و مانع این کار شدیم
ی نیکویی نمود و اکنون خواستگار دارد،  را مداوا کردیم و بھبود یافت و پس از آن توبه

گاه کنم؟عمر  تآیا خواستگارش را از سرگذش فرمود: آیا قصد داری گناھی را که  ساو آ
اگر یک نفر از مردم را از  خداوند بر او پوشانده و فاش نمایی؟! به خداوند سوگند

گردانم. اکنون برو و او را مانند  می ی عبرت مردمان اش مطلع سازی، تو را مایه گذشته

، ۲۲۹۱، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۶۰۶۹حدیث شماره  ،۴۸۶، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۲۹۹۰حدیث شماره 

 

                                         



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٣١٢

 .)١(»یک دختر با عفت و مسلمان شوھر بده
ای نیاز دارند که آنھا را الگوی خود قرار  ھای شایسته ھا و مثال مردم به چنین نمونه

ھای درخشان و  مختلف بر ترویج مفاھیم و نمونه دھند و الزم است که وسایل ارتباطی
واالی تمدن اسالمی تمرکز نمایند و ھدایت آسمانی را که دست فرد و جامعه را برای 

گیرد، برای مردم تبیین نمایند. اما بیان  می وصول به خوشبختی دنیا و قیامت
 ر دروغ وھای تھی از ایمان و ھدایت و انتشار اخبا ھای پست و توصیف شخصیت ارزش

زند و عامالن  می ی اسالمی دامن ی فحشا در جامعه اعتبار و کلمات زشت به اشاعه بی
 فرموده است: گیرند که می آن، مشمول این تھدید خداوند قرار

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةُ ٱُ�ِبُّوَن أ ِ�ٞم ِ�  �َّ

َ
ْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�َياٱَءاَمُنوا ُّ� 

ِ� ٱوَ  ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
َ
 .]۱۹نور: ال[ ﴾١٩َ�ۡعلَُم َوأ

در میان مؤمنان  (ھمچون زنا) یدارند گناھان بزرگ می گماه کسانی که دوستبی«

 .»پخش گردد، ایشان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی دارند
ی فحشا و ابراز  خردمند ثابت گشته که تمدن غربی به خاطر اشاعه یھا رای انسانب

که نابودی نھاد  استفتنه و گمراھی، جوامع خود را با خطرات جدی مواجه کرده
دزدی و قتل از نمودھای  خانواده و افزایش فرزندان نامشروع، افزایش جرایم جنسی،

قابله با این خطرات را ندارند  رھبران تمدن غربی اکنون توان م است. پراکنیاین فحشا 
زیرا رھبران اجتماعی، فکری و  –ی فحشا در جامعه است  خطراتی که ناشی از اشاعه-

خوردار نیستند یا این که ای پاکیزه بر سیاسی غرب از بینش کافی برای بنای جامعه
 خواھند: نمی چنین چیزی را

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َو�ُِر�دُ  �َّ
َ
ِينَ ٱ يُرِ�ُد أ َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ْ َمۡيً�  لشَّ ن تَِميلُوا

َ
أ

 .]۲۷نساء: ال[ ﴾٢٧َعِظيٗما
سوی  به خواھند (از حق دور شوید و می افتند، می و کسانی که دنبال شھوات راه«

باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف گردید و به کجروی بزرگی بیفتید (تا 

 .»ھمچون ایشان شوید)
خداوند برای حفاظت از نظافت جامعه، امر به معروف و نھی از منکر را تشریح 

 :استنموده و فرموده

 .۱۶۹ی عمر، ص  ابوجوزی، سیره -١
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﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

ۡ�َ�ُُهُم 
َ
 .]۱۱۰عمران: آل [ ﴾١١٠ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَوأ
اید (مادام که) امر به  شده ھا پدیدار شما بھترین امتی ھستید که به سود انسان«

 نمایید و به خدا ایمان دارید. و اگر اھل کتاب ایمان بیاورند، می معروف و نھی از منکر
برای ایشان بھتر است (از باور آئینی که برآنند، ولی تنھا عده کمی) از آنان با ایمانند و 

 .»بیشتر ایشان فاسق (و خارج از حدود ایمان و وظایف آن) ھستند
این آیه بر فضیلت امت اسالمی داللت دارد و بیان کرده که اگر امت به شروط امر 

خداوند ایمان داشته باشد، حفظ کرامت آن  به معروف و نھی از منکر عمل نماید و به

ُكنُتۡم َخۡ�َ ﴿که در مورد  استنقل شده سی پروردگار خواھد بود. از ابوھریره  بر عھده
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
مردم است و شما در حالی  گفته که: منظور بھترین مردم برای ﴾أ

 .)١(»کنید می د دین اسالماید آنھا را وار زنجیرھایی در گردن مردم انداخته که
روی منبر  که ایشان یو در حال آمد جامام احمد گفته است که: مردی نزد پیامبر 

بھترین مردم کسی است که قرآن «بودند پرسید: چه کسی از ھمه بھتر است؟ فرمود: 
کند، از منکر  می خواند، از ھمه باتقواتر است، بیشتر از ھمه امر به معروف می را بیشتر

 .)٢(»دھد ی رحم اھمیت بیشتری می نماید و به صله می نھی
ی  و ارزش واالی امت اسالمی داللت دارد این گفته ی دیگر که بر فضیلت آیه

 خداوند متعال است:

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿ َُكونُوا ٗة َوَسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 لرَُّسوُل ٱَو�َُ�وَن  �َّاِس ٱَوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 لرَُّسوَل ٱُكنَت َعَلۡيَهآ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع  لَِّ� ٱ ۡلقِۡبلَةَ ٱيٗد�ۗ َوَما َجَعۡلَنا َعلَۡيُ�ۡم َشهِ 
ٰ َعقَِبۡيهِ� �ن َ�نَۡت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ  ن يَنَقلُِب َ�َ ِينَ ٱِممَّ ۗ ٱَهَدى  �َّ ُ ُ ٱَوَما َ�َن  �َّ َّ� 

َ ٱِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  َّ�  ِ  .]۱۴۳: ةبقرال[ ﴾١٤٣لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  �َّاِس ٱب

 .۴۵۵۷، شماره ۳۲۴، ص ۸ج بخاری، فتح الباری، -١
اند و رجال آن ثقه  ، ھیثمی گفته: احمد و طبرانی آن را روایت کرده۴۳۲، ص ۶ج احمد، المسند، -٢

زند،  شده اما ضروری به عدالت آنان نمیھر چند در مورد برخی راویان آن انتقادی ھستند و 
 .۲۶۳، ص ۷ج مجمع الزوائد،
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شما را امت میانه قرار دادیم تا برمردم گواه باشید و پیامبر ھم بر شما وھمچنین «
و ما آن قبله ای را که بر آن بودی (قبله) قرار دادیم. مگر برای اینکه بدانیم  گواه باشد

ھای خود به عقب باز  که بر پاشنه کسینماید از  کسی را که از پیامبر پیروی می
ھا را ھدایت کرده دشوار است.  که الله آن گردد. و اگر چه این (حکم) جز بر کسانی می

وف ئگرداند، ھمانا الله نسبت به مردم ر و الله ھرگز ایمان (= نماز) شما را ضایع نمی

 .»مھربان است
 .)١(گزیدهسط طبق نظر ابن کثیر یعنی امت برامت و

اجری بزرگ  امتش را به ج با این توصیفات ھیچ جای تعجب نیست که پیامبر پس
 :استو ثوابی فراوان بشارت داده و فرموده

دیدم که گروه بسیار اندکی  یھا به من نشان داده شد، پیامبر ی امت ھمه«
 د و پیامبرانیدنیک یا دو نفر ھمراھش بو د، پیامبری دیگر دیدم که فقطدنھمراھش بو

و گمان بردم امت  ی بزرگ دیدمھایس دند که ھیچ پیروی نداشتند. در این ھنگامھم بو
من ھستند، اما گفته شد: آنان پیروان موسی و قوم او ھستند، اکنون به افق بنگر، و 
من نگریستم و سیاھی بزرگی دیدم. گفته شد: به افق دیگر بنگر، و من نگریستم و 

 ھفتاد ھزار نفر شان ه امت تو ھستند و ھمراهسیاھی بزرگی دیدم. گفته شد: اینان ھم
 .)٢(»شوند... می وجود دارد که بدون حساب و عذاب وارد بھشت

 آیا خشنود« به ما فرمود: جاز عبدالّله بن مسعود روایت است که گفت: پیامبر 
شوید که یک چھارم اھل بھشت شما باشید؟ ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود: آیا  نمی

ا تکبیر گفتیم. سپس فرمود: اما مشوید که یک سوم اھل بھشت باشید؟  نمی دخشنو
 .)٣(»من امیدوارم که شما نصف اھل بھشت باشید

ایمان  ته به صفکمت اسالمی داللت دارد به خاطر ایناین احادیث بر اجر بزرگ ا
خالف اھل ، امر به معروف و نھی از منکر موصوف است، برسوی او به خدا و دعوت به

که قرآن، آنان را به دلیل شانه خالی کردن از این مسئولیت مورد سرزنش قرار  کتاب
 داده و فرمود:

 . ۳۰۸، ص ۱ج ابن کثیر، مختصر تفسیر، -١
 .۲۲۰، حدیث شماره ۱۹۹، ص ۱ج مسلم، صحیح، -٢
 .۲۲۱، حدیث شماره ۲۰۰، ص ۱ج مسلم، صحیح، -٣
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نَكرٖ َ�َعلُوُهۚ َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ ﴿  .]۷۹: ةمائدال[ ﴾٧٩َ�نُواْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ
که فھم دین را به دست آورند و  استانی از امت امر فرمودهخدای متعال به مرد

 پروردگار مھیا باشند:سوی  به برای دعوت

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱَوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
َو�َۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَو�َأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  لُۡمنَكرِ� ٱ
ُ
 .]۱۰۴عمران: آل [ ﴾١٠٤لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ

گروھی باشند که (تربیت الزم را ببینند و قرآن و سنت و احکام باید از میان شما «
عوت به نیکی کنند و امر به معروف و نھی از منکر د شریعت را بیاموزند و مردمان را)

 .»نمایند، و آنان خود رستگارند
 ای دیگر ھم فرموده است: در آیه

ُهواْ ِ�َنفُِرواْ َكآفَّٗةۚ َفلَۡوَ�  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَوَما َ�َن ﴿ ََتَفقَّ ِ فِۡرقَٖة ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
 َ�َفَر ِمن ُ�ّ

 .]۱۲۲: ةتوبال[ ﴾١٢٢َوِ�ُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم َ�َۡذُرونَ  ّ�ِينِ ٱِ� 
ای بروند تا با تعلیمات اسالمی آشنا گردند، و  ای، عده قوم و قبیلهباید که از ھر «

 .»ی خود برگشتند آنان را بترسانند تا خودداری کنند قوم و قبیلهسوی  به ھنگامی که
ی امر به معروف و نھی از منکر در  بر این اساس امت اسالمی ھمواره به وظیفه

طول تاریخ، مخصوصًا در صدر اسالم اقدام نموده و افراد عامل در این صحنه به 
 اند: مختلفی تقسیم شده ھای گروه

و روش اصحاب و تابعین عمل نمودند و با  ناساس سنت پیشینیای از آنان برگروھ
و گفتار نرم و  ضع در برابر مخاطبانانیت درست و نصیحت خالصانه و صبر و تو

ھای اسالم و انحرافات ادیان دیگر  آمیز در بیان نیکوئینیکو و مھر ھای پایبندی به روش
 به دعوت مردم پرداختند.

تزام قولی و عملی به اسالم به دعوت پرداختند اما با اخالقی تند و گروھی نیز با ال
خشن این کار را انجام دادند و باعث شد که نتوانند به قلوب مردم نفوذ کنند. اینان در 

 تری نسبت به گروه اول قرار دارند. ی پایین درجه
وف و نھی که از قواعد امر به معری ناموزون دعوت شده و بدون این برخی نیز وصله

 پردازند و ریاکارانه با ھدف شھرت طلبی و می از منکر مطلع باشند به انجام این کار
گردند، آنان از اخالص دورند، پس در برابر ضعفا  تسلط بر مردم وارد این میدان می

 کنند. می تبا قدرتمندان سکو رویاروییگشایند و ھنگام  می زبان
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ةٍ ﴿ تند که مد نظرشکی نیست که گروه اول ھمان کسانی ھس مَّ
ُ
 ﴾ُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 آنان است زیرا در ایمان و استقامت و دعوت ی لباس برازنده »تخیری«ھستند و صفت 
صحیح آن است که دعوت آن  او دارای بھترین حالت ھستند. به خاطر منبعسوی  به

نیانجامیده  ھای دیگر افراد ھیچ گاه در طول تاریخ اسالم به برتری نژادی یا تحقیر امت
 و فقط خیرخواھی برای دیگران و پیمایش راه نجات در دنیا و آخرت محصول رویکرد

که نیروھای نازی و فاشیست آلمانی به بار آنچه  خالفدعوتگرای آنان بوده است. بر
ھای ویرانگری سوق داد که  ی برتری جویی، آنان را به ایجاد جنگ آوردند و روحیه

 ی اول قرن بیستم به کام مرگ فرو برد. در نیمهھا انسان را فقط  میلیون
ی زیر، امر به معروف و نھی از منکر را ترک  گروھی از مسلمین با استناد به آیه

 اند: کرده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن َضلَّ إَِذا  �َّ نُفَسُ�ۡمۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ

َ
إَِ�  ۡهَتَدۡ�ُتمۚۡ ٱَءاَمُنواْ َعلَۡيُ�ۡم أ

ِ ٱ  .]۱۰۵: ةمائدال[ ﴾١٠٥َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  �َّ
اید! مراقب خود باشید اگر شما ھدایت یافته باشید،  که ایمان آورده ای کسانی«

ی شما به  رساند، بازگشت ھمه اند به شما زیانی نمی که گمراه شده گمراھی کسانی

گاه می ا از آنچه عمل میسوی الله است، آنگاه شما ر  .»سازد کردید؛ آ
باه است، زیرا تبعیت از امر پروردگار ھم قیقت برداشت آنان از این آیه اشتاما در ح

که گونه  ھمان در مورد خود ما و ھم در مورد دیگران، جزو ھدایت است، پس این آیه
 .)١(نداردنھی از منکر  ابوبکر جصاص گفته ھیچ داللتی بر نفی امر به معروف و

تفسیر این  ی از ایشان در باره بود جکه یکی از اصحاب پیامبر  »ابوثعلبه خشنی«
البته باید یکدیگر را به معروف امر کنید و از «گونه پاسخ داد:  این جآیه پرسید، پیامبر 

ھوس  و ھوی ازشود و می که، بخل و حرص بر مردم حاکممنکر نھی نمایید، تا زمانی
شود و افراد صاحب نظر به  می شود و دنیا بر ھمه چیز ترجیح داده می کامًال پیروی
ودت بپرداز و از مردم عوام و دور گردند، در این حالت به اصالح خ می خود مغرور

افتاده از حق، فاصله بگیر و بدان که پیش روی شما روزگار سختی و صبر است، صبر 
ستان است و کسی که در آن ایام، عمل ی آتشین در د در آن روزگار، مانند گرفتن گلوله

 .۵۹۲ص ، ۲ج ابوبکر جصاص، احکام القرآن، -١
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 .)١(»گیرد می نیک انجام دھد به اندازه پنجاه نفر از شما پاداش
دانست که مفھوم این آیه به نسبت برخی از مسلمانان دارای  می سابوبکر صدیق 

ھای خود چنین گفت:  پوشیدگی و پیچیدگی است به ھمین خاطر در یکی از خطبه

َها ﴿خوانید:  می راای مردم، شما این آیه « ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ نُفَسُ�ۡمۖ َ�  �َّ

َ
ْ َعلَۡيُ�ۡم أ َءاَمُنوا

ن َضلَّ إَِذا  شنیدم که فرمود:  جدر حالی که من از رسول خدا  ﴾ۡهَتَدۡ�ُتمۡ ٱيَُ�ُُّ�م مَّ
ھرگاه مردم با ظالمی مواجه شوند و دست او را نگیرند و مانع او نشوند، نزدیک است 

 .)٢(»را دچار عذابی سازدکه خداوند آنان 
دوستی  در حقیقت خیرخواھی برای مردم، امر به معروف و نھی از منکر جزو لوازم

 میان مؤمنان است. خدای تعالی فرموده است:

ِ  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� يَأ

َ
َو�َۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَ�ۡعُضُهۡم أ

لَٰوةَ ٱَو�ُقِيُموَن  لُۡمنَكرِ ٱ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَوُ�ِطيُعوَن  لزَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
أ

ۗ ٱَسَ�َۡ�ُُهُم  ُ َ ٱإِنَّ  �َّ  .]۷۱: ةتوبال[ ﴾٧١َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ
 نیککار  به مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. ھمدیگر را«

 گذارند و زکات را می دارند، و نماز را چنان که باید می خوانند و از کار بد باز می
که خداوند به اند  کنند. ایشان کسانی می ش فرمانبرداریو از خدا و پیغبر پردازند، می

 .»گرداند، خداوند توانا و کار بجا است می زودی ایشان را مشمول رحمت خود
. مردی »را چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاری برسانبرادر مؤمنت « فرمود: جپیامبر 

کنم، اما اگر ظالم باشد چگونه او را یاری  می اگر مظلوم باشد، یاریش گفت: ای رسول خدا،
 .)٣(»ای فرمود: او را از ظلم کردن منع نما، اگر چنین کنی او را یاری کرده جکنم؟ پیامبر 

ی عدل و حق است و بدان  پس دوستی و ھمکاری میان مؤمنان فقط در زمینه
شود که  می ھای کفایی محسوب خاطر است که امر به معروف و نھی از منکر از فرض

 گردند. می ی آنھا دچار گناه اگر ھیچ یک از افراد امت به آن اقدام ننمایند، ھمه

، حدیث ۲۵۷، ص ۵ج و ترمذی، الجامع، ۴۳۴۱، حدیث شماره ۵۱۲، ص ۴ج ابوداود، السنن، -١
 و گفته: حسن و غریب است. ۳۰۵۸شماره 

، و گفته که حسن و صحیح است و ابوداود، ۳۰۵۷، حدیث شماره ۲۵۶، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٢
 .۴۳۳۸، حدیث شماره ۵۱۰، ص ۴ج السنن،

 .۶۹۵۲، حدیث شماره ۳۲۳، ص ۱۲ج ری،بخاری، فتح البا -٣
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که شارع مقدس رود  میکار  به اسالمی برای اموری در شریعت» معروف«اصطالح 
مانند مسائل عقیدتی، عباد یا معامالت صحیح، و منکر ھم به  فرموده،انجام آن امر  به

و عقل سلیم انسانی و  .گردد که شارع مقدس از آنھا نھی نموده است می اموری اطالق
که شریعت تأیید نموده یا از آن نھی کرده با آنچه  ی بشر نیز در نخوردهفطرت دست 

 دین آسمانی ھماھنگ است.
ف و نھی از منکر، جوانب مختلف زندگی را در بر گرفته، بدان این که امر به معرو
ی الھی سازگار باشد. از  ای به وجود آید که به تمام معنا با برنامه معنی است که جامعه

این جاست که ھرگاه در میان امت انحرافی صورت گرفته باشد، علمای اسالم برای 
اند: ابن  آن گسترش یابد، اقدام نموهه خطر بیان آن انحراف و ارزیابی آن قبل از این ک

که: ھرگاه گروھی از مسلمانان، یکی از قوانین ظاھری و  استبیان فرموده /تیمیه 
 ی پیشوایان مسلمان، جنگ با آنان واجب متواتر اسالم را رھا نمایند، طبق نظر ھمه

 شود می چند با شھادتین ھم گواھی بدھند. این حکم شامل کسانی ھمگردد. ھر می
 .)١(کنند می ی امر به معروف و نھی از منکر و جھاد با کفر خودداری که از ادای وظیفه

بدون شک به کارگیری روز و قدرت برای امر به معروف و نھی از منکر باید از طریق 
له به نسبت دوران حاضر از أکه شایستگی این کار را دارند. این مس کسانی صورت گیرد

ست. شھروندان فقط وظیفه دارند که دولت اسالمی را از اھمیت بیشتری برخوردار ا
خبر سازند، اما تغییر منکرات از طریق گفتار و رفتار نیکو، امری است وقوع منکرات با

 سریا نزدیکان را دچار درد ھا توانند بدون این که خود و یا خانواده می که افراد نیز
 نمایند. مسازند، به آن اقدا

حقق رایش صحیح به امت اسالمی مقتضی مبود که گمعتقد  سعمر بن خطاب 
ساختن شرط خداوند در این رابطه است و شرط خداوند ھم عبارت است از امر به 

ای مردم! اگر شما دوست دارید که جزو امت «فرمود:  می معروف و نھی از منکر. ایشان
ی  جمله به این آیهشان با این ای. )٢(»جا آورید اسالمی باشید، باید شرط خداوند را به

 قرآن اشاره داشت:
 

 .۱۸۱، ص ۴ج ابن تیمیه، الفتاوی، -١
 .۳۱۱، ص ۱ج ابن کثیر، مختصر تفسیر، -٢

 

                                         



 ٣١٩ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ
َ
َُّهم� ّمِۡنُهُم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ � ل  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱلََ�َن َخۡ�ٗ

ۡ�َ�ُهُ 
َ
 .]۱۱۰عمران:  آل[ ﴾١١٠ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱُم َوأ
امر به معروف و نھی از  :اید پدیدار شده برای مردمشما بھترین امتی ھستید که به «

آوردند؛ قطعًا برایشان   و اگر اھل کتاب ایمان می نمائید و به خدا ایمان دارید می منکر

 .»نافرمانندبھتر بود، برخی از آنان مؤمنند و بیشتر آنان فاسق و 
ای از صفات امت مسلمان است. پس کسی که خواھان  آن چه بیان شد، مجموعه

وابستگی به این امت است، باید شرط این کار را از طریق ایمان به خدا و تالش برای 
ھای آن، فراھم نماید. این بدان معنا نیست که امر به  استوار نمودن زندگی طبق آموزه

ھا نیز با  ھای خاص این امت است، بلکه سایر امت زو ویژگیمعروف و نھی از منکر، ج
اند و حتی برخی از پیامبران در اثر  گذشته به این کار اقدام نموده یالھام از تعلیم انبیا

 فرماید: می ھا را چنین نقل خداوند برخی از داستان اند. این اقدام، به قتل رسیده

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱَ�ِٰت يَۡ�ُفُروَن � �َّ ِينَ ٱبَِغۡ�ِ َحّقٖ َو�َۡقُتلُوَن  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَو�َۡقُتلُوَن  �َّ َّ� 
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
ِ��ٍ  �َّاِس ٱِمَن  ۡلقِۡسِط ٱيَأ

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ  .]۲۱عمران: آل [ ﴾٢١فَبَّ�ِ

کشند و  ورزند، و پیامبران را به ناحق می که به آیات الله کفر می به راستی کسانی«
رسانند، پس آنان را به  کنند؛ به قتل می (نیز) کسانی از مردم را که به عدالت امر می

 .»عذابی درد ناک مژده بده! 
 کند، چنین آمده است: می و در سفارشی که لقمان به فرزندش

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ ٱَ�ُٰبَ�َّ أ ِ  لصَّ ُمۡر ب

ۡ
َصابََكۖ إِنَّ  ۡصِ�ۡ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  نۡهَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ

َ
ٰ َمآ أ َ�َ

ُمورِ ٱَ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم 
ُ
 .]۱۷لقمان: [ ﴾١٧ۡ�

نیک دستور بده و از کار بد کار  به ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان، و«
رسد شکیبا باش. اینھا از کارھای (اساسی و  می رابر مصایبی که به تونھی کن، و در ب

 .»مھمی) است که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید
 »امر به معروف و نھی از منکر«قرآن علمای یھود و نصاری را به علت ترک وظیفه 

از شریعت  توجھی آنان باعث شیوع انحراف بی است، زیرا این مورد نکوھش قرار داده
 خداوند چنین فرمود: خدا گردید،

 



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٣٢٠

ٰنِيُّونَ ٱلَۡوَ� َ�ۡنَهٮُٰهُم ﴿ َّ� ۡحَبارُ ٱوَ  لرَّ
َ
ۡ�مَ ٱَعن قَۡولِِهُم  ۡ� ۡ�لِِهُم  ۡ�ِ

َ
ۡحَتۚ ٱَوأ َ�ِۡئَس َما  لسُّ

 .]۶۳: ةمائدال[ ﴾٦٣َ�نُواْ يَۡصَنُعونَ 
خوردن مال حرام، نھی آلود، و  ھا را از سخنان گناه چرا الله پرستان و دانشمندان آن«

 .»دادند کنند؟! چه بد است کاری که انجام می نمی
 ھر پیامبری که خداوند قبل از من مبعوث« :تسچنین فرموده ا ھم ج پیامبر

، دارای اصحاب و یارانی بوده که طبق سنت او رفتار کرده و از او پیروی استفرموده
خود عمل نکرده و  که به گفتارند ا اند. اما پس از آنان افرادی جایگزین شده نموده
طبق روش و دستور انبیاء نبوده است. [اگر در میان امت من ھم چنین  شان اعمال

به طور عملی با آنان مبارزه کند و با دست خود از این ھرکس  افرادی ظاھر شوند]
، ان، این تالش را به خرج دھداگر با زب آید و می نماید، مؤمن به حساب شان انحراف منع

ھم مؤمن است. اگر در قلب او ھم نسبت به عمل آنان بیزاری باشد، بازھم مؤمن باز
 .)١(»ی یک ذره ھم ایمان نیست است، اما در غیر این صورت در قلب او، به اندازه

کند، بسیار الزم است که به  نماید و از منکر نھی می فردی که به معروف امر می
گاھی داشته باشد، در غیر این صورت باید قبل از اقدام به  حکم شرعی مورد نظر خود آ

این کار نسبت به آن عمل حاصل کند تا ناخواسته مرتکب خالف شرع نگردد. و باید 
بداند که شریعت اسالم دارای تسامح و بخشش خاصی است و به مسلمانان اجازه داده 

شود، از  می مامکه اگر گمان برد امر به معروف و نھی از منکر به ضرر خود یا دیگران ت
آورد نماید که اقدام او موجب نفع و پند گرفتن طرف این کار خودداری نماید و باید بر

ی شرعی از گردن او ساقط  خواھد گردید در غیر این صورت، این وظیفه مقابلش
 ی پایین آن یعنی انکار قلبی اکتفا کند. شود و باید به مرحله می

 برای» امر به معروف و نھی از منکر«اب بی مھمی را در  قاعده /ابن تیمیه 
مصالح و مفاسد توسط دھد. این قاعده مربوط به رعایت  می مسلمانان و داعیان توضیح

معروف و نھی از منکر مصلحتی ی امر به  طبق این قاعده اگر در نتیجه فرد داعی است.
ه مفاسد این صورتی ک گردد و در می تر از مفسده حاصل شود، این کار بر او واجب بزرگ

گردد و در صورت  آن باشد، این کار بر او حرام می لحاتر و بیشتر از مص کار را بزرگ
شود و نباید به معروف امر نماید یا از  ح و مفاسد ھم به این کار امر نمیتساوی مصال

 .۵۰، حدیث شماره ۷۰، ص ۱ج مسلم، صحیح، -١

 

                                         



 ٣٢١ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

یت بیشتری دارد. و اگر مفاسد نسبت به جلب منافع اولو فعمنکر نھی کند، زیرا د
روف امر نماید و از ور مطلق به معز ھم قابل تفکیک نباشد، باید به طمعروف و منکر ا

نوع منکر بود، اما اگر در صورتی  اساس نوع معروف وبیان شد برآنچه  .منکر نھی کند
که مخاطبان داعی، یک فرد یا یک گروه مشخص باشند، امر به معروف و نھی از منکر 

ھایشان مورد  شود و برای بدی ایش میھایشان ست گیرد. نیکی می تدر مورد آنھا صور
وف منجر به تباه ند. اما باید داعی توجه داشته باشد که امر به معرگیر سرزنش قرار می

از آن یا از تر نگردد و یا نھی از یک منکر منجر به ایجاد منکر بدتر  شدن معروفی بزرگ
 .)١(تر از آن نشود دست رفتن معروفی مھم

بیان  /و دقیق در برخورد با منکرات، توسط امام ابن قیم یکی از موارد بسیار ریز 
 شده است. ایشان درجات آن را به چھار نوع و چھار حکم تقسیم نموده است:

 این کار، مشروع است. –منکری را از بین ببرد و ضد آن را جایگزین سازد اول: 
ر ھم مشروع این کا –چند که طور کلی آن را از بین نبرد : از منکری بکاھد، ھردوم

 است.
له جای أاین مس –: منکری را از بین ببرد اما ھمانند آن را جایگزین سازد سوم

 اجتھاد است.
 این کار حرام است. –جایگزین منکر نماید  ی: امر بدترچھارم

اگر «گوید:  می کند و می ی ذکریھا ابن قیم برای توضیح این مطلب، مثال ماما
که در حالی بازی با شطرنج بودند، نھی آنان از این کار  یا فاجر را دیدی افرادی فاسق و

گاھی و ضعف ب نشانه توست، مگر این که ھدف تو این باشد که آنان را از این  شنیی ناآ
رھنمون کنی که نزد خدا و رسول  یکار به تیراندازی و اسب سواری و سایر کارھای

یک کار لھو و لعب جمع تر است. و اگر افرادی فاسق را دیدی که در اطراف  محبوب
شده و به سوت زدن و کف زدن مشغول ھستند، بھتر است که آنان را به حال خود 

که با نھی از منکر به بدتر از آن کار سوق دھی، مگر این که یقین داشته نه این یواگذار
ه آنچ داشته و به اطاعت خداوند وادار نمایی، زیراتوانی آنان را از آن کار باز می باشی که

که آنان بدان مشغولند باعث شده که از پرداختن به کارھای بدتر منصرف شوند. به 
ارزش  ثمر و بی بی ھای ھای طنز و داستان ھمین صورت اگر فردی به خواندن کتاب

 .۲۳و  ۱۹ابن تیمیه، االمر بالمعروف و النھی عن المنکر، ص  -١
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ھا باعث پرداختن او به  ترسی که منع او از خواندن آن کتاب می مشغول بود و از این
او را با ھمان  شود. راه کننده و سحر جادو میمطالب گمھای بدعت و خواندن  کتاب
 ھا به حال خود بگذارد. کتاب

را  »به نسبت جلب منافع یت دفع مفاسداولو«ی  ابن قیم به این شیوه، قاعده
 دھد. می توضیح

در زمان «فرمود:  می که گوید که من از شیخ خود ابن تیمیه شنیدم ابن قیم می
تاتارھا، به ھمراه چند نفر از یارانم از کنار گروھی از تاتارھا عبور کردیم که در  حکومت

شان را ناپسند دانست. من به او گفتم:  لمخواری بودند، یکی از یاران من ع حال شراب
شود، اما شراب  می خداوند به این خاطر شراب را حرام کرده، چون مانع یاد خدا و نماز

از کشتن و اسیر کردن مردم و غارت اموال آنان باز داشته خواری، این افراد را 
 .)١(»است

 استحافظ ذھبی برای امر به معروف و نھی از منکر، دو شرط اساسی بیان کرده
گوید: آشکار کردن ندای حق کار بزرگی است  می که عبارتند از: قدرت و اخالص. ایشان

تواند به انجام این  بدون توانایی نمیرا انسان مخلص، و به قدرت و اخالص نیاز دارد، زی
گردد، اما اگر کسی در  یی میکار بپردازد و انسان قوی ھم بدون اخالص دچار رسوا

ی امر به معروف و نھی از منکر، از ھردو شرط برخوردار باشد، صدیق  انجام وظیفه
از  قل باید قلباً ااست و شخصی که از انجام این وظیفه با این شروط ناتوان است، حد

 .)٢(»تر از این مرحله، ایمانی نیست باشد، زیرا پایینعمل منکر بیزاری داشته 
فرض کفایی بر امت است و برحسب  خالصه این که امر به معروف و نھی از منکر،

و باید کسانی به انجام این وظیفه  شود آورده میبر »انتخبا امرکم ضرورت«ی  قاعده
گاھی داشته باشند و مراد و ھدف  از امر یا نھی مردم را اقدام بکنند که به احکام شرع آ

کار موجب ضرری برای خود و یا دانند که اقدام به این می شناسند و این را نیز می
   گردد. نمی خانواده یا دیگران

 .۱۵، ص ۲ج قعین،ابن قیم، اعالم المو -١
 .۲۳۴، ص ۱۱ج اعالم النبالء،ذھبی، سیر  -٢
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 سالمیی ا ی سرپرستی در جامعه بحث دوم: قضیه
پرستان را به که کافران و ھوی استخدای متعال، مؤمنان را از این نھی کرده

عنوان دوست صمیمی و سرپرست خود بگیرند یا آنان را مشاور خود قرار دھند و 
که آنان  استآنان بسپارند. خداوند علت این منع را در این دانسته هامورات خود را ب

نوع مکر و نیرنگی را در کنند و ھر تالشی فروگذار نمیمؤمنان از ھیچ برای تباه نمودن 
 گیرند. خدای متعال فرموده است: میکار  به این راه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ واْ َما  �َّ لُونَُ�ۡم َخَباٗ� َودُّ

ۡ
َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�ۡم َ� يَ�

ا لَُ�ُم ِمۡن  ۡ�َۡغَضآءُ ٱَعنِتُّۡم قَۡد بََدِت  ۚ قَۡد بَيَّنَّ ُ�َ�ۡ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
أ

 .]۱۱۸عمران: آل [ ﴾١١٨ۡعقِلُونَ إِن ُكنُتۡم �َ  �َ�ِٰت� ٱ
اید، از غیر خودتان (کافران) (دوست و) محرم اسرار  که ایمان آورده ای کسانی«

ھا دوست دارند که  کنند. آن نمیھا از ھیچ نابکاری در حق شما کوتاھی  نگیرید، آن
شما در رنج و زحمت باشید. به راستی دشمنی از دھان (و زبان) شان آشکار 

ھا  شک ما آیات و نشانه دارد؛ بزرگتر است، بی ھایشان پنھان می است، و آنچه سینه شده

 .»(ی دشمنی آنان) را برای شما بیان کردیم، اگر اندیشه کنید
اساس دین و باور دوستانش مورد انسان بر«که:  استهھم بیان فرمود جپیامبر 

 .)١(»کنید می گیرد، پس بنگرید که با چه کسانی دوستی و رفاقت می ارزیابی قرار
خداوند ھیچ پیغمبری «چنین نقل کرده است:  جبخاری از انس و او از پیامبر 

آنان دو ی  مگر این که ھمه استنفرستاده و ھیچ جانشینی در زمین تعیین ننموده
 آن تشویق مکند و انسان را برای انجا می ھمراه دائمی دارند، یکی از آنھا به نیکی امر

کند، و فقط  کند و برای انجام آن تشویق می نماید و دیگری او را به شرارت امر می می
 .)٢(»یابد که خداوند او را نجات دھد کسی از این مھلکه رھایی می

ی  پس از پذیرش مسئولیت خالفت، در اجرای این توصیه /عمر بن عبدالعزیز 
کس که دوست دارد، ھمنشین ما گردد، باید پنج عمل را در ھر«نبوی، چنین گفت: 

توانند آن را با ما مطرح کنند  نمی رابطه با ما انجام دھد: نیازھای نیازمندانی را که خود

، حدیث ۵۸۹، ص ۴ج ترمذی، الجامع،و  ۴۸۳۳، حدیث شماره ۱۶۸، ص ۵ج ابوداود، السنن، -١
 و گفته که حسن و غریب است. ۲۳۷۸شماره 

 .۷۱۹۸، حدیث شماره ۱۸۹، ص ۱۳ج بخاری، فتح الباری، -٢
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، دھدیاری ا را برای عدل گرایی به ما برساند، ھرگاه در عدالت گرایی ناتوان ماندیم، م
گر ما باشد، حق امانت را ھم در مورد ما و ھم در  برای استقامت بر مسیر حق، یاری

مورد مردم ادا نماید، ھرگز نزد ما غیبت کسی را نکند. کسی که این پنج عمل را انجام 
 .)١(»ندھد، در ھمنشینی با ما دچار مشکل خواھد شد

ای به حجاج نوشت و  ھم اکتفا نکرد و در موسم حج، نامهعادل به این  ی این خلیفه
اما بعد، ھر فردی که برای دفع یک ظلم، یا «از آنان طلب نصیحت و خیرخواھی نمود: 

گردد، نزد ما بیاید،  می پیشنھاد یک امر که برای خاص و عام مردم موجب اصالح دین
راساس مخارج و دوری راه دھیم و این مقدار ب می از صد تا سیصد دینار پاداش به او

گردد، شاید خداوند با این کار، حقی را زنده گرداند یا باطلی را بمیراند و یا  می تعیین
 .)٢(»را برای امت جاری سازد یی آن خیر در نتیجه

با آتش «: استبا مشرکان نھی کرده و چنین فرموده تاز مشور جرسول خدا 
. تفسیری که از حدیث بیان شد، توسط امام )٣(»مشرکان، اطراف خود را روشن نسازید

 .)٤(صورت گرفته است /حسن بصری 
ت شده که ابوموسی کند. روای معنی این حدیث را تقویت می سعلمکرد اصحاب 
ی نوشت و با  به او نامه سگرفت. عمر کار  به می را برای کتابتاشعری، یک فرد ذ

 وی را توبیخ نمود. ﴾ُدونُِ�مۡ  َ� َ�تَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن﴿تذکر این آیه: 
از اھل کتاب برای انجام کارھا کمک نگیرد، «چنین نوشت:  سعمر  انامیر مؤمن

ھا از  دانند، بلکه برای پیشبرد کارھا و واگذاری مسئولیت می زیرا آنان رشوه را حالل
 .»ترسند می استفاده کنید که از خداوند افرادی

 در خواندن و نوشتن »حیره«ی  گفته شد که مردی از مسیحیان منطقه سبه عمر 
من به غیر از «کنی؟ فرمود:  نمی از ھمه تواناتر است، آیا او را به عنوان کاتب استخدام

... در «ای به ابوھریره چنین نوشت:  در نامه ایشان. »گیرم نمی مؤمنان ھیچ دوستی

 .۵۶۹، ص ۶ج طبری، تاریخ، -١
 .۱۳۷عزیز، ص ی عمربن عبدال ابن عبدالحکم، سیره -٢
 .۱۷۷و  ۱۷۶ص  ،۸ج نسائی، المجتبی، -٣
 .۱۸۰و  ۱۷۹، ص ۴ج حکام القرآن.قرطبی، الجامع ال -٤
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اقدام  به یاری نگیر و فقط خودت به این کارھیچ یک از امورات مسلمانان، مشرکان را 
با این تفاوت که بار سنگین آنان بر دوش  انند سایر مسلمانان ھستی،کن، زیرا تو ھم م

 .)١(»شته شده استاتو گذ
 له است:أمؤید این مس آیات زیر ھم

ۡ�َفۡلَنا قَۡلبَهُ ﴿
َ
ۡمُرهُ  �ََّبعَ ٱَعن ذِۡكرِنَا وَ  ۥَوَ� تُِطۡع َمۡن أ

َ
 .]۲۸کھف: ال[ ﴾فُُرٗطا ۥَهَوٮُٰه َوَ�َن أ

ایم، و او به دنبال آرزوی  دل او را از یاد خود غافل ساخته بر کهو از کسی فرمان م«

 .»و تفریط بوده است طخود روان گشته است و کار و بارش (ھمه) افرا
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱَءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ  �َّ ۡعَ�ٰبُِ�ۡم َ�َتنَقلُِبواْ  �َّ

َ
ٰٓ أ َ�َفُرواْ يَُردُّوُ�ۡم َ�َ

 .]۱۴۹عمران: آل [ ﴾١٤٩َ�ِٰ�ِ�نَ 
اگر از کافران، فرمانبرداری کنید، شما را به کفر  !اید ای کسانی که ایمان آورده«

 .»دیگرد میگردانند و زیان دیده بر میبر
فکر است، پس امکان ندارد کومت عقیده و ین است که حکومت اسالمی، حواقعیت ا

عھده گیرند که برای دین حاکم ارزشی قائل ھای حساس آن را افرادی بر ئولیتکه مس
دھند. این  نمی پذیرند و تفکر آن را، باور فکری خود قرار نمی نیستند و عقاید آن دین را

 دھند که نمی ھای عقیدتی نیز اجازه به معنای ظلم به اشخاص نیست، زیرا سایر دولت
نظر حکومت، عقیده  که به ایدئولوژی مد عھده گیرندھای حکومت را افرادی بر مسئولیت

سپارند، در حالی که اسالم  نمی ندارند آنان حتی وظایف عادی را ھم به آنان
کند. حوادثی که در طول تاریخ  نمی ھای جزئی را به مخالفان عقیدتی واگذار مسئولیت

 »هالمقتدر باللّ «در زمان خالفت . این قضیه دارد ، نشان از صحتاستاسالم روی داده
ھجری، اسیرانی از رومیان را با خود به پایتخت  ۲۹۸اه مسلمانان در سال پعباسی، س

ی بر گردن داشتند. گروھی از بزرگان مسیحی ھم در یھا کشور اسالمی آورد که صلیب
ی رومی و ھا آثار و نشانه کردند. وقتی که می بغداد بودند و امور پادشاه را تدبیر و اجرا

و بدین ترتیب، معلوم  .)٢(»فکنده و شرمنده گشتنداصلیبی را در میان اسیران دیدند، سر
 نوع مصلحتی است.تر و باالتر از ھر ی دیگری قوی نوع رابطهی دینی، از ھر شد که رابطه

 خدای تعالی فرموده است:

 .۲۱۲، ص ۱ج ابن قیم، احکام اھل ذمه، -١
 . ۱۲۳صولی، االوراق، عصر المقتدر، ص  -٢
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ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿
َ
َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱأ

ِ ٱفَلَۡيَس ِمَن  ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰةٗ  �َّ
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ  .]۲۸عمران: آل [ ﴾ِ� َ�ۡ

مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند، و ھر کس چنین «
ارند و (عھد و پیمان او با الله گسسته شده است). مگر ای ند کند، با الله ھیچ رابطه

 .»ھا بترسید (در ظاھر با آنان دوستی کنید) اینکه (از آزار و اذیت) آن
: خدای متعال، مؤمنان را از دوستی با کفار و استبغوی در تفسیر این آیه گفته

، مگر در استنرمش در برابر آنان و بیان اسرار و روابط پنھانی با آنان نھی فرموده
یا شخص مؤمن در میان قوم کافر  .حالتی که کافران بر مؤمنان غالب و چیره باشند

زندگی کند و از این بترسد که او را دچار فتنه کنند، پس در ظاھر با آنان مدارا کند، اما 
قلبش به ایمان وابسته و مطمئن بماند، البته چنین شخصی برای دفاع از خود نباید 

یا خوردن مال حرام گردد و یا باعث شود که کافران بر ناموس مسلمانان مرتکب قتل 
درست است که شخص مسلمان از قتل بترسد و شرط  تقیه فقط زمانی .دست یابند

 خدای تعالی چنین فرموده است: .دیگر تقیه، نیت سالم است

ۡ�رَِه َوقَۡلُبهُ ﴿
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ  .]۱۰۶نحل: ال[ ﴾ۡ�ِ

گردند و در ھمان حال  می به جز آنان که (تحت فشار و اجبار) وادار به اظھار کفر«

 .»ھایشان ثابت بر ایمان است دل
رخصت است و اگر در ظاھر و باطن بر عقاید و  یقیه برای مؤمن، نوعتعالوه بر این، 

 .)١(باورھای خود پایبند بماند و در این راه کشته شود، اجر بزرگی خواھد داشت

ْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰةٗ ﴿طبری نیز در تفسیر  ن َ�تَُّقوا
َ
ٓ أ گوید: یعنی فقط زمانی برای  می ﴾إِ�َّ

ی حکومت آنان  شما مؤمنان جایز است که با کفار دوستی نشان دھید که زیر سلطه
باشید و از جان خود بترسید و بدین خاطر در زبان با آنان مدارا کنید و دشمنی خود را 

آمیز آنان ھمسو شوید و یا عمًال آنان را بر علیه قادات کفرید، اما نباید با اعتدار پنھان
 .)٢(»مسلمانان یاری کنید

 .۳۳۶، ص ۱ج بغوی، تفسیر، -١
 .۲۲۸، ص ۳ج طبری، تفسیر، -٢
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فران و پذیرش حاکمیت آنان و از اعتماد بر آنان به اخدای متعال از دوستی با ک
 شدت نھی فرموده است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ِ ۡوِ�َآَء تُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب

َ
ةِ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ  لَۡمَودَّ

 .]۱: ةممتحنال[ ﴾ۡ�َقِّ ٱَوقَۡد َ�َفُرواْ بَِما َجآَءُ�م ّمَِن 
اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با  که ایمان آورده ای کسانی«

ھا به آنچه از حق برای شما آمده کافر  که آن افکنید، در حالی میھا طرع دوستی  آن

 .»اند شده

ْ إَِ� ﴿ ِينَ ٱَوَ� تَۡرَكُنٓوا ُ�ُم  �َّ ْ َ�َتَمسَّ ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  �َّارُ ٱَظلَُموا ِمۡن  �َّ
ونَ  ۡوِ�َآَء ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ

َ
 .]۱۱۳ھود: [ ﴾١١٣أ
ین کنید) آتش دوزخ شما را فرو ید (که اگر چنکافران و مشرکان تکیه نکن به و«

یه به کافران و گیرد، و جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید، و پس از (تک می

 .»شوید نمی گیرید و پیروز گردانده مشرکان) یاری نمی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
ۘ َ�ۡعُضُهۡم أ ۡوِ�َآَء

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَوَمن َ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ : ةمائدال[ ﴾٥١ل�َّ

۵۱[. 
برخی  ه دوستی نگیرید. ایشان برخی دوستای مؤمنان! یھودیان و مسیحیان را ب«

به شمار  نی ایشا گمان او از زمره بی با ایشان دوستی ورزد،از شما ھرکس  دیگرند،

 .»کند نمی است. و شک نیست که خداوند افراد ستمگر را ھدایت
مؤمنان، یھود و نصاری را به جای  به کس کهھر«فرماید:  می طبری در تفسیر این آیه

زیرا ھم در ملیت، عنوان دوست و یاور انتخاب کند، جزو آنان است، ھم در دین و 
گیرد، مگر زمانی که او ھم به عقیده و  نمی کس، دیگری را به سرپرستی و دوستی ھیچ

 او راضی و خشنود باشد، و در این صورت به دشمنی با امور مخالف او به منھج
 .)١(»گردد می حکم ھمان شخص جاری پردازد و بر او می

َُّهم ّمِنُ�مۡ َوَمن ﴿ صحیح است که این آیه:«: گوید می ابن حزم بر  ﴾ُهمۡ ِمنۡ  فَإِنَُّهۥ َ�َتَول
بپذیرد، مانند کافری از  راشود و مؤمن اگر سرپرستی و دوستی کفار  می ظاھر آن حمل

 .۲۷۷، ص ۶ج طبری، تفسیر، -١
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شود. این حقیقتی است که حتی دو تن از مسلمانان در  می ی کافران محسوب جمله
 .)١(»آن اختالف ندارند
که کافران  ، کسانیاستاین آیه خبر دادهخداوند در «: فرماید می ھم امام ابن تیمیه

-ی دیگری فرموده روند، خداوند در آیه می جزو آنان به شمار گیرند، می را به دوستی
 :است

﴿ ِ ِ ٱَولَۡو َ�نُواْ يُۡؤِمُنوَن ب هِ َما  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ نزَِل إَِ�ۡ
ُ
َُذوُهمۡ ٱَوَمآ أ ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِٗ��  �َّ

َ
أ

 .]۸۱: ةمائدال[ ﴾٨١ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقونَ 
آوردند، کافران را به  بر او نازل شده است، ایمان میآنچه  اگر آنان به خدا و پیغمبر و«

 .»اند یاری از آنان فاسق و از دین خارجگرفتند. ولی بس نمی دوستی
کفار و متضاد با منھج آنان است و  طبق این آیه، ایمان حقیقی مانع دوستی با
آری آیات قرآن، یکدیگر را  .گردد نمی چنین ایمانی با دوستی کفار در یک قلب جمع

 .)٢(»کنند می تأیید
اسالم ھمواره به این شیوه عمل کرده که میان پیروان خود و کافران، جدایی 

میان کافران و حاصل سازد و دوستی و محبت را میان مؤمنان، واجب نموده و آن را 
 مؤمنان حرام کرده است، زیرا دین، عامل جدایی آنان است:

﴿ ِ ِ ٱ�َّ َ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َولَۡو َ�نُٓواْ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� ُقلُو�ِِهُم 

ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
يَ�ٰنَ ٱَءابَآَءُهۡم أ ِ�ۡ 

يَّ 
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  َدُهمَو� نَۡ�ٰرُ ٱبُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َرِ�َ  ۡ�

ُ ٱ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ
ُ
ِۚ ٱَ�ۡنُهۡم َوَرُضواْ َ�ۡنُهۚ أ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  �َّ

َ
ِ ٱ�  ﴾٢٢لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم  �َّ

 .]۲۲: ةمجادلال[
را نخواھی یافت که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را  مردمانی«

چند که آنان پدران، اشند، ھرو پیغبرش دشمنی ورزیده ببه دوستی بگیرند که با خدا 
که مؤمنان، خدا بر ی ایشان باشند، چرا  یا پسران، یا برادران، و یا قوم و قبیله

شان داده است و  ی رّبانی خود یاری ھایشان رقم ایمان زده است، و با نغمه لد

 .۳۵، ص ۱۳ج محلی، -١
 .۱۴ابن تیمیه، االیمان، ص  -٢
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ه از زیر آنھا گرداند ک ھای بھشتی داخل می شان را به باغیاشان کرده است، و  تقویت
مانند. خدا از آنان خشنود، و ایشان ھم از  می و جاودانه در آن رودبارھا روان است،

 .»ستگار استرند. و اینان حزب یزدانند. ھان! حزب یزدان، قطعًا پیروز و دخدا خشنو
که میان مؤمنان و کافران، جدایی وجود دارد و  کند می این آیه به طور علنی اعالم

آید و نه روابط جنسی، عقیده سخن اول  می اوندی به وجودی خویش میان آنان نه رابطه
امام این جدایی ناشی  .من با دیگران استؤی یک م زند و عقیده سرآغاز رابطه می او را

گیرد، بدین معنی  می ی روابط عادی با کافران رنگ تسامح به خود عقیده در زمینه از
م روابط اسال .مجاز شمرده استدالنه با کفار را و رفتار عا که اسالم، نیکوکاری

 ده است.وآمیز و مبتنی بر ھمکاری را فقط با مسلمانان جایز نم درانه، محبتادوستانه، بر
ی جامعه، منجر به  مشاور برای اداره ن شک، تعیین افرادی خاص و ھمراز وبدو

دوستانه آمیز و  ن روابط محبتشد ختالط افراد با یکدیگر و بر قرارواگذاری امانات، ا
من و ھایی، فقط از افراد مؤ شود و شایسته است که برای چنین موقعیت می میان آنان

شود که به استقامت، حق طلبی، خیردوستی، صداقت و  صالح و از کسانی استفاده می
ی ترجیح مصالح عمومی، مشھورند و به طور کلی  شجاعت در بیان حقایق و انگیزه
یابد که خود  می بخشیدن به اسالم و مسلمین نموددارای صفاتی باشند که در عزت 

اسالم و عمل کردن به تعالیم و رھنمودھای قرآن و سوی  به نیازمند بازگشتن نیکو
باشند و پیامبر در  تشکیل امتی مؤمن و قوی و شایسته است که در دنیا گواه مردم می

 .دھد آنان شھادت می قیامت بر حقانیت

 



 

 

 

 

 فصل سوم: رشد اقتصادی

 بحث اول: نگهداری ثروت و ایجاد رشد اقتصادی
یابی  طلبی و تالش و کوشش جدی برای دست قرآن کریم، پیروان خود را به آخرت

ی وسعت  کند که وسعت آن به اندازه می رھنمون یبه رضای پروردگار و ورود به بھشت
اما وسایل و اسباب رسیدن  .ن است و برای پرھیزکاران مھیا شده استھا و زمی آسمان

انسان به رضای خداوند، چیزی جدا از دنیا نیست، آنچه مطلوب است، در اختیار 
گرفتن دنیاست برای رسیدن به آخرت و بدین شیوه است که انسان مسلمان، زمین را 

کارد و نھال  صول، بذر مییابی به مح دھد و برای دست می آباد و ثروت را افزایش
کند تا روزی به دست  می در زمین غور ،سایلودھد و با در اختیار گرفتن  می پرورش

نوع فعالیت اجتماعی اندوزد و ھر می کند و علم می ظت خود، ازدواجااو برای حف .آورد
ی این کارھا را برای خوشبختی آخرت  دھد و ھمه می و اقتصادی شایسته را انجام

 فرماید: می سازد که می و رھنمود خداوند را عملی دھد می انجام

ُ ٱ�ِيَمآ ءَاتَٮَٰك  ۡ�َتغِ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ ۡ�يَاٱَوَ� تَنَس نَِصيبََك مَِن  �ِخَرَة  .]۷۷قصص: ال[ ﴾�ُّ
ی خود را از دنیا  ی آنچه خدا به تو داده است، سرای آخرت را بجوی و بھره به وسیله«

 .»فراموش نکن
رسول  .ردن دنیا وجود نداردگونه نگاه تحقیرآمیزی به مال و آباد ک در اسالم ھیچ

اموالش را ببخشد و غیر از  کند که می گاھی یکی از شما اراده«فرموده است:  جاکرم 
 گردد و مایحتاج خود را از مردم می دستچیزی ندارد، پس از بخشش آن، تھی آن ھم

تو اگر «شت فرمود: اابی وقاص که قصد صدقه دادن د. ایشان به سعد بن )١(»طلبد می
 وارثان خود را با ثروت و دارایی ترک نمایی، بھتر از این است که آنان را فقیر و

 .)٢(»تنگدست و چشم به راه مردم بگذاری

 .۳۹۱، ص ۱ج دارمی، السنن، -١
، ۱۲۵۱، ص ۳ج و مسلم، الصحیح، ۲۷۴۲، حدیث شماره ۳۶۳، ص ۵ج بخاری، فتح الباری، -٢

 ، لفظ حدیث از بخاری است. ۱۶۲۸حدیث شماره 
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زاھد مشھور، فضیل بن عیاض از عبدالّله بن مبارک که یکی از پیشوایان حدیث 
 کنی، در حالی که ه زھد و کفایت و قناعت امر میا باست، چنین پرسید: تو ما ر

کنی، این چگونه است؟ عبدالّله بن  می بینیم برای خود، کاالھای دنیوی تھیه می
من این کار را برای حفظ آبرو و کرامت  -ی فضیل بود کینه-مبارک فرمود: ای ابوعلی 

گیرم. فضیل  می دھم و از این طریق برای اطاعت پروردگارم کمک می شخصیت انجام
 .)١(»گفت: ای ابن مبارک، این کار چه نیکوست اگر برای آن ھدف نیکو باشد

و بدین ترتیب، پیشوای زاھدان و پیشوای محدثان با یکدیگر توافق کردند که باید 
آید در مسیر حالل ش داد، البته اگر از حالل به دست مال را از طریق تجارت، افزای

 صحیح و دعوت مردم به رفتار زاھدانه ندارد. تی با زھدله منافاأو این مس خرج گردد.
زھد، به معنی پرھیز از «ی زھد پرسیده شد، فرمود:  بارهاز امام سفیان بن عینیه در

یامبران، ازدواج حرام است، و خداوند اموال حالل را برایت مباح نموده است، زیرا پ
آنان را  . اما خداوند،دنخورد می پوشیدند، غذا می نمودند، لباس کاری میکردند، سوار می

زھد به خرج داده و خود را  ،اءاز برخی چیزھا نھی فرمود و آنان ھم در رابطه با آن اشی
 .)٢(»از آن منع کردند

مال و «: استامام زاھد و پرھیزکار، سفیان ثوری، اھمیت مال را چنین بیان کرده
و در . )٣(»و ناخوشایند بود، اما امروز، سپر مؤمن است هثروت در گذشته، امری مکرو

گذارم و جای  به ھا ھزار درھم که پس از خودم، دهاین«که:  استجایی دیگر گفته
تر از ازخواست قرار دھد، برایم خوشایندخداوند، مرا در مورد آن پول مورد محاسبه و ب

 .)٤(»این است که محتاج مردم باشم
رود که مال و ثروتش را مورد محافظت قرار دھد و  می انتظار بر این اساس از مؤمن
 شان نگه دارد و آن را ھدر ندھد، زیرا: حق فرزندان خود را برای

َ�ِٰطِ�� ٱَ�نُوٓاْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمبَّذِرِ�نَ ٱإِنَّ ﴿ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَ�َن  لشَّ  .]۲۷سراء: اال[ ﴾٢٧�َكُفورٗ  ۦلَِر�ِّهِ  لشَّ
دارند و  ھای ایشان می ستان، دوستان اھریمنانند (و گوش به وسوسهگمان باد د بی«

 .۲۴۳، ص ۸ج ذھبی، سیر اعالم النبالء، -١
 .۴۱۳ص  ،۸ج بالء،ذھبی، سیر اعالم الن -٢
 . ۲۴۱، ص ۷ج ذھبی، سیر اعالم النبالء، -٣
 ھمان منبع. -٤
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 .»ھا ھمسان و ھمگامند  در انجام بدی
این را ھم باید به خاطر داشته باشد که محبت مال دنیا بر او غالب نشود و اما مؤمن 

اید به نبمال نگرداند. او  پول وآوری  ی دنیا نگردد و وقت و فکرش را غرق جمع برده
دنیا خدایش را فراموش و عبادت را رھا نماید و اوامر او را کنار گذارد و تجاوز از  خاطر

حدود و خودنمایی بر مردم را خوی خود قرار دھد. زیرا اگر چنین کند، مشمول 
 گیرد که در این آیه بیان شده است: می تھدیدی قرار

ۡذَهۡبُتۡم َطّيَِ�ٰتُِ�ۡم ِ� َحَياتُِ�ُم ﴿
َ
ۡ�َياٱأ ُ�َۡزۡوَن َعَذاَب  ۡ�َۡومَ ٱبَِها فَ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱوَ  �ُّ

وَن ِ�  لُۡهونِ ٱ �ِض ٱبَِما ُكنُتۡم �َۡسَتۡكِ�ُ
َ
 ﴾َو�َِما ُكنُتۡم َ�ۡفُسُقونَ  ۡ�َقِّ ٱبَِغۡ�ِ  ۡ�

 .]۲۰حقاف: اال[
اید،  اید و کام برگرفته خود را در زندگی دنیای خویش بردهھای  و خوشی ذشما لذای«

کردید، و به عّلت گناھان و  سبب استکباری که به ناحق در زمین می امروزه شما به

 .»شوید می کننده و ذّلت باری جزا داده، با عذاب خوارورزیدید می تمّردی که
دو گروھند، گروھی آن را  اند، ی مال و ثروت گشته این گروه از مردم که بنده و برده

، دوستی و پردازند ثروت میی  ه ذخیرهکنند. آنان که ب دارند و گروھی اسراف می نگه می
ی زکند و از رو می دستی نسبت به خود و خانواده وادارشان حب دنیا، به بخل و تنگ

شوند، در لذت و عیش و  نند. افرادی ھم که دچار اسراف میما می پاکیزه ھم محروم
این افراد کنند. گاھی  توانند در دنیا کام جویی می شوند و تا آن جا که می نوش غرق می

خیانت و  گیرند، در معامله و کاال به شان را نادیده می زنند، حقوق مردم ھم لطمه می به
شان را به دیگران تحمیل کنند و حتی به  شوند تا کاالی دروغ و سوگند، متوسل می

ی این موارد را به خاطر  پردازند. و ھمه از اموال خصوصی و عمومی مردم می دزدی
ھم  دھد. قرآن کریم، ھم از خست نھی کرده و ام میشدن در آن انج دوستی دنیا و غرق

چنین  جو در رھنمود خود به پیامبر  استاسراف و اعتدال را به بشر توصیه نموده
 فرماید: می

َ�َتۡقُعَد َملُوٗما  ۡلبَۡسِط ٱَوَ� َ�َۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إَِ�ٰ ُ�ُنقَِك َوَ� تَۡبُسۡطَها ُ�َّ ﴿
ُۡسوًرا  .]۲۹سراء: اال[ ﴾٢٩�َّ

ه گشاده مساز که سبب شود ردن خویش بسته مدار و آن را یکسردست خود را بر گ«

 .»و لخت و غمناک گردیگیری  از کار بمانی و مورد مالمت قرار
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ی پاکی درون و تزکیه و رشد  ش اموال ترغیب نموده تا مایهشقرآن ھمچنین به بخ
رسول و اشتیاق رسیدن به آخرت ھمواره بر قلب مؤمن غالب و باشد و حب خدا  اموال

باشد و حب دنیا و زندگی ھمیشگی در آن را تحت الشعاع خود قرار دھد، خدای تعالی 
 فرموده است:

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ُ ٱَ�ۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَٮُٰهُم  �َّ ٞ  ۦِمن َفۡضلِهِ  �َّ َُّهم� بَۡل ُهَو َ�ّ � ل ُهَو َخۡ�ٗ
َُّهۡمۖ َسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُواْ بِهِ   .]۱۸۰عمران: [آل  ﴾ۡلقَِ�َٰمةِٱيَۡوَم  ۦل

 خلخداوند از فضل و نعمت خود بدیشان عطا کرده است بآنچه  آنان که نسبت به«
 خشش دستکنند و در راه مصالح جامعه به بذل و ب ورزند (و زکات مال بدر نمی می

ند) گمان نکنند که این کار برای آنان خوب است و به سود ایشان است بلکه زیا نمی
شود. در روز قیامت ھمان چیزی  می تمام این کار برای آنان بد است و به زیان ایشان

 .»طوق ایشان خواھد گشت اند، که بدان بخل ورزیده
لفت کرده و آن را حرام ابه ھمین خاطر است که قرآن، با تبدیل اموال به گنج مخ

زیرا تبدیل اموال به گنج  .نموده و عامالن چنین کاری را به عذاب تھدید نموده است
مال و ثروت  .ت آن پرداخت نشودشود که در دسترس مردم قرار نگیرد و زکا می باعث

ھم حقی از جماعت در آن مالکیت فردی قرار گیرد، اما باز تواند در می چند کهھر
د را از تسلط بر اموال و راست که اسالم، افراد سفیه و کم خمین دلیل به ھ .ھست

را ھای در معرض خطر  ی کاال و قمار و خرید و فروش و معامله اتالف ثروت نھی کرده
زیرا دنیا و آبادانی زمین، از طریق ھمین  ت از اموال حرام نموده است،ظدر جھت حفا
پس الزم است که مال و ثروت در دسترس مردم باشد و در  .پذیرد می اموال صورت

گرفته شود تا ھم برای صاحب آن و ھم برای کار  به سودمند، ھای جھت اجرای طرح
ی رشد اقتصادی و صدقه در راه خدا  لهأبدین ترتیب که مس .مردم مفید واقع گردد

 خدای متعال فرموده است:  .یابد می ای خود را اھمیت ویژه

َعامَ ٱعُِموَن َو�ُطۡ ﴿ ٰ ُحّبِهِ  لطَّ ِسً�ا ۦَ�َ
َ
إِ�ََّما ُ�ۡطعُِمُ�ۡم لِوَۡجهِ  ٨ِمۡسِكيٗنا َو�َتِيٗما َوأ

ِ ٱ  .]۹-۸نسان: اال[ ﴾٩َ� نُرِ�ُد ِمنُ�ۡم َجَزاٗٓء َوَ� ُشُكوًرا �َّ
دادند به بینوا و یتیم و اسیر، به خاطر دوست داشت خدا. ما شما را  و خوراک می«

 دھیم، و از شما پاداش و سپاسگزاری می خاطر ذات خدا خوراکتنھا به 

 .»خواھیم نمی
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اسالم برای کسب روزی و استفاده از اموال حالل، حدود و مقرراتی تعیین 
قرار گرفته  حرام گشته و رباخوار مورد خشم خدا »ربا«، که بر اساس آن است کرده

کاران جزو امور حرام و شخص محتکر جزو گناه اموال »احتکار«است. ھمچنین 
 محسوب شده است:

َحلَّ ﴿
َ
ُ ٱَوأ َم  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ ْ ٱوََحرَّ  .]۲۷۵: البقرة[ ﴾لّرِ�َٰوا

 .»را حرام نموده است خرید و فروش را حالل کرده و ربا  خداوند معامله«
کسی که اموال مردم یعنی « )١(»َخاِطئٌ  َ�ُهوَ  اْحتََكرَ  َمِن «: فرموده است جرسول خدا 

 .»کار استرا احتکار نماید، گناه
ن جدید است. این دو عامل یادھای نظام سرمایه داری در جھانجزو ب ،و احتکار ربا

یابی  گران از دستدر دست اندکی از مردم، جمع گردد و دی »ثروت«شود که  باعث می
اند  اقتصادی نامشروع توانستهلی محروم بمانند. یھود با تکیه بر این دو اصل بع مبه منا

زندگی سایر ھای جھانی را تا حدود بسیاری در اختیار خود بگیرند و بر  که ثروت
 ھا، تأثیر بگذارد. امت

که  استتحریم ربا و احتکار در اسالم این مزیت را برای مسلمانان به ھمراه داشته
و آزمندی و حرص ھای سرمایه داران  ھای سرمایه داری، خودخواھی از مفاسد نظام

حاصل از این نظام و تأثیرات منفی نظام طبقاتی رھایی یابند و عالوه بر آن از مزایابی 
ھایی برای خود ایجاد کنند،  و بتوانند، کارگاه ھمچون آزادی اقتصادی برخوردار شوند

و در نتیجه، میان  به اصالح مزارع بپردازند و از این طریق به رشد اقتصادی نایل آیند
و ھمبستگی اجتماعی ایجاد شود و افراد  راد جامعه، برابری اقتصادی و پیوستگیاف

شان را بگیرند و  رد و نابود نکنند، بلکه دستقوی، ضعیفان را زیر پای خود، ُخ 
کنند، بلکه از  ثروتمندان نیز فقرا را تحقیر نمیشان دھند. در نتیجه این امر،  یاری

 نمایند: می دھند و به آنان پرداخت می اموال خود برای آنھا حقی قرار

آ�ِِل وَ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم َحّقٞ ّلِلسَّ
َ
 .]۱۹ذاریات: ال[ ﴾١٩لَۡمۡحُرومِ ٱَوِ�ٓ أ

 .»حّقی و سھمی (جز زکات) برای گدایان و بینوایان تھیدست بود شان در اموال و دارایی«
تمندی واقعی و باارزش، عبارت است از غنای وثروتمندان و فقرا، باید بدانند، ثر

رھاند.  می را از گستاخی و فقیر را از ذلت و این غنای درون است که ثروتمنددرون، 

 .۱۶۰۵، حدیث شماره ۱۲۲۷، ص ۳ج مسلم، صحیح، -١
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نیازی  بی شود، بلکه اموال حاصل نمی ینیازی با فراوان بی«فرموده است:  جرسول خدا 
 .)١(»نیاز کند بی واقعی آن است که نفس انسان را

ی آن در راه  استگاه دعای مقبول و عامل رشد دارایی است و صدقهثروت پاکیزه، خو
 خدا، کامًال مورد پسند و رضایت پروردگار است. خدای متعال فرموده است:

ُ ٱإِ�ََّما َ�َتَقبَُّل ﴿  .]۲۷: ةمائدال[ ﴾لُۡمتَّقِ�َ ٱِمَن  �َّ
 .»پذیرد می خداوند فقط از پرھیزکاران«

ه در سفری طوالنی، با موھای ای ک شخصی را دیدهآیا «فرموده است:  جپیامبر 
 کند، می و دعا گوید می »رب رب یا یا«و دارد  لود و ژولیده، دست به آسمان برمیآغبار

، استدر حالی که خوراک و نوشیدنی و لباس او حرام است و با حرام پرورده شده
 .)٢(»چگونه ممکن است دعای چنین شخصی پذیرفته گردد

تالش برای کسب روزی را به ھمراه توکل، مورد توصیه قرار داده و ، قرآن کریم
 :استفرموده

ِيٱُهَو ﴿ �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
ْ ٱَذلُوٗ� فَ  ۡ� �َ�ۡهِ  ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ۡمُشوا

 .]۱۵ملک: ال[ ﴾١٥لنُُّشورُ ٱ
در اطراف و جوانب آن راه بروید، او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. «

 .»و از روزی خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست اوست
ت میانه روی در کسب روزی و پرھیز از حرص و آزمندی روھم ضر جرسول خدا 

ھای فراوان برای پول و ثروت  ھا و دشواری در این امر را بیان فرموده و از تحمل سختی
 نھی فرموده است.

 ی سنت ی واجب و صدقه قهبحث دوم: صد
انفاق در راه خدا باید از اموالی باشد که پاک است و طبق فطرت، مطلوب و محبوب 

کرد و فقط  می داریانسان است و اگر ایمان به خدا و امید به پاداش او نبود، آن مال را نگه
 است:کرد. خدای متعال در این مورد فرموده  می برای منافع خاص خود، از آن استفاده

، حدیث ۷۲۶، ص ۲ج و مسلم، صحیح، ۶۴۴۶، حدیث شماره ۲۷۱، ص ۱۱ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۱۰۵۱شماره 

 .۱۰۱۵، حدیث شماره ۷۰۳، ص ۲ج مسلم، الصحیح، -٢
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﴿ ْ ءٖ َفإِنَّ  ۡلِ�َّ ٱلَن َ�َنالُوا ْ ِمن َ�ۡ ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقوا ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ َ ٱَح�َّ  ۦبِهِ  �َّ
 .]۹۲عمران: [آل  ﴾٩٢َعلِيمٞ 

 دارید ببخشید (کم یا زیاد، می دوستآنچه  یابید، مگر آن که از نمی به نیکی دست«

گاه  بی  .»استارزش یا باارزش) خدا بر آن آ
ھایی که نزد او  پذیرد، پس تنھا صدقه می ھا را پاک است و فقط پاکیزه ل،خدای متعا

ھایی است که  و حالل است و در پاداش چنین صدقه مقبول است، صدقه از اموال پاک
و نیک شخصی که اموال پاک  .سازد می مند ن خود را از بھشت و کرم خود بھرهبندگا

اش ترجیح داده  کند، درواقع، پروردگار را بر خود و خانواده یخود را در راه خدا انفاق م
ھمین به  .انجام دادند از ھمین قبیل بود جدر زمان پیامبر  سعملی که انصار  .است

 آنھا را وصف کرد:گونه  یاد آنان را در قرآن جاودانه نمود و این جخاطر، پیامبر اکرم 

نُفِسِهۡم َولَۡو ﴿
َ
ٰٓ أ  .]۹حشر: ال[ ﴾َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ َو�ُۡؤثُِروَن َ�َ

 .»چند که خود سخت نیازمند باشنددھند، ھر شان را بر خود ترجیح میو ای«
که بخشش اموال دوست داشتنی  استله اشاره شدهأدر برخی آیات دیگر به این مس

 .ھاست عبادتترین  در راه خدا، جزو بزرگ
بخشش را باید زمانی انجام دھند  که انفاق واند  ھا، چنین فھمیده بعضی از انسان

مانده یا لباس فرسوده یا اثاثیه کھنه و قدیمی در دست داشته باشند، که خوراک پس
اندازند. اما باید توجه داشت  می آنان چنین وسایلی را با تکبر در برابر ضعفا و محتاجان

 :که چنین انفاقی، پاک و مورد پسند خدا نیست

ُمواْ ﴿  .]۲۶۷: البقرة[ ﴾ِمۡنُه تُنفُِقون ۡ�َبِيَث ٱَ�َيمَّ
 .»و به دنبال چیزھایی ناپاک نروید تا از آن ببخشید«

ی خود یداراترین  ی ادب انسان با خداوند سازگار نیست که زشت و پست شیوه این با 
دھد و برای خود اموال نیکو را باقی گذارد، زیرا پروردگار فرموده  ضرا به خداوند قر

 است:

ن َذا ﴿ ِيٱمَّ َ ٱُ�ۡقرُِض  �َّ  .]۱۱حدید: ال[ ﴾ۥَ�ُ  ۥَقۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  �َّ
   .»کیست به خدا قرض نیکویی دھد تا آن را برای او چندین برابر گرداند«
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 ی صدقات، در حقیقت خداست: و این را باید دانست که گیرنده

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ أ

َ
َ ٱ� ِ  �َّۡو�َةَ ٱُهَو َ�ۡقَبُل  �َّ ُخُذ  ۦَ�ۡن ِعَبادِه

ۡ
َدَ�ِٰت ٱَو�َأ نَّ  لصَّ

َ
َ ٱَوأ ُهَو  �َّ

اُب ٱ  .]۱۰۴: التوبة[ ﴾١٠٤لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
ی  ی (توبه کاران راستین) و زکات صدقه است که توبها دانند که تنھا خد آیا نمی«

مھربان پذیر و پذیرد، و فقط او است که بسیار توبه می را (مؤمنان مخلصین)

 .»است؟
که دھد، به طور قطع قبل از این می ای ھر فردی که صدقه«: ابن مسعود گفته است

گیرد و خداوند آن را به  میدر دستان شخص گیرنده قرار گیرد، در دست پروردگار قرار 
 .)١(»دھد می آن شخص

 له را به نیکویی فھمیده بودند و به مقتضای آن عملأاین مس ج اصحاب پیامبر

لَن ﴿ ھنگام نزول آیه« :استکردند. از انس بن مالک نقل است که چنین گفته می
 ْ ءٖ فَإِنَّ  ۡلِ�َّ ٱَ�َنالُوا ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ َ ٱَح�َّ آل [ ﴾٩٢َعلِيمٞ  ۦبِهِ  �َّ

خواھد،  می ما، صدقه بینیم که از اموال می دگار راگفت: پرور س ]. ابو طلحه۹۲عمران: 
را وقف پروردگار نمودم.  .)٢(»ءحایرِ بَ « گیرم که من، زمین می ای رسول خدا تو را شاھد

چنین  را برای خویشاوندان خود قرار بده. او ھم ھم فرمود آنج  گوید: پیامبر می انس
 .)٣(»کرد و زمین را به حّسان بن ثابت و ابی بن کعب بخشید

 ھای خود را که دوست زیدبن حارثه ھم یکی از اسبھنگام نزول این آیه، 
این اسب، فدای راه الّله باد،  آورد و گفت: ای رسول خدا، جداشت، نزد پیامبر  می

اسامه بن زید را روی آن گذاشت. زید بن حارثه در خود احساس نگرانی کرد  جپیامبر 

، ص ۴ج و سیوطی، در المنثور، ۲۰، ص ۱۱ج تفسیر، ،و طبری ۲۸۷، ص ۲ج عبدالرزاق، التفسیر، -١
۲۸۲. 

ھای  در صحیح مسلم، با تحقیق محمد فواد عبدالباقی، چنین آمده و این کلمه، نام یکی از باغ -٢
و برخی ابوطلحه در مدینه است. الفاظ محدثان در این زمینه متفاوت است. برخی، آن را َبیَرَحا 

َص  ،۱، جر، النھایه،یاث اند و ھمه به معنی زمین برجسته است. ابن بیرحاء و بیرحی ھم نامیده
 .۸۴ ص ،۷ج ، و نووی، شرح مسلم،۱۱۴

 .۹۹۸، حدیث شماره ۶۹۴، ص ۲ج مسلم، صحیح، -٣
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را در او دید فرمود: که این حالت  جی من پذیرفته شد یا خیر؟] پیامبر  [که آیا صدقه
گاه باش که خداوند، صدقه  .)١(»ات را پذیرفت ای زید آ

دان و فقرای اصحاب در انفاق اموال مشارکت داشتند و حتی انفاق فقرا، نثروتم
ای  گفته شد: چه صدقه ج به پیامبر«: ارزش پیشتری داشت. در حدیث آمده است که

 .)٢(»صدقه دادنتر است؟ فرمود: تالش یک فقیر برای  ارزش با
یک درھم از صد ھزار درھم «فرمود:  جروایت است که پیامبر  ساز ابو ھریره 

و یکی از  گرفت. عرض کردند: چگونه؟ فرمود: مردی بود که دو درھم داشت پیشی
ھم سراغ اموال فراوانش رفت و صد ھزار درھم را از آن  یدیگر آنھا را صدقه داد. مرد
قصود این است که شخص فقیر دو درھم داشت و با این . م)٣(»برداشت و صدقه داد

وجود نصف اموال خود را بخشید، که اگر قدرت ھمت و حسن توکل آن نبود چنین 
زد. زیرا خون به آن نیاز داشت، اما شخص ثروتمند، مقدار اندکی از  نمی کاری از او سر

یارش بود و او به آن اخت ربسیار زیاد دیگری ھم د که امواللی اموالش را بخشید، در حا
خل از روان ی انفاق، ریشه کن کردن بُ  . ھدف از مشارکت فقرا در زمینهنداشتنیازی 

 مسلمین و عادت دادن آنان به کرم و بخشش است.
 :استخدای متعال در اموال انفاق کنندگان، برکت قرار داده و فرموده

ُ ٱَ�ۡمَحُق ﴿ ْ ٱ �َّ َدَ�ِٰت� ٱَو�ُۡرِ�  لّرِ�َٰوا ُ ٱوَ  لصَّ �ِي�ٍ  �َّ
َ
اٍر أ  .]۲۷۶: البقرة[ ﴾٢٧٦َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ

دھد. و الله ھیچ  کند و صدقات را افزایش و (برکت) می ربا را نابود میخداوند «

 .»دارد (انسان) ناسپاس گنھکاری را دوست نمی
نمود.  می ما را به پرداخت صدقه امر جرسول خدا «ابن مسعود بدری گفته است: 

رفت و برای  می یکی از ما چیزی نداشت که آن را صدقه بدھد، در نتیجه به بازار گاھی
قرار دھد] پس  جکرد [تا پولی به دست آورد و آن را در اختیار پیامبر  می مردم حمالی

 بخشید و گشت. ایشان ھم آن را به خودش می میباز جای از غّله نزد پیامبر  با پیمانه

 .۳۴۸، ص ۳ج طبری، تفسیر، -١
، ۳۱۲، ص ۲ج شابه در السنن،. ابوداود ھم از طریق دیگری با لفظ م۵۸، ص ۵ج نسائی، السنن، -٢

 ، آن را تخریج نموده است.۱۶۷۷حدیث شماره 
 .۵۹، ص ۵ج نسائی، السنن، -٣
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شناسم که صد ھزار درھم دارد، در حالی که امروز چیزی  می فرمود: من مردی را می
 .)١(»نداشت

اموال در راه خدا، در حقیقت، ذخیره کردن آن نزد خداست و در دیدگاه فرد  شبخش
چند برابر است. در حدیث  فراوان است، زیرا پاداش انفاقگیری  نوعی بھره ،مؤمن و صادق

که رفت. در حالی جشریف از مطرف و او ھم از پدرش نقل کرده که یک بار نزد پیامبر 

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿خواند:  می این آیه را جپیامبر 
َ
فرمود: بنی آدم در  می و ]۱[التکاثر:  ﴾١�ََّ�ثُرُ ٱ�

ای یا  ھایی که پرداخت کرده تو، غیر از صدقه اموال گوید: اموال من، اما آیا از می قیامت
 .)٢(»ای، چیزی برایت باقی مانده است که پوشیده یھای ای یا لباس غذاھایی که خورده

ماند و در آخرت برای وی منفعت خواھد داشت،  پس اموالی که برای انسان می
لباس و ارث  اموالی است که در راه خدا بخشیده است و سایر اموال او در راه خوراک و

قطع  ھرگاه انسان بمیرد، عمل او«گردد و طبق حدیث نبوی:  ن مصرف میابرای فرزند
 که دیگران از آن بھره یملع ی جاریه، گردد، مگر از سه طریق: از طریق صدقه می
 .)٣(»دعا کند برند، یا فرزند صالحی که برایش می

ی که ملغبطه برای عدر دو حالت، غبطه خوردن برای مسلمانان جایز است: یکی 
شود  داده می گردد و دیگری اموالی که در راه خدا، صدقه مندی دیگران می موجب بھره

است: له در حدیث نبوی، چنین بیان شدهأگیرد. این مس می و اجر الھی به آن تعلق
حسد فقط در مورد دو کس جایز است: به مردی که خداوند به او قرآن آموخته و او «

کند و به مردی که خداوند به او مالی عطا فرموده و او نیز  می ا تالوتشب و روز آن ر
 .)٤(»ھمیشه در حال بخشیدن آن است

به خود  جزنان اصحاب جزو کسانی بودند که بیشترین بخشش را در زمان پیامبر 
کرد و  ب دختر خزیمه با دست خویش کار میاختصاص داده بودند. مادر مؤمنان زین

 ی شوھران خود، از اموال آنان نیز کرد. آنان پس از اجازه صدقه میدست رنج خویش را 

 .۵۹، ص ۵ج نسائی، السنن، -١
، حدیث ۲۲۷۳، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۲۳۴۲، حدیث شماره ۵۷۲، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٢

 .۲۹۵۸شماره 
 .۱۶۳۱، حدیث شماره ۱۲۵۵، ص ۳ج مسلم، الصحیح، -٣
 .۳۰۶ابن جوزی، مناقب احمد، ص  -٤
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گاهبخشیدند. زیرا زن نسبت به  می تر است و این به  وضعیت ھمسایگان از شوھر خود آ
بیرون، خاطر ھمنشینی وی در اکثر اوقات با ھمسایگان است و مرد به خاطر مشاغل 

حاالتی، انسان نیازمند نفقه است و بر این داند که در چه  چنین امکانی ندارد. زن می
داند که به چه  را ھم می کند و این یت مناسب آن احوال را، انتخاب میاساس وضع

ای به کرامت و  ای که لطمه طرف مقابل را تأمین کند، به گونه ھای روشی نیازمندی
 شخصیت او وارد نیاید.

سط مسلمین را با خود ارمغان ھای زیبایی از بخشش اموال تو تاریخ اسالمی، نمونه
من نزد محمد بن عبدالّله بن نمیر رفته و «گوید:  می آورده است. یحیی بن ھالل وراق

از فقر خود شکایت کردم. او چھار یا پنج درھم به من داد و گفت: این نصف دارایی من 
به من است. یک بار دیگر ھم نزد ابو عبدالّله احمد بن حنبل رفتم. او نیز چھار درھم 

 .)١(»ی دارایی من است داد و گفت: این ھمه
ھای اطراف  الرشید، از چشمه زبیده ھمسر خلیفه ھارون که استدر تاریخ نقل شده

ھایی را اجاره کرد تا اھل مکه و حجاج از آن بنوشند. او ھمچنین به تعمیر مراکز  مکه آب
عرفات پرداخت و یک ملک ھای اطراف مسجد الحرام و منی و  خانهآب رسانی و میھمان

 د.یرس می دینار ۳۰۰۰۰ی آن به  ی غله زراعی را در این راه بخشید که ارزش سالیانه
ت تا بدون شک، انفاق در راه خدا در این عصر، نیازمند نوعی آموزش و راھنمایی اس

یت مطرح باشد، عنوان اولو هب تواند که اکنون میآنچه  مراعات گردد. ھای الزم، یتاولو
گان رسیدن و مراعات حال مستضعفان و اھمیت  به فریاد ورشکست ،ایت از مجاھدانحم

مسلمان  قائل شدن برای آموزش مسلمان فریب خورده است. مخصوصًا در کشورھای
شان فراھم است. چاپ  آموزشی، کمتر برای ھای ھزینه نشین و فقیری که امکان تأمین

زنان و از ھمه یتیمان و بیوهھای مفید و وقف آنھا برای مدارس دینی، مراعات حال  کتاب
انفاق است. در حدیث نبوی  ھای یتنیز، جزو اولو ی تر تأمین نیازھای افراد خانواده مھم

با  و این کار را تأمین نماید ای ی خود نفقه ای برای خانواده ھرگاه بنده«آمده است که: 
 .)٢(»گردد می ی خدا انجام دھد، برای وی صدقه محسوبو نیت رضا محاسبه

 .۳۰۶ابن جوزی، مناقب احمد، ص  -١
، حدیث ۶۹۵، ص ۲ج و مسلم، صحیح، ۵۳۵۱، حدیث شماره ۴۹۷، ص ۹ج بخاری، فتح الباری، -٢

 ، لفظ حدیث از بخاری است.۱۰۰۲شماره 
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گیرد،  تعلق می ه اموالی برخی از افرادانفاق در راه خدا که به صورت فرض و سنت ب
ی اسالمی و ھدف از آن محقق ساختن ھمبستگی اجتماعی میان  جامعه اساس ایجاد

گروه بسیاری از ش پول در میان ن اقتصاد است که خود از طریق گردافراد و پویا شد
ی خرید و فروش و  و یکی از آثار آن، ایجاد حرکتی فعال در عرصه شود می مردم حاصل

شود. به  حاصل می قدرت خرید افراد جامعه، ی افزایش معامالت است که در نتیجه
که ثروت را به طور عادالنه میان افراد  استھمین خاطر، اسالم بسیار تالش نموده

باره وادار کند و برای این عمومی در این ان خود را به مراعات حقوقتوزیع نماید و پیرو
ھای ناتوان را از تسلط بر اموال منع  ھدف، از اسراف و اتالف اموال نھی کرده و انسان

نموده و نظامی را برای ارث و میراث وضع نموده و از این طریق از محصور شدن اموال 
ل ی اموا است و فایده و بھرهمذکر جلوگیری کردهدر دست فرزند بزرگ خانواده یا افراد 

رساند. ایجاد قوانینی برای زکات اموال ھم با ھدف باال  را به تعداد زیادی از افراد می
بردن سطح زندگی اقشار فقیر جامعه و کمک به مشارکت آنان در مالکیت و بھره وری 

 د جامعه و محققو مصرف، صورت گرفته است و عالوه بر این موجب ھمبستگی افرا
 شود. می مسلمانان و تقویت حرکت اقتصادی ساختن مودت و دوستی میان

شود و آن ھم عبارت است از رھا  می ی اخالق ظاھر یکی از آثار مھم انفاق، در عرصه
خل یا به خاطر ترس از فقر و یا به خاطر مال دوستی خل. بُ نمودن افراد از بیماری بُ 

پردازد، اما ھیچ اثری از آن اموال  می اموالآوری  به جمعگیرد. انسان بخیل  می صورت
 شود. خدای متعال فرموده است: نمی و خوراک و مسکن او دیده در پوشاک

�ِ�َ ٱإِنَّ ﴿ ّدِ َ�ٰتِ ٱوَ  لُۡمصَّ ّدِ ۡقَرُضواْ  لُۡمصَّ
َ
َ ٱَوأ ۡجٞر  �َّ

َ
َقۡرًضا َحَسٗنا يَُ�َٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

 .]۱۸حدید: ال[ ﴾١٨َكرِ�مٞ 
دھند برای ایشان  می ای که به خدا قرض نیکویی مردان بخشنده و زنان بخشنده«

 .»شود و مزد بزرگ و قابل توجھی دارند می چندین برابر
قرار داده و سخاوت و  بخل و آزمندی را به شدت مورد نکوھش جرسول گرامی اسالم 

ھای زیادی در این زمینه بیان فرموده که  را در راه ستوده است، ایشان مثال بخشش اموال
مثال صدقه دھنده و بخیل، مانند دو مردی است که لباس آھنی «یکی از آنھا چنین است: 

ھا تا سینه و گلوی آنان را در بر گرفته باشد. شخص  بر تن کرده باشند و آن لباس، از دست
در  ارشود و تمام بدنش  می دھد، آن زره گشاده می قهصدقه دھنده، ھنگامی که صد

 



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٣٤٢

برد  می گیرد، بلکه رد پایش را نیز از بین میرا در بر گیرد، تا جای که انگشتانش میبر
انفاق کند،  خواھد چیزی می کند)، ولی بخیل، ھنگامی که می (یعنی گناھانش را محو

. )١(»تر نماید هتواند آن را گشاد ینم کند، می چه سعیشود و ھر می تر ھای آن زره تنگ حلقه
 را دیدم که فرمود: کاش جمن رسول خدا «گوید:  میابو ھریره که راوی حدیث است 

 تواند. نمی کوشد تا لباسش را گشاده سازد اما می دیدید که شخص خسیس می
و  چون انسان بخیل، از احسان گوید: می در شرح و توضیح حدیث /ابن قیم 

و از وسعت و  اش تنگ رد، یعنی سینهآعمل  نیکوکاری باز مانده است، مجازاتی مشابه
شود و  شود. او کوته نظر است و درون کوچکی دارد، بسیار کم شاد می می فراخی منع

آورده نشود و ھایش برزیک است که ھیچ یک از نیاغم و اندوھش فراوان است و نزد
 .)٢(کمکی دریافت ننماید یش، ھیچھا برای رسیدن به خواسته

من شما را به پرداخت «فوائد دیگری را ھم برای انفاق بیان فرموده است:  جپیامبر 
کنم، [تأثیر انفاق برای رھایی از آتش] مانند این است که مردی توسط  می صدقه امر

سازند و او را برای سر  دشمنان اسیر گردد، دستانش را ببندند و به گردنش آویزان
کنم، و به این ترتیب  می چه دارم فدای شماه کنند. امام او بگوید: من ھرآماد بریدن

 .)٣(»رھاند می خود را از دست آنان
 صدقه باعث فرو نشاندن آتش خشم پروردگار و جلوگیری«ھمچنین فرموده است: 

 .)٤(»شود خوشایند میاز مرگ نا
! صدقه زنانای «در روز عید برای زنان خطبه خواند و فرمود:  جرسول خدا 

 .)٥(»بینیم که اکثر شما اھل آتش ھستید می بدھید، حتی از زینت آالت خود، زیرا
ھای  کردند تا کاستی می بزرگی اقدام ھای به پرداخت صدقه شاصحاب رسول خدا 

، حدیث ۷۰۸، ص ۲ج و مسلم، صحیح، ۵۷۹۷، حدیث شماره ۴۳۷، ص ۹ج بخاری، فتح الباری، -١
 ، لفظ حدیث از بخاری است.۱۰۲۱ماره ش

 ، چای اسماعیل انصاری.۷۴ابن قیم، الوابل الصیب، ص  -٢
 و گفته که حسن و صحیح و غریب است. ۱۸۶۳، حدیث شماره ۱۴۹، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -٣
 و گفته که حسن و غریب است.  ۶۶۴، حدیث شماره ۵۲، ص ۳ج ترمذی، الجامع، -٤
، حدیث ۸۶، ص ۱ج و مسلم، صحیح، ۳۰۴، حدیث شماره ۴۰۵، ص ۱ج بخاری، فتح الباری، -٥

 . لفظ حدیث از مسلم است.۷۹شماره 
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مردانه، آماده سازی لشکر اسالم، نشر علم و ایجاد  طرف سازند. اعمال جوانبر اجامعه ر
کردند و  مردم را به پرداخت صدقات امر می اقدامات آنان بود. آنانآبادانی از جمله 

 :ھمواره این شعار را در نظر داشتند

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦَوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ ﴿
ُ
 .]۹حشر: ال[ ﴾لُۡمۡفلُِحونٱفَأ

ھا  اند، پس آن که از بخل (و حرص) نفس خویش باز داشته شده کسانی«

 .»راستگارانند
که اعمال انسان [در روز قیامت] بر  استگفت: برای من بیان شده می سعمر 

، در یک روایت )١(گوید: من برترین اعمال ھستم می کنند و صدقه می یکدیگر تفاخر
طواف  مشغوِل  -عبدالرحمن بن عوف یا سعد ابی وقاص  -آمده که یکی از اصحاب 

. »فيسنَ  حَّ شُ  �قِ  بِّ رَ  ،فيسنَ  حَّ شُ  �قِ  ربِّ «خواند:  می ی خدا بود و فقط این دعا را خانه
یعنی خداوندا مرا در برابر بخیلی نفسم محافظت بفرما. به او گفته شد: آیا غیر از این 

 .)٢(»گردم می یگری نداری؟ گفت: اگر از بخل نفسم رھایی یابم رستگارددعای 
 یابد و کار می است که ھر اندازه، انفاق بیشتر باشد، اموال انسان افزایش جهجای تو

له أشود که از مردم زکات بپذیرد، این مس مین رسد که در جامعه فردی یافت می یجای به
 ی را برایچنین اثر جپیامبر  مصداق یافت. /در زمان خالفت عمربن عبدالعزیز 

 .)٣(»شود نمی باعث کاھش اموال ای ھیچ صدقه«انفاق بیان فرموده بود: 
ھای مختلفی  و کتاب در ادبیات اسالمی ھم ظاھر شد جھای پیامبر  تأثیر راھنمایی

 ی نوشتار درآمد. مندان و بخیالن به عرصهدر بیان حال و وضع سخاوت
بسیار جای تأمل است. آنان اموال  اند توجھی که مسلمانان به اموال و ثروت داشته

ه گنج شته و از ذخیره سازی آن و تبدیل کردن بای تولید گذ خود را ھمواره به چرخه
و  شان ھمیشه در حال رشد و افزایش بوده اند. به ھمین دلیل، اموال خودداری کرده

 جپیامبر  اند. صدقات خود را از آن پرداخت کرده و برای دنیا و قیامت، مبارک گردانیده
کس که از روزی پاک و حالل خود، یک دانه خرما صدقه دھد، ھر«فرموده است: 

 .۴۳، ص ۲۸ج طبری، تفسیر، -١
 .۴۳، ص ۲۸ج طبری، تفسیر، -٢
، حدیث ۵۶۲، ص ۴ج و نگا: ترمذی، جامع، ۲۵۸۸، حدیث شماره ۲۰۰۱، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٣

 و گفته: حسن و صحیح است. ۲۳۲۵شماره 
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ھا، چیزی دیگری  اوند جز پاکیخد –گیرد  خود میخداوند آن را با دست راست 
ه اسبی مانند شما که کردھد، ھ سپس آن را برای صاحبش پرورش می –پذیرد  نمی

 دھد تا مانند یک کوه بزرگ ی خرما را پرورش می نیز آن دانه د، خداوندیدھ پرورش می
 .)١(»شود می

که اولین برنامه ریزی  ھای توجه نیکوی مسلمین به مال و ثروت، آن است از نشانه
 ی اقتصاد، در قرن دوم ھجری توسط آنان انجام گردید. نظری و عملی در زمینه

یزی اقتصادی مالیات عمومی و برنامه ر ی و در این قرن بود که تألیفاتی در زمینه
خلیفه مھدی عباسی،  آمد. ابوعبیدالّله معاویه بن یسار، وزیری نوشتار در  به عرصه

 »رشید«عباسی  ی یوسف ھم برای خلیفهقاضی ابو نمود. را تألیف »الخراج«کتاب 
 ی نظری نداشت و غیر کتابی با ھمین عنوان تألیف کرد. البته این ابتکارات فقط جنبه

فقھا در  دھی به واقعیات جامعه صورت گرفته بود.بینانه نبود. بلکه با ھدف جھت واقع
ی مالیات و مدیریت اموال عمومی،  از سوی دیگر، در زمینه ھا نویسیک سو و دیوان

 ھای زیادی نوشتند که تعداد آنھا در دو قرن دوم و سوم به بیست و شش تألیف کتاب
رسد، در حالی که آن زمان، مدت زیادی از طلوع اسالم نگذشته بود و ھیچ توجھی  می

ردات کاال در در مورد واھا به فکر اقتصادی صورت نگرفته بود. اگر  از جانب غربی
اقتصادی  رشد یدوران طالیی شکوفایی اسالم تحقیق و بررسی انجام دھیم، سطح باال

شویم که در  می ی تجاری، کشاورزی و صنعتی درک خواھیم کرد و متوجه را در زمنیه
ھا و برکات فراوانی عاید  اثر توجه و پایبندی امت به اعتقادات و احکام دینی، چه نعمت

 شته است.او گ
ترین  ی ھمین نظام قدرتمند اقتصاد اسالمی، توانستند بزرگ مسلمانان در سایه

بسیار جالب، سیستم  ای تمدن را در دنیای قدیم بینان نھند. آنان توانستد به شیوه
ھای  پیشرفته، طرح و اجرا نمایند که روش آبیاری باغ ای را با ھندسه رسانی آب

جا ایجاد حدود ھزار قنات آب در آن که »سوداء«ی  هبه منطق رسانی و آب» غرناطه«
ی عمران و برنامه  است. آنان ھمچنین در زمینه شده بود، شاھد گویای این مطلب

ریزی شھری، در بغداد و قرطبه و غرناطه و قاھره، ابتکاراتی به ثمر نشاندند که قدرت 
 درخشاند. می و خالقیت آنان را، مثل خورشید نوآوری

 .۷۴۳۰، حدیث شماره ۴۱۵، ص ۱۳ج بخاری، فتح الباری، -١
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ون با قرروز مسلمانان را ن گردد که وضعیت آ تر می له زمانی واضحأاھمیت مس
آشکار و بسیار واضح خواھیم دید.  کنیم و اینجاست که تفاوتیوسطی در اورپا مقایسه 

در دوران دوم خالفت عباسی، فقط در بغداد، چھار بیمارستان بزرگ تأسیس شده بود 
 کرد. م طبابت میفقط یک پزشک برای مرد که در ھمان حال در پاریس

 ھای روغنی روشن جر سنگ فرش شده و با چراغآھای بغداد در آن دوران با  خیابان
 ھا ایجاد شده بود که آب را در خود ھدایت ھای با آجر در زیر خیابان گشت. و کانال می
برد.  ز خاکی بود و در تاریکی به سر میھای پاریس، ھنو  کرد. در ھمان وقت، خیابان می

ھم در  ھا ربیدوران، پایتخت کشورھای مختلف، مرکز علم و تمدن بود و حتی غدر آن 
 بردند. دانش مسلمانان بھره می ، از علم وھایی مانند قرطبه و صقلیه شھر

 بحث سوم: ایمان و ثروت
امتحان و سنجش ایمان  ی ھمچون، مال و اوالد، عاملی برای آزمایش ویھا نعمت

ورزد؟ این قضیه به نسبت  گذارد یا کفر می می شکر گردد آیا انسان است تا معلوم
ی مختلف صادق است تا میزان استقامت و پایبندی آنان به شریعت ھا ھا و ملت امت

 پروردگار، مورد ارزیابی قرار گیرد، خدای متعال فرموده است:

ْ ٱوَ ﴿ نَّ  ۡعلَُمٓوا
َ
ۡوَ�ُٰدُ�ۡم فِۡتَنةٞ َوأ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
َمآ أ َّ�

َ
َ ٱ� ۡجٌر َعِظيمٞ  ۥٓ ِعنَدهُ  �َّ

َ
 ﴾٢٨أ

 .]۲۸نفال: اال[
ی آزمایش ھستند و بدانید  (ای مؤمنان راستین) بدانید که مال و اوالد شما وسیله«

 .»در پیشگاه خدا (مھیا و مصون) است ،که پاداش بزرگ
بر ھمین اساس است که شکر نعمت، باعث افزایش نعمت در این دنیا و پاداش 

 گردد: می بزرگ الھی در آخرت

ۡهَل ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ ٱَءاَمُنواْ وَ  ۡلُقَرىٰٓ ٱَولَۡو أ َقۡوا َمآءِ ٱلََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََ�ٰٖت ّمَِن  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ﴾ 

 .]۹۶عراف: اال[
کردند، برکات آسمان و  می آوردند و پرھیز می ھا ایمان اگر مردمان این شھرھا و آبادی«

 .»گشودیم می ن را بر روی آنانیمز
بدین  .گیرد ھم از طریق زبان و عمل، صورت می شکر نعمت، ھم از طریق قلب و

زبان  .زیرا منعم حقیقی اوست .گردد می شیوه که قلب انسان از محبت پروردگار لبریز
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گذارد و شکر عملی ھم در قالب اطاعت از  می ھا، خدا را سپاس ھم با بیان و یادآوری نعمت
 شود. می حصر شدن در امور حالل و پاک، محققخدا و پایبندی به احکام و من

 خدای تعالی فرموده است:

َحلَّ ﴿
َ
ُ ٱَوأ َم  ۡ�َۡيعَ ٱ �َّ ْ ٱوََحرَّ  .]۲۷۵: البقرة[ ﴾لّرِ�َٰوا

 .»داد و ستد را حالل کرده و ربا را حرام نموده است خداوند«
و موجب زداید  می ربا یکی از گناھان کبیره و ھالکت بار است که برکت را از نعمت

که طبق قواعد شریعت انجام  ی حالل آن است معامله .شود خشم پروردگار می
 .پذیرد و خیانت و احتکار و رشوه و ظلم و تباھی اموال در آن صورت نگیرد می

پرداخت زکات اموال، بخشش صدقات بسیار و مشارکت در اعمال نیکویی ھمچون 
که  استبرای ما حکایت نموده قرآن .آید یز مجاھدان، شکر نعمت به حساب میتجھ
ھایشان از جانب  اند، نعمت ھایی که از شکر غافل و از یاد خدا رویگردان بوده امت

 .اند پروردگار سلب شده و به فقر و گرسنگی و بال و مصیبت مبتال شده

َخَذ ﴿
َ
ۡخُذ َرّ�َِك إَِذآ أ

َ
ۡخَذهُ  ۡلُقَرىٰ ٱَوَ�َ�ٰلَِك أ

َ
  ۥٓ َوِ�َ َ�ٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
[ھود:  ﴾١٠٢ِ�ٞم َشِديدٌ أ

۱۰۲[. 
ھایی را عقاب کند که ستمکار  آبادیو چنین است ھرگاه شھرھا عقاب پروردگار تو این«

 .»باشند

ا ُمۡهلِِ� ﴿ ۡهلَُها َ�ٰلُِمونَ  ۡلُقَرىٰٓ ٱَوَما ُكنَّ
َ
 .]۵۹قصص: ال[ ﴾إِ�َّ َوأ

ھا که ساکنان آنگردانیم مگر این یاری را نابود نکرده و نابود نمیو ما شھر و د«

 .»تمکار باشندس
ھایی از جمله قدرت یا ثروت  پس برای ھیچ فرد و امتی شایسته نیست که بر دارائی

ھا برای آزمودن انسان و چه بسا  ی این نعمت و یا کثرت جمعیت، تکیه کنند، زیرا ھمه
 باشد تا در نھایت عذاب پروردگار را با خود بیاورد: »استدراج«در جھت سنت 

﴿ 
َ
ۡهُل أ

َ
ِمَن أ

َ
ُسَنا بََ�ٰٗتا َوُهۡم نَآ�ُِمونَ  ۡلُقَرىٰٓ ٱفَأ

ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل  ٩٧أ

َ
ِمَن أ

َ
َو أ

َ
ن  ۡلُقَرىٰٓ ٱأ

َ
أ

ُسَنا ُضٗ� َوُهۡم يَۡلَعُبونَ 
ۡ
�َِيُهم بَأ

ۡ
 .]۹۸-۹۷عراف: اال[ ﴾٩٨يَأ
آنان رود، در ھا ایمن شدند که عذاب ما شبانه به سراغ  آیا مردمان این شھرھا و آبادی«

ھا ایمن شدند  که مردمان این شھرھا و آبادیکه ایشان غرق در خواب باشند؟ یا اینحالی

 .»که سرگرم بازی ھستندشان آید، در حالی که عذاب ما چاشتگاھان به سراغاز این
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ھای دنیا،  که حرص مردم برای اموال و دارائی استبیان فرموده جسول خدا ر
شوند و به  ھم زمان با آن، از خدا دورتر می ھمیشه در حال افزایش و شدت است و

  اُس انلَّ  دادُ يزْ  الوَ  اعةُ السَّ  ِت �َ قرَت اِ «گردند:  تر می عاقبت و سرانجام خود نزدیک
ّ

 حرًصا إال
  اهللا نَ مِ  يزدادون الوَ 

ّ
که در میان مردم بیشتر آنچه  نزدیک شده وقیامت «.)١(»عًدابُ  إال

 .»شدن از خداوند، ندارد دورتر جز ای حرص دنیا است که آن ھم نتیجه گشته،
آوری  و میل فراوان به جمع که مورد نھی دین است، ھمان ولع و اشتیاق یحرص

بدون توجه به حالل و حرام به  یکند تا از ھر طریق اموال است که انسان را وادار می
چنین حرصی است که انسان را از خدای متعال و  .جمع و گردآوری اموال بپردازد

آورد و در  می اما کسی که اموال را از طریق حق به دست .گرداند می رحمت او دور
نماید، اموالش پربرکت  کند و در طلب دنیا قناعت پیشه می راستای حقیقت خرج می

از ھرکس  رین است ویمال دنیا، سبز و ش«مشمول این حدیث خواھد شد:  گردد و می
اما چه بسا کسانی در اموال خدا و  .گیرد به آن برسد، در آن برکت قرار می طریق حق

امام در  –منظور اموال عمومی است  –کنند  ول به اختیار نفس، دخل و تصرف میرس
 .)٢(»ی خود خواھند داشت ھرهبقیامت فقط آتش را 

آید و در جھت ھا باید در خدمت دین در ل و ثروتبیان فرمود که اموا ج پیامبر
ی نماز و ادای زکات مصرف گردد، بدین شیوه که عوامل بازدارنده  عبادت و اقامه

 یآن اموال از میان برداشته شود که ھدف جھاد اسالم ی توحید و عبادت، به وسیله
امعه نیز از ھمین طریق ج ی به پیوستگییاب یب، دستھم، ھمین است. به ھمین ترت

ل خود رھا نشود، گیرد و باید به جایی رسید که حتی یک مسلمان ھم به حا صورت می
ی غذا و  خ مسیحیت با وعدهکه فقر او را شکار کند و شیاطین تبشیری آئین منسو

 مسلمانش تا گلو از خوراک سیرند و با که برادرانلباس، او را بفریبند، در حالی
 فروشند. می از جنس ابریشم و حریر، فخر ھای لباس

نسبت به سرشت مال دوست و ثروت طلب انسان، ھشدار داده و  جمحمد مصطفی 
به مال و ثروت  بیان فرموده که فطرت انسان چنان است که اگر در حال و آینده نیز

نوان ھشدار این را به ع جیابی به آن است. پیامبر  محتاج نباشد، بازھم، خواستار دست

 ، و گفته صحیح االسناد است.۳۲۴، ص ۴ج حاکم، مستدرک، -١
 و گفته: حسن و صحیح است. ۲۳۷۴، حدیث شماره ۵۸۷، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -٢
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گاه سازی پرھیزکاران و دست تا  استجویان امتش بیان فرمودههگیری را به مؤمنان و آ
و خم ایمان عبور کنند. ایشان در یک حدیث قدسی،  ر بتوانند از مسیرھای پرپیچت آسان

 فرماید: می چنین
 راگاز و ادای زکات فرو فرستادیم. ما اموال را برای برپاداشتن نم فرمود: ألخدای «

بنی آدم یک دشت پر از مال داشته باشد، دوست دارد که دشت دومی ھم از آن او 
که، در حالی باشد و اگر دو دشت پر از مال داشته باشد، در طلب سومی خواھد بود.

 که را که بخواھد، توفیق بازگشتھر و خداوند کند می درون بنی آدم را فقط خاک پر
 .)١(»دھد می

شود، اما دو خصلت او  می بنی آدم پیر«: دیگر فرموده استدر حدیثی  ج پیامبر
ماند، یکی حرص برای مال دنیا و دیگر حرص برای عمر بیشتر در  می ھمواره جوان

 .)٢(»دنیا
ای مورد آزمایش  ی فتنه ھر امتی، به وسیله«: در حدیثی دیگر چنین فرموده است

 .)٣(»ی امت من ھم، مال دنیاست گیرد، فتنه می قرار
 ی امور دنیا و پرستی و محصور کردن قلب در حیطهبدون شک، خودخواھی و خود

این  .ی اخروی، سبب اصلی حرص شدید به مال دنیا و تأثر از آن است نداشتن انگیزه
ی اموال و از  و حتی خود را از بھره شود فت گاھی به نوعی بیماری تبدیل میص

چنین حرصی  .ا از اموالش کم گردددارد، تا مباد خوراک و لباس و مسکن محروم می
و  کنند افراد حریص، خود را فدای خود می برخی از .در حقیقت، قاتل انسان است

چنین افرادی که از اموال فراوانی بھره مندند، بر  .کمترین توجھی به دیگران ندارند
بر  ی برتری خود را مایه لربا و گفتارھای ساختگیکنند و مظاھر د می بندگان خدا تکبر

اکثریت «دھند، چنین افرادی در معیار الھی بسیار پست و حقیرند:  می دیگران قرار
گوید با اموال خود  می گیرند، مگر کسی که می مردم در روز قیامت در پستی قرار

 .)٤(»چنین و چنان کردم و کسب و کار او پاک است

 .۲۱۹، ص ۵ج احمد، المسند، -١
 .۱۰۴۷، حدیث شماره ۷۲۴، ص ۲ج مسلم، صحیح، -٢
 و گفته حسن و صحیح و غریب است. ۲۳۳۶، حدیث شماره ۵۶۹، ص ۴ج الجامع،ترمذی،  -٣
 .۴۱۳۰، حدیث شماره ۱۳۸۴، ص ۲ج ابن ماجه، السنن، -٤
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دھند، در آخرت  میبخشند و به مردم صدقه  ن که در راه خدا اموال خود را میپس آنا
چشند، بدون  شوند، آنان لذت بخشش را می میگیرند و در دنیا محترم شمارده  پاداش می

ای به  مال ھیچ بنده«گونه که در حدیث آمده است:  شان کاسته گردد و ھمان این که اموال
 . پس دوام نعمت وابسته به بخشش آن است.)١(»گردد نمی خاطر صدقه دادن، کم

باید ھوشیار باشد که نعمت از دستش نرود و به دیگران تعلق نگیرد. انسان مؤمن 
ھای مسلمان نیز باید ھوشیار باشند که در امتحان شکست نخورند و پس  ی امت ھمه

و باید ھمیشه این حدیث نبوی،  به ذلت دچار نگردنداند  از عزتی که به آن دست یافته

لْمَ  ا�َُّقوا« یم:ه دارد و در قلب خود، آن را نگما باش پیش روی لْمَ  فَإِنَّ  الظُّ  يَْومَ  ُظلَُماٌت  الظُّ
ِقيَاَمةِ 

ْ
حَّ  َوا�َُّقوا ال حَّ  فَإِنَّ  الشُّ ْهلََك  الشُّ

َ
نْ  ىلَعَ  مَحَلَُهمْ  ،َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  أ

َ
 ِدَماَءُهمْ  َسَفُكوا أ

آورد و از طمع و  می به بار از ظلم بپرھیزید، زیرا تاریکی قیامت را« .)٢(»َ�َاِرَمُهمْ  َواْستََحلُّوا
ھای پیش از شما شد و آنان را  حرص به مال دنیا دوری کنید، زیرا حرص، باعث ھالکت امت

 .»واداشت که خون یکدیگر را بریزند و حریم خصوصی ھمدیگر را بشکنند
ھای دنیا، زنده کردن قلب است. قلب  عامل نجات در آزمونترین  به طور یقین، بزرگ

 شود و مانند ظرفی پر از عسل می است بر دنیا مسلط ألای که متصل به خدا  زنده
 صورت است که اموال در دست مالک آنگردد که دیگر جایی برای آب ندارد و در این می
گیرد، در امور کار  به آن رااساس اھداف شریعت، تواند بر می ماند، نه در قلب او، پس می

طرف ند و مشکالت اجتماعی را با آن بربرای درماندگان خرج نمایو نیک مصرف کند 
یابد که مرضی حاصل از حب مال ش با یاد خدا زنده است، ھرگاه درسازد. شخصی که قلب

 و پردازد می دھد و به معالجه خود می و ثروت در قلبش پدیدار گشته، فورًا آن را تشخیص
رساند. این یک  می این کار را از طریق توجه به پروردگار و با ذکر و عبادت و شکر به انجام

بروست، پس باید ھمواره تازه مان، با چالش ضعف و قوت متناوب روحقیقت است که ای
ایمان در روان انسان دچار «: گردد و تغذیه شود. در حدیث شریف چنین آمده است

لباس روی تن انسان دچار کھنگی گونه که  ، ھمانشود می پوسیدگیو فرسودگی 
 .)٣(»ھایتان تازه گرداند گردد، پس از خدا بخواھید که ایمانتان را در دل می

 و گفته که حسن و صحیح است. ۳۲۲۵، حدیث شماره ۵۶۲، ص ۴ج ترمذی، الجامع، -١
 .۲۵۷۸، حدیث شماره ۱۹۹۶، ص ۴ج مسلم، صحیح، -٢
 .۴، ص ۱ج حاکم، المستدرک، -٣
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 ها بحث چهارم: دیدگاه مسلمان به نسبت تفاوت دارائی
و اگر ترس از  ارزش است بی دارد که دنیا نزد پروردگار بسیار قرآن کریم بیان می

افران را به طال و نقره تبدیل نبود، در و دیوار پله و سقف و تخت کھا  ی انسان فتنه
خداوند  .ی ھدایت ایشان، مانع چنین کاری است اما رحمت پروردگار و اراده .کرد می

 فرموده است:

ن يَُ�وَن ﴿
َ
ِ  �َّاُس ٱَولَۡوَ�ٓ أ ََعۡلَنا لَِمن يَۡ�ُفُر ب ٗة َ�ِٰحَدٗة �َّ مَّ

ُ
�ٱأ ِ�ُُيوتِِهۡم ُسُقٗفا  لرَّ

ةٖ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها َ�ۡظَهُرونَ  ًرا َعلَۡيَها َ�تَِّ�  ٣٣ّمِن فِضَّ بَۡ�ٰٗبا َوُ�ُ
َ
 ٣٤ونَ  ُٔ َوِ�ُُيوتِِهۡم �

 ٰ ا َمَ�ُٰع  لَِك َوزُۡخُرٗفاۚ �ن ُ�ُّ َ� ِ ٱلَمَّ ۚ ٱ ۡ�ََيٰوة ۡ�َيا  ﴾٣٥ِعنَد َرّ�َِك لِۡلُمتَّقِ�َ  �ِخَرةُ ٱوَ  �ُّ
 .]۳۵-۳۳زخرف: ال[
ی مردم ملت  شد که ھمه ب مادی) سبب نمیھار از انواع موامند شدن کفاگر (بھره«

ھایی با  داشتند خانه نمی ند، ما برای کسانی که به خداوند مھربان باورگرد می واحد
 ھای سیمین ترتیب ھا و نردبان آوردیم، و برای آنان پله می ھایی از نقره فراھم، سقف

ھایی  ساختیم، و تخت می ھایشان درھایی از آنھا باال روند. و برای خانه دادیم که می
دادیم و زر و زیور و انواع وسائل  می لمند ترتیب می زنند و می ای که بر آنھا تکیه نقره

متاع زندگی این جھان است، و  ی اینھا اما ھمهدادیم  می تجمّلی و زینت آالت بدیشان

 .»ای پرھیزکاران آماده استآخرت در پیشگاه پروردگارت بر
بی کافران آیات بسیاری از قرآن در جھت باطل نمودن تفکرات و معیارھای ارزشیا

را انکار  جاساس ھمین معیارھا بود که رسالت پیامبر نازل شده است. کفار بر 
کردند و انتظار داشتند، چنین مقام بزرگی به کسانی ھمچون عروه بن مسعود ثقفی  می

گرفت، زیرا آنان جزو بزرگان مکه و طائف بودند. در  می یره مخزومی تعلقو ولیدبن مغ
 قرآن چنین آمده است:

ٰ رَُجٖل ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱَوقَالُواْ لَۡوَ� نُّزَِل َ�َٰذا ﴿  .]۳۱زخرف: ال[ ﴾٣١َعِظي�ٍ  ۡلَقۡرَ�تَۡ�ِ ٱَ�َ
و طائف) فرو  و گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شھر (مکه«

 .»فرستاده نشده است؟
زد و آنان را سرکوب نمود تا درست آنان مھر باطل نا اینجا بود که قرآن به معیارھای

در کاری که مربوط به آنان نیست دخالت نکنند و گمان نکنند که تقسیم رحمت  دیگر
گیرد. بخشش نعمت پروردگار فقط به صالحان تعلق  می پروردگار توسط آنان صورت

 



 ٣٥١ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

 یھا عمتریافت نشود. آنان با د می نگرفته و طبق سنت استدراج به کافران ھم داده
شوند،  نمی و گذشت عمر خود را متوجه اندخداوند به دنیا و مادیات مشغول شده

بازند و پیر و ضعیف و  دھند، صحت و تندرستی خود را می می را از دست شان جوانی
آیند، اما آیا  می شوند و به خود می آوردکه یاگردند و فقط ھنگام مرگ است  می مریض

چیزی پیش  اند، ھای طال و نقره که در طول عمر خود جمع کرده اکنون به جز کوپه
توانند از آن با خود  نمی یابند؟ اکنون باید آنھا را نیز رھا کنند. زیرا می روی خود

 بردارند.
 ر سھمی در آخرت ندارند:پس دیگ اند، ھای خود را گرفته ی تالش آنان پاداش ھمه

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱَمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم �ِيَها َوُهۡم �ِيَها َ�  �ُّ
َ
ِهۡم أ َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ۡ

ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥ُ�ۡبَخُسونَ 
ُ
ِينَ ٱأ ِ ٱلَۡيَس لَُهۡم ِ�  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  �ِخَرة وََحبَِط َما َصَنُعواْ �ِيَها  �َّاُر

ا َ�نُواْ َ�ۡعمَ َوَ�ٰطِ   .]۱۶-۱۵ھود: [ ﴾١٦لُونَ ٞل مَّ
شان را در این جھان بدون  مالکسانی که خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند اع«

گردد.  نمی دھیم و حقی از آنان در آن ضایع می گونه کم و کاستی به تمام و کمال ھیچ
 در دنیا انجامآنچه  ندارند، وکه در آخرت جز آتش دوزخ بھره و سھمی اند  آنان کسانی

 .»گردد می سود بی رود و کارھایشان پوچ و می دھند، ضایع و ھدر می
غافل از این پرسند که چرا این ھمه نعمت به  یھا افتد که انسان می بسیار اتفاق

گشاده گشته  شان ھای رفاه و آسایش و زینت به روی کافران تعلق گرفته و دروازه
و  استخی از مؤمنان واقعی به فقری رسواگر مبتال شدهاست، در حالی که بر

ی خدا،  گزیدهدارد؟ پیامبر بر نمی پروردگارشان از مال دنیا، نعمتی به آنان ارزانی
یابی به دنیا  ای را دوست بدارد، او را از دست ھرگا خداوند بنده«دھد:  می پاسخگونه  این
 .)١(»کنید می از آب منع گونه که شما بیماران خود را دارد، ھمان می باز

، برخی از ی است ی چه بنده د که چه حالتی شایستهدان می خدای متعال خود بھتر
ی حال آنان نیست، زیرا در صورت  کند و ثروت شایسته اصالح می بندگان را فقر

گردند و از عبادت و  غرور و اسراف و ناسپاسی مبتال میثروتمند شدن به تکبر و 
 شود. می ویگرداناطاعت پروردگار ر

 و گفته که حسن و غریب است. ۲۰۳۶، حدیث شماره ۳۸۱، ص ۴ج ۷ترمذی، الجامع  -١
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ی تباھی آنان  ردند و فقر مایهگ می برخی از بندگان نیز با دارایی و ثروت اصالح
پردازند، شکر  می چند که دارا باشند، اما حق اموال خود راگردد. چنین افرادی ھر می

گردد. پس خداوند به  نمی ی آخرتادھند و دنیا مانع تالش آنان بر می نعمت را انجام
بخشد که برای مصالح آنان مفید است و عطا و بخشش او به  می ه به بندگانھمان انداز

 کافران عمومًا از باب سنت استدراج است:

ا �َُسواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِ ﴿ وتُٓواْ  ۦفَلَمَّ
ُ
ٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ ٍء َح�َّ ۡ�َ ِ

بَۡ�َٰب ُ�ّ
َ
َ�َتۡحَنا َعلَۡيِهۡم �

ۡبلُِسونَ  َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡغَتٗة فَإَِذا ُهم مُّ
َ
 .]۴۴نعام: األ[ ﴾٤٤أ
را که بدان متذکر و مّتعظ شده بودند، درھای آنچه  وش کردندمھنگامی که آنان فرا«

داده شد  شان گشودیم تا آنگاه که بدان چه بدی شان ویرا به ر ھا) ھمه چیز (از نعمت

 .»شاد و مسرور گشتند، ما بناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحّیر ماندند
ھمان وحی الھی است که از جانب  اند، طبق این آیه آنچه کفار فراموش کرده

لفت امخ پیامبران به پیروی از آن امر شده بودند و ھنگامی که با آن دستور آسمانی
ی نعمت و آسایش و تندرستی را  ورزیدند و به آن عمل نکردند، خداوند، دروازه

 به دنیا وابستهچه بیشتر آنان بست تا ھر رو رحمت خود را بشان گشود و راه توبه  برای
و ترک دنیا  }}گم کردند{{تر شوند و ھنگامی  ریصیابی به آن ح گردند و برای دست

شان  أنب مأموران خدا جانبیشتر گردد و آن زمان که به طور ناگھانی از ج دردشان
بار و ناتوان تن به ھالکت شود، نتوانند ھیچ شری را از خود دور سازند و ذلت گرفته می

 حاصلی نداشته باشند. دگیدھند و جز پشیمانی و سرافکن
برند و  می پس ھیچ جای تعجب نیست که بسیاری اوقات مؤمنان در فقر به سر

 غلطند. می سامانو ر ثروت ران در بسیاری از حاالت و اوقات دکاف
! آیا اذای مع«چنین نقل کرد:  جکه پیامبر  استبل روایت شدهجذ بن ااز مع

فرمود: ھر مردی  .کنم؟ عرض کردم: البته ای پیامبر پادشاھان بھشت را به تو معرفی
کنند و دارای لباسی ژنده و کھنه است،  می که ضعیف است و دیگران ھم او را تضعیف

د، خداوند آن را به انجام اما به آن توجھی ندارد و اگر خدا بر کاری سوگند دھ
 .)١(»رساند می

 .۴۱۱۵، حدیث شماره ۱۳۷۸، ص ۲ج ابن ماجه، السنن، -١
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ی بال  ارزش است و اگر به اندازه بی دگار،ردھد که در دنیا نزد پرو می این حدیث نشان
 آب را در دنیا بنوشند. داد که حتی یک جرعه نمی یک پشه ارزش داشت به کافران اجازه

به آنان ھشدار  جاین مفاھیم را به خوبی فھمیده بودند و پیامبر  جاصحاب پیامبر 
ھایی که  همن از فتن«چنین آمده است:  جدیگر از پیامبر  یالزم را داده بود. در حدیث

قع مصیبت و ضرر اھای مو از فتنهشود بیشتر  می در اثر رفاه و آسایش دامنگیر شما
یابند، دو سوم اجر  می ترسم. بسیاری از مجاھدان راه خدا که به غنیمت دست می

گیرند و فقط یک سوم اجرشان برای قیامت  می اخروی خود را در دنیا با گرفتن غنایم
ظ محفوماند. اما اگر غنیمتی به آنھا نرسد، اجرشان به طور کامل برای قیامت  باقی می

 .)١(»خواھد بود
او روزه «بزرگان و ثروتمندان اصحاب بود: جزو بینیم که  می لرحمن بن عوف راعبدا

که تا افطار کند. گفت: معصب بن عمیر کشته شد در حالی ی برایش آوردندبود، غذای
 پوشاندند پایش پدیدار می ود، او را در کفنی قرار دادند که اگر سرش رابھتر از من ب

بود، سپس در مورد حمزه ھم  می پوشاندند، سرش بیرون می گشت و اگر پاھایش را می
ی  چنین گفت: حمزه ھم کشته شد، در حالی که بھتر از من بود پس از آنان دروازه

ی ما در ھا ترسم که پاداش نیکی می نفتوحات دنیا بر ما گشوده شد، اکنون من از ای
 .)٢(»ھمین دنیا به ما رسیده باشد. آن گاه شروع به گریه کرد و غذا را رھا نمود

یافت و  ت را درمیبیدار بود و ارزش و اھمیت آخرگونه  ھای اصحاب این آری دل
متناسب با خوردند و  ھا می داد. آنان فقط از پاکی می دنیا را در جایگاه مناسب آن قرار

کردند. آنان دنیا  می بخشیدند و به فضائل عمل می شان را احوال خود، در راه خدا اموال
 ھایشان وارد نشده بود. را دوست نداشته و محبت آن در دل

یی از فقر و نداری بھتر است، پس آن را اکه ثروت و دار دانستند اما این را ھم می
کردند و برای آبادانی جھان  ی آخرت تبدیلشای برا ضایع نگردانیدند، بلکه به توشه

 تمدنی آن از اموال خود بھره جستند... اسالم و تقویت دولت اسالمی و استحکام بنای
ساخت و  شکوھیبسیاری با بنای» ناصر«نام به یکی از خلفای مسلمان در اندلس 

او پول طالیی خود، از گچ و آھک آغشته به طال استفاده کرد.  قصرِ  حتی برای گنبدِ 

 .۱۹۰۶، حدیث شماره ۱۵۱۴، ص ۳ج مسلم، صحیح، -١
 .۴۰۴۵، حدیث شماره ۳۵۳، ص ۷ج ،۱۲۷۵، حدیث شماره ۱۴۲، ص ۳ج بخاری، فتح الباری، -٢
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ن را با رنگ زرد روشن و شفاف بسیار زیادی برای ساخت این بنا خرج کرد سقف آ
تمام ساخت آن بنا، اپس از  کرد. ای که چشم را خیره می آمیزی کرد به گونه رنگ

آیا تاکنون  روزی به ھمراه وزرا و اطرافیان خود در آن نشست و با افتخار با آنان گفت:
ای  شکوه و ھنرمندانهقبل از من توانسته باشد چنین ملک با دیاید که فر دیده و شنیده

را خلق کند؟ ھمه گفتند: نه به خدا سوگند ای امیرالمؤمنین، به حقیقت که شما در 
ایم که کسی توانسته باشد،  کنون نشینده و ندیدهتانظیر ھستید و ما  بی ئلاتمام مس

در آن اعمال نماید. او بسیار  چنین ملکی را ظاھر سازد و این ھمه ابتکار و ھنرمندی
شاد و خوشحال شد و در این حال، قاضی منذر بن سعید، در حالی که سرش را پایین 

و نزد او  انداخته بود، وارد مجلس شد. خلیفه، ھمان مطلب را برای او ھم بیان کرد
اش سرازیر گشت و گفت: ای  ھای قاضی منذر بر چھره بسیار به خود بالید. اما اشک

دانستم که شیطان لعین تا این حد در تو نفوذ کرده  نمی المؤمنین به خدا سوگند،امیر
که خداوند، این ھمه ای، در حالی اندازه خود را در اختیارش گذاشتهاست و تو تا این 

نعمت و فضل را به تو ارزانی داشته و تو را بر بسیاری از مردم برتری بخشیده است. اما 
بسیار تعجب کرده و به خود  تا حد کافران، پست سازد. خلیفه شیطان توانسته که تو را

مرا در جایگاه گویی، چگونه  می آمد و با عصبانیت به قاضی منذر گفت: بنگر که چه
 ! قاضی گفت: البته که چنین است، آیا خداوند چنین نفرموده است:کافران قرار دادی؟

ن يَُ�وَن ﴿
َ
ٗة َ�ِٰحدَ  �َّاُس ٱَولَۡوَ�ٓ أ مَّ

ُ
ِ أ ََعۡلَنا لَِمن يَۡ�ُفُر ب �ٱٗة �َّ ِ�ُُيوتِِهۡم ُسُقٗفا  لرَّ

ةٖ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها َ�ۡظَهُرونَ   .]۳۳زخرف: ال[ ﴾٣٣ّمِن فِضَّ
ی مردم  شد که ھمه نمی مند شدن کفار از انواع مواھب مادی) سبب اگر (بھره«

ما برای کسانی که به (تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراھی) ملت واحدی گردند، 
و  م،یآورد می ھایی از نقره فراھم ھایی با سقف داشتند خانه نمی خداوند مھربان باور

 .»آنھا باال روند دادیم که از ھای سیمین ترتیب می ھا و نزدبان برای آنان پّله
زده شد و از ترس خداوند به گریه افتاد و از قاضی منذر  خلیفه شرمگین و خجالت

 .)١(سپس دستور داد آن سقف طالیی را بردارند تشکر کرد،
 

 .۵۷۴، ص ۱ج فح الطیب،المقری، ن -١
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 های پروردگار به او وعده و نیاددر خاتمه: غربت مؤمن 
ھای  مختلفی را به ھمراه پیروان و امت ن خود، اخبار پیامبرانی ھود در مت سوره
حق، کناره گرفتند و کند که چگونه از راه  کشد و بیان می می آنان به تصویر منحرف

ی را دھا و خدایان متعد باطل را پیمودند و برای خدا شریک قرار دادن و بت ھای راه
کند که پیامبرشان آنان را به توحید فرا  ابتدا عمل قوم نوح را بیان می .دپرستش کردن

دروغگو پنداشته و یارانش را تحقیر کرده و  خواند و از عذاب خدا ترساند، اما آنان او را
 نوح به آنان گفت که من به یاران خویش افتخار .ندمشتی اراذل و اوباش نامید

ای نیکو با آنان جدال و گفتگو نمود  به شیوه سپس جھل آنان را آشکار نمود و .کنم می
خداوند نیز با طوفانی سھمگین، آنان را غرق نمود و  .شان را به خدا سپرد و سرانجام

 .ی کشتی نجات داد نوح و پیروان اندکش را به وسیله

 .]۴۰ھود: [ ﴾إِ�َّ قَلِيلٞ  ۥٓ آ َءاَمَن َمَعهُ َومَ ﴿
 .»و جز افرادی اندکی بدو ایمان نیاورده بودند«

توبه و طلب آمرزش از پروردگار فرا خواند و  ،قومش را به توحید ،÷پس از او ھود 
و حیاتی پر از نعمت را به آنان داد و بیان کرد که در سزای  ی خیر و قدرت وعده

طلبد. اما آنان نیز دعوت پیامبر خود را رد کردند و او ھم از  نمی آنان دعوتش، چیزی از
شرک آنان بیزاری جست و به خدا واگذارشان کرد و بر او توکل نمود. و تک و تنھا در 

که از جانب پروردگار عذابی سخت بر پرداخت، تا این حالتی از غربت به حفظ اعتقادش
 از آن نجات یافتند. قوم عاد نازل شد و فقط ھود و یارانش

ھای پروردگار را  صالح ھم قوم ثمود را به توحید و عبادت خدا فرا خواند و نعمت
چند یان مشرک خود را ادامه دادند. ھربرای آنان برشمرد. اما آنان ھمچنان راه پیشین

برای آنان، یک دلیل ظاھری و قابل لمس ارائه کرد که عبارت بود از  ÷ که صالح
درنگ آن را سر  بی ی آنان کافی بود. اما آنان که شیر آن برای ھمهشتری آسمانی 

نکردند. در نتیجه با یک غرش آسمانی نابود  ÷ بریدند و توجھی به ھشدارھای صالح
شکیدند و بر خی خود  و در خانه و کاشانه* شدند و ھیچ اثری از آنان باقی نماند.

). ۶۸-۶۷(ھود /  اند* یار نبودهکه گویی ھرگز ساکن آن د  چنانتادند. آنزمین اف
با فکر و شخصیت غریب خود،  ھم غریبانه در میان قومش ÷ پیامبر خدا، صالح

خواند و شبانه در مسجدی خارج از  می خدا فراسوی  به کرد. او در روزگیری  گوشه
 نمود. می سرزمین آنان برای پروردگار بیتوته
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 اعمال زشت و منکری را مرتکبھم از راه فطرت منحرف شدند و  ÷ قوم لوط
ھم به گمراھی و نھی شدید او از آن اعمال، باز ÷ شدند و علی رغم دعوت لوط می

شان را زیر  که پروردگار، سرزمینکردند، تا این می بر آن پافشاری دادند و می خود ادامه
 تا مجازات آن اعمال زشت و تغییر فطرت را دیده باشند. و رو کرد

راه آن قوم گمراه نابود شد و فقط لوط به ھمراه سایر افراد ھم ھم ÷ زن لوط
 اش نجات یافت. خانواده

یکتاپرستی و دادگستری فرا خواند و نعمت و سوی  به قومش راھم  ÷شعیب 
شان یادآوری کرد و آنان را از عذاب خداوند، ترسانید. اما آنان  آسایش موجود را برای

توانند در اموال خود،  می گونه که بخواھند،که در عبادت خدا آزادند و ھر دبردن می گمان
. اما ی او پرداختند را رد کرده و به مسخره ÷دخل و تصرف کنند، پس دعوت شعیب 

و سرگذشت  ھمچنان بر دعوت خود پافشاری کرد، بر خدای خویش توکل نمودشعیب 
ن کرد. اما آنان نپذیرفتند، در نتیجه و لوط را برای قومش بیا اقوام نوح و ھود و صالح

 عذاب خداوند بر آنان نازل شد و غرشی آسمانی آنان را نابود کرد و در سرزمین خود
ھوش بر زمین افتادند و فقط شعیب و گروه اندکی از قومش نجات یافتند که به او  بی

 ه بودند.شان مخالفت نمود و رفتار قوم ایمان آورده و غربت را تحمل کرده و با دین
ھای  ی ھود به ھمین شیوه، داستان انبیای غریب و پیروان آنان را که در زمان سوره

آنان گاھی خود غریب بودند، گاھی به  .کند می بیان اند، گذشته در غربت به سر برده
در  .گرفتند می دو دلیل در غربت قرارو رفتار غریب بودند و گاھی به ھرخاطر افکار 

 ھا چنین آمده است: داستان این سوره پس از ذکر این

ٖة َ�ۡنَهۡوَن َعِن  ۡلُقُرونِ ٱفَلَۡوَ� َ�َن ِمَن ﴿ ْ بَقِيَّ ْولُوا
ُ
�ِض ٱِ�  ۡلَفَسادِ ٱِمن َ�ۡبلُِ�ۡم أ

َ
�ۡ 

�َۡيَنا ِمۡنُهۡمۗ وَ 
َ
ۡن أ ِينَ ٱ �ََّبعَ ٱإِ�َّ قَلِيٗ� ّمِمَّ تۡرِفُواْ �ِ  �َّ

ُ
 ﴾١١٦يهِ َوَ�نُواْ ُ�ۡرِِم�َ َظلَُمواْ َمآ �

 .]۱۱۶ھود: [
ھایی پیش از شما، خردمندانی نبودند که (مردمان را) از فساد در  پس چرا از امت«

که ستم کردند، از  شان دادیم، و کسانی زمین باز دارند؟! مگر اندکی از آنان که نجات

 .»نابود شدند)کار بودند (و  لذات (دنیوی) و آسودگی پیروی کردند، و گناه
اندکی برای اصالح  ھای گذشته، فقط گروه که در امت کند این آیه بیان می

و اند  و گرایش دوباره به فطرت و عدالت، تالش کرده توحیدسوی  به انحرافات و ھدایت
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گذران و  و سایر افراد خوشاند  یافته ییخدا رھا که از عذاباند  ھمین گروه اندک بوده
 .اند فساد و گناه به عذاب خدا گرفتار گشته غرق شده در نعمت و

 :بیان فرموده استگونه  نیز غربت اسالم و مسلمانان را این ج پیامبر

» 
َ
ِْسَالمُ  بََدأ

ْ
  َكَما َغِر�بًا يَُعودُ سَ  َغِر�بًا اإل

َ
ُغَر�َاُء  َوَمنْ  :ِ�يَل  ،لِلُْغَرَ�اءِ  َ�ُطوَ�  ،بََدأ

ْ
 رَُسوَل  يَاال

 ِ ينَ « :قَاَل  ؟ا�َّ ِ
َّ

کرد و کار  به غربت شروعاسالم در حالت « .»انلَّاُس  فََسدَ  إَِذا يُْصِلُحونَ  اذل
گردد پس خوشا به حال غریبان. عرض شد: ای رسول خدا، غریبان  می دوباره مثل او غریب

 .»پردازند می چه کسانی ھستند؟ فرمود: کسانی که ھنگام فساد مردم، به اصالح
آید، ناشی از جھالت پیروان، درک نکردن احکام،  می غربتی که برای اسالم پیش

ھای آن است. چنین پیروانی، نام  نفھمیدن معانی دستورات و عدم پایبندی به آموزه
نیست، آنان در شکل و ظاھر مسلمانند،  ھامسلمان دارند، اما عمل اسالمی در رفتار آن

ھمین  نرسیده است. به اما در حقیقت و باطن چنین نیستند، و باور آنان به حد یقین
ماند، زیرا عھد خویش را با پروردگارش  می شان غریب خاطر، مؤمن راستین در میان

کند و در ظاھر و باطن، پایبند شریعت خداست و حتی باطن او زیباتر و  حفظ می
 نیکوتر از ظاھر اوست.

د و از شود که از دنیا وحشت کن نمی گیرد، باعث می که مؤمن در آن قرار یاما غربت
شود،  می پردازد و با او مأنوس می نماید، بلکه به یاد خداگیری  آن گریزان باشد و گوشه

 کند. و آنان را فرا کند و در مقابل آزارھای آنان، صبر پیشه می مردم رفت و آمد می با
 ھای دین را ھا و زیبائی خواند که پایبند تعالیم اسالم باشند. او در این راستا، نیکی می
کند که نجات و سعادت آنان در دنیا و قیامت فقط  دھد و بیان می می شان توضیح ایبر

ھای پاک، تالش برای آبادانی  ھا و نوشیدنی به دین وابسته است و خداوند، خوراک
فرزندان، کوشش برای تحقق مصالح آنان، توجه ویژه به  بیتزمین، تشکیل خانواده، تر

قانونی و شرعی از  مندی ھای مشروع و بھره از راهزندگی آنان، تالش برای کسب ثروت 
شان حالل کرده است و اصالح دین  دیگر را برای ی کار شایسته و پاکیزهاین ثروت و ھر

توانند مصالح تعیین شده  می شود و از این طریق می حاصلگونه  و دنیای آنان این
 توسط دین را به دست بیاورند.

گرا ینی حقیقتبلکه د ی و تنگ نظری نیست،گیر دین اسالم حاوی ھیچ نوع سخت
نھی کرده و در تمام  و افراط گیری  گیر است. اسالم ما را از سخت مھرانگیز و آسان ،

 ،که اسالم از آن نھی نموده فقط امور پلیدآنچه  امور به مھربانی دستور داده است.

 



 تربیت روحی و اجتماعی در اسالم ٣٥٨

حقیقی زندگی ھای  ظالمانه و منحرف کننده است که بشر را از مسیر فطرت و سنت
بیان فرموده گونه  ی غربت را در حدیثی دیگر، این لهأمس جسازند. پیامبر  می منحرف
گردد پس خوشا به حال  می دین اسالم در غربت آغاز شد و دوباره غریب«است: 

دوباره  اند، ھای مرا که توسط گروھی از مردم فاسد شده غریبان، یعنی کسانی که سنت
 .)١(»کنند می اصالح

غربت مؤمن یک امر منفی نیست که باعث شود فرد مسلمان از مسیر زندگی  پس
د. بلکه لساش را با آنان بگ نماید و رابطه عقب نشینی کند و از مردم احساس وحشت

و  این حالت برای مؤمن، نوعی تمرین زندگی است و باید در این حالت ھم جھت بدھد
را ھدایت نماید، نه  ھا تا جریان استشدهرا مؤمن خلق زیتأثیر خود را بر جای بگذارد، 

یت که او نیز در مسیر آنان قرار گیرد. الزم است که انسان مؤمن در ھر حال، ھواین
ھا و فراخواندن مردم برای ھا، عمل به آن سنت اسالمی خویش را از طریق احیای

که شاھد این  استھا حفظ نماید. حدیثی از ابوثعلبه خشنی نقل شدهبه آن پایبندی
 :ی معنی این آیه در باره«گوید:  می مطلب است، او

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن َضلَّ إَِذا  �َّ نُفَسُ�ۡمۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ

َ
إَِ�  ۡهَتَدۡ�ُتمۚۡ ٱَءاَمُنواْ َعلَۡيُ�ۡم أ

ِ ٱ  .]۱۰۵: ةمائدال[ ﴾١٠٥َمرِۡجُعُ�ۡم َ�ِيٗعا َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  �َّ
اید! چون مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید از  که ایمان آورده ای کسانی«

میان شما دو نفر عادل را گواه بگیرید یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ به شما 
رسید (و مسلمانی را نیافتید) دو نفر از غیر خودتان را به گواھی بطلبید و اگر (ھنگام 

ھا) شک کردید آن دو را بعد از نماز نگاه دارید تا به الله  صدق آنادای شھادت در 
مان  ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه خویشان«سوگند بخورند که: 

 .»»کاران خواھیم بودکنیم که در این صورت از گناه باشند و شھادت الله را کتمان نمی
سؤال کردم. ایشان فرمود: باید به معروف امر کنید و از منکر، نھی  ج از رسول خدا

ھوی پرستی رایج شده  ،برند می یدید که مردم از بخل و حرص فرماندنمایید، اما اگر 
 فکر و اندیشه به خود مغرور صاحبھای  شود و انسان می دنیا ترجیح داده ،است

خورده دوری از مردم عوام فریب در چنین حالتی به اصالح خودت بپرداز و گردند، می
در آن روزگار، ھمانند در پیش روی شماست که صبر  ،کن، زیرا روزگار سختی و صبر

 .۲۶۳۰، حدیث شماره ۱۸، ص ۵ج ترمذی، الجامع، -١
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کاری نیک و صالح  ییامدر چنین اھرکس  ی آتشین، سخت است و دست گرفتن گلوله
دھد، اجر پنجاه نفر مشابه را خواھد داشت. گفتم: ای رسول خدا، اجر پنجاه  می انجام
 .)١(»ز مردمان آن روزگار را؟ فرمود: خیر، پنجاه نفر از شما رانفر ا

 قرارکه در حال غربت با مردم رابطه براجر و پاداش مؤمنی  آری طبق این حدیث،
خواند، با اجر پنجاه نفر از اصحاب برابر است،  می حقیقت فراسوی  به کند و آنان را می

 .کند می زیادی را تحمل ھای جاھلی بسیار ھا و ظلمت زیرا بالیا و فتنه
 ھم دچار آن حالتیدر غربت شدیدتری قرار گیرد، باز انسان مؤمن ھر اندازه که

تصویر  بهبرای انسان » بیر کامی«و » سارتر«که ماده پرستانی ھمچون شود  نمی
درد،  نمی ی عفت را کند، پرده نمی ایمان، خود را گم بی اند. مؤمن مانند انسان کشیده

شود و برای اثبات آزادی خویش به انکار وجود خالق و دور شدن  نمی گاریدچار پوچ ان
ایمان، صرفًا  بی پردازد. به تصویر کشیدن چنین حاالتی برای انسان نمی از حاکمیت او

است که از چارچوب تجربه و مشاھدات انسانی خارج نیست،   یایی و گذراؤنوعی تفکر ر
تر  اما انسانی مؤمن در میدانی وسیع باوری است. بی به تعبیری دیگر ناشی از ناکامی و

 کند: می دارد زندگی می تر که از علم و نور خدا دریافت ؤیاھایی کاملو ر
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�َۡعِل ﴿  .]۴۰نور: ال[ ﴾ِمن نُّورٍ  ۥنُوٗر� َ�َما َ�ُ  ۥَ�ُ  �َّ
به راه راست  او نکرده باشد، او نوری ندارد (تا وی را  و کسی که خدا نوری بھره«

 .»)بدارد هرھنمود کند و بر راستای را
و آنان را به  استخدای متعال بندگاه غریب خود را به یاری و قدرت خود وعده داده

 کرسی خواھد نشاند:
ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ

َ
�ۡ 

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱَكَما  ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ لَُهۡم  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ
ۡمٗناۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� 

َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ اۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد  ٔٗ َوَ�َُبّدِ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]۵۵نور: ال[ ﴾٥٥ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَ�ٰلَِك فَأ

 وعده اند، و کارھای شایسته انجام داده اند کسانی از شما که ایمان آوردهخداوند به «
گونه که پیشینیان را  جایگزین در زمین خواھد کرد، ھماندھد که آنان را قطعًا  می

، حدیث ۲۵۷، ص ۵ج و ترمذی، الجامع، ۴۳۴۱، حدیث شماره ۵۱۲، ص ۴ج ابوداود، السنن، -١
 و گفته: حسن و غریب است. ۳۰۵۸شماره 
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پسندد،  می ین ایشان را که برای آنانئجایگزین قبل از خود کرده است ھمچنین آ
و برقرار خواھد ساخت، و نیز خوف و ھراس آنان را به امنیت و آرامش  حتمًا پابرجا

بعد از این کسانی که  .گردانند نمی شریکمپرستند و چیزی را  می سازد، مرا می مبّدل

 .»کافر شوند، آنان کامًال بیرون شوندگان (از دایره ایمان و اسالم) بشمارند
 ھنگامی که«این آیه گفته است:  ابی بن کعب در بیان سبب نزول صحابی بزرگوار،

شان دادند، اعراب بر  اصحابش به مدینه آمدند و انصار یاری به ھمراه جرسول خدا 
ی ھا شان را کردند. پس مؤمنان شب و روز سالح علیه آنان سنگر گرفتند و قصد جان

با گذاشتند. [ پس از مدتی] به یکدیگر گفتند: چرا ما از این به بعد  نمی خود را کنار
اطمینان خاطر و بدون ترس از دیگران، زندگی را ادامه ندھیم و چرا فقط از خداوند 

 .»مذکور نازل شد ی ی این جریان بود که آیه نترسیم؟ در نتیجه
 به اسم ابوالعالیه ریاحی ھم در توضیح روایت ابی بن کعب یکی از مفسران تابعی

سال در مکه ماندند و با  دوو اصحاب او پس از علنی شدن دعوت،  جپیامبر «گوید:  می
 جخدا دعوت نمودند، سپس به پیامبر سوی  به حالتی از خوف، در آشکار و نھان، مردم را

شب و  نماید و در آن جا نیز به خاطر ترس از کفار، دستور داده شد که به مدینه ھجرت
مردی گفت: ای رسول خدا آیا آن روز کردند.  می ھایشان را با خود حمل روز سالح

این «فرمود:  جکه در امنیت زندگی کنیم و سالح را کنار بگذاریم؟ پیامبر  استنیامده
کدام از شما بدون سالح در وتاه است و روزی خواھد آمد که ھرحالت برای شما ک

د قدرت دا جی مذکور نازل شد و خداوند به پیامبر  . سپس آیه»نشیند می بزرگ یجمع
غالب شود و مسلمانان به حدی قدرت یافتند که سالح را کنار  العرب تا بر کل جزیرة

 .»کردند می گذاشتند و با امنیت زندگی
این آیه یکی از دالئل نبوت «گوید:  می نحاس ھم که یکی از تابعین است چنین

 .)١(»ی مذکور در آن، محقق شد را ھمراه دارد، زیرا وعده جپیامبر 
، جھای مختلفی است: مانند این که در زمان رسالت پیامبر  پس این آیه شامل وعده
توانند خداوند را  می یابند و آزادانه می رسند و امنیت می مؤمنان در زمین به قدرت

عبادت کنند و آئین یکتاپرستی را بپذیرند، ھمچنین شامل ھشدارھایی به بندگان 
ھای  یده گرفتن نعمت ایمان بپرھیزند و نعمتاست، تا از انحراف و کج روی و ناد

 .۲۹۷، ص ۱۲ج حکام القرآن،، و قرطبی، الجامع ال۶، ص ۳ج بیھقی، دالئل النبوه، -١
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ھای پروردگار و رسیدن به  دیگری ھمچون خالفت در زمین، دریافت کمک ارزشمند
 قدرت و امنیت را فراموش نسازند.

به عملی ساختن شروط آن است. و ھر  ھای پروردگار در این آیه مشروط درواقع وعده
ت و اخالق و رفتار اسالمی پایبندی بیشتری اندازه که مسلمانان به دین و عقیده و شریع

تالش بیشتری به  داشته باشند و برای اجرای مفاھیم رسالت محمد در زندگی خود،
تر به او پناه ببرند و در  د و از ھدایت الھی نور بیشتری دریافت کنند و صادقانهخرج دھن

تر گردانند و  د خالصرا به طور کامل برای خداونعبادت او توحید را مراعات کنند و دین 
میان قول و عملی ھماھنگی برقرار سازند و عمل صالح را با تمام معانی آن در زندگی 

ای که به شعار امت تبدیل گردد و جزو اھداف آن قرار گیرد که  خود ظاھر سازند به گونه
ھای زندگی، آغشته به عمل  شب و روز برای رسیدن به آن در تالش باشد و تمام عرصه

یرد؛ ھر اندازه که این شروط گھا را به طور یکسان در بر جماعت گردد و افراد و صالح
گردد و مسلمانان را در  می تر ی خداوند ھم به عملی شدن نزدیک هتر گردد، وعد کامل

 دھد. می سازد و قدرت و امنیت را در اختیار آنان قرار می زمین جانشین
تی که آبادانی پیشرفت واقعی خداوند در ھس ھای جاری باید دانست که سنت

پیکر به ترقی دست  بی ھای شود که امت می تمدن، وابسته به آنھاست، مانع از این
و ھر جریانی، گروھی از  اندی ھوی و ھوس قرار گرفته ھای که زیر سیطره یابند، امت

آنچه  شود و می ی آن ھای مختلف باعث پاره گشتن بدنه برد و فتنه می آنان را به جایی
ی  که عامل اصلی وحدت امت در قلب و قالب و در عقل و جسم است، ھمان عقیده

گردد که محمد گونه  شود که امت آن می درست و صحیح است و این عقیده باعث
قسمتی ھرگاه  مانند یک جسم و یک پیکر شوند که«: استتوصیف فرموده جطفی صم

. )١(»اری و تب با آن ھمدردی کنندبید از آن به درد آید، سایر اعضای بدن در حال
که  مانند بنای یک ساختمان«:استتوصیف فرمودهگونه  امت را این جپیامبر 
شوند که خداوند  می . و یا چنان)٢(»کند می ھای مختلف آن یکدیگر را تقویت قسمت

 توصیف فرموده است:

 .۲۵۸۶، حدیث شماره ۴۰۰۰، ص ۴ج مسلم، صحیح، -١
، ۱۹۹۹، ص ۴ج ، و مسلم، صحیح،۶۰۲۶، حدیث شماره ۴۵۰، ص ۱۰ج بخاری، فتح الباری، -٢

 .۲۵۸۵حدیث شماره 
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ۡخَرَج َشۡ� ﴿
َ
ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ  لزُّ

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِينَ ٱ �َّ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ۡجًرا  ل�َّ
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ِمۡنُهم مَّ

 .]۲۹فتح: ال[ ﴾َعِظيَمۢ�
و آنھا را نیرو داده و سخت  ھای خود را برون زده هھمانند کشتزاری ھستند که جوان«

 گران را به شگفتزرکه ب ای گونه است ایستاده باشد بهھای خویش ر نموده و بر ساقه

 .»آورد تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند می
ھمکاری، انگیزه  آید، برای ھم شکل و می ح و فکر و رفتار به وجودورحدتی که در و
سازد و عمل صالح نیز، بنیادی  می مل صالح باورکند و نتایج خود را در ع می ایجاد

 ایمان به خداوند، خواھد شد و محیطیشایسته و مبتنی بر  محکم برای ایجاد تمدنی
در آن محیط فقط خداوند عبادت  سازد که از ھر زشتی و پلیدی پاک است و می
ذکر  ھای ھای بھشتی است که در قلب حلقه گردد. چنین محیطی پوشیده از باغچه می

 و شکر تجسم یافته و لبریز از رضایت و آرامش و دوستی و خوشبختی است.
تحقق ناپذیر یا خواب حکیمان و فیلسوفان  ھای ای را نباید یکی از آرزو چنین جامعه

ی ظھور  و اصحاب ایشان به عرصه جدانست، بلکه واقعیتی است که در زمان پیامبر 
وحی الھی با فطرت انسانی رابطه برقرار درآمد، یعنی ھزار و چھارصد سال پیش که 

نمود و بر دست محمد بن عبدالّله بر زمین نازل شد، دیدیم که در آن ھنگام قبایل 
جنگیدند و نسبت به نسب و  می ھمکه به خاطر چراگاه و آب زمین با درگیر عرب

به محبت و  ای باورھای شخصی تعصب داشتند، چگونه از آن حالت فردی و قبیله
دانستند و ھیچ توجھی به روابط  می خدا و رسول پیوستند و خود را یک امت دوستی

جاھلی و پیوندھای قومی خود نداشتند. تا جایی که دشمنان آنان، از جمله یھودیان و 
ھای دوران  ھا و جنگ منافقان برای تحریک و تعصبات قدیمی و یادآوری درگیری

 ھایی اما با گوش الش نمودند،گذشته که عرب جاھلی در آن غرق بود، بسیار ت
ای محکم را در برابر  برخوردند که نسبت به این تفکرات کر شده بود و تصمیم و اراده

 داد. می چیزی ترجیحند که وحدت ایمانی جدید را بر ھرخود دید
الشی از جانب یھود گونه تدوران تشکیل شده بود، نسبت به ھرامت جدیدی که در آن 

گاه بود و می یھود، از سرگیری جنگ میان اوس و خزرج است و از  که قصد  دانست آ
گاھی داشت که تالش  کوشید میان می ھای منافقان به سرکردگی ابی بن سلول منافق ھم آ

 



 ٣٦٣ )امنیت اجتماعیباب دوم: ایجاد ( ش دومبخ

انصار و مھاجران، اختالف بیفکند، پس ھیچ یک از این دو دسیسه به سرانجام نرسید و 
و با ایمان و وحدت و اسالم، سر خود امت برای رسیدن به اوج عزت، راه خود را ادامه داد 

را باال گرفت و با افتخار مسیر یقین شده را پیمود. آن امت نوپا، عقیده را باالتر از ھر معیار 
ی آنان باعث شد که به عمل  دیگری قرار داد و معنی ایمان صحیح را عملی ساخت. عقیده

خواھی و اخالص و و خیر رای خدای پنج گانه و اذکار دائمی آنان بھا صالح بپردازند و نماز
جه ھمین عقیده ل محکم و درست و ھمکاری آنان با یکدیگر در نتیاعمادوستی صادقانه و 

 فرماید: شد که می ھام از این رھنمود الھی انجام میاری بود و با الو نمودی برای شکرگذ

َن َر�ُُّ�ۡم لَ ﴿ ذَّ
َ
زِ�َدنَُّ�مۡ �ۡذ تَأ

َ
 .]۷ابراھیم: [ ﴾�ِن َشَكۡرُ�ۡم َ�

و آن زمانی که پروردگارتان مؤکدانه اعالم کرد که اگر سپاسگزاری کردید ھر آینه «

 .»دھم می برایتان افزایش
شد، زیرا این اعتقاد وجود داشت  روزگار ھر روز بیشتر و بیشتر می عمل صالح در آن

مسلمانان و ھمانند ھم باشد، زیاد دیده است. ذکر و شکر  دو روز او مساویھرکس  که
رفت و گاھی ھم با گ می گاھی از طریق انفاق و بخشش اموال محبوب برای خدا صورت

داد که این مفاھیم را درک  می یاران خود را طوری پرورش جپیامبر  ستایش پروردگار،
ھایشان وابسته به خدا و مرتبط با او و در  کنند و در حالی بر زمین راه بروند که دل

 ی باشد که:امید رسیدن به بھشت

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َ�َٰ�ُٰت ٱَوَسارُِعٓوا �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

 .]۱۳۳عمران: آل [ ﴾١٣٣لِۡلُمتَّقِ�َ 
ھا و زمین است،  و به سوی آمرزش پروردگارتان، و بھشتی که پھنای آن (به قدر) آسمان«

 .»است، بشتابید شده (و) برای پرھیزگاران آماده
نه کسی دیده و نه گوشی وصف «: ھای آن را که نعمت آنان در فکر بھشتی بودند

 .)١(»آن را شنیده و نه به قلب فردی از بشر خطور کرده است
ترین قلب  ترین و محکم و مھربانترین  آن روزگار، تازه گشته و پاک انقلب مؤمن

 گذاری خستگیغافل نبود، در شکر گز از یاد خدارفت. ھر می انسانی به شمار
ھمواره  جت بھشتی تبدیل کرده بود... پیامبر و حیات زمینی را به حیا شناخت نمی

. ۲۱۷۴، ص ۴ج و مسلم، صحیح، ۸۴۹۸حدیث شماره  ۴۶۵، ص ۱۳ج بخاری، فتح الباری، -١
 .۲۸۲۴حدیث شماره 
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ی  برافراشته ارواح درخشان و قدکرد و  می ی ایمان را در آن قلوب رونق ارزانی شعله
که در  ای دارد خداوند مالئکه«بخشید:  می با چنین بیانی، رفعت و نور بیشترمؤمنان را 

یابند، ھمدیگر را  می گردند و ھرگاه گروھی از ذاکران را می زمین به دنبال اھل ذکر
ھای خود تا آسمان  خواھید این جاست. سپس با بال میآنچه  زنند که بیایید، می صدا

گاه می دنیا آنان را پرسد: بندگان  می تر است. پوشانند و خداوند در حالی که از آنان آ
کردند، به بزرگی  می دھند: پروردگارا تو را تسبیح می ؟ مالئکه پاسخگفتند می من چه

د: آیا مرا پرس می راندند. خداوند می نمودند و شکر و ستایش تو را بر زبان می یادت
پرسد: اگر  اند. خداوند می گویند: خیر، به خدا سوگند، تو را ندیده می اند؟ مالئکه دیده

به  گویند: در این صورت بیشتر از آن ؟ مالئکه میکردند دیدند چگونه عمل می مرا می
چه چیزی از من پرسد:  پرداختند. خداوند می عبادت و ستایش و تسبیح تو می

اند؟  آیا بھشت را دیده :پرسد گویند: بھشت را. خداوند می خواستند؟ مالئکه می می
 ن بھشت رااگر آنا پرسد: خداوند میاند.  گویند: نه به خدا قسم بھشت را ندیده می
برای رسیدن به آن  شان گویند: در این صورت اشتیاق دیدند چگونه بودند؟ می می

 پرسد: گشت. خداوند می برای به دست آوردن آن زیادتر می بیشتر و طلب و رغبت آنان
پرسد: مگر آن را  می گویند: از جھنم. خداوند خواستند؟ مالئکه می می از چه چیز پناه

پرسد: اگر آن را  د. خداوند میان نه به خدا قسم آن را ندیده گویند: اند؟ می دیده
صورت ترس و گریز آنان از جھنم این گویند: در  بودند؟ مالئکه می می دیدند چگونه می

گیرم که آنان را بخشیدم.  می فرماید: پس من شما را شاھد می شد. خداوند می بیشتر
نان کسی بود که مانند دیگران پاک و گوید: اما خداوندا در میان آ می یکی از مالئکه

فرماید: آنان اھل یک مجلس  خالص نبود و برای اھداف شخصی آمده بود. خداوند می
 .)١(»نصیب نخواھد شد بی ھستند و ھمنشین آنان نیز،

ھم به طور یقین راستگو بودند. پس و اصحاب ایشان  استراست فرموده جپیامبر خدا 
وق بھشت و ا شھایشان در بلندای ھستی و ب ردند که دلک می در حالی در زمین زندگی

 کرد و به رحمت خدا چشم دوخته و از عذاب او ھراسان بودند. ترس از آتش سیر می
 پایان

 ماه ھزار و سیصد و ھشتاد و ھفت جمعه سوم خرداد
 ساعت یک و چھل و دو دقیقه

 .۶۴۰۸، حدیث شماره ۲۰۸ص  ،۱۱ج بخاری، فتح الباری، -١
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 ھجری. ۳۰۳النسائی، ابو عبدالرحمن احمد بن علی بن شعیب، متوفی  -۳۵

 ۱۹۸۶ھجری  ۱۴۰۶السنن (اعجبتی)، چاپ داراحیاء التراث العربی، بیرون  -
 میالدی.

 ھجری. ۴۲۰ابو نعیم اصفھانی، احمد بن عبدالله، متوفی  -۳۶

، مصر، »السعاده«ی  جلدی، چاپ اول، چاپخانه ۱۰ی  لیاء، دورهحلیه االو -
 ھجری. ۱۳۵۷ – ۱۳۵۱

 ھجری. ۸۰۷الحیثمی، نورالدین علی بن ابوبکر، متوفی  -۳۷
 مجمع الزوائد و منبع القوائد، با کوشش حسام الدین قدسی، مصر.  -

 ھجری. ۲۷۷یعقوب بن سفیان فسوی،  -۳۸
اپ سوم) نشر مکتبه الدار، مدینه المعرفه و التاریخ به تحقیق اکرم العمری (چ -

 م). ۱۹۸۸ھجری ( ۱۴۰۸منوره 
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