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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 مؤلف  مهمقد
 

و  يكردماء ماين كتاب در آغاز امر، سلسله درسهاي بود كه براي جوانان الق

ن ايشا فكارضمن آن به معالجه و شرح امراض و انحرافاتي مي پرداختم كه به ا

ا در راطيت راف راه يافته و به سلوك و اخالق ضعيف تبديل گرديده و يا انحراف و

تيجة نيك  روش شان ايجاد كرده بود كه البته تمام اين امراض در عاقبت امر

 ناگوار را به ارمغان مي آورد . 

 كه نسل معاصر ما ، محور توجة –و تا حال هم اطمينان دارم  –مطمئن بودم 

ه و رديدگنهضت اسالمي ميباشد . نهضتي كه آثار آن در فرد و جامعه منعكس 

اغي ا چرتمي را بازسازي كرده و تمدن اسالمي را برپا خواهد كرد امت اسال

 فراراه تمام جهان گردد . 

ان ديگر ارد بهكسيكه چيزي ند” و برين باور بودم كه )فاقد الشيء ال يعطيه( 

 كمال و دعوتگري كه تمام صفات داعي در وجودش به“ چيزي داده نميتواند

 دن اعمال او ميگردد . رسيده است , اخالق ناسالم سبب فاسد ش

ا بچون  ند ودعوتگري را مي بينيم كه روز ها روزه ميگيرد و شبها قيام ميك

 وحشت ا بهمردم سخن ميگويد ، با افراطيگري و تشددي كه نشان ميدهد مردم ر

 مياندازد و از خود ميراند . 

ي د ولگاهي ميبينيم كه اخالق درست دارد و سخن خيلي معتدالنه ميگوي

 …م خطاء و نادرستي را مبناي حركت خود قرار ميدهد مفاهي
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اين  د كهشو با در نظر داشت اسباب فوق الذكر و عوامل ديگري قرار برين 

ن آاز  محاضرات را به شكل كتابي تقديم كنم تا مسلمانان عصر حاضر نفعي

 بردارند . 

وده نخست در مورد اخالق شخصي دعوتگر و تعامل او با خودش صحبت نم

حساس ا, از اخالق و سلوك او , اخالص و دوري گزيدن او از شبهات , ام 

ي د وارامي مسئوليت و عدم مداخله در امور غير مربوطه , علو همت و تفاؤل و

رت ا بصوود رخاو نسبت به آينده , ضرورت اينكه بايد عالم و مثقف باشد , نفس 

يهوده از ب ه وابند بودمداوم تحت تربيه و مراقبت داشته باشد , به ذكر مداوم پ

 … گويي اجتناب كند و 

ا برا  و در فصلهاي آخري از برخورد دعوتگر مسلمان با ديگران سخناني

اب سلوك و آد زيدهگايشان در ميان گذاشته ايم  امثال اينكه او بايد از نفاق دوري 

مردم  و باد و اكنن التزام داشته باشد , ظاهر نظيف داشته باشد تا مردم با او الفت

د گزين ك برالفت داشته باشد با كساني كه همصحبت ميشود بشناسد و دوستان ني

 ساجد, وقت بيشتري را براي مالقات و همنشيني با جوانان مسلمان در م

 … تخصيص دهد و 

اين  و به ه امبعد از آن مسائل را در اهميت ايجاد خانوادة مسلمان طرح نمود

خير در در ا واشد گانه راه ايجاد امت مسلمان ميبباور كه ايجاد خانوادة مسلمان ي

از  نهي ومورد برخورد او با غير مسلمين در جامعه , فريضة امر به معروف 

خناني سداره سن احمنكر , كار فردي و اجتماعي و باآلخره از انفاق در راه هللا و 

 ارائه كرده ام . 

يل را تشك“ رويژگيهاي شخصيت مسلمان معاص”و اينها در مجموع كتاب 

 ميدهد.

شايد بعضي كساني كه اين كتاب را مطالعه ميكنند و يا از طريق ديگري از آن 
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اعتراض “ شخصيت مسلمان”دركنار “ معاصر”آگاه ميشوند بر افزودن كلمة 

مسلمان معاصر  –كه طبعا نظر ايشان را احترام ميگذارم  –كنند و در نظر ايشان 

كاني كه قرار داشته باشد . ولي من به اين همان مسلمان است در هر زمان و م

باور هستم كه چلنجها و تحديداتي كه در برابر مسلمان امروز قرار دارد در عصر 

هاي گذشته بگونة ديگري بود . بنابرين دعوتگر مسلمان بناچار بايد با اين پديده 

مفيدي ها جديد تعامل داشته باشد و از آن استفاده نموده و هر كدام را در مدار 

 قرار دهد . 

نرا و آ شايد عدة هم بعضي بر مفاهيم وارده درين كتاب , اعتراض نموده

اين  كه بهر حاليو من د… مخالف مفاهيمي بدانند كه قبل از آن با آن آشنا هستند 

سبت به كه ن واهمباورم كه هر امر جديد نا آشنا به نظر ميرسد , از برادرانم ميخ

عاي دياب و براي اين برادر خود مخلصانه و در غ من گمان نيك داشته باشند

 خير نمايد تا دعاهاي شان سبب تأييد و تسديد افكارم گردد .
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 سخنی از : 

 دكتور  عجيل النشمي 

 مدير فاكولتة شرعيات دانشگاه كويت 

 

 

 

رار لي قامروز دعوتگر مسلمان در محراق توجة قوت هاي محلي و بين المل

شور كي از سيارد و دولتها شديدا مراقبت ميشوند . و حتي بدارند و از سوي افرا

 ند تااشته هاي اسالمي و ممالك غير اسالمي ارگانها و متخصصين خاصي را گما

 .  ايشان را تحت مراقبت قرار داده و آنها را قدم بقدم تعقيب كنند

 مه اسالكنند اما دولتهاي غير مسلمان از ديدگاه تاريخي و مدني بخوبي ميدا

ا اني رانس يگانه فكر و انديشة است كه تمام مقومات و پايه هاي اساسي تمدن

پايي دي برانمندارا بوده و در ساحات عقيده , تفكر و اسلوب و برنامة زندگي تو

وت و ين دعدن ايك تمدن كامال انساني را دارد . آنها درك ميكنند كه بمجرد رسي

ه بر كدني شان فرو ميريزد . تم اين دين به آن جوامع پايه هاي تمدن كنوني

ده ار شاساس جنگ با دين و فكر ديني و ايجاد زندگي بدون حد و مرزي اعم

 است . 

و حكام كشور هاي اسالمي كه از عقيده و شريعت اسالمي بريده و خود را 

دنباله رو ديگران در اخالق , تمدن و حتي در روح و روان ساخته اند و گمان 

ن , عزت و رسوخ شان وتخت هاي پادشاهي شان در گرو ميكنند كه زندگي شا

همين دنباله روي و مزدوري ديگران است . و به اين وهم گرفتار شده اند كه 
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 اسالم سبب هالكت شان ميگردد در حاليكه نجات شان در اسالم است . 

ه و م دادت بهاينها به صورت آگاهانه يا غير آگاهانه با حكومت هاي كفري دس

كرد ر عملها داين دين و اهل آن و دعوتگران آنرا آغاز كرده اند اين دشمني با

و  اه هااليگخكساني كه خود را داعي اسالم دانسته و نسبت به اسالم جاهل اند 

لم و ظه و نقاط ضعفي را نشاندهي كرده و دشمني خود را با اسالم توجيه كرد

سيلة را ودهند و آنبيداديرا كه بر مسلمانان مرتكب ميشوند عمل درست جلوه 

بنابرين  ند .براي تعميم احكام ظالمانة خود بر اسالم و دعوتگران آن قرار ده

د پردازود بدعوتگران مخلص اشد ضرورت دارند تا به تربيه , توجيه و تذكير خ

با  شمنيد و هم دشمنان خود را بشناسند و وهم عواملي را كه آنها را بسوي 

ني ه دشمبنها . دعوت خود را براي كسانيكه با آ دعوت اسالمي ميكشاند درك كند

 ت شاندعو برخاسته اند به طريقة درست تقديم كرده و كساني را كه از حقيقت

 بي خبر اند آگاه سازند . 

ه و د بودنشمنامروز دعوتگر كامياب كساني بوده نميتوانند كه فقط عالم و دا

ده ديك شاد نزبه مقام اجتهاحكام فقهي را بداند و حتي به درجة فتوي رسيده و 

ر كه د ي راباشد . بلكه زماني مؤفق ميباشد كه سياست هاي محلي و بين الملل

اي هماحولش جريان دارد به عنوان يك ضرورت اساسي درك كند و واقعيت 

اين درك و  اجتماعي , اقتصادي , فلسفي و تربيوي و رواني جامعه را بداند .

 اهايكه ميتوان با استفاده از آن صحر شناخت يگانه سالح و وسيلة است

ر ديگ خطرناك اين مسير را پشت سر گذاشته و سنگر هاي دشمن را يكي بعد

نها آأليف و ت است كه سبب ايجاد الفت با ديگران سيلهفتح كرد . و اين يگانه و

 ”ه : فت كگگرديده و دعوت او بسوي قلوب راه پيدا ميكند . بنابرين ميتوان 

 “ دعوتگري يك علم , هنر و تخصص ميباشد امروز دعوت و

چه بسيار كتابهايي براي جوانان نوشته شده است كه با حماس و شور و 

شوق زيادي ميخواهند دين خود را فهميده دعوت بسوي آنرا بدوش بگيرند , اين 

كتابها از سوي كساني نوشته شده است كه دانشمند , فقهي و مخلص اند ولي 
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ل دعوت را درست نفهميده اند و نميدانند كه ديگران را با دعوتگر نبوده و اصو

كدام زبان و به چه اسلوبي مخاطب قرار دهند . به همين علت وقتي جوان 

دعوتگر آنرا ميخواند فكرش پراگنده ميگردد و راه اصلي از نظرش غائب 

و ميگردد . زيرا آنقدر اقوال مختلف و متضاد را نقل مكند و در بين اقوال مختلف 

متضارب و تكرار ادلة منقول و ترجيحات و دفع جرح ادله فكرش پراگنده ميگردد 

 كه راه اصلي و درست از نظرش غائب ميگردد . 

رار ود قتو گويي نويسندة محترم كدام عالم متبحر و متخصصي را مخاطب خ

 وولها قل قنميدهد كه ميخواهد تمام ادله و ترجيحات و تعليقات را دانسته و 

به  بيشتري را بداند . در حاليكه جوان دعوتگر در همچو مواردينصوص 

 خالصه هاي ضروري محتاج ميباشد . 

اگر كتاب ازين ناحيه سالم باشد ، در اسلوب طرح و بررسي قضاياي معاصر 

شيوة نادرستي را در پيش گرفته است . ميبينيم كه از اول تا آخر كتاب به جرح و 

مام سعي و اجتهاد خود را بكار برده و خيري قدح عالمي پرداخته است كه ت

كثيري را براي امتش تقديم نموده است . ولي اين قلم بدست تمام كوششهاي او 

را ناچيز شمرده و همه را به باد نقد ميگيرد و صغاير و لغزشهاي او را 

بزرگنمايي كرده و نظرش را در هر موردي شاذ ميخواند و به تحقير و توهين او 

و تا آنجا به پيش ميتازد كه او را از ملت اسالمي خارج ميسازد !! و پرداخته 

زمانيكه نظر خود را بيان ميكند ، اسالم را تحت پرده هاي سياه تشدد و 

سختگيري ها ميپوشاند و در تمام احكام سخت ترين آنرا انتخاب ميكند ، ظاهر 

بزرگ و مسايل مهم  انسانها را دليل بر باطن ايشان قرار داده و قضاياي كوچك را

را ناچيز جلوه ميدهد و باآلخره قضيه را از حالت ارشاد مسلمين و دعوت غير 

مسلمين بيرون كرده و به دعوت بسوي دشمني و عداوت بين مسلمين مبدل 

ميسازد و به ديگران تلقين ميكند كه تنها كسي مسلمان است كه با نظريات 
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او را پذيرفته و ظاهر خود مطابق صاحب كتاب موافق است و آراء و فرمايشات 

ذوق آنها ميسازد . اما اگر سخني در مخالفت آنها اظهار داشت ، چنين شخصي 

 جاهل ، بدعتكار ، فاسق ، گمراه و باآلخره كافر و خارج از ملت است !!

يت سئولمدعوتگر جوانيكه تازه در راه دعوت قدم گذاشته و ميخواهد اين 

كينه  وء ازممل يكه اين نوشته ها را ميخواند ، قلبشعظيم را بدوش بگيرد ، زمان

نبال دبه  و عداوت گرديده و قبل از هر كس ديگري با نفس خود دشمن ميشود و

 .ردد آن با خانوادة خود بدبين گرديده و دشمن جامعه و تمام جهان ميگ

 ر راهگي دبه همين علت است كه ميگوييم و اصرار داريم كه؛ امروز نويسند

به و تجر براي توجيه دعوتگران هم علم است و هم هنر و آگاهي و هم دعوت و

نة اهراشناخت درست و اين موارد سه گانه در كتاب حاضر به صورت بسيار م

 بكار گرفته شده است . 

 واشر اين كتاب با اسلوب خيلي سهل و عام فهم تحرير گرديده خطاب مب

ي اشتهاتقديم كرده و بردمستقيم دارد و داليل را به صورت روشن و واضح 

 فقهي و تحريكي خيلي جالبي از آن تقديم مينمايد  
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 مترجم مهمقد

 

روز ه امكاگر به ريشه يابي و پي گيري اسباب و عوامل مشكالت و مصايبي 

 : رسيمدامنگير امت اسالم گرديده است بپردازيم ، به دو قضيه اساسي مي

ه كنست بر ما قرار ميگيرد ، اينخستين عاملي كه به صورت واضح در برا

 و در رفتهگمسلمانان از ديرزماني از دساتير وارزشهاي اسالمي عمالا فاصله 

ز اوكي تمام بخشهاي زندگي بخصوص روابط اجتماعي ، ارزشهاي اخالقي و سل

وري د سلموصلی هللا عليه تعميل اوامر الهي و پيروي از سنت پيامبر گرامي 

 گزيدند . 

ه ت بلكه اسري و بيگانگي به صورت آني و يكباره بوجود نيامدالبته اين دو

افت ايش يافز از سالهاي قبل از سقوط خالفت اسالمي آغاز يافته و آهسته آهسته

نار وي ك. جاي اخوت اسالمي را شعار هاي قومي و نژادي گرفت و سنتهاي نب

و  ديدرگگذاشته شد و در عوض آن بدعات و رواجهاي جاهلي احياء و جاگزين 

د و رده شن سپعدالت اسالمي كه شعار اساسي و بنياد دين الهي است به باد نسيا

 ظلم و حق تلفي جامعه اسالمي را زير ضربات خود قرار داد 

وده بنان ولي باوجود آن ، شريعت اسالمي بحيث يگانه مرجع قانوني مسلما

ان منو خالفت اسالمي بحيث رمز وحدت و قوت مسلمانان نميگذاشت كه دش

 اسالم دست تعدي و تجاوز بر مسلمانان دراز نمايند .
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ي سالمادومين عامل كه سبب ذلت و شكست مسلمانان گرديد ، سقوط خالفت 

 .وست بود كه بعد از جنگ جهاني اول و شكست عثماني ها در آن بوقوع پي

ز ن نيبعد از ين شكست بود كه شريعت اسالمي از زندگي سياسي مسلمانا

ه نان كسلمامده و بجاي آن قوانين ساخته بشر گمراه حاكم گرديد و كنار زده ش

ف ضعي رمز وحدت و قوت خود را از دست داده بودند ، به كشورهاي كوچك و

 .رفت گتقسيم گرديده و هركدام تحت استعمار كشورهاي مختلف صليبي قرار 

 وكري صليبي هاي حسود و كينه توز همراه با اين هجوم نظامي ، جنگ ف

ر آنقد وتند رهنگي خيلي شديدي را بر ارزشهاي باقيماندة اسالمي براه انداخف

ي ديني رزشهاان و ادامه دادند كه مسلمانان كامالا از دينشان بيگانه گرديده و دي

سي ة سياصحن در نظر شان امر قابل تعجب و غير قابل قبول مبدل گرديد و هم از

 .  ده شدزنار كصادي و اخالقي جامعه بيرون گرديد و هم از روابط اجتماعي ، اقت

ان ف جهدر چنين اوضاع و احوالي بود كه حركتهاي اسالمي در نقاط مختل

امل عحيث اسالم دعوت خود را آغاز نمود و با درك و شناخت همين دو قضيه ب

 اساسي ذلت مسلمانان در پي عالج آن گرديدند .

ين خستبردن عامل ن بعضي ازين حركتها تمام كوشش خود را متوجه از بين

 ختلفمنموده و بخاطر بازگشت اسالم به زندگي عملي مسلمانان شيوه هاي 

كالت ل مشدعوت را برگزيده و دست بكار شدند ، به اين اعتقاد كه علت العل

ي ه هامسلمانان عبارت از طرد و دور كردن ارزشهاي اسالمي اعم از آموز

طرف ا بررگر بتوانيم اين علت قرآني و سنت مطهر نبوي ميباشد . بنابرين ا

ا در رسالم ام و نموده و مسلمانان را عمالا پابند و پيرو ارزشهاي اسالمي بسازي

ت حكوم فت وزندگي فردي ، خانوادگي و اجتماعي مسلمانان حاكم گردانيم ، خال

اني ه ارزبمي اسالمي بعنوان تحفه و هدية الهي و ثمرة نيكوي جامعة بارور اسال

 خواهد شد .

شمار ديگري از حركتهاي معاصر اسالمي هردو عامل را به صورت يكسان 
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عامل شكست و ذلت مسلمانان تشخيص داده و كار وفعاليت دعوتي خود در دو 

جهت متمركز نمودند . به اين معني كه از يكطرف دعوت خود را بخاطر بازگشت 

ن نظام اسالم و اسالم در زندگي عملي مسلمانان آغاز كردند و از طرف ديگر فقدا

موجوديت حكومتهاي طاغوتي ساختة استعمار را بزرگترين مانعي در راه دعوت 

اسالمي و احياي دوباره اسالم تشخيص داده و ساختن نظام و حكومت اسالمي 

را بحيث بزرگترين آرمان و هدف خود مطرح كردند و نظريه سياسي اسالم را در 

  صدر برنامه هاي كاري خود قرار دادند .

ن ام ايه تمكبا صرف نظر از نقد و بررسي اين دو ديدگاه ، نكتة مهم اينست 

ير از سگرايشها و حركتهاي معاصر ، ساختن و تربيت فرد صالح را نقطة آغ

رد فاختن سكه  بسوي اهداف خود معرفي نموده و درين امر كامالا باهم موافق اند

ي بسو ي است كه مارامسلمان ، داعي و پابند به شريعت الهي نخستين قدم

يل ا تشكرمان احياي دوبارة اسالم ميبرد . چه فرد مسلمان است كه خانواده مسل

را  سالمياي اميدهد و خانوادة مسلمان خشتهاي سالمي اند كه جامعة منور و زيب

 ميسازند .

،  كتاب حاضر كه در دسترس داعيان و مجاهدان مسلمان قرار ميگيرد

“  مصطفي محمد الطحان” كه استاد بزرگوار كوششي است در همين راستا

صة حرين خالصة تجارب خود را در آن جمع آوري نموده اند . ايشان كه بيشت

رف و ژ عمرشان را در راه تربيت جوانان مسلمان گذشتانده از خالل تجارب

ناصر عحيث نگري اي كه دارند ، صفاتي را درين كتاب نشاندهي كرده اند كه ب

شخصيت فردي و اجتماعي هر فرد مسلمان بخصوص  اساسي در ساختار

ي الزم ري وجواناني كه تازه در راه دعوت و جهاد قدم گذاشته اند نهايت ضرو

 ميباشد .

در ترجمة اين كتاب كوشش گرديده است كه به زبان ساده و مباشر صحبت 
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گرديد تا همگان به صورت يكسان از فيض آن مستفيد گردند . از هللا متعال 

انه استدعاء دارم كه اين عمل بظاهر كوچك را بركت نهاد وسيلة هدايت و عاجز

رهنمايي ما و جوانان عزيز ما گرداند و در آخرت وسيلة نجات و فالح ما گرداند 

 . 

براز ند ادر اخير از تمام دوستاني كه در تصحيح طباعتي آن سهم گرفته ا

 ي شانبرا پاداش نيكوييسپاس و امتنان نموده و از رب ذوالجالل اجر عظيم و 

 ميخواهم .

 

                                                                                     

 « حکيمی» مؤمن
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 :  اول یگيژو

 
  در عمل خود مخلص ميباشد

 

َعلَْيِه َوَسلََّم   َصلَّى اَّللَُّ وَل اَّللَِّ سُ َسَِْعُت رَ  :عن ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل 
 ْجَرتُهُ ِإََل ُدنْ يَا يُِصيبُ َها أَْو ِإََل َوى فََمْن َكاَنْت هِ رٍِئ َما ن َ  امْ ُكل ِ يَ ُقوُل ِإَّنََّا اْْلَْعَماُل ِِبلن ِيَّاِت َوِإَّنََّا لِ 

 تفق عليه ()م«  ْيهِ اْمرَأٍَة يَ ْنِكُحَها فَِهْجَرتُهُ ِإََل َما َهاَجَر إِلَ 
هلل سول ارفت : روايت است كه گ رضی اهلل عنهاز امير المؤمنين عمر بن الخطاب 

اي هر ت و برتهاسفرموده اند : مدار اعتبار اعمال بر اساس ني صلی اهلل عليه وسلم
 و شخص همان چيزي است كه نيت كرده است . پس كسی كه هجرتش بسوي اهلل

 و ي اهللو رسولش است )ثواب هجرت به سورسولش باشد پس هجرتش به سوي اهلل 
يا  ست آردا بدرسول برايش داده ميشود( و كسيكه هجرتش به سوي دنيا باشد كه آنر

اطر ه بخكبسوي زنی باشد كه با او نكاح كند پس هجرتش بسوي همان چيزي است 
 آن هجرت كرده است . 

 سلمويه صلی اهلل علاين حديث شريف يكی از اساسی ترين ارشادات نبوي 
د ملی فرو ع بحساب آمده و يكی از قاعده هاي اساسی مهمی را بخاطر صيانت فكري

 و اجتماع بيان ميكند . 
 صحيح نسانا: يعنی اگر نيت  بنابرين حديث ، عمل انسان مربوط به نيت اوست

تالش  سعی و يع وبود , عمل او نيز صحيح ميباشد و اگر نيت فاسد بود عمل انسان ضا
 ران عوض ميشود . وي با خس

نيت در حقيقت امر ، قصد كردن امري همراه با اقدام به انجام آن ميباشد . هر 
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شخصی مانند ديگران به عمل ميپردازد و فقط نيت است كه عمل او را توجيه و يك 
عمل سازنده و مثبت ميگرداند و يااينكه به صورت مخرب و منفی در می آورد . پيامبر 

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلم
 ( عنههللارضی  هريره ه عن أيببن ماجا)سنن « ِإَّنََّا ي ُب َْعُث النَّاُس َعَلى نِيَّاِِتِْم » 
 “جز اين نيست كه مردم مطابق نيتهاي شان مبعوث ميشوند” 

ل جهلل اه ارشخصی به بذل مال ميپردازد , اگر اين صرف مال بعنوان صدقة در 
ست راستش چه را كه دست چپش نداند كه دتا اندازةباشد و آنرا مخفی بدارد  جالله

خر و تفا ظاهرتصدقه داده است , بر ديگران منت نگذارد و با عث اذيت نشود ، به 
ستقيم راه م ز بهنپردازد , در چنين حالت است كه همراه با پرداخت صدقه نفس او ني

تگيري ه دسرهياب گرديده و قلب او بر غريزة حب مال غالب ميگردد و حقيقتا ب
 شري درات بانسانهاي محتاج و پريشان موفق ميشود و در چنين شرايط است كه حي

ه با ين صدقو ا ضمن نظام تعاون با همی و عطاي كريمانه ، گوارا و خوشايند ميشود
 عث تزكية نفس صدقه دهنده و شخص محتاج ميگردد . 

ويند ه بگگيرد كاگربذل مال براي كسب شهرت و تظاهر باشد و باين هدف صورت 
معنوي  ناهايزي بفالن شخص بسيار سخی و كريم است , در چنين حالت اوالً باعث براندا

 وعالی وي تو اخالقی شخص صدقه دهنده ميگردد زيرا اين عمل يكنوع تشجيع نفس بس
نها نجش آرت و تكبر ميباشد و ثانيا چون ميخواهد ديگران را ذليل سازد ، باعث اذي

قد ، ايش حافز وره باعث اذيت جامعه ميشود زيرا اين عمل سبب ايجاد ميگردد و باآلخ
 .  يكندسيم مر تقكينه ، طمع و حرص ميگردد و جامعه را به طبقات دشمن و بدبين يكديگ

مت ا كراگی بميبينيم كه با نوع اول بذل و بخشش ، نفوس تزكيه گرديده و زند
يسازد ابجا مجه ها و كينه را در سينميشود و نوع دوم باعث فساد نفس ها گرديده حقد 

 ايد :يفرمم جل جاللهو حد فاصل بين اين دو نوع صرف مال فقط نيت است . اهلل 

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكم بِاْلَمن ِ َواْْلََذٰى َكالَِّذي يُنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس  َواَل يُْؤِمُن بِاَّللَّ
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ا ۖ الَّ يَْقِدُرو ا َواْليَْوِم اآْلِخِر ۖ فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلدا مَّ َن َعلَٰى َشْيٍء م ِ

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ   (264)البقره / َكَسبُوا ۗ َوَّللاَّ

( فقراءردن )با گذاشتن منت و اذيت ك اي مؤمنان ضايع مكنيد خيرات هاي را” 
ه اهلل و بآورد  نمی مانند آنكه خرج ميكند مال خو را براي نشاندادن به مردم و ايمان

ا سد آنرس برروز آخرت ، پس مثال او مانند سنگ صافی است كه برآن خاك باشد ،پ
از  زيچ چير هيبباران شديدي و بگذارد آنرا صاف از گرد و خاك ، قدرت نمی يابند 

“آنچه عمل كرده اند و اهلل هدايت نميكند گروه كافر را
 ال در راه اهللين قتگر اابه همينگونه ، برسبيل مثال انسان به مقاتله ميپردازد , حاال 

ي نبوده و م دنيومقا بوده و هدف از آن غنيمت مادي نباشد , در انتظار جاه و جل جالله
. درين  ر ندهدقرا و استعالء در زمين را هدف براي تذليل ديگران نباشد و جهانكشايی

ح ا اصالرران صورت عمل او باعث بركت در عمر گرديده نفس را تزكيه ميكند و ديگ
ه ميشود ان كشتانس نموده اعمار زمين و اصالح جوامع را در پی دارد . درين حالت اگر

گ و نكه مرزيا شهيد است و اگر زنده بماند با عزت و سربلندي زندگی ميكند و قبل
 ذلت دشمنانش را بخواهد حيات و هدايت آنها را خواستار ميباشد . 

دف او د و هباش اما اگر قتال براي كسب مال و متاع دنيوي ، شهرت و جاه و جالل
ص، ن شخبه بردگی كشاندن ديگران و مكيدن خون ملتها باشد , درينصورت چني

 د . درندة است كه دشمن خود و دشمن تمام بشر ميباش
 شخص اول مجاهد است و سبب اصالح حيات انسانی ميگردد . 

 وعدي و شخص دوم رهزن و تبهكاريست كه بر انسانيت و محرمات انسانی ت
 تجاوز ميكند و حد فاصل بين اين دو عمل باز هم همان نيت است . 

 الرَُّجُل يُ َقاتُِل َحَِيَّةً ِه َوَسلََّم فَ َقالَ يْ  َعلَ ى اَّللَُّ َصلَّ  َعْن َأيب ُموَسى قَاَل َجاَء رَُجٌل ِإََل النَِّب ِ » 
َتُكوَن َكِلَمةُ اَّللَِّ ِهَي الْعُْليَا اَل َمْن قَاتََل لِ  اَّللَِّ قَ بِيلِ  سَ ِف َويُ َقاتُِل َشَجاَعًة َويُ َقاتُِل رََِيًء فََأيُّ ذَِلَك 

 )صحيح البخاري(« فَ ُهَو ِف َسبِيِل اَّللَِّ 
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 لی اهللصاهلل  روايت است كه مردي نزد رسول ی اهلل عنهرضاز ابوموسی اشعري ” 
 بخاطر كسی وآمده و پرسيد : مردي بخاطر حميت و غيرت قومی ميجنگد  عليه وسلم

جل  ه اهللاظهار شجاعت ميجنگد و كسی بخاطر رياء ميجنگد ، پس كداميك در را
 ميباشد ؟ جالله
ر دط همين قتال شد فقبا اهلل ( بلند ايشان فرمودند : آنكه ميجنگد تا كلمة اهلل ) دين 

 “.ميباشد  جل جاللهراه اهلل 
م تما شخصی ديگران را دعوت ميكند و درين راه وقت خود را صرف كرده و

  …سعی و تالش خود را بكار ميگيرد و مال خود را مصرف ميكند 
كه  وست داردانجام ميدهد و د    جل جاللهاگر اين عمل را بخاطر رضاي اهلل 

 اشد . ميب گران هدايت شوند , بدون شك از جملة دعوتگران صادق و پيروزمنددي
يدهد و يا جام مد انو اگر اين عمل را صرفاً بخاطر رياء ، تظاهر و اظهار علميت خو

و ن شك ابدو بخاطر بدست آوردن متاع و مقام هاي دنيايی باين عمل اقدام ميكند
 دعوتگر كاذب و زيانكار است . 

فس نصالح ادعوت ميكند , به  جل جاللهعوتگريست كه به سوي اهلل شخص اول د
ی با مبارك جارتخود ميپردازد و ديگران را بسوي اصالح دعوت ميكند و خود را در ت

 اهلل رحمان ميبيند كه هرگز زيان نميكند . 
ران ديگ و فرد دوم ، آن دعوتگر سوء است كه باعث خسران نفس خود و فساد

 نيا و اآلخره !ميشود . خسر الد
 حد فاصل بين آنها نيت است . در حديث مباركه چنين ميخوانيم :

يَ ُقوُل ِإنَّ أَوََّل النَّاِس يُ ْقَضى  صلی هللا عليه وسلمَعْن َأيب ُهَريْ َرةَ قَاَل َسَِْعُت رَُسوَل اَّللَِّ » 
ُه نَِعَمُه فَ َعَرفَ َها قَاَل فََما َعِمْلَت فِيَها قَاَل قَاتَ ْلُت يَ ْوَم الِْقيَاَمِة َعلَْيِه رَُجٌل اْسُتْشِهَد فَأِتَ بِِه فَ َعرَّفَ 

فِيَك َحَّتَّ اْسُتْشِهْدُت قَاَل َكَذْبَت َولَِكنََّك قَاتَ ْلَت ِْلَْن يُ َقاَل َجرِيٌء فَ َقْد قِيَل ُثَّ أُِمَر بِِه 
َم الِْعْلَم َوَعلََّمُه َوقَ رََأ الُْقْرآَن فَأِتَ بِِه فَ َعرَّفَهُ َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحَّتَّ أُلِْقَي ِف النَّاِر َورَُجٌل تَ َعلَّ 

نَِعَمُه فَ َعَرفَ َها قَاَل فََما َعِمْلَت فِيَها قَاَل تَ َعلَّْمُت الِْعْلَم َوَعلَّْمتُُه َوقَ رَْأُت فِيَك الُْقْرآَن قَاَل 
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َوقَ رَْأَت الُْقْرآَن لِيُ َقاَل ُهَو قَارٌِئ فَ َقْد قِيَل ُثَّ أُِمَر بِِه  َكَذْبَت َوَلِكنََّك تَ َعلَّْمَت الِْعْلَم لِيُ َقاَل َعالٌِ 
ُ َعلَْيِه َوأَْعطَاُه ِمْن َأْصنَاِف اْلَماِل كُ  لِ ِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحَّتَّ أُلِْقَي ِف النَّاِر َورَُجٌل َوسََّع اَّللَّ

اَل فََما َعِمْلَت فِيَها قَاَل َما تَ رَْكُت ِمْن َسبِيٍل ُتُِبُّ َأْن ي ُن َْفَق فِيَها فَأِتَ بِِه فَ َعرَّفَهُ نَِعَمهُ فَ َعَرفَ َها قَ 
َب ِإَّلَّ أَنْ َفْقُت فِيَها َلَك قَاَل َكَذْبَت َولَِكنََّك فَ َعْلَت لِيُ َقاَل ُهَو َجَواٌد فَ َقْد قِيَل ُثَّ أُِمَر بِِه َفُسحِ 

 )صحيح مسلم(« اِر َعَلى َوْجِهِه ُثَّ أُلِْقَي ِف النَّ 
صلی اهلل عليه روايت است كه گفت : از رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 
شنيدم كه فرمودند : اولين كسيكه در مورد او در روز قيامت فيصله صورت  وسلم

ميگيرد مردي است كه )ظاهراً ( در راه اهلل كشته شده است ، پس او را می آورند و اهلل 
م نعمتهاي خود را برايش ياد ميكند و او تمام آنرا بياد می آورد ، بعد از تما جل جالله

آن از وي ميپرسد كه درين نعمتها چگونه تصرف كردي ؟ او ميگويد در راه تو جهاد 
ميگويد دروغ گفتی ؛ تو بخاطر آن جنگ  جل جاللهكردم تا آنكه كشته شدم . اهلل 

ست و اين سخن گفته شد . پس امر كردي كه بگويند فالن شخص بسيار با جرئت ا
ميكند تا او را نگونسار بكشانند و به جهنم بياندازند . بعد از آن مردي را می آورند كه 
علم را آموخته است و به ديگران تعليم داده است ، پس نعمتهاي خود را برايش ياد 

عمتها چه ميكند و او اين نعمتها را ميشناسد ، پس از آن از وي ميپرسد كه با اين ن
كردي ؟ وي ميگويد : علم را آموختم و به آن عمل كردم و به ديگران تعليم دادم و 

ميگويد : دروغ گفتی ، تو علم را  جل جاللهبخاطر تو قرآن را قراءت كردم . اهلل 
بخاطرآن فرا گرفتی كه ترا عالم بگويند و قرآن را خواندي تا ترا قاري بگويند و اين 

مر ميكند تا او را نگونسار بكشانند و به جهنم بياندازند . پس از سخن گفته شد . پس ا
بروي وسعت كرده و از تمام اصناف مال  جل جاللهوي مردي را می آورند كه اهلل 

نعمتهاي خود را برايش ياد ميكند و او تمام آن نعمتها  جل جاللهبرايش داده است  اهلل 
متها چگونه عمل كردي ؟ آنمرد ميگويد : را ميشناسد ، پس از او ميپرسد كه با اين نع

هيچ راهی را كه دوست داري در آن مصرف شود نگذاشتم مگر آنكه بخاطر تو در آن 
ميگويد : دروغ گفتی ؛ تو اين كار را بخاطر آن كردي  جل جاللهراه مصرف كردم . اهلل 
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كشانده و كه ترا سخی بگويند و اين سخن گفته شد . پس امر ميكند تا او را نگونسار 
 “به جهنم بياندازند 

ورت صي او همان عملی را می پذيرد كه خالصانه برا جل جاللهبدون شك اهلل 
 گيرد چنانچه در حديث قدسی ميخوانيم : 

« ْكتُُه َوِشرَْكُه ِه َمِعي َغْْيِي تَ رَ ْشَرَك فِيًًل أَ َعمَ  أَََن أَْغََن الشُّرََكاِء َعْن الشِ ْرِك َمْن َعِملَ » 
 ( رضی هللا عنهمسلم ، عن أيب هريرة  )صحيح

عملی  كسيكه ، پس ميفرمايد : من بينياز ترين شركاء از شرك هستم جل جاللهاهلل ” 
 “ ويمرك ميگتركش شرا انجام ميدهد و ديگري را با من در آن شريك ميسازد ، او را با 

 عمل باشد هرگونه جل جاللهنيت نيك و صحيح كه در جهت كسب رضاي اهلل 
, تبسم در  چنانچه سخن نيك گفتن صدقه استباحی را به عبادت تبديل ميكند ,م

جهاد در  ست ,ابرابر ديگران صدقه است . بازي با همسر بخاطر حفاظت نفس ، صدقه 
ست , بادت اع اللهجل جبزرگترين عبادت است , انفاق در راه اهلل  جل جاللهراه اهلل 

ز مام چيتا و يت شود , برايش بهتر از دنياگر يك شخص در اثر دعوت دعوتگري هدا
 هاي دنياست. 

هلل اصلی  روايت شده است پيامبر رحمة اهلل عليهدر حديث صحيح كه از انس 
 ميفرمايند :  عليه وسلم

لَهُ  ٌن أَْو ََبِيَمةٌ ِإَّلَّ َكانَ طَي ٌْر أَْو إِْنَسا ُكُل ِمْنهُ يَأْ ًعا ف َ َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ْغِرُس َغْرًسا أَْو يَ ْزرَُع زَرْ » 
 )صحيح مسلم ( « بِِه َصَدقَةٌ 

نسانی ادة ، ن پرنآهيچ مسلمانی غرس نميكند نهالی را و نميكارد كشتی را كه از ” 
 “ و يا حيوانی ميخورد مگر اينكه برايش صدقه ميباشد 

نيت سوء و غير صحيح بزرگترين عبادت را باطل ساخته هيچ وزن و ارزشی در آن 
بسيار شب زنده دارهاست كه جز بيدارخوابی چيز ديگري نميگذارد به همين علت چه 

ازان حاصلش نميشود و چه بسيار روزه داريست كه از گرفتن روزه چيزي جز 
گرسنگی و تشنگی بدست نمی آورد و حتی چنانچه ديديم ، اولين كسانی كه آتش جهنم 
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 ع ميباشد . بوسيلة ايشان افروخته ميشود مجاهد , سخاوت كننده و دعوتگري از همين نو
 ت ربطحيا با در نظر داشت شيوة هدايت نبوي كه تعليمات را با واقعيت هاي

ت را با شد ني ث ذكردر حديثی كه در ابتداي بح صلی اهلل عليه وسلمميداد  رسول اهلل 
 هجرت ارتباط داده است. 

ديد جرحلة مارد ويقيناً هجرت بزرگترين عملی بود كه مبارزه و جهاد مسلمين را  
المی ولت اسام دگردانيد و ايشان را از مرحلة مشقات و سختی هاي مكه به مرحلة قي

جل اهلل  شد ,در مدينة منوره منتقل ساخت . پس اگر هجرت بسوي اهلل و رسولش با
دست خاطر برت بخودش اجر و پاداش آنرا معين و مقرر مينمايد . ولی اگر هج جالله

 برايش چيز مان امر هدف اوست ممكن همانآوردن امر دنيوي باشد , در آنصورت ه
 إمرأة ا اوبرسد . اگرچه بعضی ميكوشند كه اين بخش حديث را كه )لدنيا يصيبه

“ ام قيس”نام ينكحها( به فردي از مهاجرين ربط دهند كه بخاطر ازدواج با زنی ب
 عموم د زيراميكنهجرت كرده بود, حاال اگر اين ارتباط صحيح باشد يا نباشد فرقی ن

 نص اعتبار دارد نه خصوص سبب . 
 
 
 :  مسلمان دعوتگر اي تو و 

عت ة شرياقام رغبت داري و عزم جل جاللهاي كسيكه در ساختن زندگی بنام اهلل 
ه تمام رين رادی و الهی را نموده اي تا افراد و جامعه را از سقوط ابدي حفاظت نماي

 داشته هاي مادي و معنوي خود را بذل ميكنی ! 
ح اين ه اصالو ب ؟نسان زيانكار نخواهی بود اگر به قلبت توجه نداشته باشی آيا ا

ر اگ سلموليه عصلی اهلل پارچه گوشتی توجهی نداشته باشی كه قرار فرمودة پيامبر 
 ؟!  گردداصالح شد تمام بدن اصالح ميشود و اگر فاسد شد تمام بدن فاسد مي

ح ميشود و ضمير بوسيلة نيت بياد داشته باش كه قلب انسان فقط بانيت اصال
صلی اهلل عليه صحيح ، زنده , بيدار و مراقب باقی ميماند و هميشه اين فرمودة پيامبر 
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 را بياد داشته باش كه :  وسلم
 «ْيهِ ِإََل َما َهاَجَر إِلَ  ِكُحَها فَِهْجَرتُهُ رَأٍَة يَ نْ  امْ ِإََل  فََمْن َكاَنْت ِهْجَرتُهُ ِإََل دُنْ يَا يُِصيبُ َها أَوْ » 

ر بخاط نسانو بياد داشته باش كه يكی از شيوه هاي تلبيس ابليس اينست كه ا
 اي اهللی رضپارضاي نفس خود اعمالی را انجام ميدهد در حاليكه بگمان خودش در 

م هكند و ي ميميباشد . او درين حالت ، هم با ديگران خدعه و فريبكار جل جالله
ا تحت ود رر انگيزه و محركات اعمال خخودش فريب شيطان را خورده است . و اگ

عمال احركات مكثر اذره بين حقيقت گذاشته و به نظارة آن بپردازد آشكارا ميبيند كه 
 اللهججل  او چون غضب ، سرور, خستگی و راحت او با تار ضعيفی به رضاي اهلل

ته اش بس سانیارتباط دارد درحاليكه با ريسمان هاي خيلی قوي با خواسته هاي نف
 ميباشد!! 

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ى َك َمَصابِيُح اْْلُدَ  أُْوٰلئِ ِلِصيَ ُمخْ طُوََبٰ لِلْ  َسَِْعُت رَُسوَل اَّللَِّ يَ ُقوُل: َعْن ثَ ْوَِبَن قَال» 

 ()سنن البيهقي«. تَ ْنَجِلي َعن ُْهْم ُكلُّ فِت ْنٍَة ظَْلَماءَ 
د : رمودنف ه وسلمصلی اهلل عليكه رسول اهلل روايت است  رضی اهلل عنهاز ثوبان ” 

ر فتنة يشان هاجود وجنت گوارا باد براي مخلصين ، آنهاييكه چراغهاي هدايت اند و با 
  “ظلمانی روشن ميشود

َ ُمْخِلِص    يَن حُ هُ الَ يَن َوَما أُِمُروا إَِّلا ِليَْعبُُدوا َّللاا  نَفَاَء َويُِقيُموالد ِ

ََلةَ َويُْؤتُوا  ِلَك ِديُن اْلقَ الصا َكاةَ ۚ َوذََٰ  (5البينه/)ِة ي ِمَ الزا

دت را براى وعبا ايماندر حالى كه فرمان نيافته بودند جز آنكه اهلل را بپرستند، و” 
و زكات  رند،او از هرگونه شركى خالص كنند، وحق گرا باشند، ونماز را برپا دا

 “ و اين است آيين استوار و ثابت ;بپردازند 
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 :   ويژگی دوم

 
 از شبهات پرهيز ميكند

 
 اْْلًََلَل يَ ُقوُل : ِإنَّ  وسلم لی هللا عليهص اَّللَِّ  َعْن الن ُّْعَماِن ْبِن بَِشٍْي قَاَل َسَِْعُت رَُسولَ » 

أَ الشُّبُ َهاِت اْستَ ب ْرَ اِس فََمْن ات ََّقى نَّ َكِثْيٌ ِمْن النَّ يَ ْعَلُمهُ   ََّل َهاتٌ بَ يِ ٌ َوِإنَّ اْْلَرَاَم بَ يِ ٌ َوبَ ي ْنَ ُهَما ُمْشتَبِ 
َل اْْلَِمى يُوِشُك َأْن لرَّاِعي يَ ْرَعى َحوْ رَاِم َكا اْلَْ  ِف لِِدينِِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع ِف الشُّبُ َهاِت َوقَعَ 
اْْلََسِد ُمْضغًَة ِإذَا ِإنَّ ِف ََمَارُِمُه َأََّل وَ  ى اَّللَِّ  َِحَ ِإنَّ يَ ْرتََع فِيِه َأََّل َوِإنَّ ِلُكلِ  َمِلٍك َِحًى َأََّل وَ 

)متفق عليه ، و «  ََّل َوِهَي الَْقْلبُ  ُكلُُّه أَ َسدُ اْلَْ  َصَلَحْت َصَلَح اْْلََسُد ُكلُُّه َوِإذَا َفَسَدْت َفَسدَ 
 اللفظ ملسلم(

 لی اهللصاهلل  روايت است كه گفت : از رسول رضی اهلل عنهاز نعمان بن بشير ” 
ين دو ، بين ا وست ، ايقيناً حالل آشكارا و حرام واضح شنيدم كه فرمودند :  عليه وسلم

ز اود را خسيكه كمردم )حكم ( آنرا نميدانند ، پس امور مشتبه قرار دارد كه اكثر 
يكه ت و كسه اسشبهات نگهداشت يقيناً دين و آبروي خود را )از تعرض( پاك نگهداشت

واشی اش ی كه موپانچمانند آن در امور مشتبه واقع گرديد حتماً در حرام واقع ميگردد ، 
اقع ومنوعه مطقة را در ماحول منطقة ممنوعه ميچراند ، زود است كه گوسفندانش در من

 نطقة ممنوعةد كه مدانيگرديده و بچرد . و بدانيد كه هر پادشاهی منطقة ممنوع دارد ، و ب
ردد گلح صا اگر اهلل محارم اوست . و بدانيد كه در جسم انسان پارچة گوشتی است كه

 “ست لب اتمام بدن صالح ميشود و اگر فاسد شود تمام بدن فاسد ميشود و آن ق
ه آنها ينی بدليم علماء اين حديث را يكی از آن چهار حديثی ميدانند كه تمام تعا

 برميگردد و سه حديث ديگر آن عبارت اند از : 
م سن إسالحمن ” ديث ح و“ ازهد فی الدنيا يحبك اهلل ” و “ إنما األعمال بالنيات ”  

 ميباشند .“ المرء تركه ما ال يعنيه 
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وي رالل معناي حديث فوق الذكر اينست كه ؛ بر مسلمان واجب است تا به ح
وده الل نميثش حدر كتابش و رسول او در احاد جل جاللهآورد و حالل آنست كه اهلل 

ول اهلل ن و رسقرآ در جل جاللهاست و از حرام اجتناب كند و حرام آنست كه آنرا اهلل 
ليه عی اهلل صلر در سنت مطهرش حرام كرده است . چنانچه پيامب صلی اهلل عليه وسلم

 می فرمايند :  وسلم
ُ ِف كِتَابِِه َواْْلَرَا»  رضی هللا ع الرتمذي عن سلمان جام)« ِف كِتَابِِه َم اَّللَُّ ا َحرَّ ُم مَ اْْلًََلُل َما أََحلَّ اَّللَّ

 (عنه
 ه اهللكآنست  در كتابش حالل كرده است و حرام جل جاللهكه اهلل  حالل آنست” 

 “ در كتابش حرام قرار داده است  جل جالله
و حرام حالل ر بيندبراي ما بيان ميكند كه  صلی اهلل عليه وسلمهمچنان رسول اهلل 

ه ازين س كسيك, پ آشكار امور مشتبهات قرار دارد كه بيشتر مردم حكم آنرا نميدانند
 ت . مور پرهيز كرد , در حقيقت دين و آبروي خود را پاك نگهداشته اسا

د و ميكن رهيزپدعوتگر مؤفق همانست كه از شبهات هر قدر كه ناچيز باشد بازهم 
 اين امر به دوسبب ضروري ميباشد . 

 ند : ميفرماي ليه وسلمعصلی اهلل متقين باشد , زيرا پيامبر اول : براي اينكه از جملة
 « ا لَِما بِِه الْبَْأُس  َبََْس بِِه َحَذرً دََع َما ََّل  يَ  َحَّتَّ يَ ب ْلُُغ الَْعْبُد أَْن يَُكوَن ِمْن اْلُمتَِّقيَ  ََّل » 

 ( رضی هللا عنهلرتمذي عن عطية السعدي )جامع ا                                                
را كه  زهايیند چيآنكه ترك نك بنده به درجة نميرسد كه از جملة متقين باشد تا” 

ه كزهايی ر چيد)ظاهراً ارتكاب آن نزد مردم ( اشكالی ندارد ، از ترس واقع شدن 
 “محظور بوده و اشكال دارد 

 ست . براي مردم قرار داده ااو خود را در مقام قدوه و نمونةدوم :
ي د براشيده دبه همين علت پيامبر بزرگوار زمانيكه با زوجه اش در حال صحبت 

 .  رفع اشتباه بينندگان بيان نمود كه او زوجه ام صفيه بنت حيی است
زمانيكه مسلمانان را به كاري امر ميكردند خانوادة  رضی اهلل عنههمچنان سيدنا عمر 
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رضی اهلل خود را از واقع شدن در آن برحذر ميداشتند زيرا تمام مسلمانان به خانوادة عمر 
 مينگريستند .    عنه

رك ديقاً ا عمبرين كسانيكه متصدي دعوت ديگران ميشوند , بايد اين نكته ربنا
اشند ود بنموده و مسئوليت خود را احساس نموده و بصورت جدي مراقب اعمال خ

 زيرا تعداد زيادي مراقب اعمال شان ميباشند . 
 از جملة شبهاتی كه بايد از آن اجتناب صورت گيرد : 

حريم را تبه كراهيت آن قائلند ولی اكثريت آنتدخين است كه اگرچه تعدادي 
ري با ازگاميكنند  حكم آن هرچه باشد ولی حتما ازجملة مشتبهات است كه هيچ س

 دعوتگران ندارد 

 ه بايد از آنكباشد ه ميجملة اماكن مشبو زرفتن به اماكن لهو و كلپها و امثال اينها ا
 دوري گردد . 

قيقت ، ت در حا وقنيز از همين جمله اند ، زيراسراف در توپ بازي و ساير بازي ها 
ز جاي حيات انسان است و ضايع ساختن سرماية حيات در بازي ها به هيچصورت

 نميباشد . 

ري ضرو بلی ! جسم انسان نيز حق دارد و ممارست بعضی تمرين هاي سپورتی
 ميباشد اما بايد براي آن وقت معين و محدود باشد . 

تضعيف  ,عاري از عفت و بی هدف كه سبب ضياع وقت خواندن مجالت و اخبار 
 عقل و از بين رفتن توان قلبی ميشود نيز در همين حكم ميباشد .

گذارد ، از ، صحبت هاييكه بر شخصيت انسان اثر ميصحبت هاي فاسد و بی ثمر
يز نيباشد به ممشتبهاتی است كه بايد از آن اجتناب گردد و طعاميكه مصدر آن مشت

 امر است .. شامل اين 

س صادق حی با متق و عالوه بر امور فوق الذكر ، بسا اموري اند كه مسلمان دعوتگر
 و قلب پاكيزة خود آنها را درك ميكند . 
 دهد : يم ميتعل چنين صلی اهلل عليه وسلماين امر را مربی اول ما پيامبر اسالم 
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  عنهما(ن علي رضي هللابن حسن عمذي ، ر )جامع ال« دَْع َما يَرِيُبَك ِإََل َما ََّل يَرِيُبَك » 
 “ازدمياندنه شك بگذار آنچه ترا به شك می اندازد و برو بسوي آنچيز كه ترا ب” 
 ( رضی هللا عنهشْي ن نعمان بن بعائي ، نن النس)س« َمْن ُُيَاِلُط الر ِيبَةَ يُوِشُك أَْن ََيُْسَر » 
 “نددا كرت بيشتر پيآنكه در امور مشكوك داخل ميشود ، زود است كه جسا” 

د را وي خوآبر در چنين حالتی دعوتگران غيبت عيبجويان را از خود قطع ، دين و
گران د و دييمانماز غيبت ديگران حفاظت ميكند و پاك دامن و با سيرت پاكيزه باقی 

 نيز با طيب خاطر به او اقتداء ميكنند . 
 ا نيزرالل حهاي بيجا البته مطلب از حديث فوق حالت كسانی نيست كه با تشدد 

 ترك ميكنند و مدعی اند كه زهد اختيار كرده اند . 
ر از آن . ه كمتنن و آزهد حقيقی اتباع و پيروي از شريعت الهی ميباشد نه باالتر از 

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ُ دَُّدوا َعَلى أَنْ فُ قَ ْوًما شَ  ِإنَّ فَ ُكْم ََّل تَُشدِ ُدوا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم فَ ُيَشدََّد َعلَيْ »  ِسِهْم َفَشدََّد اَّللَّ

 « َكتَ ب ْنَاَها َعلَْيِهْم   ةً ابْ َتَدُعوَها َماْهبَانِيَّ  َورَ ََيرِ َعلَْيِهْم فَتِْلَك بَ َقاََيُهْم ِف الصََّواِمِع َوالد ِ 
رضی هللا ن أنس ب اْلدب ، عتاود ، كو دا)سنن اب                                                        

 (عنه
ود ، د ميشا تشدشما بر خود تشدد نكنيد ، زيرا اگر بر خود سخت گرفتيد بر شم” 

و  دد كردا تشچنانچه قومهايی در گذشته بر خود تشدد كردند پس اهلل نيز بر آنه
را بر ما آنودند وبكرده  و رهبانيتی را كه ايجاد” اينست بقاياي شان در صومعه ها و ديرها 

 “ بوديم ايشان فرض نگردانيده
 ميفرمايد :  جل جالله )ج(اهلل
ُموا طَي ِبَاتِ    ُ ا أَحَ  مَ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا ََّل تَُحر ِ َ لَكُْم َوََّل تَعْتَدُ  لا َّللاا وا ۚ إِنا َّللاا

 (87)المائده/ََّل يُِحبُّ الُْمعْتَِديَن 
 حالل ر شماب جل جاللهكيزة را كه اهلل اين مؤمنان حرام مكنيد چيزهاي پا” 

 “ گردانيده و از حد مگذريد يقيناً اهلل دوست ندارد تجاوزكاران را
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ت مندوبا اينست كه كسيكه در“ من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام” معناي 
روهات ر مكد)امور استحبابی( سستی ميكند حتماً واجبات را ترك ميكند وكسيكه 

 ماً درد حترتكب حرام ميشود . و كسيكه مرتكب شبهات ميشوتساهل ميكند حتما م
مر ضمن اين ا وضيحبراي ت صلی اهلل عليه وسلمفعل حرام واقع ميشود . چنانچه پيامبر 

راف ر اطدمثالی چنين شخصی را مانند چوپانی معرفی ميكند كه گوسفندانش را 
 شد .  واهدخداخل منطقة ممنوعه ميچراند , دير يا زود گوسفندانش در آن منطقه 

چه د پاريگويبه همين مناسبت پيامبر عليه السالم از قلب ياد آور ميشود و م
زيرا قلب  .گوشتی است كه صالح و فساد جسد به صالح و فساد آن مربوط ميباشد 

 گرديد عمورفرمانده جوارح است و اگر قلب انسان با محبت اهلل و خشيت الهی م
از  ده والح می يابد و از محرمات اجتناب كرحركات جوارح و اعضاي انسان ص

 لمليه وسعهلل صلی اشبهات دوري ميكند . بنا بر همين مؤثريت قلب است كه پيامبر 
 هميشه در دعاي شان ميگفت : 

َ َأْسأَُلَك قَ ْلبًا َسلِيًما »    1«اللَُّهمَّ ِإّن ِ
 “اي پروردگار ! من از تو قلب سليم ميخواهم ” 

 و ميفرمايند :
 د (مسند اَح) «   ...ْلبُهُ ََّل يَْستَِقيُم ِإميَاُن َعْبٍد َحَّتَّ يَْستَِقيَم ق َ » 
 “ بد ايمان بنده مستقيم نمی گردد تا آنگاهی كه قلبش استقامت نيا” 

خشيت  لی ,قلب انسان زمانی صالح ميبايد كه در آن معرفت و عظمت اهلل تعا
كات ند و همين بر وي جاگزين گردهيبت الهی , رجاء و اميد از وي و توكل الهی ,

 ميباشد . “ الإله إال اهلل”حقيقت توحيد و مفهوم 
ال ”فرمود : يعنی “ ال تشركوا به شيئا” ليث از مجاهد روايت ميكند كه در تفسير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصًَلتِِه  ُل ِف َكاَن يَ ُقو  َّللَِّ اُسوَل َعْن َشدَّاِد بِْن أَْوٍس أَنَّ رَ : متن كامل اين حديث چنين استـ 1
 َوُحْسَن ِعبَاَدِتَك َوَأْسأَُلَك قَ لْبًا ْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتكَ رُّْشِد َوأَ َلى العَ َة الَْعزميَ اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك الث َّبَاَت ِف اْْلَْمِر وَ 

 ..ْغِفُرَك لَِما تَ ْعَلمُ رِ  َما تَ ْعلَُم َوَأْست َ ِبَك ِمْن شَ  أَُعوذُ  وَ َسلِيًما َوِلَساًَن َصاِدقًا َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْْيِ َما تَ ْعلَمُ 
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روايت شده است كه  رضی اهلل عنهو در مستدرك حاكم از عائشه “ تحبوا غيري
 فرموده : 

ى الصََّفا ْمِل َعلَ ِب النَّ  ِف أُمَِِّت ِمْن َدبِيالشْرُك َأْخَفىٰ   : عليه وسلمقَاَل النَِّبُّ صلى هللا »
َلى َشْيٍء ِمَن الَْعْدِل، عَ ْوِر، أَْو تُ ْبِغَض ِمَن اْلَْ  ْيءٍ شَ َلى ِف اللَّي ْلَِة الظَّْلَماِء، َوأَْدََنُه َأْن ُتُِبَّ عَ 

َ إِ  تَ َعاََلٰ: } قُْل اَل اَّللَُّ قَ ، َّللَِّ ابُ ْغُض ِف َوَهِل الديُن ِإَّلَّ اْْلُبُّ ِف اَّللَِّ َوالْ  ْن ُكن ْتُْم ُتُِبُّوَن اَّللَّ
}ُ  )املستدرك للحاكم (  فَاتَّبُِعوّن ُُيْبِْبُكْم اَّللَّ

ار ز رفتاان تر فرمودند : شرك در امت من پنه صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل ” 
جور  ي ازرين آن اينست كه چيزمورچة بر سنگ سياه و در شب تاريك است و كمت

از  زي غيرن چيو ظلم را دوست بداري و يا با امري از عدل دشمنی كنی ، و آيا دي
د( مبگو ) اي مح :ايد ميفرم جل جاللهدوستی بخاطر اهلل و دشمنی بخاطر اهلل است ؟ اهلل 

 “رد اوست بددرا  اگر مرا )اهلل را( دوست داريد پس از من اطاعت كنيد تا اهلل شما
در  ,و اگر قلب فاسد شود و خواهشات و شهوت پرستی بر آن مسلط گردد 

 رتكبآنصورت حركات ساير اعضاء و جوارح بطرف فساد ميرود و شبهات را م
 ميشود و بمحرمات دست ميزند. 

ن آيلة بزرگترين امري كه سبب اصالح قلب ميگردد همان علمی است كه بوس
 ر نعمتغبت ددر هر حال خوف و رجاء از او , رمعرفت صفات الهی , مراقبت او ، 

 ندر قلب انسا ,هاييكه نزد اوست و ترس از عقاب او و توكل بر وي در هر امري را 
 جاگزين ميسازد . 

نند ی ماو بدترين عامل فاسد كنندة قلب جهل است كه در قلب انسان امراض
ی ، تكبر ب معاصرتكاو , ابا تجاوز بر محرمات ا جل جاللهاعتقاد فاسد , جرأت بر اهلل 

, حقير  گان اوبند و جل جالله, حسد ، خود بزرگ بينی , رياء و سوء ظن نسبت به اهلل 
 شمردن نعمت هاي او و استخفاف اوامر او را جابجا ميسازد . 
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  :سوم  ويژگی

 

 احساس مسئوليت ميكند
 

ُ َعن ْهُ »  يَ ُقوُل    عليه وسلمصلی هللاُسوَل اَّللَِّ  َسََِع رَ نَّهُ َما أَ َعْن َعْبِد اَّللَِّ بِْن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َوالرَُّجُل ِف أَْهِلِه رَاٍع َوُهَو  وٌل َعْن رَِعيَّتِهِ ُهَو َمْسئُ ٍع وَ رَا  ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسئُوٌل َعْن رَِعيَّتِِه فَاْْلَِمامُ 

ِعيَِّتَها َواْْلَاِدُم ِف َماِل  َمْسئُولٌَة َعْن رَ يٌَة َوِهيَ اعِ رَ  َهاَمْسئُوٌل َعْن رَِعيَّتِِه َواْلَمْرأَُة ِف بَ ْيِت زَْوجِ 
وٌل َعْن رَِعيَّتِِه َفُكلُُّكْم رَاٍع  رَاٍع َوُهَو َمْسئُ اِل أَبِيهِ مَ ِف  ُجلُ َسيِ ِدِه رَاٍع َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن رَِعيَّتِِه َوالرَّ 

 ( )متفق عليه« وَُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن رَِعيَّتِهِ 
عليه  ی اهللصل از عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما روايت است كه از رسول اهلل” 
 ز رعيتام شما تمام شما راعی )سرپرست( هستيد و هر كدا” شنيدم كه فرمود:  وسلم

راعی  مرد خود مسئول هستيد ، امام راعی است و او مسئول است از رعيت خود و
شوهر  خانة رعيت خود و زن مسئول است دراست در خانة خود و او مسئول است از 

سئول ماو  وخود و او مسئول است از رعيت خود خادم راعی است در مال سيد خود 
 ز رعيتست ااست از رعيت خود ، و مرد راعی است در مال پدر خود و او مسئول ا

 “تيد خود . پس تمام شما راعی هستيد و تمام شما مسئول از رعيت خود هس
  :زادي مسئوليت و آ

 گذشت ن هماكنون كه دوران طفوليت بشر گذشته است و همراه با آن , آن زما
طرت كنون فا!!  كه براي فردي گفته ميشد متاع خود را برداشته و به دنبال من بيا

نابرين ، رد . با داانسان نضج بيشتري يافته و هر انسانی توانايی حمل مسئوليت خود ر
د و ی ندارعنايست . زيرا آزادي بدون مسئوليت هيچ مآزادي نيز برايش داده شده ا

 مسئوليت بدون آزادي اصال ممكن نيست . 
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ين دو ية همر سااين دو قضيه )آزادي و مسئوليت( الزم و ملزوم يكديگر بوده و د
ودي ساس وجر احويژگی است كه انسانيت انسان تبارز ميكند و توانايی هاي او را د

سالم اين ا فقط وختار حيات به منصة اجراء در ميآورد . خودش و سهم گيري او در سا
فهوم را ن دو م، اياست كه به عنوان آخرين پيام آسمانی و تكامل يافته ترين نسخة آن
ن آنرا ه انسارد كبه طور برازندة آن بيان كرده است . درين دين هيچ قضية وجود ندا

اندازد .  ا بكاررود خر كند و عقل بدون تفكر و كوركورانه بپذيرد . بلكه انسان بايد فك
 فكر درل تبايد از خال جل جاللهحتی در شناخت و راهياب شدن به موجوديت اهلل 

 وضيح وترا  آيات و مخلوقات او به هدايت دست يابد و حديث فوق الذكر اين امر
خود  سئوليتاي متأكيد ميكند . هر انسانی در روي زمين مسئول است و بايد پيآمد ه

ه كار دارم زادي چآبه  ذيرا شود . يعنی هيچ انسانی اين حق را ندارد كه بگويد : منرا پ
هيچ كسی  س آن ،ر عكب!! بگذاريد تا غالمی باشم و بادارانم بمن طعام و آب دهند !! و 

ر لكه در برابمايد بنرار نميتواند كه از بار مسئوليت شانه خالی كند و از پيآمد هاي آن ف
 ی است و پاداش بدي , جزاي بد خواهد بود . نيكی برايش نيك

چنان ، هم دارددر ساية اسالم هيچ طبقه و فرد غير مسئول از اعمال خود وجود ن
 . ندارد ز وجودكه فقط او مسئول بوده و حتی متحمل مسئوليت ديگران باشد نيطبقة

را زيرا او  .در تمدن هاي جاهليت قديم با انسان بد رفتاري صورت گرفته است 
مودند نا سلب راو  از ويژگی هاي انسانيت تجريد نموده و بعد ازينكه تمام آزادي هاي

ومی رة مظلصة بق، اورا مسئول كمبودي هاي سرداران قلمداد ميكردند . درست مانند 
ه كرد حمل كه گرگ او را مسئول مكدر ساختن آب دانسته و به جزاي گناهی بروي

 كه اصال مرتكب نشده بود !!
ي و دار مينگونه در تمدن هاي جاهليت جديد در ساية نظامهاي سرمايهبه ه

ن دوره آتر از ن كمكمونستی و ساير نظامهاي همطراز آنها بد رفتاري با انسانيت انسا
 كه :  يكندهاي ظلمانی نمی باشد و اين تنها اسالم است كه با وضاحت اعالن م

 “ ميباشد  هر انسان راعی و شبان است و از رعيت خود مسئول”
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ت به خدم انسان مكرم آنست كه خدمت بيشتري به جامعه تقديم كند و در راه
و  ك قومیيبه  جامعه تمام افراد مساويانه حق دارد و هيچ كسی بخاطر منسوب بودن

مانع  يچگاهیهامل يا طبقه و قشري در جامعه ازين حق محروم بوده نميتواند و اين عو
ه و رقابت منافس ده وميشود . اسالم همه را مساوي قراردارسيدن او به تعالی و بزرگی ن

است كه  معتقد . و درين راه را آزاد گذاشته است زيرا همه از آدم اند و آدم از خاك
ه است ك سالمدر همين شرايط نبوغ و استعداد هاي پوشيده آشكار ميگردد و فقط ا

 ميتواند اين توانمندي ها را بميدان عمل بكشاند . 
 :  ء مسئول اندانبيا

جل اهلل  .ارند دهده انبياء عليهم السالم بزرگترين وظيفه و بيشترين مسئوليت را بع
  براي شان ميفرمايد : جالله
 چنين اگر و ، پروردگارت جانب از است شده نازل تو بر آنچه برسان پيامبر اي ”

“ را او پيغام هيچ نرساندي تو پس نكردي
پيامبر  ند .اعی اند و از رعيت خود مسئول ميباشبنابرين انبياء سرپرست و ر

ا رول ها مسئ وگرامی اسالم براي بيان مطلب حديث , چند نمونة ازين مسئوليت ها 
انه ن در خزش , ذكر كرده است . حاكم در برابر مردمش مسئول است , پدر در خانه ا

  …شوهرش , خادم در خانة بادارش و مرد در مال پدرش مسئول است 
ام بوده ديث عال حإها فقط نمونه هايی اند كه براي شرح موضوع گفته شده اند و اين

نرا آست كه امكلف  را بيان ميكند كه در قبال اعمال خود داشته و“انسان” و مسئوليت 
 در مستواي فرايض خود دانسته و به اداي آن قيام كند . 

  مسئوليت هاي حاكم :

 ند از : بارت ااو ع بعهده ميگيرد و مسئوليت هايحاكم كسيست كه ادارة امور مردم را 
 اللهججل  اقامة شريعت الهی و حكم كردن به احكام نازل شده از سوي اهلل . 

 یمسلمان و ذم بدون تبعيض سياه و سفيد , عرب و عجم ,اقامة عدالت بين مردم 

 .وارسی ازحالت مردم و رعايت مصالح آنها و حفظ اين مصالح 
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 هاي  شاخصه طابقمو مساوي قرار دادن آنها در برابر قانون و  تأمين كرامت مردم
 قوانين اسالمی . 

 رض و عايت رعايت فضايل اخالقی و رهنمايی نسلهاي آينده بسوي فضايل و حم
 آبروي مردم . 

 و  نوشتن ويان تأمين آزادي هاي اسالمی براي انسان , آزادي عقيده , آزادي ب
  . غيره در حدود شريعت اسالمی  تشكيل اجتماعات ، آزادي ملكيت و

 وابط رنها اتخاذ مشاورين صالح و كار آگاه . و حرام است كه در انتخاب آ
ر گرفته و در نظ ه راخانوادگی و قرابت ، قبيله و زبان و ساير معيار هايی ازينگون

هلل ارضی ق صدي انسانهاي بدون كفايت را انتخاب كند . چنانچه زمانيكه ابوبكر
يت نين وصايش چبن ابی سفيان را بسوي شام بحيث امير ميفرستاد ، بريزيد  عنه

 كرد : 

ا َأَخاُف َعلَْيَك فَِإنَّ َوذَِلَك َأْكبَ ُر مَ  ْْلَِمارَةِ  ِبِ َرُهمْ ََي يَزِيُد ِإنَّ َلَك قَ رَابًَة َعَسْيَت َأْن تُ ْؤثِ » 
ئًا فَأَمََّر َعلَْيِهْم َأَحًدا  اْلُمْسِلِمَي َشي ْ ِمْن أَْمرِ  ِلَ وَ ْن رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل مَ 

 )مسند اَحد(« ْدِخلَهُ َجَهنََّم ََّل َعْدًَّل َحَّتَّ يُ َصْرفًا وَ  ْنهُ  مِ َُمَاَِبًة فَ َعلَْيِه لَْعنَةُ اَّللَِّ ََّل يَ ْقَبُل اَّللَُّ 

اين  هی وديح اي يزيد ! تو اقربايی داري كه شايد آنها را بر امارت ترج” 
 عليه لی اهللصهلل ابزرگترين امري است كه بر تو ازآن می ترسم بعد از آنكه از رسول 

را  از كسیبا و شنيدم كه فرمود : كسيكه بعهده گرفت چيزي از امور مسلمين ر وسلم
و اهلل  وي باد بربر ايشان بدون حق و بر اساس روابط شخصی مقرر كرد ، پس لعنت اهلل

 “  ل سازدداخ ضی و نفلی وي را قبول نميكند تا آنكه او را به جهنمعبادتهاي فر
اكم , تمام حانند يز موزير , امير , كاتب , استاد , روزنامه نگار دانشمند دعوتگر ن

 شان راعی اند و از رعيت خود مسئول اند . 
 مسئوليت مرد در خانواده  اش : 

اج ندارند , زيرا اگر مسألة پوره مردان امروزي در دنياي غرب اصال رغبتی به ازدو
كردن شهوت باشد به بسيار سهولت ميسر ميگردد , پس چرا اين همه زحمات ؟ و چرا 
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 تحمل اين همه مسئوليت ها ؟! 
يشی پمت ها اام به اين ترتيب در بسياري از كشور هاي اروپايی كه در فساد از تم

ج ازدوا ی بهوان هيچ رغبتگرفته اند كار بجايی رسيده است كه پسران و دختران ج
ر سی حاضيچ كندارند و اگر مسألة دست يابی به مساعدت هاي حكومتی نباشد شايد ه

ايع فيقه شو ر به ازدواج نباشد درين جوامع بعوض فكر شوهر و همسر , اصطالح رفيق
 كراية ونند گرديده است كه بر اساس آن زن و مرد مدتی را باهم يكجا زندگی ميك

  …ارند مناصفه می پردازند و هر كدام مسئوليت خود را بعهده داطاق را هم 
ليد موا اين شيوة زندگی در جوامع غربی سبب شده است كه از يك طرف نسبت

با خطر  ها را ملت را در برابر وفيات شديداً سقوط نمايد تا اندازة كه موجوديت اين
رستی پود خواهی و نابودي كامل مواجه ساخته است و از سوي ديگر مفكورة خود خ

يگران كر دفرا تا حدي افزايش داده است كه هر شخص فقط بخود می انديشد و در 
داشته نباكی  هيچ اصالً نميباشد . و تحت همين مفكوره است كه از فروش تمام ارزشها

 و تمام آنها را چون متاعی قابل خريد و فروش ميدانند . 
نسته مت دااناي باده را تهداب و اساس اما اسالم , اين دين جاودان الهی , خانو

ده بسوي خانوا اگر ومعتقد است كه اگر خانواده اصالح بود , تمام جامعه اصالح ميشود 
 فساد رفت تمام جامعه فاسد ميشود . 

و  كرده يجاداو بخاطر اصالح خانواده در بين اعضاي تشكيل دهندة آن نظمی را 
ا رركدام قوق هحفرزندان را تعين نموده و تحت همين نظم مسئوليت هاي مرد , زن و 

 ت . ه اسمشخص ساخته است و اين مسئوليت ها و حقوق را با ايمان پيوند داد
 مسئوليت هاي مرد در برابر خانواده ازين قرار ميباشد : 

 ازد سرور همسر نيك انتخاب كند . همسري كه چون بسويش بنگرد او را مس
 ند . كحفظ  زن نفس خود و مال شوهر راو چون شوهر از خانه غايب باشد , 

 شد .نام خوبی بر فرزندانش گذاشته و در تربية و تعليم شان بكو  

  اهل و فرزندان خود را به نماز و ساير عبادات امر نموده و درين كار مداومت
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 نمايد .

  عامالت ت و مباداعتمام اعضاي خانواده را ملزم به احكام اسالمی نموده و در
 عمل پابند به اسالم بگرداند .  , در قول و

 ی و جتماعوق ابر فرزندان و همسر خود ظلم و تجاوز نكند . زيرا اسالم حق
ز آن ااند اقتصادي ثابتی براي شان تعين كرده است كه هيچ فردي نميتو

 سركشی نمايد . 

  . مصارف خانوادة خود را بطريقة نيكوي اي بپردازد 

 ا به ود رعروسی نمايد و دختران خ اگر توانايی داشت براي پسران خود
 اشخاص متدين و بعد از موافقة ايشان به ازدواج دهد . 

 ه بر انوادخيرا فضاي خانواده را مملوء از محبت , عطوفت و ترحم بسازد . ز
جاد ه اياساس بدبينی بوجود نميآيد و روابط نيك بر اساس بغض و كين

 نميشود. 

  :مسئوليت زن در خانه اش 
ا رسانی ت اند و زن مسلمان اين مواقف سالم و روابط مبتنی بر كراماگرچه مر

 اشد كهميب كامال طبيعی ميدانند ولی اين حالت در حقيقت يك گذار خيلی بزرگی
اوار كه سز كانیتمدن اسالمی زن را به بلند ترين درجات انسانی بلند برده و در م

 انسانيت اوست قرارش داده است . 
 خلوقمهاي قديم هندي, فارسی, چينی، رومی و يونانی زن درجوامع ومدنيت

ست و ده اشمستضعفی بحساب ميآمد كه فقط براي پوره كردن خواسته هاي مرد خلق 
راث ال بميامو مردها او را بدون هيچ نوع حقوقی بخدمت ميگرفتند و همراه با ساير

 ميبردند . 
ين چن اهليت هاقرآنكريم وضعيت و حيثيت زن را در جاهليت عرب و ساير ج

 تعبير ميكند :
َر أََحدُ  َر بِِه ۚ     ُهم بِاْْلُنثَٰى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمٌ َوإَِذا بُش ِ يَتََواَرٰى ِمَن اْلقَْوِم ِمن ُسوِء َما بُش ِ
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 (59ـ  58/النحل)  أَيُْمِسُكهُ َعلَٰى ُهوٍن أَْم يَُدسُّهُ فِي التَُّراِب ۗ أاََل َساَء َما يَْحُكُمونَ 
ر باشد از و و پهره اچو اگر مژده داده شود يكی از ايشان به تولد دختر سياه گردد  ”

ولود را بر مرد آن گهدانز قوم از شرم آنچه به او مژده داده است ، آيا غم و پنهان شود ا
 “يكنند كم مخواري يا بپوشاند آنرا در خاك ، بدانيد كه بسيار بد است آنچه ح

اوي قت مسل خلتا آنكه اسالم عزيز آمد و در نخستين مرحله زن و مرد را در اص
 با هم قرار داد :

 (1)النساء/  چ    ٺٿ         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ
ز افريد آدي و اي مردم از پروردگارتان بترسيد كه آفريد شما را از نفس واح” 

  “ا  آن همسر او را و پراگنده ساخت از آن دو ، مردان و زنان زيادي ر
السالم  م عليهآد پس مرد و زن , دختران و پسران همه از يك نفس بزرگوار اند و آن

 : فرمود واده ميباشند . بهمين علت در ثواب و عقاب آندو را مساوي با هم قرار د
اِحَدٍة َوَخلََق وَ ن ناْفٍس م م ِ قَكُ يَا أَيَُّها النااُس اتاقُوا َرباُكُم الاِذي َخلَ 

ا وَ  َ الاِذي َواتاقُو اءا ۚ نِسَ ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثا ِمْنُهَما ِرَجاَّلا َكثِيرا ا َّللاا

َ َكاَن   (195 /عمران آل  )َرقِيباا ُكمْ لَيْ عَ تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ إِنا َّللاا
مل انم عميگردپس قبول كرد پروردگار شان دعاي ايشان را ، هر آئينه ضايع ن” 

 “ ما را ، بعض شما از بعضی است هيچ عمل كنندة را از مرد و زن ش
 حقوق و مسئوليت هاي متناسب براي شان مقرر كرد

    صلی اهلل عليه وسلم  جل جالله  صلی اهلل عليه
 ( 228بقره/ ال)   وسلم

 “ ك  قة نيو ايشان را حقوقی است مانند آنچه بر ايشان واجب است به طري” 
 حقوق اقتصادي شانرا مساوي اعالن نمود.

حصة  ان راو زن مردان را حصة است از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشاوندان” 
صة مقرر حياد ، ا زد ياست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشاوندان از آنچه كم باش

 “كرده شده 
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دي قتصااپس هيچ كسی و تحت هيچ عنوانی اين حق را ندارد كه حقوق مستقل 
 زنان را مورد دستبرد و عبث قرار دهد . 

مسر ارد هدحق  حقوق اجتماعی برابر با مرد برايش اعطاء نمود و همچنان كه مرد
در صورتيكه  ,رد و ولی او خود را به خوش خود انتخاب كند زن نيز اين حق را دا

 دختر جوان باشد , نميتواند كه او را مجبور به ازدواج سازد . 
رست سرپ وو مرد راعی و شبان خانه است و از رعيتش مسئول است و زن راعی 

 خانة خود و مسئول رعيت خود ميباشد . 
 . د ی دارتهايمرد حقوق و مسئوليتهايی در خانه دارد و زن نيز حقوق و مسئولي

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 
 ( نهعرضی هللا اجه ، عن ابن عباس )سنن ابن م «ِلي هْ َخي ْرُُكْم َخي ْرُُكْم ِْلَْهِلِه َوأَََن َخي ْرُُكْم ِْلَ » 
ود خاهل  ما بابهترين تان همانست كه با اهل خود بهترين است و من بهترين ش” 

 “ميباشم 
نان با ز املهالوداع مردان را به خوبی و حسن مع پيامبر گرامی اسالم در حجة

رمود فوده و ر نموصيت كرده , مردي را به نيكی با مادرش سه مرتبه قبل از پدرش ام
 كه جنت زير قدمهاي مادران است . 

ان راي شو ب و براي زنان نيز حقوق سهم گيري در مسايل سياسی را قائل گرديد
 د كه آنرا بكار اندازند . اجازه داد كه اگر بخواهند ميتوانن

رب ليت عه عقاين حقوقی كه اسالم براي زنها داد در حقيقت گذار وسيعی بود ك
نهاي ل انسام عقرا حين نازل شدن بر پيامبر گرامی اسالم متحير ساخت و تا هنوز ه

دها منصف غرب و شرق كه مدعی اعطاي حقوق كامل زن تا حد مساوات با مر
 ميباشد .  ميباشند از آن در حيرت

ه شده ن دادزنا البته هيچ عاقلی ازين انكار نميكند كه در غرب بعضی حقوق براي
مال ان پاييت شاست ولی بيشتر ازين حقوق مورد بهره كشی قرار گرفته و حتی انسان

 گرديده است . 
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 مردان را از ند تاده اآنها زنان را در فابريكه ها با معاش كمتر از مردان توظيف نمو
اس بی اجنر يادور سازند , جسم و زيبايی ظاهري شان را براي ترويج و بازا صحنه

  شان بكار گرفته اند و حرمت آنها را مورد تجاوز قرار داده اند .
 ر شدزن در غرب تا جوان است براي اطفاي شهوات است و چون كمی بزرگت

 مراكز ارتگهمصحبت و رفيق است . و چون زيبايی و جمالش از بين رفت بايد خدم
 دمت درخا و نگهداري بزرگساالن باشد  و كار اساسی او در تنظيف سركها , صحنه

  …هوتلها و شرابخانه ها خالصه ميگردد 
با  فته ويك گزنان در جامعة نخست اسالمی ، تغييرات جديد در حيات خود را لب

اروان كبا مه مكر تمام قوت از آن به دفاع پرداختند . با قبول تمام مشكالت در مكة
ی  تعالضی اهللر“ سميه”دعوت پيوستند و تعذيبها و مشقات قريش را تحمل كردند و 
 …ترك كرد  نيا رادالم عنها به مقاومت خود تا آنجا ادامه داد كه بعنوان اولين شهيد اس

ند . ورزيد تراكزنانی به حبشه هجرت كردند, با مردان در بيعت عقبه اول و دوم اش
جاد در اي ودند فرزندان را ترك گفته بسوي مدينة منوره هجرت كر خانه و كاشانه و

 دولت اسالم دوشادوش مردان اشتراك ورزيدند 
وره ا مشدر تمام غزوات شركت كردند , با ايشان مشوره صورت گرفته و آنه

و در  داختندم پردادند در مجالس علم اشتراك ورزيدند , در مساجد به عبادت و تعلي
  …كت كردند سياست عامه شر

 وانده ماقی باگر زن اين تغييرات را لبيك نميگفت , به همان حالت اولی خود 
سالم كه اوسيلة اطفائ شهوت و جزء از مال بحساب ميآمد . در آنصورت آزاديي

 ت . يدانساگر زن قدر اين آزادي را نم …برايش داده بود چه ارزشی ميداشت ؟
 زن شوهر خود را انتخاب ميكند : 

رد و ايت كود شكخآمده و از پدر  صلی اهلل عليه وسلمر جوانی نزد رسول اهلل دخت
صلی پيامبر  هد .دگفت : پدر ميخواهد او را بدون رضايتش به ازدواج برادر زاده اش 

بر مباآلخره پيا رد .كوشيد تا دختر را راضی سازد ولی او آنرا رد ميك اهلل عليه وسلم
 .  سازدنخترش را بكاري كه نميخواهد مجبور عليه السالم پدرش را گفت كه د
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 بعداً دختر راضی شده و نظر پدر خود را پذيرفت . 
 ولی چرا اوالً اين پيوند را رد كرد و بعداً پذيرفت ؟ 

او ميگويد : تا به زنان مسلمان بفهمانم كه پدران جبراً دختران شانرا بنكاح داده 
  1نميتوانند .

 : ام سليم بهترين مثال است  
اهم كه ب يوستابوطلحه از ام سليم خواستگاري كرد , گفتگوي بين آندو بوقوع پ

 ميخوانيم : 
 شخصی تگاريكه بتو رغبت دارم و خواس جل جاللهام سليم گفت : قسم به اهلل 

  يباشم.ان ممثل تو قابل رد نميباشد ولی تو هنوز مشرك هستی و من يك زن مسلم
يصاء ي رماو چه مصيبتی به تو رسيده است  ابو طلحه گفت : ترا چه شده است

 )اسم اصلی ام سليم است ( ؟
 ام سليم گفت : مرا هيچ نشده است . 

 ی ؟ ابو طلحه گفت : آيا زرد و سفيدي كه دارم )طال و نقره( نميبين
ا وبی رعه چام سليم گفت : تو مرد بيعقل هستی ! آيا ازين شرم نداري كه قط

؟  يتراشدشی مرسانده نميتواند و آنرا فالن شخص حب ميپرستی كه هيچ نفع و ضرري
 …اهد بود ! همين مهرم خومن طال و نقرة تو را نميخواهم ! اگر مسلمان شوي ,

بر  ه دالفت كآيا در زندگی زنان صفحة زيبا تر و درخشنده تر ازين ميتوان يا
 استجابت تغيير از سوي زنان باشد ؟ 

ان يك بال قوي جامعه ، در خدمت جامعه در طول تاريخ اسالمی ، زنان بعنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 َقاَلْت ََي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ َأيب َزوََّجِن ف َ   َّللَِّ َة قَاَلْت َجاَءْت فَ َتاٌة ِإََل َرُسوِل ا  َعْن َعاِئشَ 1

هَ ِإلَ  اْبَن َأِخيِه يَ ْرَفُع يب َخِسيَسَتُه َفَجَعَل اْْلَْمرَ  َما َصَنَع َأيب َوَلِكْن  ِإّن ِ َقْد َأَجْزتُ ا قَاَلْت فَ ي ْ
 )مسند اَحد ( «ِر َشْيٌء ْْلَمْ اْن مِ َساُء َأْن َلْيَس ِلْْلَِبِء َأَرْدُت َأْن تَ ْعَلَم الن ِ 
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 حركت ميكرد و در توافق و همرنگی با مرد ، يعنی بال ديگر اجتماع قرار داشت .
و  حكام بدادولی همزمان با انحطاط و به قهقرا رفتن دولت اسالمی كه در است
د , نشر ش گانهضعف علماء انعكاس بيشتر يافت و بجاي معرفت علمی , فلسفه هاي بي

 دوآنها بزعم خ ان به شهوات خود مصروف گرديده و زنان به حرمسراها برده شد .مرد
د ر كردنحتكاازن را حفاظت ميكردند , در حاليكه آنرا براي شهوات و ملذات خود 

هاي سئوليتمفاي در چنين حالتی زنان نقش خود را از دست دادند و مردان نيز از اي
 داي زنصكه  توا هاي زيادي صادر گرديدخود عاجز آمدند . درين مرحلة انحطاط ف

دتش و وال عورت است و زن بايد فقط سه مرتبه از خانه اش خارج شود, يكی روز
 ديگري روز ازدواجش و سوم روز وفاتش . 

  …او نبايد بياموزد , و او در تمام حاالت قاصر مقصر است 
م او را ه اسالكاند و به اين ترتيب زن را يكبار ديگر به همان دورة جاهليتی برگرد

 از آن بيرون آورده بود . 
را  ش زناما در چند دهة اخير حركت هاي اسالمی معاصر كوشيده است كه نق

اره بدهد ست دوبده ابرايش دا جل جاللهدوباره در جامعه احياء كرده حقوقی را كه اهلل 
م از هنوز ه ناطق. و در بعضی مناطق تا اندازة پيروز شده است .ولی در شماري از م
ت كه وان گفميت ناحية رسوبات افكار نادرست به مشكل مواجه ميباشد . و با قاطعيت
كند  ايجاد امعهجحركت اسالمی زمانی ميتواند كار مؤثري نموده و تغيير محسوسی در 

 كه هردو جناح )زن و مرد( با هم يكجا حركت كند . 
ينرا اين شتر از مسلماستعمار اين حقيقت را بخوبی درك كرده است و حتی بي

رين قلة بلندت ا دررميدانند , به همين علت تركيز بيشتري بر قضيه زنان دارند و خود 
غمه ته و نساخ كاميابی زمانی احساس ميكنند كه زن را از جمع ساير همكارانش جدا

 خوان انحراف و بی بند و باري گردانند . 
نيم محبوس بودن او را نيز عمل ما همچنانكه بی بند و باري زنان را مردود ميدا

مردود ميدانيم و ميخواهيم كه بحيث يك عنصر فعال , آزاد و مسئول در داخل 
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خانواده قرار گرفته و در چوكات فضايل و اخالق اسالمی به سازندگی و عمران 
بپردازد و خود بياموزد و به ديگران بياموزاند و اين فرمودة پيامبر عليه السالم بر وي 

 “ و املرأة راعية ف بيت زوجها و هي مسئولة عن رعيتها” گردد كه فرمود : منطبق 
 پس مسئوليتهاي زن در خانه اش چيست ؟ 

 ساء( و ی النن علقيادت و قيموميت خانواده را به مرد بسپارد )الرجال قوامو
 در كار هاي معروف از وي اطاعت كند . 

 ازداش داخل نس كسی را كه شوهرش نميخواهد و نمی پسندد به خانه  . 

 ق تطبي دانشدساتير و آموزه هاي اسالمی را در خانه بر نفس خود و فرزن
 كند . 

 ه و داشت طفالقبل از هر كار ديگري و به درجة اولی توجه جدي به تربيت ا
دا روز ذخيرة فر, صالح و ايمانی بدهد . زيرا اطفال امآنهارا تربيت سالم

 هستند. 

  ت و فضيل خود را حفاظت نموده و در سايه هايقبل از تمام اينها نفس
يكو الق ن، اخ برايش مقرر نموده است جل جاللهحيثيتی زندگی كند كه اهلل 

مودة ين فراد و داشته باشد و خانة خود را از مملوء از محبت و لطف بگردان
 را تحقق بخشد كه ميفرمايد :  جل جاللهاهلل 

 صلی اهلل عليه وسلم   وسلمصلی اهلل عليه  9  صلی اهلل عليه
صلی اهلل عليه   9 9  جل جالله وسلم
 (21الروم/ )   صلی اهلل عليه وسلم  وسلم
 تا تانرا مسرانه شما جنس از شما براي بيافريد كه آنست او قدرت نشانهاي از و ”

  “ مهربانی و دوستی شما ميان انيدگرد و ايشان با يابيد تسكين

جامعة قبال ه دركو از خالل عملی نمودن مسئوليتهاي داخل خانه , مسئوليتهاي را 
 بزرگتر دارد عميق تر درك خواهد كرد . 
 مسئوليت خادم : 
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حبت صدر شرح اين موضوع , شارحين حديث از مسئوليتها و واجبات خادم 
 ن اذنشو بدواسيد خود را حفظ كند و در مال نموده و بيان ميكنند كه بايد مال 

واردي مساير  وبرد تصرف ننمايد و هر قدر كه مفاد و ربح سيد زياد باشد نبايد حسد ب
و  ميباشدنقوق حكه واجبات را نشاندهی ميكند . علی الرغم اينكه هيچ واجبی بدون 

  …هيچ مسئوليتی بدون آزادي وجود ندارد 
 …رد زن ذكر كرده است شايد حكمتی وجود داو درينكه خادم را بعد از 

حقوق  اده وار دزيرا در عصر حاضر بسياري از مردم زن را در كنار خادم خانه قر
 هر دو را پايمان كرده اند . 

 ی اهللصلر درحاليكه خادم مانند ساير مردم انسان صاحب كرامت است و پيامب
 حقوق او را چنين معين ساخته است :  عليه وسلم

ِه فَ ْلُيطِْعْمُه ِمَّا َأُخوُه َُتَْت يَدِ  َمْن َكانَ فَ ُكْم يِْديْخَوانَُكْم َخَولُُكْم َجَعَلُهْم اَّللَُّ َُتَْت أَ إِ » 
 «   ْم َما يَ غْلِبُ ُهْم فَأَِعينُوُهمْ ِإْن َكلَّْفتُُموهُ فَ غْلِبُ ُهْم ا ي َ مَ ْم َيَُْكُل َولْيُ ْلِبْسهُ ِمَّا يَ ْلَبُس َوََّل تَُكلِ ُفوهُ 

رضی هللا )صحيح البخاري عن أيب ذر 
 ( عنه

ار ما قردست ش آنها را زير جل جاللهبرادران تان خدمتگاران شماست كه اهلل ” 
ورد ميخ داده است ، پس كسيكه برادرش زير دستش باشد بايد از آن طعامی كه

كلف كاري مبرا  برايش بدهد و از آن لباسی كه ميپوشد او را نيز بپوشاند و ايشان
س بايد رديد پلف ككنيد كه از توان شان بلند است و اگر به چنين كاري ايشان را مكن

 “ با ايشان همكاري و معاونت كنيد
ر مور دامام تدر ساية اين فرموده ها خادم حيثيت يك مؤظف را پيداكرده و در 
 يپوشندمباس كنار سيدش قرار ميگيرد . از يك ظرف طعام ميخورند و از يك نوع ل

  …شی ها و سختی ها با هم يكجا اند در خو
 ولی امروز خادم ها در كجا قرار دارند ؟! 
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ز ادادي و تعبزيارت يكی از دعوت گران مسلمان در زمبابوي رفتم , در خانة ا
ت بآنها  د كهخدمتگارن افريقايی را ديدم , چون در مورد ايشان سوال كردم گفتن

مخير  ی كهچرا زيد بن ثابت زمان پرست هستند . با شنيدن اين سخن دانستم كه
ر اقی ماندن دبرود , ود بگرديد كه در خانة پيامبر عليه السالم باشد و يا همراه با قوم خ

 را برتر دانست .  صلی اهلل عليه وسلمخانة پيامبر 
اند بدون ی ميمباق ولی چرا اين تعداد خدمتگاران افريقايی سالها در خانة مسلمانی

ب يتوانند جوامد ، و ر انفكر شوند كه آنها نيز اوالد آدم و از نسل بش اينكه لحظة به اين
جديد  ن لباسوشيدسالم ديگران را بدهند و آداب طعام خوردن را مراعات كنند و با پ

ولی آنها  .رند مسرور شوند و آنها نيز مانند سيد خود عواطف و احساست انسانی دا
 او مينگرند !! هنوز هم با كراهيت به سوي سيد خود و دين

نها رند آا داامروز خدمتگاران دربعضی كشور هاي اسالمی حالتی بدتر از غالمه
 تمام كار ها را انجام ميدهند ولی هيچ حق و كرامتی ندارند . 

وز رش در مه ادر اخبار و مجالت بارها به نشر رسيده است كه فالن سيد بر خاد
اآلخره برا و  ف اوو كرامت و عزت و شر اولی كه به خانه اش آمده است , تجاوز نموده

 ! ادمه !ين خروح او را بسرقت برده است . زيرا او سيد و آقا و بادار است و ا
ايد بست و ده امسئلة خادم در جوامع اسالمی به يك تراژيدي انسانی تبديل گردي
و  ندارد رزشینجات داده شود . زيرا دينی كه ارزش انسانی را حفاظت نكند هيچ ا

  رد .رزش هايی كه بين انسانها تفرقه قائل است هيچ قدر و منزلتی نداا
امعه جمام تزمانی كرامت يك انسان مورد تاخت و تاز قرار ميگيرد در حقيقت 

 مورد اهانت و بد رفتاري واقع شده است . 
ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَنِي إِْسَرائِ   

ِر تََل نَْفساا بِغَيْ هُ َمن قَ أَنا  يلَ ِمْن أَْجِل ذََٰ

َمْن أَْحيَاَها ِميعاا وَ اَس جَ لنا نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْْلَْرِض فََكأَناَما قَتََل ا

ا  اْلبَي ِنَاِت ثُما ُسلُنَا بِ ْم رُ تْهُ فََكأَناَما أَْحيَا النااَس َجِميعاا ۚ َولَقَْد َجاءَ  إِنا َكثِيرا

ْنُهم بَْعَد ذََٰ   ( 32ه/ مائدلا) ِلَك فِي اْْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ م ِ
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ر ساد دفه غير قتل برساند كسی را بدون عوض )بدون حق( و بيقيناً كسيكه به ” 
 “زمين ، پس چنان است كه تمام مردم را كشته باشد 

د فرياد زده لی خوبر وا خشنود باد زيرا او بود كه رضی اهلل عنهاز عمر  جل جاللهاهلل 
را  اان آنهشادران از چه زمانی مردم را غالم خود ساخته ايد در حاليكه م” و گفت : 

 “ آزاد زاده اند 
  :مسئوليت انسان در مال پدر 

يرد و آن رار گقلعه در جوامع انسانی پديدة وجود دارد كه بايد به عميقاً مورد مطا
 د عبدهمحم اينست كه بيشتر مخاصمات و دعوي ها بين اقارب واقع ميگردد و حتی

ات جرقضاياي كه در محاكم به قضاء پيش ميشود مربوط مشا 75ميگويد : %
ه است م شدخانوادگی است به همين سبب بعضی ضرب المثل هايی به زبان مردم عا

 “ األقارب كالعقارب”يا “ البغض فی األقارب”چنانچه ميگويند : 
 “بيك مالك أل انت و” فرموده :  صلی اهلل عليه وسلماين صحيح است كه پيامبر 

وجود  با آن راهكه واجبی همولی اسالم براي ما ميفهماند كه هيچ حقی نيست مگر اين
 دارد و هيچ مسئوليتی بدون آزادي نميباشد . 

ز من ات كه آمده و از پسر خود شكايت كرد و گف رضی اهلل عنهمردي نزد عمر 
 نافرمانی ميكند . 

 جوان گفت : اي امير المؤمنين حق پسر بر پدر چيست ؟ 
و  گذاردي بوكويی بر گفت : آنكه مادرش را از مردم نيك اختيار كند , اسم ني

 تعليم و تربيت او را بخوبی انجام دهد . 
 غوزك()قان “جْعل”جوان گفت : او مادرم را از بين كنيزان برگزيد و بر من 

 نامگذاشت و مرا با گوسفندان در صحرا ترك كرد . 
و را عاق تو ا ی كندپدرش را گفت : قبل ازينكه او از تو نافرمان رضی اهلل عنهعمر 

 اي ! كرده 
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طريقة حالل بو را يد ابلی ! اوالد بر مادر حقوقی دارد كه بايد به آن توجه كند , با
 تغذيه كند وتربيت نيك داده و به مكارم اخالق مزين سازد. 

م دهد مصارف تعلي ا رااوالد بر پدر نيز حقوقی دارد كه بايد به آن بپردازد بايد آنه
اشت نايی در توارا برايش تعليم دهد و اگزندگی اش را بپردازد چگونگی امور حيات 

 زوجة برايش به نكاح گيرد  . 
عنی ماين  ا بهمبعد از آن حقوقی را كه باالي شان دارند مطالبه نمايند . سخن 

 د بلكهكوشننيست كه اوالد صاحب فضل بوده و پدر و مادر در كسب رضايت آنها ب
قصد لی موالدين باشند . برعكس فرزندان بايد در پی كسب رضايت و خوشنودي و

غوش ما آدر  لهجال جلاينست كه بايد همه بياد داشته باشند كه اين مخلوق را كه اهلل 
ساله  ون هفت. چ آفريده است مرد هاي آينده ميباشند . او غالم و خدمتگار ما نيست
توبيخ  ز موردنما بود او را امر به اداي نماز كنيم و چون به ده سالگی رسيد بخاطر

ادش سمی قرارش دهيم و چون به جوانی رسيدضمن چوكات استقامت دينی آزج
 ميفرمايد: رضی اهلل عنهبگذاريم . چنانچه عمر 

 “ لزمان غْي زمانكم دوادعوهم فإَّنا وج” 
 “ندمده اايشان را بگذاريد زيرا آنها در عصر غير از عصر شما بدنيا آ” 

 واندنگی بزرگ شد ميتچنين جوانی كه تربيت نيك يافت و بر صفات مردا
سن ة احاحساس مسئوليت نموده حرمت پدر را مراعات كرده و با مادرش بطريق

اظت ا حفربرخورد نمايد و اوست كه مسئوليت صيانت مال پدر و عزت و شرف او 
 ميكند . 

 برادرم ؛ دعوتگر مسلمان ! 
وليت خود به اين دساتير و اندرزها توجه نموده و در هر مرحلة كه قرار داري مسئ

را بدوش بگير و ديگران را متوجة مسئوليت هاي شان بگردان زيرا هيچ امتی به 
نهضت و تعالی دست نمی يابد اگر رهبران و رهروان آن بی مسئوليت و متحير و 
سرگردان باشند . و بدانكه رهنما و رهبر حقيقی كسی است كه مسئوليت خود را 
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 ميشناسد و اداء ميكند . 
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 :  ويژگی چهارم

 

 در امور غير مربوطه 

 دخالت نميكند

 
 ُحْسِن ِإْسًَلِم ْيِه َوَسلََّم : ِمنْ َّللَُّ َعلَ ى ا َصلَّ َعْن ُحَسْيِ ْبِن َعِليٍ  قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ » 

 )مسند اَحد(« اْلَمْرِء تَ رُْكهُ َما ََّل يَ ْعنِيهِ 
 سلمليه وهلل عاصلی  از حسين بن علی رضی اهلل عنهما روايت است كه رسول اهلل” 

ئده و بی فا رداركفرمودند : از حسن و نيكويی اسالم انسان ترك كردن گفتار فضول و 
 “غير مربوط به اوست

 اييستهايی اين حديث با حجم كوچكی كه دارد از بزرگترين و جامع ترين رهنم
ياليسی طد وداوام اببراي ما ارائه نموده اند . ام صلی اهلل عليه وسلمكه رسول اهلل 

 ميفرمايند :
اي لی برام و را نوشته صلی اهلل عليه وسلممن پنجصد هزار حديث رسول اهلل ”  

 انسان و دين او فقط چهار حديث كفايت ميكند :
  …اول : إنما األعمال بالنيات 

  …دوم : من حسن اسالم المرء
  …سوم : ال يكون المؤمن مؤمنا حتی 

  …بين  چهارم : الحالل بين و الحرام
 :معناي حديث 

د بلكه يگذارد نممسلمان عاقل قدر نعمت زبان را ميداند و آنرا بدون ضابطه آزا 
 .ازد فقط در موارد مفيد و صالح براي خودش و ديگران آنرا بكار می اند
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ا نَ َتَكلَُّم بِِه  بَِ َنَّ لَُمَؤاَخُذونَ  َوإِ  اَّللَِّ نَِبَّ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل )ف حديث طويل ( فَ ُقْلُت َيَ »  
 « َصائُِد أَْلِسنَِتِهمْ النَّاِر ِإَّلَّ حَ  ِف ُجوِهِهْم وُ َلى عَ اَس قَاَل ثَِكلَْتَك أُمَُّك ََي ُمَعاذُ َوَهْل يُِكبُّ النَّ 

 )سنن ابن ماجه ( 
بر پيام تم اياز معاذ بن جبل )در حديث طويلی ( روايت است كه گفت : پس گف” 

ريه كند اي ر تو گبادر مچه ميگوييم مؤاخذه ميشويم ؟ ايشان فرمودند : اهلل آيا ما به آن
زد چيزي ی اندانم ممعاذ ! )تعجب است از تو اي معاذ( آيا مردم را كه نگونسار به جه

 “غير از حاصل زبانهاي شان است ؟ ! 
 و در مودهيكی از لغزشهاي زبان اينست كه انسان در امور ديگران مداخله ن

 ن به سخن بگشايد كه اصال به او هيچ مربوط نميباشد .مواردي زبا
چه كار را  … بكجا ميروي ؟!مانند سوالهايی ازين قبيل كه ؛ از كجا آمدي ؟!

الن فی ؟ كردي؟ چه ميخواهی بكنی ؟ چه در آمدي داري ؟ با چه كسی شريك هست
  …! ؟اري د حال برايت چه گفت ؟ احوال خانواده ات چگونه است ؟ با زن و فرزند چه

سؤال هاي بيموردي كه سبب تكليف و حرج براي ديگران ميشود و احيانا مجبور 
به دروغ و يا غيبت ديگران ميشوند و تو كه سؤال بيجا ميكنی مسئول آن ميباشی البته 
سخن در همين نكته خالصه نميشود ، زيرا روابط و عالقات امروزي خيلی گره خورده 

مسلمان همچون شخص غريب و بيگانه است و كسيكه  و باهم پيچيده است و امروز
متمسك به دين خود است مانند اينست كه اخگري را بكف دست گرفته است ، هر 
كلمة كه گفته ميشود , ارزش خود را دارد و جواسيس بيرحم هر جا در پی 
 كوچكترين معلومات ميباشند . حاال خود تصور كن كه بر برادر خود بارانی از سؤالها را

 …شروع ميكنی, كجا رفتی ؟ با چه كسی مالقات كردي؟ چه كردي ؟ چه نوشتی؟ 
درحاليكه درين سؤالها هيچ مصلحتی بجز فضول حرفی و دخالت در امور ديگران 
عايدت نميشود , و اين را نيز بياد داشته باشد كه تو يا برادرت قيمت اين فضول 
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 را ميپردازيد ؟ كالمی را می پردازند ! ولی از چه چيزي قيمت آن
 زي.ع ميساضاي از وقت خود و وقت اوكه عمر خود را در كالم بيفايده و بيهوده 

 يش تی براقيم از امنيت خود و امنيت او , زيرا چه بسيار كلماتی است كه هيچ
  . رد قائل نيستی ولی ضرر هاي بيشماري براي تو و ديگران به دنبال دا

  گونساريگري ندجز حاصل زبانهايشان چيز  آيا مردم را” از دين خود و دين او 
 “در آتش مياندازد ؟ 

  راخاموشی اختي ,يكبار تجربه كن , زمانيكه شديداً اشتهاي گفتن چيزي را داري 
و يا به ن ,ككن و وقت خود و ديگران را ذخيره كن و در عوض آن در موردي فكر 

ازه كن تكر او ذ د را باذكر مشغول شده با پروردگارت به مناجات بپرداز و زبان خو
ئن و مطم اضی، بعد از آن به قلبت مراجعه كن خواهی ديد كه قبلت به چه حدي ر

 بوده ذاكر و شاكر ميباشد . 

ابن عباس  : از يگويدروايت كرده است كه م رحمة اهلل عليهابن ابی الدنيا از مجاهد 
ربيت پهاي تز اسشنيدم كه فرمود : پنج چيز است كه برايم محبوبتر ا رضی اهلل عنه
 شده ميباشد . 

 ز ت و ات اسدر اموري كه بتو مربوط نيست سخن مگو , زيرا اين كار فضيل
 گناه بر خود ايمن مباش .

 در امور مربوطه سخن مگو تا زمانی كه جايی براي سخن بيابی . 

 .با شخص حليم و شخص سفيه به مراء و جدل مپرداز 

 د را ياتري ه دوست داچون برادرت غائب بود او را بهمان صفاتی ياد كن ك
 كنند . 

  ی گناه ا بهيو مانند كسی عمل كن كه ميخواهد احسان كسی را اداء كند و
 مأخوذ است و آنرا جبران ميكند . 
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 و تو اي مسلمان دعوتگر ! 
ز افل اا تغاز حسن اسالمت آنست كه امور غير مربوط به خود را ترك كنی و ب

و خود را  ,گذر بسيار چيز هايی كه ميشنوي بعضی امور نفس خود را تعظيم كن و از ب
گرفته  بعهده ا كهربه قيل و قال و سئوالهاي بيمورد مشغول مگردان . زيرا مسئوليتی 

ست , شمند اارز اي و ديگران را بسوي قيام به آن دعوت ميكنی وظيفة مهم , بزرگ و
فش شتن دررارافدر زمين , ب جل جاللهاين وظيفه عبارت از تحقق بخشيدن دين اهلل 

ن مردم بي لهل جالجآن بر تمام گوشه و كنار زمين و فراگير نمودن ارزشهاي دين اهلل 
ل شدن اي داخی برميباشد و كسانيكه براي انجام چنين اعمال بزرگ كمر بسته اند وقت

 درين امور پست و حقير را ندارند . 
 ثًََلًًث َّللََّ يَ ْرَضى لَُكمْ ِإنَّ ا سلمليه و  عهللاصلی َعْن َأيب ُهَريْ رََة قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ » 

ْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللَِّ َجَِيًعا ِه َشي ْئًا َوَأْن ت َ ْشرُِكوا بِ تُ ََّل وَ وُه َويَْكَرُه لَُكْم ثًََلًًث فَ يَ ْرَضى لَُكْم أَْن تَ ْعبُدُ 
 يح مسلم()صح« اَعِة اْلَماِل اِل َوِإضَ لسُّؤَ اَة َوََّل تَ َفرَّقُوا َويَْكَرهُ لَُكْم قِيَل َوقَاَل وََكثْ رَ 

د : رمودنف عنه رضی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 
ه د . اما آنچميدان اپسندنسه چيز را براي تان ميپسندد و سه چيز را  جل جاللهيقيناً اهلل 

ه حبل يد و باورك نيميپسندد اينست كه او را عبادت كرده و هيچ چيزي را به او شري
و قال  ما قيلشراي باهلل چنگ زده همه باهم متحد باشيد و متفرق نشويد ، و نميپسندد 

 “ را و زياد سؤال كردن را و ضايع ساختن مال را 
مور در ا ت كهبرادر دعوتگر و الگوي ديگران ! از نشانه هاي وقار مطلوب اينس

 !! ناپسندي مالقی ميشويغير مربوطه دخالت نكنی در غير آن با نتايج 
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   :ويژگی پنجم 

 
 همت بلند دارد

 
يا  عملی كشف اين انسانهاي بلند همت اند كه چهرة دنيا را تغير ميدهند و هر
رد ماي آن ر وردپروژة بنايی بزرگ و يا اصالح ملتها و امتها را كه مشاهده كنيم 

ينكه د تا ايكنمآن عمل  عظيمی قرار دارد كه به مفكورة خود ايمان دارد و بمقتضاي
 بهدف خود برسد و يا در راه آن جان دهد . 

يباشد م سلموليه عصلی اهلل قدوه و پيشواي ما درين امر , پيامبر گرامی ما محمد  
و ايد بر نبا زمانيكه ابوطالب در اثر تشويق و ترغيب زعماي قريش برايش گفت كه

 :  برايش گفت يه وسلمصلی اهلل علبار فوق طاقتش را بگذارد , پيامبر 
اْلمر ما  ك هذان أتر و هللا لو وضعوا الشمس ف ميين و القمر ف يساري علي أ” 

 “تركته حَّت يظهره هللا أو أهلك دونه 
ند تا اين بگذار ت چپمقسم به اهلل كه اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دس” 

 و يا در راه رداندگروز آنرا پي جل جالله امررا ترك كنم, آنرا ترك نميكنم تا زمانيكه اهلل
 “ آن بميرم 

د پيون عالیهمت كسی كه بلند باشد و آنكه هدف و غايت او با حق سبحانه و ت
 داشته باشد ، چگونه اظهار ضعف و سستی كند ؟ 

يشان اصحاب اقام ماگر اين همت بلند در مقام نبوت نصيب ايشان شده بود ، يقيناً 
ت ا تربيرهمت گزيده بود و منهج و برنامة كه مردان بزرگ و با همچنان متعالی و

 نميكند بايد در آن تجديد نظر صورت گيرد . 
بالل حبشی را مشاهده ميكنيم كه چون آفتاب چاشتگاه در نهايت سوزندگی خود 
ميرسيد ، اميه بن خلف او را بر ريگستانهاي سوزان ميانداخت و سنگ بزرگی را بر 
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قسم به اهلل تا زمانی درين حالت خواهی ماند كه يا ” ت و ميگفت : سينه اش ميگذاش
 نميگفت . “ أحد ، أحد” بميري و يا به محمد كافر شوي !! و بالل چيزي جز 

هلل رضی ا اسريخانوادة ياسر درگرماي شديد مورد تعذيب قرار ميگرفتند تا آنكه 
ی آنگاه اسرهيد شد و ياز شدت تعذيب جان داد و به دنبال او زوجه اش نيز ش عنه

 را سلموليه صلی اهلل عمحزون و غمگين شدكه تحت فشار تعذيب جانكاه قريش، محمد 
 سخنان ناشايستة گفت.  

ی قرار ء الهبتالااين انسانهاي با عظمت كه از مدرسة نبوت فارغ شده بودند مورد 
ونه هيچ گ يد وگرفتند و صبر كردند , نفسهاي شان از خواسته هاي نفسانی پاك گرد
وم , ي به قمند پاداشی را درين دنيا انتظار نداشتند و در قلبهاي شان احساس عزت

  …زمين, قبيله و خانواده باقی نماند 
  .دند بعد از آن بود كه بحيث امانت دار اين دعوت و رسالت بزرگ گردي

 تدرب مرمام ععهده دار خالفت گرديد و ت رضی اهلل عنهزمانی كه ابوبكر صديق 
 شدند گفت :

 ْلَماِل َواَّللَِّ لَْو َمنَ ُعوّن ِعَقاًَّل ا الزََّكاةَ َحقُّ َكاِة فَِإنَّ الزَّ ِة وَ َواَّللَِّ َْلُقَاتَِلنَّ َمْن فَ رََّق بَ ْيَ الصًََّل » 

 خاري(ح الب)صحي« َلى َمْنِعِه ْلتُ ُهْم عَ َقات َ لَ  سلمو صلی هللا عليه َكانُوا يُ َؤدُّونَهُ ِإََل رَُسوِل اَّللَِّ 
ند ، ی آورمدايی قسم به اهلل كه با كسانی خواهم جنگيد كه بين زكات و نماز ج” 

انوي زست كه هی ازيرا زكات حق مال است . قسم به اهلل كه اگر عقالی )ريسمان كوتا
ن ندهند با د به مدادنمي صلی اهلل عليه وسلمشتر را بآن می بندند( را كه به رسول اهلل 

 “ايشان ميجنگم 
و د و عزم قوي همراه با كسانی كه همت بلنچه كسانی به جنگ مرتدين رفت ؟ با 

 داشتند .ارادة آهنين 

اگر صفحات تاريخ اسالمی و غير اسالمی را ورق بزنيم , می بينيم كه در وراي هر 
مفكورة علمی , هر مشروع و پالن سازنده و هر حركت اصالحی و سازندة فرد و امت، 
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 الی قرار داد . مرد بزرگی با همت ع

اندهان و ، فرم فاءدر تاريخ اسالمی , متفكرين بزرگ , دعوتگران و أئمة هدايت , خل
بحث و  به ردهكداع مجاهدان بيشماري وجود دارد , علماييكه انواع فنون و علوم را اب

ن ري چناداكافكاوش پرداخته حيات خود را وقف خدمت به امت نموده اند و با اين 
 واند . ه نميترسيد كاملی را بنا نهادند كه هيچ تمدن انسانی به پاي آنتمدن بزرگ و 

يرا زهد . وند دبايد همت خود را با دعوت خود پي جل جاللهدعوتگر به سوي اهلل 
و او  يافته يوندپزيرا كسی بلندترين همت را خواهد داشت كه با حق سبحانه و تعالی 

 را مقصد و هدف طلب خود قرار دهد . 

 ويد : ميگ“ لسالكينمدارج ا”بشنويم كه در  رحمة اهلل عليهموضوع از ابن قيم درين 
توقف ننمايد و  جل جاللههمت بلند آنست كه به چيزي كمتر از رسيدن به اهلل ” 

قرب الهی را به هيچ چيز ديگر تعويض نكند , و در بدل او به هيچ چيز ديگري راضی 
ابتهاج و احساس فرحت و سرور نشود , لذتی را كه از قرب الهی و أنس گرفتن با او و 

با اوتعالی برايش دست ميدهد ، به لذتها و نعمتهاي فانی نفروشد . زيرا همت عالی در 
  1“مقايسه با ساير همتها مانند پرندة بلند پرواز با ساير پرندگان است  

زمين سر در عصرحاضر و بعد از سقوط اسالمی و سيطرة قدرتهاي استعماري بر
سالمی ريعت اين شبعد ازينكه قوانين غير دينی و سيكوالر غربی جانش هاي مسلمانان و

ن جها گرديده و شكوك و شبهات زيادي در مورد صالحيت دين اسالم در رهبري
آغاز  اسالم اختنايجادگرديد و شماري از متفكرين به دعوت بسوي غربی شدن و دور اند

  …كردند 
امام حسن البناء قيام تگر بزرگ ,در چنين فضاي دشوار و مملوء از اختناق دعو

كرد و كوششی جهت اعادة بناء امت اسالمی بر اساسات اسالم را براه انداخت ايشان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 171مدارج السالكين ـ  1
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 در مورد سعی و تالشی كه كرده اند چنين ميگويد : 
ل احوا شسته وننميداند كه چه شبهايی را تا صبح  جل جاللههيچ كسی جز اهلل ” 

 اديم ،ميد مظاهر مختلف آنرا زير بحث قرار امت اسالمی را بررسی می كرديم و
رديم جب ميكر تعامراض و علتها را نشاندهی كرده و در عالج آن فكر ميكرديم . چقد

 ه بسويگرو كه ما در چنين مصروفيت روانی و فكري بسر ميبرديم ولی مردم گروه
نين چه را بچكه  قهوه خانه ها و مراكز فساد ميشتافتند و چون از ايشان ميپرسيديم

ن ن مسكيلی آومجالس بيهود و مضر ميرويد ؟ ميگفتند : وقت خود را ميگذرانيم ! 
 “ نميدانست كه خود را از بين ميبرد زيرا وقت عبارت از زندگی اوست

د و قت خوحقي چه بسيار زعامتها و بزرگانی كه وقت خود را ضايع كردند كه در 
خود را  رادرانبود و خ, امام حسن البناء امت خود را بقتل رساندند . اما دعوتگر الهی 

.  و . . يرسدمزنده ساخت و اينك انعكاس دعوت او از هر گوشه و كنار جهان بگوش 
ناي امت ا در بان رآرزوها را زنده ساخته ، عزيمت ها را تجديد ميكند و جوانان مسلم

 اسالمی كمك ميرساند . 
 جا بار آندري به حج رفت و عبدالحميد بن باديس , اين عالم برجستة الجزاي

نبوي  ر مسجددروبروشد . او با خود فيصله كرده بود كه “ بشير إبراهيمی”دوستش 
قسيم تشتن اعتكاف نشسته و وقت خود را بين عبادت در مسجد نبوي خواندن و نو

 كرده بود . 
اد ر را آزلجزائسی اكعبدالحميد از او پرسيد : اگر من و تو اين كار را بكنيم , چه 

 سازد ؟! هر دو برگشتند و الجزاير را آزاد ساختند . 
يگير و پكار  يق وولی چگونه آنرا آزاد ساختند ؟ با ايمان عميق , فهم درست و دق

 خستگی ناپذير . 
 ه قولرگ كچه مردان بزرگی بودند با قلب ها و همت هاي متعالی و اهداف بز

  …شاعر در مورد شان صدق ميكرد 
 فمن العجز أن متوت جباَن  ن املوت بد و إذا ل يكن م
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  ميريزمانيكه از مرگ چارة نيست ، پس اين از عجز توست كه بزدالنه ب
  …تند بعضی از انسانها همت هاي بلند شانرا در جهت كسب علم بكار گرف

  :ميفرمايد  لهل جالجهلل و بايد بدانيم كه تمام فضايل انسانی از علم آغاز می يابد . ا
 لی اهلل عليه وسلمص   9     (19/محمد) 
“ اهلل بجز نيست برحقی معبود هيچ كه بدان ”

و روزها  شبها ت كهدر تاريخ پرافتخار ما داستانهاي بيشماري از مردان با همتی اس
 در پی كسب يك حديث سفر كردند . 

 .است  حديث و, طلب علوم قرآن علماء گفته اند كه بلندترين همت در راه علم 
لة علوم در جم نيز بايد اضافه كرد كه علوم دنيايی كه اصالح حيات به آن وابسته است

  …قرآن و حديث ميباشد 
تلف در وم مخر علداگر اين فهم و برداشت نزد علماي مسلمان نميبود , نابغه هايی 

عهده بعلوم  تلفخش هاي مخبين مسلمانان ظهور نميكرد , و سيادت تمام جهان را در ب
  نميگرفتند و دانشگاه هاي شان از مترقی ترين دانشگاهها نميبود .

يرا ززد . ا سااز نشانه هاي همت بلند يكی اينست كه انسان علم را با عمل يكج
 علمی كه بر آن عمل نشود چه ارزشی خواهد داشت ؟ 

أليف تو  ت بيشتراگر دعوتگري را ديدي كه از فرط عمل هيچ وقتی براي قرائ
ست و اروف كتب ندارد ولی در ساختن مردان بزرگ با قول , فعل و حركت خود مص

اگر  ويباشد ند مبه طريقة احسن آنرا انجام ميدهد , بدان كه او از صاحبان همت بل
در  داي او, ص دعوتگري را ديدي كه بهترين سخنان را ميگويد و لی عمل نيك ندارد

ده مشاهبی در ميدان سعی و تالش و جديت اثري از وي هر محفلی بلند است ول
 نميرسد , بدانكه او مدعی دعوت است نه دعوتگر حقيقی ! 

 اهلل آن دانشمندي را رحمت كند كه فرمود : 
حسن بصري به اين درجات بلند از آنجا رسيد كه چون مردم را بكاري امر ”

ن را از كاري منع ميكرد , ميكرد خودش پيش از همه آنرا انجام ميداد و چون ايشا
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 “ خودش پيشتر از همه آنرا ترك ميكرد
يكويی نه از شد چو ديگر از عالمات بلند همتی , ترك كردن امور غير مربوطه ميبا

ت و ردن اسكوري داسالم انسان ترك امور اليعنی ، بيهوده و غير مربوط و از شبهات 
 دارد. گهمينك و شبهات پاك كسيكه از آن دوري كرد , دين و عرض خود را از شكو

همت  شانةصبر كردن در راه دعوت و تحمل مشكالت و سختی هاي آن نيز از ن 
اشد ، بالت بلند است و آنكه در راه دعوت قدم ميگذارد بايد آمادة پذيرش مشك

 .اشد بهرقدر كه اين تكاليف زياد باشد و هر نتيجة را كه بدنبال داشته 
شهاي ارز وحساس عزتمندي و افتخار به دعوتگري از نشانه هاي همت بلند , ا

ا زرگی رنت باسالمی ميباشد . زيرا انسان داعی احساس مسئوليت ميكند و آن اما
مل آن حاز  بدوش ميكشد كه بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه گرديد و لی آنها

 ! !عاجز آمده و خود داري كردند و اينك انسان داعی آنرا حمل ميكند 
ت همت بلند آنست كه انسان شجاع باشد , البته شجاعت تنها قدرت بدنی از صفا

را نميگويند , بلكه شجاعت قوت قلبی و ثبات را نيز شامل ميشود . شجاعت اقدامی 
است كه مبنی بر درك حقايق بوده و همراه با حكمت و تدبر باشد . ولی آنكه از روي 

و بيشتر از ديگران ، انفعالی عمل  تهور , احساسات و حماسه ها اقدام بكاري كرده
ميكند در وقت مشكالت و وقوع حوادث بيشتر از همه اظهار شكست و انهيار نموده و 
وارخطا ميباشد و حتی اين امر را ميتوان بحيث يك قاعدة كلی دانست زيرا تهور و 
انفعال و حماسة بيش از حد در اكثر اوقات ناشی از عدم شناخت واقعيت ها و عدم 

 .1دير مشكالت ميباشدتق
 چنين وصيت ميكرد :  رحمة اهلل عليهامام شهيد حسن البناء 

تحريكات عاطفی را با بينش عقالنی لجام بزنيد و نورانيت عقل را با شعله هاي ” 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45فی ظالل ص/  ـ 1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 58                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

عواطف نورانی سازيد , خيال پردازي را با صدق حقيقت بينی پابند سازيد و حقايق را 
. بسوي يكی از اينها ميالن كلی در روشنايی انديشه هاي براق و زيبا كشف كنيد 

نداشته و ديگر را معلق نگذاريد . با نواميس و نظام كائنات تصادم نكنيد زيرا اينها 
است ولی بكوشيد كه آنرا تحت نظام خود آورده در خدمت خود بگيريد و “ غالبه”

جهت آنرا تغير داده و از يكی برضد ديگري استعانت بجوييد آنگاه درانتظار نصرت 
 “شيد , زيرا درينصورت كاميابی از شما بعيد نخواهد بود . با

ه به كمانی نی زاز ممايزات همت بلند اينست كه انسان عملی و تنفيذي باشی . يع
نديشه كر و ااً فامري قانع شدي فوراً آنرا در واقعيت تطبيق كنی . اما اينكه صرف

عوتگر دايستة ه شيصة است كهميشه ورد زبان بوده و در هر محفلی از آن ياد شود , نق
 نميباشد . 

اس و ان اسا زماز همت بلند اينست كه وقت خود و ديگران را احترام بگذاري زير
 تهداب ترقی و تعالی امتها , جوامع و افراد است . 

چون هر  ردد ,می گزمان پايان می يابد ، منتظر نمی ماند و ميرود و هيچگاهی بر ن
بر  وجديد  ن روزميابد ندا ميكند كه ؛ اي فرزند آدم ! روزي با طلوع فجر آغاز می 

 ! ت بر نميگردمزيرا چون گذشتم تا قياماعمالت گواه هستم , از من توشة بردار ,
زش دش ارن نزپس اگر انسانی را مشاهده كنيم كه وقت را احترام نميكند و زما

دهد و  بده سرعر ندوندارد بايد بدانيم كه او متاع بی ارزش است اگرچه قيل و قال ك
 نشان دهد كه دعوتگر است . 

و  سختی هايتنبرادر دعوتگر ! ظروف و شرايطی كه امت ما در آن بسر ميبرد در 
نی كه لی زما, و صعوبت است و آنرا فقط تو ميتوانی از اين حالت اسفبار نجات بدهی
ايد سازي ببط بشخصيت متعالی و هدف بلند داشته و امور خود را با پروردگارت مرت

يض ش مردر قلب خود آتش سوزندة را احساس كنی , درست مانند كسی كه فرزند
ه در خانة كسی ك اننداست فقط زمانی آرام ميگيرد كه او را نزد داكتر برساند , و يا م

عی و ستمام  س باپخود لقمة نانی ندارد تا گرسنگی عيال و فرزندان خود را رفع كند 
 ياج شانرا مرفوع سازد. تالش ميكوشد تا اين احت
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هر  ا راواجب است كه در سينه هاي هريك ما عاطفة راستينی جاي گيرد و م
 لحظه مصروف سعی و تالش بسوي هدف سازد . 

و  اميزدا نيماين عاطفه و احساس اگر در قلب ما راسخ نگرديده با خون و روح 
 يتوانيم. اده نمدام انج ذهن و فكر ما را تحت تأثير خود قرار ندهد ، كارهاي زيادي را

احب ايد ص، ب برادر دعوتگر ! اگر ميخواهی كه يكی از افراد تغير دهنده باشی
 مت كسیگر هاهمت متعالی باشی , زيرا داشتن همت بلند مقدمة تمام كار هاست و 
 .  يگرايدح مصالح پذيرفته و كسب صداقت كرد , بعد از آن تمام اعمال او به صال

  خواهدتمنا و آرزو بسر نميرسد بلكه مجاهدت پيگير ميولی اين كار با 
 (69)العنكبوت/   چ  ه ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ چ

دايت هاست( راه رآنانی را كه در راه ما جهاد ميكنند حتماً به راه هاي خود )” 
 “ميكنيم و يقيناً اهلل با نيكوكاران است 

 واندنه خب, اهتمام  از اموري كه انسان را درين راه كمك ميكند ذكر هميشه
را  ين خوددهلل اسيرت سلف صالح امت می باشد كه اهل سعی و تالش بودند ، آنانيكه 

 بوسيلة آنها صيانت كرد . 
 ميفرمايد :  رحمة اهلل عليهامام ابن الجوزي 

شان  ر بيندم نه پناه ميبر جل جاللهاز سيرت اينهاييكه معاصر ما اند به اهلل ” 
ا تيباشد قوا متآن اقتداء كند و نه صاحب ورع و صاحب همت بلند است تا مبتدي به 

د و بترسي اللهججل آنكه در پی زهد است از صحبت ايشان مستفيد گردد . پس از اهلل 
 كتب و العةبه دقت در سيرت كسانی بپردازيد كه صاحب همت بلند اند , و به مط

آگاه  شان اخبار ايشان مصروف شويد زيرا مطالعة كتب ايشان شما را از احوال
 “ ميسازد 

را بجا بياور و  جل جاللهحمد و سپاس اهلل برادر دعوتگر ! اگر از اين جمله هستی ,
اگر غير از اينها ميباشی پس بكوش تا به گونة آنها باشی . زيرا تغير جامعه از تو آغاز 

 درتغير نميدهد حالتی را كه برقومی است تا آنگاهی كه آنها  جل جاللهميشود , و اهلل 
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 : ويژگی ششم

 
 هميشه اميدوار و 

 خوشبين است
 

 تُ َعسِ ُروا َوبَشِ ُروا َوََّل قَاَل يَسِ ُروا َوََّل   َوَسلَّمَ لَْيهِ  عَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ » 
 )صحيح البخاري (« تُ نَ فِ ُروا 
”  دند :فرمو لهجل جالروايت است كه رسول اهلل  عنهرضی اهلل از انس بن مالك ”  

 “آسان سازيد و سختی مياوريد ، مردم را بشارت دهيد متنفر نسازيد 
ان عوتگردراي اين حديث نبوي از مهم ترين احاديث و اساسی ترين آموزه هايی ب
الی نيك ف دن وو مبارزين مسلمان است . كه ايشان را بسوي آسان سازي , بشارت دا

  يكند .نع ممعوت ميكند و از سختگيري , متنفر ساختن و بد بين و بدفال بودن د
اقوال  و در راطیما دعوتگرانی را سراغ داريم كه در دعواي خود خيلی تندرو و اف

ا ريگران دميم خود بی حد متشدد اند و با روشی كه در پيش گرفته اند عزيمت و تص
انشان ر زبدخود وديگران ميشوند . و  سست ميسازند و سبب درهم شكستن معنويات

استار ه خوكجز سختگيري و منفی گرايی چيزي ديگري نميباشد تا جاييكه افرادي 
 د . ميگردنان ننصيحت ايشان اند از آنها دور ميگردد و مصدر هيچ نفعی براي ديگر

 :  اميدوار كننده ۀيك كلم
رايم دم , برسيپاز احوالش بزيارت شخصی رفتم, ديدم در بستر بيماري افتيده است. 

ه ك یولی شاگردان گفت : مرا خبر دادند كه در پوهنتون در بخش مهندسی قبول شده ام .
 ل بودهمشك قبال درين فاكولته شامل شده اند ميگويند كه درسهاي اين بخش خيلی

 !!  آموختن و كامياب شدن در آن براي محصلين ناممكن شده است

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 62                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

جدي  ونشيط  گردن محصل آشنا بوده و او را بحيث يك شادر حاليكه من قبالً با اي
 خته بود . ي اندايمارميشناختم ولی كلمات نا اميد كننده و شوم ديگران او را به بستر ب

ايی درسه ي كهگفتم : به سخنان ديگران چرا توجه ميكنی ؟ آيا اين را می پذير
كه  ته اندي گفرا بخاطروجود دارد كه آموختن آن ناممكن باشد ؟! آنها اين كلمات 

 ناكامی خود را توجيه كنند !! 
  .يكرد س نمبا شنيدن اين سخن دوست ما از بستر برخواست و هيچ بيماري احسا

نويات و مع اشتهدبلی ! يك كلمة اميدوار كننده و متفائل چنين تأثيري بر انسان 
ا همت و ا سراپن راافراد را بلند ميبرد و در نتيجه او را به پيش حركت ميدهد و ايش

خته بود ساا نارغبت به سوي عمل ميسازد . بر عكس آن , يك كلمة نشائم معنويات ر
 و ريشه هاي اميد و آرزو را از زندگی ميكشد . 

ه و رداختپفسها ندر حاليكه به رهنمايی ، هدايت  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 : ايشان را بر بذل و بخشش تربيت ميكند ، می فرمايند

 ( رضی هللا عنهيب هريرة ح مسلم، عن أ)صحي«ُهْم ِإذَا قَاَل الرَُّجُل َهَلَك النَّاُس فَ ُهَو أَْهَلكَ » 
ن را ايشا چون كسی )با وارخطايی ( بگويد مردم هالك شد !! در حقيقت او” 

 “هالك ساخت 
ت و ي اسميدانيم كه جامعه انسانی مملوء از مشكالت و پيچيدگی هاي زياد

ی به نرم حكيم آنست كه مرض را بصورت صحيح تشخيص ميدهد ، با رفق و دعوتگر
آنكه  د تاعالج آغاز ميكند و هر روز جرعة از تفائل نيك در حلق مريض ميريز

سب كمريض صحتياب ميگردد و قافلة مأيوس حيات قوت و نشاط هرچه بيشتر 
 كرده و با عزم و قوت بيشتر راه خود را ادامه ميدهد . 

ند و فقط با اخته اري سر استادانی بوده اند كه از شاگردان خود قهرمانان نامداچه بسيا
 اخته اند . ابر سا بركلمات و توجهات غير مستقيم و اميدوار كننده اسباب پيشرفت ايشان ر

ميخواست تا اسالم را با مسلمان شدن يكی  جل جاللهكه از اهلل  آيا دعاي پيامبر 
نصرت كند , يك نوع “ طاب و عمرو بن هشام )ابوجهل(عمر بن الخ”ازين دو عمر 
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تشويق ضمنی براي اين دو شخص نبود تا به مسلمان شدن مبادرت ورزيده و ايمان 
 بياورند ؟

 ز بخشو ا تمدن اسالمی متوجه اين بخش مهم زندگی و اين مفهوم گرامی بوده
م به طريق هو با  ذشتهاوقاف افرادي را باين وظيفه مقرر كرده بود كه به بيمارستانها گ

 گفتگو بگويند كه : 
 اين مريض را نگاه كن كامال صحتياب شده است !! 

ن , اه كو ديگرش بگويد : بالفعل ، او صحتمند است , سرخی رخسارش را نگ
 چنان معلوم ميشود كه آب زندگی در آن جريان يافته است !! 

تنفر بود , آمد م می وي بد فالیاز هر امري كه از آن ب صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 هلل عنهرضی ا عمر چنانچه ابن …چون اسمی ازين قبيل را ميديد فورا آنرا تبديل ميكرد 

رسول  .بود “ يهعاص”دختري داشت كه اسمش  رضی اهلل عنهعمر بن الخطاب ” ميگويد : 
 ناميد . “ جمليه”او را  صلی اهلل عليه وسلماهلل 

 ه وسلم عليی اهللصلآمدند , پيامبر  صلی اهلل عليه وسلمو جماعتی بديدار پيامبر 
زمين )“ اصرم”يكی از ايشان را پرسيد كه اسمت چيست ؟ او گفت : اسم من 

 ی !! هست“ هزرع” فرمود : نه , بلكه تو صلی اهلل عليه وسلمبيحاصل( است . پيامبر 
 عليه اهلل یصلبراي مذاكره آمد , پيامبر “ سهل”در صلح حديبيه از طرف قريش 

 شد( ر آسان)كا“ سهل إن شاء اهلل”آمدن او را بفال نيك گرفته و فرمود  وسلم
فائل را تميد و اوح قيادت بيدار و آگاه هميشه در پی اسبابی ميباشد تا بوسيلة آن ر

سنديد پا نمی راين  صلی اهلل عليه وسلمبين مردم پخش نمايد . به همين علت رسول اهلل 
نسانی را نفس ا كار ندگی از زاوية تاريك و يأس نگاه كند . زيرا اينكه انسانی بسوي ز

نا  يأس و روح بسوي كراهيت از مردم و عدم اعتماد بر ايشان سوق ميدهد ودر جامعه
 اميدي را پخش ميكند.

ميالدي( قائد بزرگوار مصطفی سباعی مريض شد ، 1960در اوائل سالهاي )

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 64                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

د , و به اين فكر بودند كه چگونه اين انسان بردران و دوستان او خيلی غمگين شدن
متحرك و با نشاط يكباره خاموش گرديده و در بستر مريضی و به بيماري فلج زمين 

 گير شود ؟ 
موضوع  ا اينتشيد ولی اين مرد بزرگوار و اين رهبر مؤمن ايشانرا تسلی داده و كو

اگر دست  ست.اج شده را بی اهميت نشان دهد , وي گفت : الحمد هلل كه دست چپم فل
تم يتوانسه نمراستم فلج ميشد باز خيلی مشكل ميشد كه در آنصورت هيچ چيزي نوشت

ز صورت ار آند. و باز نعمت بزرگ اينست كه اثر فلج به دماغم نرسيده است . كه 
 نعمت عقل و فكر كردن محروم ميشدم ! 

يت ارضابآن مرحوم سباعی فلج شدن دست چپ را نعمتی تلقی كرده و در فضاي 
 و شكر گزاري بسر ميبرد . 

من در  در بلژيك مريض شد و“ عصام العطار”استاد بزرگوار  1969در سال 
ر ايشان ود . بده بآنجا بزيارتش رفتم , ايشان حركت كرده نميتوانست و در بستر افتي

 نمودم رگشتسالم انداخته و چند لحظة در كنارش نشستم و چون برخاسته و قصد ب
ست اكرده  تقسيم هجل جاللبراي برادرانت بگو كه من به آنچه كه اهلل ” گفت : برايم 

 “ كامال راضی هستم و به هيچ صورت خشمگين و نا اميد نميباشم 
ئل نيك , ه تفابرا  و به اين ترتيب مردان بزرگ دردها را به اميد ها , بد فالی ها

و در  ازند .ميس بخشش ها مبدلتنگدستی ها را به فراخی و محنت ها را به نعمت ها و 
 ند . ينشيفضاي اميد هاست كه زندگی به پيش ميرود , نمو ميكند و به ثمره م

ن شندگاه باكاسالم دين ساده و آسان است و تحقيقات اروپايی ها نشان ميدهد 
يكی از  يرند وی پذمافريقا در هر چهار نفري كه به دين ميگرايند سه تن آن اسالم را 

 سيحيت ميگرايد . آنها به م
  …قل هو اهلل احد “  اهلل واحد است”هر كسی ميتواند درك كند كه 

 و سه است ولی هيچ كسی نميتواند اين معما را درك كند كه يك مساوي به سه
 يكی است چنانچه نصاري ادعا ميكنند . 

 آن مرد صحرا نشين با چقدر سادگی موضوع را درك كرده و گفت : 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
65 

ض اج و أر ر بفسماء ذات ا البعْي و آًثر اْلقدام تدل علي املسْي ، البعرة تدل علي” 
 “ ذات فجاج أَّل تدل علي العليم اْلبْي 

سمان ين آاپشقل دال برگذشتن شتر است و آثار قدم نشاندهندة راه است پس ”
 !“  دارد ؟نبير خداراي برجها و اين زمين داراي راه ها آيا داللت بر ذات دانا و 

وي ها ه كجربها  وضوع عقيده به اهلل ، با فطرت سليم درآويخت , عقلاز روزيكه م
ا ازين يشان رلك اگرفتار شد و قلب ها به گمراهی ها رفت و اي كاش زمانيكه امام ما

لی عالرحمن ”ية آبحثها نهی كرد, از آن دستبردار ميشدند, چون از ايشان در تفسير 
 پرسيدند , ايشان فرمودند : “ العرش إستوي

دعت ورد بماستوا معلوم و ثابت است , و كيف آن مجهول است و سوال درين ” 
 “ است

ا ترك غير راي صباوجود اينكه مردم از بدعت كراهيت داشتند و تمام انواع بدعته
 كردند , ولی به اين بدعت بزرگ مشغول شدند . 

 اسالم در شعائر عبادي خود آسان است .
 (286)البقره/ چ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چ
 “اهلل مكلف نميسازد هيچ نفسی را مگر به اندازة توان او ” 
 (78)الحج/ چ ۓۓ ے  ے ه  ھ  ھ ھ چ
“ مشكلی و حرج هيچ دين در شما بر است نگردانيد و ”

بانی مردم و مهر الطفببا شيوه هاي خيلی مالئم و  صلی اهلل عليه وسلمپيامبر بزرگوار 
ر ايشان رفتن بزه گكه در فتح مكه ديد كه رورا به سوي عبادت ميكشاند , چنانچه زماني

 فرمودند :  موده ونطار مشقت آورد , خود شان روزه را افطار نموده و ديگران را امر به اف
 ( هللا عنه رضیبن عاصم  عن كعب لنسائيا)سنن « لَْيَس ِمْن اْلِبِ  الصِ يَاُم ِف السََّفِر » 
 “نيكی نيست روزه گرفتن در سفر ” 

 : ن گفترايشاكسانی را ديد كه شبها نماز ميخواند و هيچ خواب ندارد بو چون 
 شة رضي هللا عنها(اري ، عن عاييح البخ)صح«ِإذَا نَ َعَس َأَحدُُكْم َوُهَو يَُصلِ ي فَ ْليَ ْرقُْد » 
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  “ بايد بخوابد چون بر يكی از شما خواب غلبه كرد در حاليكه نماز ميخواند ،” 
 ( عنههللارضی عن أنس   سنن النسائي ،)« ُعدْ  نََشاطَهُ فَِإذَا فَ تَ َر فَ لْيَ قْ لُِيَصلِ  َأَحدُُكمْ » 
ته ون خسچند و هر يكی از شما بايد در وقتی كه با نشاط است نماز)نفل (بخوا” 

 “شد بايد كه بنشيند 
ُأَصلِ ي َوأَرْقُُد َوأَتَ َزوَُّج وَ َوأُْفِطُر   َأُصومُ ُه َلِكنِ  لَ ُكْم تْ َقا أََما َواَّللَِّ ِإّن ِ َْلَْخَشاُكْم َّلِلَِّ َوأَ » ... 

 ري (ح البخاصحي)« النِ َساَء فََمْن رَِغَب َعْن ُسنَِِّت فَ لَْيَس ِمنِ  
 اشم ، ولی منما ميبين شأما قسم به اهلل كه من بيشتر از شما از او ميترسم و متقی تر” 

يخوابم مگاهی  وانم نماز ميخوگاهی روزه ميگيرم و گاهی افطار ميكنم و گاهی )شبانگاه( 
  “نيست  ز منو با زنان ازدواج ميكنم ، پس كسيكه از سنت من روگردان باشد او ا

د آنها گفتند در مورد وي سوال كرو چون شخصی را خيلی خسته و درمانده ديد ,
 كه نذر كرده است كه پياده به حج برود ! 

َ َعْن تَ ْعِذيِب َهَذا نَ ْفَسهُ »   «َب َأْن يَ رْكَ  َرهُ أَمَ وَ  لََغِنٌّ ِإنَّ اَّللَّ
رضی هللا لك اعن أنس بن م خاري ،الب )صحيح                                                          

 (عنه
و را ا, و  از استاز تعذيب كردن اين شخص نفسش را , بيني جل جاللهيقينا اهلل ” 

 “ امر كرد تا سوار شود 
كام ا احيسر و آسانی است . يعنی شريعت اسالمی آمد ت اسالم در هر چيزش

همين  د , دروركناستثنايی و متشدد اديان سابقه را نسخ نمايد و حرج را از مردم د
رابر و بكی ده ك نيراستا در برابر يك گناه فقط يك وبال را مقرر داشت و در برابر ي

ماه  ز هزاراكه  مقرر داشتحتی چندين برابر اضافه تر از آن قرار داد , شب قدر را 
و اهان اد گنبهتر است , و بيان داشت كه اگر كسی چنين بگويد و چنان عمل نماي

ا ساوي بيك مبخشيده ميشود اگرچه به اندازة كف بحر ها باشد و گفتن يك كلمة ن
  …ميباشد و  جل جاللهيك عمل صالحه نزد اهلل 

رمود كه زكات , حج و جهاد براي مريض و مسافر احكام خاصی را تعين كرد و ف
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تنها بر كسانی فرض است كه توانايی و استطاعت آنرا دارد , حدود با شبهات رد 
ميشود , و قصاص نيست مگر بر عمل عمدي . اصل در اشياء حالل بودن و پاكی است 
. شك هيچ تأثيري بر يقين ندارد . در اسالم ضرر قبول كردن و ضرر رساندن نيست 

آسانی ميباشد ، اگر ميخواهی كه از سخنانت اطاعت صورت  , مشقت سبب جلب
گيرد پس به كارهايی امر كن كه در استطاعت مخاطب است ، تشدد مكن ، مردم را 

 “ متنفر مساز ، تهديد مكن ، و بكوش كه مردم بر سالمت بمانند 
 فرمودند :   صلی اهلل عليه وسلمو پيامبر

 َعلَْيِه   فِيِه َستَ َر اَّللَُّ  َمْن ُكنَّ ًَلثٌ ثَ  سلمو صلی هللا عليه  َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ 
)جامع « ََل اْلَمْملُوِك َدْيِن َوِإْحَساٌن إِ ى اْلَوالِ  َعلَ َقةٌ َكنَ َفُه َوأَْدَخلَُه َجن َّتَُه رِْفٌق ِِبلضَِّعيِف َوَشفَ 

 الرتمذي(
د : رمودنف وسلم اهلل عليهصلی روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز جابر ” 

ود مت خاو را در رح جل جاللهسه خصلت است كه اگر در وجود كسی باشد اهلل 
مادر ،  پدر و ت باميپوشاند و به جنتش داخل ميسازد ، مهربانی و نرمی با ضعيف، شفق

 “و نيكی و احسان با غالم )زيردستان(
 

 :  غلو كنندگان هالك شدند 

رده كغلو  انيكهاينست كه با تشدد بيجا و بيمورد و كساز آسانی و سماحت اسالم 
 يند: فرمامي صلی اهلل عليه وسلمو از حد ميگذرند مقابله مينمايد . پيامبر 

 ( ضی هللا عنهر  بن مسعود عبدهللا سلم ، عنصحيح م)« َهَلَك اْلُمتَ َنطِ ُعوَن قَاَْلَا ثًََلًًث »  
 “د كردن ينرا سه مرتبه تكرارمتشددين و غلو كنندگان هالك شدند . و ا” 

اين حديث بليغ ترين و رسا ترين سخنی است كه درين مورد گفته شده است و 
زود تر از ديگران از مسير شريعت خارج گرديده و در اولين پيچ و خم “ متنطع”شخص 

سختی ها از راه راست به بيراهه ميرود . امثال اين گونه افراد را در  غرب زمين بيشتر 
ميتوانيم كه از آخرين درجة تشدد با خود و ديگران شروع ميكنند و به نهايت ديده 
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دردناكی ميرسند . العياذ باهلل اينگونه افراد متشدد در بسياري موارد سبب هالكت بنده 
هاي پروردگار و ويرانی سرزمينها گرديده اند و سبب چه محنت ها و مشقاتی گرديدند 

مورد ضربات خود قرار داده بلكه اسالم و انديشة پرنور  كه نه تنها دعوت و دعوتگران را
هيچ  جل جاللهو تعاليم با عظمت آنرا زير ضربات كشندة خود قرار دادند . و جز اهلل 

 كسی نميداند كه چه وقتی ازين حالت بيرون ميشويم . عايشه رضی اهلل عنها ميگويد : 
ُ َعلَ »   َما َلْ يَُكْن ِإْْثًا َخَذ أَْيَسَرُُهَاْيِن َقطُّ ِإَّلَّ أَ ْيَ أَْمرَ َم ب َ َسلَّ ْيِه وَ َما ُخْيِ َ رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ه (فق علي)مت« فَِإْن َكاَن ِإْْثًا َكاَن أَبْ َعَد النَّاِس ِمْنهُ 
كه ر اينري مگبين دو ام صلی اهلل عليه وسلماختيار داده نشد به رسول اهلل ” 

ناهی ر آن گگر دداميكه در آنكار گناهی نبوده است و اآسانترين آنرا برگزيد ، ما
 “ميبود بيشتر از همة مردم از آن دوري ميكرد 

  ند ؟آيا متشددين بعد ازين هم گمان ميكنند كه كار نيكی انجام ميده
وده و سالم بی اانسانی كه تمام مشاعر و احساساتش همراه و همگام با يسر و فراخ

ين است ل خوشبمتفائ همراه باشد , او انسان اهلل عليه وسلمصلی تعاليم و سلوك پيامبر 
قدام كرده اتأنی  بر وصكه باالي خود و ديگران اعتماد داشته , به اجراي كار هاي خود با 

زام او بب انهسبتی و به پيش ميرود و با عزم متين در پی تحقق آن ميباشد . و هيچ صعو
حاليكه اشد درين نبكرده نميتواند . چرا چننگرديده و هيچ مانعی در برابر او مقاومت 

 ود :پيامبر عليه السالم در حديث قدسی از پروردگارش خبر ميدهد كه فرم
 « رًّا فَ لَهُ شَ ِإْن ظَنَّ هُ وَ فَ لَ  أَََن ِعْنَد ظَنِ  َعْبِدي يب ِإْن ظَنَّ يب َخي ْرًا» 

 ( رضی هللا عنهند اَحد ، عن أيب هريرة مس)                                                      
ان نيك گر گمم ( امطابق گمان بنده ام ميباشم )مطابق گمانش با او معامله ميكن” 

 “ دارد برايش خير است و اگر گمان بد كرد برايش شر است 
 پس آيا درين مقام جز از حسن گمان چيز ديگري جوازدارد ؟ 

وتشاؤم اند قبل از هر كس ديگر با شخص انسانهايی كه گرفتار تردد و نا اميدي 
خود دشمنی ميورزند و بد فالی , منفی گرايی و يأس را در قلب خود و مردم جابجا 
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ميسازند , بر خود هيچ نوع اعتماد نداشته نسبت به هيچ چيزي گمان نيك ندارند حتی 
 نسبت به پروردگارشان !! 

 وربيت تبه  جستجو نموده وظيفة انسان دعوتگر اينست كه هرگونه آثار خير را
هم با  شد بازگ بارشد آن بپردازد و آنرا غالب گرداند . در مقابل ، شر هر قدر بزر

ن كريشه  نساناآرامی كامل و تأنی و تفكر به معالجة آن پرداخته و آنرا از نفس 
 ساخته و در جاي آن بذر محبت و خير را می افشاند .

فَِإنَّ فِيِهْم اْلَكِبَْي  لنَّاِس فَ لْيُوِجزْ ا َصلَّى ِبِ ْم مَ يُّكُ ُكْم ُمنَ فِ رِيَن فَأَ ََي أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ ِمنْ » 
  ( نهعی هللا رضنصاري متفق عليه عن أيب مسعود اْل)  «َوالضَِّعيَف َوذَا اْْلَاَجِة 

ما به شی از اه كساي مردم بعضی از شما مردم را از دين متنفر ميسازد . پس هرگ” 
ضعفاء و  ،الن از ميداد بايد كوتاه بگيرد زيرا بيشك كه بين مردم كهنسامردم نم

 “حاجتمندان است 
وعظ  يخواهم تراالرشيد آمده و برايش گفت : يا اميرالمؤمنين ممردي نزد هارون

 !!  ونصيحت كنم كه در آن الفاظ كمی درشت ميباشد بايد آنرا تحمل كنی
فتن سخن به گ و بودتی را كه يقيناً بهتر از كس جل جاللههارون الرشيد گفت : اهلل 

موسی  يامبرشون پچنرم امر نمود درحاليكه بسوي بد تر از من فرستاده شده بود يعنی 
 : ان گفترايشبعليه السالم را همراه با هارون عليه السالم بسوي فرعون فرستاد 

 (44طه/  )  چ ۓ ے      ے    ه ھ  ھ ھ     ہ ہ چ
ود ( خاقبت عا از يی صحبت كنيد ، شايد كه پند بگيرد و )از من با فرعون به نرم” 

 “بترسد 
در تراث مملوء از مجد و عظمت ما آثار بيشماري وجود دارد كه نشان ميدهد 
اسالم چگونه بهترين شيوه را جهت معالجة قضاياي انسان و اصالح جامعه بكار برده 

حم حل نموده و تمام آثار ناپسند است و بيان ميكند كه چگونه قضايا را با رفق و تر
آنرا از ذهن فرد و جامعه بيرون كرده است و در نتيجة آن انسان گنهگار، منقاد هدايت 
پروردگارش گرديد و به انسان ديگري تبديل شده و به پخش خير و فضائل در جامعه 
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 مصروف گرديده است . 
می ة اسالو جامعمرتكب خطايی در حق خود  رضی اهلل عنهحاطب بن ابی بلتعه 

مبر عليه , پيا ستندميگردد و آنگاه كه مسلمانان به غضب آمده و خواستار مجازات او ه
 رمايد : فده می ن كرالسالم با رفق و مهربانی با او برخورد كرده و برائت او را اعال

َ اطََّلَع َعَلى َمْن َشِهَد بَْدرًا ف َ »   «  ُت لَُكمْ  فَ َقْد غََفرْ ئ ْتُمْ لُوا َما شِ اْعمَ  َقالَ لََعلَّ اَّللَّ
 ( رضی هللا عنهصحيح البخاري ، عن علي )                                                                     

و  كرده د نظرشايد اهلل متعال بر كسانی كه در بدر حاضر بودند با رحمت خو” 
 “م ه اما را بخشيدبرايشان گفته باشد كه بكنيد هرچه ميخواهيد بدون شك ش

ش براي ست تاآمده از ايشان خوا صلی اهلل عليه وسلممردي كه نزد رسول اهلل 
و را واست اين خاجازة زنا كردن را بدهد كسانی كه حاضر بودند فرياد برآورده و ا

رخورد ا او ببرحم تبا تأنی و  صلی اهلل عليه وسلمخيلی زشت خواندند. اما رسول اهلل 
دخترت  ادرت ومبا  رسيد : آيا اين عمل را با خواهرت می پسندي ؟ آياكرده و از او پ
 می پسندي ؟ 

 او گفت : نه هرگز !
رايش بعداً بند . فرمود : همچنان مردم نيز نمی پسند صلی اهلل عليه وسلممصطفی  

ه براه كه بود خاستبرن صلی اهلل عليه وسلمدعاي خير كرد و هنوز از برابر رسول اهلل 
را  شر سلموليه عصلی اهلل رگشته صفاي قلبی خود را دريافت و پيامبر گرامی هدايت ب

 ت . از نفسش ريشه كن نموده و در جاي آن خير و فضيليت را جاگزين ساخ
اگر چه  ،رددايت كهاست راسالم با اين شيوه به معالجة تمام قضايا پرداخته و آنرا براه 

حبت را ر , ماي شجگرامی اسالم خير را در  مردم آنرا خيلی بزرگ تصور ميكردند پيامبر
سانی را آؤم و تشا ودر جاي بغض , فضيلت را در عوض رذايل , تفائل را در مكان بد فالی 

 اخت سبجا در مكان سختگيري و مژده و بشارت را در مكان تنفر و بد بينی ها جا
  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ چ

 (159)آل عمران/
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 ومناك پس به سبب رحمتی از طرف اهلل بر آنها نرم خوي شدي و اگر خش” 
لب يشان طبرا سخت دل ميبودي از اطرافت پراگنده ميشدند . پس آنها را عفو كن و
اهلل  ودي بري نمآمرزش كن و در امور با آنها مشوره كن و چون قصد كردي و عزم كار

 “ك كه اهلل متوكلين را دوست دارد توكل كن بيش
 برادر دعوتگر : 

ليه هلل علی اصاين است راه مستقيم ، راهيكه اسالم تعين نموده و محمد مصطفی 
ت , با وه درسا شيآنرا بيان و عملی كرده است. تغيري را كه در پی آن هستيم ب وسلم

 ن همينهرواراز رحمت و تيسير ، درست و قابل اطمينان بدست ما ميدهد . آيا تو 
 شيوه هستی ؟! 
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 :  ويژگ هفتم

 
 عالم با فهم و درايت ميباشد

 
گاه و د , آنشمنفريضة دعوت بسوي اسالم بر تمام دعوتگران الزم ميگرداند كه دا

 بافهم باشند . 
 آيا ممكن است كه دعوتگر يك شخص جاهل باشد ؟ 

 در آنصورت چگونه دعوت ميكند ؟ 
 گران برخورد ميكند ؟ چه ميگويد ؟ چگونه با دي

ه كاياي ر قضآيا قاضی ايكه نسبت به احكام قانون جاهل باشد , ميتواند كه د
 برايش پيش ميشود , فيصله نمايد ؟ 

ورد آن م ا دررآيا مدرسی كه موضوعی را نميداند , ميتواند كه قناعت شاگردان 
 فراهم نمايد ؟ 

را الم في اسگران را به سودعوتگر نيز به همينگونه است , او كسی است كه دي
  يكند .معوت دميخواند و با علم , حكمت , تجربه و هوشيارييكه دارد , مردم را 

 ند؟ كاداء  را اماكسی كه ازين داشته ها محروم باشد چگونه ميتواند كه اين نقش
 ت , ول اسيقينا علم بر عمل مقدم است و حتی علم شرط اساسی صحت قول و عم

 ست .ادو  ساس علم اعتبار می يابد بنابرين علم مقدم بر هراين دو فقط بر ا
  :اسالم و علم 

نويسندگان و انديشمندان بيشماركتابهاي مستقل و يا بخش هابی ضمن كتب 
مختلف در مورد اهميت علم در اسالم و اهتمام دين مقدس اسالم در مورد علم نوشته 

نموه و بيان داشته اند كه علماء اند و ضمن آن مقام و منزلت علم و علماء را مشخص 
وارثين انبياء اند , و فرشتگان بالهايشان را براي طالب علم فرش ميكند و كسی را كه 
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برايش ارادة خير كند فقاهت در دين را برايش ميدهد و علم حقيقی  جل جاللهاهلل 
ا انسان را بسوي ايمان رهنمايی ميكند و ايمان راستين همانستكه مجال كسب علم ر

 ميگشايد. 
ند رده اكيان آنها فضيلت كسب علم را بر عبادت و حتی بر جهاد )فرض كفايی( ب

ت كه ومی اسه علو خاطر نشان كرده اند كه علمی را كه اسالم ميخواهد عبارت از هم
 وسيلة اصالح دنياو آخرت بشر ميباشد.

, يقينا  باشد ت هاامت اسالمی را كه پروردگار عالم اراده كرده است تا بهترين ام
ن تيجة آندر  خيريت و برتري او درين است كه اين امت به تحصيل علم ميپردازد و

واحی نتمام  ا دررابتكارات علمی وتجربی را تقديم جامعه كرده و مستواي زندگی فرد 
ره سطح باآلخ می واعم از مادي , صحی و انسانی بلند برده و مستواي زندگی امت اسال

 يت را تعالی می بخشد . زندگی تمام انسان
د باي پس ناممكن است كه امت اسالمی يك امت عقب مانده و جاهل باشد و

 بدانيم كه امت دانشمند توسط افراد دانشمند ايجاد ميشود . 
 د . ف باشمثق وو دعوتگر كه قائد كاروان و رهبر جامعه است بايد شخص دانشمند 
  :علوم الزم براي دعوتگر مسلمان 

لم و انب عم جومام افراد كاروان دعوت مكلف به اين نيستند كه در تمااگر چه ت
خيلی  البهمعرفت متخصص بوده و علم كافی داشته باشد زيرا پوره كردن اين مط

جويد و وت , تتال مشكل بوده و حتی مستحيل بنظر ميرسد . ولی هر دعوتگر لزوما بايد
ي , رت نبوز سيای داشته باشد . تفسير كتاب اهلل را بداند و به علوم حديث دسترس

يقت در حق يشاناحيات صحابه و مشاهير اسالم آگاهی كافی داشته باشد زيرا عملكرد 
 ا بدستود رخدرسهاي عملی و تجربی اي است كه داعی از خالل آن قدوه و پيشواي 

 می آورد تا به دنبال او رفته و از آثار شان پيروي كند . 
ازه بداند كه براي برپايی عبادات و معامالت بر اساس از مسايل فقه به همان اند
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 شريعت اسالم الزم است . 
حر و ه تبشايد نتواند كه در تمام بخش هاي علوم قرآن , سنت , سيرت و فق

رجع لمان مر مسهتخصص حاصل كند . ولی تأكيداً الزم است بداند كه اين علوم براي 
هاي  قضايايی را كه از بخششناخت احكام اسالم ميباشد و ضروري است كه 

 ضروري و اساسی دين است بفهمد و صورت تطبيق آنرا بداند . 
دش ال خوا اوداعی بايد اسالم را از مصادر اصلی آن فرا گيرد و اين معرفت ر

  تمثيل كند و بعدا به ديگران انتقال دهد . يعنی بايد بداند كه :
سالم هم د . ايگيرمسانی را در بر اسالم دين كامل و شامل بوده تمام مظاهرحيات ان

هم  ست واعقيده است و هم عبادت صحيح ، هم دولت است و هم وطن , هم حكومت 
ست و اهنگ امت , هم اخالق است و هم قوت , هم رحمت است و هم عدالت , هم فر

ر و هم كا سب وهم قانون , هم علم است وهم قضاء , هم ماده است وهم ثروت ، هم ك
 جهاد است و هم دعوت , هم لشكر است و هم فكر .  سرمايه , هم

را  سالمااسالم هيچگونه تجزيه را نمی پذيرد و دعوتگر جدايی بين اجزاي 
 نميشناسد و قبول ندارد . 

 عاري امعةاسالم مراقبت جدي و همه جانبة بر چشم و گوش و قلب وضع كرده ج
ه و برتر ات بودرافخنه اوهام و از هرگونه خرافات را ميسازد . جامعة كه منزه از هرگو

ول اهلل طهر رسنت مساز هر نوع شعبده ها و اراجيف و بيهودگی ها باشد و كتاب اهلل و 
ه هيچ فهوم كمبی  بر آن حاكم باشد نه رسم و رواجهاي بيمعنی و صلی اهلل عليه وسلم

 دليل و برهان الهی بر آن وجود ندارد .

     چ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ

 (28)النجم /
يقيناً  ون را ر گمانيست ايشانرا باين )گفتة خود( هيچ علمی ، پيروي نميكنند مگ” 

 “گمان نفع نميرساند از شناخت حقيقت چيزي 
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ذ اخ سلمه وصلی اهلل علياحكام شريعت اسالمی از كتاب اهلل و سنت رسول اهلل 
به  عامالتمدر  جاز نيست . همچنانميگردد و در مواردي كه نص موجود باشد اجتهاد م

رده عمل ك در صورتيكه با قواعد شرعی در تصادم نباشد“ مصالح معمول بها”حكم 
ر قه تغيمنط ميشود و اين مصالح و احكام آن بر حسب ظروف زمان و مكان و عرف هر

 مييابد. 
 قوالت و اد اسبجز از پيامبران ، اجتهاد هر شخص ديگري قابل پذيرش و يا تردي

اهلل و  ا كتابفق بو اجتهاداتی كه از سلف صالح رضی اهلل عنهم نقل شده است اگر موا
 و تاب اهللكر آن باشد آنرا قبول ميكنيم در غي صلی اهلل عليه وسلمسنت رسول اهلل 

 سنت رسول اهلل بايد پيروي گردد . 
د نيتواست ماهر مسلمانی كه در ادلة احكام شرعی بدرجة نظر و ترجيح نرسيده 

 و بهتر آنست يد .كه به پيروي يكی از امام هاي معروف مسايل دينی خود را عملی نما
 .  داندبكه همراه با اين پيروي تا حد توان بكوشد كه داليل امام خود را 

در  ست واارشاد و رهنمايی كسانی را كه صداقت و كفايت آنها برايش ثابت 
د را لمی خواي ع. تا اينكه كمبودي ه صورتيكه همراه با دليل باشد بايد قبول كند

 تكميل نموده خود را بدرجة ترجيح و تحقيق برساند. 
ی چصورته هياختالفات فقهی در فروعات هيچگاهی سبب تفرقه در دين نبوده و ب

 منتج خصومت , دشمنی و عداوت نميگردد . 
آن  ن دردر مسألة كه عمل كردن بر آن بناء نميشود بحث كردن و مصروف شد

عقول  اندهمتكلف و جدالی است كه شرعا ممنوع ميباشد تا وحدت صفوف ما محفوظ 
 ما از مشغول شدن به مسائل اختالفی مضر در امان باشد . 

و توحيد و تنزيه او از هرگونه نقص و تشبيه ، برترين مسائل  جل جاللهمعرفت اهلل 
ح درين موارد بدون اعتقادي در اسالم بوده و به آيات صفات متشابه و احاديث صحي

تأويل و تعطيل و تمثيل ايمان آورده و به اختالفاتی كه درين موضوعات بين علماء نقل 
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 شده است , هيچ تدخل نميكنيم . 
و  يباشدرح معقيده اساس و زير بناي عمل است و عمل قلب مهمتر از اعمال جوا

 .  شدتحصيل درجة كمال در هر دوي آن )عقيده و عمل( شرعاً مطلوب ميبا
ق در تحقي قت واسالم عقل را آزاد گذاشته و او را در پرتو ارشادات الهی به د

 قواعد ی باكائنات ترغيب و تشويق ميكند . و هيچگاهی حقايق ثابت و صحيح علم
 ثابت شرعی در تصادم واقع نميشود . 

می نكفير ند تمسلمانی را كه به شهادتين اقرار كرده و به مقتضاي آن عمل ميك
 يم زيرا ما دعوتگر هستيم قاضی نميباشيم . كن

در رسالة “ الفهم”اينها اصولی اند كه اما شهيد حسن البناء رحمه اهلل تحت باب 
 ذكر كرده است . 1“ رسالة التعاليم”ارزشمند 

رساند  بيگران ه دو بر هر فرد دعوتگر الزم است كه آنرا بياموزد , تطبيق كند و ب
ا يك رد يفرو فعاليت اسالمی دراختصاص و انحصار يك دعوتگر بايد بداند كه كا

سلمان رد مگروه و حزب خاص و معين نميباشد بلكه از اختصاص و مكلفيتهاي هر ف
 ومی كهقهر  است , تحت هر اسمی كه باشد و در هر وطنی كه زندگی ميكند و مربوط

 .  باشد
 :فرهنگ و ثقافت داعي 

 وتگر متمايز است . مقصد ازين عنوان ازينقرار است كه دع
 در مظهر و چهرة ظاهري خود متمايز است . 

 در سلوك و روش خود متمايز است . 
 در دانش و معرفت خود متمايز است . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعيت  ”ه همت بيراً ـ اين رسالة ارزشمند توسط شهيد گرامی استاد احمدز ترجمه گرديده و اخ 1

 .رسيده است  بچاپ“ رهنمودهاي اسالمی ” تحت عنوان “ اصالح و انكشاف اجتماعی 
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وردش در م اللهجل جو در شيوة بيان و دعوت خود متمايز است و اين فرمودة اهلل 
 منطبق ميشود كه :

ِ َوعَمِ  مان دَعَا إِلَى َّللاا نانِي ِمَن إِ ا َوقَاَل الِحا صَ َل َوَمْن أَْحسَُن قَْوَّلا م ِ

 (33لت/فص)الُْمْسلِِمينَ 

مل عرد و كو كيست نيكو تر باعتبار سخن نسبت به كسيكه بسوي اهلل دعوت ” 
“اشم ميب شايسته بجاي آورد و گفت بدون شك من از منقاد شدگان به حكم الهی

ه ارد كدظار دعوتگر مؤفق چشم اميد تمام ملتها است و بخصوص امت اسالمی انت
ي خير و بسو رفتهگم دهد و از دست شان داعيان مخلص آنها را با رفق و مهربانی تعلي

صبر كند ,  و هدايت رهنمايی شان كند و بر مشكالتی كه درين راه بوي ميرسد ,
 آرامش خود را بخاطر سعادت ديگران قربانی كند . 

يد س باپاز آنجاييكه تمام آنچه گفته شد ، وظيفه ومسئوليت داعی است , 
ن و , زبا جدانمان تكميل گرديده و به وشخصيت خود را چنان بسازد كه همگام با ز

 رهبر امت اسالمی مبدل گردد .
ده و ياد بوزسيار هاييكه در برابر دعوت اسالمی قرار دارد ب“ چلنج”اگرچه تحديات 

مادة آود را خرفته با آنهم داعی بايد اين چلنج ها را در نظر گ …مصادر متعددي دارد 
علوم است مردد و گجهه سی و اخالق وسيع با آن موامقابله با آنها گرداند . و با رضاي نف

بدست  قافتكه داعی اين صفات و قدرت مواجهه را فقط از طريق ايمان و علم و ث
  :يگويد م“ اعيهثقافة الد” آورده ميتواند و بس . استاد يوسف القرضاوي در كتابش 

می داعی معاصر ضرورت به مجموعة علم و ثقافت دارد كه شامل ثقافت اسال”
تاريخی , ادبی , انسانی , علمی و واقعيت شناسی ميباشد . دعوتگر موفق بايد ممثل 
بخش هاي مختلف اين ثقافت ها بوده و كامال آنرا در شخصيت خود هضم نمايد و از 
مجموعة آنها مركب جديد و گوارايی بسازد كه براي خودش و ديگران نافع باشد . و 
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انجام دهد كه شيرة انواع مختلف گلها را ميمكد و درست مانند زنبور عسل كارش را 
با پيروي از هدايت پروردگارش عمل ميكند تا از مجموعة آنها شهد هايی با رنگهاي 

 “مختلف تحويل انسانها دهد كه در آن شفاء انسانها نهفته است . 
 يوسف ر ازدر تحديد و تعين انواع معرفت و ثقافت ضروري بر كتاب فوق الذك

 اعتماد كرده و بعضی نكات ضروري را بر آن می افزاييم . قرضاوي 
  :ثقافت اسالمي 

ه نظر ي باولين چيزي كه براي دعوتگر مسلمان در جهت آمادگی فكري اش ضرور
 دد . گر سلحمارد دميرسد ، اين است كه با ثقافت اسالمی كه اصول ثابت و فروع پربار 

شد . م بااسال نشی است كه محور آنمقصد ما از ثقافت اسالمی عبارت از همان دا
دعوت  سالماو اين يك امر كامال طبيعی و منطقی است . زيرا دعوتگري كه بسوي 

تا  وت ؟ ميكند بايد بداند كه اسالمی كه مردم را بسوي آن دعوت ميكند چيس
 .  بوده و دعوت او مبتنی بر بصيرت باشد “علي بينة من ربه”دعوتگر 

  :آن  ـ قرآن كريم و تفسري 1

قرآن مصدر اول اسالم است . پس دعوتگر بايد بخشی آن را كه برايش ممكن 
است حفظ نمايد . و بر تالوت قرآن كريم مداومت داشته باشد . احكام تجويد آنرا 
بقدري كه قرائتش تصحيح گردد بايد بياموزد و كتاب مختصري را در علوم قرآن 

لة شناخت قرآن كريم ميباشد . و مهم مطالعه كند . زيرا فهم قرآن در حقيقت وسي
ترين بخش علوم قرآن فهم تفسير آن است كه انسان را بر فهم و درك مراد و مقصد 
كالم الهی كمك ميكند و بهترين تفسير بالمأثور ، تفسير ابن كثير است و مهم ترين 

 . 1از سيد قطب ميباشد “ فی ظالل القرآن”تفسير جديد 
  :ث ـ سنت نبوي و علوم حدي 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجمة ت ،آن رينثق تؤم بهترين اماـ اين تفسير ارزشمند از جانب تعداد زيادي به دري ترجمه شده است  1

 استاد دانشگاه كردستان است .“ مصطفی خرمدل” دكتور 
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 وارح مصدر دوم ثقافت اسالمی براي داعی سنت نبوي است كه در حقيقت ش
 در سنت نبوي بيان كنندة مقاصد قرآن بوده مسايل مجمل قرآنی را تفصيل ميكند .

 :امل شتفسير نظري و تطبيق عملی قرآن كريم صورت گرفته است . سنت نبوي 
 ه وسلم عليصلی اهللپيامبر اقوال , افعال , تقريرات اوصاف و سيرت )شرح شود( 

 ميباشد . 
ش از ا بعثتبكه  ضمن مثال زيبايی علم و هدايت را صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ز آن را فاده اه و اآورده است و موقف مردم در برابر آن و استفاد جل جاللهجانب اهلل 
 چنين تصوير كرده است : 

َّللَُّ بِِه ِمْن اْْلَُدى اثَُل َما بَ َعَثِن َم قَاَل مَ َسلَّ وَ ْيِه اَّللَُّ َعلَ  َعْن َأيب ُموَسى َعْن النَِّبِ  َصلَّى» 
اَء فَأَنْ بَ َتْت اْلَكََلَ َوالُْعْشَب يَّةٌ قَبَِلْت اْلمَ ن َْها نَقِ مِ اَن َفكَ  َوالِْعْلِم َكَمثَِل الْغَْيِث اْلَكِثِْي َأَصاَب أَْرًضا

بُوا َوَسَقْوا َوزَرَُعوا ا النَّاَس َفَشرِ  اَّللَُّ َبَِ نَ َفعَ  ف َ  أَْمَسَكْت اْلَماءَ اْلَكِثَْي وََكاَنْت ِمن َْها َأَجاِدبُ 
 فََذِلَك َمثَُل َمْن فَ ُقهَ  َوََّل تُ ْنِبُت َكََلً ِسُك َماءً  متُْ ََّل اٌن َوَأَصاَبْت ِمن َْها طَائَِفًة أُْخَرى ِإَّنََّا ِهَي قِيعَ 

ُ بِِه ف َ ِف ِديِن اَّللَِّ َونَ َفَعهُ َما بَ َعَثِن  ى اَّللَِّ فَْع بَِذِلَك رَْأًسا َوَلْ يَ ْقَبْل ُهدَ َمثَُل َمْن َلْ يَ رْ َعلََّم وَ َم وَ َعلِ  اَّللَّ
 )متفق عليه (« الَِّذي أُْرِسْلُت بِِه 

فرمود :  صلی اهلل عليه وسلمروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو موسی ” 
مرا همراه با آن فرستاده است مانند باران زيادي  اللهجل جمثال علم و هدايتی كه اهلل 

است كه به زمين ميبارد پس بعضی ازين زمين كه پاكيزه بود اين آب را در خود 
جذب كرده گياه و علف زيادي را رويانيد و بعضی قسمتهاي زمين سخت بود كه آب 

آن آب نوشيدند و  در آن ايستاده شد و اهلل بوسيلة آن به مردم نفع رسانيد پس آنها از
حيوانات را آب دادند و زراعت كردند و بخش ديگر زمين كه هموار و شوره زار بود 
نه آب را نگهداشت و نه گياهی را رويانيد ، پس اينها مثال كسی است كه در دين اهلل 
فقاهت حاصل نموده و علمی را كه اهلل همراه با من فرستاده است برايش نفع رساند و 

و به ديگران تعليم داد . و ديگر آن مانند كسی است كه هيچ سري را  آنرا آموخت

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 80                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

بوسيلة آن بلند نساخت )يعنی علم را آموخت ولی خودش هيچ استفادة از آن علم نكرد 
بلكه به ديگران نفع رساند( و ديگر آن مثال كسی است هدايت فرستاده شده اهلل را 

 “هيچ قبول نكرد 
ن م سن, از جمله صحيح بخاري و صحيح مسل كتابهاي حديث خيلی زياد است
 د . و مسند احم رحمة اهلل عليهاربعه , مسند دارمی , مؤطأ امام مالك 

بيدي زاز “ حالتجريد الصري” و بعضی ازين كتب مختصراتی نيز تحرير شده است 
اي تابهكه در آن صحيح بخاري اختصار شده است و مختصر مسلم از منذري . ك

اذكار  دعيه وانند عين از احاديث را جمع كرده اند ماديگري نيز وجود دارد كه نوع م
 ووي . و اينن از نصالحي, شعب اإليمان از بيهقی , رياض ال رحمة اهلل عليهاز امام نووي 

مع جا” م بنا كتابها شرح گرديده است مانند شرح اربعين نووي از ابن رجب حنبلی
 “ العلوم و الحكم فی شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

  :ي ـ سيرت نبو 3
رير تح صلی اهلل عليه وسلمكتابهاي است كه در خصوص سيرت رسول اهلل 

ا در يشان راي اگرديده و مواقف ايشان را در موارد مختلف رهنمايی ها و عملكرد ه
 تمام امور دنيا و آخرت ثبت و درج نموده اند . 

شر , ات بدر سيرت ايشان اسالم را به صورت مجسم و تطبيق شدة كامل در حي
 م . بينيشاهده ميكنيم و قرآن را به صورت زنده و متحرك در برابر خود ميم

 شام .بن هدر بارة سيرت نبوي كتابهاي زيادي نوشته شده است مانند سيرت ا
 ره رحيق المختوم از مبارك پوري , فقه السيرت از محمد الغزالی و غي

اشد كه وجه بمت د ومسلمان داعی زمانی كه به مطالعة سيرت ميپردازد , بايد بدان
هلل اصلی د محم تمام مبادي , مفاهيم و ارزشهاييكه اسالم بيان كرده است در سيرت

قتداء كند ه آن او ب متجلی گرديده است , بنابرين سيرت ميخواند تا بياموزد عليه وسلم
 و در حيات خود تطبيق نمايد 

  :ـ فقه  4
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هم و محكام اايد ردار باشد و بهر شخصی بايد به قدر مناسبی از ثقافت فقهی برخو
تشخيص  ها را خطا اساسی شريعت در عبادات ، معامالت و آداب را بداند تا بتواند كه

حكام اشنايی ر روداده و به تصحيح آن اقدام كند و انحرافاتی را كه مواجه ميشود د
 ذيل موارد ن بهشرعی به صراط المستقيم برگرداند . بنابرين داعی بايد تا حد ممك

 دسترسی داشته باشد : 
 د . ط دهبكوشد تا احكام فقهی را با داليل آن در قرآن وسنت نبوي ارتبا

ا رذهبش يل ماگر داعی ملتزم به يكی از مذاهب فقهی ميباشد الزم است تا دال
قه ف”ب بياموزد تا خودش مطمئن گرديده و صاحب نظر و بصيرت گردد . و كتا

 اي خوبی درين مورد ميباشد . نوشتة سيد سابق از كتابه“ السنه
  :ـ اصول الفقه  5

اهل اسالم  تمام ا كهدعوتگر مسلمان بايد با اصول فقه آشنايی داشته باشد تا ادلة ر
نرا صحت آ امت بر آن اتفاق دارند بشناسد , كه قرآن و سنت است و ادلة كه جمهور

 می پذيرند و عبارت از اجماع و قياس ميباشد آشنا باشد . 
رند و جمع ميپذي نراآالوة آن ادلة كه بين علماء امت مورد اختالف اند و تعدادي بر ع

 ود  ندارد ,نها وجآورد مديگر آنرا رد ميكنند نيز بفهمد كه عبارت از ادلة اند كه نصی در 
 غيره  قول صحابی واستصحاب , شرع من قبلنا ,مانند استحسان , استصالح ,

باط استن گونهدو مصدر اصلی ميباشند , احكام چ و بداند كه از كتاب و سنت كه
ز است و يد جائتقل ميشود , و چه كسانی ميتوانند اين كار را بكنند ؟ براي چه كسانی

 براي چه كسانی ناجائز ؟ 
نند ي ماو براي مسلمان غير متخصص در شريعت كفايت ميكند كه كتاب مختصر

  .ه كند ا مطالعر“ عبدالوهاب خالف”و يا علم اصول فقه از “ خضري بك”اصول فقه از 
  :ـ نظام هاي اسالمي  6

مقصد ازين عنوان مطالعة اسالم خالص و خلط ناشده با مفاهيم بيگانه و به صورت 
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 كامل و غير مجزا ميباشد . 
يات حراي بمطالعة اسالم به اين اعتبار كه اسالم يك نظام كامل حيات است 

، نظام  عتقادياظام ني و غيره . و به تعبير ديگر فردي و اجتماعی , حيات مادي و معنو
كه  امهايیر نظاخالقی , نظام اقتصادي , نظام اجتماعی , نظام حكومت داري و ساي

 ممثل شمول و كامل بودن اسالم ميباشند . 
درين مورد كتابهاي زيادي وجود دارد كه مهمترين آن كتاب اصول دعوت 

 ميباشد .  1“عبدالكريم زيدان”از
  :ـ ثقافت تاريخي  7

ورت ن ضرفهم و درك تاريخ از مهمترين بخشهاي ثقافت است كه دعوتگر به آ
يباشد , مبرتها عث و دارد . زيرا تاريخ يادگار و حافظة بشريت بوده و ديوان ثبت حواد

لهی هاي ا سنت وو بهترين شاهدي است كه به نفع انسان و يا برضد آن قرار ميگيرد 
د را در خوندةه آيكادث نشان ميدهد وبراي ما اين امكان را ميدهد را در وقوع اين حو

 روشنايی تجارب گذشته و حال ترسيم و باز سازي كنيم . 
حكوم شه متاريخ بشري به صورت پراگنده و بدون هدف حركت نميكند بلكه همي

ه بر نی كيك سلسله سنن و قوانين رمز گونة است كه درست مانند نواميس و سن
 , عالم حيات و سائر موجودات حاكم ميباشد . كائنات 

صی ط خاوقايع تاريخی به صورت تصادفی ايجاد نميگردد بلكه از خالل شرو
 ند. ميك متولد ميشود كه آنرا صفت خاصی ميبخشد و به صوب مصير خاصی توجيه

اين قانون بر تاريخ حاكم است وكتاب اهلل اصول و اساسات متكاملی در شيوة تعامل 
ريخ بشري را تقديم ميكند و بعد از آن شيوه هاي انتقال تعامل از مرحلة عرض وقايع با تا

تاريخی به مرحلة سعی و تالش در جهت بدست آوردن قوانينی كه بر تمام پديده هاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ين  كتاب ارزشمند اخيراً ترجمه و به زيور چاپ مزين شده است . ا -1
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اجتماعی و تاريخی مسلط ميباشد . و اين منهج در تأكيدات مستمري نمايان ميگردد كه 
اء عليهم السالم و تاريخ جوامع و امتهاي قبلی , وارد قرآن كريم بر داستان هاي انبي

مينمايد . و در اين امر كه سنن و نواميسی وجود دارد كه حركت تاريخ در مسير تطور و 
 .انتقال آن به مراحل مختلف تابع و منقاد آن ميباشد

دان ث ميتاريخ تنها زمانی اهميت و سازندگی خود را كسب ميكند كه به حي
د كه اج گردستنتحقق و بررسی قرار گرفته و ارزشها و قوانينی از آن اوسيعی تحت ت

 برنامه ريزي براي حاضر و آينده بر اساس آن صورت ميگيرد . 
 وياسی سايع زمانيكه سنن الهی حاكم بر تاريخ را دانستيم , آنرا در فهم وق

اقعيت اي ونهپال اجتماعی و اقتصادي استخدام می كنيم و در آنوقت است كه ميتوانيم
 بينانه , واضح و بر اساس آگاهی و بصيرت طرح كنيم . 

ب اسبا رديدتاريخ هميشه تكرار ميشود و هر زمانی كه ظروف و شرايط تكرار گ
 كند هور ميدث ظمشابهی بوجود آمد , نتايج مشابهی عرض اندام نموده عين همان حوا

 اينكه مگر يپيامبر هيچ بودند ايشان از پيش آنانكه به است نيامده همچنين ”
( نه) ، را خنس اين كردند وصيت يگديگر به آيا ، است ديوانه يا جادوگريست گفتند
 “ سركشند گروهی ايشان بلكه

را به  جديد ويم قد لذا بر دعوتگر الزم است كه تاريخ امتها , ملتها و تمدن هاي
دهد .  ه قرارطالعمدقت مطالعه كند و مهمتر از آن تاريخ جاهليت ها را تحت تدقيق و 

ند . نميدا م رازيرا كسيكه حقارت هاي جاهليت را نداند , به هيچ صورت عظمت اسال
 كه در ی راهمچنان بايد تاريخ مكاتب فكري و اديان را دانسته شخصيت هاي مهم

حه در ت مطروظريانثير گذار بوده اند بشناسد و با فرقه ها و آراء و تاريخ بشري تأ
 تاريخ بشري معرفی باشد . 

همچنان بر داعی الزم است كه حركتهاي اصالحی و تجديدي در تاريخ اسالم را 
در هر برهة از تاريخ بر انگيخته  جل جاللهشناخته رجال و مجددينی را بشناسد كه اهلل 
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 امت را تجديد كند .  است تا امر دين اين
د تا آن بكوش ند وكدعوتگر بايد تمام اين گوشه هاي تاريخ را با تمام دقت مطالعه 

عة ك مطالينه  قوانين و سنن الهی را درك كند كه بر جريان حوادث حاكم ميباشد و
 مجرد و فقط براي دنباله كردن داستانهاي حوادث تاريخی . 

 :ـ ثقافت اديب و زبان  9

ته و به دانس ينازعوتگران درين ايام از خواندن كتب ادبی و لغوي خود را باكثر د
اي هنجينه تب گكخواندن كتب و متون قديمه اكتفاء ميكنند . اگرچه در البالي اين 
ملوء از وارد مثر مگرانبهايی از علوم و معارف وجود دارد . مگر زبان اين كتب در اك

ين علت به هم د كهجمالت نا آشنا و مشكلی دار تركيبات معقد و پيچيدة زبانی بوده ،
 ن درآخوانندة غير متخصص ضرورت احساس ميكند تا بخاطر حل مشكالت لغوي 

وء أثير سده تمراجع و مصادر لغوي سرگردان باشد و اين حالت بر ذوق ادبی خوانن
صر ة عا روحيباسب گذاشته قدرت و توانايی او را در نوشتن به اسلوب ادبی بلند و من

 جديد كاهش ميدهد .
 نكتة ا يكاحيانا دعوتگران براي آغاز سخن با ديگران به يك قصة كوتاهی ي

ا در رثري نظريفی ضرورت احساس ميكنند و ميخواهند كه چند بيت شعري يا قطعه 
ا دنباله خود ر سخن ارتباط با موضوع دعوت خود گفته و بعدا با شيوه و اسلوب ماهرانة

و اگر ازين  .اسی خود بپردازند و دعوت اسالمی را طرح كنند كرده و به مطلب اس
هاي  نوشته ورات اسلوب و تزيين كالم محروم باشد , اين كمبود در سخن او و در عبا

 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلماو ظاهر ميگردد . رسول اهلل 
 ( نهعی اهلل رضن عمرب)موطأ مالك، عن عبداهلل « إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا »  

 “يقيناً بعضی بيانها سحر انگيز است ” 
ميالدي كتابخانه هاي مدرن اسالمی عموماً حاوي كتابهاي  1955تا سالهاي 

ترجمه شده از آثار مستشرقين بود . آنها بيشتر از هر امر ديگر می كوشيدند كه معناي 
ضت هاي جديد با الهوتی را در اسالم ابراز كرده و ثابت سازند كه حركت ها و نه

ارزشهاي دينی در تضاد ميباشند و اگر شرق اسالمی ميخواهد به ترقی و تعالی دست 
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يابد بايد راهی را تعقيب كند كه اروپايی ها در پيش گرفتند و بسوي سيكوالريزم و 
 در طريق كنار زدن دين از حيات سياسی و اجتماعی بروند . 

كري فحراف ه انصت تأثير بدي بجاگذاشتاين كتابها بر نسلهاي سالهاي پنجاه و ش
  ….و ضعف ادبی آن جوانان را بگمراهی برد 

ل شد و بی داخاد ولی زمانيكه كتابها و نوشته هاي حركتها اسالمی در ساحة فكري و
ه و آنها لب كردجخود ببا معانی عميق , زيبايی بيان و اسلوب ادبی رفيع قلوب جوانان را 

اي آنرا ات زيبادبي وباران بهاران ، معانی و مفاهيم متعالی همچون زمين تشنه و مشتاق 
اد كه يمی براه افتاين ارواي ادبی و فكر چنان انقالب فكري عظجذب كردند و در نتيجة

 امواج آنرا در تمام گوشه و كنار جهان معاصر مشاهده ميكنيم . 
محمد طب ,ق سيدو خيلی ها تفاوت است بين اسلوب در نوشته هاي حسن البناء ,

ه بر ن كه عالويوسف القرضاوي و همطرازان شان و بين نوشته هاي سايريالغزالی ,
 معانی عقيم و بی مفهوم ، اسلوب ضعيف و ركيك داشت . 

  : ـ ثقافت انساني 10
, قتصادسی اعلوم انسانی در اصطالح جديد شامل علوم روانشناسی , جامعه شنا

ت ثقاف بطة محكمی باطفال می گردد كه تمام اينها راتاريخ و تربيت افلسفه , اخالق ,
لة است نه وسييگا يك امت و ارزشها , موازين و ميراث فرهنگی آنها دارد . اين علوم

يكنند ميدا كه غرب و سيكوالريستها از طريق آن به محيط فكري مسلمانان راه پ
 ون اينوهنتپ)مخصوصا جوانان و دانشجويان آنها( زمانی كه شاگردي در مكتب يا 

مانهايی می ها نيز رلوم علوم را از زاوية مفاهيم غربی می آموزد , كتابها و مراجع اين ع
ن آي روي يشتريابد كه مفكرين غربی نوشته اند . غرب با درك اين موضوع تركيز ب

د ، به فكر بفرست المینموده و قبل ازينكه قوتهاي نظامی خود را براي سيطره بر عالم اس
 مار كشيدن افكار ملتها گرديدند  . به استع

رند  رد دان موسيد قطب شهيد رحمه اهلل در معالم فی الطريق سخنان زيبايی دري
 او ميگويد : 
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طب , انواع  ,مسلمان ميتواند كه علوم محض مانند كيميا , فزيك , بيالوژي ” 
 ان اخذمير مسلزراعت , اصول اداره و ساير مسايل فنی را از مسلمان و غتخنيك ,

صوص كه مخ موريانمايد . ولی مسايلی را كه مربوط به عقيده و جهانبينی است و يا 
ت نظام اساسا ط بهعبادت , اخالق , سلوك , ارزشها و موازين ميشود و يا مسايل مربو

نسانی اط اسياسی , اجتماعی و اقتصادي است و يا مخصوص سير حركت تاريخ و نش
قوايش تين و دفقط از مسلمانی اخذ كند كه نسبت به است , تمام اين موضوعات را 

 مطمئن باشد و بداند كه پابند عقيده و دين خود ميباشد . 
در  آنرا ده وبنابرين داعی مسلمان بايد طرز تفكر غربی و شرقی را مطالعه كر

رگرفته از امال بكمی ميزان و معيار هاييكه با خود دارد بسنجد و با فكر انسانی و اسال
شه اش بود ا انديبافق ل اسالم و عقايد آن كه با خود دارد مقايسه كند و آنچه را مواصو

 بپذيرد و آنچه كه مخالف عقيده اش باشد دور اندازد . 
نصيب  وده وبشنا و اين كار زمانی ممكن است كه جوان مسلمان با تمام اين علوم آ

 وافري از آن داشته باشد . 
وست اگ”ز ير اغة غرب روي آورده در جامعه شناسی اما اگر به علوم انسانی ساخت

 وايه داري را نشناسد , در مسايل اقتصادي جز نظام سرم“ دوركايم ” و “ كونت
ه ر فلسفدد و كمونستی را بلد نباشد , در سياست فقط حكماء صهيون را مشاهده كن

نجم ر وفيسوپر”جز فلسفة يونانی را نداند , در آنصورت وضعيت چنان ميشود كه 
ود خرزمين ا از سری اشغالگر يما يونانی ها” تصوير كرده و ميگويد : “ الدين اربكان

و ما در  كردند شغالبيرون كرديم ولی آنها دوباره برگشتند و عقل ها و افكار ما را ا
ديشة برتر ر و انه فكدانشگاههاي خود افكار آنها را به تدريس گرفتيم به اين اعتبار ك

 !“ . !و بهتر ميباشد 
 ضوعاته موكاگر برادر داعی كمی دقت كند تحقيقات وسيع اسالمی را می يابد 

 فوق الذكر را زير بحث گرفته است . 
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  :ـ ثقافت علمي  11

به  مردم مروزاين موضوع از اهميت و ارزش خيلی زيادي برخوردار است . زيرا ا
 دو دسته تقسيم شده اند . 

ن در آ ياديرا خوانده و تعمق و تبحر ز يكدسته علمايی اند كه علوم اسالمی
 حاصل كرده اند و كتابهاي زيادي در آن نوشته اند . 

به  فته وراگرجمع ديگر كسانی اند كه علوم عصري را در مكاتب و دانشگاه ها ف
 ست . شده ا يجاداآن اكتفاء كرده اند .  بين اين دو طبقه فاصله و خاليگاه وسيعی 

 لماء وعرا وء بر حركت اسالمی بجا گذاشته است . زياين وضعيت تأثير خيلی س
ر حقارت به نظ ند (فقهاء اعضاي حركت اسالمی را )كه اكثرا علوم عصري را فرا گرفته ا
پندارند  نين میو چ می نگرند و جوانان با بی احترامی با علماء و شيوخ برخورد ميكنند

 انند . نميد چد هيو مسايل جدي كه آنها وابسته به نسلهاي گذشته اند و از علوم عصري
ر نرا دآنظر ماين جدايی نكبت بار تأثير خيلی بدي بر حركت اسالمی گذاشته و 

ه كه است كرد نظر عوام مردم دگرگون ساخته و مشكالتی را در برنامه ريزي ايجاد
 اكثرا از طرف شيوخ طرح ريزي ميشود . 

ي به يشتربانان احترام براي اينكه وضعيت كنونی دور گردد الزم است كه جو
نند خورد كعل بيشتر برابراز كرده و شيوخ با فرزندان خود با محبت و تفاعلماء و فقهاء

 .يل كندتكم و بايد برنامه هاي علمی اي ايجاد گردد كه كمبودهاي هردو طرف را
علماء  ،ز آن گفته اند كه مقصد ا( …اهلل  یمفسرين در تفسير آيت )إنما يخش 

ص يرا شخزد . شد . ولی علماء و دانشمندان ديگري را نيز شامل ميگردشريعت ميبا
ل شیء كلماءمن ا و جعلنا”فقيه و عالم در شريعت زمانی ميتواند ابعاد و وسعت آيت 

ين علت . بهم بداند را بداند كه سيستم دورانی نور و نقش آب در ساختار ماده را“ حی 
ن قيعلماء و محق اسالمی مسلمان شده اند ،است كه اكثر كسانی كه در كشور هاي غير 

 علوم مختلفه اند و از عامه مردم تعداد كمی مسلمان ميشوند .
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تی را در پی كتشافااو  بناءاً زمانی كه فهم شرعی با علوم ساينسی همراه گرديد , ابداع
 هندسه ور , خواهد داشت كه علماي برجستة مسلمان در بخشهاي طب , كيميا , الجب

 .  شتندجا گذاايی بكردند و همراه با آن در تفسير , فقه و علوم زبان شهكاري هايجاد 
  :شناخت واقعيتها و ثقافت سياسي ـ 12

يد به ابيعنی داعی ن اين امر نيز مانند موضوع قبلی خيلی مهم و قابل توجه ميباشد ,
ن آ قايقداين اكتفاء كند كه در علوم شرعی و يا عصري تخصص حاصل كند و به 

ا رن خود رزميسدستيابی داشته باشد ، بلكه همراه با آن بايد واقعيت هاي سياسی 
 درك كرده و سياست هاي منطقه يی  و جهانی را بداند . 

ز اصوص بايد مشكالت اقليتهاي وطن خود و ساير دول جهان را بداند و بخ
 مشكالت اقليتهاي مسلمان در ساير سرزمينها آگاه باشد . 

بی بخو سياسی , مكاتب سياسی و سياستهاي جاري بر جهان را افكار مختلف
  بداند و تأثيرات منفی و مثبت آن را بر حركت اسالمی تشخيص كند .

ند !! و يافشانه بدعوتگر به اين بخش ثقافت خيلی ضرورت دارد تا مبادا در بحر دا
 در شوره زار نهالشانی كند !! چه زمين شوره زار سنبل برنيارد .

 سالمیاركت ياري از قضاياي مهم كه تأثير بزرگی )منفی يا مثبت( بر حدر بس
توي رباب فاانب دارد می بينيم كه فتوا هاي مختلف و احيانا متعارضی است كه از ج

رديده و قسيم گتاصم ارائه ميگردد و مردم نيز با پيروي ازين فتواها به گروه هاي متخ
وا اجع فته مربكنند . اگر با حسن نظر هر گروهی به فتواي دلخواه خود استناد مي

ف در السبب اين اخت نگريسته و نيت هاي مخفی در وراء اين فتوا ها را مشبوه ندانيم ,
آن  داد بهك تعيفتوي را فقط در كمبود فهم سياسی و شناخت واقعيت ها ميدانيم كه 

لماء از عي عداددسترسی دارد ولی گروه ديگر از آن بيگانه ميباشد درين صورت كه ت
 ؟يگردد مذير چگونگی مصالح شرعی را نميدانند , فهم سياست شرعی چگونه امكان پ

بنابرين الزم است كه دعوتگران مطالعة عميقی درين موضوعات داشته تمام چيز 
هايی را كه به فهم سياسی كمك ميكند بخوانند , كتب و ياد داشتهاي سياسيون و 

ه اخبار و تحليل هاي سياسی اهتمام داشته باشند و دانشمندان سياست را مطالعه كنند ب

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
89 

 در مورد خودش گفت : رضی اهلل عنهخود را به مرحلة برسانند كه عمر 
 “ لست بالخبء و ال الخبء يخدعنی ” 
 “ ند يتواناده مدمن انسان فريبكار نيستم و نه فريبكاران و شاطران مرا فريب ” 

ه توطئ وازي ی ميماند كه در دسيسه سدر غير آن تمام جهان در گرو كسانی باق
هاي گرگ گري مهارت دارند و شب و روز برضد اسالم دسيسه ها ميسازند و چون

 د .يبرنممكار لباس چوپان را پوشيده و رمه را بنام چراگاه به كشتار گاه 
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 :ويژگی هشتم 

 

 هميشه در پي تربيت نفس خود ميباشد
 
يت و ت تربميكوشد تا نفس خود را تحمسلمان دعوتگر دائما و به شكل مستمر 

دگی انب زنم جوتهذيب قرار دهد و مطابق يك برنامة تربيوي منظم و متكامل كه تما
و گرفتاري هاي  خود ميپردازد نه طول حياتدر آن رعايت گردد , به تربيت و تزكية

 ود . وميش زندگی سبب فراموشی آن ميگردد و نه يك جانبی بر جانب ديگري غالب
 عين حال از فيض داشته هاي معنوي خود برديگران ميباراند . در 

ربيت از ت د كهاگر چه در سالهاي اخير مجموعة از كتابها درين ساحه عرضه گردي
بت يدة مثك پداسالمی , نشان ها , اهداف و وسائل آن سخن ميگويد. كه اين خود ي

ی ظر هاينالف هم اختدر بخش تربيت ميباشد . ولی بدون شك در مسألة تر بيت هنوز 
داده  بيشتر بلورتوجود دارد كه صدور اين كتابها با نظريات متفاوت ، اين قضيه را 

 جوانب مختلف آنرا توضيح ميدهد . 
حث و حت بتقبل از آنكه قضية مناهج و برنامه هاي تربيتی حركت اسالمی را 

ئه ان ارالمانمناقشه بگيريم الزم است كه توضيح مختصري در مورد قضاياي مهم مس
يرا شناخت زتيم ؟ يايسكنيم تا بدانيم كه امروز ما در كجا قرار داريم و در كجا بايد ب

 د . رت گيرء صوذاتی بايد قبل از ترسيم پالن باشد و شناخت مرض قبل از تعين دوا
مراض كه ا يدهدمهمين مناهج است كه فرد مسلمان را ميسازد و اين اهليت را باو 

ر امر از ه در مراحل مختلف خود معالجه كند , پس می بايد قبلامت اسالمی را 
 ديگري اين سؤال مطرح گردد كه امروز قضاياي مهم مسلمانان چيست ؟

  :مهمترين قضاياي جهان اسالم 
جهان اسالم در مرحلة زندگی دارد كه ميتوان آنرا مرحلة بی وزنی ناميد يعنی 
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بيشماري داشته مهمترين نقاط استراتيژيك باوجود اينكه وسعت جغرافيايی و ثروتهاي 
را در اختيار دارند , شهروندان آن بيشتر از چهارم حصة نفوس دنيا را تشكيل ميدهد , 

كه هنوز هم تحت اشغال قرار دارند , اكثر  به استثناي بعضی مناطق مانند فلسطين
ی را در مناطق اسالمی علی الظاهر از استقالل سياسی برخوردار بوده و كرسی هاي

مجمع ملل متحد اشغال كرده اند باوجود تمام اينها هنوز هم تحت تأثير بيگانه ها قرار 
 داشته از نواحی مختلفی دنباله رو ديگران است . 

لشكر هاي تبشيري )مبلغين بسوي عيسويت( هنوز هم در طول و عرض 
بشرين م ئيسرسرزمينهاي اسالمی موجود اند و اساس كار شان همان قاعدة است كه 

 :در كنفرانس جهانی تبشير منعقدة القدس اعالن كرد و گفت “ زويمر”
نيد وال كينرا ساز من مپرسيد كه چه تعداد مسلمان را نصرانی ساختی ؟ ولی ا”  

  “كه امروز چه تعداد مسلمانان بر ضد اسالم كار ميكنند 
يجاد اة در دازناساالنه ميليارد ها دالر به حساب اين لشكر فرو ميريزند كه تا 

 ا براهرايی گروهكهاي اسالم دشمن مؤفق گرديده و گاهگاهی بر ضد مسلمين حركته
می ي اسالر هاو هيچ فرصتی براي بوجود آمدن استقرار و امنيت در كشو می اندازند

نگهاي ودان و جسجنگ هاي جنوب “ , نايجيريا”در “ بيافرا”نميدهند . يقينا جنگهاي 
 يباشد . ممينها يت هنان , قبرص , چاد و ساير جنگ ها نتيجة فعالهند , اندونيزيا , لب

عمار و نشر ود استوج از آنجاييكه تبشير از مهم ترين پايه هاي استعمار صليبی بوده و
سايلی ومترين ز مهاعقايد آنرا تضمين ميكند , نظام تعليم و تربيه در تمام مراحل آن 

از  ادي راي زيبر آن كرده و كاميابی ها است كه مبشرين صليبی بيشترين اعتماد را
ميابی هها كانشگاهمين طريق بدست آوردند . آنها از طريق معاهد ، انستيتوت ها و دا
 ود . بعاجز  ق آنهايی را در جهت مسخ اسالم بدست آوردند كه قوت نظامی آنها از تحق

هنگی در ساحه به دنبال تبشير , استشراق به صحنه وارد شد تا خاليگاه ثقافتی و فر
را پر سازد . تا جاييكه كتابخانه هاي اسالمی تا عصر حاضر از فرآورده هاي فكري 
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طبقة بود كه با روح استشراق زنده بودند . در ساية اين مسخ فرهنگی بود كه افكار 
ويرانگر ضد اسالمی انتشار يافت تا ارزشهاي باقيمانده اسالمی را از بين برده و افكار 

 غرب را در جاي آن قرار دهد .  سيكوالريستی
تباط يل اروسا واين افكاري بود كه انستيتيوتها , دانشگاه ها ، مراكز تربيوي 
قابل  واآشنا مر ناجمعی ما نشر آنرا بعهده گرفت و تا آن جايی پيشرفت كه اسالم به 

ه آن شدن ب نسوبطرد از جامعه تبديل گرديد و حتی افراد تعليم يافته و مثقف از م
 واصب غخجالت ميكشيد . نتايج اين انهزام فكري همانگونة شد كه قوت هاي 

ري يچ برتهگري استعمارگر ميخواستند و مسلمانان كه امت واحدي بوده و يكی بر دي
بل از قنگی جز به تقوا و عمل صالح ندارند , اكنون در جستجوي ميراث هاي فره

امی كه از تی اقوحد و اهليت خود افتادناسالم بر آمده و هر كدام به دنبال آثار دورة ج
ا هر ردند تزي كاين نوع ميراث ندارند , برايشان ميراث و تاريخی ايجاد و جعل سا

ايی ن بجقوم به ميراث هاي قومی خود افتخار كرده بسوي آن دعوت كنند و سخ
ي ري براا خطررسيده كه اين دولت گونه هاي كوچك ، انديشه و تصور جهانی اسالم 

 ن جغرافی و ملی و قومی خود ميپندارند . كيا
ده و وط كری سقدر ساية ظلمتبار چنين افكار انحرافی و وارداتی ، خالفت اسالم

اين  كدامممتلكات آن به دولتهاي كوچك متخاصم و متحارب تقسيم گرديده و هر
 دولتها در محور يكی از قدرت هاي طاغوتی بگردش در آمدند . 

ياسی هضت سونه نضعيف و محكوم قادر به براه اندازي هيچ گطبيعتاً اين دولتهاي 
تهاي د , قويافت, اقتصادي و علمی نميباشند و اگر احيانا بفكر اينگونه تحركات ب

 رحدي و, س استكبار جهانی بحركت در آمده مشكالتی را در اوضاع سياسی , فكري
 رگردد. روي ب الهدنب منطقه يی بر سر راهش ايجاد ميكند تا دوباره به كابوس وحشت و

رده سيم كك تقهمچنانكه مليت گرايی و فكر قوميت ، مسلمانان را به اجزاء كوچ
قسيم ختلف تان ماست , اختالفات مذهبی و فكري نيز مسلمانان را به فرقه ها و ادي

 كرده و يكی فتواي كفر ديگري را صادر مينمايد ! 
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ن قانو ر درمی را گرفت و اگقوانين سيكوالريستی ساختة غرب جاي شريعت اسال
يا  و“ ست ااسالم دين رسمی دولت ” اساسی اين كشور هاي كوچك موادي از قبيل 

اشيدن پمثابة بديده ميشود ، تمام آنها “ شريعت اسالمی يگانه مصدر قانون است ”
ينت خاك بچشم مردم بوده هيچ ارزش عملی ندارد و فقط براي اينست كه ز

 ن هاي اين دولتها باشد . عوامفريبانة براي قانو
 يده وگرد روابط اجتماعی سيكوالريستی و بيدينی در حيات اجتماعی ما داخل

 انوادهخردن كنغمه هاي بنام آزادي زن هرجا بگوش ميرسد كه هدف اصلی آن ويران 
 و از بين بردن تهداب هاي جامعة اسالمی ميباشد . 

صاد ه اقتانی ب, مانند بانك جهدر بخش حيات اقصادي , بانك هاي مبتنی بر سود 
عی در بع طبيمنا ما حاكم گرديد كه در اثر آن تمام ثروتهاي مادي ما ضايع گرديد و

 اكثر مناطق به يكی از اسباب مصيبت و بد بختی ما تبديل گرديد . 
 مه رامسل اين است فشردة اوضاع حاكم بر مسلمانان , اوضاعی كه شخصيت امت

ل ي تبديقدارشخصيت مسلمان را به چيز بی ارزش و بی م مسخ كره و امت اسالمی و
ه كمتی اكرده است كه بمشكل ميتوان آنرا به امت اسالمی منسوب ساخت , آن 

 هميشه سربلند و عزتمند زيسته است . 
ه اعاد ت رااگر حركت هاي اسالمی ميخواهند كه وحدت و اصالت اسالمی اين ام

ر دنند , كازي سم و ارزشهاي اسالمی اش باز كنند و شخصيت آنرا بر اساس دين اسال
ام اين ايد تم, ب حاليكه بر نامه ها و دستور العمل هايی براي اين كار وضع ميكنند

ند و اگر برنامه در نظر داشته باشامراض را كه جسم امت اسالمی بر آن مصاب است ,
 ك جانبي جةهاي تربيوي جهت رسيدن به اين هدف ، ناقص و جزئی بوده و به معال

مل ت كامصروف و جوانب ديگر را فراموش كند , به هيچ صورت در ساختن شخصي
ي از سازية باسالمی امت مؤفق نميگردد . شخصيتی كه بتواند نقش خود را در عمل

 حيات اسالمی اداء كند . 
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 فعلی وضاعابنابرين كسانيكه در پی ايجاد تغير در امت اسالمی هستند بايد 
نرا سايل آمام مصورت دقيق و با چشم واقعيت بين مطالعه كرده و تمسلمانان را به 

ر شخص دتغير  يجادابفهمند . و اگر اين فهم دقيق را نداشته باشند , او كه اصال در 
 خود عاجز است ، نميتواند كه در جامعه تغيري ايجاد كند . 

ند از ارت ان عبآتربية اسالمی بايد كيان و عزت مسلمان را اعاده كند كه اسباب 
و  قتصادياناء بعلم ، معرفت و بلند بردن توانايی فكري و عقلی ، درايت سياسی , 
ب ام جانستحكبناي اجتماعی ، بدست آوردن قوت وتمام وسايل كسب قوت و بناء و ا

يزي بيتی چي ترروحی ، ايمانی و اخالقی است و بدون اين حركت متكامل، برنامه ها
يگر دشهاي كه يك بخش را به معالجه ميپردازد و بخجز معالجات سطحی نميباشد 

 حيات را اهمال ميكند . 
مت اصالح و ا بنابرين ميتوان گفت و تأكيد كرد كه ؛ كسيكه متصدي ايجاد تغير

 ميشود بايد خود را پابند چنين برنامة تربيتی كامل بداند . 
ولی  د ,نتربيت اگرچه در اهداف اساسی و كلی خود خط واحدي را دنبال ميك

و  يتواندموده باهداف مرحله اي و تاكتيكی آن نسبت به شرايط زمان و مكان مختلف 
می اسال مطابق ضرورتهاي امت در عصر حاضر طرح ميگردد . بر سبيل مثال امت

سی دف اسارا هميخواهد كه فلسطين را از اشغالگران يهودي آزاد سازد و آزادي آن
ه هاي و شيو ربيتهداف هاي كوتاه مدت , وسايل تتربيت خود قرار داده است . حاال ا

اي شيوه هوبيت تربيتی اين امت براي رسيدن به اين هدف كلی با اهداف و وسايل تر
 تربيتی يك امت قوي و مستقر كامال متفاوت ميباشد. 

صر با ع مگامهو با اختصار ميتوان گفت ؛ عمل تربيوي مؤثر و فعال همانست كه 
الجه ا معبق اوضاع امت باشد . مشكالت و نقاط ضعف آنرخود حركت كرده و مطا

كان ان و ما زمنموده و فرد مسلمان را چنان تربيت كند كه شخصيت كامل داشته و ب
 خود متفاعل باشد . 
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 اسالمي : ۀمميزات تربي
يل ارد ذر مودتربية اسالمی داراي ويژگی ها و خصوصياتی است كه ميتوان آنرا 

 خالصه كرد :
يت اسالمي به ساختن انسان ـ ترب 1

 صالح توجه دارد : 

مت ه خدبتمام مكاتب فكري و تربيوي در پی تربيت شهروندان صالح اند كه 
د و گ بگيرش رناوطن خود بپردازند و اخالقيات ايشان همراه با مصالح قومی و ملی 

 لو به حساب ديگران باشد. 
اقت در , صد عهدبی مانند وفا مثال اگر بريتانيا درك كند كه بعضی ارزشهاي اخالق

وندان ند شهرميك تعامل , و عدم جعل كاري در توليد و غيره مصالح وطن شانرا تأمين
ه باشند. م داشتد سهآن به اين ارزشها پابندي نشان ميدهند تا در تأمين مصالح وطن خو

 رانلح ديگمصا و اگر مصالح بريتانيا درين باشد كه شهروندان آن دروغ بگويند بر
ذاي غواء و درده تجاوز كنند و دست به اشغال ديگران بزنند , در تجارت فريبكاري ك
را نيز  ين كارانها فاسد شده را بفرستند و باآلخره خون ملت هاي ديگر را بنوشند , آ

هر جايی  كه در اند ميكنند در حاليكه از ديدگاه انگليس ها آنها انسانهاي با اخالقی
 ان عمل مينمايند . براي تحقق مصالح وطن ش

ا را صلحتهبق ماسالم ازين دوگانگی در اخالق و ارزشها بيزار است و اخالق مطا
ت و مدن استيك  نمی پذيرد . زيرا از ديدگاه اسالم اخالق يك ارزش ايمانی و پاية

نا برين باشد . بكه  مسلمان در هر شرايط و ظروف به آن پابند ميباشد , نتايج آن هرچه
يدهد . نجام مايانت خبا مسلمان خيانت ميكند و نه با كافر معاملة بر اساس مسلمان نه 

و اگر  .اشد مسلمان در وطن خود هم صادق است و در خارج از وطنش نيز صادق ميب
ا درست سالم راكه  مسلمانی را مشاهده كنيم كه پابند اين اصول نميباشد بايد بدانيم

 ربيت ويح تاست كه او را به صورت صح نفهميده است و جهتهاي تربيوي نتوانسته
 تزكيه كند . 
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ابر در و بر ساويمراكز تربيت اسالمی سالم و موفق همانهايی است كه نمونه هاي م
دد ان متعشوام ارزشهاي اخالقی تقديم ميكند , اگرچه رنگهاي شان مختلف است , اق
ادر و هم بر ه بااست و مصالح متباين دارند ولی در اخالق اسالمی با هم يكرنگ بود

 برابر ميباشند . 
ـ تربيت اسالمي، كامالً رباني است  2

 : 

ده تأثير يت بوترب جانب الهی و ايمانی بودن تربيت اسالمی از مهم ترين جوانب اين
اختن انسان س, خيلی عميق و خطير درين راستا دارد زيرا اولين هدف تربيت اسالمی

 مؤمن است . 
 لكهنها يك دعواي محض و يك سخن مجرد نيست بايمان در بينش اسالمی ت

واطف عبه , دازدحقيقتی است كه شعاع آن به ژرفاي عقل نفوذ كرده به قناعت آن ميپر
بحركتش می  ی كردهفشانانسانی تأثير گذاشته و آنرا فعال ميسازد , بر ارادة انسان نور ا

 م كه آورد تا سبب حركت ديگران شود . و چنانچه در روايات ميخواني
 1“ ايمان آنست كه در قلب مستقر شده و عمل آنرا تصديق ميكند ” 

 ميفرمايد : جل جاللهو اهلل 
 ازب او رسول و اهلل به اند كرده يقين كه اند آنهايی كامل مؤمنان كه نيست اين جز ”
 جماعت اين ، اهلل راه در خود نفسهاي و خود مالهاي با كردند جهاد و نياوردند شك

 “ گويان راست ايشانند
ايمان مطرح در بينش اسالمی ، يك معرفت ذهنی محض , مانند معرفت متكلمين 
و فالسفه نمی باشد و نه هم يك ذوق روحی صوفيانه است و نه هم يك سلوك مجرد 

ايمان متشكل از مجموع اينها و تعبدي مانند سلوك زهد پيشگان و نساك است بلكه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ري روايت كرده استـ مصنف ابن ابی شيبه از قول حسن بص  1
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سالم از افراط و تفريط بوده از ايجابيت و مثمريتی برخوردار است كه زمين را با حق 
معمور ساخته حيات انسانی را مملوء از خير می سازد و انسان را به سوي رشد و 
تكامل هرچه بيشتر ميبرد . پاية اساسی در تربيت اسالمی ساختن قلب زندة است كه 

اميد اهلل تبارك و تعالی پيوند داشته به لقاء او و حساب و عدالتش يقين داشته باشد ,با 
 رحمت او را داشته از عقاب او در خوف باشد . 

مام تح شود بدانيد كه در جسد انسان پارچه گوشتی است كه اگر صال” يعنی : 
  “ب است لن قجسد به سوي صالح می رود و اگر فاسد شد تمام جسد فاسد ميشود و آ

عالی تر او انوا و جاي نزول تجليات و جل جاللهقلب زنده و بيدار محل نظر اهلل 
 “ يند بان می تهاي  بصورتهاي تان نظر نميكند بلكه بسوي قلب جل جاللهميباشد . اهلل 

ا تيكند يش مپو آن يگانه وسيلة است كه بنده در روز قيامت به پررودگار خود 
 وسيلة نجاتش گردد .

نزد  ه استآورد روزيكه نفع نميرساند مال و فرزندان ، مگر )نجات يابد( آنكه” 
“اهلل قلب پاك را 

 تسمردة بيش ني ,انسان بدون اين چنين قلب معمور با ايمان و روشن با نور يقين 
 ا حساب كنند .زنده هاگر چه مردم او را در جملة 

ی وشنايره در كآيا كسيكه مرده بود پس زنده گردانيديم او را و برايش نوري ” 

يها تاريك ه درآن ميرود در ميان مردم مانند كسی هست كه حال آن اينست كه افتاد

 (122األنعام/) “ ز آن كه نتواند خارج شدن ا
 

اي احي وبه همين خاطر تربيت اسالمی ثقل كار خود را متوجة تربيت روحی 
ه ترقيق بشود و ان نقلوب ساخته است تا قلبها نميرد و به عمارت آن می پردازد تا وير

 آن توجه كرده است تا به قساوت و سختی گرفتار نشود .

آيا وقت آن نرسيده است به مؤمنان كه برسد قلبهاي شان از ياد كردن اهلل و آنچه ” 
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فرود آمده است از حق و نباشند مانند آنانكه داده شده است ايشانرا كتاب پيش ازين ، 

 ( 16الحديد/  )“پس دراز شد بر ايشان زمان پس سخت شد قلبهاي شان 

 
گوارا  لخی رار تمؤمن تمام سختيها را آسان ميداند , ه با اين تربيت است كه قلب

 ناچيز ا رااحساس ميكند و هر گونه عذاب را به خوشی ميپذيرد و مشقات و سختيه
  ه او باشد !!در را و اللهجل جماداميكه بخاطر اهلل  …ميداند و حتی از تمام آنها لذت ميبرد 

  قلب انسان مانند جسم او به سه چيز نياز دارد :
 ـ به وقايه ضرورت دارد تا سالم بماند .  1
 ـ به غذا ضرورت دارد تا زنده بماند .  2
 ـ و به عالج و دوا نياز دارد تا شفا يابد . 3

ا حبت بميرا زاولين چيزي كه وقاية قلب از آن واجب است , حب دنيا ميباشد . 
قين به ز آن يه اايدنيا رأس تمام گناهان و اساس تمام امراض است و يگانه وسيله وق
است و نزد م ه كهآخرت , بياد آوردن نعمتهاي الهی , مقارنه بين بی ارزش بودن آنچ

 است ، ميباشد . جل جاللهعظمت آنچه كه نزد اهلل 
             /( 61) النحل 
 “باقی است آنچه نزد شماست تمام ميشود و آنچه نزد اهلل است ”

نه و خزا زندانزينت داده شده است براي مردم محبت چيزهاي مرغوب از زنان و فر” 

ينست عت ، ازرا و نقره و اسپان داغ نهاده شده و چارپايان و هاي جمع شده از طال

را به  هم شمابر دخفائدة زندگانی دنيا و نزد اهلل است نيكو جاي بازگشت . بگو آيا 

 ار شانوردگآنچه بهتر از آنچه با شماست ، براي كسانيكه تقوا گزيدند نزد پر

يشان شد برابا شند در آن وباغهاست كه ميرود از زير درختان آن جويها ، جاويد با

 ( 15ـ  14) آل عمران/  “همسران پاكيزه و اهلل بيناست به بندگان 
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يز مقام( چ واين شهوات مادي )شهوات بطن و فرج , حب مال و حب جاه در وراء

واي هد . و يباشمخطرناكتر از آنها قرار دارد , و آن شهوات و خواسته هاي نفسانی 
 ر ميگيرد .نفس بد ترين إلة است كه در زمين مورد عبادت قرا

 (50) القصص/   

ند ميكن اگر قبول نكنند سخن ترا پس بدان )جز اين نيست( كه آنها پيروي” 

بدون  و راخواهشات خود را ، و كيست گمراه تر از آنكه پيروي ميكند خواهش خ

 (50القصص/  )  “ ئينه اهلل راه نمی نمايد گروه ستمگار رارهنمايی از اهلل ، هر آ
 

ل ج بدون شك شهوت مقام پرستی محبت سيطره و احساس برتري بر خلق اهلل
اص و ملق خوو ت , طلب شهرت و ثنا خوانی از مردم , سعی در كسب تأييد عوام جالله

ی ر و حتور و كرا كساير اين گونه امراض , وباي كشندة است كه اگر به قلبها رسيد آن
د و ر افرامنگيهالك مسيازد . متأسفانه اكثر مردم متوجة اين مهلكات معنوي كه د

انند اهري مات ظگروه هاي ميگردد نبوده و تمام سعی و تالش شانرا در نابودي مهلك
نها مام ايتكه  سرقت , زنا شرابخواري و غيره گردانيده اند البته درين شكی نيست

 ر آن كمتر و آسانتر است. سبب هالكت انسان ميگردد. ولی خط
رنامه بيادي خش زتربيت اسالمی اهتمام زيادي به جانب ايمانی و ربانی داشته و ب

ه امت ل آيندا نسهاي آنرا احتوا كرده و با دقت كامل و توجة جدي پی گيري ميكند ت
از وراء  وبوده  اللهجل جاسالمی را چنان تربيت كند كه در تمام اعمال خود متوجة اهلل 

 هيچ انتظار ديگري نداشته باشد .  جل جاللهآن جز رضاي اهلل 
ار روردگ ، پبگو نماز من ، قربانی من و زندگانی و مردن من خاص براي اهلل” 

همه اول  من از م وده اعالميان است ، هيچ شريكی نيست او را و به اين توحيد مأمور ش
 ( 163ـ  162االنعام/ )“فرمان بردار هستم 
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ش را قرار ايمانی فرزندانو هرحركت اسالمی كه در رأس اولويات خود تربية

جل هلل راه ا ا درندهد و اعضاي خود را چنان تربيت نكند كه جان , مال و وقت خود ر
ل الوالجذهلل اناچيز دانسته از خواسته هاي نفسانی خود بخاطر حصول رضاي  جالله

ا خود ر وقاتتنازل كنند , آن حركت يك حركت عقيم , بی ثمر و ناكامی است كه ا
  در كار هايی ضايع كرده است كه هيچ فائدة از آن متصور نميباشد .

كر و شا ذكر ، بصورت ميگيرد و  جل جاللهقلوب با تداوم پيوند با اهلل تغذية 
 تقويت می يابد . جل جاللهحسن عبادت اهلل 

 (56ت/ذارياال)“و نيافريده ام جن و انسان را مگر اينكه مرا عبادت كنند ” 
 

يكند يز مكاز عناصر اساسييكه تربيت اسالمی براي مؤثريت عبادت بر آن تر 
 اينها اند : 
 ـ التزام به سنت و اجتناب از بدعتها .  1
 :  كه ی ميخوانيمـ اهتمام و توجة جدي به فرايض چنانچه در حديث قدس 2

 «ْضُت َعلَْيِهُ  ا اف ْتَ رَ  ِمَّ َلَّ إِ َوَما تَ َقرََّب ِإَلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ » ... 
 (  رضی اهلل عنه)صحيح البخاري ، عن أبی هريره                                                

 فرض ه بر وينزديكی حاصل نميكند بنده ام به چيزي بيشتر از آنچه ك” 
 “گردانيده ام 

 ـ ترغيب به نماز جماعت .  3
 :  ـ ترغيب به نوافل چنانچه در ادامة حديث فوق الذكر ميخوانيم 4
  أُِحبَّهُ( َّتَّ ِل حَ َوَما يَ زَاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإَلَّ ِِبلن ََّوافِ » 
 “يدارموست مرا د بنده هميشه با اداي نوافل به من تقرب حاصل ميكندتا آنكه او” 
  جل جاللهـ ترغيب به مداومت به ذكر اهلل  5
 (41)األحزاب/ چ جئ       جئ ي ي ی ی ىئ ىئ چ
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  “اي كسانيكه ايمان آورده ايد اهلل را بسيار زياد ياد كنيد ” 
 دعاءتكبير , ,ليل و بهترين ذكر تالوت قرآن است و بعد از آن تسبيح , تحميد ، ته

 ميباشد .  صلی اهلل عليه وسلميامبر , استغفار و درود گفتن به پ
را  الجیعدر صورتی كه قلوب مرتكب خطاء گرديده و از راه راست منحرف شد 

 و هتوبة خالصان كه بخاطر كسب شفاء ضرورت دارد , عبارت از توبه و استغفار است .
ن ، ی به آتياباستغفار صادقانه عالج تمام بيماري هاي قلبی است و يگانه راه دس

و  ادقانهاس صس گناه و ترس از عقاب پروردگار است و بنده بايد با اين احساحسا
 روي بياورد . جل جاللهعبوديت كامل و تذلل و اعتراف بسوي اهلل 

حم ما ر ا و برری ما اي پروردگار ما ! يقيناً ما برخود ظلم كرديم و اگر مغفرت نكن” 
 ( 23) األعراف/   “نكنی ما حتماً از زيانكاران خواهيم بود 

 
ل از  و قبت اوالآنكه وظيفة خيلی مهم تغير را بعهده گرفته اس …و مسلمان داعی 

 كند . غاز ميآكمل هر كس ديگري به تغير آوردن در خود مطابق برنامه و منهج ربانی م
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 : ويژگی نهم

 

 
 بر ذكراهلل مداومت و
 از لغو اجتناب ميكند

 
ُت رَُسوَل يَ ُقوُل َسَِعْ  عليه وسلم صلی هللا َّللَِّ ِل اِبًَلِل ْبِن اْْلَاِرِث اْلُمَزّنَّ َصاِحَب رَُسو  َعنْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ِإنَّ أَ  َغ ْن ِرْضَواِن اَّللَِّ َما يَظُنُّ َأْن تَ ب ْلُ ُم ِِبْلَكِلَمِة مِ لَيَ َتَكلَّ  ُكمْ َحدَ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ لَهُ َِبَا ِرْضَوانَهُ إِ َما ب َ   يَ َتَكلَُّم ِِبْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اَّللَِّ ِإنَّ َأَحدَُكْم لَ وَ يَ ْلَقاهُ  ْومِ ي َ ََل لََغْت فَ َيْكُتُب اَّللَّ

 ( مذي)جامع التر« ْلَقاهُ طَهُ ِإََل يَ ْوِم ي َ َِبَا َسخَ  ْيهِ َعلَ  َما يَظُنُّ أَْن تَ ب ْلَُغ َما بَ لََغْت فَ َيْكُتُب اَّللَُّ 
 ست كهاوايت ر صلی اهلل عليه وسلماز بالل بن حارث مزنی صحابی رسول اهلل ” 

ا سخنی را از شم  يكیشنيدم كه فرمود : يقيناً صلی اهلل عليه وسلمگفت : از رسول اهلل 
ن ه اكنوسد ككه در آن رضاي اهلل است ميگويد و گمان نميكند كه به آن درجة بر

القی ا او مبزيكه رضايت خود را برايش مينويسد تا رو هجل جاللرسيده است ولی اهلل 
ست هفته انهلل اميشود ) روز قيامت( و يكی از شما سخنی را ميگويد كه در آن غضب 

ه سبب ب جالله جل و گمان نميكند كه اين كلمه به آن درجة از اهميت باشد ، ولی اهلل
 “ ميشود  آن خشم خود را به آنشخص مينويسد تا روزيكه با او مالقی

 انواع مجالس : 
نكر می از ف نهمجالس به طور عموم دو نوع است ، يكی مجالس ذكر , امر بالمعرو

 زندگی ين وو تالشی براي كسب رزق حالل است كه هر انسان براي پيشبرد امور د
 د و يايگويمدنياي خود به آن ضرورت دارد . درين گونه مجالس حتماً سخن نيكی 

فقط  وسازد ميدهد و مسايل مربوط به دنياي خود را اصالح ميعمل صالحی انجام 
 ميباشد .  جل جاللهچيزي ميگويد كه مورد پسند اهلل 
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م   رد هگو ديگري ، مجالس كالم و سخنی است كه مردم بخاطر گفتن سخنانی 
 .می آيند البته  كمی ازين سخنان نيكو و اكثر سخنان فضول ميباشد 

ن نَّْجَواُهْم إاِلَّ َمنْ  ْو  أَْو َمْعُروٍف أَ بَِصَدقَةٍ  َمرَ  أَ الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر م ِ

ِلَك ابْ إِْصاَلحٍ بَْيَن النَّا
ٰ
تِيِه  فََسْوَف نُؤْ ْرَضاِت َّللاَِّ مَ اَء تِغَ ِس ۚ َوَمن يَْفعَْل َذ

ا ا َعِظيما  (114النساء/) أَْجرا
ه ه صدقنيست خيري در بسياري از سرگوشی هايشان مگر آنكه كرده است ب” 

 “دادن و اصالح بين مردم 
 اگر از چنين افراد سوال كنيم كه به چه كاري مصروف هستی ؟ 

ی مد را قت خواين سخنان به تسلی خود پرداخته و ودر جواب ميگويد : با گفتن 
 گذرانيم ! 

 حيات مايةچگونه وقت گذرانی كرده و آنرا ضايع ميسازد ؟! وقت عبارت ازسر
وده ، ان بيهشنان است !! با چه امري خاطر خود را تسلی ميدهد ؟ در حاليكه اكثر سخ

 فضول و حتی گناه است . 
خر د تمسمور ديگران عرض و آبروي آنها را درين گونه مجالس با نكته چينی بر

  …قرار ميدهند و ميگويند : فالن چنين كرد و چنان گفت و 
ضوء ان وتابن سيرين ميگويد : مردي از انصار بر مجلسی گذشت و گفت تمام 

 وضويی ب بیكنيد زيرا اكثر سخنانی كه ميگوييد بدتر از نجاستهايی است كه سب
 ميشود ! 

 ود . ميش سبب عداوتها , دشمنی ها و گناهان و تجاوزات و گاهی اين سخنان
تمام آن اعتراضات ناحقی را “ مراء”يايكی با ديگري به جدال ناحق ميپردازد . 

گويند كه بر كالم ديگران صورت ميگيرد تا خلل و كمبودي آنرا در لفظ , معنی و يا 
شكست دادن  مقصد و هدف آن ظاهر سازد . و مجادله عبارت از عاجز ساختن و

ديگران با وارد كردن قدح و جرح در كالم و و نسبت دادن جهل به او . سبب اصلی 
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تمام اين اعمال خود بزرگ بينی ، اظهار علم و فضيلت و هجوم آوردن بر ديگران با 
 اظهار نواقص آنها ميباشد . 

آن  ر درامروز اكثر مجالس مردم از همينگونه است , مراء است كه هيچ خي
  …ن اشد يا جدالی است بخاطر ظاهر ساختن علم و فضل خود بر ديگرانميب

قی اخال درين مجالس است كه وقار و حيثيت انسان ضايع گرديده و ارزشهاي
 می فرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمزير پا ميگردد . رسول اهلل 

 رضی هللامسند اَحد عن أيب امامة «)َل وا اْْلَدَ أُوتُ  َما َضلَّ قَ ْوٌم بَ ْعَد ُهًدى َكانُوا َعلَْيِه ِإَّلَّ » 
 (عنه

 ه جدلبينكه اهيچ قومی گمراه نشدند بعد از هدايتی كه بر آن بودند ، مگر ” 
 “ پرداختند 

 و در حديث ديگري می فرمايند : 
اْلَكِذَب َوُهَو َك  َوَسلََّم َمْن تَ رَ  َعلَْيهِ اَّللَُّ  لَّىصَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ » 

َوَسِطَها َوَمْن َحسََّن ُخلَُقهُ بُِنَ  قٌّ بُِنَ لَهُ ِف َوُهَو َمُِ  رَاءَ ْلمِ َِبِطٌل بُِنَ لَهُ ِف رََبِض اْْلَنَِّة َوَمْن تَ َرَك ا
  )جامع الرتمذي (« لَهُ ِف أَْعًَلَها 

 سلموليه ع صلی اهللروايت است كه گفت : رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز انس ” 
ت ارة جنر كندفرمودند : كسی كه دروغ را ترك كند در حاليكه آن باطل است خانة 

خانة در  شد ،برايش ساخته ميشود و كسيكه مراء را ترك كند در حاليكه به حق با
قام مرين توسط جنت برايش ساخته ميشود وكسيكه اخالقش نيكو شد خانة دربلند 

 “جنت برايش ساخته ميشود
ين ن بر ددشاجالس دعوت اسالمی كسانی را مشاهده ميكنيم كه بگمان خوحتی در م

دال اء و جه مرباهلل غيرت ميكنند , آنها قضاياي خاصی را حفظ كرده فضاي مجلس را 
 خورداری برپر ميسازند در حاليكه صحيح بودن و غلط بودن آن از هيچ گونه ارزش

 .  دنها مشغول ميسازننميباشد , ولی آنها اوقات خود و ديگران را به آ
 .ورد مراء سبب قساوت قلبی گرديده كينه ها و دشمنی ها را بوجود ميآ
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“ ارد ند جل جالله اين جدال ها هيچ ارتباطی با د ين اهلل” مالك بن انس ميگويد : 
 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمو رسول اهلل 

ُ َعن َْها(ا،َعْن َعائَِشةَ رَِضَي  صحيح البخاري) «ُم صِ  اْلَْ ِإنَّ أَبْ َغَض الر َِجاِل ِإََل اَّللَِّ اْْلَلَدُّ  »  َّللَّ

 “د ميكن ر شدتيقيناً مبغوض ترين انسانها نزد اهلل آنست كه در دشمنی بسيا” 
 سلف صالح ما هميشه چنين وصيت ميكردند كه : 

هيچ  ازد ،از خصومت و جدال پرهيز كنيد ، زيرا خصومت دين را نابود ميس” 
 “  است متقی و پرهيزگاري در دين اهلل به جدال و مخاصمه نپرداخته انسان

اهلل  ر ديندانی و در پی همين جدال ها و مناقشات بيهوده و بيمفهومی كه هيچ مك
رادي ه و افرديدگندارد , انشقاقها و انشعابات زيادي در صف دعوت ايجاد  جل جالله

 داشتند .  ضايع گرديدند كه مردم گمان نيكی نسبت به آنها
يگيرد و مدشنام و بدزبانی هاي زيادي صورت در مجالس كالم ، فحش گويی ,

,  اع كندد دفاحيانا شخصی در بحث روي قضيه اي برحق بوده و ميخواهد از نظر خو
رد  او را اضاتولی زمانيكه در بحث و اخذ و رد نظريات جانب مقابل پرداخته اعتر

ار را بك نندةزو دشمنی ميرود و كلمات سخت و  ميكند , بطور ناخواسته بسوي عناد
كه  يشودممی برد و حتی به دروغ پناه ميبرد و در اكثر اوقات شدت غضب سبب 
درين  دد .قضية مورد بحث فراموش گرديده و موضوع به خصومت و دشمنی مبدل گر

كه  واهدصورت قضية حق و باطل به جدال شخصی مبدل گرديده و هر دو طرف ميخ
 ب مقابل خود غلبه حاصل كند . بر جان

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
َ ََّل ُيُِبُّ الْ »  ُكْم َوالُْفْحَش فَِإنَّ اَّللَّ  « حَُّش ََّل الت َّفَ َش وَ ُفحْ ِإَيَّ

 ( رضی هللا عنهن عمرو بعن عبدهللا  ،)مسند اَحد                                              
ی را حش گويفگويی پرهيز كنيد زيرا يقيناً اهلل فحش گويی و عادت از فحش ” 

 “ “دوست ندارد 
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 همچنان ميفرمايند :
ُن ِِبلطَّعَّاِن َوََّل َم لَْيَس اْلُمْؤمِ ْيِه َوَسلَّ  َعلَ َّللَُّ اعن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى » 

 ه()متفق علي« ِذيِء اللَّعَّاِن َوََّل الَْفاِحِش َوََّل الْبَ 
 ه وسلم عليلی اهللصروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود ” 

   “فرمودند : مؤمن طعن گوي ، لعنت گوي ، فاحش و بد زبان نميباشد 
ُهَو ُدوّن ْوِمي يَْشتُُمِن وَ ٌل ِمْن ق َ  رَجُ َّللَِّ َعْن ِعيَاِض ْبِن َِحَاٍر قَاَل قُ ْلُت ََي رَُسولَس ا» 

 )مسند اَحد(«   َذَِبِن َهاتَ رَاِن َويَ َتَكااََنِن يَ ت َ ْيطَ ِن شَ َعَليَّ َبٌَْس َأْن أَنْ َتِصَر ِمْنهُ قَاَل اْلُمْستَ بَّا
 ی اهللصلهلل اروايت است كه گفت : به رسول  رضی اهلل عنهاز عياض بن حمار ” 

ا در كه آنهالييدهند در حعرض كردم كه ، كسانی از قوم من مرا دشنام م عليه وسلم
ه و جواب م گرفتنتقاامرتبة كمتر از من قرار دارند ، آيا اشكالی دارد كه من از آنها 

دشنام  يگر راه يكدكفرمودند : دو شخصی  صلی اهلل عليه وسلمشانرا بدهم ؟ رسول اهلل 
 “ند يگويمميدهند همچون دو شيطانی اند كه يكديگر را دشنام ميدهند و دروغ 

عض تی بان در جريان سخنان غير مسئوالنه به لعن گويی ميپردازد و حانس
نت ه لعانسانهاي صالح درين خطاء واقع ميشود و شخصی را كه مرتكب ظلم شد

ا ، ی قضايبعض ميگويد و يا فرد معينی را بخاطر حكم نكردن مطابق احكام شرعی در
 مورد لعنت قرار ميدهد . 

 عايشه رضی اهلل عنها ميگويد :
ا مش رغال نهرضی اهلل عشنيد كه ابوبكر صديق  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 نت گوين لعلعنت ميگويد ، پس بسويش نگريسته و گفت : اي ابوبكر ! آيا صديقي
ا سه ن شانرن سخميباشند ؟ ! قسم به پروردگار كعبه كه هرگزچنين نميباشد !! و اي

 “ مرتبه تكرار نمودند
مدت يكماه در  صلی اهلل عليه وسلمشده است كه رسول اهلل در حديث صحيح وارد 

نمازش قنوت خوانده و كسانی را كه عدة از حفاظ صحابه را با غدر و خيانت در منطقة 
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به شهادت رسانده بودند لعنت ميگفت تا اينكه اين آيات سورة آل “ بئرمعونه” بنام 
 عمران نازل شد : 

 ندك عذاب يا را ايشان توبة كند قبول اهلل تا(چيزي كار ار) اختياري ترا نيست ”
  “از ايستاد . بعد از آن از لعنت گفتن ب “ اند ظالم ايشان يقيناً پس را ايشان

فت , گعنت لو آن صحابی كه زن زنا كاري را در حاليكه حد بر وي جاري ميشد 
ست كه اكرده  توبة او را منع كرده و گفت : اين زن چنان وسلم صلی اهلل عليهپيامبر 

 اگر به تمام اهل مدينه تقسيم گردد همه را كفايت ميكند . 
حد  راب موردرا چندين بار بخاطر نوشيدن ش“ نعيمان ” و صحابی ديگري را كه 

ر گاو مدد معاون”قرار گرفت ، لعنت گفت ، از لعنت گويی نهی كرده و برايش گفت : 
 “ شيطان بر عليه برادرت مباش

دادي اند را تعم زياين سخنان را بخاطر تذكير و ياد دهانی به برادران خود ميگويي
آن  وه اين برا  كه با كمال بی اعتنايی ديگران را لعنت ميگويند و زبان لعنت خود

 د ، دريگردمميگشايند , كه در نتيجة آن لعنت گويی به عادت هميشگی شان مبدل 
 “ مومن لعنت گوي نميباشد”ليكه حا

 « ُكوَن لَعَّاَنً تَ َل أُوِصيَك َأْن ََّل ِصِن قَا أَوْ َّللَِّ اَعْن َجْرُموز اْْلَُجْيِميِ  قَاَل قُ ْلُت ََي رَُسوَل » 
 ( )مسند اَحد       

  مراول اهللروايت است كه گفت : گفتم يا رس رضی اهلل عنهاز جرموز جهنی ” 
  “: ترا به اين وصيت ميكنم كه لعنت گوي مباش  وصيتی كن ! فرمودند

ادت و زين عارا  آيا دعوتگران مسلمان درين امر فكر كرده اند ؟ و آيا زبان خود
 اخالق نا پسند پاك نموده اند ؟ 

در مجالس كالم , شب نشينی هاي بی فائده و بی ثمر ميباشد . تعداد پسران و يا 
به تيپ و تعداد زيادي از كست هاي ترانه و  دختران جوان و حتی مسلمانان دعوتگر
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نشيد روي آورده و همين را ميدانند كه اين نشيد فالن است و اين از فالن است . 
درحاليكه قبالً برادران شان در قرائت قرآن و مطالعة كتب مفيد با هم مسابقه كرده و 

هاي  ميكوشيدند كه هرچه بيشتر بياموزند و تطبيق كنند و در شناخت شاخصه
حركت اسالمی و تعميق اين مفاهيم در ذهن و عمل خود و ديگران ميكوشيدند . اما 
نسل جديد دعوت هر چيزي را از فالن ترانه خوان می آموزند و از فالن مجموعه و از 

 كست هاي سرخ و زرد و سفيد سخن ميگويند . 
قلها و كه ع ديرسمما نميگوييم كه اين ترانه ها حرام است ولی به حد حرام زمانی 

ه رسول ين بارر همدقلبهاي ما را اشغال كند و تمام وقت ما را به خود اختصاص دهد . 
 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلماهلل 

ُ َعن ُْهَما َعْن النَّ »  ُ َصلَّ  ِب ِ َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ اَل َْلَْن مَيْتَِلَئ َجْوُف لَْيِه َوَسلََّم قَ عَ ى اَّللَّ
 لبخاري (اصحيح )« ادُِكْم قَ ْيًحا َخي ٌْر لَهُ ِمْن َأْن مَيْتَِلَئ ِشْعرً َأحَ 

 سلمليه وعاهلل  صلیروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عمر ” 
 “ ر گردد پز شعر انكه فرمودند : اينكه سينة يكی از شما از ريم پر باشد بهتر است از آ

است  ا سخنهانه بالذات مراد نيست , زيرا شعر و تر البته درين جا شعر و شاعري
ر پهن را ذت و كه خوب آن خوب و بد آن بد است . ولی مشغول شدن به آن و تمام وق

 كردن به آن مذموم است . 
 زيرا ناممكن ند ,پس بايد جوانان ما به مطالعه و فرا گيري امور دينی خود برگرد

م ه اگرچه مباح عب ،لاد و فرياد ها و با لهو و است كه خود و ديگران را به اينگونه د
 باشد ، دعوت كنيم . 
, مزاح بيش از حد صورت ميگيرد , و چنانچه ميدانيم مزاح و در مجالس كالم

با اصحاب و همرهانش و حتی  صلی اهلل عليه وسلمخوش طبعی حرام نيست و رسول اهلل 
موخته بودند ، ولی ممنوع آنست كه با اطفال مزاح ميكرد و اصحابش نيز اين اخالق را آ

لجام زبان را در مزاح باز گذاشته و هرچه را بر زبان آمد , حق باشد يا باطل , دريغ نكنيم 
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…  
عيان ال داحاسب اين اضافه روي , اصرار و مداومت بر خنده امر ممنوع بوده و من

 نميباشد . 
 د : كه از مدرسة نبوت فارغ شده است ميگوي رضی اهلل عنهعمر 

بی  وقدار مكسيكه زياد بخندد هيبتش كم ميشود , و كسيكه مزاح كند , بی ” 
و ردد ,وف ميگمعر معنی جلوه ميكند , و كسيكه عملی را بسيار انجام دهد . بهمان صفت

ياد زايش هكسيكه زياد سخن گويد , خطا هايش زياد ميشود , و كسيكه خطا گويی 
, و  يشوداء اش كم شد ورع و تقوايش كم مشد , حياء اش كم ميشود و كسيكه حي

  “كسيكه ورع و تقوايش كم شد قلبش ميميرد 
 كرد وده ندر روايات و تراث دينی ما حكاياتی است كه فالن شخص سی سال خن

 …آن ديگر چهل سال هيچ نخنديد و 
نديدن يرا خزتيم اين سخنان امر الزمی بر ما نبوده و اصال معتقد به صحت آن نيس

ينها اتمام  قلوب مزاح و خوش طبعی معتدل و تبسم كردن در برابر مردم و ترويحكم , 
 از امور پسنديده در دين ما ميباشد . 

 ولی امور ممنوع اينست كه : 
  . مرتكب گناه شده و باز بخنديم 
  ا شودهينی بمزاح و كناياتی بگوييم كه سبب بوجود آمدن دشمنی ها و بد  . 

 ر مملوء از مزاح بسازيم. مجالس را از اول تا آخ 

  . در حاليكه مزاح ميكنيم مرتكب دروغ گويی شويم 

 عليه لی اهللصهلل ااينها صفاتی اند كه براي دعوتگر زيبنده نميباشد . زيرا رسول 
 يگويندوغ ممزاح ميكرد و جز حقيقت چيز ديگري نميگفت و كسانی را كه در وسلم

 . تا مردم بخندند , به شدت برحذر ميداشت 
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تمام دعوتگران را وصيت كرده است كه از  رحمة اهلل عليهامام حسن البناء
جل خنديدن زياد پرهيز كنند , زيرا خنديدن زياد قلب را می ميراند و قلبی كه با اهلل 

 پيوند دارد ساكن و با وقار ميباشد .  جالله
مجالس كالم محل تمسخر و استهزاء به ديگران ميباشد و اين بدترين عادتی است 

 هيچ صورت شايستة دعوتگران مسلمان نميباشد. كه به 
بهتر از آنها باشند اي مؤمنان تمسخر نكند قومی بر قوم ديگري ، شايد كه آن قوم ” 

و نه زنانی بر زنان ديگر ، شايد كه آن زنان )كه مورد تمسخر قرار گرفته اند ( بهتر از 
 “ آنها باشند  

تمسخر ديگران به معناي توهين و تحقير ديگران و ياد كردن عيوب و نقايص آنها 
 با الفاظ و جمالتی است كه ديگران بران بخندند .

و مناسب است كه ديگران را مورد تمسخر قرار داده و با  آيا براي دعوتگر شايسته
 آنها را تمسخر نمايد ؟!گفتن كنايه ها , لمز و غمز ها

اين بود بعضی امراض مجالس كالم كه به سازمانها و افراد دعوتگر انتقال يافته و 
امراضی را باعث ميشود كه عالج آن در اكثر اوقات خيلی صعب و حتی ناممكن 

صلی بهترين عالج آن ، اجتناب و دوري گزيدن از آنها است و چنانچه پيامبر ميباشد و 
فرموده اند : آنكه در ماحول منطقة ممنوعه قدم می گذارد زود است كه  اهلل عليه وسلم

در آن واقع گردد و بدانيد كه هر پادشاهی منطقة ممنوعه دارد و بدانيد كه منطقة 
 اشد . محارم او ميب جل جاللهممنوعة اهلل 
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 :ويژگی دهم  

 
 از نفاق كامالً منزه ميباشد

 
قَاَل ثًََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه فَ ُهَو ُمنَاِفٌق َوِإْن  صلی هللا عليه وسلمَعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  

« ِإذَا اْؤمُتَِن َخاَن َصاَم َوَصلَّى َوزََعَم أَنَُّه ُمْسِلٌم َمْن ِإذَا َحدََّث َكَذَب َوِإذَا َوَعَد َأْخَلَف وَ 
 )مسند اَحد (

 صلی اهلل عليه وسلمروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 
فرمودند : سه خصلت است كه اگر در كسی باشد ، آنشخص منافق خالص است اگر 
چه روزه بگيرد و نماز بخواند و گمان كند كه او مسلمان است : چون سخن گويد 

، و چون وعده كند در آن وعده خالفی كند و چون امانتی بوي داده شود  دروغ بگويد
 “ در آن خيانت كند 

أَرْبٌَع َمْن ُكنَّ فِيِه  صلی هللا عليه وسلمَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ »ٍٍ 
 َكاَنْت فِيِه َخلَّةٌ ِمْن نَِفاٍق َحَّتَّ يََدَعَها ِإذَا َحدََّث َكاَن ُمنَاِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخلَّةٌ ِمن ُْهنَّ 

 )صحيح مسلم (« َكَذَب َوِإذَا َعاَهَد َغَدَر َوِإذَا َوَعَد َأْخَلَف َوِإذَا َخاَصَم َفَجَر 
 صلی اهلل عليه وسلمروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عمرو ” 

ست كه اگر در شخصی تمام آنها باشد ، آنشخص منافق كامل فرمودند : چهار صفت ا
است و اگر يكی ازين صفات در وي باشد در حقيقت صفتی از نفاق در وي ميباشد تا 
آنكه آنرا ترك كند ، چون سخن گويد ، دروغ بگويد ، چون عهد و پيمان كند در آن 

ی دشمنی كند ، خيانت كند و چون وعده كند در آن وعده خالفی كند و چون با كس
 “دشنام دهد 

اين دو حديث موضوع مهم و خطير ديگري را در حيات داعی و واقعيت دعوت 
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او نشاندهی ميكند. يعنی دعوتگر كه با سعی و تالش در پی ايجاد تغير در جامعه دست 
بكار ميشود و ميخواهد معيار هاي آنرا مطابق اسالم باز سازي كند , الزم است كه در 

در نفس خود و جهتگريهاي آن مؤفق بوده و كار آنرا به پايان رسانيده باشد.  ايجاد تغير
در حالت هيچ قومی تغير نمی آورد , ماداميكه آنها در نفسهاي خود  جل جاللهزيرا اهلل 

تغيري نياورند و منافق شخصی است كه ظاهر او غير از آنچه است كه ميپوشاند و 
 مخفی ميدارد . 

ی ميدارد , تكذيب مبادي و اصول ايمان باشد چنين شخصی اگر آنچه را كه مخف
منافق خالص است و حكم او در آخرت مانند حكم كافر بوده و حتی عذاب سخت 

 تري برايش داده ميشود . 
 (145)النساء/ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

يابی برايشان هر آئينه منافقين در طبقة زيرين آتشند از دوزخ و هرگز نمی ” 
 “  مددگاري 

باشد , او كسی است  جل جاللهواگر آنچه را می پوشاند غير از كفر ورزيدن به اهلل 
كه در وي عاليم نفاق بوده و منافق عملی خوانده ميشود و نفاق عملی از بزرگترين گناهان 

 است. 
 عاليم و صفات منافق : 

  : قلب مريض دارد 

عذاب  نراستدر قلبهاي شان مرض است پس اهلل افزود بر مرض ايشان و ايشا” 
 “ دردناك به سبب آنكه دروغ ميگفتند 

 : در زمين فساد ميكند 

يلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِ    حُونَمُصْلِ حْنُنَمَا إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا

 اءُ فَهَ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ
 
 لَّا كِنۗ  وَلَ السُّفَهَاءُ هُمُ مْ إِنَّهُ أَلَا ۗ

 (12ـ  11البقره / )يَعْلَمُونَ 
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 ما كه نيست ناي جز گويند ، زمين در مكنيد فساد كه برايشان شود گفته ونچ و ”
 مگر اند نانگيزا فساد ايشان محض آئينه هر كه باشيد آگاه ، كارانيم اصالح

 “( ندارند شعور) نميدانند

  : مؤمنين را سفيه و نادان ميخواند 

 مردم اند ردهآو ايمان طوريكه بياوريد ايمان كه بايشان شود گفته هنگاميكه”
 كه باشيد گاهآ ، بيخردان است آورده ايمان طوريكه بياوريم ايمان آيا گويند
 “نميدانند مگر اند بيخردان خود ايشان

 : در دشمنی خيلی لجوج است 

 ندگانیز بارة در او سخن ترا آرد می شگفت به كه كسيست مردم از بعضی ”
 در نچهآ بر را اهلل ميگرداند گواه و(  ايمانداري و صداقت به تظاهر نگاه از) دنيا

 از رددگ باز حينيكه و است ستيزندگان ترين سخت او حاليكه در اوست قلب
 را جانور و تكش كند هالك و اندازد براه فساد زمين در تا ميكند سعی تو پيش

 “ را فساد ندارد دوست اهلل و

  د:يباشمبا كفار دوستی نموده و در انتظار فرصت بر عليه مسلمانان 

 ميگيرند كهآنان ، دردناك عذاب ايشانراست اينكه به را منافقين ده مژده ”
 “ مؤمنان از غير دوست را كافران

  ت ر كسالاظها و مسلمانان خدعه نموده و در اداي عبادت جل جاللهبا اهلل
 ميكند :

 وَلَا النَّاسَ ءُونَيُرَا ۗ  اةِ قَامُوا كُسَالَىلَإِلَى الصَّ  امُواذَا قَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِ 

 (142النساء/  ) اقَلِيلً  إِلَّا اللَّهَ يَذْكُرُونَ

 ار شان ريبكاريف(  سزاي) اهلل و اهلل با ميكنند فريبكاري منافقان آئينه هر ”
 مازن) نمايانند می و ميخيزند بر تنبلی و كسالت به ، برخيزند نماز بسوي چون و ميدهد،

 “ اندكی مگر را اهلل نميكنند ياد و بمردم( را خود
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 : خواستار حكميت طاغوت است 

طَّاُغوِت يُدوَن أَن يَتََحاَكُموا إِلَى الن قَْبِلَك يُرِ نِزَل مِ أُ َما أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَْيَك وَ 

 (60ساء/) الن يًدا بَعِ وا أَن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضََللً َوقَْد أُِمرُ 

رستاده نچه فبه آ آيا نديدي كسانی را كه ميپندارند كه ايشان ايمان آورده اند” 
ا خود ر ضايايتو و آنچه فرستاده شده است پيش از تو و ميخواهند كه قشده بسوي 

معتقد ر و ناكاف تقديم كنند بسوي طاغوت در حاليكه امر كرده شده اند كه به طاغوت
 “ور ار دشوند ، و شيطان ميخواهد كه گمراه گرداند ايشانرا به گمراهی بسي

  : روابط بين مسلمانان را به فساد ميكشاند 



 ره و را فساد گرم شما بين در افزايند نمی( بجهاد) شما بين در شوند بيرون اگر ”
 رايب ميطلبيدند ، اشم ميان در(  چينی سخن و انگيزي فتنه و فساد به) ميتاختند آئينه
 در ، مينهند وشگ سخت آنها( تبليغات) به كه اند نیكسا شما بين در و را فتنه تان

“داناست ظالمان نيتهاي به اهلل حاليكه
  : دروغ ميگويد 

قَاَل ثًََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه فَ ُهَو ُمنَاِفٌق َوِإْن َصاَم  صلی هللا عليه وسلمَعْن َأيب ُهرَيْ رََة َعْن النَِّبِ  » 
 )مسند احمد( «ْن إِذَا َحدََّث َكَذَب َوِإذَا َوَعَد َأْخَلَف َوِإذَا اْؤمُتَِن َخاَن َوَصلَّى َوزََعَم أَنَّهُ ُمْسِلٌم مَ 

 وسلم  عليهصلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 
ست لص افرمودند : سه خصلت است كه اگر در كسی باشد ، آنشخص منافق خا

چون سخن  ،است  و گمان كند كه او مسلمانبخواند اگر چه كه روزه بگيرد و نماز 
وي انتی بن امگويد دروغ بگويد ، و چون وعده كند در آن وعده خالفی كند و چو

 “داده شود درآن خيانت كند

 : اهل حق را عيب گويی ميكند 
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 اگر پس ، تصدقا مورد در ميكنند عيب ترا كه اند سانیك ايشان از بعضی و ”
  “ كنند مخش آنگاه نشوند داده آن از اگر و ميشوند خوش آن از شوند داده

 : به بدي ها امر و از نيكی ها منع ميكند 

 

 امر ، ديگرند ضبع با( متشابه و متحد) ايشان بعض افقمن زنان و منافق مردان ”
 “ پسنديده كار از ميدارند باز و بد كار به ميكنند

 : غدر و خيانت ميكند 

َ لَئِْن آتَانَا ِمن فَ  ْن َعاَھدَ َّللاَّ دَّقَ ِھ لَ ْضلِ َوِمْنُهم مَّ َن مِ نَّ َولَنَُكونَنَّ نَصَّ

اِلِحينَ   (75التوبه/  )الصَّ
 هر دهد خود لفض از بما اگر كه اهلل با كرد پيمان كه است كسی ايشان از و ”

 فضل از را انايش داد چون پس ، كاران نيكو از ميباشيم و ميكنيم صدقه آئينه
 “ كنندگان اعراض ايشان و برگشتند و آن به كردند بخل خويش

 : مؤمنين را مورد تمسخر قرار ميدهد 

 

 دنميابن كه را انآن و صدقات در مسلمانان از را دهندگان صدقه ميكنند عيب نكهآنا ”
( ميدهد را يشانا تمسخر جزاي) اهلل ، ايشان به ميكنند تمسخر پس را خود مشقت مگر

  “  دردناك عذاب ايشانراست و

 : يگديگر را به ترك جهاد توصيه ميكنند 

 

 اشتندد ناپسند و هللا رسول خالف بر خود نشستن به( جهاد از) بازماندگان شدند شادمان ”
 رماگ موسم در نشويد ونبير گفتند و اهلل راه در خود جانهاي و خود اموال با كنند جهاد كه
 (نميكردند چنين) ميدانستند اگر گرمی در است تر ختس جهنم آتش بگو

  به مسلمانان ضرر ميرساند 
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ُمْؤِمنِيَن ْيَن الْ بَ  يقًاْفرِ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجدًا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَ 

َ َوَرُسولَھُ ِمن قَ  َّلَّ إِ نَّ إِْن أََرْدنَا لَيَْحِلفُ  وَ  ْۚبلُ َوإِْرَصادًا ل َِمْن َحاَرَب َّللاَّ

ُ يَْشَهدُ إِنَُّهْم لََكاِذبُونَ   (107التوبه/) اْلُحْسنَٰى ۖ َوَّللاَّ
 و مؤمنين ينب انداختن تفرقه و كفر و ضرر براي مسجدي( ساختند)گرفتند آنانكه ”

 هر ، ازين پيش او رسول و اهلل با جنگيده كه آنشخصی هر( گيري سنگر) ظارانت براي
 ، را نيكی كار مگر( مسجد ساختن در) نكرديم اراده كه ميخورند سوگند ايشان آئينه

 “ “ هستند درغگو ايشان كه ميدهد گواهی اهلل و

ر عمل اهی دكوت وحاال كه نفاق شامل تمام اين انحرافات فكري و تمام اين نقصان 
ی كه وتگرانه دعاست و منافقان در پايين ترين طبقات آتش است , آيا ميتوان گفت ك

دين  ف نصرتا وقامروز مردم را بسوي دين الهی فرا ميخوانند و سراسر زندگی خود ر
و يا در  ؟يشوند متار الهی و اقامة شريعت اسالم در زمين نموده اند , به مرض نفاق گرف

 نفاق رخنه كرده ميتواند ؟ وجود ايشان شعبة از 
 در جواب بايد گفت : بلی ! 

كر و فظت دعوتگر مسلمان بيشتر از هر كس ديگر ضرورت به مراقبت نفس و حفا
يل اري نارستگ تنها كسانی به فالح و جل جاللهتصور خود دارند زيرا در دين اهلل 

شد . قيم بالمستميگردند كه نفسشان تزكيه و قلبشان پاك و عملكردشان مطابق صراط ا
جعه و مرا اقبتلذا دعوتگرپيشتر از همه نياز دارد كه هر لحظه نفس خود را تحت مر

 .مسدود سازد  ند ,قرار داده تمام خاليگاه ها و منفذ هايی كه شيطان از آن نفوذ ميك
 گمراه و ازشيطان ميداند كه چه كسی را مورد هجوم و وسوسه هايش قرار دهد . ا

س پست , او صادق مأيوس است و عاصی و منافق تسليمش گرديده ساختن مؤمن قوي 
ن طراف آادر  در برابر او تنها مؤمنی می ماند كه ايمان و عملش مخدوش گرديده و

ري خود و رهب دارهاخاليگاه ها و منفذ ها ايجاد شده است و شيطان چنين افراد را تحت 
 قرار ميدهد . 
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 ايت كرده است كه فرمود : رو رضی اهلل عنهابو داوود از حذيفه 
قلب ها چهار گونه است : قلب بسته و پوشيده , كه اين قلب كافر است )زيرا ” 

ايمان در آن راه نمييابد( و ديگر قلب داراي دو چهره است و اين قلب منافق است 
ديگر آن قلب پاك و خالی از غش است و اين قلب مؤمن است . و قلبی كه در آن 

ا شده است پس ايمان در آن قلب بمانند درختی است كه با آب ايمان و نفاق يكج
پاكيزه نمو ميكند و مثال نفاق مانند زخمی است كه خون ناپاك و ريم سبب وسعت 

 1“ همان يكی غالب ميشود آن ميشود , پس هر كدام كه تقويت بيشتر شد ,
ار ود قرخاطب شيطان همين قلبی را كه در آن ايمان و نفاق يكجا شده است , مخ

زياد گردد  انسان ت درداده و به محاوره و گفتگو با آن ميپردازد و هر اندازة كه منافق
سيد , خود ر ن حدبه همان اندازه سياهی قلب زياد ميشود و زمانيكه منافقت به آخري

 سياه شدن قلبش نيز كامل ميگردد . 
 نفاق يد وآبايد متوجه بود كه اين حالت بصورت خيلی دقيق و خفی بوجود می 

ه از ن صحابزرگاخيلی به آرامی و آهستگی به قلب راه پيدا ميكند . به همين علت ب
 سرايت نفاق بر قلبهاي خود ميترسيدند . ابن ابی مليكه ميگويد :

 ُكلُُّهْم َُيَاُف الن َِفاَق َعَلى نَ ْفِسهِ صلی هللا عليه وسلمأَْدرَْكُت ثًََلثَِي ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِ  » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَل  ـ اين حديث در مسند احمد مرفوعاً چنين روايت شده است :  1

ِفيِه ِمْثُل السِ َراِج يُ ْزِهُر  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُقُلوُب َأْربَ َعٌة قَ ْلٌب َأْجَردُ 
َعَلى ِغًَلِفِه َوقَ ْلٌب َمْنُكوٌس َوقَ ْلٌب ُمْصَفٌح فََأمَّا اْلَقْلُب اْْلَْجَرُد َوقَ ْلٌب َأْغَلُف َمْربُوٌط 

ُس فَ َقْلُب اْلُمْؤِمِن ِسَراُجُه ِفيِه نُورُُه َوَأمَّا اْلَقْلُب اْْلَْغَلُف فَ َقْلُب اْلَكاِفِر َوَأمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكو 
ميَاِن فَ َقْلُب اْلُمَناِفِق َعَرَف ُثَّ أَْنَكَر  َوَأمَّا اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح فَ َقْلٌب ِفيِه ِإميَاٌن َونَِفاٌق َفَمَثُل اْْلِ

َها اْلَقْيحُ  َها اْلَماُء الطَّيِ ُب َوَمَثُل النِ َفاِق ِفيِه َكَمَثِل اْلُقْرَحِة مَيُدُّ ُم  ِفيِه َكَمَثِل اْلبَ ْقَلِة مَيُدُّ َوالدَّ
تَ ْيِ َغَلَبْت عَ   َلى اْْلُْخَرى َغَلَبْت َعَلْيِه .فََأيُّ اْلَمدَّ
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» 
 ان میهايشمن سی تن از صحابة كرام را ديدم كه از داخل شدن نفاق در نفس”

 “ترسيدند
ند ا سوگريمان حذيفه بن ال رضی اهلل عنهو حتی خليفة عادل , عمر بن الخطاب  

 افقين نگفتهملة منجدر  اسم او را صلی اهلل عليه وسلمميداد و ميپرسيد كه آيا رسول اهلل 
 وميدند مينا صلی اهلل عليه وسلماهلل  است ؟ )زيرا حذيفه را صاحب اسرار رسول

  ه بود(ش گفتاسماي تعدادي از منافقين را براي صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 ه دركاكنون به اصل بحث بر ميگرديم , موضوع بحث ما حديث شريفی است 

 ابتداء روايت شد , و خالصة مفهوم آن چنين است كه : 
ز امتها ر خصودخيانت در عهد , دشنام دادن دروغ گفتن در سخن , وعده خالفی , 

ن است مسلما ه اوصفات منافق است , اگرچه روزه بگيرد , نماز بگذارد و گمان كند ك
ست االص خ. و اگر تمام صفات فوق الذكر در وجود يك شخص يكجا شود , منافق 
نرا آآنكه  د تاو اگر يك صفت ازين صفات در وي است او در شعبة از نفاق قرار دار

 ترك كند . 
 صفت درينجا اين سؤال مطرح ميگردد كه درين حديث شريف چرا اين چهار

سلمان ممعة بصورت خاص ذكر شده است ؟ و خطر و تأثير آن در قلب مؤمن و بر جا
 تا چه اندازه است ؟ 

 اول : صداقت : 

 .صدق و راستگويی از نشانه هاي ايمان و از ثمره هاي آن ميباشد 

  “ باشيد راستكاران با همراه و بترسيد اهلل از مؤمنان اي ”
  مراتب ششگانه صدق :

 ين بيانچن“ ين احياء علوم الد” مراتب صدق را در  رحمة اهلل عليهامام غزالی 
 نموده است : 

 صدق در سخن : يعنی زبان جز راست چيز ديگري نگويد . 
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ب ن كسآزبان كه راست ميگويد ، محرك و باعث  صدق در نيت و قصد : يعنی
 ميباشد نه ارضاي نفس .  جل جاللهرضاي اهلل 

 صدق در عزم و ارادة قوي در سير إلی اهلل . 
قت تصميم زيرا نفس انسان در وصدق در وفا كردن به آنچه عزم كرده است ,

ه ه فيصلبن ردكگيري و فيصله ها خيلی با قوت عمل ميكند و چون وقت تنفيذ و وفا 
 ها ميرسد , اظهار ضعف و ناتوانی ميكند . 

 صديسقصدق در عمل , زيرا اگر تضاد ظاهر و باطن انسان بصورت عمدي و 
بدون  ن تضادر ايباشد , آن عمل رياء است كه سبب از بين رفتن اخالص ميشود . و اگ

 لر عمقصد و اراده باشد در آنصورت صدق در عمل نابود ميشود . پس صدق د
 عبارت از مواقفه با حق در پنهان و آشكار ميباشد . 

جاء  ف و رر خودو باآلخره صدق در تمام مقامات سير معنوي و دينی ، مانند صدق 
رجات درين در تعظيم , در رضا , در زهد ، در توكل و در محبت است كه بلند ت

 صدق همين ها هستند 
ِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرجْ    ب  ل ِي  ٍق َواْجعَلَرَج ِصدْ ي ُمخْ نِ َوقُل رَّ

ا  (80)األسراء/ ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاناا نَِّصيرا
رون را بيآر م و بگو اي پروردگار من داخل كن مرا درآوردن پسنديده و بيرون” 

 “آوردن پسنديده و بگردان براي من از نزد خود قوتی ياري دهندة 
و يا  ,ملی عبه اين معنی كه داخل شدن مسلمان در هر امري , دست زدن به هر 

 مان بهمسل ر رضاي اهلل تعالی باشد و چونخارج شدن و ترك كردن هر كاري بخاط
 وماند  نمی اين درجة صديقيت برسد , در نظرش هيچ هدفی در رغبت به دنيا باقی

ب راي كسبيلة فقط به همان اموري محبت ميوزد و آنرا هدف خود قرار ميدهد كه وس
 شده ميتواند .  جل جاللهرضاي اهلل 

 د .يرساننت مجا رهنمايی كرده و به اينست همان صدقی كه ما را بسوي نيكويی ه
ِإنَّ الصِ ْدَق يَ ْهِدي ِإََل اْلِبِ  َوِإنَّ  صلی هللا عليه وسلمَعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ »  
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 يَ ْهِدي ِإََل الُْفُجوِر اْلِبَّ يَ ْهِدي ِإََل اْْلَنَِّة َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْصُدُق َحَّتَّ يُْكَتَب ِصدِ يًقا َوِإنَّ اْلَكِذبَ 
 )متفق عليه(« َوِإنَّ الُْفُجوَر يَ ْهِدي ِإََل النَّاِر َوِإنَّ الرَُّجَل لََيْكِذُب َحَّتَّ يُْكَتَب َكذَّاِبً 

 ه وسلم عليلی اهللصروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود ” 
ه جنت ن را بانسا هدايت ميكند و نيكیفرمودند : يقيناً صدق انسان را به سوي نيكی 

يشود وشته ميق نصد جل جاللهميرساند و مردي هميشه راست ميگويد تا آنكه نزد اهلل 
ا به جهنم نسان رري ا. و يقيناً دروغ انسان را به سوي بدكاري ميكشاند و فجور و بدكا

 “ يشود وشته ماب نكذ جل جاللهميرساند و مردي هميشه دروغ ميگويد تا آنكه نزد اهلل 
 دروغ : 

به  وانده ر كشدر نقطة متضاد با صدق , دروغ قرار دارد كه انسان را بسوي فجو
 ميفرمايند :  صلی اهلل عليه وسلمجهنم ميرساند . پيامبر 

ُكْم َواْلَكِذَب فَِإنَُّه َمَع الُْفُجوِر َوُهَُ » ضی ر الصديق  سنن ابن ماجه، عن أيب بكر)«لنَّاِر ِف ا اَوِإَيَّ
 (هللا عنه
نها آردوي ت و هاز دروغ اجتناب كنيد زيرا دروغ همراه با فجور و بدكاري اس”  

 “ در آتش است 
 كذب مظهر نفاق در قلب و خيانت در سخن ميباشد 

وُل  يَ قُ  لی هللا عليه وسلمص اَّللَِّ ُسولَ رَ ْعُت َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َأِسيٍد اْْلَْضَرِميِ  قَاَل َسَِ » 
)سنن أيب « ِذٌب أَْنَت لَُه بِِه َكاَصدِ ٌق وَ ِه مُ َك بِ ِخيَانًَة َأْن ُُتَدِ َث َأَخاَك َحِديثًا ُهَو لَ َكبُ َرْت 

 داود(
 اهلل ز رسولروايت است كه گفت : ا رضی اهلل عنهاز سفيان بن أسيد حضرمی ” 

رت ا برادكه بشنيدم كه فرمودند : خيانت بس بزرگی است اين صلی اهلل عليه وسلم
 “ويی ميگ نی را بگويی و او سخنت را تصديق كند در حاليكه تو برايش دروغسخ

دروغگويی رذيلتی و انحرافی است كه تنها منشاء آن فساد كامل شخصيت ”
انسان بوده ، گوياي اين حقيقت ميباشد كه انحراف در اعماق نفس انسان رخنه كرده 
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ه بسوي گناه ميرود . است كه در آثر آن شخص مذكور بدون ضرورت شديد و اكرا
البته ناپسندي هاي ديگر اخالقی نيز وجود دارد كه انسان به آنها ملوث ميگردد و 
همانند امراض بدنی احتياج به معالجة طوالنی دارد مانند ترس كه انسانهاي جبون را از 

 هر اقدامی باز ميدارد و حرص كه دست انسان را از هر كرم و سخاوتی می بندد ...
آنهم شايد بتوان براي كسانی كه احساس خوف و بخل بر آنها غلبه كرده و ولی با 

آنها را نميگذارد كه در ميدان قربانی واز خود گذري راسخ و استوار باشند ، عذر هايی 
فرض نمود ، ولی هيچگاهی نميتوانيم براي كسانيكه دروغ و افتراء را جزء عادت خود 

. رسول  1د را تأمين ميكند عذر و بهانة تراشيدساخته و با فريب دادن مردم زندگی خو
 درين رابطه ميفرمايد : صلی اهلل عليه وسلماهلل 

ُمْؤِمُن َعَلى اْلًَِْلِل  َسلََّم يُطَْبُع الْ َعلَْيِه وَ  ى اَّللَُّ َعْن َأيب أَُماَمَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّ » 
 )مسند اَحد(« ُكلِ َها ِإَّلَّ اْْلِيَانَةَ َواْلَكِذَب 

ر صفتی هن به : مؤم روايت است كه رسول اهلل فرمودند رضی اهلل عنهاز ابو امامه ” 
 “متصف شده ميتواند بجز خيانت و دروغ 

ُه أَيَُكوُن لَ اَل نَ َعْم فَِقيَل بَاًَن فَ قَ جَ ِمُن ْلُمؤْ أَيَُكوُن ا صلی هللا عليه وسلمُسِئَل رَُسوُل اَّللَِّ » 
 واه مالك مرسًلً()ر « ًِب فَ َقاَل ََّل ِمُن َكذَّاُمؤْ  الْ  فَ َقاَل نَ َعْم فَِقيَل لَهُ أَيَُكونُ اْلُمْؤِمُن َبَِيًًل 

د : بلی . گفتن اند ؟از رسول اهلل پرسيده شد كه آيا مؤمن ترسو و جبون بوده ميتو” 
د كه آيا شرسيده از پباز پرسيده شد آيا مؤمن بخيل بوده ميتواند ؟ فرمودند : بلی . ب

 !!“من دروغگو بوده ميتواند ؟ گفتند : نی مؤ
و همين پستی و حقارت كذب ، بالذات بزرگترين مانعی بود كه بعضی ها را حتی 
در عصر جاهليت ، از گفتن دروغ باز ميداشت . زمانيكه ابو سفيان در برابر هرقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 “مؤمن حكيمی ” ترجمة “ محمد الغزالی ” نوشتة “ اخالق مسلمان ” ـ كتاب   1
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سوال كند , چنانچه خودش  صلی اهلل عليه وسلمايستاد تا از وي در مورد محمد 
يگويد : در هيچ موقف حريص تر بر دروغ گفتن نسبت به اين موقف نبودم . ولی م

 باوجود اين هم راست ميگويد و هيچ سخنی غير از صدق بر زبان نمی آرد . 
رار طب قچون خليفة اموي هشام بن عبدالملك , محمد بن شهاب زهري را مخا

 داده گفت : دروغ ميگويی !! 
 بش گفت : برآشفت و در جوا رحمة اهلل عليهابن شهاب 

يد رود آسمان فآكه اگر حكمی از  جل جاللهمن دروغ ميگويم ؟! سوگند به اهلل ” 
 !“ !واهم گفت دروغ را مباح ساخته است , دروغ نخ جل جاللهاينكه اهلل مبنی بر

شه ه عائنانچچپس كذب كامال منافی با طبع سالم و فطرت قائم بر حق ميباشد . 
 رضی اهلل عنها ميگويد :

ُ عَ  لَّىصَ  ا َكاَن ُخُلٌق أَبْ َغَض ِإََل َأْصَحاِب رَُسوِل اَّللَِّ مَ »    اْلَكِذِب َولََقْد  لَْيِه َوَسلََّم ِمنْ اَّللَّ
ا يَ زَاُل ِف نَ ْفِسِه َعلَْيِه َم اْلَكِذبََة فَمَ ْيِه َوَسلَّ  َعلَ َكاَن الرَُّجُل يَْكِذُب ِعْنَد رَُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

 د(ند اَح)مس« َم َأْن قَْد َأْحَدَث ِمن َْها تَ ْوبَةً َحَّتَّ يَ ْعلَ 
ود نب لميه وسصلی اهلل علهيچ عادتی مبغوض تر از كذب نزد اصحاب رسول اهلل ” 

هلل عليه صلی ا اهلل دروغی ميگفت رسول صلی اهلل عليه وسلمو اگر مردي نزد رسول اهلل 
ده وبه كرود تاز آن كار خبر وي خشمگين ميبود تا آن زمانی كه ميدانست كه  وسلم
 “است 

امعة ختن جو سا در حاليكه به تربيت نسل مسلمان صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ا وشيد تميك اسالمی مصروف بود و دولت اسالمی را پايه گذاري ميكرد ، حريصانه

شه و همي سازدخشتهايی را كه درين بناي شامخ بكار ميبرد كامالً سالم و درست ب
 د را توصيه ميكرد كه : اصحاب خو

 وإْن رَأيْ تُم وا اْلكذبَ َواْجتَنِبُ  ،َجاة نَّ لافإنَّ فِيه  ،َُتَر وا الِصْدَق َوإْن رَأيْ تُم أنَّ فِيه اْْلُلَكة  »
 ْلخًلق (ارم اا ، مك)ابن ايب الدني« أنَّ فيه النََّجاة ، فإنَّ فيه اْْلُلَكة 

در آن هالكت خود را ميبينيد زيرا هميشه در پی صداقت باشيد اگر چه ظاهراً ” 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
123 

يقيناً در آن نجات شماست و از دروغ خود داري كنيد اگرچه ظاهراً در آن نجات 
 “شماست ، زيرا يقيناً در آن هالكت شماست

 د :يفرموو م و ايشان را از واقع شدن در قباحت نفرت بار دروغ برحذر ميداشت
رضی ي َعْن ابِْن ُعَمَر )جامع الرتمذ«  بِِه  َما َجاءَ نَ ْتِ   ِمنْ اْلَمَلُك ِميًًل ِإذَا َكَذَب الَْعْبُد تَ بَاَعَد َعْنهُ » 

 (هللا عنه
ت ده اسشرتكب زمانيكه بندة دروغ ميگويد فرشته ها بخاطر بدبويی عملی كه م” 

 “به مسافة يك ميل از وي دور ميشوند 
 حتی ضمير وجدان ايشان را از گمانها و شكوك پاك ميساخت :

رضی ی هريرة لبخاري عن أبصحيح ا)« ثِ يَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيإِ» 
 ( اهلل عنه
 “از گمان بد اجتناب كنيد زيرا گمان دروغ ترين سخنان است ” 
 « يبَةٌ َوِإنَّ اْلَكِذَب رِ  َمأْنِينَةٌ َق طُ صِ دْ دَْع َما يَرِيُبَك ِإََل َما ََّل يَرِيُبَك فَِإنَّ ال» 

رضی اهلل جامع الترمذي ، عن الحسن بن علی )                                                                               

 (عنه

 ك نمیشا به آنچه كه ترا در شك می اندازد ترك كن و بسوي آنچه برو كه تر” 
  “اندازد . يقيناً صدق سبب اطمينان و دروغ سبب شك ميباشد

د كه ميدا ستوردو مادران را كه به تربيت اوالد خود مصروف اند با تأكيد تمام 
 صفت نيكوي صداقت را در نفس فرزندان شان غرس نمايند .

  عليه وسلمصلی هللارَُسوُل اَّللَِّ يَ ْوًما وَ  مِ يأُ ِن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَاَل َدَعتْ »  
َوَما أَرَْدِت أَْن وسلم صلی هللا عليهَّللَِّ ا رَُسوُل اْلََ  الَ نَا فَ َقاَلْت َها تَ َعاَل أُْعِطيَك فَ قَ قَاِعٌد ِف بَ ْيتِ 

لَْو لَْ تُ ْعِطِه َشي ْئًا   أََما إِنَّكِ  ه وسلملی هللا عليص اَّللَِّ  تُ ْعِطيِه قَاَلْت أُْعِطيِه مَتْرًا فَ َقاَل َْلَا رَُسولُ 
 )سنن أيب داود («  ُكتَِبْت َعلَْيِك ِكْذبَةٌ 

روايت است كه گفت : روزي در حاليكه رسول  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عامر ” 
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در خانة ما نشسته بود ، مادرم مرا صدا زده و گفت : بيا تا ترا  صلی اهلل عليه وسلماهلل 
از وي پرسيد كه چه چيزي را ميخواستی  صلی اهلل عليه وسلمچيزي بدهم ! رسول اهلل 

 صلی اهلل عليه وسلمش بدهی ؟ مادرم گفت : او را يك خرما ميدهم . رسول اهلل براي
 “برايش گفت : اما اگر چيزي برايش نميدادي در نامة اعمالت يك دروغ نوشته ميشد 

ار هر ك ه دركتحت اين تربيت ربانی بود كه نسل جديد اسالم تربيت شد , نسلی 
ناب اجت ز دروغ و تمام مظاهر آندر جستجوي صدق بوده و جز صدق نميگفت ، ا

م انسانی دن عظين تمكرده و از آن متنفر بود و اسالم با ايجاد چنين امتی توانست چنا
رامت و راسر كست و را ايجاد كند كه انسان در ساية آن آرام گرفته به زندگی با سعاد

 عزت ادامه دهد . 
اي هوز ربود و  آيا ميخواهيم كه بين آن روزگاران كه ايام بناء و ساختن

 ويرانگري مقايسة كنيم ؟ 
يداد مندرز و ا در آن روزگار چون امير به كارش آغاز ميكرد , رعيت خود را پند

 “ ت ر آتش اسدصدق امانت است و دروغ خيانت , كذب همراه با فجور هر دو ”كه :
زد, ساوا ميهدر  اما امروز حكامی را مشاهده ميكنيم كه براي مردم خود قصر هايی

 و در عالم خيال به استحكام آن می پردازد ! 
بين  عتمادو ا انسان را آزاد اعالن ميكند درحاليكه واقعيت امر تكذيبش ميكند

رنامه بنها و پال وحاكم و رعيت كامال از بين رفته است . سياست آنها بر اساس دروغ 
 هايشان سراسر تبليغات دروغين و بی پايه است !! 

اگر  فت :كی از ديگري سخنی را نقل ميكرد , آن ديگري ميگدر آن روز كه ي
 چنين گفته است , حتما راست ميگويد . 

اننده خن خوين ساما امروز , هر چيزي كه در اخبار و جرايد نوشته ميشود , با ا
 !!“ اينها سخنان جرايد است ” مواجه ميشود كه : 

 جايبكه حقوق و ودر ايام عزت و سرفرازي ما، حاكم فردي از رعيت بود 
شان  ن مثالرتريبمشخصی داشت , ولی از بقية مردم امتياز خاصی نداشته و بهترين و 

 ه :كبود كه از مسلمانان ميخواست  صلی اهلل عليه وسلمشخص رسول اهلل 
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 « ُد اَّللَِّ َورَُسولُهُ بْ ْبُدهُ فَ ُقولُوا عَ عَ ا أَََن ِإَّنََّ ََيَ فَ ََّل تُطُْروّن َكَما أَْطَرْت النََّصارَى اْبَن َمرْ »  
رضی هللا )متفق عليه ، عن عمر 

 (عنه
غلو  مريم در توصيف من افراط نكنيد چنانچه كه نصارا در توصيف عيسی بن” 

 “ د گوييكردند . يقيناً من بندة اهلل هستم ، پس مرا بنده و رسول اهلل ب
م در اعال سايلواما امروز قصايد بی سروپايی در توصيف طاغوتها سروده ميشود , 

ر مدح د تا ديشونموصف امراء مشغول است , ملتها با اكراه و جبر به سركها كشانيده 
ن درخشا آفتاب مهتاب شب تار و” حكام شعار بدهند و براي حكام بسرايند كه آنها 

 “روزگار هستند!! 
 : ود كه الم بالس در ايام عزت ما شعار مردم در معامالت اين فرمودة پيامبر عليه

ْت بَ ْيِعِهَما َوِإْن َكَتَما وََكَذَِب َمُِقَ  بُورَِك َْلَُما ِف  َوبَ ي َّنَا َدقَاْن صَ الْبَ ي َِعاِن ِِبْْلِيَاِر َما َلْ يَ تَ َفرَّقَا فَإِ » 
 (نهعرضی هللا )متفق عليه عن حكيم بن حزام« بَ رََكةُ بَ ْيِعِهَما 

ز هم جدا يكه امانر دارند تا زخريدار و فروشنده )در قبول يا رد معامله ( اختيا”
در آنصورت  ،دند نشده اند ، اگر در معامله صداقت كردند و چگونگی مال را بيان كر

د غ گفتندرو ودرين بيع برايشان بركت نهاده ميشود و اگر عيب مال را پوشاندند 
 “بركت بيع شان نابود ميگردد

دروغ  وكاري ريبيانت , فاما امروز در قاموس تجارت ملی و بين المللی نه تنها خ
اي راكه هن خوجاگرفته است بلكه با ضرورتهاي اولية مردم تجارت كرده و براي شا

وند و شفربه  داديفاسد و تقلبی را تقديم ميكنند , كه تعداد زيادي می ميرند تا تع
 جيب هايشان پرگردد . 

ودند , بخوش  ا همدر ايام عزت ما تمام مردم با هم برادر و برابر زندگی داشته ب
 ميخنديدند و مزاح ميكردند ولی جز حق نميگفتند . 

اما امروز هزاران روزنامه و صدها مراكز تلويزيون است كه هزينة آنها به هزاران 
فريبكاري و سقوط اخالقی تحويل مردم نميدهند دينار ميرسد ، ولی چيزي جز دروغ ,
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تربيت گرديده چيزي جز فساد . كه در نتيجة آن نسل بی خاصيت و سرا پا دروغگو 
 اخالقی نميدانند . 

 در حاليكه پيامبر عليه السالم می فرمايد : 
 « ْيٌل لَهُ وَ ْيٌل لَهُ َم وَ لَْقوْ اَوْيٌل لِلَِّذي ُُيَدِ ُث فَ َيْكِذُب لُِيْضِحَك بِِه » 

 ه(يه عن جدعن اب كيمح)جامع الرتمذي ، عن َبز بن                                  
دا بلش ! ا بحاواي بحال كسيكه سخن دروغ ميگويد تا قوم را بخنده آورد ، بد” 

 “ بحالش ! 
حق را  دند ويستاادر ايام عزت ما , خورد و بزرگ در برابر قانون , مساويانه می 

ستند ميخوا ا راميگفتند و مدعی و مدعی عليه در پی دريافت عدل بودند وفضيحت دني
 نه رسوايی آخرت را . 

د ! و ده اننكر اما امروز , محاكم در گرو شاهدانی است كه هيچ چيزي را مشاهده
 اگر از يكی آنها قسم طلب شود , با خوشی ميگويد :

 اينك بهروزي و كاميابی سر رسيد !!  
 هی كه نزد اهللمسلمان راست ميگفت و در پی صدق بود تا آنگادر ايام عزت ما ,

 . ثبت گردد “ راستگو” جل جالله
زد كه ن است و امروز متأسفانه مسلمان آنقدر دروغ ميگويد و در جستجوي دروغ

 بعنوان دروغگو نوشته شده است .  جل جاللهاهلل 
ی آيد و ديد مدة جاينها فرقهايی بين ما و آنها بود . و اگر نسل پاكيزه و پسندي

وة سلف ج و شيهمن ميخواهد كه امت اسالمی را به راه راست و صحيح برگرداند بايد به
 رحمن را ودة اهللفرم خود عمل نموده قدم بقدم در قول و عمل از آنها متابعت كند و اين

 مَنْ  بِرَّالْ كِنَّۗ  مَغْرِبِ وَلَشْرِقِ وَالْالْمَ بَلَلَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِعملی نمايد كه : 
 ۗ  وِي الْقُرْبَىذَ هِحُبِّ ۗ  عَلَى الْمَالَ ىوَآتَ يِّينَالنَّبِوَ تَابِوَالْكِ وَالْمَلَائِكَةِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ

 لزَّكَاةَ ا وَآتَى الصَّلَاةَ  قَامَوَأَ قَابِالرِّ فِیوَ ينَوَالسَّائِلِ السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمَسَاكِينَ ۗ  وَالْيَتَامَى
ۗ    الْبَأْسِ وَحِينَ اءِوَالضَّرَّ أْسَاءِالْبَ فِی وَالصَّابِرِينَ ۗ   عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ

 ئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ  أُولَ
 (177ره/)البق الْمُتَّقُونَ هُمُ ئِكَۗ  وَأُولَ ۗ  
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رق و نب مشنيكو كاري تنها اين نيست كه بگردانيد روي هاي خود را به جا” 
خرت و وز آرمغرب ، و ليكن )نيكی عظيم نيكی كسيست( كه ايمان آرد به اهلل و 

وندان خويشا ن بهآابها و پيامبران و بدهد مال را باوجود دوست داشتن فرشتگان و كت
از را و ارد نمپا دو سؤال كنندگان و خرج كند در رهايی گردنها )آزادي بردگان( و بر

ر دان را نندگكبدهد زكات را و وفاكنندگان به عهد خويش وقتيكه عهد كنند و صبر 
 دعواي )در وه آنانند كه راست اندسختی ها و رنجها و در وقت كارزار ، آن گر

 “ نيكوكاري( و آن گروه خاص ايشان پرهيزگار اند 
 برادر داعی ! 

  ؟است  شده آيا درك نمودي كه چرا دروغ دروازة از دروازه هاي نفاق خوانده
مام نكه تا ايتو دانستی كه چگونه در قلب انسان نقطه هاي سياهی ايجاد ميكند 

 قلب را سياه سازد ؟ 
هره و ن در چثر آاين را هم دانستی كه چگونه الزم است كه در پی صدق باشی تا او 

شی با سلموليه صلی اهلل عصدايت ظاهر گردد . و مانند رهبر بزرگوار , محمد مصطفی 
! او  نكنيد صديقكه چون قبائل عرب را دعوت كرد , انسانهاي نادان گفتند , او را ت

 دروغ گوي است !! 
ن غگوياي دروفهم و درايت گفتند چهرة او وصداي او چهره و صدااما اشخاص با 

 نميباشد . 
  :ويند و بگو ميخواهم كه نشانزد خاص و عام باشی و  و مردم با اشاره به ت

 انسان صادق آمد !! 
 انسان راستكار رفت !! 

 وكرده  عوتد جل جاللهدرين صورت است كه ميتوانی مردم را حقيقتا بسوي اهلل 
اثري  هيچ وازنده و مؤثرداشته باشی نه دعوتی كه فقط درسخن خالصه شده دعوت س

 نميگذارد. 
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 دوم : وعده خالفي ميكند  : 

  ود .اين يك آفت اخالقی و اجتماعی ديگري است كه دامنگير افراد ميش
ت شهو زمانيكه شخصيت مسلمان متزلزل ميشود و زبانش بر عقل پيشی كرده

لی وهيچ حساب و سنجيدگی وعده هايی ميدهد  سخن كسب قوت ميكند و بدون
 ند . ميبينزمانيكه وقت وفاء و اداي آن ميرسد , قدرت وفاء كردن را در خود 

معه و جا فرد اين آفت سلوكی , نتايج خيلی سنگين و نهايت خطيري را در برابر
 ميگذارد . 

ار مقد ه، چ خود را در حالی تصور كنيم كه قرار وعدة قبلی منتظر كسی هستيم
الفی خوعده  دار وقت در انتظار به هدر ميرود ؟ چه تعداد مصالحی است كه در گير و

 ها ضايع ميگردد ؟ 
حكام و  عه ,در حاليكه امروز وعده هاي كاذبانه ، صفت و نشانة افراد , جام

 !!  باشدمحكوم گرديده جزء ال ينفك پالن ها و اخالق طراحان برنامه ها مي
ن لجة آمعا رناك را از نشانه هاي بارز نفاق دانسته و بهاسالم اين مرض خط

 ميفرمايد : جل جاللهپرداخته است . اهلل 
    صلی اهلل عليه وسلم 9    /(1) المائده 
 “ اي مؤمنان به وعده ها وفا كنيد ” 

 د :اعيل عليه السالم ميفرمايو در مدح و صفت پيامبر گرامی اش اسم

َكاَن َرُسوَّلا ْلَوْعِد وَ اِدَق َصا َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل ۚ إِناهُ َكانَ 

 (54مريم/ )نابِيًّا
رستاده فامبر و پي و ياد كن در كتاب اسماعيل را ، او يقيناً مرد صادق در وعده” 

 “شده بود 
پيامبر عليه السالم كه در مدرسة نبوت تربيت شده بودند و اصحاب گرامی 

داستانهاي خيلی جالبی درين عرصه از خود بميراث گذاشته اند چنانچه زمانيكه وفات 
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دخترم را مردي از قريش ”نزديك شد گفت :  رضی اهلل عنهعبداهلل بن عمر 
ه اهلل كه خواستگاري كرده بود و من سخن شبيه وعده برايش گفته بودم پس قسم ب

نميخواهم همراه با يك ثلث نفاق با اهلل مالقی شوم , شما شاهد باشيد كه من دخترم را 
 “ به ازدواج او دادم 

ن موانع و لی اي, و هر انسانی ممكن است كه در راه وفاء بعهد با موانعی مواجه شود
الف ورزي خ ود وموع معاذير بايد حقيقتاً مانع وفاء كردن و معادل و متناسب با اهميت

مل عي اين برا از آن باشد . كسيكه با ديگري خالف ورزي ميكند ، اگر عذر معقولی
ند، يتی نكارضانخود تقديم نمايد شايد جانب مقابل موقف او را درك كرده و احساس 

واري در ار ناگ آثولی اگر عذر معقولی نداشت و يا اصالً معذرتی تقديم نكرد ، حتماً 
رد رار داسی قكذارد . امروز كه وسايل ارتباط در اختيار هر روابط آنها بجا ميگ

را  ت وعدهم وقميتواند كه از طريق تيلفون عذر خود را تقديم نموده در صورت لزو
 تغير دهد , لذا براي وعده خالفی هيچ جوازي باقی نمانده است . 

مجامع  وراد ح افوفا بعهد يكی از نشانه هاي تمدن اسالمی است و مسلمانان در سط
 بايد به آن تمسك داشته باشند . 

 قت در, د مسلمانان كه هنوز هم در حالت عقب ماندگی وحشتناكی قرار دارند
ند . ولی د ميكنن ياوعده ها را كه در غرب ديده و يا شنيده اند با كمال تعجب و تحسي

درحاليكه  ازند .د بساين را فراموش كرده اند كه آنها نيز بايد وفاء بعهد را شعار خو
آنها  .د است بعي وانگيزه و تصور وفا بعهد نزد غرب و مسلمانان خيلی از هم متفاوت 

ر دباشند ن ميوفا بعهد را يك مصلحت مادي دانسته و در پی كسب منافع مادي از آ
ادت و يلة عبه وسكحاليكه در بينش اسالمی وفا بعهد از امور دينی و عبادتی ميباشد 

 قرار ميگيرد .  لهجل جالتقرب به اهلل 
م اسال حاال اگر جماعت و گروهی ميخواهد كه مسلمانان را به مسير صحيح

زد , اولين بود سان نارهنمايی كرده و تمام نشانه هاي عقب ماندگی را از جامعة مسلمانا
را  يمانهااو پكاري كه بايد انجام دهد اينست كه ارزش وقت را درك كند و وعده ه

 احترام بگذارد . 
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ود ر ميشحاض كسی با تو وعده دارد ولی برخالف وعدة كه كرده است ساعتها بعد
 د . اوقت شذا نلو در معذرت ميگويد : فالن شخص بدون قرار قبلی نزدم آمده بود ! 

 وود ؟ شالب غسبحان اهلل ! چگونه اينرا ميپذيري كه بی نظمی بر زندگی منظم 
يگري دكس  شكستن وعدة قبلی كه بافالن شخص را كه بدون موعد قبلی می آيد با

 كرده اي استقبال ميكنی ؟
 يا می گويد : فراموش كردم !! 

  .است  دادهنهرگز فراموش نكرده است , بلكه توجه نداشته و به موضوع اهميت 
 ارزش د يكزمانی كه انسان ارزش وعده را بداند و احساس كند كه وفا به عه

نرا آست كه مكن اامت به آن وابسته ميباشد نامدينی و مدنی بوده ترقی و تعالی يك 
وش ا فرامود رخفراموش كند . آيا روزي واقع شده است كه وقت كار و يا وقت طعام 

 كرده باشد ؟! 
 يا ميگويد : بين ساعت هشت و ساعت ده چه فرقی است ؟! 

ی آگاه عدم ومی گوييم : همين است فرق بين تمدن و عقب ماندگی , بين آگاهی 
 بين زندگی منظم و بی نظمی ! , و 

 برادر داعی !
فردي  اهی كهيخوآيا ميخواهی كه شخصی صادق الوعد , وفاكار و آگاه باشی ؟ يا م 

 د ؟ ميساز ابودندر زمرة كسانی باشی كه تمام ارزشهاي عظيم دين را زير پا كرده و 
 سوم : در امانت خيانت ميكند : 

ايی كه مانتهو ا وا ميكند كه از حفظ اموالكلمة امانت معناي خيلی وسيعی را احت
 مردم نزد ما گذاشته است آغاز می يابد . 

امانت داري امر ميكند كه بايد اين ودايع به صورت كامل و بدون هرگونه كمی و 
اين كار را  صلی اهلل عليه وسلمكاستی به صاحبان آن مسترد گردد . چنانچه رسول اهلل 

ملقب شده بود . مردم هر گونه امانت خود “ امين ” مش به می كرد تا جاييكه در بين قو
را در نزد او ميگذاشتند و حتی زمانی كه هجرت ميكرد علی رضی اهلل عنه را مؤظف 
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 ساخت تا در جايش بخوابد و فردا امانت هاي مردم را برايشان بسپارد . 
 تمام هردن بوسعت بيشتري يافته و شامل وفاء ك“ امانت”چنانچه گفتيم معناي 

 مسئوليت هايی ميگردد كه بدوش مسلمان ميباشد . 
 وقف وممان انسان در هر موقفی كه قرارداشته باشد , مسئوليتهاي در قبال ه

سؤول مت خود ز رعياتمام مسلمانان راعی و ”متناسب با همان جايگاه خود دارد . زيرا 
ش  درسه امس در مدر بنابرين بايد مسئوليت خود را به حسن ترتيب اداء كند .“  است

زن در  ,كارگر درعقب دستگاه كارش طالب در درسهايش , دهقان دركشتزارش ,
د , و به مقتضاي همه مسئول ان …امير و مأمور خانه اش و باآلخره خورد و برزرگ ,

الص با اخ ورده بامانت داري بايد تمام سعی و تالش خود را در اداي مسئوليت بكار 
وع نرد هر ش داود برسد . و بخاطر اداي حقوق ديگران كه بر دوكامل به كار هاي خ

 تكليف و زحمت را متقبل شود . 
ه و نمود وجهیتاگر يك فردي از جامعه نسبت به امانتهاي كه بر دوش دارد , بی 

امعه جگير در اداي آن نكوشد , حقوق ديگران ضايع گرديده و فساد عمومی دامن
 ميخوانيم كه :ميشود . چنانچه در حديث شريف 

 ُُيَدِ ُث الَْقْوَم َجاَءهُ َسلََّم ِف ََمِْلسٍ َعلَْيِه وَ  ى اَّللَُّ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل بَ ي َْنَما النَِّبُّ َصلَّ » 
ْعُض الَْقْوِم ب َ ُُيَدِ ُث فَ َقاَل  م عليه وسلهللاصلی  أَْعرَايبٌّ فَ َقاَل َمََّت السَّاَعُة فََمَضى رَُسوُل اَّللَِّ 
يثَُه قَاَل أَْيَن أُرَاهُ  ِإذَا َقَضى َحدِ ْسَمْع َحَّتَّ  يَ ْل لَْ َسََِع َما قَاَل َفَكرَِه َما قَاَل َوقَاَل بَ ْعُضُهْم بَ 

 فَانْ َتِظْر السَّاَعَة قَاَل  ي َِعْت اْْلََمانَةُ ضُ َل فَِإذَا  قَاالسَّائُِل َعْن السَّاَعِة قَاَل َها أَََن ََي رَُسوَل اَّللَِّ 
 صحيح البخاري( )« َتِظْر السَّاَعةَ ِلِه فَان ْ  أَهْ ْْيِ َف ِإَضاَعتُ َها قَاَل ِإذَا ُوسِ َد اْْلَْمُر ِإََل غَ َكيْ 

ر د سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 
 هيامت چقهلل امجلسی با مردم صحبت ميكرد ، باديه نشينی آمده و گفت : يا رسول 

 وقت برپا ميشود؟ 
جواب او را نداده و به سخن خويش ادامه داد .  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

بعضی از حاضرين گفتند كه سوال او را شنيد ولی آنرا نپسنديد و عدة ديگري گفتند 
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از سخنش فارغ شد ،  صلی اهلل عليه وسلمكه شايد سخن او را نشنيد . چون رسول اهلل 
 قيامت سؤال ميكرد كجاست ؟گفت : آنكه از 

 مرد گفت : من اينجاستم يا رسول اهلل !
يامت قنتظر منگاه فرمود : چون امانت ضايع گردد آ صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 باشيد .
 آن مرد گفت : ضايع شدن آن چگونه است ؟

پس ه شود سپرد هل آنفرمود : زمانيكه امور به غير ا صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 “ منتظر قيامت باش 

به  ه سازرناماگر مدرس بی توجه باشد , شاگردان ضايع ميشود , اگر جهت هاي ب
ملوث  ا فسادمت بفساد آلوده باشند , تمام امت ضايع ميگردد , و اگر ضمير افراد ا
و غير  ی پروابكام حگردد تمام جامعه با سقوط مواجه ميشود و اگر علماء فاسد شوند , 

پرده سا اهل نراد عمل ميكنند و چون حكام فاسد شد و امور مسلمانان به اف مسئوالنه
 شد , منتظر قيام قيامت بايد بود ! 

اشد يف بشايد فردي از اصالح شخصی برخوردار بوده ولی در اداي امانت ضع
بول قرد از ت داپس بايد به مقتضاي امانت داري ، نظر به ضعفی كه در اداي مسئولي

 د داري كند .امور مردم خو
 در حديث شريف ميخوانيم : 

ِه َعَلى َمْنِكِب ُثَّ اَل َفَضَرَب بَِيدِ ْعِمُلِن قَ ْست َ  تَ َعْن َأيب َذرٍ  قَاَل قُ ْلُت ََي رَُسوَل اَّللَِّ َأََّل  »
 نََداَمٌة ِإَّلَّ َمْن َأَخَذَها ِبَقِ َهالِْقيَاَمِة ِخْزٌي وَ اَها يَ ْوَم إِن َّ  وَ قَاَل ََي أََِب َذرٍ  إِنََّك َضِعيٌف َوإِن ََّها أََمانَةُ 

 )صحيح مسلم(« َوأَدَّى الَِّذي َعلَْيِه فِيَها 
صلی اهلل عليه روايت است كه گفت : به رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابوذر غفاري ” 
عرض كردم كه ؛ يا رسول اهلل آيا مرا امير و كارگزار در جايی مقرر نميكنی ؟  وسلم

با دستش به شانه ام زده و گفت : يا ابوذر تو )در اداي  ی اهلل عليه وسلمصلرسول اهلل 
امارت ( ضعيف هستی و اين امارت در دنيا امانت است و در روز آخرت سبب 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
133 

 “ شرمندگی و ندامت است مگر آنكه به حق آن عمل كرده و حق آنرا اداء كند 
 , یقومی , زبان قه يی ,همچنان از مقتضاي امانت داري اينست كه نبايد روابط منط

 دخالت ت هاواسطه ها و رشوت در انتخاب افراد و تعين آنها درمناصب و مسئولي
 داشته و مراعات گردد .

 ميفرمايند :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
سلم : من ليه و ع عن ابن عباس ، رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا»

 وخان ان اهللخ قدتلك العصابة من هو أرضى هلل منه ف استعمل رجًل من عصابة وف
 )المستدرك على الصحيحين للحاكم ( « رسوله وخان المؤمنين 

موده  فر لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابن عباس ” 
ماعت ين جاند : كسيكه شخصی را بر جماعتی از مسلمانان امير مقرر كند و در

 و هلليقيناً با ا ،ديگري وجود داشته باشد كه نزد اهلل پسنديده تر از او است شخصی 
 “رسول او و مؤمنين خيانت كرده است 

ُ ا َُمَاَِبًة فَ َعلَيْ ِهْم َأَحدً لَيْ َر عَ َمْن َوِلَ ِمْن أَْمِر اْلُمْسِلِمَي َشي ْئًا فَأَمَّ »  ِه لَْعنَُة اَّللَِّ ََّل يَ ْقَبُل اَّللَّ
رضی هللا ن ايب سفيان بد عن يزيد ند اَح)مس «فًا َوََّل َعْدًَّل َحَّتَّ يُْدِخلَُه َجَهنََّم ِمْنُه َصرْ 

 (عنه
فاقت ركسيكه امري از امور مسلمين را بعهده گرفت پس روي انگيزه و ” 

تمام  ل جاللهج شخصی كسی را بااليشان مقرر نمود ، پس بر او لعنت اهلل باد ، اهلل
 “ازد ساخل ی او را نميپذيرد تا آنكه او را به جهنم دعبادت هاي نفلی و فرض

بكار  اد هاستعدادر ساية اين تصور امانت داري در اسالم است كه تمام فرصتها و 
ی را و عزت رامتمی افتد و تفاوت هاي مصنوعی و خود ساخته نابود ميشود و انسان ك

بارز سبب ت يگريدچيز  برايش داده است باز مييابد و جز عمل صالح جل جاللهكه اهلل 
 او در جامعه نميگردد . 

اگر انسان متقی و پاك نفس قيادت و مسئوليت مردم را بعهده بگيرد احساس امانت 
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داري آنچنان او را ذوب ميكند كه حق آنرا كامال اداء كرده و حتی از خوردن لقمة 
 نرا دارند ؟ ناچيزي خود داري كرده و می پرسد كه آيا تمام مسلمانان توان خوردن آ

يدي رت جدضرو و از آنجاييكه ضرورتها و نياز هاي مردم بيشمار بوده و هر روز
ر ذا اميلد , پيش می آيد و قضاياي گوناگون امت هر روز شكل جديدي اختيار ميكن
 ي آنهاز هاامانت دار تمام زندگی خود را وقف حل قضاياي امت و بر آوردن نيا

آنها  ز هايوقف حل قضاياي امت و بر آوردن نياساخته حتی خود و عيال خود را 
انسان غير  ساخته حتی خود و عيال خود را فراموش ميكند اما اگر فرد مسئول ,
وارد  يگريدمناسب و نا اهل بوده و از طريق روابط قومی , يا مصلحتهاي شخصی 
ز اسه پرددسي دستگاه دولتی و يا گروهی شده است , و يا فردي از دزدان شبگرد و
د صب بلنمنا بوده و با دشمنان امت اسالمی همكار و همراز است و ازين طريق به

و انند و از اود ميدمرد ميرسد , او با تمام تأكيد و تحقيق ميداند كه آزادگان امت او را
تمام او مام اهده تنفرت دارند , لذا هميشه در پی دسيسه و مؤامره بر ضد امت خود بو

 بدست آورده و قصر هاي مجللی برپا كند . اينست كه ثروت بيشتري 
 شخص اول حاكم مسئول ، عادل و امين است 

ست و ده اشخص دوم نسبت به امت خائن بوده , دزدي است كه مخفيانه داخل ش
 بايد دستش از دامن امت كوتاه گردد . 

 « وٌل  ذَِلَك فَ ُهَو غُلُ دَ َخَذ بَ عْ أَ َما قًا فَ َمْن اْستَ ْعَمْلنَاهُ َعَلى َعَمٍل فَ َرزَقْ نَاهُ رِزْ » 
 (   عنههللا رضیعن بريدة  اود ،يب د)سنن ا                                                 

عد ديم برر كركسی را كه بر عملی مقرر كرديم و برايش مقدار معينی معاش مق” 
 “ از آن هرچه را كه اضافه تر از آن ميگيرد دزدي است 

نرا آيمان پد و كار اشتراك داري , به مقتضاي امانت بايد عه اگر با جماعتی در
ايد باري حفظ كرده و شروط آنرا مراعات كنی . و چون در مجالس آن اشتراك د

 عليه لی اهللصهلل اسرار آنرا نگهداري . زيرا مجالس از جملة امانتهاست . و رسول ا
 می فرمايد :  وسلم
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َعلَْيِه َوَسلََّم ِإذَا َحدََّث الرَُّجلُ  اَّللَُّ  ى َصلَّ َّللَِّ اقَاَل قَاَل رَُسوُل  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ » 
 اود( د)سنن أيب « ِِبْْلَِديِث ُثَّ الْتَ َفَت فَِهَي أََمانَةٌ 

 وسلم عليه ی اهللصلروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز جابر بن عبداهلل ” 
ت ن امانن سخيد و باز به راست و چپ بنگرد ، آفرمودند : چون مردي سخنی را گو

 همچنان ميفرمايند :“  است 
ٌم أَْو اقِْتطَاُع َماٍل بَِغْْيِ ٍم أَْو فَ ْرٌج َحرَاَدٍم َحرَا ْفكُ َس سَ اْلَمَجاِلُس ِِبْْلََمانَِة ِإَّلَّ ثًََلثََة ََمَالِ »ِ  

 (نه عهللا رضی)سنن ايب داود َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ « َحق ٍ 
رپا رام بحمجالس امانت است مگر سه مجلس ، مجالسی كه بخاطر ريختن خون ” 

ا ق بر پون حميشود و يا بخاطر زنا جمع ميشوند و يا بخاطر غصب مال ديگران بد
 “ ميشود 

المی ك اساكنون كه اوضاع ناگواري بر امت اسالمی طاري گرديده و در ممال
و  نداختهاراه ماعتها و مراكز اسالمی تحركاتی بشريعت اسالمی حاكم نميباشد , ج

ی اسالم ريعتشخواستار برگشت به كتاب اهلل و سنت رسول اهلل بوده ميخواهند كه 
فضايل  ندد بری پسمورد تطبيق واقع گردد . افرادي كه يكی از گروه هاي اسالمی را م

 خاصی مانند : 
  امر بالمعروف و نهی از منكر 

  ل جاللهجانفاق در راه اهلل  

 ايد بيكند هد مسمع و طاعت كردن اوامر مطابق شرع در هر حالتی با آنها تع
 به تمام اين تعهدات پابند باشد .

و از آنجاييكه مجالس از جملة امانتها ميباشد , حتی در صورتيكه انسان ازين 
 احزاب و مراكز اسالمی كناره گيري كند , باز هم بايد مراتب امانت داري را مراعات
كند و نبايد غضب و نا رضايتی او را از جادة حق و صواب منحرف كرده و به خيانت 
بپردازد و مرتكب كاري گردد كه هم براي خودش و هم براي برادرانش و هم براي 
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 دعوتش مضر باشد 
 نهاييقينا امانت داري فضيلت و ارزش خيلی سنگين و بزرگ است و انسا

عظمت  رگی وضمن مثالی بز جل جالله. اهلل  ضعيف النفس قدرت حمل آنرا ندارند
نگينی سائنات كمام تامانت را بيان كرده و می فرمايد كه برداشتن امانت بر شانه هاي 
ند . اهلل تاهی كن كوآميكند , لذا براي انسان نمی زيبد كه آنرا نا چيز دانسته در حق 

 می فرمايد : جل جالله

ْيَن أَن اِل فَأَبَ  َواْلِجبَ ْرِض اْْلَ إِناا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى الساَماَواِت وَ   

نسَ  ا َجُهوَّلا ظَ هُ َكاَن إِنا  اُن   يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِ  لُوما

 (72)األحزاب/
كردند بول نپس ق هر آئينه ما پيش كرديم امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها” 

سيار بو هست نه اكه بردارند آنرا و ترسيدند از آن و برداشت آنرا انسان ، هر آئي
 “ ستمگار و نادان 

ن و اندهافرم ي اخالقی دست يافت كهامت اسالمی زمانی به عروج معنوي و ارتقا
رده كنعكاس می ارهبران امينی براي خود انتخاب كردند و اخالق ايشان در امت اسال

كسري ,  راطوريامپ امنيت , امانت و وفاء را در ايشان ايجاد نمود , زمانيكه فاتحين
ا نهوي آبس نهرضی اهلل عفرستادند عمر  رضی اهلل عنهدستبندهاي كسري را به عمر 

 “يباشند ! مينی منهاي اكسانيكه اينها را اداء كرده اند يقينا انسا” خيره شده و گفت : 
 ختياراو عفت چون ديدند كه ت”كه در آنجا حاضر بود گفت :  رضی اهلل عنهعلی 

چنين  ها نيزی آنكردي آنها نيز عفت گزيدند , و اگر ببينند كه تو حيف و ميل ميكن
 “ خواهند كرد 

زگار مسافري از بغداد تا حضر موت سفر ميكرد در حاليكه جز از اهلل در آن رو
از هيچ چيز ديگري احساس خوف نداشت , زيرا حاكم وقت مشغول تأمين  جل جالله

امنيت بود و حتی ازين خوف داشت كه اگر حيوانی در سرزمين عراق بلغزد و بيافتد , 
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 نكرده است ؟  مورد باز پرس الهی واقع ميشود كه چرا راه را درست
 برادر دعوتگر ، مسلمان عزيز ! 

  :ويد ميگ رضی اهلل عنهامانت داري اهميت بس عظيم دارد , چنانچه انس 
َّلَّ قَاَل ََّل ِإميَاَن لَِمْن إِ َعلَْيِه َوَسلََّم  ى اَّللَُّ  َصلَّ َّللَِّ اَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َما َخطَبَ نَا َنِبُّ » 

 َحد( امسند « )هُ َوََّل ِديَن لَِمْن ََّل َعْهَد لَهُ ََّل أََمانَةَ لَ 
طبه خاي ما ميگويد : پيامبر اهلل هيچگاهی بر رضی اهلل عنهانس بن مالك ” 

كه عهد و ارد آنن ندنميگفت مگر اينكه ميفرمود : ايمان ندارد آنكه امانت ندارد و دي
 “پيمان ندارد 

زم است نند الاز كسالمی را از سر آغبنابرين بر جوانانی كه ميخواهند حيات امت ا
 شند و امانتمين باود اخكه با خود امين باشند , با برادران خود , با امت خود و با دين 
 داري را بحيث يك صفت اصيل در اخالق جاگزين سازند . 

 چهارم : در وقت خصومت دشنام ميدهد :

 گريفت ديدشنام دهی و استعمال كلمات نامناسب در خصومت و مشاجرات ص
صومت و لبته خ. ا است كه پيامبر عليه السالم آنرا از صفات منافق بحساب آورده است

 اختالف نظر با هم فرق دارد . 
مدن آن جود آر بواختالف نظر بين افراد , يك امر كامالً طبيعی و عوامل زيادي د
م آن عد ص ونصو مؤثر است ، مانند قوت استنباط و يا ضعف آن ، توانايی درك و فهم
يطی ، فات محختالا، وسعت ديدگاه ها و يا عدم آن ، دستيابی به احاديث و روايات ، 

 اختالف در قبول روايات و غيره .
ميگرداند و  اممكنمر ناينها عواملی اند كه اجماع و اتحاد در تمام فروعات دينی را ا

 “ حتی ميتوان گفت كه با طبيعت دين اسالم در منافات ميباشد 
 ف دو نوع است : اختال

و براي شناخت حقيقت و مجرد  جل جاللهيكی اختالف نظري است كه بخاطر اهلل 
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از هر گونه خود خواهی و استبداد رأي ميباشد . اين نوع اختالف هيچگاهی سبب از 
 بين رفتن محبت طرفين و ضايع شدن قضية مورد بحث نميشود . 

ود خطامع و م صرفا بخاطر مصالح نوع دوم اختالفی است كه فرد يا جماعتی آنرا
گرديده  ينه هاو ك براه می اندازند . استمرار چنين اختالفاتی است كه سبب دشمنی ها

ته جاگرف امعهو منتج به دشنام دهی و زشت گويی ميشود و چون خصومت بين افراد ج
پر  لهايگو ريشه دوانيد خار هاي زهر آگين آن هر طرف شاخ و پنجه كشيده و 

يشود مبديل ايمان می خشكد و محبت و صلح و صفاي ايمانی به كدورت ها تطراوت 
 . 

وي سبه  خصومت در اكثر اوقات عقل و فكر انسان را مغلوب ساخته و او را
نت ب لعارتكاب صغاير كه سبب سقوط مروت وقار است و ارتكاب كبائر كه موج

ود يطرة خسحت تان را ميباشد , ميكشاند . زيرا زمانيكه عوامل شر و فساد قلب انس
ی روابط قطع در آورد و به قساوت قلبی و عناد بر قلبها حاكم گرديد ، مردم به

جاد ساد ايمين فبه وصل كردن آن امر كرده است و در ز جل جاللهميپردازد كه اهلل 
 ميكنند . 

اَن قَْد أَِيَس أَْن يَ ْعبَُدهُ وُل ِإنَّ الشَّْيطَ قُ َسلََّم ي َ وَ ْيِه َعلَ  َعْن َجابٍِر قَاَل َسَِْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ » 
 صحيح مسلم( )« ي ْنَ ُهْم ِش ب َ رِياْلُمَصلُّوَن ِف َجزِيَرِة الَْعَرِب َولَِكْن ِف التَّحْ 

يدم شن لمليه وسصلی اهلل عروايت است كه از رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز جابر ” 
ه العرب ر جزيردو را ااست كه نماز گزاران كه فرمود : يقيناً شيطان ازين نا اميد شده 

 “دوباره عبادت كنند ولی از ايجاد دشمنی بين شان مأيوس نشده است 
انب جر دو اي هدرين حالت شيطان مداخلت نموده و بد زبانی و دشنام دادن را بر

ق و اخال عقل خصومت مزين ميسازد و ايشانرا به گفتن كلمات نا شايسته و دور از
  .ه اند داختند و حتی ايشانرا قانع ميسازد كه گويا به نصرت دين پرترغيب ميك

آيا مشاهده نموده ايد كه اختالف بسيطی بين دو برادر در يك خانه چگونه به دشمنی 
ها و كينه توزي ها مبدل شده و احياناً به ريختاندن خون يك ديگر منتج ميشود و چنان 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
139 

 .  پسران نيز آنرا بميراث ميبرند دشمنی و عداوت عميقی را ايجاد ميكند كه
خاصمه مم به هبا  آيا احزاب و جماعت هاي اسالمی را ديده ايد كه افراد آن چگونه
ط فالن ر مربوديگ ميپردازند ؟ و فرياد ميزنند كه اين شخص از فالن تنظيم است و آن
ی صراض شخر اغگروه است ؟ در حاليكه اين حرفها را بخاطر اسالم نه ، بلكه بخاط

 خود ميگويند .
و  يكننداد مآيا مشاهده كرده ايد كه چگونه يكديگر را با القاب خيلی زشت ي

 ل اهلله حبنسبت به يكديگر بدگمانی و احساس دشمنی ميكنند ؟ و بعوض اينكه ب
ا هم شمنی بو د چنگ زده در كار هاي نيك و تقوي با هم تعاون كنند , در كسب گناه

 مسابقه ميكنند ؟ 
تعارف  باهم ند ود كه جاي امن و سالمتی بوده و مؤمنان با هم يكجا ميشودر مساج

ماكن اه اين كنيم حاصل كرده و در امور دين و دنيا به معاونت هم می پردازند می بي
در  نند كهكمی  مقدسه را به ميدان خصومت تبديل كرده و هردو فريق اين را فراموش

 د . ميباشن جل جاللهخانة از خانه هاي اهلل 
 ماعتدر بعضی از كشور هاي اسالمی مساجدي را ديده ام كه در آن يك ج
اي اعتهاسالمی با كمال نشاط مصروف دعوت است ولی حتی داخل شدن افراد جم

ي ماعتهاجوزي ديگر را در آن مسجد ممنوع قرار داده اند و اگر خداي ناخواسته ر
 ! !بديل ميگردد ممنوعه داخل مسجد شد , ساحة مسجد به ميدان معركه ت

م ی كنير رسباگر صفحات تاريخ را برگردانيده و علل و عوامل ضعف مسلمين را 
امت  ين خيرو ا و ببينيم كه چه امري باعث از بين رفتن قوت و قدرت مسلمين گرديد
ست موده اگی نرا كه براي هدايت مردم به صحنه آورده است , دچار تشتت و پراگند

أي تالف ره اخكعلت العلل اين ضعف را درين خواهيم ديد  , حتما بزرگترين عامل و
 ست . ده ابه خصومت ها تبديل گرديده و امت اسالمی مصروف اين خصومتها گردي

اختالف فكري در مورد تفسير يك كلمه به برخورد هاي اعتقادي تبديل گرديده 
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قهاي ظلم و و به موجب آن يك تعداد , شمار ديگري را تكفير كردند و بعد از آن شال
وحشت بر اجساد مؤمنين فرود آمده است , بخاطر اينكه اين كلمه را گفتند و يا از 
گفتن فالن كلمه خود داري كردند و به اين ترتيب سماحت و رحمت اسالم به 

 شالقهاي ظالمانة تبديل گرديد كه چهره ها و پشت هاي انسانها را سوختاند . 
ين و اخاطر بمير حول اين و يا آن پادشاه و ااختالفات سياسی و قرار گرفتن درما

 ر ضدآن موقف به جنگ هاي خانمان سوزي تبديل گرديد كه مسلمانان يكی ب
ساد به اج المیديگري براه انداخته و هزاران كشته و زخمی بجاي گذاشت و دولت اس

 و پارچه هاي اجسام بيجان تبديل گرديد . 
و  ,ردند سقوط كند با هم خصومت كمسلمانان اندلس قبل از آنكه دولت شان 

 بود شدند . مال ناه كامسلمانان مستقر در اطراف فرانسه آنقدر با هم جنگيدند كه باآلخر
و  كوچك هاي اركان دولت عثمانی با هم به جنگ پرداخته و دولت شان به پارچه

ساية خود مهها با ز آناضعيف پراگنده شد . و اين امر تا امروز ادامه داشته و هر دولتی 
 در جنگ و برخورد ميباشد . 

ليت فعا حتی جماعت ها و مؤسسات اسالمی كه در سرزمين هاي اسالمی مصروف
د , مده انآجود اند و اصال بخاطر برگشت امت بسوي اسالم و تمسك به احكام دين بو
ان ه دشمنبها  با هم به مخاصمت و تفرقه پرداخته و حتی در بعضی جا ها اين گروه

 تر اند تا به گروه هاي اسالمی ديگر . نزديك 
ی دوست ولبی قتسامح و گذشت در اختالف نظر و حايل نكردن آن در برابر روابط 

اه ترقی ري و رستگاربا همی و تعاون بر خير ، بزرگترين نشانة پيشرفت , دليل فالح و 
 و تعالی ميباشد . 

دند كه ظر بون ندادي بريمسلمانان در مورد اسراي بدر با هم اختالف داشتند و تع
تالف نظر حنة اخصخره از آنها فديه گرفته شود و شماري خواستار قتل آنها بودند و باآل

 با صلح و صفا بپايان رسيد . 
در قضية خروج براي جنگ احد مسلمانان دو نظر داشتند يكتعداد طرفدار خارج 
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د كه در داخل مدينه شدن از مدينه بودند , در حاليكه جماعت ديگري برين نظر بودن
سنگر گرفته و با دشمن مقابله كنند . ولی اين اختالف نظر سبب انقسام و دشمنی 

 نگرديد بلكه همچنان برادر و دوستدار يكديگر باقی ماندند 
يت امر تمام آنها مد ولی در نهادر موارد زيادي اختالف رأي بين مسلمين بوجود آ

 .  در خدمت اسالم و مسملين باقی ماندند
 رده ونع كملذا پيامبر گرامی اسالم با تأكيد و شدت هرچه بيشتر از خصومت 

ات ز صفتبديل شدن اختالف را به خصومت و تعميق خصومت تا سرحد فجور را ا
 منافقين دانسته است .
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   :ويژگی يازدهم 

 

 به آداب معاشرت پابند ميباشد
  : مقدمه

سازد . دا ميجتها آنها را از ساير ام هر امتی از خود آداب و سلوك خاصی دارد كه
شهاي و ارز باديو امتی كه براي خود احترامی قايل است فرزندان خود را بر اساس م
آن  سلوكی شهايخود تربيت ميكند تا هر فرد آن امت تصوير متحركی از افكار و ارز

 امت باشد . 
 اموزوننآن  ولی امتی كه خود را و مبادي خود را فراموش كرد و شخصيت افراد

 ند . صل ميكه حاگرديد , با گذشت زمان كامال ذوب گرديده امت قوي تر بر آنها غلب
د را ص خوامريكا شاخة از قوم انگلوساكسون است ولی رفته رفته مشخصات خا

كه  نگليسیان ابدست آورده و از ساير اقوام انگلوساكسون جدا شده اند حتی در زب
يجاد د را ااص خوختكلم ميكنند با گذشت زمان ، زبان تمام شاخه هاي اين قوم به آن 

نقد خفی  نايه وور ككردند . و زمانيكه ملكة بريتانيا اخيرا به امريكا سفر كرد , بط
 گفت : آنها زبان شانرا نميدانند ! 

جهان  كنار شه وزمانيكه يهود فيصله نمودند كه دولتی ايجاد كنند و از تمام گو
فاوت عی متزبان شان مختلف بوده عادات و روابط اجتماجمع شدند , در حاليكه 

ان ايد زببكه  داشتند , ولی باالي هر كسيكه به فلسطين برميگشت الزم گردانيدند
لوك سداب و آدون عبري را بياموزد و كاله يهودي را بسر بگذارد . زيرا هيچ امتی ب

 مخصوص بخود بوجود آمده نميتواند . 
ز آن ميتوان درك كرد كه علم سلوك و عادات بحيث امروزه اهميت موضوع را ا

يك مضمون در دانشگاه ها تدريس ميشود و كسانيكه در امور ديپلوماتيك مؤظف 
اند بايد كورسهاي آنرا تعقيب كرده آداب كالم , طعام خوردن , لباس پوشيدن و 
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پس بايد  گفتگو را بياموزند زيرا هر ديپلومات سفير امت خود ممثل ارزشهاي آن ميباشد
 .  تمام عادات , سلوك و آداب امت خود را در برابر ديگران بصورت درست تمثيل كند

ر ه سفيند ككتابهايی كه در مورد سفيران نوشته شده است براي ما حكايت ميك
ركز غداد مبدر  شارلمان كه به دربار عباسی ها فرستاده شوده بود ، مدت يكماه را

 ,وشيدن اس پضی كلمات عربی را بياموزد و طرز لبخالفت اسالمی سپري كرد تا بع
ه به شيوة ا خليفات باسلوب سالم و ساير عادات مسلمانان را فراگيرد و بتواند در مالق

 خوب و آداب الزم خود را معرفی كند . 
حترام می را ا ب مابلی ! زمانيكه ما امت قوي بوديم ديگران از ما تقليد كرده آدا

 گذاشتند . 
ظر نا در رجاست كه شريعت اسالمی در تربية امت اسالمی اين نكته از همين 

 داشته و تمايز و مشخصات امت را هر چه بيشتر تبارز ميدهد .
ِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ الْيَ ُهوَد لَّى اَّللَُّ َعلَيْ  اَّللَِّ صَ ُسولَ نَّ رَ ِإنَّ أََِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل إِ » 
 ري()صحيح البخا« ارَى ََّل َيْصبُ غُوَن َفَخالُِفوُهمْ َوالنَّصَ 
موده اند فر لمليه وسصلی اهلل عفرموده اند كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهابو هريره ” 

ا مخالفت كرده و آنهكه يهود و نصارا موهاي سفيد خود را رنگ نميكنند ، پس شما با
 “است ( مو هاي خود را رنگ بزنيد )البته سياه كردن ممنوع 

ُقْمنَا إِلَْيِه فَ َقاَل ََّل ئًا َعَلى َعًصا ف َ َم ُمتَ وَك ِ َسلَّ ِه وَ َخَرَج َعلَي ْنَا رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَيْ » 
 (  عنهرضی هللاد عن ايب امامة سنن ايب داو « )اْعضً ب َ تَ ُقوُموا َكَما تَ ُقوُم اْْلََعاِجُم يُ َعظِ ُم بَ ْعُضَها 

ه ن تكيو برآ در حاليكه عصايی در دست داشت اهلل عليه وسلم صلیرسول اهلل ” 
. ايشان  د شديميستاميكرد از خانه بيرون شده و نزد ما آمد پس ما همه در برابر او ا
م مشرف ه اسالقت بفرمودند : در برابر من ايستاده نشويد چنانچه عجم ها )كه در آنو

 “ را تعظيم ميكنند نشده بودند ( يكی در برابر ديگري ايستاده و او
 در حديث ديگري ميخوانيم كه :
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ُ َعْنهُ يَ ُقوُل َعَلى اْلمِ »  يَ ُقوُل ََّل  سلمو صلی هللا عليه ِبَّ ْعُت النَّ  َسَِ ن َْبِ َعْن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
)صحيح «  َورَُسولُُه اَّللَِّ  فَ ُقولُوا َعْبُد ََن َعْبُدهُ ا أَ َّنََّ تُْطُروّن َكَما أَطَْرْت النََّصارَى اْبَن َمْرََيَ فَإِ 

 البخاري(
 از رسول اهلل :روايت است كه ايشان بر سر منبر گفتند  رضی اهلل عنهاز عمر ” 

صارا در ننانچه يد چشنيدم كه فرمودند : در توصيف من مبالغه نكن صلی اهلل عليه وسلم
 و هللابندة  پس مرا توصيف عيسی بن مريم مبالغه كردند . يقيناً من بندة اهلل هستم ،

 “رسول او بگوييد 
بهت در ز مشاس , ااز تشابه در مظاهر زندگی و لبا صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

راي ا در وزير حركات و برخورد ها , از تشابه در سخن گفتن و آداب منع كرده است
ز ر را اتصو تمام اين پديده هاي ظاهري شعور و احساسی قرار دارد كه انديشه و

رداند . دا ميگان جه ها متمايز گردانيده منهج و نشانهاي يك جماعت را از ديگرانديش
ديگر  مت هايام و و به تعبير دقيق تر از احساس شكست روانی و داخلی در برابر اقوا

و  تقليد حساسنهی نموده است زيرا شكست معنوي و داخلی در برابر جامعة معينی ا
ه كسالمی اامت  در نفس انسان جابجا ميسازد ودنباله روي از آن جامعه و محيط را 

ود را خقاليد تی و براي احراز مقام قيادت بشريت قيام نموده است بايد روابط اجتماع
اي ن بمعنن سخاز همان مصدري اخذ نمايد كه آنها را براي قيادت برگزيده است اي

ه به جتو تعصب و تمسك به شكليات ظاهري نميباشد بلكه به معناي ژرف نگري و
ی عوامل وباب محركاتی است كه در وراي مظاهر و شكليات قرار دارد زيرا همين اس

ليت و يده عقردانگكه در وراي مظاهر و شكليات قرار دارد , امتها را از هم متمايز 
آلخره ا و بارمتی اطرز تفكر آنها را باز گويی ميكند و انديشه , ضماير و اخالق هر 

 از هم جدا ميگرداند .  موضعگيري هاي هر امت را
 احاديث زيادي درين قضيه وارد شده است مانند : 

« ِمن ُْهْم  َه بَِقْوٍم فَ ُهوَ َمْن َتَشبَّ  وسلم عليه صلی هللاَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ » 
 )سنن ايب داود(
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مودند فر لمسليه وصلی اهلل عروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابن عمر ” 
 “: كسيكه شبيه قومی سازد پس او از همان قوم است 

 مذي( )جامع الرت « لَْيَس ِمنَّا َمْن َتَشبَّهَ بَِغْْيََِن » 
 “از ما نيست كسيكه خود را مشابه قومی غير از ما سازد” 

ه يست كتی نالبته مقصد احاديث فوق الذكر امتناع از بكارگيري وسايل و آال
ان در ز ديگراايد ستفاده ميكنند بلكه مقصد و مفهوم آن اينست كه نبديگران از آن ا

 نيم . داري كنگه آداب اجتماعی و سلوكی تقليد نماييم و بايد شخصيت متمايز خود را
ابند بودن پد كه يكننبا ذكر اين مقدمه ميخواستم كه براي آنهايی بفهمانيم كه فكر م

ذكر تابل قري بوده و آنقدر مهم و مسلمانان به اين آداب يك عمل شكلی و ظاه
حجر تعصب و وع تنميباشد و گمان ميكنند كه اين التزام ، بی ارزش و ناشی از يك ن

 ذهنی ميباشد .
ت بدون شك كسيكه چنين فكر ميكند در حقيقت با شكست معنوي و هزيم

وجه و ام تداخلی گرفتار بوده و شخصيت خود را كامالً از دست داده است و تم
 مش بسوي تقليد از ديگران معطوف ميباشد .اهتما

اعی مان دمسل درين بحث ميخواهيم بخشهايی از آداب و سلوكی را تقديم كنيم كه
 ن باشد ی براي ديگرادعوت مالشبايد به آنها التزام داشته باشد تا مظهر او نيز مانند اقوال و اع

 اول : آداب اجازه خواستن :
وجه ته آن بايد ، از مهمترين مسايلی است كه ب قضية استيذان در حيات مسلمانان

عه و جام فرد داشت ، زيرا سهل انگاري و بی توجهی در آن باعث بی نظمی در حيات
ه وقت ست كميگردد . البته سخن ما متوجه انسانهاي بی مسئوليت و به هدفی ني
يع ارا ض خود گرانبهاي خود را بيهوده ميگذرانند و در حقيقت امر سرماية زندگی

ب كند و ق الباان دميسازند و برايشان هيچ اهميتی ندارد كه چه وقتی به دروازة ديگر
 يا چه وقتی كسی دروازة شان را بزند .
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امة برن درينجا سخن ما در مورد دعوتگر مسلمانی است كه وقت خود را طبق
اي ر اددخاصی منظم ساخته و وقت خود را احترام ميگذارد و ديگران را نيز 

ود و قت خوليتهاي و وظايف شان كمك ميكند . اين شخص منظم و مرتب بايد مسئو
 ديگران را احترام گذاشته و آداب استيذان را مراعات نمايد .

طابق مواهی ميخ اين صحنه را در نظر خود مجسم بساز كه تو انسان با نظم هستی و
شخصی  وشود تقسيم اوقات منظم بكار خود آغاز كنی ، ناگهان دروازه كوبيده مي

 رداند .طل ميگي معبدون خبر دادن قبلی داخل خانه ميشود و تمام برنامه هايی كه دار
وعی ا موض، ي حالتی را در ذهن خود تصور كن كه ميخواهی كتابی را مطالعه كنی

خود  رادرانباز  را بنويسی يا مشكلی را با شريك كار خود حل كنی يا مجلسی با يكی
 ا ... وي يو فرزندان خود نشسته و جوياي احوال شان ش داشته باشی يا با اهل

ا كه در ها ر كار ناگهان كسی كه از قبل او را دعوت نكرده اي می آيد و تمام اين
 !!  نظر داري معطل ميگرداند و هدفش هم اينكه فقط كه وقت گذرانی كند
هتمام ا آن ز بهپس بنابر اهميتی كه اين امر در زندگی انسان دارد ، اسالم عزي

 ميه وسل علصلی اهللورزيده و آدابی را درين مورد معين كرده است . رسول اهلل 
 ميفرمايند :

 َّلَ »ُقوُل: ي َ  وسلم صلی هللا عليهُسوَل اَّللَِّ قاَل: َسَِْعُت رَ  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُْسٍر » 
ِذَن َلُكْم فَاْدُخلُوا َوإَّلَّ تَْأِذنُوا فَإْن أَ بَ َها فَاسْ َوانِ جَ  نْ مِ ََتْتُوا الْبُ يُوَت ِمْن أَبْ َواَِبَا، َولِكِن ائْ تُوَها 

 « فَارِْجُعوا 
  )الطباّن ف الكبْي(  

هلل عليه صلی ا اهلل روايت است كه گفت ؛ از رسول رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن بسر ” 
لكه از يد باين ميآشنيدم كه فرمودند : به خانهاي ديگران از مقابل دروازه هاي  وسلم

يد و در اخل شودشد  كناره هاي آن آمده و اجازه بخواهيد ، پس اگر برايتان اجازه داده
 “ غير آن برگرديد 

 ميفرمايد :  جل جاللهاهلل 
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 اجازه آنكه تا شماست هاي خانه از غير هاييكه خانه به مشويد داخل مؤمنان اي ”

 و ، بپذيريد پند شما كه شايد شما براي است بهتر اين ، آن اهل بر كنيد سالم و بخواهيد
 شما براي شود هددا اجازه آنكه تا آن در مشويد داخل پس را كسی آن در نيافتيد اگر

 . شما براي است رت پاكيزه اين ، بازگرديد پس بازگرديد كه شود گفته شما براي اگر و
“ داناترست ميكنيد آنچه به اهلل و

راعات ما به ان راسالم اين ادب عالی و نيكو را در روزگاري مقرر كرده و مسلمان
 ومغرض  هايانسان آن ملزم ساخته است كه خانه ها دروازة نداشت و در آن شرايط

دن حق دي د كهمريض القلب ميخواستند كه چيزهايی را در داخل خانه مشاهده نماين
م با س اسال، پ آنرا نداشتند بلكه آن چيز ها از خصوصيات اهل خانه بحساب می آمد
هاي  ه خانه: ب اصدار اين حكم همه را در جايش توقف داده و براي تمام جامعه گفت

اخل ست ، دده اان تا زمانيكه برايشان اجازة داخل شدن داده نشغير از خانة خودش
و  ميق ترمه مفهوم عذكر نمود . اين كل“ استئذان” را بجاي “ استئناس” نشوند و كلمة 

رم و حياء شز روي اانه باالتر از استئذان را افاده ميكند . زيرا امكان دارد كه صاحب خ
اين  ت كههد ، ولی مسلمان مكلف اساجازة داخل شدن و نشستن را براي تان بد

خوب  مانيكهزتا  باريكی را درك كرده و به مجرد دريافت اولين اذن داخل خانه نشود
 د .مطمئن گرديده و بداند كه صاحب خانه عالقمند داخل شدن او می باش

 ايد؟مينم درك آيا دعوتگر عزيز مفهوم و حقيقت اين سلوك متعالی و ارزشمند را
 الم دادن : دوم : آداب س

او با مردم  .مسلمان داعی انسان خوش برخورد ، دوست داشتنی و محبوب ميباشد 
محبت  وستی الفت ميگيرد و مردم نسبت به او احساس الفت و دوستی ميكنند . دو

ا سالم گرم برده و از كخود را با مردم بوسيلة نگاهايی مملوء از محبت و تبسم گوارا ابر
 يد :ميفرما صلی اهلل عليه وسلمكند . رسول اهلل از ديگران استقبال مي
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تَ َهى َأَحدُُكْم ِإََل ََمِْلٍس َم قَاَل ِإذَا ان ْ ْيِه َوَسلَّ  َعلَ َّللَُّ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَّ رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّى ا»  
ْت اْْلُوََل َبََِحقَّ ِمْن اْْلِخَرِة َسلِ ْم فَ لَْيسَ لْيُ ف َ ذَا قَاَم  إِ  ُثَّ فَ ْلُيَسلِ ْم فَِإْن بََدا لَُه َأْن ََيِْلَس فَ ْلَيْجِلسْ 

 )جامع الرتمذي (« 
 سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 

واست گر ميخاآن  فرمودند : چون يكی از شما به مجلسی رسيد بايد سالم بدهد بعد از
نيست  م دومز سالد و سالم اول سزاوار تر ابينشيند و چون برميخاست بايد سالم بده

 (“ )يعنی سالم دادن وقت برخاستن نيز مانند سالم اول مهم است 
، لذا تمام  د كردايجا تمام مخلوقات را آفريد و بين شان پيوند و الفت جل جاللهاهلل 

آنها  دي بينتضا وآنها يكجا باهم به تسبيح پروردگار شان مصروف اند و هيچ برخورد 
ا بين رخلی وجود ندارد )چنانچه كه باطل پرستان تصور كرده و يك نوع تضاد دا

 ر خدمتيم دپديده هاي طبيعت فرض كرده اند( و تمام آنها به امر پروردگار حك
مين را دانی زآبا انسان قرار دارند . در خدمت انسانی كه مسئوليت و امانت اعمار و

ات را خلوقمو صاحب فطرت سليم تمام  بدوش گرفته است . بنابرين انسان مسلمان
 لمليه وسعهلل صلی ادر كنار خود احساس كرده و با آنها محبت ميورزد .رسول اهلل 

 ميفرمود : 
 (  عنهرضی هللاَحيد  ن ايببخاري ع)صحيح ال« َهَذا أُُحٌد َجَبٌل ُيُِب ُّنَا َوُنُِبُّهُ » 
 “ داريم  احد كوهی است كه ما را دوست دارد و ما آنرا دوست” 

يوانی ححتی  واست  احسان با هر مخلوقی را بر انسان الزم گردانيده جل جاللهاهلل 
ت را بايد نباتا وردد گرا كه ذبح ميكنيم بايد به طريقة نيكو ذبح كنيم تا زود تر راحت 

از همين  ه تأسیبم . مورد تفقد قرار داده و نقشی را كه در طبيعت دارد احترام بگذاري
هاد جبراي  م رازمانی كه لشكر اسال رضی اهلل عنههی است كه ابوبكر صديق دستور ال

طفال ان و ابه زن بزرگساالن را اذيت نكنيد و” ميفرستد ايشان را وصيت ميكند كه : 
ات ه فتوحكيبينيم بنابرين م...“  تعرض نكنيد درختان تازه و مثمر را قطع نكنيد و 

 رانگري و تخريب . شان براي تعمير زمين بود نه براي وي
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مت و ستقااو با اين استقامت و راستكاري مسلمانان ، سراسر حيات بشري به 
بودن  ي هنديهند نيكويی گرائيد و مردم دسته دسته به دين اهلل داخل شدند . انسان
اي خود ز كليسطی اخود را فراموش كرد ، فارسی قوميت خود را به باد نسيان داد ، قب

سوب نها منآا به ربه گرد اين فاتحين جديد حلقه زدند و حتی خود بريد و تمام آنها 
يوسته و سالم پخش اكردند ، زبان شان را آموختند و بالفاصله نيز به صف لشكر آزاديب

 د . گرفتن عهدهبنقش فعالی را در رهايی انسانهاي ديگر از بندگی و اسارت بندگان 
در  ان اوو زب كه ديگران از دستاسالم برايشان تعليم داد كه مسلمان كسی است 

اساسی  واصيل  هدافامان باشد و صلح با نفس خود ، با ديگران و با تمام كائنات از ا
گر ايشانرا از دي قبالاسالم است و بخاطر ايجاد و اثبات اين مفاهيم ، تحيه و كلمة است

 اداي سالم ، رحمت و بركت قرار داد . 
ُ عَ َعْن َأيب أَُماَمَة َعْن النَّ »  ًَلِم فَ ُهَو أَْوََل ِِبَّللَِّ َعزَّ َل َمْن بََدأَ ِِبلسَّ َسلََّم قَاِه وَ لَيْ ِبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   د(د اَح)مسن «َوَجلَّ َوبَِرُسولِِه َصلَّى اَّللَّ
رمودند ف سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو امامه ” 
هلل اصلی و اسول و ر جل جاللهيكه آغاز به سالم ميكند پس او قريب تر به اهلل : كس

 “ ميباشد  عليه وسلم
الم الس ”يكبار آزمايش كن كه بر كسيكه ميشناسی يا نميشناسی سالم بدهی 

ق ز اعمااا كه شعار و آواز محبت ، رحمت و بركت ر“ عليكم و رحمة اهلل و بركاته
محبت و  زيباي كليلاب ديگران مينشيند و تمام انسانها را در قلبت برميخيزد و بر قلو

 ونی ها هربااخوت جمع كرده و در كنار هم قرار ميدهد و همراه با آن تمام نام
 رد .ميسپا موشیكدروتهايی كه در نتيجة مشكالت زندگی بوجود آمده است به باد فرا

 گويی ومي“  بركاته السالم عليكم و رحمة اهلل و” چون به مجلسی داخل ميشوي 
تن از رخاسبچون برميخيزي با هم سالم می اندازي و بخاطر تأكيد سالم در وقت 

 فرمود :  صلی اهلل عليه وسلممجلس پيامبر 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 150                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

 “فَ لَْيَسْت اْْلُوََل َبََِحقَّ ِمْن اْْلِخَرِة ” 
 “ت سالم اول سزاوار تر از سالم دوم )وقت برخاستن از مجلس ( نيس”
رده كوضع  و ترتيب هرچه بهتر اداي اين سنت خجسته آدابی رابخاطر تنظيم  

خورد  وديتاست كه مطابق آن بايد خوردسال به بزرگساالن سالم بدهد زيرا موج
رور مآنكه  وشود سالی كه بزرگسال مسلمان را احترام نكند اصال در اسالم تصور نمي

سواره  وبدهد  المرگتر سميكند بايد بر نشستگان سالم بگويد ، تعداد كم بر جماعت بز
ه هر كيباشد ه نمبر شخص پياده سالم بدهد . زيرا آداب معاشرت در اسالم بدون قاعد

آن  د بهكسی مطابق خواسته و تصورات خود در آن تصرف كرده و مطابق ميل خو
براي آن  دقيقی هايتعمل كند ، بلكه تمام اين مسايل در اسالم منظم گرديده و قواعد ن

به مسجد  ،يرد ست . چنانچه سالم دادن بايد مطابق همين قواعد صورت گوضع كرده ا
ق آدابی د مطابباي داخل شدن آدابی دارد كه بايد مراعات گردد ، به بيت الخالء رفتن

ی ضرورت نابربباشد كه تعين شده است ، بر سر راه عامة مردم نبايد نشست و اگر 
قی ه و مالخان كنيم ، داخل شدن به مجبور به نشستن شديم بايد آداب آنرا مراعات

زندگی  سراسر خرهشدن با اهل و عيال آدابی دارد كه بايد به آن متوجه بود ، و باآل
ص ه شخكآداب و اصولی دارد كه بايد مراعات گردد و رعايت همين آداب است 

ل يك ده و شامبيرون كر“ هرچه پيش آمد خوش آمد ” مسلمان را از حالت بينظمی و 
 قيق ميگرداند .نظام د

 !نند !يق كپس اي كاش مسلمانان اين آداب را بياموزند و در زندگی خود تطب
 ميفرمايد :  جل جاللهاهلل 

 ۗ  عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْمَرِيضِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ ۗ  لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى
 بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ أَوْ بُيُوتِكُمْ مِن تَأْكُلُوا أَن أَنفُسِكُمْ

مْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُ 
 فَإِذَا ۗ   أَشْتَاتًا أَوْ جَمِيعًا تَأْكُلُوا أَن جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ لَيْسَ ۗ   أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

 اللَّهُ  يُبَيِّنُ لِكَۗ  كَذَ ۗ   طَيِّبَةً مُبَارَكَةً اللَّهِ عِندِ مِّنْ تَحِيَّةً أَنفُسِكُمْ ۗ  عَلَى فَسَلِّمُوا بُيُوتًا دَخَلْتُم
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 (61النور/ )تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْآيَاتِ لَكُمُ
بت ه ثاپس چون به خانه داخل شديد پس سالم كنيد كسان خود را سالمی ك”

 “بركت و پاكيزه است از جانب اهلل ، با
شويم بل ميمقا به خود سالم ميدهيم ، به همسر خود سالم ميدهيم ، با هر كسيكه

ايمان  يمان واليل سالم ميدهيم ، زيرا عام گردانيدن سالم نشانة محبت است و محبت د
 كليد بهشت برين است . 

َّتَّ تُ ْؤِمنُوا حَ ُخلُوَن اْْلَنََّة ََّل تَدْ  مسلليه و ع صلی هللاَعْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ »
ْم أَْفُشوا السًََّلَم بَ ي َْنُكْم ْلتُُموُه َُتَابَ ب ْتُ ِإذَا فَ عَ  ْيءٍ شَ َلى َوََّل تُ ْؤِمنُوا َحَّتَّ َُتَابُّوا أََوََّل أَدُلُُّكْم عَ 

 صحيح مسلم («)
 سلمويه عل صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 

 ميتوانيد تاورده نان آفرمودند : به جنت داخل نميشويد تا زمانيكه ايمان بياوريد و ايم
م ر آنرا انجاكه اگ كنم زمانيكه با هم محبت نداشته باشيد ! آيا شما را به كاري رهنمايی

 دهيد در بين تان محبت پيدا شود ؟ 
 “ سالم را در بين تان عام بسازيد 

 اللهججل  ارك و ميمون است ، جواب آن واجب است . اهللو اگر سالم سنت مب
 ميفرمايد : 
َ كَ  ُردُّوهَ ا أَوْ ْنهَ ذَا ُحي ِيتُم بِتَِحياٍة فََحيُّوا بِأَْحَسَن مِ َوإِ  اَن ا ۗ إِنا َّللاا

 (86)النساء/ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء َحِسيباا
مان هن يا از آ چون تعظيم كرده شويد به سالمی ، پس تعظيم كنيد شما به بهتر” 

 “   است نه اهلل بر هر چيز شما حساب كنندهكلمه را باز گردانيد ، هر آئي
 ه : نيم كيخوامو در حديثی كه از عبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما روايت است 

اَل تُطِْعُم الطََّعاَم َوتَ ْقرَأُ ْسًَلِم َخي ٌْر قَ َم َأيُّ اْْلِ َسلَّ ِه وَ َأنَّ رَُجًًل َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَيْ » 
 ه (تفق عليم« ) َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْ تَ ْعِرْف السًََّلَم 
پرسيد كه كدام اسالم )كدام عمل در  صلی اهلل عليه وسلممردي از رسول اهلل ” 
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اسالم( بهترين اعمال است ؟ فرمودند : آنكه به مردم طعام بدهی و سالم بدهی به كسی 
 “كه ميشناسی يا نميشناسی

شروط به نرا مماء آنيز امر مسنون است . البته بعضی علهمچنان سالم دادن بر زنان 
و ابن  و داوده اباين ميدانند كه خوف فتنه وجود نداشته باشد . چنانچه در حديثی ك

 ماجه روايت كرده است ميخوانيم كه : 
ُ َعلَ الَّى  صَ َعْن َأَْسَاء ابْ نَة يَزِيَد َمرَّ َعلَي ْنَا النَِّبُّ »   « ْسَوٍة َفَسلََّم َعلَي ْنَا  نِ ْيِه َوَسلََّم ِف َّللَّ
ماعتی ما ج بر سلمصلی اهلل عليه واز اسماء بنت يزيد روايت است كه رسول اهلل ” 

 “از زنان گذشت پس بر ما سالم داد 
ريف ث شعالوه برسالم مسلمان با برادر خود مصافحه ميكند. چنانچه درحدي

 ميخوانيم : 
عليه  صلی هللا النَِّبِ   َأْصَحابِ ُة ِف اَفحَ ٍس َأَكاَنْت اْلُمصَ َعْن قَ تَاَدَة قَاَل قُ ْلُت ِْلَنَ » 

 « قَاَل نَ َعْم  وسلم
 )صحيح البخاري(                                                                

يا كه آ پرسيدم رضی اهلل عنهروايت است كه از انس  رحمة اهلل عليهاز قتاده ” 
رمودند ود ؟ فبايج ر صلی اهلل عليه وسلمران رسول اهلل مصافحه )دست دادن( در بين يا

 “: بلی ! 
 و در حديث ديگري چنين تذكر يافته است :

 أَْو َصِديَقهُ نَّا يَ ْلَقى َأَخاهُ مِ الرَُّجُل  َل اَّللَِّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل رَُجٌل ََي رَُسو » 
 « ِدِه َويَُصاِفُحهُ قَاَل نَ َعْم َل أَفَ يَْأُخُذ بِيَ اَل ََّل قَاهُ قَ لُ زُِمهُ َويُ َقب ِ أَيَ ْنَحِن لَهُ قَاَل ََّل قَاَل أَفَ يَ ْلتَ 

 جامع الرتمذي()                                                                         
صلی اهلل عليه روايت است كه مردي به رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز انس بن مالك » 

عرض كرد كه يا رسول اهلل اگر يكی از ما با برادر خود يا گفت با دوست خود  موسل
روبرو ميشود ، آيا در برابرش خم شود ؟ فرمودند : نه . باز گفت : آيا او را در آغوش 
گرفته و ببوسد ؟ فرمودند : نه . باز پرسيد كه آيا از دست او گرفته و با وي مصافحه 
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 كند ؟
 فرمودند : بلی . ! 

آيد  ور میفر دالبته معانقه و بوسيدن روي يكديگر را نيز براي كسانی كه از س
دينة مشه به ز حبا رضی اهلل عنهجائز دانسته اند چنانچه زمانيكه جعفر بن ابيطالب 

 د.بوسي او را در آغوش گرفته و صلی اهلل عليه وسلممنوره آمد رسول اهلل 
 اسالم است .  تمام اينها از آداب معاشرت و حسن سلوك در

اشد ، ا ميبلح و صفشعار مجد ، سيادت ، ص“ السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ” 
ميبيند  نرا بدوت آمسلمان آنرا دوست دارد و در ساية گواراي آن می آسايد . ولی طاغ

 لح وو از آن گريزان است زيرا طاغوت براي هميشه دشمن حق ، عدالت و ص
 است . ر جنگمسلمانی كه سالم را دوست دارد دائماً دصفاست . به همين علت با 

 سوم : آداب مجلس : 
(1) 

ز باهم عه نيجام آنچنانكه رنگها و زبانها باهم تفاوت دارند ، عادات و رسوم هر
داب و ا با آرايی متفاوت ميباشد . وقتی انسان به طرف شرق و غرب سفر ميكند ، ملته

ارند ، ی كه دخالقعالقة آنها را به عادات و ا عادات مختلفی مشاهده ميكند و حرص و
ست ادات او ع انسان را به تعجب می اندازد و حتی در بعضی حاالت فقط همين رسوم

 كه يك امت را از ديگران متمايز و جدا ميسازد . 
ود را خاص خ ايیو دقيق تر از آن ، هر گروه و طبقة خاص اجتماعی عادات و تقليده

 و دنياي سياست ويژة در زندگی فردي و اجتماعی خود ميباشند .داشته و پابند آداب 
جالس ، م مجالس آن آداب بخصوصی دارد ، مجالس بازي و تفريح آداب ويژة دارد

ارد كه دابی دود آخمربوط به كار هاي تجارتی آداب خود را دارد ، خالصه هر مجلسی از 
 باشند. آن مي عايتآن مكلف به رشاملين آن خود را پابند آن ميدانندو منسوبين واعضاي 

اسالم نيز بعنوان يك برنامه كامل كه بهترين امتها را تربيت ميكند نيز آداب 
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خاصی دارد و براي پيروان خود دستور ميدهد تا تمام آن آداب را مراعات نمايند تا از 
ديگران متمايز باشند و شماري ازين آداب و عادات ، مخصوص مجالس است كه 

 شرح مختصر آن ميپردازيم اينك به 
(2) 

 و در يدهدمسلمان زمانيكه به مجلسی داخل ميشود ، بر اهل آن مجلس سالم م
راعات ل را مب ذيانتهاي مجلس و در جاييكه مكان فارغی وجود دارد ، مينشيند و آدا

 ميكند :
ه كاهد نخستين ادب مجلس اينست كه هيچ كسی حق ندارد كه از ديگران بخو

ر اين ادب گآغاز  كه لمصلی اهلل عليه وسبه احترام بياستند . و رسول اهلل  در برابر او
 عالی ميباشند ، ميفرمايند : 

ى َعًصا فَ ُقْمنَا ُمتَ وَك ِئًا َعلَ  سلمهللا عليه و  صلی َّللَِّ َعْن َأيب أَُماَمةَ قَاَل َخَرَج َعلَي ْنَا رَُسوُل ا» 
 اود(د)سنن ايب « بَ ْعًضا   بَ ْعُضَهاظِ مُ يُ عَ  وُم اْْلََعاِجمُ إِلَْيِه فَ َقاَل ََّل تَ ُقوُموا َكَما تَ قُ 

 وسلم عليه ی اهللصلروايت است كه گفت : رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو امامه ” 
م . ايشان ده شدييستاادر حاليكه بر عصايی تكيه زده بود نزد ما آمد و ما در مقابل او 

اده و ر ايستكديگنانچه عجم ها در برابر يفرمودند : در برابر من ايستاده نشويد چ
جم نوقت عآدر  يكديگر را تعظيم ميكنند )مقصد از عجم ها غير مسلمانان است زيرا

 “ها هنوز مسلمان نشده بودند(
ر سخ داين دساتير و آموزه هاي واضح و بدون غموض به سلوك و اخالق را

 ويد : ميگ ی اهلل عنهرضاحساس و عملكرد صحابه تبديل گرديده بود چنانچه انس 
ُ َصلَّ  َلْ يَُكْن َشْخٌص َأَحبَّ إِلَْيِهْم ِمْن رَُسوِل اَّللَِّ »  اَل وََكانُوا ِإذَا رَأَْوهُ َلْ لَْيِه َوَسلََّم قَ عَ ى اَّللَّ

 مذي(ع الرت )جام «يَ ُقوُموا لَِما يَ ْعَلُموَن ِمْن َكرَاِهيَتِِه لَِذِلَك 
نزد ايشان )ياران پيامبر  صلی اهلل عليه وسلم هيچ شخصی محبوبتر از رسول اهلل” 

را ميديدند در برابر  صلی اهلل عليه وسلم( نبود و چون رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم
اين كار را  صلی اهلل عليه وسلمايشان ايستاده نميشدند زيرا ميدانستند كه رسول اهلل 
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 “نميپسندد 
بپا  رابرشباست كه ديگران در نميخو صلی اهلل عليه وسلماگر چه رسول اهلل 

اهلل  د رسولن آمبرخيزند ، ولی با وجود آن زمانيكه سعد بن معاذ به مجلس مسلمانا
 پائين كنيد مركبش ا ازفرمودند : در برابر سيد تان برخيزيد و او ر صلی اهلل عليه وسلم

 تيري صابتا)سعد بن معاذ سردار قبيلة اوس بود . ايشان در جنگ خندق در اثر 
يهود  ه وسلمعلي صلی اهللزخمی شده بودند . زمانيكه به تعقيب جنگ خندق رسول اهلل 

صلی  سول اهلل. ر بنی قريظه را محاصر كرد ، آنها به حكميت سعد بن معاذ راضی شدند
حنه صود به ري بدستور داد كه سعد را كه نزديك مسجد در خيمة بست اهلل عليه وسلم

 سول اهللقت رمركبی به آنجا حاضر شد . در همين و حاضر نمايند و سعد با سواري
داد كه  دستور ودندبراي كسانی از قبيلة اوس كه در آنجا حاضر ب صلی اهلل عليه وسلم

 برخيزند و سيد خود را از مركبش پائين كنند (
با  واسته برخ و چون زيد بن حارثه از سفري برگشت ، خود ايشان به استقبال او

 : ند چنانچه عايشه رضی اهلل عنها روايت ميكند كهايشان معانقه كرد
ََتهُ فَ َقرََع الْبَاَب ِف بَ ْيِِت فَأَ  سلمهللا عليه و  صلی َّللَِّ قَِدَم زَيُْد بُْن َحارِثََة اْلَمِدينَةَ َورَُسوُل ا» 

ُ َعلَْيِه   )جامع الرتمذي( « قَ ب َّلَهُ تَ نَ َقهُ وَ بَهُ فَاعْ رُّ ثَ وْ َيَُ َم َسلَّ وَ فَ َقاَم إِلَْيِه رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
به  سفري رثه ازدر خانة من بود كه زيد بن حا صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل ” 

اليكه حدر  لمه وسصلی اهلل عليمدينه برگشت و به دروازه دق الباب كرد . رسول اهلل 
وسيد برفت و گغوش چادر خود را به دنبال خود ميكشاند بسوي او شتافته و او را به آ

“ 
قل ماء نز علدر مورد اين قضيه احاديث زيادي روايت گرديده و آراء مختلفی ا

 شده است .
يكتعداد ايستادن در برابر كسی را از مهلكات شمرده و آنرا در هر شرايطی ممنوع 
ميدانند و تعداد ديگري آنرا در بعضی حاالت جائز ميدانند . در بعضی كشورها عرف 
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كه بايد در برابر شخص تازه وارد ، هركسی كه باشد بايد بياستند و  مردم برآن است
عدم قيام در برابر او يكنوع بی احترامی و اهانت تلقی ميگردد . در چنين حاالتی 
شماري از علماء ايستادن را جائز ميدانند . چنانچه ابن الجوزي تصريح كرده است كه 

در صورتيكه عدم قيام يكنوع اهانت  ايستادن در برابر اشخاص ممنوع ميباشد . مگر
 تلقی گردد ، در چنين حالت بايد ايستاده شود 

 دند :فرمو روايت شده است كه ايشان رحمة اهلل عليهاز امام احمد بن حنبل 
 “رش ماد وهيچكسی نبايد در برابر كسی ايستاده شود مگر پسر در برابر پدر ”

 عايشه رضی اهلل عنها چنين روايت ميكند :
يشان يشد امداخل  صلی اهلل عليه وسلماهلل عنها نزد رسول اهلل  چون فاطمه رضی” 

ينشاند و مي خود ر جادر برابر فاطمه رضی اهلل عنها ايستاده شده و او را ميبوسيد و د
صلی اهلل  ل اهللر رسونزدش ميرفت ، او نيز در براب صلی اهلل عليه وسلمچون رسول اهلل 

 “ند مينشا خود و ميبوسيد و او را در جاي می ايستاد و از دستش گرفته عليه وسلم
آن  كه درد بلو با اين شرح ميبينيم كه اين امر قابل تشدد و سختگيري نميباش

ود را خكه  وسعتی وجود دارد و قيام ممنوع آنست كه در برابر شخصی صورت گيرد
 ند .بزرگتر از ديگران دانسته و از همه ميخواهد كه برايش ايستاده شو

سالم يرا ا. ز جلس اينست كه در انتهاي مجلس و در مكان فارغ بنشينداز آداب م
گر با ه يكديبت بعزيز ميكوشد تا محبت و دوستی بين مسلمانان عام گرديده و همه نس
سب خاطر كبتها سالمت صدر و احترام پيشآمد داشته باشند . و اساساً مجالس و نشس

 ل برپا ميشود . هرچه بيشتر علم ، شناخت باهمی ، تفاهم و تكاف
 ه كسیكه چاما افرادي هستند كه هميشه ميخواهند در صدر مجلس نشسته و اين

 ين امرهمترمبايد برخيزد و يا در جاي چه كسی بنشيند برايش مهم نيست ، بلكه 
ردم بين م ما در جايگاه” برايش اينست كه صدر مجلس را اشغال كند و به گفته شاعر 

 “  صدر مجلس است يا گوشة قبر
اين عملكرد نادرست تأثير بدي بر روح و روان ديگران گذاشته و بجاي اينكه 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
157 

محبت ، دوستی و صفاي قلب برمجالس حاكم گردد، بدبينی و دشمنی فضاي آنرا 
با درك همين نكته اصحابش را به  صلی اهلل عليه وسلممكدر ميسازد . لذا رسول اهلل 

 اد كه : نكات ذيل متوجه ساخته و برايشان تعليم د
و  مبوديكساس ـ هر تازه واردي بايد در انتهاي مجلس بنشيند بدون اينكه اح 1

 كسر شأن برايش دست دهد.
ُ َعلَْيِه وَ   َصلَّىلنَِّبَّ نَا اَعْن َجابِِر بِْن ََسَُرَة قَاَل ُكنَّا ِإذَا أَتَ ي ْ »   َسلََّم َجَلَس َأَحُدََن َحْيُث اَّللَّ
 )سنن ايب داود(« يَ ن َْتِهي
ول لس رسبه مج روايت است كه فرمود : ما چون رضی اهلل عنهاز جابر بن سمره ” 

 “  ينشستمميآمديم هر تازه وارد در انتهاي مجلس  صلی اهلل عليه وسلماهلل 
 زد . ا نسام جدـ با نشستن بين دو نفري كه باهم صحبت ميكنند ، آنها را ازه 2
اي جارد وه و براي شخص تازه ـ و اگر حلقة مجلس كامالً بهم پيوست بود 3

ادرشان راي بريی بنشستن نبود ، پس ايشانرا امر كرد كه حلقة شانرا وسعت داده و جا
 ايجاد نمايند .

 خود ـ اما اگر مجلس خاص بوده و اعضاي مجلس روي موضوعی كه مخصوص 4
درينصورت  شان است ، صحبت ميكنند و به شخص تازه وارد هيچ ارتباطی نداشت ،

 اند . رمودهاز داخل شدن در چنين مجلسی نهی ف صلی اهلل عليه وسلماهلل  رسول
ـ از آداب مجلس اينرا نيز فرمودند كه در وقت خارج شدن از مجلس مانند  5

  1داخل شدن در آن سالم داده و اجازة خروج بخواهد .
يش ـ ادب ديگر مجلس اينست كه در جاي كسيكه بخاطر ضرورتی از جا 6

 ت ننشيند . برخاسته اس
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإذَا قَاَم َأَحدُُكْم ِمْن ََمِْلِسِه ُثَّ »   َعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَّ رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تده اسـ در مصنف ابن ابی شيبه آثار و اقوالی از صحابه و تابعين روايت ش 1
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 )صحيح مسلم (« رََجَع إِلَْيِه فَ ُهَو َأَحقُّ بِِه 
 سلمويه عل صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 

 گشت پسه برفرمودند : چون يكی از شما براي كاري از جاي خود برخاست و دوبار
 “ او سزوارتر به آن جاي است 

 . كنندنـ در مجلسی كه سه نفر نشسته است ، دو نفر شان باهم سرگوشی  7
 ثًََلثًَة َفًَل يَ تَ نَاَجى اثْ نَاِن ِإذَا ُكن ْتُمْ لََّم لَْيِه َوسَ عَ  اَّللَُّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى»

 متفق عليه(« )زِنَهُ  ُيُْ َأنْ  ُدوَن اْْلَخِر َحَّتَّ ََتْتَِلطُوا ِِبلنَّاِس ِمْن َأْجلِ 
 ه وسلم عليلی اهللصروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود ” 

نكه د تا آی نكنپس دو نفر باهم سرگوشفرمودند : چون شما در مجلسی سه نفر بوديد 
 “سازد گين ميا غمبا مردم خلط شويد )تعداد تان زياد شود ( زيرا اينكار نفر سوم ر

 لميت وع،  ـ قواعد فوق الذكر مانع ازين نميشود كه شخصی را بخاطر بزرگی 8
 او را وسته موقف وي تكريم كرده و يكی از نشستگان به رضايت خود از جايش برخا

كند نحترام ی را ااز جملة امت اسالمی نيست كسيكه بزرگ” ر جاي خود بنشاند . زيرا د
 “كرام نكند ی را اهمانو اميري را عزت ندهد و اجالل عالم و دانشمندي را بجا نياورد و م

يی و جا ی شدوارد مجلس رضی اهلل عنهدر روايات آمده است كه علی بن ابيطالب 
ر و را داته و از جايش برخاس رضی اهلل عنهبكر صديق براي نشستن نيافت ، پس ابو

را ستوده   عنهضی اهللراين عمل ابوبكر  صلی اهلل عليه وسلمجاي خود نشاند . رسول اهلل 
 و فرمودند : قدر و منزلت مردها را جز مردها نميدانند !

 چهارم : آداب سخن گفتن و شنيدن :

 ة سخنا شيواست . آنكه انسان رسخن يكی از نشانه هاي قدرت پروردگار جهان 
 . ميكند عبيرتگفتن آموخت . و انسان در البالي سخن فكر و مافی الضمير خود را 

سخن وسيلة بيان و خطاب به ديگران است كه چون شيرين و دل انگيز گردد ، 
مقبول مردم قرار گرفته و از سخن و گويندة آن تأثير ميپذيرند و اگر سخت و درشت 

شنيدن آن اجتناب كرده و از آن سخن و گويندة آن نفرت ميكنند . بشر  بود مردم از
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در تمام ادوار تاريخ خود سخن و نظم آنرا و خوب و بد آنرا شناخته اند و انبياء عليهم 
السالم با كلمة توحيد فرستاده شدند و مردم با شنيدن آن نداي ملكوتی احساس 

عر  ايشان در فضاي آن كلمة ملكوتی آرامش كرده و در ساية آن آرام گرفته و مشا
انسجام هرچه تمامتر يافته و با كائنات در تفاهم و يكسويی قرار گرفت و با اين كلمه 

 خود را احساس كرد . “ خودي”بود كه انسان وجودش را و 
حساس خود ا را بفال نيك ميگرفتند و از برخاستن شاعري در بين“ سخن”عربها 

و  م وجودجزة عالبمثابة مع“ كلمة ربانی” ر چنين فضايی فخر و غرور ميكردند . و د
ز ا خواند و ارزه فرمبا بهار قلبها فرود آمد و مؤمن از فيض آن منور گرديد و كافر را به

 ايشان خواست كه مثل آنرا بياورند . 
ز و ابرا معی درافزون شد و وسايل ارتباط ج“ كلمه”همراه با گذشت زمان ، ارزش 

ر به فك ورده كي بزرگی برداشته و آنرا از قالب مجرد حروف بيرون تطور آن قدمها
تر می فران قدمجسم ، تصوير رنگين و گفتگو هاي دلنشين مبدل ساخت . و بعد از آ

ر به سرعت اي ديگجبه  نهاده و به داستان و فلم ترقی داد ، زمينة انتقال آنرا از يكجا
عد اد و بار دكی را در خدمت آن قربرق ميسر ساخت و تمامی امكانات علمی و تخني

 رد. كاز آنكه مؤثريت آنرا درك كرد ، به پيمانة وسيعی از آن استفاده 
ار ببار  يت آنرامعطوف داشته و اهم“ كلمه” اسالم نيز از بدو امر توجه جدي به 

  تبيان نموده اس
نُ  ْحَمَٰ  (4 ـ 1من/)الرحُه اْلبَيَانَ َعلَّمَ     َخلََق اْْلِنَسانَ   َعلََّم اْلُقْرآنَ   الرَّ

 “ خن گفتن را س اد اواهلل رحمن ، تعليم داد قرآن را ، آفريد انسان را و تعليم د” 
اي شه همخصوصاً كلمة طيب و مسئوالنه كه همچون درخت نيكويی است كه ري

. و  ته استگرف آن در اعماق زمين جاي دارد و شاخه هاي آن پهناي آسمان را در بر
 . يدهدمميوة پاكيزة خود را در هر زمانی بإذن پروردگارش تحويل انسانيت 

است كه اسالم آداب و قواعدي را براي آن وضع “ كلمه” بخاطر همين اهميت 
كرده است . در اسالم سخن آدابی دارد ، سخنگوي آدابی دارد و شنونده نيز آدابی را 
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ضمن آداب سلوك عامة قرار دارد كه اسالم بايد در نظر داشته باشد و تمام اين آداب 
عزيز پی ريزي ميكند تا با فرد مسلمان با پيروي از آن جايگاه مناسب و متمايز خود را 

 در كاروان انسانيت بدست آرد .
 آداب سخن گفتن :

بل و قا واضح چنين است كه انسان سخن صلی اهلل عليه وسلمطريقة مطهر پيامبر 
ر هود كه امل بكآنقدر واضح و  صلی اهلل عليه وسلماهلل  فهم بگويد . سخنان رسول

به آسانی  ند ،شنونده بخوبی آنرا ميفهميد و اگر ميخواست كه كلمات آنرا حساب ك
 برايش ممكن بود .

 تر ت باالجمال در سخن گفتن تكلف نكرده و كلمات و صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 
ات را كلم وز سرعت خود داري كرده از فهم مخاطب خود نميگفت ، در سخن گفتن ا

 ح اداءمشر به صورت ناقص اداء نميكرد ، جمالت و عبارات خود را به آهستگی و
 وكرد . ر ميكرده و به ذهن مخاطب نزديك ميساخت و جمالت مبهم را سه بار تكرا

 ت كهميكوشيد تا با تواضع و آگنده با محبت صحبت كند و خيلی رغبت داش
كشت  اي شانر دلهبه قلبهاي ديگران انتقال داده و تخم محبت را دسخنانش پيامی را 

 كند و خير و صالح را در دلهاي شان بارور سازد .
د كه كوشنافرادي اند كه گرفتار شهوت پرگويی و عاشق سخن خود هستند و مي

،  ا باطلست ياهميشه بگويند و هيچ اعتنايی به اين ندارند كه آنچه ميگويند حق 
در وقت  ،يح است يا دروغ ، سخنان جدي است يا بيفائده و بيهوده راست و صح

 مناسب است يا بدون مناسبت ، به او مربوط است يا خير ؟ ! ! 
سنت  .است  اشتهاسالم اين شيوه را منفور دانسته و مسلمانان را از آن برحذر د

ميانه  ،ق آن بايد طدرين زمينه چنين است كه مسلمان ب صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
خواستند  از وي سعودمروي در كالم را مراعات كند . چنانچه زمانيكه ياران عبداهلل بن 

 كه هر روز ايشانرا موعظه نمايد ، در جواب شان گفت : 
ا َكاَن النَِّبُّ َصلَّى َمْوِعظَِة َكمَ ََتَوَّلُُكْم ِِبلْ َوِإّن ِ أَ  ُكمْ ِملَّ أُ إِنَُّه مَيْنَ ُعِن ِمْن ذَِلَك َأّن ِ َأْكَرُه َأْن » 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَ َتَخوَّلُنَا َِبَا ََمَافَةَ   )متفق عليه(« ا ِة َعلَي ْنَ آمَ السَّ  اَّللَّ
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وعظة م)با  ما رايگانه امري كه مانع من ازين كار ميشود اينست كه نميخواهم ش” 
صلی  ول اهللسه رزياد( خسته سازم . من در وقت مناسبی به شما موعظه ميگويم چنانچ

بب سزياد  وعظةمدر وقتهاي مناسب براي ما موعظه ميگفت تا مبادا  اهلل عليه وسلم
 “ خستگی ما شود

سخن  ب بهلهمچنان در اثناي سخن متوجة روحية مجلس بوده و مطابق آن بايد 
در  ند وكبگشايد . يعنی در جاييكه سخن جدي ضرورت است نبايد شوخی و مزاح 

ه را گون وشی برپا شده است نبايد كلمات حزن آور و تسليتمجلسی كه بخاطر خ
 “ .هر سخن جايی و هر نكته مكانی دارد ” آغاز كند . زيرا 

را عالوه يرا بزد ، مسلمان داعی نبايد در اثناي سخن به تزكيه و تعريف خود بپرداز
نفر تساس اينكه خود ستايی و رياء ممنوع است ، مردم از شخص خودستا سخت اح

 كنند . مي
،  يگويدخن ماز پرگويی و بيهوده گويی جداً پرهيز كند ، زيرا كسيكه زياد س

در  كسيكه وابد خطاهايش زياد ميشود و كسيكه زياد خطا كرد ، گناهانش افزونی ميي
 گناه غرق شد به آتش سزاوار تر است !!

 از غيبت اشخاص و جرح گروهها و افشاي سر ديگران اجتناب كرده و
 جدي را با مزاح و هزل خلط نكند . موضوعات 

 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
رضی هللا ن ايب هريرة ع)متفق عليه ، « ْصُمْت ا أَْو لِيَ َخي ْرً  لْ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ َوالْيَ ْوِم اْْلِخِر فَ لْيَ قُ »

 ( عنه
 “اشدب اموشيا خ كسيكه ايمان به اهلل و روز آخرت دارد پس بايد سخن نيك بگويد” 

 آداب شنونده :
ارد ددابی يز آهمچنان كه گوينده بايد به يك سلسله آداب مزين باشد ، شنيدن ن

 كه بايد به آن متوجه بود . از جمله :
يت ميدهد ـ متوجه سخنان شخص گوينده بوده و نشان دهد كه به سخنانش اهم 1
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. سخنانش را قطع نكرده و تا آخر بشنود و اگر ضرورتی احساس ميكرد با كمال ادب 
 از وي استفسار نمايد . 

ت درجا دب بهاو تابعين در مراعات اين  صلی اهلل عليه وسلماصحاب رسول اهلل 
يان ی را بم حديثجوانی براي” بلندي قرار داشتند  چنانچه عطاء بن رباح ميگويد : 

ر ه ام دشنيدند و من چنان به آن گوش ميدهم كه گويا آن حديث را هيچگاهی نميك
  “حاليكه آن حديث را زمانی آموخته ام كه او هنوز تولد نشده بود 

نيم . بول كند قالبته معناي سخن اين نيست كه هرچه را كه گوينده بر زبان ميرا
 ،رداخت پشه حث و مناقبلكه ميتوان استفسار نموده و حتی در ماحول سخنانش به ب

ناقشه حث و مون بولی بايد متوجه بود كه اينكار با مراعات ادب صورت گيرد زيرا بد
ت . ه اسحكمت و فائدة سخن ظاهر نميشود . و جدلی كه از آن نهی صورت گرفت

 وباحثه ما مآنست كه فقط بخاطر غالب شدن و براي حق جلوه دادن باطل باشد . ا
 ايد: يفرمم جل جاللهحق امر مطلوب و محمود است . اهلل  مناقشه بخاطر دريافت

 9 9  صلی اهلل عليه وسلم   /(125)النحل 
 “ و مناقشه كن با ايشان با آنطريقة كه بهتر از همه است ” 

ر كه د گرددبديهی است كه هر مفكوره و نظرية تنها زمانی توضيح و تصحيح مي
گيرد و  م فرارآرا وترام متقابل زير بحث و مناقشة دوستانه فضاي مملوء از آداب و اح

 دريافت حق هدف تمام اطراف مباحثه باشد .
واستم ه ميخگر اينكبا هيچ كسی مناقشه نكرده ام م” ميفرمايد :  رضی اهلل عنهعمر 

 “ كه حق از زبان او صادر شود 
د و نزد ی يابمل متكابا اين شيوه است كه انديشة با انديشه هاي ديگر يكجا شده و 

 همه به حكمت كاملی مبدل ميگردد . 
اما اگر نفسهاي لجام گسيخته به تاختن آغاز كرده و فكر برتري جويی بر انسان 
غالب گرديد و هر كسی درپی اين گردد كه در هر صورتی ، حق باشد يا باطل ، بايد 

، در آنصورت پيروز گردد و هدف از مناظره فقط شكست دادن جانب مقابل باشد 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
163 

است كه اينگونه جدالها سبب گمراهی گرديده و همان ضاللتی را در پی خواهد داشت 
 از آن خبر داده است . صلی اهلل عليه وسلمكه رسول اهلل 

انُوا ْوٌم بَ ْعَد ُهًدى كَ َسلََّم َما َضلَّ ق َ َعلَْيِه وَ  ى اَّللَُّ َعْن َأيب أَُماَمَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّ » 
 )جامع الرتمذي(« َعلَْيِه ِإَّلَّ أُوتُوا اْْلََدَل 

رمودند ف سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو امامه ” 
رداخته اند پجدال  ه به: هيچ قومی از هدايتی كه برآن بودند گمراه نشده اند مگر زمانيك

“ 
امعه جراد ههاي متفاوت در بين افمبرهن است كه اختالف نظر و داشتن ديدگا

اين  نست كهی اييك امر كامالً طبيعی و نيك است . ولی امر ناپسنديده و غير طبيع
 ف دعوتصفو اختالفات گذرا به دشمنيهاي دايمی تبديل گرديده از سطح افراد به

 انتقال يابد و به جامعه سرايت كند . 
 :پنجم :آداب طعام خوردن 

هد ل ميدمجموع آداب سلوك انسانی بخش مهمی را تشكيآداب طعام خوردن در 
ه اند كه اد كردايج . غربيها با تفاوتهايی كه دارند مراسم بخصوصی را براي صرف طعام

 ز همانعد ااگر به آن دقت نمياييم بوضوح مشاهده ميكنيم كه اين مراسم و قوا
 ارد .دو و زندگی ا“ انسان” ديدگاههاي سرچشمه ميگيرد كه انسان غربی از 

  وـ در مجالس طعام آنها نظام طبقاتی به صورت واضح بنظر ميرسد 
ير راي سابو  ريستورانتهاي دارند كه فقط براي طبقة ممتاز جامعه تخصيص يافته

 رستطبقات رستورانتهاي خاص خود شان ميباشد و در عرف و عادات شان د
 ورند .نيست كه يك طبقه همراه با طبقة ديگري نشسته و طعام بخ

از يك  ينند وی نشاما در مجالس طعام مسلمين همه با هم برابر بوده و در كنار هم م
می را ، طعا عامبدترين ط صلی اهلل عليه وسلمنوع طعام ميخورند . حتی رسول اهلل 

 معرفی ميكند كه اغنياء در آن دعوت شوند و فقراء منع شوند.
ُه أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل َشرُّ الطََّعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة يُْدَعى َْلَا اْْلَْغنِيَاءُ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعنْ »
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 )متفق عليه(« َوي ُت َْرُك الُْفَقرَاءُ 
عام طعام ، طدترين بروايت است كه رسول اهلل فرمودند :  رضی اهلل عنهاز ابوهريره ” 

 “ك كرده شوند وليمة است كه اغنياء به آن دعوت شوند و فقراء تر
 ثناي ادر  ـ در مجالس طعام آنها كسب لذت بزرگترين هدف ايشان است . لذا

و به دنبال  ييابد.ز مطعام پياله هاي شراب سرازير گرديده و موسيقی با آواز بلند آغا
ش عام بخه طكآن رقصهاي مختلط بين زن و مرد برپا ميشود . پس گفته ميتوانيم 

 دگی دنيا ميباشد .اساسی ملذات آنها در زن
ر چيز ل از ها قباما در مجالس طعام مسلمين فضاء كامالً به گونة ديگريست . درينج

جل هلل ابنام  د رارا احساس ميكند و طعام خو جل جاللهديگري مسلمان نعمتهاي اهلل 
عام داده و و را طه اآغاز ميكند و به حمد و ثناي پروردگاري به پايان ميبرد ك جالله

ام ، عام حرز طاانيده است بدون اينكه قوت و توان او در آن دخيل باشد و آب نوش
 نوشيدنيهاي حرام و سخنان و مالقاتهاي حرام اجتناب ميكند . 

  هر و ر مظدـ در مجالس آنها اسراف به صورت واضح مشاهده ميگردد . اسراف
ی اس خاصلب لباس ، به گونة كه زن و مردي كه به صرف طعام دعوت ميشوند بايد

 وطعام  نوعبپوشند و كيفيت خاصی را مراعات كنند ، به دنبال آن اسراف در ت
اله انة زبرو كميت آن قرار دارد كه چون مجلس طعام تمام گردد مقدار بيشتر آن

 دانيها ميگردد . 
ا اسراف رد زيرندا اما در مجالس طعام مسلمانان اينگونه زياده روي ها اصالً گنجايش

 ت . اس ام است و عدم تكلف در هر امري از سنت سيد المرسليندر اسالم حر
 عام طجالس ماز  ـ با در نظر داشت نكات فوق الذكر كه مجالس طعام مسلمانان را

 مايد :نراعات ميز ديگران متمايز ميسازد ، الزم است كه فرد مسلمان آداب ذيل را ن
رزاق ختم  وردگارپر حمد و ثناي آغاز نمايد و با جل جاللهـ طعامش را با اسم اهلل  1

ويد گب در وسط طعام گفتن را فراموش كرد ،“ بسم اهلل” كند . و اگر در ابتداي طعام 
 “بسم اهلل اوله و آخره ” 
ـ قبل از طعام و بعد از طعام نظافت را مراعات كند . زيرا اينكار سبب بركت  2
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 ايند : ميفرم صلی اهلل عليه وسلمدر طعام ميشود . رسول اهلل 
رضی هللا ، عن سلمان  جامع الرتمذي)« ُه ْعدَ ب َ بَ رََكُة الطََّعاِم اْلُوُضوُء قَ ب ْلَُه َواْلُوُضوُء » 

 (عنه
 “بركت طعام در وضوء كردن قبل از طعام و بعد از آن ميباشد” 
 لمليه وسع صلی اهللـ بدست راست و از پيش روي خود طعام بخورد . رسول اهلل  3

 مه را چنين نصيحت كرد : عمر بن ابی سل
َ وَُكْل بَِيِميِنَك وَُكْل ِمَّ »   البخاري( )صحيح« يَك يَلِ  اََي ُغًَلُم َسمِ  اَّللَّ
 “ورود بخخروي  اي جوان در آغاز طعام بسم اهلل بگو و با دست راست و از پيش” 
 رسول اهلل ند .كـ طعام را احترام گذاشته و از اسراف و ضايع كردن آن پرهيز  4

 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلم
َمةُ َأَحدُِكْم فَ ْليَْأُخْذَها ِإذَا َوقَ َعْت لُقْ   َوَسلَّمَ لَْيهِ  عَ َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ » 

 (سلم)صحيح مِ.«  َكاَن َِبَا ِمْن أًَذى َولْيَْأُكْلَها . . فَ ْليُِمْط َما
د : رمودنف ه وسلمصلی اهلل عليروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز جابر ” 

نرا دور شدة آ اپاكچون لقمة يكی از شما از دستش بيافتد بايد آنرا بردارد و قسمت ن
 “كرده و بقيه را بخورد 

عليه  ی اهللصل ـ بقدر كفايت طعام خورده و از پرخوري پرهيز كند . رسول اهلل 5
 درين مورد ميفرمايند : وسلم
ِإْن غَلََبْت فَ  يُِقْمَن ُصلْبَُه لَُقْيَماتٌ  ِمي ِ ْْلدَ اَما َمََلَ آَدِميٌّ وِعَاًء َشرًّا ِمْن بَْطٍن َحْسُب  »

ن عن املقدام ب)سنن ابن ماجه ، «َفسِ ُلٌث لِلن َّ  َوث ُ ابِ اْْلَدِميَّ نَ ْفُسُه فَ ثُ ُلٌث لِلطَّعَاِم َوث ُُلٌث لِلشَّرَ 
 (رضی هللا عنهمعديكرب 

قمة لچند  انسان هيچ ظرفی بدتر از بطنش را پر نميسازد در حاليكه برايانسان ” 
ك ثلث د پس ييسازكفايت ميكند كه او را قوت ببخشد . و اگر حتماً معده اش را پر م

 “دبگذار نفس(آنرا براي طعام ، يك ثلث را براي آب و ثلث ديگر را براي هوا )ت
ه ميسر است صرف كند و اگر ـ هيچ طعامی را بد نگويد بلكه از طعامی ك 6
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 نميخواست آنرا ترك كند. 
ُ َعْنُه قَاَل َما»  ُ َعلَْيهِ ِبُّ َصلَّ  النَّ َعابَ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ َوَسلََّم طََعاًما َقطُّ ِإْن  ى اَّللَّ

 )صحيح البخاري( « اْشتَ َهاهُ َأَكلَهُ َوِإَّلَّ تَ رََكهُ 
يچ ه سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  نهرضی اهلل عاز ابو هريره ” 

رك تآنرا  ر آنطعامی را عيب نميگفت بلكه اگر اشتها ميداشت از آن ميخورد در غي
 “ميكرد 
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 : ويژگی دوازدهم

 
 پاكيزه و دوست داشتني است

 
را  ی خودگرام در پايان يكی از سفرهايش اصحاب صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 ر داده و فرمود :مخاطب قرا
وا ِف النَّاِس َكأَنَُّكْم ُكْم َحَّتَّ تَُكونُ ْم َولِبَاسَ الَكُ رِحَ  إِنَُّكْم قَاِدُموَن َعَلى ِإْخَوانُِكْم فََأْصِلُحوا» 

َ َعزَّ َوَجلَّ ََّل ُيُِبُّ الُْفحْ   «  لت ََّفحُّشَ اََّل َش وَ َشاَمةٌ فَِإنَّ اَّللَّ
 داء()سنن ايب داود عن أيب الدر         

اك و نان پنرا چشما بزودي نزد برادران خود داخل ميشويد پس منازل و لباس تا” 
فحش و  ميه وسل علصلی اهللنظيف نماييد كه در بين مردم كامالً نمايان باشيد . اهلل 

 “تكلف در فحش را دوست ندارد 
ز اخود  لكردمسلمان همچنانكه در فهم و درك خود متمايز است ، در سلوك و عم

وانب مام جتدر لباس و مظهر خود نيز ممتاز و نظيف است و ديگران برتر است ، 
 شخصيت خود را متوازن و متعادل ميسازد . 

حد  ش ازاگر امروز مسلمانهايی را ميبينيم كه در يك جانب شخصيت خود بي
الم كه اس داندتشدد ميكنند و جوانب ديگر شخصيت خود را فراموش ميكنند ، بايد ب

 .بيزار است از تشدد بيجا نيز بعيد است همچنان كه از بی مباالتی 
چنانچه ميبينيم ، نظامهاي شرقی و غربی ملتهاي خود را ملزم به اصول و قواعدي 

يا قرار داد هاي اجتماعی ميخوانند و هر امتی ميخواهد كه “ پرتوكول” گردانيده و آنرا 
ل از هر امت با پيروي ازين اصول خود را از ديگران متمايز گرداند . اسالم نيز قب

ديگري درين جهت توجه داشته و مسلمانان را به مراعات آداب و سلوك معينی ملزم 
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گردانيده است تا آنها را از امتهاي ديگر ممتاز گردانيده و در نظر مردم ، زيبا و با 
 درخشش خاص جلوه گر سازد . 

به  ، اشدته باسالم دستور ميدهد كه مسلمان بايد مظهر نيكو و لباس نظيف داش
ند از ثر گردمتأ شكلی كه چون ديگران با او مقابل ميشوند قبل از اينكه از سخنانش

 مظهر او احساس راحت و الفت كنند .
بر ر برادثيف بر سبيل مثال شخصی با موهاي ژوليده ، چهرة گرد آلود و لباس ك

نيد چنين اميتو آيا !تان ايستاده و درسی را در مورد اسالم و مزاياي آن ايراد ميكند 
 درسی را پذيرفته و به آن توجه كنيد ؟

ود كه فقط بدازة ه انب  عليهرحمة اهللبعضی ها گمان ميكنند كه زهد ابراهيم بن ادهم 
 نگ پشمركه  يك پوستين پشمينی داشته و هميشه آنرا ميپوشيد و آنقدر كثيف بود

 آن از كثرت شپش معلوم نميشد !!
بن  راهيمند ابعالم و عابدي مانآيا در عقل و احساس مسلمان ميگنجد كه انسان 

 !؟ردد ادهم آنقدر كثيف باشد كه هر شخصی از ديدن او و بوي بدش متنفر گ
يم كه ببين م تابراي درك حقيقت موضوع به ارزشها و تعاليم اسالم مراجعه ميكني

 درين مورد چه حكم ميكند ؟
 : ت كردصين ودر اثناي سفر ، اصحابش را چني صلی اهلل عليه وسلمرسول  اهلل 

يد و ح كنشما بزودي نزد برادرانتان ميرسيد ، پس سواري هاي تانرا اصال” 
ل ج يقيناً اهلل ،نيد كلباسهاي نيك بپوشيد تا در بين مردم كامالً آشكارا و زيبا جلوه 

 “فحش و تفحش را دوست ندارد  جالله
م و عد هوليدژهيئت خراب ، حالت  صلی اهلل عليه وسلممی بينيم كه رسول اهلل 

 خواند است .“ فحش و تفحش ” توجه به مظهر و لباس نامناسب را 
اگر در بعضی دولتهاي اروپايی كسانی وجود دارد كه حتی امروز نيز به اين افتخار 
ميكنند از مدتها به اين طرف آب به جسم شان نرسيده است ، بلكه بعض شان غسل 
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ام را جزء دين قرار داده و از امور نميشناسند ، اسالم نظافت و استحمبدن را اصالً
 عبادتی مسلمانها ميداند .

وز انه رك شبيچه فكر ميكنيد مسلمانی كه نماز بااليش فرض است و او بايد در 
آيا  است ، بدن پنج مرتبه وضوء كند و ميدانيم كه وضوء تقريباً شستن تمام اعضاي

 بعد از آن كثافتی بروجودش باقی ميماند؟
 ند :در مورد شستن كامل بدن ميفرماي اهلل عليه وسلم صلیرسول اهلل 

 « ُ ى ُكلِ  ُمْسِلٍم َأْن يَ غَْتِسَل َل َحقٌّ َّلِلَِّ َعلَ َسلََّم قَاِه وَ لَيْ عَ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ٍم يَ ْغِسُل رَْأَسهُ َوَجَسَدهُ   يه(فق عل)مت «ِف ُكلِ  َسب َْعِة أَيَّ

مودند فر لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهابوهريره  از” 
ر و ساي ه سر: حق اهلل بر هر مسلمان اينست كه در هر هفت روز يك بار غسل كرد

 “بدن خود را بشويد
ن  هميياناًداكترانی كه در غرب درس خوانده و تخصص گرفته اند ميگوند ؛ اح

با باس زيلر و س خوانده كه در ظاهر امر خيلی خوش منظمرد و زن متمدن غربی و در
خاطر تر بو جالب ميپوشد و بوي عطر از جسمش بلند ميشود ، ولی زمانيكه داك

 تعفنی فت وضرورتی بعض قسمتهاي پوشيدة جسمش را معاينه ميكند با آنچنان كثا
  .كند مواجه ميشود كه هر انسان داراي طبع سليم از آن احساس كراهيت مي

كه همين  دانيمبايد امروز اگر بعضی مسلمانان را كثيف تر از آنها مشاهده ميكنيم ب
 افراد مقصر اند كه به تعلمات اسالم عمل نكرده اند . 

 هدنشاندهی نمو ،اسالم تمام قسمتهاي بدن را كه سبب بوجود آمدن بدبويی ميگردد 
 و به تنظيف آن امر كرده است .

ْن الِْفْطَرِة ٌس أَْو َخٌْس مِ ِفْطَرُة خَْ َل الْ قَا سلمصلی هللا عليه و َعْن النَِّبِ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة » 
 فق عليه()مت« صُّ الشَّاِرِب ِبِط َوقَ  اْْلِ ْتفُ اْْلِتَاُن َواَِّلْسِتْحَداُد َوتَ ْقلِيُم اْْلَظَْفاِر َون َ 

فرمودند  يه وسلمصلی اهلل علروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابوهريره ” 
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: پنج چيز از سنت قديم انبياء و از فطرت سليم انسان است ، ختنه كردن ، تراشيدن 
موهاي اطراف شرمگاه ، قطع كردن ناخنها ، پاك كردن موهاي زير بغل و كوتاه كردن 

 “سبيلها )بروتها( 
دت در م مرد واسالم امر ميكند كه زن و شوهر بايد بعد از همبستري غسل كنند 

 حيض و نفاس همسرش با وي نزديك نشود .

 (222)البقره/ چ  ےۓ  ے  ه  ھ   ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹٹ  ڻ   ڻ چ
ره كنا ترا ميپرسند )اي محمد( از حكم حيض ، بگوكه آن نجاست است، پس” 

پاك  ا آنكهتشان گيري كنيد از مقاربت با زنان در ايام حيض ، و نزديك نشويد با اي
 “شوند 

شامل  نظيفیمر تسان كه اكثراً بوي بد از آن متصاعد ميگردد نيز تحت اوادهن ان
 عليه لی اهللصهلل بوده و اسالم از توجه نكردن به آن سخت تحذير كرده است . رسول ا

 ميفرمايند :  وسلم
 « ُوُضوٍء ِعْنَد ُكل ِ  َواكِ لس ِ لَْوََّل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِِّت َْلََمْرتُ ُهْم ِبِ » 

 رضی هللاريره هايب  بخاري عن)صحيح ال                                               
 ( عنه

 قت هروك در اگر بر امتم سبب مشقت نميشد حتماً آنها را به استعمال مسوا” 
 “وضوء امر ميكردم 

ن ن دهاستعمال مسواك در هر وقتی مستحب بوده و بعد از مسواك زدن شست
 سنت است .

وباش  ن بودمكا نانكه به نظافت بدن امر كرده است ، به نظافت لباس واسالم همچ
 نيز امر نموده است . 

  جل جالله   /(4)المدثر 
 “ و لباست را پاك بساز ” 

 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
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 «ِمْهنَتِِه  َعِة ِسَوى ثَ ْويَبْ ْوِم اْْلُمُ لِي َ  ْيِ َما َعَلى َأَحدُِكْم ِإْن َوَجَد أَْن يَ تَِّخَذ ثَ ْوب َ » 
رضی ًلم بدهللا بن سعد عن داو  )سنن ايب                                               

 (هللا عنه
اس ره لبهيچ حرجی نيست كه هر يكی از شما اگر برايش ممكن باشد يك جو” 

 “د براي روز جمعه اش غير از لباس كارش داشته باش
 دعوتگر پيشتاز !

هد ميخوا كه در روشنايی اين دساتيرو تعليمات واضح ميگردد كه دعوتگر مسلمان
 اشد .بشته نمونه و پيشتاز ديگران باشد بايد جسم پاك و لباس مؤقر و نظيف دا

ا بانه حتی در اماكن عامه كه هركسی گمان ميكند حق داخل شدن را مساوي
دن شاخل افی در آن ندارد ، شارع حكيم از دديگران داشته و هيچ كسی حق اض

 كين كهس چركسانيكه به سبب خوردن و نوشيدن چيزهاي بوي دار و يا پوشيدن لبا
 بوي بد از آنها متصاعد ميگردد ممانعت كرده است . 

َكَة تَ تَأَذَّى ِمَّا يَ تَأَذَّى  فَِإنَّ اْلَمًَلئِ  َمْسِجَدَنَ بَنَّ ْقرَ ي َ َمْن َأَكَل الَْبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاَث َفًَل » 
 (رضی هللا عنه)صحيح مسلم عن جابر « ِمْنهُ بَ نُو آَدَم 

ود يك نش( نزدكسيكه پياز ، سير و گندنه را خورد پس به مسجد ما )مسلمانان” 
 “ند زيرا از آنچه كه انسانها اذيت ميشوند ، فرشته ها نيز اذيت ميشو

ه و زنند حكم خوردنی هايی است كه بويلباسهاي ناپاك و جسم كثيف نيز در 
ات ذكر و حلق ساجدمتيز دارند و كسانيكه لباس و يا بدن شان ناپاك است نيز بايد از 
 د .ر سازنا دوردوري كنند و اگر آنها خود شان دور نشوند ، مسلمانان بايد آنها 

ا أُرَاُُهَا ِإَّلَّ َخبِيثَ تَ ْيِ مَ  ِمْن َشَجَرتَ ْيِ ُكلُونَ َتَْ  اسُ ا النَّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب قَاَل إِنَُّكْم أَي ُّهَ » 
ُهَما ِمْن الرَُّجِل أََمَر ِإذَا َوَجَد رُيَ  م عليه وسللی هللاص َهَذا الَْبَصُل َوالثُّوُم َولََقْد رَأَْيُت نَِبَّ اَّللَِّ 
 )صحيح مسلم ( «ا طَْبًخا ُهمَ ِمت ْ بِِه فَأُْخرَِج ِإََل الْبَِقيِع فََمْن أََكَلُهَما فَ لْيُ 

در يكی از خطبه هايش گفت : شما اي مردم از دو  رضی اهلل عنهعمر بن الخطاب ” 
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بتة مخوريد كه بنظرم خيلی ناپاك است و آن پياز و سير است ، در حاليكه من رسول 
را بياد دارم كه اگر از كسی بوي اين دو را احساس ميكرد ، امر  صلی اهلل عليه وسلماهلل 

مينمود تا او را از مسجد بيرون كرده و به بقيع)قبرستانی در نزديكی مسجد( ببرند . 
 “كسيكه اين دو را ميخورد بايد با كمی پختن بوي آنرا زايل سازد

توجه  ود بیخظهر احياناً از ديدن بعضی دعوتگران به تعجب می افتد كه آنها به م
هد را زوده و بغبت سبت به دنيا بی ربوده و ميخواهد به ديگران نشان دهند كه آنها ن

يگري دگونة  ا بهرزهد  صلی اهلل عليه وسلماختيار كرده اند ! در حاليكه رسول اهلل 
 ميگويد :  رضی اهلل عنهبراي ما تعليم داده است . انس 

لَّى اَّللَُّ َعلَْيِه  صَ ِح رَُسوِل اَّللَِّ َب ِمْن رِيطْيَ ئًا أَ َما ََشَْمُت َعن ْبَ رًا َقطُّ َوََّل ِمْسًكا َوََّل َشي ْ » 
 )صحيح مسلم(« َوَسلََّم 
ساس اح لميه وسصلی اهلل علهيچ عنبري و مشكی را خوشبو تر از بوي رسول اهلل ” 

 “نكرده ام 
ُ َعلَْيهِ »   أَنَّهُ قَْد ُعهُ َأَحٌد ِإَّلَّ َعَرفَ ْك طَرِيًقا فَ يَ ت ْب َ َلْ يَْسلُ  لَّمَ َوسَ  َعْن َجابٍِر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 )سنن الدارمي(« َسَلَكهُ ِمْن ِطيِب َعْرِفِه 
ی كه ز راها ه وسلمصلی اهلل عليروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز جابر ” 

 يدانستمنجا آگذر ميكرد و باز كسی ديگري به دنبال او ميرفت از خوشبويی فضاي 
 “است ازين راه گذر كرده  صلی اهلل عليه وسلمكه پيامبر 

ايشان هت مو نظاف مسلمانان را به توجه و صلی اهلل عليه وسلمهمچنان رسول اهلل  
 امر نموده و ميفرمايد : 

 «ُيْكرِْمهُ اَن لَهُ َشْعٌر فَ لْ اَل َمْن كَ قَ  سلمليه و صلی هللا عَعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَّ رَُسوَل اَّللَِّ » 
 سنن ايب داود()                                                                   

موند : فر لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابوهريره ” 
 “كسيكه موي بلند دارد ، پس بايد آنرا اكرام كند

و اكرام موي عبارت از نظافت آن ، شانه زدن و خوشبو كردن و تحسين شكل 
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 ظاهري آن می باشد . 
 الرَّْأِس َواللِ ْحيَِة َدَخَل رَُجٌل ًَثئِرَ َمْسِجِد فَ  الْ َم ِف اَن رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه َوَسلَّ كَ » 

ْأِسِه رَ  ِإْصًَلَح َشَعِر نَُّه يَ ْعِن  َكأَ  َوَسلََّم بَِيِدِه َأْن اْخرُجْ اَّللَُّ َعلَْيهِ  فََأَشاَر إِلَْيِه رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى
َم أَلَْيَس َهَذا َخي ْرًا ِمْن َأْن  َعلَْيِه َوَسلَّ  َصلَّى اَّللَُّ َّللَِّ اوُل يَتِِه فَ َفَعَل الرَُّجُل ُثَّ رََجَع فَ َقاَل رَسُ َوْلِْ 

 لك(أ لإلمام مااملوط« ) َيَِْتَ َأَحدُُكْم ًَثئَِر الرَّْأِس َكأَنَّهُ َشْيطَانٌ 
ا سر بمردي  د نشسته بودند كهدر مسج صلی اهلل عليه وسلمروزي رسول اهلل ” 

وي او ت بسبا دس صلی اهلل عليه وسلموريش ژوليده داخل مسجد شد . رسول اهلل 
زد . نظم ساو م اشاره كرده برايش فهماند كه برود و سر و ريش خود را اصالح كرده

آيا  رمود :ف سلموصلی اهلل عليه آنمرد اينكار را كرد و زمانيكه برگشت رسول اهلل 
 “؟ ميآيد يطانشنه بهتر از آن نيست كه يكی از شما با موهاي ژوليده مانند اينگو

 و چنين است دعوتگر پيشتاز و قدوه !
 انسان نظيف دوست داشتنی ، ممتاز وشناخته شده !

 وتنش ممتاز در فهم و دركش ، در سلوك و عملكردش ، در مظهر و سخن گف
يگر دانب جبخش زندگی اش از  باآلخره متميز در تمام جوانب شخصيتش ، كه هيچ

 كمی و كاستی ندارد ! 
مردم  وتگان فرش آيا ميخواهی مانند آن شيطان گونه با سر و ريش پراگنده باشی و

ور شدن مناي دتبه  را با بوي بد خود اذيت كنی ؟ و زمانيكه بين مردم داخل شوي آنها
 از تو لحظه شماري كنند؟ 

 لی اهلل عليهصهلل اسول كيزه بوده قدوه و پيشوايت رو يا ميخواهی برازنده ، زيبا و پا
 باشد ؟  وسلم

صلی اهلل عليه عائشه رضی اهلل عنها روايت ميكند جماعتی از اصحاب رسول اهلل 
بودند , چون رسول  صلی اهلل عليه وسلمدر پيش روي دروازه به انتظار رسول اهلل  وسلم

د , در كنار ظرف آبی كه در خانه بود ميخواست نزد شان برو صلی اهلل عليه وسلماهلل 
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ايستاد و تصوير خود را در آب ميديد و مو هاي سر و ريش خود را منظم ميساخت . 
عائشه ميگويد : گفتم يا رسول اهلل شما هم چنين ميكنيد ؟ )يعنی ازين كار شان تعجب 

 كرد( 
زد نواهد صی ميخبلی , چون شخ” پيامبر عليه افضل الصالة و التسليم فرمودند : 

ل است و جمي لهجال جلبرادران خود برود بايد خود را منظم و آماده سازد زيرا . اهلل 
 “ جمال را دوست دارد 
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 : ويژگی سيزدهم

 
 با هر كسي كه مالقي ميشود با او

 معرفت حاصل ميكند 
 

 ميفرمايد : جل جاللهاهلل 

ما را ديم شردانياي مردم هر آئينه ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و گ” 

ا نزد اهلل رين شمتامی نژاد ها و قبيله ها تا با هم شناخت حاصل كنيد ، به تحقيق كه گر

 (13الحجرات/)“پرهيزگار ترين شماست 
 

را آفريد ,  سانهای إنسبحانه و تعال از آنجاييكه مدلول و مفهوم كالم اينست كه اهلل
هاي متباين و رنگ ختلفو آنها را مرد و زن , اقوام و قبايل مختلف با زبانها و لهجات م

دن قابل شمد و گردانيد تا يكديگر را بشناسند و اين تعارف را از حالت يك برخور
هی در ت الحبو م مؤقت و گذرا به ارتباط و تعاون محكم مبدل سازند و در ساية تقوا

 كنار هم قرار گيرند . 
 ه چرايم كاز آنجاييكه آيت فوق چنين دستور ميدهد , اين امر را درك ميكن

را كه با او  هركسی”بيشتر دعوتگران برين نكته تركيز ميكنند و هميشه ميگويند:
حبت و ا را موت ممالقی ميشوي بشناس اگرچه او اينرا از تو نخواهد , زيرا اساس دع

 “ تشكيل ميدهدشناخت 
 تحملمدر كشور هاي مختلف مشكالت زيادي را به سبب قضية شناخت باهمی 

در نهايت  كنند ور ميميشوند . آنها پنج روز هفته را در يك كار خانه و در كنار هم كا
 ساعات كار هر كدام براه خود ميروند . 
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 بسب يكی از ديگري نمی پرسند كه چرا غمگين و متأثر است ؟ يا به چه
يم تقد خوشحال به نظر ميرسد ؟ چه مشكلی دارد ؟ چه مساعدتی در حل مشكلش

دارند . ندن را ل كركرده ميتواند ؟ چون كار ها به پايان رسيد هيچكدام آنها وقت سوا
دا جدا د و بعگيرناشخاص به پرزه هاي آهنی بيجان تبديل گرديده در كنار هم قرار مي

 د. يكننمميگيرد و قبل از آنرا فراموش  ميشوند و با ديگري در تركيب قرار
و هر  يكنندگی مدر خانه هاي مجاور حتی در اپارتمانها در يك دهلير كنارهم زند
شوند  روبرو ا همكدام به دهليز خود داخل ميشود , شايد وقت داخل شدن از دروازه ب

د . و ونميش تقبلولی هيچكدام آنها تكليف ديدار همسايه و پرسيدن اسم و كارش را م
ن علت ه ايبحتی همسايه اش ميميرد و جسدش متعفن ميشود ولی او پليس را صرفا 

 خبر ميدهد كه بوي متصاعد شده از آن ، راحتش را برهم ميزند . 
بين  اشد وباز نفس مرد آفريده تا سبب سكون او  جل جاللههمسر را كه اهلل 

ات ك مالقه يوم غربيها بزوجين مودت و رحمت را ايجاد كرد , ولی ازدواج در مفه
كون و سنه  وگذرا و شهوانی خالصه گرديده است كه در آن نه محبت و رحمتی است 
 ديگري نبالآرامشی . و زمانی كه يكی از ديگرش مقصد خود را حاصل كرد ، به د

 ميروند و حتی اجازه هم نميخواهند . 
از  ايیتانهبعضی داكترانی كه در بالد غرب مصروف آموزش و تخصص اند داس

ند , ی ميكننهايپيرزنانی دارند كه در مراكز نگهداري بزرگساالن احساس بيكسی و ت
ا تمام تران بز دكآنها باخود سخن ميگويند، گريه ميكنند و حتی خود كشی ميكنند و ا

و يا  كنندبيچارگی ميخواهند كه پسرش را در صورتيكه آدرسش معلوم باشد پيدا
  مهربان تر از پسران اوست . سگش را بياورند كه اكثراً

 ه گانرگشتيكی از داكتران مسلمان كه دلش سوخته و با پسر يكی ازين بخت ب
اشد ، ی هم بت كمدر ارتباط شد به اين اميد كه براي مالقات و عيادت مادرش اگر وق

وم و بار د واخت بيايد , آن جوان وعده گذاشت ولی بزودي وعده اش را به تأخير اند
رام آدبختی بزين اه اش به تأخير افتاد تا اينكه مادرش جهان را ترك گفت و سوم وعد

 يد . گرد شد و پسرش نيز از تكليف وعده هاي كه هيچ منفعت مادي نداشت آزاد
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زديك نا از ها رصدها مثال ازينگونه واقعيتها وجود دارد و كسانيكه زندگی غربي
ز مسير سانی ات اناند كه چگونه فطر مراقبت ميكنند , بخوبی ميدانند و مشاهده كرده

دگار ت پرورشادااصلی و سليم خود منحرف گرديده و همراه با آن زندگی انسان از ار
 به انحراف ميرود . 

اجه است دي موي مايقينا بدبختی و شقاوتی را كه انسان مرفه و آراسته با نعمت ها
 احساس اديعمتهاي مبمراتب دردناكتر از آالمی است كه انسانهاي محروم ازين ن

 شرت بامعا وميكنند . حوادث خود كشی و فرار از انسان وهم صحبت شدن با سگها 
انه ها و ها نشم اينتما …حيوانات و سقوط در لجنزار امراضی كه سابقة در طبابت ندارد 

 شناسد.نمي اشاراتی است كه انسان در صحراي تنهايی سرگردان بوده و ديگري را
ان ديگر ت باانسان را امر كرده است كه در ساية خير و محب پروردگار مهربان

وزندة سراي زندگی كند ولی او ازين كار اباء ورزيد و نتيجه اين شد كه در صح
 زندگی سرگردان و تنها بماند . 
 اسالم چه ارمغانی داشت ؟ 

 اسالم عزيز در نخستين خطابش گفت : اي مردم ! 
به  سانهاه انكحبت و رحمت است و باين اميد اين ندا در ذات خود آواز انس و م

د شان و بيا است نداي پروردگار شان لبيك بگويند كه تمام خير و خوبی در آن نهفته
قبيلوي و  ,ومی می آورد كه ضمير بيدار انسانيت ميخواهد كه خود را از بند هاي ق

انی مام كستبا  زبانی رهايی بخشيده و بسوي خالق خود برگردند و در ساية رحمت او
در  يدي راة جدجمع شوند كه محبت الهی را با جسم و جان خود پذيرفته اند و رابط

 .  عوض تمام روابط زمينی و تبعيضهاي جاهلی , بين خود ايجاد نمايند
ر و مشاع د كهشاين يك شعار استهالكی و تبليغاتی نبود بلكه با اين هدف بلند 

رين سی و قاسا هد و محبت باهمی ايشان شرطعواطف انسانها را در محيط خود قرار د
 سيد كه : شان پرز اياز يكی ا صلی اهلل عليه وسلمايمان قرار گيرد . و چون رسول اهلل 

 لش رارسو وبراي آخرت چه آماده كرده اي ؟ گفت : هيچ چيزي! ولی من اهلل ”
 “ دوست دارم . 
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كه  گردد(شر ميی است)حهر انسان با آن كس” پيامبر محبوب عليه السالم فرمود : 
 “ دوستش دارد 

ين ز همفقط در همين نكته است كه گونه هاي محبت از هم جدا ميگردد و ا
اري ه سوبجاست كه محبت ، شكل كشتی نجات را اختيار ميكند و محبت كنندگان 

ط كه فق يشودآن به جنت رضوان ميرسند و در روز قيامت لواي خاصی بر افراشته م
 ايستند .  محبان تحت آن می

 در حديث قدسی می فرمايند : صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
َ يَ ُقوُل يَ ْومَ ِإنَّ ا سلمليه و  عهللاصلی َعْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ »   الِْقيَاَمِة أَْيَن َّللَّ

 مسلم( )صحيح« َّلَّ ِظلِ ي إِ  ِظلَّ ََّل  ْومَ ي َ ي اْلُمَتَحابُّوَن ِبًََلِل الْيَ ْوَم أُِظلُُّهْم ِف ِظل ِ 
 سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 

ل و طر جاله بخاكدر روز قيامت ميگويد : كجاستند كسانی  جل جاللهفرمودند : اهلل 
ز ه جروزيك يدهممعظمت من با هم محبت ميكردند ، امروز آنها را در ساية خود قرار 

 “ساية من هيچ ساية ديگري وجود ندارد 
نيوي دغرض  گونهمی بينيم كه اينگونه محبت مخلصانه و صادقانه كه پاكيزه از هر

د و بااستمرار ميي ,باشد چگونه در دنيا رشد ميكند  جل جاللهبوده و فقط بخاطر اهلل 
 : رمودف صلی اهلل عليه وسلمامتداد آن تا روز قيامت ميرسد . رسول اهلل 

اُس َوََّل َُيَْزنُوَن ِإذَا َن ِإذَا َخاَف النَّ  َُيَافُو وٍر ََّل ى نُ فَ َواَّللَِّ ِإنَّ ُوُجوَهُهْم لَنُوٌر َوإِن َُّهْم َعلَ » 
 « وَن ْم َُيْزَنُ ََّل هُ يَاَء اَّللَِّ ََّل َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ أَْولِ  َحزَِن النَّاُس َوقَ رَأَ َهِذِه اْْليَةَ َأََّل ِإنَّ 

 سنن ايب داود()                                                                          
د و هستن ر نوربقسم به اهلل كه چهره هاي شان درخشان و نورانی است و ايشان ” 

وند ين ميشغمگ در روزيكه مردم به خوف بيافتند آنها نميترسند و در روزيكه مردم
ان من ر دوستد كه بآگاه باشي” ت را قراءت كردند كه آنها غمگين نميشوند ، و اين آي

 “هيچ خوفی نيست و نه ايشان غمگين شوند 
محبت منبع و مادة اصلی زندگی است كه جز با آن و بخاطر آن زندگی ادامه نمی 
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 يابد !!
نسان وان او ر در غير آن چرا پرندگان خوشخوانی ميكنند و شر شر جويبارها روح

ات به م كائنتما سيم صبح ، گوارا بر جسم و جان ميوزد ؟ و چرارا نوازش ميدهد و ن
 تسبيح و حمد پروردگار می پردازند ؟ 

ی مركت چگونه نطفه به سوي تخمة مؤنث حركت ميكند؟ و چه كسی آنرا به ح
 اندازد ؟ 

در  اللهججل چگونه مرد بسوي همسرش می شتابد و با محبت و رحمتی كه اهلل 
 او ميرود ؟  قلبش گذاشته است بسوي

د محكمی با پيون ا بايقينا تمام اينها آثار محبت عالم باال است كه تمام مخلوقات ر
 هم گره زده است .

جل  ه اهللبت باين محبت را كه سبب امتياز ما از ديگران است و آنرا وسيلة قر
هد ل ميدا تشكيرما  ميدانيم , به ديگران نيز ميبخشيم  و همين امر ، اصل دعوت جالله

 . 
سم رت مجه صويعنی دعوت اينست كه به اسالم ايمان داشته و آنرا به ديگران ب

 نقل دهيم . 
ز الكه بپس زمانی كه به مسجد داخل ميشويم نبايد بی تفاوت بيرون شويم 
م يشويمبرادران خود احوال پرسی نموده كوشش كنيم كه با كسانی كه مصادف 

د كه در وجه بود متلبه را نداشته باشند . بايمعرفت حاصل كنيم اگر چه آنها اين مطا
  رد .كابتداء از سوال هاي زيادي كه سبب شكوك و شبهات ميشود خود داري 

 تحكامه اسبداعی با هوشياري خاصی كه بايد داشته باشد ، طی چندين مالقات 
 ديد بهجوستان كه دروابط با ديگران پرداخته و خود را به آنها نزديك ميسازد تا اين

 خانه و قلب داعی راه پيداكند . 
به مكه مكرمه آمد تا در مورد دين جديد  رضی اهلل عنهوقتی ابوذر غفاري 

معلومات حاصل نمايد وحقيقت سخنانی را كه در مورد آن شنيده است بداند ، با علی 
بدون اينكه از اسم و هدف او چيزي  رضی اهلل عنهروبرو گرديد. علی  رضی اهلل عنه

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 180                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

ه استقبال از او پرداخته و با خود به خانه برد . روز دوم و سوم به همين گونه بداند ب
 گذشت تا اينكه در روز آخر از اسم و هدف او پرسيد و با او معرفت حاصل نمود .

الم يرا سده زبوقتی از راه عام ميگذري با هر كسی ميشناسی يا نميشناسی سالم 
اخل نت دجن و با ايمان است كه به دادن كليد محبت است و محبت سرنامة ايما

 ميشويم . 
تی حرد و ر داهمسايه ها حقوقی دارند كه بر تر و باالتر از هر حق ديگري قرا

مسايه هقوق جبرئيل عليه السالم از كثرت وصيتی كه پروردگار عزوجل در مورد ح
 وسلم  عليهاهلل صلیكرد , گمان نمود كه او را در ميراث شريك ميسازد و رسول اهلل 

 اكرام همسايه را از مستلزمات ايمان قرار داده و فرمود :
رضی هللا )متفق عليه ، عن أيب شريح العدوي« َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ َوالْيَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم َجارَهُ » 

 (عنه
 “ كسيكه ايمان به اهلل و روز آخرت دارد پس بايد همساية خود را اكرام نمايد ” 
عدت و ه مسابوده نابرين الزم است كه همسايه را بشناسيم و از احوال او آگاه بب

  يد :ميفرما صلی اهلل عليه وسلمهمكاري با او اقدام كنيم . رسول اهلل 
 « ْعَلُم بِهِ ِه َوُهَو ي َ ْنبِ جَ ََل َما آَمَن يب َمْن َِبَت َشْبعاَن َوَجارُهُ َجائٌِع إِ » 

 ، عن عايشة رضي هللا عنها()رواه الطباّن والبزار                                 

كه رحاليدابد بمن )به رسالت من( ايمان نياورده است كسيكه با شكم سير ميخو”
 “همسايه اش گرسنه است و او ميداند 

سان . ان يرسداينجاست كه تفاوت بين تمدن مادي و تمدن دينی آشكارا به نظر م
در  . اما ميدهدنهمسايه اش را نمی شناسد و حتی سالم هم تربيت شده در تمدن مادي 

را از  ايمان صفت تمدن اسالمی همسايه اش را ميشناسد و با او همكار است در غير آن
 دست ميدهد . 

را  ا توبا كسانی كه مالقات ميكنی معرفت حاصل كن اگرچه آنها معرفت ب”
 “ نخواهند . زيرا اساس دعوت ما محبت و تعارف است 
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عوت ستين دنخ اينست معناي شناختن ، چنانچه ما ميفهميم و بر همين مفهوم بناي
  .يافته است  وم بنامفه اعمار گرديد و تمام دعوتهاييكه در همان مسير بود نيز مطابق همين

 تحكاما اسراينك سخنان يكی از ائمة اسالم را بشنويم كه چگونه اين تهداب 
 ميبخشد . 

ساس ن احم پنهان سازم كه من ازين وحدت صادقانة تابرادران ! نميخواهي”
م و اميد ر ميكنفتخاسربلندي ميكنم و با اين ارتباط محكم و الهی كه بين خود داريد ا

 ينی و با همدردران نه بهاي بزرگی را از آيندة تان دارم ، البته تا زمانيكه به همين گو
ه ا يگانزير دت تان بكوشيددوست و همكار باشيد . پس در نگهداري و استحكام وح

 “ سالح و آمادگی تان همين است 
 اشت ودرار قو تا زمانی كه دعوت پابند به اخالق دعوت بود در اوج قوت خود 
 .روزي كه اخوت خود را فراموش كرد , تمام قوت خود را از دست داد 

هاي نتاز ا بعد شايد گروهی بخاطر كسب لذت آگنده به گناه باهم جمع شوند , ولی
  يكند .ره مآن در حالی از هم جدا ميشوند كه حسرت و ندامت جگر هاي شانرا پا

،  اهشاتی خوشايد تعدادي بخاطر مصلحت مادي يا تجارتی باهم يكجا شوند , ول
 حرص و آز و مصلحتها دير يا زود سبب تفرق آنها ميگردد . 

 بنام يسةدس و چه دسيسه سازانی بوده اند كه در ظلمت شب گردهم آمده و طی
 واختند ري تآزادي و آزاد سازي بر ملتها مسلط شدند ولی بزودي هر يكی بر ديگ

 همراهان خود را نابود ساختند 
                 
 “اران رهيزگدوستان در آنروز )روز آخرت( يكی با ديگري دشمن باشند مگر پ” 

 (67) الزخرف/
 

تانی كه بدون رشتة نسبی و بدون مصالح مادي محض كنارهم قرار اما دوس
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آنها را با هم جمع ميكند ،  جل جاللهميگيرند و فقط محبت اهلل و كار دعوت در راه اهلل 
جل فقط همينها طليعه و پيشتازانی اند كه ايجاد تغير در امت را بعهده گرفته اند و اهلل 

نميكند تا زمانی كه آنها در نفسهاي خود تغير در حالت هيچ قومی تغير ايجاد  جالله
 نياورند . 

 د :يگويهمين پيشتازان دعوت و جهاد اند كه امام ربانی در وصف ايشان م
“ نانیسخ”  صورت اين اوامر الهی و هدايت نبوي بعد از صدر اسالم تا امروز به” 

“ يكديگر شنا باران آدبرا” بر سر زبانها و خيالها در اذهان مسلمين بود تا اينكه شما 
وباره با ت را ده امآمديد كه در تطبيق عملی آن در جامعة تان بكوشيد . و ميخواهيد ك

 و گوارا باد براي تان كنيد . پس مبارك بادهم الفت داده اخوت اسالمی را دوباره احياء
 “ اگر صادق هستيد و اميد است كه چنين باشيد 

 
 تـفـاهــم

رگی از ار بزا شمارف قرار دارد . اگرچه مردم ميتوانند بتفاهم بعد از مرحلة تع
صل كنند . ولی در خانه و بين اقارب آشنايی حاانسانها در مسجد , در محل كار ,

مله با سن معاازح يكتعداد كمی اند كه ميتوانند اين آشنايی و آشنايان را نگهداشته
 ايشان كار بگيرند و براذيت هايشان صبر كنند 

بهتر از  يكند ،شك آنكه با مردم خلط بوده و بر اذيتهاي ايشان صبر مو بدون ” 
صبر  اهمیبكسی است كه با مردم زندگی نداشته و بر مشكالت ناشی ازين زندگی 

 “ نميكند 
يد را يان جدشناآالبته موضوع در همين جا پايان نمی يابد بلكه دعوتگر بايد اين 

اهم ا تفد و همين چيزي است كه آنراحساس امن و امان و محبت و اطمينان بده
 ميخوانيم . 

احيانا انسان در محل كارش و يا در خانه اش دلتنگ ميشود و گاهی ميخواهد كه 
احساس و مافی الضمير خود را براي قريب ترين دوست خود بگويد تا كمی از فشار 
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 آن بكاهد . براي زوجه اش , مادرش , اقربايش !! 
مان د و هميكن و نزديكی را از برادر دينی خود احساسولی انسان بيشترين گرمی 

بريزد .  ا نزدشود راطمينانی را احساس ميكند كه بتواند تمام رازها و بارهاي خاطر خ
 و تفاهم اسم همين حالت است . 

ر وده دهی بو درچوكات پيوند عميق روحی بايد مسلمان داعی متوجه مراقبت ال
كه از  عتماديو ا د ، زيرا انسان در فضاي اطمينانمورد خود برادران خود محتاط باش

از يد همرس بابرادرش احساس ميكند ، مسايل مهمی را با او در ميان ميگذارد . پ
ر دود را خادر برادران خود بوده يكديگر را به حق و صبر توصيه كنند . و چون بر
رش ر برادب و خطايی مشاهده كند بايد بطريقة نيك به نصيحت و ارشاد او بپردازد

.  ر باشدگذا الزم است كه نصيحت برادر خود را سينة فراخ و سرور بپذيرد و شكر
 را ديند زيبايد متوجه باشد كه بقدر يك سر موي در قلبش دگرگونی بوجود نياي

 نصيحت است . 
 اما شافعی رحمه اهلل ميگويد : 

جود بم بور قلدهيچ كسی را نصيحت نكرده ام كه بپذيرد آنرا مگر اينكه هيبتش ”
 ورديده گدار آمده و هيچ كسی نصيحت مرا رد نكرده است مگر اينكه در نظرم بيمق

 “از او دوري اختيار كرده ام 
 …و تفاهم ژرف روحی همين است 

را به  ذهنی وجرد بنابرين تفاهم ، درجة بلند تري از محبت الهی بوده ارزشهاي م 
 ازد . ميس ندگی برادران دينی مبدلواقعيت هاي كريمانه و عاري از تكلف در ز

 تفاهم براي كامياب شدن در هر كار ضروري است .
 براي ايجاد خانوادة مستحكم و پيوسته باهم . 

 براي ايجاد شركت تجارتی مؤفق و مثمر .
 براي ادارة يك دولت پيشگام و مترقی .
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اهم و باالخره بخاطر ساختن صف مرصوص بين دعوتگران دين الهی به تف
 رورت است . ض

نه , كي حسد و اگر اين مؤسسات با طوفان هاي تفرقه و دسيسه سازي و موج هاي
ندان ن كارمد بيو بدگمانی ها مواجه گرديد , در آن زمان است كه تفاهم عميق موجو

سقوط  ويرانی واز  اين تجمعات بعنوان مانع قوي و سد متينی در برابر آن می ايستد و
 .  كامل آن جلوگيري ميكند

 می فرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
اتِلُهُ، َونَ ْفٍس ُضهُ، وََكاِفٌر يُ قَ اِفٌق ي ُْبغِ ُمنَ وَ هُ، اْلُمْؤِمُن بَ ْيَ َخِْس َشَدائَِد: ُمْؤِمٍن َُيُْسدُ » 

ُ عنهُ َضي انٍس ر )ابوبكر بن ََّلل عن أَ « تُ نَازُِعهُ، َوَشْيطَاٌن يُِضلُّهُ   (.َّللَّ

 ومنافقی با ا ،ورزد بين پنج سختيها قرار دارد ، مؤمنی با او حسد مي انسان مؤمن” 
گمراه  او را يطانشدشمنی ميكند ، كافري با او ميجنگد ، نفس با او منازعه ميكند و 

“ ميسازد

صلی هلل سول ادة رپس زمانيكه مسلمان آماج تمام اين شرارتها ميباشد و قرار فرمو
ه چون س واست  يك فرد , شيطان و دو فرد دو شيطاندر سفر زندگی  اهلل عليه وسلم

ی داع نفر شدند يك مجموعة محفوظ از شيطان ميشوند , آيا ضروري نيست كه
ا حفاظت هين شر ام امسلمان به آغوش تفاهم با برادران خود پناه برده و خود را از تم

 كند . 
 

 تكـافـل
در  اد آنافر اينست كه ؛اساس و تهدابی كه جامعة اسالمی بر آن اعمار ميگردد 

 دگی باي زنيك وحدت كامل قرار داشته در مقابله با مشكالت و حمل مسئوليت ها
 گيري ودست هم متعاون و همكار يكديگر اند و يكديگر را در برابر حوادث حيات

 تعاون مينمايند . 
بد, كه بر اساس آن رابطة فيمابين افراد جامعه ايجاد و استحكام مييا“ اخوت” مبدأ 
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به اين معناست كه افراد جامعه به جسم واحدي تبديل گرديده و در مسير زندگی 
قدمهاي مشترك و در همكاري با يكديگر بردارند تا خود را از ضايع شدن و ذلت 

 حمايت نمايند . 
 دو جانب اين ،بپردازيم “ نظام تكافل اجتماعی در اسالم”اگر بخواهيم به شرح 

 ا ميسازد . ز و جدتمايمميگيرد كه اين نظام را از ساير نظامها  تكافل در برابر ما قرار
 يكی تكافل معنوي و ديگري تكافل مادي ميباشد . 

كافل تهداب تس و اسالم در قدم اول به استحكام تكافل معنوي پرداخته و آنرا اسا
ينست يرسد اظر منمادي و سبب استمرار آن ميداند . درين راستا نخستين امري كه به 

اس وع احسيكن كه اسالم تمام افراد جامعه را به شكل جسم واحدي تربيت ميكند تا
 داشته و در زندگی موقف واحدي داشته باشند . 

 د :اين بخش در آيت مباركة ذيل چنين تصوير گرديده است كه ميفرماي
 صلی اهلل عليه وسلم9 صلی اهلل عليه وسلم9  جل

   صلی اهلل عليه وسلم صلی اهلل عليه وسلم 9صلی اهلل عليه وسلملهجال
 (71التوبه/)

 “مردان و زنان مؤمن دوست و مددگار يكديگر هستند” 
يچ هوده بنابرين تمام مسلمين در حمل پی آمد هاي زندگی اجتماعی شريك ب

ا ريگران ده و يا گوشه گيري كرد كسی نميتواند كه راهش را از ديگران جدا كند و
 يه وسلمهلل عللی اصرها كند . همين نكته , مفهموم و منظور تشبهی است كه رسول اهلل 

 است .  ب كردهخطا در بيان روابط و پيوند مسلمانان بيان نموده و آنها را جسد واحد
ُل اْلُمْؤِمِنَي ِف لَْيِه َوَسلََّم َمثَ عَ اَّللَُّ ى َصلَّ  َعْن الن ُّْعَماِن ْبِن بَِشٍْي قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ » 

ى لَُه َسائُِر اْْلََسِد ْنُه ُعْضٌو تََداعَ مِ ا اْشَتَكى ِإذَ  َسدِ تَ َوادِ ِهْم َوتَ رَاَحُِِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َمثَُل اْلَْ 
 )صحيح مسلم(« ِِبلسََّهِر َواْْلُمَّى 

 صلی اهلل عليه وسلمكه رسول اهلل روايت است  رضی اهلل عنهاز نعمان بن بشير ” 
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فرمودند : مثال مؤمنان در دوستی ، مرحمت و عطوفت با يكديگر مانند جسد واحد 
است كه چون يك عضوي از آن بيمار شود ساير اعضاء با تب و بيدار خوابی با او 

 “همراهی و همدردي ميكنند 
اعی اجتم كاملتامر دستيابی به اين مقصود , هدف نهايی تمام جوامعی است كه در 

 تالش ميورزند . 
قرار  كديگرنی ييعنی اينكه احساس افراد با هم متحد گرديده در تضامن و پشتيبا
ر پی فراد دامام گيرند , مشاعر و عواطف باهم توافق كرده همكار يكديگر باشند و ت

ام ي تميك هدف تالش بورزند كه عبارت از تحقق بخشيدن سعادت و آرامش برا
 جامعه ميباشد . افراد 

 تكافل معنوي : 
ز ارستی دبير تكافل معنوي در اسالم به اين معناست كه هر فرد جامعه بايد تع

ام در تم امعهآرزوهاي برادرش باشد و پيوند معنوي بحدي تقويت يابد كه افراد ج
ر حمل و د جوانب خود كامال همگون يكديگر و متفق در تمام جهت گيريها گردند

ر پيچ ادة پحيات متعاون بوده و جامعه به صورت يك جسم واحد در جمسئوليتهاي 
 وخم زندگی حركت كند . 

  :كنند جامعة اسالمی را چنين تصوير مي صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ُ عَ »  اُؤُهْم َوُهْم يٌَد َكافَأُ ِدمَ  اْلُمْسِلُموَن تَ تَ لََّم قَالَ  َوسَ لَْيهِ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 جه(بن ماسنن إ)« َعَلى َمْن ِسَواُهْم يَْسَعى بِِذمَِّتِهْم أَْدََنُهْم 
د )كفار( ير خوابر غمسلمانها خوانهايشان با هم برابر و همسان است ، آنها در بر” 

 ه و حقرزيدودست واحد )يكدست( اند و به رعايت ذمة آنها خورد ترين شان تالش 
 “ د  ذمه و جوار دار

مفهوم سخن اينست كه هيچ فردي از افراد جامعة اسالم بر ضد جامعه بغاوت نكرده 
و از جهت گيريهاي سالم آن هيچ شخصی كناره گيري نمی كند و هيچ كسی در پی بی 
ثمر ساختن سعی و تالش ديگري نميباشد . جامعه در برابر دشمنان بمثابة فردي واحد می 
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 : ميفرمايد جل جاللهو تمايل به دشمن را نمييابد . اهلل  ايستد و هيچ كسی مجال خيانت

 (46)األنفال/   چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀڀ   پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ
 تكه درين صور يد ،فرمانبرداري كنيد اهلل و رسول او را و با يكديگر نزاع مكن” . 

  “ بران است با صا مراههاهلل بزدل ميشويد و قوت شما از بين ميرود ، و صبر كنيد هر آئينه 
 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمو رسول اهلل 

َي َجَِيٌع فَاْضرِبُوهُ ِذِه اْْلُمَِّة َوهِ َق أَْمَر هَ َفر ِ ْن ي ُ إِنَُّه َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت فََمْن أَرَاَد أَ » 
 (عنه ضی هللار )صحيح مسلم ، عن عرفجة «  ِِبلسَّْيِف َكائِنًا َمْن َكاَن 

ين اامر  د كهبزودي بين شما فتنه هايی ظهور خواهد كرد ، پس اگر كسی بخواه”
ر بزنيد ا شمشيبرا  امت را متفرق سازد در حاليكه آنها با هم متحد و جمع هستند ، او

 “هر كسی كه باشد 
ستقرار ايق و تطب تصويري را كه اسالم از روابط اجتماعی ارائه ميدارد و خواستار

ود يی , خگرا , تصوير نهايت جالب و زيباست ، درينجا تمام احساسات فرد آن است
و  يمانخواهی و خود پسندي ريشه كن گرديده رابطة فرد با برادرش مقياس ا

 استقامت ايمانی او قرار ميگيرد . 
 ُيُِبَّ ِْلَِخيِه َما ُكْم َحَّتَّ ْؤِمُن َأَحدُ اَل ََّل ي ُ َم قَ َسلَّ َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه وَ » 

 )صحيح البخاري(« ُيُِبُّ لِنَ ْفِسِه 
د : رمودنف وسلم صلی اهلل عليهروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز انس ” 

راي ا كه بريزي چايمان نياورده است يكی از شما تا آنكه دوست بدارد براي برادرش 
 “خود دوست دارد

 ز بينري او تصادمات منتفی گرديده ظلم و تجاوز گ و به اين صورت كشمكشها
اي نچه براس آميرود و هر فرد ميكوشد كه موقف و رابطة خود با برادرش را بر اس

 خود ميخواهد و دوست دارد , معين و مشخص سازد . 
بايد گفت كه رسيدن به اين هدف در اكثر جوامع امر صعب و حتی ناممكن است 
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بخشيدن اين هدف مقدس امر آسان و سهل نميباشد . ولی  و اسالم ميداند كه تحقق
زمانی كه آنرا با ايمان مربوط ميسازد در حقيقت تحقق آنرا تضمين كرده و آنرا تحت 
فيضان قدسيت عقيده قرار ميدهد و مالك ايمان داري و امتحانی بخاطر نشاندادن 

 يقين ميگرداند . 
يباشد نان مسلمامالمی و تعين روابط اين يكی از مميزات اسالم در بناي جامعة اس

 نبرنامه و پال ،و در مواقفی كه قرآن كريم در برابر خود خواهی ابراز نموده است 
ود خثار و ه ايخاصی به نظر ميرسد كه طی آن خود خواهی را از نفوس ريشه كن ساخت

 گذري را ايجاد و به بلند ترين درجات آن ميرساند . 

          
د ردنك و نيز آنان راست)انصار( كه جاي گرفتند در سراي هجرت و خالص” 

بسوي  كند ايمان خود را پيش از ايشان )مهاجران( و دوست ميدارند هركه هجرت
رين و ه مهاجده بايشان و نمی يابند در دلهاي خود هيچ تنگی )حسد( از آنچه داده ش

به  احتياج)اقه مقدم ميدارند ديگران را بر نفسهاي خود و اگر چه هست ايشان را ف
 ماعتجاشته شود از حرص نفس خود پس آن آنچه ايثار ميكنند( و هركه نگهد

ا ربيامرز ما  گار ماروردپايشانند رستگاران ، و آنانكه آمدند بعد از ايشان ميگويند ، اي 
چ كينة ما هي لهايدو آن برادران ما را كه سبقت كردند بر ما به ايمان و مگردان در 
حم ند بارشايی بخنسبت به آنانكه ايمان آوردند ، اي پروردگار ما هر آئينه توي

 (10-9الحشر/ )“
الی متع اين تصوير درخشان كه چشمها را بسوي خود خيره ميسازد، ارزشهاي

اده , فرد تقاء دي ارانسانی را به نمايش ميگذارد , ايثار خود گذري را به درجات بلند
نفور و م گرايی , خود خواهی و ترجيح مصالح شخصی بر مصالح جامعه را مبغوض

 نشان ميدهد .
اند ست كه بتواغير از جامعة اسالمی از چنين وسايلی برخوردار معةپس كدام جا

 فرد گرايی و خود خواهی را از قلوب افراد بيرون كند .
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لح ه مصاند ، يقيناً هيچ وسيلة ديگري در برآوردن اين مأمول كار آمد نميباش
راد را فاند كه يتواوطنی توانايی اين را دارد و نه اهداف مشترك و پيوند هاي مادي م

و  مصلحت هيچ وادار به ايثار نمايد و او را در كاري شريك سازد كه در وراي آن
 هدف مادي وجود ندارد .

سستی  ان بهشنوي اسالم عزيز پيروانش را شديداً ازين برحذر ميدارد كه رابطة مع
 گرائيده و ساية تكافل معنوي از باالي سرشان دور گردد. 

 د : پيامبر گرامی اسالم ميفرماين
ُيَِلُّ لُِمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر   ِإْخَواًَن َوََّل بَاَد اَّللَِّ وا عِ ُكونُ ََّل تَ بَاَغُضوا َوََّل َُتَاَسُدوا َوََّل تََدابَ ُروا وَ » 

ٍم     (عنه ضی هللار )متفق عليه ، عن أنس « َأَخاهُ فَ ْوَق ثًََلثَِة أَيَّ
 شمنیدنگشتانده و باهم بغض نكنيد ، حسد نكنيد و يكی بسوي ديگري پشت ”

 “شيدو با هم برادر با جل جاللهنكنيد ، بلكه همه تان بندة هاي اهلل 
ابط ام روستحكدر همين راستا اسالم هر عمل و تالشی را كه منتج به تقويت و ا
ماز نس چرا ، پ افراد جامعه ميگردد ، تعظيم و تكريم مينمايد . اگر نه چنين است

 ارد ؟جماعت اجر و ثواب چند برابر د
د فرينآآيا علت درين نيست كه نماز جماعت عمل متكرري است كه وحدت می 

سفر  قيده وير عو روابط افراد را استحكام ميبخشد ؟ و دستگيري و تضامن را در مس
 زندگی به ارمغان می آورد ؟ 

ًَلُة اْْلََماَعِة تَ ْفُضُل صَ لََّم قَاَل ِه َوسَ  َعلَيْ ى اَّللَُّ َصلَّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ بِْن ُعَمَر َأنَّ رَُسوَل اَّللَِّ » 
 يه()متفق عل« َصًَلَة الَْفذِ  ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدرََجةً 

 سلمليه وعاهلل  صلیروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عمر ” 
 “ فرمودند : نماز جماعت بر نماز تنهايی بيست هفت درجه فضيلت دارد

اعت بهترين وسيلة ايست كه جامعه را از روح واحدي برخوردار يقيناً نماز جم
نموده و هيچ نوع تكروي و اختالف را در البالي آن نميگذارد ، دشمنی هاي فيمابين 
مسلمانها را بگونة ريشه كن ميكند كه هيچ اثري از آن باقی نميماند و باآلخره تفاوتهاي 
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موده و مسلمانان را برادر هم قرار ميدهد و مادي ، جاه و مقام و ساير امتيازات را ذوب ن
 حق اخوت را براي همگان يكسان و مساوي ثابت ميسازد . 

ايت مهم عی نهجتمااسالم حق همسايگی را معزز دانسته و آنرا در راه تحقق تكافل ا
 همسايه ي حتماً فرد ميداند و از آنجاييكه اين پيوند در سراسر جامعه وجود دارد و هر

 ه گرديده درد جامعافرا ، لذا اهتمام و توجه به آن منتج به پيوند هرچه بيشترهايی دارد 
 ايد :يفرمم جل جاللهنابودي احساسات تكروي و خود خواهی مؤثر ميباشد . اهلل 

ا همسايه ان و بيازمندنبا خويشاوندان و با يتيمان و و با پدر و مادر نيكويی كنيد و ” 
 ( 36)النساء/ “ هاي قريب و با همسايه هاي بيگانه و همنشين نزديك

 
 می فرمايند :  صلی اهلل عليه وسلمو رسول اهلل 

ُ َعن َْها َعْن النَِّب ِ »  ِن ِجْبِيلُ ا زَاَل يُوِصيمَ ِه َوَسلََّم قَاَل  َعلَيْ ى اَّللَُّ َصلَّ  َعْن َعائَِشَة َرِضَي اَّللَّ
 ليه(ع)متفق « ِِبْْلَاِر َحَّتَّ ظَنَ ْنُت أَنَّهُ َسيُ َور ِثُهُ 

دند : فرمو ه وسلمصلی اهلل عليروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عايشه ” 
دم مان كرگنكه جبرئيل عليه السالم آنقدر مرا در مورد حق همسايه وصيت كرد تا آ

 “سازد كه او را در ميراث نيز شريك مي
 يُ ْؤِمُن َواَّللَِّ ََّل يُ ْؤِمُن ََّل َم قَاَل َواَّللَِّ ْيِه َوَسلَّ َعلَ  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَّ رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ » 

ا ََي رَُسوَل اَّللَِّ  بَ َوائَِقُه قَالُو ََّل ََيَْمُن َجارُهُ  َل اْْلَارُ  قَاَواَّللَِّ ََّل يُ ْؤِمُن قَالُوا َوَما ذَاَك ََي رَُسوَل اَّللَِّ 
 )مسند اَحد(« َوَما بَ َوائُِقهُ قَاَل َشرُّهُ 

رموده ف سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 
ده است ، نياور يمانااند : سوگند به اهلل كه ايمان نياورده است ، سوگند به اهلل كه 

شخصی  رمود :ف ؟ است ! گفتند چه كسی يا رسول اهللسوگند به اهلل كه ايمان نيآورده 
 “ كه همسايه هاي او از شر و ضررش در امان نباشد

 آنرا ده ومفهوم سخن اينست كه اسالم در راه استحكام رابطة همسايگی كوشي
 عنصر فعالی در ايجاد تضامن و استقرار آن ميداند . 
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 وواده خان ميكوشد ارزش اسالم درحاليكه بخاطر تضامن و تكافل معنوي جامعه
 روابط ناشی از آنرا نيز فراموش نكرده است . 

 ميفرمايد : جل جاللهاهلل 
 (75فال/ألنا)“و صاحبان قرابت بعض شان نزديكتر است به بعضی در كتاب اهلل”
 

راي باست  پس بده صاحب قرابت را حق وي و مسكين و مسافر را ، اين بهتر” 
 ( 38 /رومال)“كسانيكه ميخواهند رضاي اهلل را و اين گروه ايشانند رستگاران

 كافل مادي : ت

معه ته جاداش كافل مادي در جامعة اسالم فريضة ايست كه ابعاد و حدود وسيعیت
يش ز اعضاوي ار احاطة خود قرار ميدهد . نميگذارد كه عضرا از تمام جوانب آن د

 لی هيچرد وگرفتار بدبختی گرديده و فردي از افرادش در معرض نابودي قرار گي
 دست توانمندي بسوي او دراز نگردد. 

 ي همهبرا در نظام اسالمی يكی وسيلة عام است كه تكافل مادي را مساويانه
رد لفی دامخت ات است كه اگرچه انواع و مصادرتضمين ميكند و آن عبارت فريضة زك

شد و ا ميبخا شفراما در نهايت امر تمام آنها يكجا گرديده درد هاي فقر و احتياج 
رضة فيك  جامعه را تحت ساية رحمت و عطوفت خود قرار ميدهد . اسالم زكات را

اتوانی و ن ,الی دينی بخاطر تكافل اجتماعی دانسته و آنرا وسيلة حل تمام مشكالت م
ا اصل را بعقب ماندگی ميداند و اگرچه زكات يك فريضة مادي است ولی اسالم آن

نعكاسی اآنرا  وارد ايمان پيوند داد و قدسيت عبادت و جالل شعيرة دينی را بر آن ميگذ
شد  ه نازلتش كاز عقيدة ميداند كه درقلب انسان جاي دارد قرآن كريم در اولی آيا

 ود .نم ستهنرا بآاسالم قرار داده راه فرار و جدال در مورد زكات را بخشی از اصول 
 (5البينه/) چ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀۀ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ چ
و مأمور نشدند مگر آنكه بپرستند اهلل را خالص كنندگان براي اهلل عبادت را ” 

و بدهند زكات را و  يكسو شونده از شرك و متمايل به توحيد و برپا دارند نماز را
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 “اينست طريق مستقيم و استوار
وع فقر و نز هر يم اجامعة اسالمی در گذشته ها از ناحية زكات و تقسيم عادالنة غنا
دند و دار بورخورتنگدستی بركنار بوده و تمام افراد جامعه از زندگی آبرومندانة ب

شانده ذلت ك ستیپا به بدبختی هاي كه در جامعة امروز دامنگير انسان گرديده و او ر
 است در آن جامعه و جود نداشت . 

ين سد بزكات بهترين حالل مشكالت و كامياب ترين وسيلة بود كه حقد و ح
وانمندان تی بين بستگافراد را از بين برده و از شدت برخورد هاي بين آنها كاسته و هم

 و فقراء را به ارمغان ميآورد . 
ت ن طبقابي سالمی در تحقق بخشيدن صلح و صفاءتاريخ شهادت ميدهد كه جامعة ا

از ان ,اجتمندحراي جامعه و ايجاد پيوند هاي تكافل اجتماعی و فراهم نمودن حد كفاف ب
از  كامال ناطقمطريق زكات كامياب گرديده و توانست كه فقر و بيچارگی را در اكثر 

جمع   زكاتاهلل رحمهبين ببرد . چنانچه در يكی از سالهاي خالفت عمر بن عبدالعزيز 
 .  ده شودن داآوري گرديد ولی در سرزمين افريقا فقراء و مساكين نبود تا برايشا

ليكه ر حاداين يك حقيقت انكار ناپذير و غير قابل تعجب است , زيرا زكات 
عالج حقيقی  ،كمترين اندازة است كه اسالم بخاطر تكافل اجتماعی وضع كرده است 

بخشش  ی بذلكردن بخل و مال دوستی ميباشد و تجربة عملفقر و حاجتمندي و دور 
 بوده انواع ديگري از تكافل و همبستگی را به دنبال دارد . 

اكنون قدمی فراتر در مسير تكافل جامعة اسالمی ميگذاريم و ميبينيم كه فقهاي 
اسالم فيصله نموده اند كه اگر اموال بدست آمده از طريق زكات براي رفع حاجت 

كفايت نكند . امام مسلمين حق دارد كه از اموال اغنياء بقدر رفع حاجت اخذ فقراء 
در مال حقوق ديگري ”كند . يكی از قواعدي را كه فقهاء طرح كرده اند اينست كه 

اين قاعده تأكيد بر آن دارد كه هدف ، تحقق تكافل است بهر “ غير از زكات است
ا بر آورده نكرد , در مال اغنياء وسيلة كه صورت گيرد . و اگر زكات اين هدف ر

حقوق ديگري نيز ميباشد . و در جامعة اسالمی بر همين اسلوب رفتار صورت 
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را ستوده و عمل “ اشعري ها”قبيلة  صلی اهلل عليه وسلمميگرفت . چنانچه رسول اهلل 
 آنها را نمونة از تكافل و همبستگی معرفی نموده و فرمودند . 

ينَِة ََجَُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم يَاِْلِْم ِِبْلَمدِ عِ  طََعاُم  َقلَّ ِو أَوْ َي ِإذَا أَرَْملُوا ِف الْغَزْ ِإنَّ اْْلَْشَعرِي ِ »  
 « أَََن ِمن ُْهْم وَ يَِّة فَ ُهْم ِمنِ   ِِبلسَّوِ اِحدٍ وَ ٍء ِف ثَ ْوٍب َواِحٍد ُثَّ اق َْتَسُموهُ بَ ي ْنَ ُهْم ِف ِإَنَ 

 صحيح مسلم( )                                                                   
وقتيكه توشة شان در جنگ به پايان ميرسيد و يا طعام عيال شان  1قوم اشعري ” 

در مدينه كم ميشد ، تمام آذوقة خود را در يك چادر بزرگ جمع ميكردند و باز آنرا 
 “ ز آنها هستم بين خود مساويانه تقسيم ميكردند ، پس ايشان از من و من ا

ود كه بنداز نين ادر گوشهاي مسلمين ط صلی اهلل عليه وسلمو اين نداي رسول اهلل 
 فرمود : 

َفْضُل زَاٍد فَ ْليَ ُعْد بِِه  َمْن َكاَن ِعْنَدهُ وَ ْهَر لَهُ ظَ ََّل  َمنْ  َمْن َكاَن ِعْنَدهُ َفْضُل ظَْهٍر فَ ْليَ ُعْد بِِه َعَلى» 
 « الَْفْضِل ٍد ِمنَّا ِف حَ  ِْلَ َّتَّ ظَنَ نَّا أَنَّهُ ََّل َحقَّ َعَلى َمْن ََّل زَاَد لَهُ حَ 

 سنن ايب داود َعْن َأيب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِ ()                                                                 
ند و ككسيكه سواري اضافی دارد بايد براي كسيكه سواري ندارد عطاء ” 

يگويد( راوي م. ) ی دارد بايد براي كسيكه توشه ندارد ، آنرا بدهدكسيكه توشة اضاف
 “حتی گمان كرديم كه ما در اشياي اضافی خود هيچ حقی نداريم 

تأثر دي مجامعه اسالمی در آنوقت ازين هدايات و توجيهات اجتماعی تا زيا
 ودند . ب ضياع وختی گرديده و در زندگی يار و مددگار يكديگر و بركنار از هر نوع بدب

 دعوتگر مسلمان ! 
امروز كه مسلمانان از ساية يك دولت اسالمی كه به معاونت ومساعدت آنها قيام 
نموده كفالت او را بعهده بگيرد , محروم اند ال اقل بايد دعوتگران مسلمان با معيت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منورة هجرت  به مدينه ـ اشعري ها قومی از مردم يمن بودند كه به قيادت ابوموسی 1

 نمودند .
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برادران هم عقيدة خود , آنهايی كه با هم معرفت , الفت و مفاهمت دارند , عملية 
صالحی باشند ل مادي و معنوي جامعه را بعهده گرفته و بذر صالحی براي جامعةتكاف

 آن سعی و تالش ميورزند . كه بسوي آن دعوت ميكنند و براي اعادة
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 : چهاردهم ژگیوي

 
 دوستان نيك برميگزيند

 
ِس ثَُل اْْلَلِياَل مَ قَ  عليه وسلم ی هللاصل َعْن َأيب ُموَسى َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َعْن النَِّب ِ » 

ِذَيَك َوإِمَّا َأْن تَ ب ْتَاَع ْسِك إِمَّا َأْن ُيُْ اِمُل اْلمِ َفحَ  ْيِ الصَّاِلِح َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوََنِفِخ اْلكِ 
 «أَْن َتََِد رُيًا َخبِيثًَة  َبَك َوإِمَّاَأْن ُُيْرَِق ثِيَا ِْي إِمَّااْلكِ  ِفخُ ِمْنُه َوإِمَّا َأْن َتََِد ِمْنُه رُيًا طَي ِبًَة َوَنَ 

 )متفق عليه( 
 سلمليه وعاهلل  صلیروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو موسی اشعري ” 

گر رة آهنة كوفرمودند : مثال همنشين صالح و همنشين بد مانند حامل مشك و دمند
وشی ل بوي خاق الاست ، حامل مشك يا خود از آن برايت ميدهد يا از او ميخري و يا 

د او به تو با بوي يد و از او برايت ميرسد و اما دمندة كورة آهنگر يا لباست را ميسوزان
 “ ميرسد
يِن َخلِيِلِه فَ ْليَ ْنظُْر َل اْلَمْرُء َعَلى دِ َسلََّم قَاِه وَ لَيْ عَ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ » 

 )مسند اَحد( «َأَحدُُكْم َمْن ُُيَالِْل 
مودند فر لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابوهريره ” 

جه ما متوشيك  : هر انسان بر دين )روش و طريقة( دوست خود ميباشد ، پس بايد هر
 “باشد كه با چه كسی دوستی ميكند

 وستاند با انسان در طبيعت خود موجود اجتماعی است , الفت را دوست دارد و
ان نيز با , انس آيد انس ميگيرد و همچنانكه پرنده ها هركدام با نوع خود به پرواز می
 گردد . كجا مييد , اقران و امثال خود و كسانی كه از آنها احساس محبت و اطمينان كن

محبت مهم ترين قضية حيات انسان است , انسان پردودگارش را، كه او را به 
است دوست دارد . پدر و مادر خود كه سبب پيدايش اويند و بهترين صورتها آفريده 
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او را در طفوليت در آغوش گرفته تغذيه كرده و در جوانی متوجه او بوده اند , دوست 
دارد . برادران خود را , اقارب و همسايه هاي خودرا دوست دارد و اگر قلب بزرگتري 

 اي خير و عافيت ميكند . در سينه داشت تمام مردم را دوست داشته براي شان تمن
اصی اد خدرين ميان يك نوع محبت ديگري وجود دارد كه انسان آنرا بيكتعد

ساس شان احت ايمبذول ميدارد كه از بين تمام مردم برگزيده است. انسان از مالقا
ش آيد ايش پيی برآرامش نموده و در گفتگو با آنها كامال مطمئن ميباشد . چون مشكل

 دوستان خاص اند . “ اصدقاء”د . اينها بسوي آنها ميشتاب
 وداقت صعام است ولی احساس  جل جاللهعاطفه و احساس دوستی بخاطر اهلل 

.  ت داشتا دوستمام مردم ر صلی اهلل عليه وسلمصديقی امر خاص است . رسول اهلل 
 احساس شان با اصحاب خود محبت مينمود و اصحابش او را دوست داشتند و هركدام

جود اين و, با  باشدمي صلی اهلل عليه وسلماو قريب تر از همه به رسول اهلل  ميكرد كه
تنها  ,ه شود بست زمانی كه اعالن نمود تمام دروازه هاييكه بمسجد باز ميگردد بايد

در  ر صديقبوبكدروازة ابوبكر صديق را باز گذاشت . و زمانی كه بعضی صحابه با ا
 د :مودنفر صلی اهلل عليه وسلمل اهلل موضوعی اختالف و منازعه نمودند رسو

َ بَ َعَثِن إِلَْيُكْم فَ ُقْلتُْم َكَذْبتَ »  نَ ْفِسِه َوَمالِِه فَ َهْل أَنْ تُْم بِ َصَدَق َوَواَساّن  بُو بَْكرٍ أَ اَل  َوقَ ِإنَّ اَّللَّ
 لبخاري(صحيح ا)« ا ََترُِكوا ِل َصاِحِب َمرَّتَ ْيِ فََما أُوِذَي بَ ْعَدهَ 

كر مرا ی ابوبيی ولمرا بسوي شما فرستاد وشما گفتيد : دروغ ميگو جالله جلاهلل ”  
مرا  ا دوستس آيتصديق كرده و با مال و نفس خود از من پشتيبانی و دلجويی كرد ! پ

زاري نديد آر هيچ بوبكبمن ميگذاريد ؟! و اين سخن را دو مرتبه تكرار كرد ، بعد از آن ا
 “ 

اص وست خبسزايی داشته و هرشخصی بر دين داز آنجاييكه اين موضوع اهميت 
جدي به  ز توجهم نيخود ميباشد و به صورت مثبت و يا منفی از او متأثر ميشود , اسال
ا بكار دقت ر هايتاين امر نشان داده و پيروانش را توصيه نموده است كه درين امر ن

 برده و متوجه باشند كه با چه كسی وچگونه دوستی ميكنند . 
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يشان را اوستی قت دتان خود را از بين بهترين انسانها انتخاب كرده و حقيبايد دوس
دوستان  تأثير فتيمگمورد آزمايش قرار دهد و خود را كامالً مطمئن سازد زيرا چنانچه 

ه چد ، و يدهنبر يكديگر خيلی عميق بوده و عادات يگديگر را در شخصيت خود جا م
 اهد .ميخو سمتی حركت ميكند كه دوستشبسيار ديده شده است كه انسان به همان 

ه اند كه نمود بيان بخاطر اهميت اين امر ضمن مثالی صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 يشود وده ممثال همنشين نيك مانند فروشندة مشك است كه بوي مشك از او پراگن

اي گري برز ديهمنشين بد مانند دم كنندة كورة آهنگر است كه جز دود و سياهی چي
 انسان نميدهد . 

 هترينبكه  دعوتگر مسلمان كه به دعوت بسوي اسالم ايمان دارد و معتقد است
ت دعو حل و صحيح ترين راه در جهت دور كردن مشكالت فرد و جامعه , همين

طبيق و تس خود ر نفاسالمی ميباشد و با همين عقيده و اميد بحركت آمده و اسالم را ب
 يهمين دعوتگر كاروان فرخندة دعوت فرا ميخواند . ديگران را به سوي همراهی اين

 اللهججل  ر اهللكه بوي خوش و پاكيزة خود را در جامعه ميگستراند , مردم را بخاط
,  ميشود وبروردوست دارد و با ايشان برخورد نيك داشته با چهرة بشاش با ايشان 

ه خود زد . نپردامينسبت به مردم مهربان بوده و مخلصانه به نصيحت و خيرخواهی شان 
هاي  ز جدال, ا از ايشان غيبت ميكند و نه به ديگران اجازة غيبت ايشان را ميدهد

با آنها  يدهد .يح مبيمورد و مزاحهاي اذيت كننده اجتناب ميكند و آنها را برخود ترج
احب صوده صادق بوده فريبكاري و خيانت و خدعه نميكند . هميشه ناصح مردم ب

 حياء , نرم دل مهربان و گذشت كننده است . اخالق نيك , با 
اين مسلمان دعوتگر به دوست مخلصی ضرورت دارد تا در همراهی با او 
كمبوديهاي خود را تكميل كند . پس اگر در انتخاب چنين دوستی مؤفق شده و 
دوست نيكی برگزيد , اين دوست در اداي مسئوليت ها وحفظ حقوق ديگران يار و 

بود , اگر لغزشی كند دوستش او را براه راست می آورد و اگر بكار  مددگار او خواهد
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او را برحذر ميدارد و اگر دربرابر جبروت باطل احساس ضعف حرامی نزديك شود ,
كند, عزيمتش را تقويت ميكند و اگر در مسير زندگی با تنگناهايی مواجه شود در 

 او حمايت ميكند . كنار او و اهل عيالش می ايستد و در حضور و غياب از 
د و بسان اما اگر در تشخيص و شناخت خود بخطاء رفت و براي دوستی خود ان

زد و ن ميسامزي قرين شومی را انتخاب كرد ، اين چنين دوست ، گمراهی ها را برايش
آسان  رايشبراههاي منكر را برايش زيبا جلوه داده و راه رسيدن به معصيت را 

كنار  ود دردرست مانند كسی است كه خود را بدست خميسازد . در چنين حالتی ، 
 پرتگاه هالكت قرار داده است . 

 يامبرپمراي كه ميگويد كاش هروزيكه ميگزد ستمگار دستهاي خود را در حالي” 

مراه مرا گ ئينهآراه ميگرفتم ، اي واي من كاش نميگرفتم فالنی را دوست خود ، هر 

“ می ندة آدب دهكرد از راه قرآن ، بعد از آنكه آمده بود بمن ، و هست شيطان فري

 (29ـ27)الفرقان/
 

غزالی  امام انچهبنابرين كسانی را كه براي دوستی خود انتخاب ميكنيم بايد ، چن
 شرح كرده است ، داراي پنج صفت باشد :“ احياء علوم الدين ” در 

ري يچ خيهحمق اـ نخست از همه بايد انسان عاقل باشد ، زيرا از صحبت انسان  1
 متصور نميباشد . 

مر را يقت اه حقـ از اخالق حسنه برخوردار باشد . چه ، بسيار عاقالنی اند ك 2
مد به آالب غب ، بخل و يا جبن بر او بخوبی درك ميكنند ولی زمانيكه غريزة غض

يم و تقو رايزاطاعت از هواي نفس خود پرداخته و بعلت عجزي كه در مهار ساختن غ
خيري در  ين هيچنابراخالق خود دارد ، با امر معلوم و مشهود به مخالفت ميپردازد . ب

 صحبت اينگونه افراد نيز وجود ندارد .
ري پاك باشد . زيرا انسانی كه از اهلل نميترسد ـ انسان صالح بوده از فسق و بدكا 3
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 ، نميتوان به دوستی و تعهد او اعتماد نموده و از اضرار او در امن بود .

ا در خود ر با كسانيكه ياد ميكنند پروردگارو حبس كن نفس خود را همراه ” 

طلب  ،ذاشته گرا  صبح و شام و ميخواهند رضاي او را و بايد نگذرد چشم هاي تو آنها

ياد  را از ل اوكنان آرايش زندگانی دنيا را و اطاعت مكن آنرا كه غافل ساختيم د

خويش و پيروي كرده است خواهش خود را و هست كار او از حد گذشته 

 (28الكهف/)“
 
 

 دگانیگر زنپس روي بگردان از كسيكه رو گردانيد از ذكر ما و طلب نكرد م” 
 “دنيا را
خطر  دعاتـ انسان بدعتكار نباشد ، زيرا در صحبت انسانهاي آغشته با ب 4

ستحق ع كه مبتدمن سرايت بدعتهاي او به ديگران وجود دارد . و از سوي ديگر ، انسا
 نيم ؟كخاب دوري و مقاطعه ميباشد ، چگونه او را براي صحبت و دوستی خود انت

ست ارده كعمر رضی اهلل عنه در اثري كه سعيدابن المسيب از ايشان روايت 
 ميفرمايد : 

ينها در اريد. ببسر  براي خود برادران صديق برگزينيد تا در كنار ايشان با آرامی” 
 ارند .همك ور زينت انسان اند و در حالت مشكالت و حوادث توشه ووقت رضا وسر

ذاريد . از مان بگگرين امر برادرتانرا را تا آنگاهيكه مرتكب ناشايستة نشده است به بهت
امين  ند , وامين دشمنان دوري گزيده و از دوستان بر حذر باشيد مگر از آنهاييكه ا

زيرا از  مكنيد صاحبتمميترسند . با بدكار  لهجل جالبوده نميتوانند مگر آنكه از اهلل 
ی مشوره ا كسانور ببدكاري اش می آموزيد و او را بر اسرار خود آگاه مسازيد و در ام

 “ميترسند  جل جاللهكنيد كه از اهلل 
ـ دنيا مقصد و هدف بزرگش نباشد ؛ زيرا صحبت انسان حريص بر دنيا زهر قاتل  5
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تشبه و اقتداء به ديگران سرشته شده است لذا صحبت  است . و چون در طبيعت انسان
 می افزايد. انسان حريص بر دنيا حرص انسان را تحريك ميكند و بخل و مال دوستی را

خود را  ،تان بنا برين بر دعوتگر مسلمان واجب است كه در هنگام انتخاب دوس 
ب اخالق نيك و صاحنفريبد , بلكه با تأكيد بداند كه فرد مورد نظر انسان عاقل ,

 د . يگردمحاصل  جل جاللهراستگو و صالح بوده و در صحبت او تقرب بسوي اهلل 
 خطايي كه بايد تصحيح شود !

آنها  .شود جوانان گاهی گرفتار يك اشتباه گرديده و موضوع نزد شان خلط مي
ه و خلصانوستی ماء ددوستانی از اينجا و آنجا براي خود پيدا ميكنند و اگرچه در ابتد

ف اگرچه اين انحرا وولی بعد ها انحراف آغاز ميگردد پاك از هر گونه شائبه ميباشد ,
ده رگتر شف بزدر ابتداء خيلی ناچيز بنظر ميرسد مگر با گذشت زمان زواية انحرا

حساسات او را در ااو تمام مشاعر و ميرود . ناگهان متوجه ميشود كه دوست برگزيدة 
وش ا فرامرخود  در ژرفاي اين پيوند واجبات ومسئوليتهاياختيار خود گرفته است و 

مبدل  نگيزاميكند و سخنان شان از مسايل دعوت و درس و تعليم به خوابهاي دل 
نة ی تشگرديده و اين دو دوست به عاشق و معشوق يكديگر مبدل ميشوند و يك

باد  ا بهر نيويديگري ميشوند و اين عشق جانسوز تمام فرايض دينی و مسئوليتهاي د
  …فراموشی ميدهد 

فايت كبی  در نتيجة آن شاگرد ممتاز ناكام ميشود , دعوتگر پرتالش مهمل و
 يرد . ميگ ميشود و مسلمان ملتزم به احكام شرع در موضع تهمت و اشتباه قرار

ت تی هاياي جوان عزيز ! الزم است كه بار بار به نفس خود و دوس …هرگز 
  عليه وسلملی اهللصهلل ار هاييكه در كتاب اهلل و سنت رسول امراجعه كرده و آنرا با معي

ري و نگهدا است مذكور است بسنجی و آنچه را كه در انسجام و توافق با شريعت الهی
لب , شم و قو چ از اموري كه با تعاليم شرع در تعارض است بيزار باشی . زيرا گوش

 تمام اينها مورد باز پرس قرار ميگيرد . 
ينش ، دوستی كه براي خود برگزيده اي حقوقی دارد و او در برابر تو بعد از گز
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مسئوليتهايی دارد ؛ در اموالت حق دارد و اين حق به درجات متفاوتی ميباشد ، يكی 
اينكه از اموال اضافی خود برايش بدهی , ديگر اينكه او را به منزلة خود بدانی و سوم 

 ر ترين درجات در رعايت حقوق اخوت ميباشد. اينكه او را برخود ترجيح بدهی كه اين ب
بين  ه وسلمصلی اهلل عليكه چون رسول اهلل ” در حديث شريف مذكور است كه : 

صاري( )اننهرضی اهلل ع)مهاجر(و سعد بن ربيع  رضی اهلل عنهعبدالرحمن بن عوف 
رايش به و پيمان اخوت بست . سعد برادرش را در مال و نفس بر خود ترجيح داد

رم !! ميگذا ر توكرد كه مال و اهل خود را نصف كرده و نيمی از آنرا در اختيا عرض
مرا بسوي  ,ذارد در مال و اهلت بركت بگ جل جاللهعبدالرحمن در جوابش گفت : اهلل 

 “ بازار رهنمايی كن 
انچه ي چنديگر اينكه حاجتش را با جبين گشاده و خوشی بايد برآورده بساز

 فرموده اند :  ليه وسلمصلی اهلل عرسول اهلل 

 أَرَق َُّها َوَأْصَفاَها، َأَحب َُّها ِإََل اَّللَِّ ُقلُوُب، فَ  الْ ِهيَ ِإنَّ َّلِلَِّ تَ َعاََلٰ ِف اْلَْرِض أََواّنَ َأََّل وَ »
 « تَ َعاََلٰ َها ِف ذَاِت اَّللَِّ ، َوَأْصلَب ُ نُوبِ لذُّ َوَأْصلَبُ َها، أَرَق َُّها ِلًلْخَواِن َوَأْصَفاَها ِمَن ا

رضی هللا بن سعد  سيل ، عن سهلاملرا جامع)                                                              
 (عنه

س پست ، انها ادر زمين ظرفهايی دارد كه آن قلوب انس جل جاللهيقيناً اهلل ” 
،  شدن ميباآرين تمحبوب ترين آنها نزد اهلل رقيق ترين آن ، پاكترين آن و استوار 

 “ين اهلل دها در ن آننرمترين آن با برادران ، پاكترين آن دلها از گناه و استوار تري
 ن خودر ذهدر حضور و غيابش زبان بذكر عيوبش نگشايی ؛ زيرا انسان كريم د

ش قلب محاسن برادرش را مجسم ميسازد تا دوستی , محبت و احترام دوست در
  بيند .ا نميرجز بدي ها و عيوب دوست جاگزين گردد . اما انسان لئيم و بدسرشت 

اً َدفَ نَهُ، َوِإْن رََأٰى اَك، ِإْن رََأٰى َخْيْ بُهُ يَ ْرعَ قَ لْ وَ اَك اْستَِعيُذوا ِمْن َجاِر السُّوِء الَِّذي َعي ْنُُه تَ رَ » 
 ( نهعهللا  رضیمسند الديلمي عن َأيب ُهَريْ َرةَ « ) َشر اً أَذَاَعهُ، 
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مراقبت تو  بش بهو قل ناه بخواهيد ، آنكه چشمش ترا ميبينداز همساية بد به اهلل پ” 
را  اپسنديمر نامصروف است كه چون خيري را مشاهده كند آنرا پنهان ميدارد و اگر 

 “مشاهده كند به همگان پخش و افشاء ميكند
ز لبت اقدر  همچنان كه واجب است از ذكر عيوب او به زبان ساكت باشی , بايد

گمانی يرا بدنی زاري كنی و از بد گمانی نسبت به او خود داري كذكر عيوب او خود د
 ه وسلمعلي صلی اهللدر حقيقت غيبت قلب است . عبداهلل بن عباس از رسول اهلل 

 روايت كرده اند كه : 
بَ ْيٍت َما   ِبَك ِمنْ َحباً : َمرْ  إَل الكعبة ، قال صلی هللا عليه وسلمنَظََر رسوُل هللا » 

 ِمنَك واحدةً ، إنَّ هللاَ َحرَّمَ   ِمْنكَ هللاِ نَد ًة عِ َم ُحْرَمتَك ، َو لِْلُمؤِمِن أعظُم ُحرمَ أْعظََمَك وأْعظَ 
 ن للبيهقي()شعب اْلميا« لسُّوء ا بِه ظََن ظَنَّ ْن يُ َوَحرََّم ِمَن اْلُمؤمِن ثًلًثً : َدَمْه َوَمالَْه ، َوأ

چه خانة با  تو ! با بهفتند : مرحبسوي كعبه ديده و گ صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل ” 
ز تو اگتر عظمتی هستی و حرمت تو چقدر عظيم است ! ولی انسان مؤمن حرمت بزر

ؤمن سه ملی از واست  از تو يك چيز را حرام قرار داده جل جاللهنزد اهلل دارد ! اهلل 
 “دچيز را ، خونش را مالش را و اينكه نسبت به او بدگمانی صورت گير

او  اللهججل  اهلل خطا هاي او بگذري و او را بايد خبر كنی كه بخاطر از لغزشها و
 را دوست داري . و دوست بايد در حق تو دعا خير كند و بگويد: 

! ردگاري پرواترا پروردگاري دوست بدارد كه تو بخاطر او مرا دوست ميداري ” 
 “ مرا و برادرم را مغفرت كن

  :ايند يفرمم صلی اهلل عليه وسلمهلل در حق او بايد دعاي خير كنی . رسول ا
َعَلى ُدَعائِِه ُكلََّما َدَعا  ِه َمَلٌك يُ َؤمِ نُ ْنَد رَْأسِ ِب عِ غَيْ َدْعَوُة اْلَمْرِء ُمْسَتَجابٌَة ِْلَِخيِه بِظَْهِر الْ »

 ( لدرداءام ا اجه عن)سنن ابن م« لَهُ َبَْْيٍ قَاَل آِمَي َوَلَك ِبِثِْلِه 
سرش  االيبر غيابت براي برادرش بكند استجابت ميگردد و دعاي انسان كه د”

رش ي برادري براميگويد و هرگاهی كه دعاي خي“ آمين”فرشتة ايستاده و به دعاي او 
 “بكند فرشته آمين گفته و باز ميگويد و براي تو هم مانند آن باد
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 دوست وفادار و مخلص او باشی ! 
هلل كه ا روهیگ. زيرا از جملة هفت  وفاء عبارت از ثبات در دوستی و محبت است

ستی اهم دوبهلل در ساية عرش خود قرار ميدهد , دو مردي است كه بخاطر ا جل جالله
  ميكنند و بخاطر او با هم يكجا ميشوند و بخاطر او جدا ميگردند .

 اي دعوتگر پيشتاز و رهگشا : 
ا رو اين صفاتی است كه موجوديت آن در وجود كسی كه دوستی و محبت ا

 س بايدپد . ميخواهيم , ضروري است و اين بود حقوقی كه برين دوستی مرتب ميشو
 وشيم . آن بك عايترالتزام و پابندي به اين تعاليم داشته و بدون افراط و تفريط در 

لط ردم خمبا  و بدانكه زندگی هرگز تنهايی و فرديت را نمی پذيرد و مؤمنی كه
و بر  نكرده راهیيكند بهتر از آنست كه با مردم هماست و بر اذيت هاي ايشان صبر م

 اذيت هاي شان صبر نميكند .
ا حبت بمصا ودوستی با انسانهاي با ذكاوت و متقی قدر انسان را بلند ميبرد 

د و ط ميدهسقو بيعقالن و انسانهاي منحرف فرد و جامعه را به سوي هاويه كشاند و
كه  ی كه نفس من بدست اوستقسم بذات”چنانچه در حديث نبوي مذكور است 

ی از كه يك ناهیدوستی نميكنند دو نفر و باز بين شان تفرقه می آيد مگر به سبب گ
 “ آنها مرتكب ميشود

  زيد .م ساپس دوستی و محبت خود را با توصيه به حق و تعاون بر خير مستحك
 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 ُمْؤِمنًا َوََّل َيَُْكْل ََّل ُتَصاِحْب ِإَّلَّ  لََّم قَالَ َوسَ  ْيهِ لنَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعلَ َعْن َأيب َسِعيٍد َعْن ا» 
 )سنن ايب داود( « طََعاَمَك ِإَّلَّ تَِقيٌّ 

مودند فر لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو سعيد ” 
 “خورد ببايد جز متقيان كسی ديگر ن: جز مؤمن با كسی همصحبت مباش و طعامت را 
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 :ويژگی پانزدهم 

 
 با برادرانش در سايه هاي مساجد

 
ْم اَّللَُّ ِف ِظلِ ِه يَ ْوَم ََّل َل َسب َْعٌة يُِظلُّهُ َسلََّم قَاِه وَ لَيْ عَ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ » 

 ُمَعلٌَّق ِف اْلَمَساِجِد َورَُجًَلِن ِه َورَُجٌل قَ ْلبُهُ اَدِة رَب ِ  ِعبَ  ِف َوَشابٌّ نََشأَ  ِظلَّ ِإَّلَّ ِظلُُّه اْْلَِماُم الَْعاِدلُ 
 ُت َمْنِصٍب َوََجَاٍل فَ َقاَل ِإّن ِ َأَخافُ بَ ْتهُ اْمرَأَةٌ ذَارَُجٌل طَلَ ِه وَ لَيْ َُتَاِبَّ ِف اَّللَِّ اْجَتَمَعا َعلَْيِه َوتَ َفرَّقَا عَ 

َكَر اَّللََّ َخالِيًا فَ َفاَضْت ذَ مَيِينُُه َورَُجٌل  ا تُ ْنِفقُ ُه مَ الُ َصدََّق َأْخَفى َحَّتَّ ََّل تَ ْعَلَم َِشَ اَّللََّ َورَُجٌل تَ 
 )متفق عليه(« َعي ْنَاهُ 
 سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابوهريره ”  

اية سر تحت مت دا در روز قياايشان ر جل جاللهفرمودند : هفت جماعتی است كه اهلل 
ير و ت ؛ امنيس خود قرار ميدهد ، در آن روزيكه جز ساية رحمت او هيچ ساية ديگري
ه بقلبش  ي كهپادشاه عادل ، جوانی كه در عبادت پروردگارش بزرگ شده است ، مرد

اهم يكجا باهلل  خاطربمساجد پيوند دارد ، دو مردي كه باهم بخاطر اهلل دوستی دارند و 
و را امنصب  ال وميشوند و بخاطر اهلل از هم جدا ميگردند ، و مردي كه زن صاحب جم

سم و ن ميترلمياپروردگار عا جل جاللهبسوي خود بخواند و او بگويد كه من از اهلل 
ت كه دس داندمرديكه صدقة را ميدهد و آنرا آنقدر مخفی ميسازد كه دست چپش نمي

ك از د و اشيافتمردي كه در خلوت بياد اهلل م راستش چه چيزي را نفقه كرده است و
 “چشمانش جاري ميشود 

دم نف مرصدرين حديث بشارت ميدهد كه هفت  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
او هيچ  ز سايةجي كه ايشانرا در ساية خود قرار ميدهد , در روز جل جاللهاند كه اهلل 

 ساية ديگري نيست و اينها عبارت اند از :  
 امام عادل : -اول 
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ا بعهده نان رر مسلمابر تمام كسانی اطالق شده ميتواند كه بخشی از امو“ امام” اسم 
ر و امو هبريميگيرد و از امامت عظمی )رياست دولت( آغاز و به امارت كسی كه ر

, امير يك  مير حجات , چند نفر را عهده دار ميشود , به انتها ميرسد , مانند امير جماع
  …لشكر , امير يك گروپ خورد و امير مسجد و شهر , امير 

ده و ن نمودرحديث شريف بيا صلی اهلل عليه وسلمهمين مفهوم را رسول اهلل 
 ميفرمايد: 

َ َوَمْن َعَصاّن »  ِمَْي فَ َقْد أَطَاَعِن  َوَمْن يُِطْع اْْلَ َصى اَّللََّ ْد عَ  فَ قَ َمْن أَطَاَعِن فَ َقْد أَطَاَع اَّللَّ
 )صحيح البخاري(« اْْلَِمَْي فَ َقْد َعَصاّن َوَمْن يَ ْعِص 

ز من يكه اكسيكه از من اطاعت كرد يقيناً از اهلل اطاعت كرده است و كس” 
رد ، او طاعت كير اعصيان ورزيد در حقيقت از اهلل نافرمانی كرده است و كسيكه از ام

 “ است دهن كراز من اطاعت كرده است و كسيكه از امير عصيان كرد او از من عصيا
يد عت بااطا امير بخاطري تعين ميگردد كه از او اطاعت صورت گيرد , ولی اين

 ست . ز نيدر امر معروف باشد زيرا اطاعت از هيچ مخلوقی در معصيت خالق جاي
اهلل  صلی اهلل همچنان از امير زمانی اطاعت صورت ميگيرد كه عدالت كند . رسول

 ميفرمايند : عليه وسلم
ْؤتَ ى ي ُ ِإَّلَّ وهو   َعَشَرٍة،أمْيِ  ا ِمنْ مَ »َة رضي هللا عنه قاَل قاَل رسوُل هللا: عن أب ي هرير » 

 )سنن البيهقي( «ر ُ هُ ال َجوْ وبِقَ ْو يُ بِِه يوَم الق يامِة مغلوَّلً َحتَّ ى يَ ُفكَّهُ الَعْدُل أَ 
 رمودهف سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 

اضر حبسته  دست اند : هيچ امير جماعتی ده نفري نيست مگر اينكه در روز قيامت با
 “رداند ك ميگا هالكرده ميشود ، سپس عدالت او را آزاد ميسازد و يا جور و ظلم او ر

اي مردم ! ” در تأييد اين مبداء بزرگ ميفرمايد :  رضی اهلل عنهابوبكر صديق 
است در حاليكه من بهتر از شما نيستم ، پس اگر كار واليت امر شما به من سپرده شده 

نيكی كردم مرا معاونت كنيد و اگر مرتكب كار بدي شدم مرا براه راست بياوريد ، 
صدق امانت است و كذب خيانت است ، ضعيف شما نزد من قوي است تا آنكه حق 
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او بستانم  او را از ديگران بستانم و قوي شما نزد من ضعيف است تا حق ديگران را از
اگر اهلل بخواهد . تا زمانی از من اطاعت كنيد كه من از اهلل و رسول او اطاعت ميكنم و 

 “ چون از اوامر اهلل و رسول او عصيان ورزيدم پس هيچ حق اطاعت بر شما ندارم 
مير م و ااما وعدل يكی از اهداف اساسی اسالم و امانت بزرگی برعهدة امت است 

ت با تمام ه عدالبلك مانت ميباشد ، البته نه تنها عدل بين مسلمينمؤظف به اداي اين ا
 د : يفرمايم لهجل جالمردم , با كسانی كه دوستی داريم و يا دشمنی داريم . اهلل 

اعث ب، و  انصافمنان باشيد قيام كنندگان براي اهلل و گواهی دهندگان باي مؤ” 

ست اديكتر ل نزنكند شما را دشمنی يك قوم بر آنكه انصاف نكنيد ، عدل كنيد ، عد

يد ه ميكنكنچه آبه تقوي و بترسيد از اهلل ، بدون شك اهلل خبر دار است به تمام 

 (8المائده/)“
 

زيد حق با وراارد دداي امانتی كه بدوش اگر امام به ظلم و طغيان پرداخت , و از ا
 . و عدل را اقامه نكرد , در آن صورت هيچگونه حق سمع و طاعت ندارد

 درين مورد ميفرمايد :  رضی اهلل عنهعلی 
َعٰلى َل ٰذِلَك، َفَحقٌّ َمانَةَ، فَِإذَا فَ عَ َؤدَي اْلَ ْن ي ُ َوأَ  َحقٌّ َعٰلى اِْلَماِم َأْن َُيُْكَم با أَنْ َزَل اَّللَُّ »

 فسْيه()ابن أيب حامت ف ت« ذَا ُدُعواوا إِ يبُ النَّاِس َأْن يَْسَمُعوا لَهُ َوَأْن يُِطيُعوا، َوَأْن َيُِ 
ت را امان ند وبر امام واجب است كه مطابق احكام نازل شده از سوي اهلل حكم ك

امر او او وكنند  طاعتاداء نمايد ، و چون اينكار را كرد بر مردم واجب است كه از او ا
 “ را اجابت نمايند 

بيند, بنظر  ه يكيكی از مفاهيم عدالت اينست كه مردم را مساوي دانسته همه را ب
ود ائل نشقياه سفضلی براي غنی بر فقير , براي صاحب وجاهت بر ناتوان و سفيد بر 

 زيرا اينها همه ارزشهاي جاهلی اند . 
د , با قطع نظر ازينكه در چه از عدالت اينست كه امام حق را به صاحب حق برسان
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موقفی قرار دارد و براي هيچكسی اين فرصت را ندهد كه بنام مصلحت ها و ساير 
 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمعنوانها حقوق ديگران را پايمال كند . رسول اهلل 

ُه اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َشي ْئًا ِمْن أَمْ »  ِتِهْم َوَخلَِّتِهْم َجَب ُدوَن َحاجَ ْحتَ ِلِمَي فَاُمسْ ِر الْ َمْن َوَّلَّ
رضی رَي اْلزدي )سنن ايب داود، عن أيب م«فَ ْقرِِه وَ تِِه لَّ َوفَ ْقرِِهْم اْحَتَجَب اَّللَُّ َعْنُه ُدوَن َحاَجتِِه َوخَ 

  (هللا عنه
و در د و اده باشچيزي از امور مسلمين را برايش سپر جل جاللهكسی را كه اهلل ” 

روازة د )دی و فقر ايشان خود را از حضور ايشان ميپوشانوقت ضرورت ، تنگدست
گذارد ( د او نا نزامارت خود را بروي شان می بندد و دربان ايستاده ميكند كه كسی ر

اء وي اب ياري نيز حين نيازمندي و ضرورتش از وي پرده ميكند )از جل جاللهاهلل 
 (“ ميورزد 

مق عنقدر آنرا آة عبادي بخشيده و عدالت يك بعد اعتقادي نيز دارد كه آنرا صبغ
 ورعيت  هدف ميدهد كه عدالت خواهی نه تنها وظيفة امام و قاضی ميگردد , بلكه

هنم و تش جمحكوم عليه نيز قرار ميگيرد و براي هردو جانب دعوي , نجات از آ
عدل مستلزم  دد .اجتناب از ظلم مهمتر ازين ميباشد كه حكم به نفع چه كسی صادر گر

  يدهد .مكيل اوات بين مردم ميباشد و اين امر جانب اخالقی عدالت را تشحفظ مس
حقق درين امر هدف عدل و فضايل يكسان و متحد ميگردد كه عبارت از ت

و ضايل دفل و بخشيدن صالح و پيروزي در دنيا و آخرت ميباشد و به اين ترتيب عد
ح و فال . زيرا وسيلة پيوسته باهم قرار گرفته يكی شرط وجود ديگري ميباشد

  .ی آيد د نمرستگاري بدون صالح بوده نميتواند و صالح بدون عدل و فضيلت بوجو
ان و ر پنهد لهجل جالو از آنجاييكه هدف نهايی فضايل عبارت از اخالص به اهلل 

ت و آشكار بخاطر كسب رضاي او ميباشد همين اخالص سبب ميشود كه مراقب
د را بعهده يق حدوه تطبكز قوتهاي باز دارندة ميگرداند را قويتر ا جل جاللهنگرانی اهلل 

 لی اهللصاهلل  است كه نزد رسول“ غامدي” دارند و بهترين دليل آن عملكرد آن زن 
 ند . ك گرداا پارآمده و اعتراف ميكند و از جناب ايشان ميخواهد كه او  عليه وسلم
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 يند : يفرمام سلمعليه و صلی اهللعدل مفهوم سياسی نيز دارد . چنانچه رسول اهلل 
 ل ميَ تعمَل عامًًل من ال مسعن رسوِل هللا: مِن اس عن ابِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما» 

 ورسولَهُ هللابِ ي ِِه، فقد خاَن نَ  وُسنَِّة  هللاكتابِ وهو يعل ُم أَنَّ فِ ْيِهْم أَْولَ ى بذلَك منُه وأَعل َم ب
  .)سنن البيهقي(« وَجيَع ال مسل ميَ 

ت كرده اند رواي وسلم صلی اهلل عليهعبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما از رسول اهلل ”
ليكه ر حادكه ايشان فرمودند : كسيكه عامل و كارگذاري بر مسلمين مقرر كرد 

سول اهلل سنت ر وهلل ميدانست كه در بين مسلمانان شخص بهتر و داناتر از او به كتاب ا
 “ت ه اسسول او و تمام مسلمانان خيانت كردميباشد ، بدون شك به اهلل و ر

ُ َعْنهُ قَالَ »  ٰذِلَك ْستَ ْعِملُهُ ِإَّلَّ لِ بٍَة َّلَ يَ َقرَاَل رَُجًلً لَِمَودٍَّة أَْو لِ َمِن اْستَ ْعمَ  َعْن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َ َورَُسولَهُ َواملُْؤِمِنَي   ملراسيل(ث و اْلحاديا)جامع « فَ َقْد َخاَن اَّللَّ

خصی وستی شروايت است كه فرمودند : كسيكه بخاطر د رضی اهلل عنهر از عم” 
در  باشد ،نزين و يا قرابت خانوادگی شخصی را مقرر كند و هيچ ملحوظ ديگري غير ا

 “حقيقت با اهلل و رسول او و تمام مؤمنان خيانت كرده است 
ن امامی هما,  يردبنابرين امام عادلی كه در روز حشر در ساية رحمت الهی قرار ميگ
عاملة شان م هاي است كه آزادي مردم را تأمين كرده و با آنها با صرف نظر از شخصيت

گنده و با ايه افسآن  يكسان ميكند و عدالت در آنجا با ابعاد اعتقادي , اخالقی و سياسی
 د . آور پخش فضيلت در جامعه فالح و رستگاري دنيا و آخرت را به ارمغان می

 بزرگ ميشود  : جل جالله در عبادت الله جواين كه  -دوم  

ا رس هرم رأ آنچنان كه پيشاپيش اين خجسته خصاالن ، امام عادل قرار دارد كه
 تشكيل ك راتشكيل ميدهد , جوانان شامل اين گروه مبارك ، قاعدة اين هرم مبار

 ميدهد . 
ول حو ت غييرقشر جوان در هر امتی مظهر قوت و قدرت آن امت و ايجاد گران ت 

لسالم و ليهم ااء عدر آن ميباشند و در طول تاريخ ، بيشترين پيروان و لشكريان انبي
 دند : فرمو مه وسلصلی اهلل عليمصلحين را جوانان تشكيل داده اند . چنانچه پيامبر 
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 “ بزرگساالن مرا تكذيب كردند و جوانان تصديق نمودند ” 
 ش بسر ميبرد ؟ ولی ؛ يك جوان چگونه هميشه در عبادت پروردگار

ند؟ آيا نميك فطارآيا همه وقت نماز ميخواند ؟ آيا هميشه روزه گرفته و هيچگاه ا
 ترك دنيا كرده و ازدواج نميكند ؟ 

 عليه لی اهللص زمانی كه يك تعداد جوانان قصد اين كار ها را كردند , رسول اهلل
 عمل شانرا ترديد نموده و برايشان گفت : وسلم

 « ِِت فَ لَْيَس ِمنِ  َمْن رَِغَب َعْن ُسنَّ فَ لنِ َساَء اوَُّج تَ زَ لِ ي َوأَََنُم َوَأُصوُم َوأُْفِطُر َوأَ لَِكنِ  ُأصَ »  
 (عنهرضی هللا )متفق عليه، عن أنس 

ر افطا گاهی ولی من هم نماز ميخوانم و هم ميخوابم و گاهی روزه ميگيرم و” 
من  او از ن شوداز سنت من روگرداميكنم و با زنان ازدواج نيز ميكنم ، پس كسيكه 

 “نيست 
 پس چگونه بايد باشند ؟ 

 جل جاللهدر جواب بايد گفت كه تمام اعمال انسان در صورتيكه در پيوند با اهلل 
باشد ، عبادت بحساب می آيد . اگر به اين نيت طعام ميخورد كه قوت بيشتري براي 

اگر اشياي مضر را از راه اداي عبادت كسب كند , طعام خوردن وي عبادت است . 
مردم دور ميكند به اين نيت كه با مردم مساعدت و احسان كند , اين عمل او عبادت 
است . ازدواج ميكند با اين نيت كه عفت نفس خود را حفظ كند , اين عمل او عبادت 
است . از مسجد بيرون ميشود تا در رفع ضرورتهاي مسلمين تالش كند , اين عمل 

 1ت كه ده سال به اعتكاف بنشيند . بهتر از آنس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :چنين روايت كرده است  ـ به حديث اشاره ميكند كه طبرانی از ابن عباس  1

َكَف يَ ْوماً َر ِسِنْيَ، َوَمِن اْعتَ َكاِفِه َعشْ  اْعتِ  لَهُ ِمنِ قال : َمْن َمَشى ِف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن َخْْياً  أن النب » 
ُ بَ ي ْنَ   «بَ ْيَ اْلَاِفَقْي ِ   َخْنَدٍق أَبْ َعُد َمانَاِدَق ُكلُّ خَ ًَلَث ثَ اِر هُ َوبَ ْيَ النَّ ابِْتغَاَء َوْجِه اَّللَِّ َجَعَل اَّللَّ
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 اشند. د ميبر خوپس راه چنين است و جوانان به اينگونه هميشه در عبادت پروردگا
دت ا عباگري ررا معبود يگانه و متفرد دانسته هيچ كس دي جل جاللهيعنی اهلل 

 اقامة خاطربنكنند , شعائر تعبدي را خالصانه براي كسب رضاي او انجام دهد ، 
يكی نمر به يند االهی در زمين تالش كنند و بخاطر حق و عدالت جد و جهد نماشريعت 

ه كمايند بت ننموده و از بدي ها نهی كند و اين دستور پروردگار رحمن را استجا
 ميفرمايد :

نند به كامر  يكو وبخوانند مردم را بسوي كار ن بايد كه باشد از شما جماعتی كه” 
آل )“نستگاراند ركار هاي پسنديده و باز دارند از كار هاي ناپسند و آنگروه ايشان

 (104عمران/
 

آنرا  توان اگر منكر را با دست خود تغير دهد , اگر نتوانست پس با زبان خود و
ا دعوت رگران يو د نداشت با قلب خود عليه منكر مقابله كند . خود به انكار پرداخته

وت آن قوز به رتا  نمايد تا يك موج قوي و جبهة وسيعی در برابر آن ايجاد كند و روز
 .  بيافزايد و باآلخره باطل را شكست داده شرع الهی را قايم گرداند

الق نش اخوستاددر برخورد باپدر و مادر , برادران و خواهرانش , با اقرباء و 
 جل جالله ه اهللر راامالتش حاكم باشد ، مال خود را داسالمی تمثيل گرديده دين در مع

و  .يرد گمصرف نموده سعی و تالش كند و وقت خود را در راه نشر دعوت بكار 
 شعارش در زندگی اين باشد كه )خودت عمل و ديگران را دعوت كن( 
 اللهججل  اهلل واين بود بعضی از مواصفات جوانی كه در عبادت اهلل بزرگ ميشود 

جود ة او وز سايرا در ساية رحمت خود قرار ميدهد , در روزيكه هيچ ساية غير ااو 
 ندارد . 

 : ردي كه قلبش در گرو مساجد است م -سوم 

مسجد در اسالم حيثيت يك جامعة كوچك اسالمی را دارا ميباشد كه مسلمانان 
در  ليه وسلمصلی اهلل عحركت شانرا از آن آغاز ميكنند و به آن بر ميگردند رسول اهلل 
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اولين روزيكه به مدينة منوره مواصلت نمود تا دولت اسالمی را تأسيس كند , به اعمار 
 مسجد پرداخت .

سجد مين مزمام مسجد تنها براي اداي نماز نميباشد , زيرا براي امت اسالمی ت 
 . يتواندمرده است و هر جايی كه وقت نماز فرا رسيد نمازش را در همانجا اداء ك

 جد در اسالم حيثيت ديگري نيز دارد . پس مس
می  از رار نمددر مسجد به تمرين و ممارست ايمان می پردازيم , در مسجد خشوع 

در مسجد با  ,ريم را فرا ميگي جل جاللهآموزيم , توجه و روي آوري صادقانه به اهلل 
و  . دازيمی پرممردم معرفت حاصل نموده باهم به تفاهم ميرسيم وبه كفالت يكديگر 
م . ميشوي ي اواگر يكی از افراد پابند مسجد از حضور در مسجد غائب شد به جستجو

سالمی ااخوت  ديد در ساية مسجد به قلوب خود می نگريم كه آيا تمام مسلمانان را با
حساس انها آمی بينيم ؟ و هيچ فرقی در رنگ , نژاد , وضع اقتصادي و اجتماعی 

 روزيم ؟ ميباءاشان ندن در كنار شخص فقير و بی نام و نميكنيم ؟ و يا اينكه از ايستا
ه در را ك ليتیدر مسجد قرآن تالوت ميكنيم و به حلقات علم می پيونديم و مسئو

 تكافل اجتماعی داريم اداء ميكنيم . 
 .موزيم ی آدر مسجد چگونگی نشستن در شوري , تبادل آراء و نصيحت كردن را م

 .  ننداء ميكد ادنمی كنيم كه نماز جماعت را در مساج و بيعت امام را تا زمانی نقض
 در مسجد به اصالح نفس خود پرداخته و ديگران را دعوت ميكنيم .

ْم الرَُّجَل يَ ْعتَادُ لََّم ِإذَا رَأَيْ تُ لَْيِه َوسَ  عَ اَّللَُّ  َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّى» 
 ذي( جامع الرتم« ) هُ ِِبْْلِميَاِن اْلَمْسِجَد فَاْشَهُدوا لَ 

 سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو سعيد ”  
 “هيدادت بدو شهافرمودند : چون مردي را ديديد كه هميشه به مسجد ميرود به ايمان 

َن رَُجٌل ُمْسِلٌم اْلَمَساِجَد قَاَل َما تَ َوطَّ  صلی هللا عليه وسلمَعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  »
ُ لَهُ َكَما يَ تَ َبْشَبُش أَْهُل الْغَاِئِب بِغَائِِبِهْم ِإذَا قَِدَم َعلَيْ  )سنن « ِهْم لِلصًََّلِة َوالذ ِْكِر ِإَّلَّ تَ َبْشَبَش اَّللَّ
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 ابن ماجه(
دند : فرمو ه وسلمصلی اهلل عليروايت است كه پيامبر  رضی اهلل عنهاز ابوهريره ” 

به  اللهججل  ه اهللجاي نميگيرد مرد مسلمان در مسجد براي اداي نماز و ذكر مگر اينك
 شحالقدومش خوش ميشود چنانچه خانوادة يك مسافر به آمدن مسافر شان خو

 “ميشوند و با بشاشت و خوشرويی متوجة او ميشوند 
می ا بحركت از مساجد لشكريان ممساجد ما ممثل تاريخ پر عظمت ما ميباشد ,

 قصی دراسجد آمدند تا عظمت ما را بناء نهند . به مسجد حرام , مسجد نبوي و م
 ميفرمايند : جل جاللهفلسطين رخت سفر ميبنديم . اهلل 

  
ده شود در كر كرا و ذدر خانه هايی كه اهلل اجازه داده است كه بلند كرده شود آنه” 

ازد سه غافل نمی كردانی ، م آنها نام اهلل و به پاكی ياد ميكنند اهلل را در آنها صبح و شام
 ،زكات  دادن وخريد و فروش از ياد اهلل و برپاداشتن نماز ايشانرا تجارت و نه 

هلل اشانرا د ايميترسند از روزيكه مضطرب ميشود در آن دلها و چشمها ، تا جزا ده
دهد يم و اهلل روزي جزاي نيكوتر از آنچه كرده اند و زياد دهد ايشانرا از فضل خود ،

 (38ـ  36النور/ )“كسی را كه بخواهد بيشمار 
همين مردان  ,دگرگون ميشود  چشمهاز روزي كه قلبها و همين انسانهاي ترسان ا

در ساية  يشانراا لهجل جالو زنان ، معماران مساجد اند و همين ها كسانی اند كه اهلل 
  .ارد رحمت خود قرار ميدهد . روزيكه هيچ ساية غير از ساية او وجود ند

 هم محبت دارند : با جل جاللهدو شخصيكه بخاطر الله  - چهارم

ند كه اسانی د , كآنها را در ساية خود قرار ميده جل جاللهاعت ديگري كه اهلل جم
 باهم محبت ميكنند .  جل جاللهبخاطر اهلل 

 راستی آيا محبت الهی سزاوار اينهمه گراميداشت است ؟ 
 وموده نصيف به پيامبر محبوب و گرامی گوش دهيم كه اين محبت را براي ما تو

 ميفرمايد : 
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 َْلََُنًسا َما  ِمْن ِعبَاِد اَّللَِّ ِإنَّ  يه وسلم عللی هللاصَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب قَاَل قَاَل النَِّبُّ َأنَّ عُ » 
ا ََي ِبََكاِِنِْم ِمْن اَّللَِّ تَ َعاََل قَالُو  يَ ْوَم الِْقيَاَمةِ  لشَُّهَداءُ  َوايَاءُ ُهْم َِبَنْبِيَاَء َوََّل ُشَهَداَء يَ غِْبطُُهْم اْْلَنْبِ 

رَْحاٍم بَ ي ْنَ ُهْم َوََّل أَْمَواٍل  َعَلى َغْْيِ أَ بُِروِح اَّللَِّ  بُّوااوَل اَّللَِّ َُتِْبََُن َمْن ُهْم قَاَل ُهْم قَ ْوٌم ُتََ رَسُ 
نُوَن ِإذَا ا َخاَف النَّاُس َوََّل َُيْزَ  ََّل َُيَافُوَن ِإذَ َعَلى نُورٍ  ُهمْ إِن َّ يَ تَ َعاطَْونَ َها فَ َواَّللَِّ ِإنَّ ُوُجوَهُهْم لَنُوٌر وَ 
)سنن ايب «  وَن ْم َُيَْزنُ ََّل هُ يَاَء اَّللَِّ ََّل َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ أَْولِ  َحزَِن النَّاُس َوقَ رََأ َهِذِه اْْليََة َأََّل ِإنَّ 

 داود( 
 عليه ی اهللصلروايت كرده است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهعمر بن الخطاب ” 
ياء داء ولی انبنه شه ند واكسانی اند كه نه انبياء  فرمودند : در ميان بنده هاي اهلل وسلم

رند . ه ميخوغبط و شهداء به مقامی كه از طرف اهلل بآن گروه در قيامت داده ميشود
 ياران گفتند : يا رسول اهلل براي ما خبر بده كه اينها كيستند ؟

وستی دهلل( اتاب كفرمودند : آنها قومی اند كه باهم خالصانه بخاطر اهلل )مطابق 
نيايی دالی و ت مميكنند ، قومی كه بين شان نه صلة رحمی وجود دارد و نه هم معامال

دم يكه مرروز ديگري . چهره هاي شان نورانی است و آنها بر نور نشسته اند ، در
م و غها را د آنبخوف می افتند آنها خايف نميشوند و در روزيكه مردم غمگين ميشون

هلل هيچ اوستان دبر  را تالوت نمودند كه : آگاه باشيد كه اندوهی نميرسد . و اين آيت
 “خوفی نمی آيد و به آنها هيچ حزن و اندوهی نميرسد 

محبت  ط بخاطر نعمتاين همه نور و روشنايی ! اينهمه اطمينان فقاينهمه قرب الهی !
ي اقلب ه ويدهد ماست كه نفس هاي مؤمن را بهم پيوند  جل جاللهو دوستی بخاطر اهلل 

قات گره ين تعلاكترآگنده از سكون را باهم يكجا ميسازد و با شريف ترين پيوند ها و پ
 .  رندبسر ب ة آنمی زند و زير مقدس ترين لوايی قرار ميدهد تا تمام بشر را در ساي

خشت هاي بناء از مكه به مدينه هجرت ميكند و هدف شان فقط اهلل و رسول او 
و به  …در بين آنها پيمان اخوت ميبندد   عليه وسلمصلی اهللو رسول اهلل  …ميباشد 

دنبال آن ، اين بناي تازه اعمار شده به چنان قصر شامخ و ديوار مرصوصی مبدل ميشود 
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 كه سركش ترين و طغيانی ترين دشمنان از نفوذ در آن عاجز ميماند . 

 (9حشر/ال) چ      یي    ی     ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ    ائ  ائ  ى  ى  ې  ې چ
از  ا پيشركسانی كه جاي گرفتند در سراي هجرت و خالص كردند ايمان خود ” 

بند نمييا وشان ايشان )مهاجرين( ، دوست ميدارند كسانی را كه هجرت كنند بسوي اي
ران را ند ديگيداردر دلهاي خود تنگی )حسد( از آنچه داده شده به مهاجرين و مقدم م

 “يند ر نفسهاي خود اگر چه هست به ايشان احتياج به آنچه ايثار مينماب
  …انسان اصال بدون محبت زنده بوده نميتواند 

ايان پودي شايد قلب انسان مشغول محبت مادي و بر اساس شهوات گردد كه بز 
 يافته و زخمی را در قلب بگذارد كه هرگز التيام نيابد.

   
دوستان )دنيايی( در آنروز يكی دشمن ديگر اند مگر ” 

 (67الزخرف/)“پرهيزگاران
و  ردازدميپ اما اگر محبت فی اهلل باشد , در عمر بركت گذاشته به تزكية آن

 احساس ترحم و دوستی با ديگران را به ميراث ميگذارد .
فار و ابل كدر مق فرستادة اهلل است و كسانيكه همراه با او است شديد اندمحمد ” 

 (29الفتح/)“رحيم و مهربان اند در بين خود
 

ي د گذرز خوااولين قدم در راه محبت الهی ، سالمت صدر و آخرين آن ايثار و 
 جل جاللهبخاطر اهلل  , برادر خود راميباشد . از نشانه هاي ايمان قوي آنست كه انسان

ر بدنيا  ندگیزباشد . در  جل جاللهشته باشد و اين محبت صرف بخاطر اهلل دوست دا
 وش نور تاب همين محبت با هم جمع شوند و با مردن بر آن از هم جدا شوند و در

 فرمايند :مي سلمليه وصلی اهلل عمالقی گردند . رسول اهلل  جل جاللهرحمت الهی با اهلل 
َحًَلَوَة اْْلِميَاِن َأْن يَُكوَن اَّللَُّ َورَُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَّا ِسَواُُهَا ثًََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد » 

« ِف النَّارِ  َوَأْن ُيُِبَّ اْلَمْرَء ََّل ُيُِبُُّه ِإَّلَّ َّلِلَِّ َوَأْن يَْكَرَه أَْن يَ ُعوَد ِف اْلُكْفِر َكَما يَْكَرُه أَْن يُ ْقَذفَ 
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 (رضی هللا عنه)متفق عليه عن انس بن مالك 
حساس سه خصلت است كه اگر در وجود كسی باشد لذت ايمان را با آن ا” 

 ط بخاطر اهللنكه فق، آ ميكند ، آنكه اهلل و رسولش نزد او محبوبتر از هر چيز ديگر باشد
تاب كه پر بيندبكسی را دوست بدارد ، و آنكه برگشت به كفر را چنان بد  جل جالله

 “ند شدن در آتش را بد ميبي
 اده وشان دنراه عملی زرع محبت در قلوب را  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 ميفرمايد :
وَن اْْلَنََّة َحَّتَّ تُ ْؤِمنُوا َسلََّم ََّل تَْدُخلُ وَ  َعلَْيِه َّللَُّ ى اَعْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّ » 

« ْم أَْفُشوا السًََّلَم بَ ي َْنُكْم لْتُُموُه َُتَابَ ب ْتُ ِإذَا فَ عَ  ْيءٍ شَ َلى ََّل أَدُلُُّكْم عَ َوََّل تُ ْؤِمنُوا َحَّتَّ َُتَابُّوا أَوَ 
 )صحيح مسلم( 

رمودند ف سلميه وصلی اهلل علروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابوهريره”
انيد تا توده نميمن ش: هرگز به جنت داخل نميشويد تا آنكه ايمان نيارويد ، و هرگز مؤ
جام دهيد نرا انون آآنكه با هم محبت نكنيد ، آيا شما را به كاري رهنمايی نكنم كه چ

 “بين تان محبت پيدا شود ؟ سالم را بين خود عام بسازيد
 شيوة ديگر ايجاد اين محبت ، زيارت كردن دوستان است .

يٍَة أُْخَرى  َأًخا لَُه ِف قَ رْ ُجًًل زَارَ نَّ رَ أَ  سلمصلی هللا عليه و َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبِ  » 
ُ لَهُ  ِل ِف َهِذِه الَْقْريَِة   قَاَل أُرِيُد َأًخاْيَن تُرِيدُ اَل أَ ا أَتَى َعلَْيِه قَ َعَلى َمْدرََجتِِه َمَلًكا فَ َلمَّ  فَأَْرَصَد اَّللَّ

  َعزَّ َوَجلَّ قَاَل فَِإّن ِ رَُسوُل اَّللَِّ بَ ب ْتُهُ ِف اَّللَِّ ّن ِ َأحْ أَ  ي ْرَ  غَ قَاَل َهْل َلَك َعلَْيِه ِمْن نِْعَمٍة تَ رُب َُّها قَاَل ََّل 
َ قَْد َأَحبََّك َكَما َأْحبَ ب ْتَهُ   )صحيح مسلم( «يِه  فِ إِلَْيَك َِبَنَّ اَّللَّ

رية قرش به روايت است كه مردي به زيارت براد رضی اهلل عنهاز ابوهريره ” 
ن آن مرد د . چور كرر راه او مقرفرشتة را بر س سلمصلی اهلل عليه وديگري رفت ، اهلل 

 نزديك شد ، فرشته پرسيد كه به كجا اراده داري ؟ 
 مرد گفت : برادري درين قريه دارم ميخواهم به زيارت او بروم .
 ی ؟ري كنر گيفرشته گفت : آيا مال و متاعی نزد او داري و ميخواهی از آن خب

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 216                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

 ارم !دوست دبخاطر اهلل مرد گفت : نه ، به زيارت او ميروم زيرا او را فقط 
شم و اين ميبا ي توبسو صلی اهلل عليه وسلمفرشته برايش ميگويد : من فرستاده اهلل 

او دوست  بخاطر ت راپيام را برايت ميدهم كه اهلل ترا دوست دارد چنانچه كه تو برادر
 “داري

 اريمدطريقة ديگر ايجاد محبت و افزايش آن اينست كه كسی را كه دوست 
  م تا او نيز برين كار خير تشجيع گردد.برايش ازين دوستی خبر دهي

ن ساس آابر  ومحبت تمام سرماية مؤمنان است , كه با آن با هم مالقی ميشوند 
 باهم برخورد ميكنند و بر آن از هم جدا ميشوند .

بَّ َّلِلَِّ َوأَبْ َغَض َّلِلَِّ َأحَ   أَنَُّه قَاَل َمنْ ِه َوَسلَّمَ لَيْ  عَ َعْن َأيب أَُماَمَة َعْن رَُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ » 
 اود(د) سنن ايب  «اَن ميَ َوأَْعطَى َّلِلَِّ َوَمَنَع َّلِلَِّ فَ َقْد اْسَتْكَمَل اْْلِ 

فرمودند  وسلم  عليهصلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو امامه ”  
داد و  يزي راچ هللا: كسيكه بخاطر اهلل دوست داشت و بخاطر اهلل دشمنی كرد و بخاطر 

 “  ده استدانيبخاطر اهلل از دادن آن مانع آمد بيقين كه ايمان خود را كامل گر
ُ َعلَ الَّى  صَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَّ رَُجًًل َسأََل النَِّبَّ  السَّاَعُة ََي رَُسوَل اَّللَِّ  ْيِه َوَسلََّم َمََّت َّللَّ

َ  َصْوٍم َوََّل َصَدقَ ًَلٍة َوََّل صَ ِْي  َكثِ أَْعَدْدُت َْلَا ِمنْ قَاَل َما أَْعَدْدَت َْلَا قَاَل َما  ٍة َوَلِكنِ  أُِحبُّ اَّللَّ
 خاري()صحيح الب« َورَُسولَهُ قَاَل أَْنَت َمَع َمْن َأْحبَ ْبَت 

 ميه وسل علصلی اهللروايت است كه مردي نزد رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز انس ” 
 از وي وسلم صلی اهلل عليهوقت است ؟ رسول اهلل  آمده و سؤال كرد كه قيامت چه

 پرسيد كه چه چيزي براي آن آماده كرده اي ؟
هلل و ار من م مگمرد گفت : من براي آن روزه ، نماز و صدقة زيادي تهيه نكرده ا

 رسول او را دوست دارم !
 !“ اريوست ددو را فرمودند : تو با كسی هستی كه ا صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 ومردي است كه او را زن زيبا   -پنجم 

 صاحب مقام بسوي خود
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جل ميخواند ولي او ميگويد : من از هللا  

 ميترسم ! جالله

دهد ار ميود قرايشانرا در ساية رحمت خ جل جاللهاين مجموعة ديگريست كه اهلل 
، با  ب بلندمنص . مردي كه در معرض فتنة زن قرار ميگيرد . و چگونه زنی !! داراي

 قامت و چهرة زيبا! 
د در . مر است او را بسوي خود ميخواند در حاليكه محبتش قلب او را فرا گرفته
له ت و شعه اسچنين حالتی چه كرده ميتواند ؟! درحاليكه آتش اشتياق شعله ور شد

 … هاي شهوت او زبانه ميكشد و تمام اسباب وصال در كف او قرار دارد
ده شيرون بآن  ة خود بسوزد , شهوتی كه از بار گناهقبل ازينكه در شهوت سوزند

 عالميان ميترسم !  من از پروردگارنميتواند ! بياد پروردگارش می افتد و می گويد :
 وت . سخت ترين فتنة كه انسان در معرض آن قرار ميگيرد شهوت جنسی اس

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
َمْن ِل َما بَ ْيَ َم قَاَل َمْن َيضْ ْيِه َوَسلَّ  َعلَ َّللَُّ  َعْن رَُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ » 

 ح البخاري() صحي «ةَ َْلْيَ ْيِه َوَما بَ ْيَ رِْجلَْيِه َأْضَمْن لَهُ اْْلَنَّ 
 وسلم  عليهصلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز سهل بن سعد ” 

رايم بود را ه( خحفظ مابين دو فك )زبان( و مابين دو پاي )شرمگا فرمودند : كسيكه
 “ ضمانت كند من جنت را برايش ضمانت ميكنم

انه ساخته ا ديواو ر را كه محبت دختر كاكايش جل جاللهآيا بياد داري آن بندة اهلل 
مد  ی پيش آكه قحطاين بود وميخواست كه با او ازدواج كند , ولی او امتناع ميورزد . تا

  و او مجبور گرديد تا نزد پسر كاكايش آمده و از او كمك بخواهد .
ت ساعدممرد از كمك بالعوض او خود داري كرد و شرط گذاشت كه در مقابل 

 , نفس خود را در اختيارش بگذارد . 
 رفت وپذي دختر كه تحت فشار قحطی و گرسنگی قرار گرفته بود ، اين شرط را

 :  ر گفتميخواست كه مقصد خود را پوره كند , دختچون موعد وصال نزديك شد 
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  !اي بندة اهلل !  از اهلل بترس و مهر را بدون حق آن پاره مكن 
  .رسيد تنمی  از هيچ چيز ديگري جل جاللهپس مرد بلند شد در حاليكه جز اهلل 

ة ساي اين چنين مردانگی و اين خشيت الهی سزاوار آنست كه صاحب آن در
  …ايد عرش رحمن بياس
دقة ميدهد و آنرا صمرديست كه   -ششم  

مخفي ميدارد حتي كه دست چپش نميداند كه 

 دست راستش چه صدقه داده است  :

ل جهلل اد . مال ، رشتة حيات است و چرخ زندگی هرگز بدون مال بحركت نميافت
 براي فقراء تعين نموده و ميفرمايد :حصةدر مال اغنياء جالله

 (177البقره/) چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ
ن و حتاجامان و و بدهد مال را با وجود دوست داشتن آن به خويشاوندان و يتيم” 

 “مسافران و سوال كنندگان و در رهايی گردنها)آزادي بردگان( 
ن يلة آبوس و درمال حصة غير از زكات است و صدقه بهترين عملی است كه بنده

 می يابد به قرب الهی دست 
ْنُكْم َأَحٌد ِإَّلَّ ِه َوَسلََّم َما مِ  َعلَيْ ى اَّللَُّ َصلَّ  َعْن َعِديِ  ْبِن َحامتٍِ قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ » 

 ِه َويَ ْنظُرُ ى ِإَّلَّ َما قَدََّم ِمْن َعَملِ َن ِمْنُه َفًَل يَ رَ ظُُر أميَْ يَ نْ ف َ اٌن َسُيَكلِ ُمُه رَبُُّه لَْيَس بَ ي ْنَُه َوبَ ي ْنَُه تُ ْرَجَُ 
َولَْو  اَر تِْلَقاَء َوْجِهِه فَات َُّقوا النَّارَ  يَ َرى ِإَّلَّ النَّ َديِْه َفًَل  يَ بَ ْيَ  َأْشأََم ِمْنُه َفًَل يَ َرى ِإَّلَّ َما قَدََّم َويَ ْنظُرُ 

 صحيح البخاري(« ) ِبِشقِ  مَتَْرٍة 
  عليه وسلمصلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عدي بن حاتم ” 

با او سخن ميگويد در حاليكه  جل جاللهفرمودند : نيست يكی از شما مگر اينكه اهلل 
هيچ ترجمانی وجود ندارد ، پس آنمرد به طرف راست خود  جل جاللهبين او و اهلل 

ميبيند چيزي جز آنچه را پيش فرستاده است نميبيند و چون به طرف چپ خود نظر 
ه پيش فرستاده است نميبيند و چون به روبروي خود را نظر ميكند چيزي جز اعمالی ك
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ميكند چيزي جز آتش را در برابر خود نميبيند ، پس شما خود را از آن آتش 
 “نگهداريد ولو به صدقه دادن نيم خرما هم باشد 

ر وي گر باصدقه و بخشش است كه اخالق اصلی انسان را ظاهر ميسازد , يعنی 
 و او بندة مال كه بخشی از مالش را بعنوان صدقه بدهد , مشكل تمام شد و نتوانست

ه بود ك واهدخدنيا است و اگر بر نفس خود و غريزة حب مال پيروز شد , او مردي 
 ت . آن اس دليل است , بر می گزيند و صدقه برهان و جل جاللهآنچه در خزائن اهلل 

 (271قره/)الب   چ    ڦڦ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ
 نرا ونيد آاگر آشكار كنيد صدقات را پس نيكو چيز است آن و اگر پنهان ك” 

 “بدهيد براي فقيران پس آن بهتر است براي شما 
ر ديرا زاگرچه صدقه در هر حال خوب است ولی پنهان كردن آن بهتر است . 

 پنهان داشتن آن دو مصلحت نهفته است : 
 ود ازار خيگردد اين است كه او با اينكمصلحت اول كه به صدقه دهنده بر م

ا فقط رن بذل ه ايكمغرور شدن , خود بزرگبينی , و مباهات در امن می ماند و ميداند 
را از د , زيميشو ميكند و مصلحت دوم آن به فقراء راجع جل جاللهبخاطر رضايت اهلل 

 محفوظ او رايك طرف ناتوانی او را می پوشانيم و از جانب ديگر ابرو و كرامت 
ست كه وار آنس سزاانجام ميدهد . پ جل جاللهميداريم و اين كار را صرف بخاطر اهلل 

ود گري وجية دياو را در ساية رحمت خود قرار دهد روزي كه هيچ سا جل جاللهاهلل 
 ندارد . 

جل مردي كه در خلوت بيادهللا  –هفتم 

 افتيده و چشمهايش اشكبار ميشود  : جالله

حضور قلب و باز بودن بصيرت انسان نشانة جل جاللهشيت اهلل گريه كردن از خ
است . چون بنده بياد پروردگارش می افتد و نعمت هاي ظاهري و باطنی او را بياد می 
آورد و باز بياد تقصيرات خود می افتد و احساس ميكند كه فقط با عفو مواليش نجات 

چشمانش سرازير ميشود و بياد اهلل يافته ميتواند و بس ، در چنين حالتی اشك تأثر از 
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 و شوق مغفرت او به گريه ميافتد .  جل جالله
ة رحمت ر سايرا دايشان جل جاللهاين چنين انسان نيز از جملة كسانی اند كه اهلل 

 خود قرار ميدهد . 
د يافتنجده من تالوت كرده شود گريه كنان به سچون برايشان آيات اهلل رحم” 

 (58مريم/)“
 

 وروتنی فانرا و می افتند بر ذقنها )بر روي خود( گريه كنان و ميافزايد ايش” 
 (109األسراء/)“خشوع
 

هايشان ود دلرده شؤمنان )كامل( كسانی اند كه چون اهلل ياد كجز اين نيست كه م” 

ان شانرا ات ايمن آيآبه ترس بيافتد و چون خوانده شود بر ايشان آيات اهلل زياد سازد 

 (2األنفال/)“و بر پروردگار خويش توكل ميكنند
 

 هد :ت ميداين گريه كنندگان را چنين بشار صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
سُُّهَما ُل َعي ْنَاِن ََّل متََ يَ ُقو  وسلم عليه هللا صلیٍس قَاَل َسَِْعُت رَُسوَل اَّللَِّ َعْن اْبِن َعبَّا» 

 مع الرتمذي()جا«  بِيِل اَّللَِّ ُرُس ِف سَ ُتَْ  َتتْ النَّاُر َعْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اَّللَِّ َوَعْيٌ ِبَ 
يه هلل علاصلی  روايت است كه گفت : از رسول اهلل رضی اهلل عنهاز ابن عباس ”  
يكی چشمی ،شنديم كه فرمودند : دو چشم است كه آتش جهنم به آن نميرسد  وسلم

ره به پي ب راشكه از خشيت اهلل گريه كرده است و ديگر آن چشمی كه در راه اهلل 
 “داري و حراست سپري كرده است 

 « ، )سنن   « ِصيٍَة َة ُمِصرٌّ َعَلى َمعْ  اْْلَنَّ لُ ْدخُ يَ َّلَ وَ َّلَ يَِلُج النَّاَر َمْن بََكى ِمْن َخْشيَِة اَّللِ 
 ( رضی هللا عنهالبيهقي ، عن ايب هريرة 

به آتش جهنم داخل نميشود كسيكه از ترس اهلل گريه كرده است و به جنت ” 
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 “ داخل نميشود كسيكه بر گناه اصرار ميورزد
رسيد و تمی  هجالل جلبيشتر از همه مؤمنين از اهلل  لی اهلل عليه وسلمصرسول اهلل 

 بيشتر از همه ميگريست . 
 اقْ رَْأ َعَليَّ قُ ْلُت ََي  َعلَْيِه َوَسلَّمَ لَّى اَّللَُّ  صَ نَِّبُّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ بِْن َمْسُعوٍد قَاَل قَاَل ِل ال» 

َّتَّ أَتَ ْيُت ِإََل َهِذِه اْْليَِة ورََة النِ َساِء حَ َقرَْأُت سُ ف َ َعْم  ن َ َك أُنْزَِل قَالَ رَُسوَل اَّللَِّ آقْ رَأُ َعلَْيَك َوَعلَيْ 
َحْسُبَك اْْلَن فَالْتَ َفتُّ  ََّلِء َشِهيًدا قَالَ َعَلى َهؤُ  ِبكَ  نَاَفَكْيَف ِإذَا ِجئ ْنَا ِمْن ُكلِ  أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ 

 )صحيح البخاري(« ِن إِلَْيِه فَِإذَا َعي ْنَاهُ تَْذرِفَا
يزي از فت : چگرايم روايت است كه رسول اهلل ب رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود ” 

رآن بر ليكه قر حاقرآن را برايم قرائت كن ! گفتم يا رسول من براي تان قراءت كنم د
ين ون به اچردم و كوت شما نازل ميشود ؟  فرمودند : بلی . من آياتی از سورة نساء را تال

« الَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًعَ ئْنَا بِكَ  وَجِشَهِيدٍفَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِ» آيت رسيدم كه : 
 “دزان بوك ريفرمودند : كفايت ميكند و متوجه ايشان شدم ديدم كه چشمهاي شان اش

ا كه رشان  و چون بشنوند آنچه نازل شده است بسوي پيامبر ميبينی چشمهاي” 

ايمان  ا ، ماار ماشك ميريزند به سبب آنچه كه شناختند از حق ، ميگويند اي پروردگ

 (83المائده/)“آورديم پس بنويس ما را با شاهدان
 

لبيم ا می طترع اي پروردگار ! از تو ايمان صادقانه , اشك خاشعانه و رحمت وسي
 “س . . اي پروردگار ! ما ايمان آورديم پس ما را از جملة شاهدان بنوي
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 :  ويژگی شانزدهم

 
 خانوادة مسلمان را تشكيل ميدهد

 
 ا اْستَ َفاَد اْلُمْؤِمُن بَ ْعدَ ُه َكاَن يَ ُقوُل مَ َسلََّم أَنَّ ِه وَ لَيْ َعْن َأيب أَُماَمَة َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ عَ » 

ي َْها َسرَّتُْه َوِإْن أَْقَسَم َعلَي َْها ُه َوِإْن نَظََر إِلَ ا أَطَاَعتْ َرهَ أَمَ  تَ ْقَوى اَّللَِّ َخي ْرًا لَُه ِمْن زَْوَجٍة َصاِْلٍَة ِإنْ 
 ( بن ماجه)سنن ا«   الِهِ َومَ  أَبَ رَّتْهُ َوِإْن غَاَب َعن َْها َنَصَحْتهُ ِف نَ ْفِسَها

مودند : فر لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنه)از ابو امامه 
ه است ك وردهمؤمن بعد از ترسگاري از اهلل چيزي بهتري از همسر نيكو بدست نيا

 وسازد  ر میچون او را امر كند از وي اطاعت ميكند و بسويش بنگرد او را مسرو
وهرش ون شچون بر كاري سوگند ياد كند او را در سوگندش راستكار ميسازد و چ

 “ غايب باشددر نفس خود و مال شوهر خيرخواه و نگهبان ميباشد
 شد .ميبا نساناازدواج كردن از سنتهاي انبياء و از واقعيتهاي نهفته در فطرت 

 ُسَنِن اْلُمْرَسِليَ  لََّم أَرْبٌَع ِمنْ لَْيِه َوسَ عَ  ى اَّللَُّ َعْن َأيب أَيُّوَب قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَِّ َصلَّ » 
 مذي(مع الرت )جا« اْْلَيَاءُ َوالت ََّعطُُّر َوالسِ َواُك َوالنِ َكاُح 

 سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو ايوب ”  
اح كردن و ر ، نكل عطفرمودند : چهار چيز از سنت انبياء ميباشد ، حياء كردن ، استعما

 “مسواك زدن
ن آاز ويد , يكی اينست كه ما را از يك نفس آفر لهجل جالاز حكمت هاي اهلل 

مرد  وند زن پيو نفس واحد , همسرش را خلق كرد و ازدواج را يگانه وسيلة معتبر در
 . زن را از فظ كندحرا  قرار داد ، تا غريزة انسانی را تحت ضبط قرار داده و نوع انسانی

 يت كند . ده حمايهوبر بيفايده و ضياع نگهدارد و مرد را از نابود ساختن توانش در امو
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 از آفريد و فسن يك از را شما آفريد آنكه ، تان پروردگار از بترسيد مردم اي ”
“را زيادي زنان و مردان ، دو آن از ساخت پراگنده و را او زوج نفس آن

صحيح ديدگاه ها توجه جدي به تحاليكه به استحكام اين رابطه پرداخت , اسالم در
اين  واشت . دذول در مورد زن و اقامة رابطه بين اين دو جنس بر اساس حقايق فطري مب

يچگونه اضطراب و هچنان توضيح نمود كه پيوند را به تمام فروعات روانی و عملی آن ,
 . شت نگذا گوشة از زواياي آن غموض باقیتزلزل در آن باقی نگذاشته و بر هيچ 

ميالن  ه اينري كمرد طبيعتاً بسوي زن و زن بالطبع بسوي مرد ميالن دارد و بخاط
 لمليه وسعهلل اصلی طبعی عاملی در ساختن حيات ادامة نسل بشري باشد , رسول اهلل 

 جوانان را ترغيب كرده است كه ازدواج كنند . 
 َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج َوَمْن َلْ هُ أََغضُّ لِْلَبَصرِ ْج فَِإنَّ َزوَّ ْليَ ت َ َمْن اْسَتطَاَع الْبَاَءَة ف َ  ََي َمْعَشَر الشَّبَابِ » 

 ( هرضی هللا عنابن مسعود لبخاري ، عنحيح ا) ص «يَْسَتِطْع فَ َعلَْيِه ِِبلصَّْوِم فَِإنَّهُ لَهُ وَِجاءٌ 
هترين بدواج را اززدواج كند زياي جوانان ؛ هركسی از شما كه توان دارد بايد ا” 

اري( بدك وسيلة نگهداري چشم )از نظر كردن به نامحرم( و حفاظت شرمگاه )از
انع )از ترين مه بهميباشد و اگر كسی توان نكاح را ندارد بايد روزه بگيرد زيرا روز

 “ طغيان شهوت( است 
 و حتی ازدواج را يكی از اسباب غناء قرار داده است .

بنكاح )ند و ا باشو به نكاح بدهيد زنان بی شوهر )و مردان بی زن( را كه از شم” 

از  اراهلل ايشان  ،شند درآريد( غالمهاي نيكوكارخود را و كنيزكان خود را ، اگر فقير با

 (32ور/)الن “كننده به همه چيز داناستفضل خود غنی ميگرداند ، و اهلل گشايش 
 

از آنجاييكه نفس بسوي زيبايی ميالن دارد و مرد فطرتا خواستار زن زيبا ميباشد ، 
براي اينكه درگير اين نقطة ضعف خود نگرديده و در بی ارزشيهاي مال و جمال 

اسالم عزيز راه سالم انتخاب همسر و شريك زندگی را برايش نشان داده سقوط نكند ,
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 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلمامبر است . پي
َّلًّ، َوَمْن ُه اَّللَُّ إَّلَّ ذُ لَْ يَزِدْ  ز َِها تَ َزوََّج اْمرَأًَة لِعِ َعِن النَّبِ : َمنْ  َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَُّ َعنهُ »  

ُ إَّلَّ فَ ْقر  ُ إَّلَّ َدََنَءًة، َوَمْن ت َ َها َلْ يَ ا َْلََسبِ تَ َزوََّجهَ  َمنْ وَ اً، تَ َزوََّجَها لَِماِْلَا َلْ يَزِْدهُ اَّللَّ َزوََّج اْمرَأَةً زِْدهُ اَّللَّ
ُ لَُه فِيَها َوَِبرََك َْلَا فِيهِ اَل َرَِحَُه َِبرََك ، أَْو َيصِ َجهُ فَ رْ  َلْ يُرِْد َِبَا إَّلَّ َأْن يَ ُغضَّ َبَصَرُه َوُُيَصِ نَ  «. َّللَّ

 (.) الطباّن ف اْلوسط

 مليه وسلصلی اهلل عروايت شده است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز انس ” 
لت او ذبر  لهجال جلفرمودند : كسيكه با زنی بخاطر عزت و مقام او ازدواج كند اهلل 

زايد و ش مياففقر بر جل جاللهميافزايد و كسيكه بخاطر مال با زنی ازدواج كند اهلل 
 بر لهل جالجاهلل  كسيكه بخاطر بلند بودن حسب و خاندان زن با وي ازدواج كند

ته باشد ن نداشز ايجحقارت و پستی او می افزايد و كسيكه با زنی ازدواج كند و ارادة 
 لة رحمصيا  وكه چشم خود را از نامحرم نگهدارد و شرمگاه خود را حفاظت نمايد 

كت وهر برآن ش براي وي در آن زن و براي زن در جل جاللهخود را بجا آرد ، اهلل 
 “ميگذارد

ر ك اميته طرح اين موضوع بمعناي ضديت با جمال نيست زيرا حب جمال الب
 ابلكه مقصد م .جميل است و جمال را دوست دارد  جل جاللهكامال فطري است و اهلل 

يگري باشد . دحسب و مال بحساب مواصفات اين است كه انسان نبايد در پی جمال ,
 می فرمايد :  صلی اهلل عليه وسلمپيامبر 
 تَ َزوَُّجوا النِ َساءَ لَْيِه َوَسلََّم ََّل عَ ى اَّللَُّ َصلَّ  َّللَِّ اَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل قَاَل رَُسوُل َعْن » 

ى أَْمَواُْلُنَّ َأْن تُطِْغيَ ُهنَّ ْمَواِْلِنَّ فَ َعسَ ُجوُهنَّ ِْلَ َزوَّ  ت َ ِْلُْسِنِهنَّ فَ َعَسى ُحْسنُ ُهنَّ َأْن يُ ْرِديَ ُهنَّ َوََّل 
 ابن ماجه(  )سنن« يٍن أَْفَضُل اءُ ذَاُت دِ ْودَ سَ اءُ ْن تَ َزوَُّجوُهنَّ َعَلى الدِ يِن َوَْلََمةٌ َخْرمَ َوَلكِ 

 صلی اهلل عليه وسلمروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عمرو ” 
فرمودند : با زنان صرفاً بخاطر حسن ايشان ازدواج نكنيد شايد كه اين حسن سبب 

كت شان گردد ، و به خاطر مال شان با آنها ازدواج نكنيد شايد اين مال سبب هال
طغيان و سركشی ايشان شود ولكن بخاطر دينداري و تقواي شان با آنها ازدواج كنيد ، 
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يقيناً كنيزك سياه چهرة معيوبی ) آنكه گوشة بينی اش و قسمتی از گوشش بريده 
 “ نان است شده است( كه ديندار است بهتر از همه ز

لی از تة ماندوخهمه ميدانيم كه ازدواج يك معاملة تجارتی نيست كه فقط در پی ا
ر ر بازادرا  وراي آن بود و نه يك لذت حسی ميباشد كه جمال و فتنه انگيزي خود

اية پيد بر ج باشهوات به معرض نمايش بگذارد . بلكه اسالم دستور ميدهد كه ازدوا
ين دق و صورت گرفته و تزكيز شديدي بر جانب اخالتوازن بين تمام اين صفات 

 داري مينمايد .
ُ َعْنُه َعْن النَّ »  ْلَمْرأَُة ِْلَرْبٍَع قَاَل تُ ْنَكُح ا سلمهللا عليه و  صلی ِب ِ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ

 تفق عليه(م« ) رَِبْت يََداَك تَ   الدِ ينِ َذاتِ بِ ْر لَِماِْلَا َوِْلََسِبَها َوََجَاِْلَا َولِِديِنَها فَاظْفَ 
فته اح گربه نك روايت است كه زن بخاطر چهار صفت رضی اهلل عنهاز ابوهريره ”  

ينش ، داطر ميشوند ، بخاطر مالش ، بخاطر حسب و خاندانش ، بخاطر جمالش و بخ
يت به ستهادپس تو بكوش تا با زن صاحب دين ازدواج كنی )و اگر چنين نكردي ( 

 “رگی آلوده شودخاك بيچا
دگی ريك زنشاب باوجود اين ، اسالم مرد و زن را يكسان تشويق ميكند كه در انتخ

عين روز م چند خود دقت نموده و به نيكويی انتخاب كنند . زيرا قضية ازدواج براي
نار هم بسر كمر در ان عنيست كه به پايان رسده و هركدام پی كار خود بروند . بلكه تا پاي

يشان انة اخيا در سعادت كامل ميباشند و نسيم خوشگوار خوشبختی در ميبرند كه 
صلح و صفايی ,ميوزد و يا در شقاوت سوزنده بسر ميبرند و طوفان ويرانگر اختالف 

اهلل عليه  صلی ول اهللروايت است كه رس رضی اهلل عنهشانرا از بين ميبرد . از ابن عباس 
 فرموده است :  وسلم

ِطَي ْد أُعْ بٌَع َمْن أُْعِطيَ ُهنَّ فَ قَ أَرْ  أن الن ب  صلى هللا عليه وسل م قال:وعن ابن عباس ، » 
زَْوَجًة َّل تَ ْبِغْيِه َخْوَنً ى البًلِء صابِراً، و بََدَنً َعلاً، و اِكر َخي َْر الدُّنْيا واْلِخَرِة: قَ ْلبَاً شاِكراً، وِلساَنً ذ

 وسط()الطباّن ف الكبْي واْل« ف نَ ْفِسها وَّل مالِهِ 
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 لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابن عباس ” 
ا و ير دنيخمام تفرمودند : چهار چيز است كه اگر به كسی داده شود ، به تحقيق كه 
و زوجة  الء هاابت آخرت برايش داده شده است ، قلب شاكر ، زبان ذاكر ، جسم صابر بر

 “او در نفس خود و مال شوهر نباشد نيكی كه در پی خيانت كردن با 
ان ارمغ ا بهاكثر ناكامی هاي كه قلوب جفت هاي جوان را می شكند و بدبختی ر
نظر  ن درمی آورد , در نتيجة انتخاب نادرست و فريفته شدن به يك جانب بدو

موقف  ن بهداشت جوانب ديگر ميباشد احيانا انتخاب همسر در نتيجة فريفته شد
رد ختر مودن ديرد , شايد در ابتداي امر براي خواستگار فرصت ديمعينی صورت ميگ

ته و گرف نظر داده نميشود . و احيانا در نتيجة حاالت عاطفی زود گذر صورت
 .  باگذشتن آن لحظه و سرد شدن عواطف ، رابطة همسري به پايان ميرسد

كامل  بدقت ويده لذا جوانان بايد از طريق صحيح و عاقالنه داخل اين معامله گرد
ل ات كامعلومبه زن مورد نظرش بنگرد و به صورت مباشر يا بواسطة اشخاص ديگر م

 در موردش كسب كند . 
اين  وكرد  زنی را خواستگاري رضی اهلل عنهچنانچه زمانيكه مغيره بن شعبه 

رو و آن ب”د : رمودنفياد آور شد . ايشان  صلی اهلل عليه وسلمموضوع را به رسول اهلل 
 “ است از نزديك ببين , زيرا اين كار براي ادامة زندگی تان بهتر زن را

حتما او را ”ه :كو مردي را كه بخواستگاري زنی از انصار رفته بود , نصيحت كرد 
 “ . ببين , زيرا در چشمهاي زنان انصار عيبی است

رادة كه ا نی راتا ز در عقب درختان خرما پنهان ميشد رضی اهلل عنهجابر بن عبداهلل 
 ازدواج با او را داشت مشاهده كند . 

را  ان زنب پنهزنانی را ميفرستاد تا عيو صلی اهلل عليه وسلموحتی رسول اهلل 
  “ …يد ظر كنندهن و زير بغلش را بوي كنيد , و به گلويش ”جستجو كند ميفرمود: 

 است.  ساخته هياماسالم تا اين حد بموضوع انتخاب همسر توجه نموده و اسباب آنرا 
را درك  جل جاللهتا زمانيكه اولياء پسران و دختران جوان اين وسعت در دين اهلل 
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نكنند . و به تأسی از آن براي فرزندان و دختران شان اجازه ندهند تا يكديگر را از 
نزديك ديده و ضمن نشست هايی همراه با وقار و عزت و در چوكات اخالق و فضايل 

نتخاب نشناسند , نتايج درستی از پيوند دختران و پسران اسالمی يكديگر را قبل از ا
 شانرا منتظر نباشند . 

 كرد .ب مياكنون آن زمان گذشته است كه پدر براي پسر و دخترش همسر انتخا
ابود ك را نكوچ و اين عصر بايد به پايان برسد تا بدبختی هاييكه خانوادة جوان و

 ميسازد نيز پايان يابد .
ان دختر ميكنند دين چيزي جز تحجر نيست و معتقد اند كهپدرانی كه گمان 

ا بيرون هاريكی تاز  جوان ، انسانهاي كامالً قاصر العقل بوده و فقط سه بار ميتوانند
انة خه سوي در بشوند ، يكبار از رحم مادر به صحراي زندگی ، بار ديگر از خانة پ

 شوهر و و در اخير از آنجا بسوي قبرستان !! 
دايت هطابق مرا  يد در ديدگاه خود تجديد نظر كرده و تربيت دختران شاناينها با

 الهی و سنت نبوي اعاده كنند . 
ست رست ادنا  ويقينا مهم ترين سبب ناكامی ازدواج هاي ناكام انتخاب هاي غلط 

 ارد . ار دكه اكثراً عملكرد نادرستی والدين در وراي اين انتخاب نادرست قر
ان خود دختر ان وپرودگار شان بترسند . و متوجه آيندة فرزند پس بايد والدين از

 باشند . 
 شرح حديث : 

خبر  مه وسلعلي صلی اهللبعد ازين مقدمه برميگرديم به شرح حديثی كه رسول اهلل 
همسر  يرسد ،مسان براي ان جل جاللهميدهد كه بزرگترين نعمتی كه بعد از تقواي اهلل 

 :  است اين مفهوم كريم نكات ذيل درخور دقت صالح و نيك سيرت است و درين
ـ مرد همراه با زنی كه به همسري خود برميگزيند خانوادة مسلمان را تشكيل  1

ميدهد و خانواده در حقيقت اساس جامعة اسالمی بوده و عمران زمين و بناي اخالق 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 228                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

 انسانی در تمام زمينه هاي بهم پيوستة آن به همين اساس صورت ميگيرد . 
 مودههمينجاست كه اسالم بر ضرورت انتخاب همسر نيك سيرت تأكيد ن از

بت آن ش پرمحآغو است تا خانوادة منسجم , با نظم و صالح ايجاد گردد و فرزندان در
 د . نشو به سعادت و آرامش بسر ببرند . و چشم شان به هيچ گونه معصيت باز

ميسازد آيا  صالح را صالح و جامعة چنين همسر نيكو و نيك سيرت كه خانوادة
 را مد اهللو ح بزرگترين نعمتی براي مرد بشمار نميرود ؟ آيا سزوار نيست كه شكر

 بخاطر اين نعمت اداء كند ؟ 
م , ترحوستی ,مسلمان به مثابة جامعة كوچك ميباشد كه بر اساس دـ خانوادة 2

 .سكون روانی وحسی , و مساوات كامل از ناحية انسانی بنا می يابد 
 (228)البقره/ چ    ڻڻ  ں  ں   ڱڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ
كو قة نيه طريبو براي زنان است )حقوقی( مانند آنچه بر ايشان است )وجايب( ” 

 “و مردان را هست برايشان يك درجه 
ير تفس و اين يك درجة كه در آيت فوق تذكر يافته است در آيت ذيل چنين

 گرديده است :
 9   9    /(34)النساء 
 “مردان سرپرست اند بر زنان  ” 

ت حيا مفهوم آيت اينست كه زندگی زنا شوهري در حقيقت نمونة كوچكی از
 .باشد  اشتهداجتماعی است و همه ميدانيم كه هر جامعة بايد يك رئيس و سرپرست 

ا ميكنند , ف پيدختالنا باهم ازيرا آشكار است كه آراء و خواسته هاي افراد جامعه احيا
ظر طابق نها مدرين صورت مصلحت تمام جامعه درين است كه رئيسی داشته و تمام آن

هم  او حركت كنند در غير آن يكی بر ضد ديگري عمل كرده رشتة وحدت از
 ميگسلد و نظام جامعه مختل ميگردد . 

درك ميكند . و  مرد در خانواده سزاوار اين رياست است زيرا مصلحت را بيشتر
قدرت بيشتري دراجراي امور دارد و با قوت جسمی و مالی خود از عهدة آن بهتر بر 
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آمده ميتواند . لذا مرد مكلف به حمايت و انفاق بر زن ميباشد و زن مكلف است كه در 
 امور معروف از مرد اطاعت كند . و مقصد از )إن امرها اطاعته ( همين امر ميباشد . 

َم ِإذَا َصلَّْت اْلَمْرأَةُ  َعلَْيِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَُّ  ُل اَّللَِّ ِد الرََّْحَِن ْبِن َعْوٍف قَاَل قَاَل رَُسو َعْن َعبْ » 
نََّة ِمْن َأيِ   َْلَا اْدُخِلي اْلَْ َجَها قِيلَ  زَوْ اَعتْ َخَْسَها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِفَظْت فَ ْرَجَها َوأَطَ 

 )مسند اَحد(« ِت أَبْ َواِب اْْلَنَِّة ِشئْ 
ه  عليلی اهللصروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبدالرحمن بن عوف ” 
يرد و را بگ مضانرفرمودند : اگر زن نماز پنجگانة خود را بخواند و روزه ماه  وسلم

ه يشود كمفته شرمگاه )آبرو( خود را حفظ كند و از شوهر خود اطاعت كند برايش گ
 “يخواهی به جنت داخل شو از هر دروازة كه م

سن منظر ح, ـ چون بسوي وي بنگرد مسرور شود ؛ شوهرش را با زيبايی خود 3
 خود , لباس موزون خود و خوشبويی خود مسرور ميسازد . 

قيقی مش حبا مرتب ساختن منزل خود و مبدل ساختن خانه به محل سكون و آرا
مهر و  ر آنجاد , دخانه پناه ميبراو را مسرور ميسازد كه چون مرد خسته و مانده به 

 محبت و امان را احساس ميكند . 
ادب  واسته ا آرراو را با توجه و اهتمام به اطفال خود مسرور ميسازد ظاهر شان 
ا منظم ر شانرامو شان را نيكو ميگرداند . خوراك و نوشاك شانرا منظم ميسازد وتمام

د , با اري خودوهر دة خود و با حسن شميگرداند ، با جمال ادب خود , با اخالق پسندي
 وبا حفظ مال  , با توجه داشتن به قلب و احساس خود , ورفتار نيك با شوهر خود

 آبروي وي , شوهرش را خوشبخت ميسازد . 
  .ور ميگرداند ا مسرراو  با التزام به اوامر دينی , با نماز و روزه و با صدقه و احسان

ياب ( در غهر راپس زنان نيكوكار فرمانبردار و نگهدارنده اند )مال و آبروي شو” 
 “شوهر به سبب حفاظت اهلل 

 
و با اين نگاه هاي پر مهر و محبت , همنشينی دوستانه و مملوء از رحمت است كه 
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محبت و دوستی ايجاد ميشود و فضاي بوجود می آيد كه مرد و زن احساس راحت 
ی و قلبی نموده همزيستی استقرار می يابد ارواح و ضماير احساس انس ميكند و جسم

 زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن احساس اطمينان مينمايد .
كون تا س ان راجنس شما همسر و از نشانهاي او آنست كه بيافريد براي شما از” 

بسا  نيهر آئينه در حاصل نماييد به ايشان و گردانيد ميان شما دوستی و مهربانی را ،

 (21الروم/ )“ نشانيهاست براي گروهيكه تفكر ميكنند 
 
ته در حقيقت اين نكـ چون قسم ياد كند زن او را در قسمش راستگو ميسازد ؛ 4

ند تر از اطاعت است درجة بلتعبير ديگر ,ميباشد و به “ اطاعت در اوامر”تأكيد مفهوم 
ركشی ت وس. زيرا اطاعت زن از شوهر، باعث آرامش و رضايت او ميشود و مخالف

 واطف سبب بوجود آمدن بد بينی و احساس نفرت ميگردد كه در نتيجه آن عو
 .  يكندماحساسات دوستی و نر مش از بين رفته و قساوت قلبی در مرد ايجاد 

ی و دبختعت شوهرش اباء ورزيده است حتما گرفتار هزاران بهر زنی كه اطا
 شقاوت شده است . 

و  محبت دازهبر خالف آن ، هر قدر كه اطاعت از شوهر بيشتر گردد به همان ان
ه ميراث شان ب ندانپيوند با همی قويتر ميگردد . و اين محبت و دوستی متقابل را فرز

يت خاص ونسان جاي گرفت به سرشت ميبرند . زيرا اخالق نيك چون در شخصيت ا
  .زند انسان مبدل گرديده و پسران از پدران و دختران از مادران می آمو

إذا   تُطيُع إذا أَمر، وَتُسرُّ الِت ُسئل رسول هللا عن خْي النساء؟ قال قال عن أيب هريرة» 
 )سنن الكبى للبيهقي(« نظر، وُتفظه ف نفسها ومالِه 

در  مه وسل عليصلی اهللروايت است كه از رسول اهلل   عنهرضی اهللاز ابوهريره ” 
ه چون كنست آمورد بهترين زنان سؤال كرده شد ، ايشان فرمودند : بهترين زنان 

ش را خو د اوشوهر اورا امري كند ، از وي اطاعت ميكند و چون شوهر بسويش بنگر
 “ميسازد حق شوهر را در نفس خود و مالش را حفظ ميكند 
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بد  وركش ر است كه مرد هرگز با ديدن همسري مسرور نميشود كه زن سو آشكا
 باشد .  …زبان و 

اه گد كه ی آياما هر قدر كه اخالق زن و شوهر نيك باشد باز هم حوادثی پيش م
الق ه اخناگاهی سبب كدورت روابط مرد و زن ميگردد . در چنين حاالت است ك

 اصلی بروز ميكند . 
 ي همسرش گفت : ابواألسود الدولی برا

دي , ضب شچون تو مرا در حال غضب ديدي , به رضايت من بپرداز و چون تو غ”
 “ من ترا راضی ميسازم , در غير آن باهم بوده نميتوانيم

گردد . كار ميآش در همين مواقع معناي اين بخش حديث )إذا اقسم عليها أبرته....(
ن انچه بهترين ز .و طاعت پيشه كند كه چون مرد بر امر قسم ياد كند , زن بايد وفاء 

 يدهد. مجيح همانست كه همراه با شوهرش ميباشد وراحت شوهرش را بر راحت خود تر
ن و اب يهقیـ چون شوهر غايب شود نفس خود و مال شوهر را صيانت ميكند؛ ب 5

 روايت كرده اند كه : رضی اهلل عنهجرير از ابو هريره 

، َوِإذَا أََمْرتَ َها إِلَي َْها َسرَّْتكَ  ذا نَظَْرتَ ةٌ إِ ْمرَأَ َخي ُْر النَساِء ا يه وسلمصلی هللا علقَاَل النَِّبُّ » 
 9”قوله تعاَل  ِسَها و قرأنَ فْ ا وَ أَطَاَعْتَك، َوِإذَا ِغْبَت َعن َْها َحِفظَْتَك ِف َماْلَِ 

  9    “ » 

 بسويش ه چونفرمودند : بهترين زنان آنست ك صلی اهلل عليه وسلمول اهلل رس” 
ر دي ترا ب شوبنگري ترا مسرور سازد و چون امرش كنی فرمانبرداري كند و چون غاي
 9 :مالت و نفس خود حفاظت كند و اين آيت را تالوت كردند كه 

  9    “ 
ت آور است آن خجالدرينجا تمام اموري است كه آشكار كردن“ غيب ” مراد از 

ت . هر اسزنان نگهبان برتمام امور مخصوص زناشوهري و مخصوص زن و شو”يعنی 
  “يعنی هيچ كسی بر آن اموري آگاه نمی گردد كه مخصوص شوهر ميباشد 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 232                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

ن ن شازنان و شوهرا درين آيت وجوب كتمان تمام اسراري ميباشد كه بين
  . پس حفظ آبرو و عزت را حتماً شامل ميگردد . درخلوت واقع ميشود

رت ا بصوزه رفكر ميكنم كه اين عبارت بليغ ترين جملة ايست كه كنايه هاي من
اءت لند قربواز بسيار دقيق بكار برده است . اين آيت را حتی دختران نوبالغ به آ

آن  خطرات جالت ومی دانند , بدون اينكه خ“ إسرار”ميكنند و اشارات آنرا در مورد 
زين ان اشوجدان رقيق شان را با انگشت حياء به كاوش بگيرد و قلبهاي حساس 

ينكه خصوص ا. ب خطراتی كه خون خجالت را به رخساره ها می افشاند در امان ميماند
 امور”ز اسريع  وصل گرديده است . اين انتقال“ بما حفظ اهلل”با جملة “ حفظ غيب”

رار پشت ورد اسمتر در نفس انسان را از تفكر بيش جل جاللهبه ياد اهلل “ غيبی و پنهانی
انتقال  جل جالله به مراقبت اهلل“امور خفی و اسرار”پرده مانع ميشود . و از مسألة 

 ميدهد . 
به  ونيده گردا و تقوايش از خيانت محفوظ جل جاللهپس زن نيكو را مراقبت اهلل 

 مانت قوت ميبخشد . حفظ ا
مال  اهی دراما خير خو“ نصيحت و خير خواهی زن در نفس خود”اين بود معناي 

ز به جايرين و س شوهر اينست كه مال شوهرش را نگهدارد , از دادن آن به اقارب خود
 :يند ميفرما صلی اهلل عليه وسلماجازة شوهر خود داري كند . رسول اهلل 

 «ْزرُ اْلَْجُر وعليها الوِ   كاَن لَهُ ذِلكَ  َعَلتْ شيئاً إَّلَّ إِبْذنِِه، فإْن ف َ َّل تُ ْعِطي من بَ يْتِِه » 
ی هللا رضابن عمر  قي عنلبيهل)سنن الكبي                                            

 ( عنه

راي بد پس ين كرزن نبايد بدون اجازة شوهر از خانه شوهر چيزي بدهد ، اگر چن” 
 “ي زن گناه ميباشد شوهر ثواب و برا
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 :  ويژگی هفدهم

 
 با مسلمان و غير مسلمان حسن معامله را 

  مراعات ميكند
 

 : صلی اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل 

هُ َشي ْئًا بَِغْْيِ ِطيِب نَ ْفٍس ِه أَْو َأَخَذ ِمنْ ْوَق طَاقَتِ هُ ف َ لَّفَ َأََّل َمْن ظََلَم ُمَعاِهًدا أَْو انْ تَ َقَصهُ أَْو كَ » 
 سنن ايب داود(« ) أَََن َحِجيُجهُ يَ ْوَم الِْقيَاَمِة فَ 

ظلم كند يا  1فرمودند : كسيكه بر شخص معاهد صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل ” 
برحق و آبروي او دست درازي كند يا او را باالتر از توانش بكاري مكلف گرداند و يا 

مت با او دشمنی ميكنم از او چيزي را بدون رضايت خاطرش اخذ كند من در روز قيا
“ 

 همچنان ميفرمايند :
 «ْوَم الِْقيَاَمةِ َصْمتُهُ ي َ هُ خَ ْصمُ َمْن آَذٰى َذِمي اً فَأَََن َخْصُمهُ، َوَمْن ُكْنُت خَ » 

ُ عنهُ(مسُعوٍد رضَ  ن ابنِ يب ع)رواه اْلط                                                       ي اَّللَّ

صومت من خ اذيت برساند من خصم او ميباشم و با كسيكه كسيكه فرد ذمی را” 
 “كنم در روز قيامت با او دشمنی خواهم كرد 

 مقدمه :

اسالمی را تحت بحث و بررسی قرار اين احاديث يكی از مهمترين قضاياي جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لی آن در بدل ري آهاتح شهفـ معاهد و ذمی در فقه اسالمی كسانی اند كه در ايام محاربه و يا بعد 1

 مالی با فاتحين اسالم در صلح زندگی كرده  و حاضر به اداي جزيه ميشوند .
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ميدهد , و آن عبارت از قضية اقليت هاي غير مسلمانی است كه در جامعة مسلمانان 
 . زندگی ميكنند 

مال مل كاعق و اگرچه اين قضيه را اسالم عزيز در تعلميات و هم در ميدان تطبي
 ثمانی(عفت بيان و واضح نموده است و در طول تاريخ )از عهد نبوت تا سقوط خال

ملتی  وچ امت ه هيبراي اهل ذمه حقوقی را قائل گرديده و عمال براي شان داده است ك
 ن در بين خود را نداده است . در گذشته و حال براي اقليتهاي ساك

خن سسلمان مير غباوجود آن ، هر روز صداهايی را می شنويم كه از حقوق اقليتهاي 
نجرة م از حهاهی گگفته ميشود وگاهی دشمنان امت اسالمی اين آواز را بلند ميكنند و 
.  ستاو يكی دهر  مسلمانان بلند ميشود . شايد نيت هاي آنها متفاوت باشد ولی نتيجة

واند تا حد حث ميتين بايراد پس منظر تاريخی رابطة مسلمانان با اقليتهاي غير مسلمان در
طالبه مبب آن سبه  زيادي حقيقت اين مظالم خيالی را آشكار سازد كه آنها مدعی بوده و

ي ميكند ا رهبررومت ميكنند تا اسالم را از قوانين و مقرارتی كه جامعه را تنظيم و حك
و  جتماعیظام اآنها مدعی اند كه در صورت حاكميت شريعت اسالمی بر ندور گردانند 

 د . گردنسياسی ، اين اقليت ها قربانی تعصبات و استبداد فكري و عقيدتی مي
 أ و تطبيق آن :سير تاريخي مبد

حقوق و  ريم ,بگي قبل از اينكه موضوع تعامل نظام اسالمی با اهل ذمه را زير بحث
موده نعرض  آنچنان كه اسالم وضع كرده است به صورت مختصرواجبات اهل ذمه را 

ر طول ذمه د اهل همراه با آن بعضی واقعاتی را ذكر ميكنيم كه در جامعة اسالمی با
 تاريخ نظام اسالمی پيش آمده است . 

ذكر اين واقعات را بخاطري ضروري ميدانيم كه , احيانا قوانين و مقررات وضعی 
يی در ضمن خود دارد و در اين ويا آن مسأله فيصله هاي جالبی بين المللی جمالت زيبا

صادر ميكند . اما زمانيكه تطبيق اين قرار ها پيش می آيد كامال بر عكس آنرا ميبينم . 
چنانچه مؤسسات بين المللی كه امروز فرياد حقوق بشر , حقوق اقليتها , حقوق طفل , 

, بلكه تمام اديان سماوي ديگر كه مساعدت جهان سوم و غيره را بلند نموده است 
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پيروان آن سخن از اخالق , صلح و برابري ميزنند , می بينيم كه سخن شان در يك 
 وادي و عمل شان در وادي ديگري قرار دارد . 

 در عصر نبوي : 
ه بجران( ناي ابن اسحاق در سيرتش نقل ميكند كه نماينده هاي نجران )نصرانی ه

از عصر بود كه مواصلت بعد از نمآمدند , صلی اهلل عليه وسلمهلل مدينة منوره نزد رسول ا
شانرا  ا نمازند تنموده و به مسجد نبوي داخل شدند . چون وقت عبادت شان شد بپاخاست

  عليه وسلملی اهللصهلل اداء نمايند . مردم ميخواستند كه آنها را منع كنند , اما رسول ا
روي  لمقدساقی بيت نند . آنها ايستاده و بطرف شر: بگذاريد نماز شانرا اداء كفرمود

 آوردند و نماز خواندند . 
ازين واقعه فقهاي اسالم اين حكم را استخراج كرده اند كه داخل شدن اهل كتاب 
به مساجد مسلمين و نماز خواندن شان جائز است البته در صورتيكه امر عارضی بوده 

 1و صورت دائمی را اختيار نكند  .
صلی روايت كرده است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهيد از سعيد بين المسيب ابو عب

 2صدقة را به خانوادة يهودي داد و اين صدقه تا حال جاري است  اهلل عليه وسلم
ليه اهلل ع صلی روايت نموده است كه رسول اهلل رضی اهلل عنهامام بخاري از انس 

د . لمان شد مسوي عرضه كرد و آنمر به عيادت مرد يهودي رفته و اسالم را بر وسلم
ايش نا و ستث” كه از نزدش خارج ميشد فرمود :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 “پروردگاري را كه اورا بوسيلة من از آتش جهنم نجات داد
 در لمه وسصلی اهلل عليهمچنان صحيح بخاري روايت نموده است كه رسول اهلل 

 “ رو بودگهود بخاطر نفقة عيالش نزد مردي از ي حالی وفات نمودند كه زره ايشان
را از برابر شان ميبرند , ايشان در جاي خود ايستادند . براي شان گفته چون جنازة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  زاد المعاد، جلد سوم1

 ـ األموال از ابو عبيد القاسم 2
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 شد كه اين جنازة يهودي است . در جواب گفت : آيا او يك نفس انسانی نيست . 
 در عصر صحابه و تابعين : 

مرد  براي ستمريامر نمود تا معاش م هرضی اهلل عنخليفة مسلمين عمر بن الخطاب 
اين شخص  و...(  قراءيهودي و خانواده اش تأديه كنند و بعدا گفت : )إنما الصدقات للف

 از مساكين اهل كتاب است . 
ض ه بمركصاري حين سفر بسوي شام بر جماعتی از ن رضی اهلل عنهو زمانيكه عمر 

المال مسلمين  ت اجتماعی از بيتامر نمود تا مساعدجذام گرفتار بودند , گذشت ,
 براي شان داده شود . 

هلل سول ااب رچون مادر حارث بن ابی ربيعه كه زن نصرانی بود وفات كرد , اصح
 جنازة او را مشايعت كردند .  صلی اهلل عليه وسلم

بعضی از بزرگان صحابه بخشی از صدقة فطر را براي راهبان نصاري ميدادند و 
درين كار نميديدند بلكه شماري از فقهاء مانند عكرمه , ابن هيچ حرج و ممانعتی 

 1سيرين و زهري برين نظر اند كه دادن از مال زكات براي شان جائز است 
 : روايت كرده است كه رضی اهلل عنهاين ابی شيبه از جابر بن زيد 

هل راي ا: ب از جابر پرسيده شد كه صدقات براي چه كسانی داده ميشود ؟ گفت”
 “ الم و اهل ذمة ايشان اس

 در عصر اموي : 
 چنين می نويسد : “ داستان تمدن”در كتابش “ ويل ديورانت”
اهل ذمه )مسيحيان , زردشتی ها , يهود و صابی ها( در عصر خالفت اموي آنقدر ” 

از گشايش و آرامی برخوردار بودند كه نظير آن را حتی در سرزمين هاي مسيحی 
يم . آنها در اداي مراسم دينی خود كامال آزاد بوده كليسا ها و امروز هم ديده نميتوان

معابد خود را در اختيار داشتند . و فقط مكلف به پوشيدن لباس مخصوص و اداي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 165راج ص/ـ الخ  1
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جزيه بودند كه نظر به در آمد افراد متفاوت بود . مقدار آن ساالنه بين يك إلی چهار 
ر مسلمين مقرر بود كه قادر به حمل دينار ميرسيد . و اين مقدار تنها بر كسانی از غي

افراد پايين تر از سن بلوغ , غالمان , بزرگساالن , ناتوانان سالح بودند . راهبان , زنان ,
و معيوبين ازين حكم معاف بودند . آنها در مقابل اين مقدار جزيه از خدمت عسكري 

 د . و به تعبير ديگر , در خدمات عسكري پيذيرفته نميشدنمعاف بودند ,
ست امايه ع سرهمچنان به پرداخت زكات كه مقدار آن ساالنه دونيم در صد از جم

 , مكلف نبودند . 
 ن درحكومت وظيفة حمايت و دفاع از ايشان را داشت و اگرچه شهادت شا

ء ، قضات ع زعماتاب ومحاكم اسالمی قبول نميشد اما آنها از حكم داخلی برخوردار بوده 
  و قوانين خود بودند .

 در عصر عباسي : 
 می نويسد : “ اسالم و اهل ذمه”دكتور خربوطی در كتابش 

دي م بلندر عصر عباسی شمار زيادي از بزرگان اهل كتاب به شهرت و مقا” 
ود و نصور بكه طبيب خاص ابی جعفر م“ جرجيس بن بخيشوع”رسيده بودند . مانند 

 خليفه بر او اعتماد كامل داشت و احترامش ميكرد . 
ندازة اد تا ر بوبرائيل بن بخيشوع طبيب هارون الرشيد از احترام خاصی برخورداج

  “كند  راجعهمكسيكه بمن ضرورتی دارد , به جبرائيل ”كه هارون الرشيد ميگفت : 
 بر خورد نيك مسلمين را چنين ياد آورد ميشود : “ ترتون”
دند , ن نبوين شادبه نويسنده هاي مسلمان در بيان و تقدير فضايل اين افراد كه ” 

را سر طبيب “ سحاقحنين بن ا”حتی خيلی رفتار كريمانه و مملوء از احترام داشتند ,
 “ عصر خود ميدانستند 

رابري ب“ وكل مت” بخيشوع بن جبرائيل در لباس , مال و ثروت با خليفة عباسی 
 ميكرد و در تعداد كنيزيكان و غالمان همپاية امراء بود . 

 ودند . بسيده هرت ردر ميدان علم و ادب تعداد زيادي از اهل ذمه به شعالوه بر آن 
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ن ترتيب به اي وود ابراهيم بن هالل نصرانی به بلند ترين مناصب دولتی دست يافته ب
 ليه وسلمعی اهلل صل در ساية تعليمات اسالمی كه دين حنيف به ارمغان آورده و رسول اهلل

ش و ل آسايكما طبيق آن پرداختند , اهل ذمه دروبه تعقيب او اصحاب و خلفايش به ت
ال آزاد ان كامنی شامنيت بسر برده جان , مال و آبروي شان محفوظ و در اداي شعائر دي

 بود .
اية در س منيتاهمچنان يهودي كه از اروپا رانده شدند نيز با كمال اطمينان و 

 ردند . سر ميبا بانی هدولت اسالمی در اندلس و بعد از آن در آغوش دولت اسالمی عثم
د دارد , ا بياين راگرچه تاريخ بعضی داستانهاي از وفاداري اهل ذمه در ديار مسلم

 مين درمسل اما به صورت عموم از آنها چيزي جز خيانت , فريبكاري و تجاوز بر
ی اگونحافظة تاريخ وجود ندارد . مخصوصا در جنگهاي صليبی به دسايس گون

اده و يشان دبرا بر ضد دولت عثمانی كه بيشترين امتياز را پرداختند و به طور خاص
سقوط  اساسی واملعتجارت را در اختيار شان گذاشته بود ولی باآلخره همينها يكی از 

 دولت عثمانی گرديدند . 
 ادي وق مباسالم درين موارد از نقطة عكس العمل حركت نميكند , بلكه مطاب

 ميه وسل علصلی اهللوسنت رسول اهلل  جالله جلاساساتی عمل ميكند كه كتاب اهلل 
 مقرر داشته است . 

ين م و دگ , قواست بدون در نظر داشت رن“ انسان”اسالم انسان را بخاطر اينكه 
ود عدالت منان خا دشاو , مكرم ميداند و از مسلمين ميخواهد كه با تمام مردم و حتی ب

 را مراعات نمايند . 
 

 حقوق و وجائب اهل ذمه
 

 حقوق اهل ذمه : : الف

نخستين قاعدة اساسی با اهل ذمه در دار اسالم اينست كه آنها از حقوقی برخوردار 
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اند كه ساير مسلمين برخوردار اند بجز در امور محدود و معينی كه ازين قاعده مستثنی 
شده است و بر ايشان همان وجائب و مسئوليتهاي است كه بر دوش مسلمين قرار دارد . 

 به استثناء چند اموري كه شريعت معين كرده است . البته 
 حق حمايت : 

 ن امربري اين حق شامل حمايت از هر گونه تجاوز خارجی ميباشد و تمام امت
وقف امام ميتوان ست ماجماع دارند . از مواقفی كه اين مبداء مورد تنفيذ قرار گرفته ا

 ابن تيميه را ياد آورد شد . 
مايد  زاد نن را آانده تاتاري خواست كه فقط اسيران مسلمافرم“ قطلوشاه”زمانيكه 

قت می ی موافصورت اين سخن را رد نموده و گفت : تنها در رحمة اهلل عليهابن تيميه 
ا مها اهل ذمة يرا آن. ز نماييم كه تمام اسيران اعم از يهود , نصاري و سايرين آزاد گردد

 هستند. 
رسول  يرد .رت گشان حمايت صوهمچنان , بايد در برابر ظلم و تجاوز داخلی از اي

 می فرمايد : صلی اهلل عليه وسلماهلل 
ُه َشي ْئًا بَِغْْيِ ِطيِب تِِه أَْو َأَخَذ ِمنْ ْوَق طَاقَ ُه ف َ لَّفَ َأََّل َمْن ظََلَم ُمَعاِهًدا أَْو انْ تَ َقَصُه أَْو كَ »  

 اود()سنن ايب د« نَ ْفٍس فَأَََن َحِجيُجهُ يَ ْوَم الِْقيَاَمِة 
ا بی عزت او ر و يا كه هركسيكه بر معاهد ظلم نمايد و يا از حق او بكاهد بدانيد” 

ضايتش ربدون  ي راسازد و يا باالتر از توانش او را مكلف به كاري كند و از او چيز
 “دازم ی پربگيرد پس من در روز قيامت با او در دفاع از آن ذمی به مخاصمه م

 : می فرمود رضی اهلل عنهامير المؤمنين علی 
شان  ونهايخا و مآنها جزيه را بخاطري پرداخته اند كه اموال شان مانند اموال ”

 “ مانند خونهاي ما مأمون گردد 
هيچ ” ه : كبود  ديدهو در عهد نامة پيامبر اسالم عليه السالم با اهل نجران ثبت گر

 “ يكی شان بخاطر ظلم ديگري مورد موأخذه قرار نميگيرد
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 حمايت زندگي : 

ون  ظت خمايت كه براي اهل ذمه مقرر گرديده است متضمن حمايت و حفاحق ح
 نفس و جسم شان ميباشد . 

 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
ا لَمْ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدً  عليه وسلملی اهللصهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ» 

 بن ماجه(  ا)سنن « سِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًامَرِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ  جَنَّةِ وَإِنَّيَرَحْ رَائِحَةَ الْ
عليه  ی اهللصلهلل اروايت است كه رسول  صلی اهلل عليه وسلماز عبداهلل بن عمرو ” 
 احساس ت رافرمودند : كسيكه معاهدي را)بناحق( به قتل برساند ، بوي جن وسلم

 “آن از مسافة چهل ساله راه احساس ميشود نميكند ، اگر چه بوي 
 ی شانسمانجو حتی اگر در اداي جزيه و ساير وجائب مالی تأخير كردند اذيت 

 وشت : راج نبه يكی از مسئولين جمع آوري خ رضی اهلل عنهجائز نميباشد . علی 
را و ی شانوراكچون نزد شان بروي لباس زمستان و يا تابستانی شانرا و مواد خ”
 طر اخذبخا نات كاري ايشانرا جهت اخذ جزيه مفروش . هيچ يكی از ايشانراحيوا

يز كار چگونه  هيچ ودرهمی با تازيانه نزن , و نه آنها را بخاطر مجازات ايستاده كن 
موال يشان اااز  آمد شانرا بخاطر حصول خراج بفروش مرسان زيرا ما امر شده ايم كه

 “اضافه از ضرورت شانرا اخذ نماييم 
 حمايت اموال : 

  شد .اموال شان نيز مانند نفسهاي شان از حمايت كامل برخوردار ميبا
براي ”  :است  آمده با اهل نجران چنين صلی اهلل عليه وسلمدر عهد نامة رسول اهلل 

ين شان و ان و دال شاهل نجران و حواشی آن جوار اهلل و ذمة رسول اهلل ميباشد كه امو
 “ تن اسام چيز هاي كه در دست شان قرار دارد در امعبادتگاههاي شان و تم

بنابرين كسيكه مال ذمی را سرقت كند , دستش قطع ميگردد و كسيكه مال او را 
غصب كند تعزير گرديده و مال دوباره به صاحبش تأديه ميگردد . حتی خمر و خنزير 

داشته باشد كه به نسبت مسلمان مال قابل قيمت نميباشد , اگر در ملكيت ذمی قرار 
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 مال داراي قيمت بوده و اگر كسی آنرا تلف كرد بايد تاوان آنرا بپردازد . 
 حمايت عرض و آبرو : 

ند و مانايبت خودداري از رساند اذيت به اهل ذمه از وجائب دينی ما بوده و غ
 : عالمه ابن عابدين درين مورد مينويسدغيبت مسلمان حرام ميباشد ,

پس ميشود آنها از حقوق مانند حقوق ما برخوردار ميشوند , با عقد ذمة كه بسته” 
 1“ غيبت اهل ذمه نيز حرام است همچنانكه غيبت مسلمان حرام است ,

 تأمين هنکام ناتواني : 

ر دين بآنها )بست  با اهل حيره در عراق رضی اهلل عنهدر پيمانی كه خالد بن وليد 
 نصرانيت بودند( چنين آمده است : 

اند , و مباز  ركردنرا برايشان دادم كه هر فرديكه بنابر بزرگسالی از كا اين حق” 
ه او بيشانش همك ويا آفتی به او رسيد و يا غنی بود ولی در اثر مشكلی فقير گرديد 

ت از بي ه اشصدقه ميداد ، جزيه از چنين شخصی ساقط گرديده مصارف او و خانواد
 “ المال مسلمين پرداخته ميشود 

 نههلل عرضی ادر عهد خالفت ابوبكر صديق  رضی اهلل عنهرد خالد اين عملك
از  چ فرديی هيصورت گرفته و خالد اين موضوع را به اطالع خليفه رسانيده بود ول

 صحابه آنرا رد نكردند بناأ اجماع بحساب می آيد . 
ميخوانيم  ست ,انقل شده  رضی اهلل عنههمچنان در داستانی كه از عمر بن الخطاب 

ست از د ه عنرضی اهلله او يك شخص يهودي را ديد كه از مردم سوال ميكند . عمر ك
قداري ممثالش او و او گرفته و بيت المال مسلمين برد و خازنش را امر كرد تا براي ا

 كه ضرورتهاي شانرا كفايت كند مقرر نمايد . و گفت : 
و در وقت پيري او را بی انصافی كرده ايم اگر از او در وقت جوانی جزيه بگيريم ”

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 344ص/ 2الدر المختار و حاشيته از ابن عابدين شامی ج/ـ 1
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  1“تنها بگذاريم 
ر ه طوپس كفالت اجتماعی در دولت اسالمی براي مسلمان و غير مسلمان ب

 مساويانه ميباشد . 
 آزادي ديني : 

ی , يك يكندماسالم درجملة حقوقی كه براي اهل ذمه قائل است و از آن حمايت 
 هم حق تدين و آزادي در اداي شعاير دينی است . 

فاظت حن را سلميزادي اعتقادي و عبادي آنها را تضمين كرده معابد غير ماسالم آ
 و حرمت شعائر دينی شانرا رعايت نموده است . 

ران ميشد ه( ويآئين اگر نبودي دفع كردن اهلل مردم را بوسيلة بعضی از ايشان )هر” 
ه در كمانان مسل رهبانان و كليساهاي نصارا و عبادت خانه هاي يهود و مساجد صوامع

 (40الحج/ ) “آنها نام اهلل به كثرت ياد ميشود
 

اهل نجران  با لمه وسصلی اهلل عليو چنانچه قبال تذكر داديم در عهد نامة رسول اهلل 
 آمده است كه : 

ال شان و ر اموب وسلم صلی اهلل عليهو ذمة رسول اهلل  جل جاللهبراي شان پناه اهلل ”
 “ ملت شان و عبادتگاههاي شان ميباشد 

، بر  ( بستاف آنبا اهل ايليا )بيت المقدس و اطر رضی اهلل عنهدر عهدي كه عمر 
  :آزادي دينی و حرمت شعائر دينی شان تصريح گرديده و آمده است كه 

نی شان امان داد . ايشان را در نفسها ، اموال ، كليساها ، صليبها و ساير شعائر دي” 
يعنی در كليساهاي شان كسی حق سكونت را ندارد و نه ويران كرده ميشود و نه 
چيزي از آن و يا ساحة آن كاسته ميشود و نه به صليبهاي شان تعرض صورت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 144الخراج از ابويوسف ص/ـ  2
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ميگيرد. اموال شان مصون بوده با جبر و اكراه وادار به ترك دين خود نميگردند و به 
  1“نده نميشود هيچ يكی از ايشان ضرر رسا

)قرية در نزديكی درياي فرات( بسته “ عانات”در عهد نامة خالد بن وليد كه با اهل 
حق دارند كه بجز اوقات نماز در هر وقت ديگري ناقوس هاي ” است آمده است كه : 

 2“ شانرا بنوازند صليب هاي خود را در ايام عيد خود بيرون بكشند 
اند كه ميتو ل ذمهمسلمان ميباشد , اينكه آيا اهفقط يك قضية مورد اختالف فقهاء 

بد و معا ليساكمعابد جديدي در سرزمين اسالمی بسازند ؟ جماعتی از فقهاء اعمار 
وحة اي مفتين هجديدي را براي شان جائز دانسته اند و آنها ميتوانند كه در سرزم

  .امام مسلمانان معابد جديدي اعمار نمايندمسلمين به اجازة
همين  ههلل عنارضی  رحمة اهلل عليهه , عبيد ابن قاسم و شاگردان امام مالك و زيدي

 نظر اند 
شود لوم ميمع اگر چه اكثريت فقها و مذاهب اسالمی برخالف اين نظرند ولی چنان

 رن اولقدر  كه در تاريخ مسلمين مطابق همين نظريه عمل صورت گرفته است چنانچه
ه سكندريادر  وليساي )مار مرقس( هجري كليسا هايی در مصر اعمار گرديد . مانند ك

)شهري در  هجري اعمار گرديده و اولين كليسا در فسطاط 56ـ  39كه در سالهاي 
 .  ه شدهجري ساخت 68ـ  48مصر( در زمان واليت مسلمه بن مخلد در سال هاي 

نعتی چ مماد هياما در قريه ها و جاهاي كه از شهر هاي مسلمانان بحساب نمی آي
 ز سازيو با كليسا هاي خود را تجديد كرده و مطابق ضرورت اعماروجود نداردكه 

  172آن بپردازند ( 
 گوستاولوبون مينويسد :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (609ص 3)تاريخ طبري جـ 1

 (146)الخراج از ابو يوسف صـ 2

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


 www.eslahonline.net 244                                                             معاصر مسلمان یويژگيها

ر گ و دلی بزربا يهود و نصاري خي صلی اهلل عليه وسلممسامحه و گذشت محمد ” 
خصوص بق و نهايت بزرگواري بود , بحدي كه هيچ يك از پايه گذاران اديان ساب

 “ يت چنين گذشتی نكرده انديهوديت و نصران
 آزادي كار و كسب : 

د مانن امر غير مسلمين از آزادي كامل در كار و كسب برخوردار بوده و درين
 مسلمانان ميباشند . 

 می نويسد : “ آدم ميتز”
ا كار ر سب ودر شريعت اسالمی هيچ قانونی نيست كه در برابر اهل ذمه راه ك” 

ي د وافره سودمهاي راسخ مصروف كارهاي صنعتی بودببندد . آنها با آزادي كامل ق
  “اشتند ديز اشتغال آنها به كار صرافی , تجارت زمينداري و طبابت نبدست می آوردند ,

ند ميتواده نشاهل ذمه ميتواند كه وظائف حكومتی مقرر و فقط در مواردي شامل 
قضاء بين  , كه صبغة دينی آن غالب ميباشد . مانند رياست دولت فرماندة سپاه

 مسلمانان , رياست جمع آوري صدقات و غيره. 
قام به م واندحتی بعضی فقهاي مسلمان مانند ماوردي برين نظر اند كه ذمی ميت
ند ري ماننصا وزارت در بخش اجرايی برسد . و بالفعل در عصر عباسی ها شماري از

منصوب  رتهجري به مقام وزا 380و عيسی من نسطور در  369نصر بن هارون در 
 گرديدند .

ن يك نظرية غير آيا اين همه حقوق فقط بعنوااكنون اين سوال مطرح ميگردد كه :
چه  است ؟ ديدهقابل اجراء ميباشد كه در نصوص ذكر شده است ؟ يا بالفعل نافذ گر

 ؟  است تضميناتی را اين دين حنيف بخاطر وفاء به اين تعهدات ارائه كرده
 : ميفرمايد جل جاللهاهلل 

اي مؤمنان باشيد قيام كنندگان براي اهلل و گواهی دهندگان بانصاف . و باعث ” 

تقوا  نشود شما را دشمنی قومی بر آنكه انصاف نكنيد . عدل كنيد ، عدل نزديكتر به
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است . و بترسيد از اهلل ، هر آئينه اهلل خوب خبردار است به آنچه كه ميكنيد 

 (8المائده/)“
 

ام فی تمنحراااين از ناحية مبدأ و قانون است و در صورت بوجود آمدن هرگونه 
دكه خطاي ايجاد شده و ملت مسلمان آماده انعلماءافراد جامعة اسالمی اعم از حكام ,

 جامعة د كهم مملوء از شواهدي است كه نشان ميدهرا تصحيح كنند , تاريخ اسال
ن قوق شاحبه  اسالمی در حمايت اهل ذمه و حفاظت ايشان از هر نوع ظلم و دستبرد

 هميشه اقدام نموده اند . 
مانيكه ت . زص اسمشهور ترين حادثة ازين گونه داستان مرد قبطی با عمرو بن العا

 ستم !اران هزرگوده و گفت : من فرزند بپسر عمرو فرزند مرد قبطی را با تازيانه ز
 سلمينفة ممرد قبطی به مركز خالفت اسالمی آمده و مظلوميت خود را به خلي

 عرض كرد . 
ه را ازيانتد و خليفة مسلمانان با شنيدن شكايت او عمرو و پسرش را احضار ميكن

  بدست فرزند قبطی ميدهد و امر ميكند كه : ابن األكرمين را بزن !
جبين  بد براتا  رو را مخاطب قرار داده سخن هميشه زندة خود را می گويد كهو عم

 تاريخ ميدرخشد :
را آزاد  آنها ن شاناز چه زمانی مردم را غالمان خود ساخته ايد در حاليكه مادرا” 

 “ بدنيا آورده اند 
ار فش قركدر  اگر مرد قبطی اين را درك نكرده بود كه عدالت اسالمی حق او را

 شد . تقبل نميهرگز تكليف اين سفر طوالنی از مصر به مدينة منوره را مدهد ,مي
چنين بود كه خليفة اموي وليد بن عبدالملك كليساي يوحنا را حادثة ديگري

مصادره نمود و با مسجد اموي يكجا ساخت . زمانی عمر بن عبدالعزيز خليفه شد , 
دالعزيز به والی خود نوشت كه آن نصاري ازين بابت بوي شكايت كردند . عمر بن عب

قسمتی كه به مسجد عالوه شده است دوباره به نصاري داده شود . ولی آنها با والی 
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 1منطقه به اين فيصله رضايت دادند كه عوض آنرا برايشان بدهد . 
ة خليف ليكهدر حا رضی اهلل عنهداستان ديگري كه خيلی مشهور است , چون علی 

مين ضی مسله قابرانی در مورد زره اش دعوي كرد ، اين دعوي مسلمين بود با مرد نص
 پيش شد .  رضی اهلل عنهشريح 

نه به  ام و روختهفگفت : اين زره مال من است زيرا من آنرا نه  رضی اهلل عنهعلی 
 كسی بخشيده ام نصرانی گفت : اين زره مال منست . 

اثبات ملكيت  ليلی برايآيا دآورده و گفت : رضی اهلل عنهقاضی روي بطرف علی 
 خود داري ؟ 

 گفت : دليل و گواهی ندارم   رضی اهلل عنهعلی 
 پس قاضی به نفع نصرانی حكم كرده و زره را به وي سپرد . 

ن ه ايمرد نصرانی چند قدمی برداشت , ولی برگشت و گفت گواهی ميدهم ك
 احكام از انبياء ميباشد و كلمة شهادت را بر زبان آورده و گفت :

يا امير المؤمنين اين زره مال تو است زمانيكه بسوي صفين می رفتی من به دنبال 
 2لشكر روان بودم و اين زره از شتري كه بر آن سوار بودي پايين افتيد . 

وفاي  سانيدبت رثاينها نمونه ها وگواهی نامه هاي بودكه تاريخ مسلمين آنرا به 
 دند نشان ميدهد . مسلمين را در عهدي كه با اهل ذمه بسته بو

 واجبات اهل ذمه : 
 واجبات اهل ذمه در موارد ذيل خالصه ميشود :

 يشانرا تشكيلاخراج و تكسهاي تجارتی , كه اينها وجائب مالی ـ اداي جزيه , 1
 ميدهد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (172ـ 171)فتوح البلدانـ  1

 (5ـ  4:  8)البدايه و النهايه ـ  2
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 . اشندـ در معامالت مدنی به احكام و قانون اسالمی التزام داشته ب 2
 ترام بگذارند . ـ شعائر اسالمی مسلمانان را اح 3

 و اينك به شرح و توضيح اين نكات توجه بفرماييد :
 جزيه و خراج : 

ادر و ق جزيه عبارت از مقدار كوچك باز پرداخت مالی است كه مردان بالغ
 د . و افراد ناتوان از آن معاف انمكلف به اداي آن ميباشند و فقراء

 س شانسترديگردد كه در و خراج عبارت از تكس مالی است كه بر زمينی الزم م
راج خزيه و ين جباقی ميماند و تعين مقدار آن به امام مسلمين مربوط است . فرق ب

ايد رت باينست كه جزيه با مسلمان شدن شخص ساقط ميشود اما خراج در هر صو
 اداء گردد . 

ت حاصال عشر عالوه بر آن اگر ذمی به دين خود باقی ماند بايد عشر و يا نصف
 را بپردازد .  زمين خود

د و يگردپس خراج بمثابة تكسی است كه امروز بر ملكيت هاي عقاري الزم م
 عشر عبارت از تكس حاصالت زراعی ميباشد . 

ت پيش صومخامروز وسايل ارتباط جمعی كه با اسالم و مسلمين از در دشمنی و 
ين را مسلم را غيآمد ميكنند چهرة تمام اصطالحات فقه اسالمی را كه روابط مسلمين ب

دم به مر ت نادرسترا به صور“ جزيه”و “ ذمه”تنظيم ميكند تشويه نموده كلماتی مانند 
فيت ل معار بددبازگويی ميكنند . درحاليكه جزيه فقط عوض مالی است كه غير مسلمين 

 د . ميباش ميپردازند . در حاليكه اين وظيفه بر مسلمين واجب“ خدمت عسكري”از 
 اينها ساقط ميگردد :  جزيه در دو صورت از

ـ در صورتيكه مسلمانان از حمايت اهل ذمه ناتوان گردند چنانچه زمانيكه براي  1
خبر رسيد كه جماعت بزرگی رومی ها در شام جمع شده قصد  رضی اهلل عنهابو عبيده 
دارد , فرماندهان ارتش خود را امر كرد تا جزية مردم واليت حلب در شام را بر حمله را 
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مسترد نمايد و برايشان گفت ما اموال تانرا برايتان مسترد كرديم زيرا چنانچه  ايشان
آگاهی داريدكه امپراتور روم لشكر بزرگی تهيه كرده است و شما شرط گذاشته بوديد 

ما را نصرت داد , ما بر همان شروط با شما باقی  جل جاللهكه از شما دفاع كنيم, اگر اهلل 
  “خواهيم ماند

نند , كتراك م اشصورتيكه اهل ذمه با مسلمانان در دفاع از سرزمين اسالدومـ  در 
كيه ي انطارانی هاكه از نص“ جراجمه”با جماعتی از  رضی اهلل عنهچنانچه ابو عبيده 

مين اي مسلا بربودند برين شرط صلح كرد كه پشتيبان مسلمانان بوده احوال دشمن ر
 “ ه نميشود برسانند كه درين صورت از ايشان جزيه گرفت

 مانانمسل در تاريخ اسالمی مثالهاي زيادي وجود دارد كه اهل ذمه با لشكر
يه ديل جزان بشمساعدت كرده اند و يا عمال در جنگ اشتراك نموده اند و اين عمل 

 قرار گرفته است . 
 پابندي به قوانين اسالمي : 

هان ر جد اين قضية است كه هر انسان بافكر و دانش آنرا درك ميكند زيرا
دم آن ز مراامروزي هر كشوري داراي قوانينی است كه بيانگر خواسته هاي قشري 

تابع  روسيه ندانبوده و تمام شهروندان آن تابع آن قوانين ميباشند . چنانچه شهرو
 .اشد قوانين كمونستی و باشندگان امريكا تابع قوانين سرمايه داري ميب

ده اند . شنا شآآن  است كه تا امروز مردم با باوجود آن اسالم پيشرفته ترين نظامی
فق ود وخزيرا اسالم براي غير مسلمين اجازه داده است كه در قضاياي شخصی 

 شريعت خود عمل كرده و در برابر قضات دين خود جوابده باشند . 
می “ جريتمدن اسالمی در قرن چهارم ه” در كتابش “ آدم ميتز”مؤرخ غربی 

 نويسد : 
كه شريعت اسالمی به مسلمين اختصاص داشته دولت اسالمی پيروان از آنجايي” 

و قرار معلوماتی كه داريم اديان ديگر را با محاكم خاص خود شان واگذار كرده بود ,

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
249 

اين محاكم مربوط كليسا ها بوده و رؤساي آن رهبران روحانی آنها بودند كه در مقام 
دواج را از طريق اين محاكم انجام قضات بزرگ قرار داشتند آنها نه تنها مسايل از

ميدادند بلكه مسايل ميراث و اكثر منازعاتی كه مخصوص مسيحيان بوده و ارتباطی با 
دولت نداشت از همين طريق حل و فصل ميكردند اما در ساير مسايل شخصی و 

 اجتماعی بايد تابع قوانين دولت باشند . 
 احترام مشاعر مسلمانان : 

ه داشت نظر ة اسالمی بايد عواطف و كرامت مسلمين را درغير مسلمين در جامع
 حيثيت دولت اسالمی را خدشه دار نسازند . 

راّن ، فذكر النصْلسًلمَل اعن غُرفة بن اْلارث أنه مرَّ بنصراّن من أهل مصر فدعاه إ» 
قد ال: سل إليه، فقص، فأر لعااالنب  صلى هللا عليه وسل م، فتناوله، فرفع ذلك إَل عمرو بن 
يُؤذوَن ف  اثيق على أنواملو  هودأعطيناهم العهد، فقال غُرفة: معاذ هللا أن نكون أعطيناهم الع

بدا ْلم، وأن َّل  وَن فيها مام يقولسههللا ورسوله، إَّنا أعطيناهم على أن ُُيَلَّى بينهم وبي كنائِ 
توَن، بي أحكامهم إَّل أن َينهم و يب ىوأن ُُيَلَّ  ُُنَمِ لَُهم ما َّل طاقة ْلم به، وأن نقاتَِل ِمْن َورائِهم،

 اّن()املعجم للطب «  .فنحكم بينهم با أنزل هللا، فقال عمرو: صدق

روايت است كه او بر مردي از نصرانی ها در  رضی اهلل عنهابن الحارث  از غرفة
 صلی اهلل عليه وسلممصر گذشت و او را به سوي اسالم دعوت كرد . آنمرد رسول اهلل 

خنان ناشايستة ياد كرد و عرفه او را مجازات كرد . اين امر به عمرو بن العاص را با س
)در آنزمان امير مصر بود ( خبر داده شد . عمرو گفت : ما با آنها عهد و پيمان نموده و 
آنها را امان داده ايم ! غرفة گفت : به اهلل پناه ميبرم از اينكه آنها را چنان امان داده باشيم 

ا دشنام دادن به اهلل و رسول او ما را اذيت كنند !! بلكه ما آنها را به اين امر امان كه آنها ب
داده ايم كه آنها را با كليساهاي شان آزاد بگذاريم و آنها را به كاري باالتر از طاقت 
شان نگماريم و در دفاع از آنها بجنگيم و آنها را با احكام دين شان بگذاريم و اگر نزد 

كمی آمدند مطابق كتاب اهلل بر ايشان حكم كنيم . عمرو گفت : راست ما بخاطر ح
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 “ميگويی 
 

 شبهات و اعتراضهاي بيمورد
ولت دن در سلميمعلی الرغم تسامح و عدالت بيمانند اسالم را در معامله با غير 

 د كردهضوع ايجادشمنان اسالم و مخصوصا مستشرقين شبهاتی را حول اين مواسالمی ,
می عت اسالا شريكه مسلمانان در يكی از سرزمين هاي اسالمی ميكوشند تو هر زمانی 

كن است ونه ممه چگرا تطبيق كنند , صدا هاي از اينجا و آنجا بلند شده و ميپرسند ك
 كه شريعت اسالمی بر غير مسلمانان تطبيق گردد ؟ 

 م درآيا ممكن است كه يك بخش شهروندان يك كشور بحيث اتباع درجه دو
 د شان بحساب آيند ؟ وطن خو

 مهمترين اعتراضاتی را كه بلند ميكنند ازين قرار است : 
 ـ  در مورد جزيه : 1

آن  رداختپن از غير مسلمين بايد جزيه بپردازند در حاليكه مسلمانا”ميگويند : 
 “ معاف اند 

در درسهاي قبل بيان نموديم كه آنها جزيه را در مقابل دو فريضة می پردازند كه بر 
سلمانان فرض ميباشد كه عبارت از جهاد و فريضة زكات است . و جزيه فقط از م

كسانی گرفته ميشود كه توانايی جنگ را دارند . آنها در مقابل پرداخت جزيه از حمايت 
ديه اردوي اسالمی برخوردار ميشوند . و اگر مسلمانان از حمايت آنها ناتوان بود , جزية تأ

رد ميگردد . همچنان اگر آنها در دفاع از سرزمين اسالمی شده دوباره به ايشان مست
شركت كردند و يا خدماتی را به لشكر مسلمين تقديم نمودند از پرداخت آن معاف 
ميگردند . عالوه بر آن اگر آنها اصرار بورزند كه نميخواهند با پرداخت جزيه يكنوع 

ريحه دار ميسازد حاكم تمايز با مسلمانان داشته باشند و اين اسم عواطف شانرا ج
مسلمانان ميتواند كه بر ايشان تكسی معادل زكات مقرر كند كه مسلمانان مكلف به اداي 
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 1آن ميباشد 
 رضیر ه عمهمچنان ضروري نيست كه اين تكس را بنام جزيه ياد نماييم چنانچ

نی اي بهصرانی ناز  درين كار مسميات را معتبر دانسته نه اسم را و جزيه را اهلل عنه
 تغلب بنام صدقه اخذ نمود .

 گردن اهل ذمه :  زدنـ مهر  2
ه مهر هل ذماهاي اعتراض ديگري را كه بلند ميكنند ، اينست كه مسلمانان به گردن

 ميزدند كه درين كار تذليل و اهانت زيادي متوجه آنها ميشود . 
زنطين يري براتوتوضيح مسأله ازين قرار است كه ؛ اين شيوه را مسلمانان از امپ

يه را كه جز سانیكاخذ نموده بودند . زيرا در آن زمان وسيلة ديگري كه براي شناخت 
 پرداخته اند وجود نداشت . 

الزم است كه گردنهاي شان ” توضيح نموده است كه :  رحمة اهلل عليهابويوسف 
  2“فقط در وقت جمع آوري جزيه مهر گرديده و بعد از آن مهر ها شكستانده شود 

ز بين اهانت و ا ة ديگري را استخدام نمود تا اين شبهة تذليلامروز ميتوان وسيل
 رفته و مصلحت همگانی تأمين گردد . 

 ـ لباسهاي اهل ذمه :  3
د بودن ذاشتهگروايت شده است كه ايشان بر اهل ذمه شرط  رضی اهلل عنهاز عمر 

كمر  اه ها يشان كه با مسلمين در لباس , پاپوش و زين اسپ خود مشابهت نكنند و بر
 هاي خود عاليمی نصب كنند كه آنها را از مسلمين جدا سازند . 

در  ربوطیور خهمچنان اين عملكرد به عمر بن عبدالعزيز نيز منسوب ميباشد دكت
 توضيح اين مسأله می نويسد : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  104ـ  98ص 1. فقه الزكاة ، دكتور يوسف القرضاوي جـ 1

 72الخراج از ابو يوسف ص /ـ 1
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اگر صحت و حقيقت اين اوامر صادر شده از سوي خليفة مسلمين را بپذيريم , به ”
نوع غباري به نظر نمی رسد . زيرا اين اقدامات در حقيقت نظر ما درين اوامر هيچ 

يك نوع تعين لباس در زندگی اجتماعی بود تا پيروان هر دين شناخته شوند , 
بخصوص در آن برهه از تاريخ كه كارتهاي شناسايی كه تعين جنسيت , دين و عمر 

سيلة در آن صورت ميگيرد , وجود نداشت . بنابرين لباس هاي مخصوص يگانه و
شناسايی دين افراد بود . و آنچنانكه يهود , نصاري و مجوس لباس هاي خاص خود را 

 1“ داشتند , عربهاي مسلمان نيز لباس مخصوص خود را ميپوشيدند . 
نين چخود را  اين موضوع را تحت مناقشه قرار داده نظر“ ترتون ” مؤرخ مشهور 

 ارائه ميكند :
لت ه سهورب بين بود كه تميز بين نصاري و عهدف از قوانين مربوط به لباس ا”

 “ بد در آن راه نمی ياصورت گيرد و اين امريست كه هيچ نوع شك و شبهة
بنا برين اهل ذمه در هر عصري در صورتيكه اين امر را اهانتی بخود تلقی ميكنند , 

به ميتوانند آنرا تغير دهند . زيرا اين موضوع در حقيقت وسيلة براي شناخت بوده و 
هيچ وجه سبب شكنجه و تعذيب بوده نميتواند . چنانچه در قراري كه بين مسلمانان و 

 98جراجمه )مسيحيانی كه در مناطق كوهستانی شام زندگی داشتند( در سال 
  2صورت گرفت تذكر يافته بود كه آنها ميتوانند لباس مسلمانانرا بپوشند. ه

 مواالت با اهل كتاب : 

 ند . نصوص قرآنكريم را به صورت نادرست فهميده اشماري از مسلمانان 
 (28)آل عمران/ چ  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ چ
 “بايد نگيرند مؤمنان كافران را دوستان بغير مؤمنان” 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلسالم و اهل الذمهـ 1

 161ـ فتوح البلدان از بالذري /2
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  چ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ   ڻ  ں  ں چ

 (144النساء/)
 “اي مؤمنان مگيريد كافران را دوست به جز مسلمانان ” 

  چ  ڤ  ڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

 (51)المائده/
ت د دوسن خواي مؤمنان مگيريد يهود و نصارا را دوستان ، بعض آنها در ميا”

و هر  است ، يشانايكديگر اند ، و كسی از شما كه دوستی دارد با ايشان ، پس او از 
 “ظالم را آئينه اهلل هدايت نميكند قوم 

رگونه روابط و قطع ه به نظر آنها اين نصوص مسلمانان را به سوي برخورد زشت ,
و در  داشته ندگیبدبينی با غير مسلمين فرا ميخواند . اگرچه آنها در دار اسالم ز

 دوستی با مسلمانان صادق و مخلص باشند . 
 دكتور قرضاوي درين مورد می نويسد : 

رد شده اب واهل كتاامبر عليه السالم در مورد مواالت با ممنوعيتی كه از سوي پي» 
يد و شعائر دينی عقااست عبارت از مواالت با آنها بحيث يك جماعت متمايز با دين ,

مت اقط با ان فشان ميباشد نه بحيث همسايه و هموطن . ضروري اينست كه والء مسلم
نميدهد  اجازه ضعیدينی و و اسالمی باشد نه با جماعت و امت ديگري . البته هيچ نظام

 ية آن زندگیخود را بعوض نظامی كه منسوب به آن بوده و در ساكه اتباعش والء
 ميكند , به جماعت و نظام ديگري تقديم كند . 

مواالتی كه در آيات فوق الذكر از آن نهی شده است عبارت از دوستی كسانی 
و رسول وي دشمنی ميكنند و در  جل جاللهاست كه به مسلمانان اذيت رسانده با اهلل 

برابر مسلمانان موقف خصمانه اتخاذ كرده با مسلمين ميجنگند و آنها را از ديار شان 
اخراج ميكنند و يا درين راستا با ديگران به معاونت و همكاري می پردازند ، پس 

باح مواالت و دوستی با اين گروه حرام ميباشد . اسالم ازدواج را با زنان اهل كتاب م
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قرار داده است و ميدانيم كه حيات زنا شوهري بايد بر اساس دوستی , مؤدت وسكون 
برپا گردد . اين امر نشان ميدهد كه مسلمان ميتواند كه با غير مسلمان دوستی داشته 

 باشد و هيچ حرجی در آن به نظر نميرسد . 
 یوستزيرا چگونه ممكن است كه انسان با همسرش كه از اهل كتاب است د

ه و ساير اقرباي خالنداشته باشد ؟ و چگونه ممكن است كه پسر آنها با مادر كالن ,
 «مادر خود دوستی نداشته باشد . 

زيده ی برگاله بطور خالصه ميتوان عرض كرد كه ؛ اسالم , اين دين هميشه جاويد
ين , ت دظر داشندر  ترين قوانين و شريعتی را تقديم انسان نموده و كرامت او را بدون

 عقيده , رنگ و زبانش به بلند ترين مقام رسانده است . 
رامت كه به ندازانسانيت در گذشته و حال هيچ نظامی را سراغ ندارد كه تا اين ا

 انسانی اعتراف كرده باشد و در آينده نيز نخواهد ديد . 
وم , ب مذمتعص اگر امتهاي موجود در جهان را با ديد دقت مطالعه كنيم چيزي جز

آنها  مشاعر ال وقد و كينة مدفون در سينه ها و فاشيزم نمی بينيم كه رهنماي افعح
 قرار گرفته است . 

افت و در يتداد ا امهتمدن اسالمی دها قرن بر پا بود و ساحة نفوذ آن به تمام قاره 
عار شان ش قلب ساية آن اقوام مختلف در كنار هم بسر برده و تمام آنها از اعماق

 ري و كرامت انسانی را بلند می كردند . وحدت جنس بش
مام تد و اما امروز كه تمدن سرمايه داري و كمونستی بر جهان حكومت ميكن

 ند ؟ اشته كشور ها در مدار اين دو نظريه می چرخند چه ارمغانی براي بشر دا
قط كه ف ساتیآنها چيزي جز شعار هاي بظاهر زيبا و پيمان هاي فريبنده و مؤس

 تقديم بشريت نكرده اند . بر آن نهاده شده است , اسم انسانی
رار جاز قمم و اما اگر به عملكرد آن ها بنگريم چيزي جز گروه گرايی تأييد ظل

 دادن تجاوز و محروميتها به نظر نميرسد . 
جنگهاي خانمان سوزي كه بين انگليس و فرانسه صورت گرفت و جنگهايی كه 
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ط بخاطر غلبة يك نژاد بر نژاد ديگر , كسب مصالح فقبين فرانسه و آلمان واقع شد ,
 بيشتر مادي و به استعمار كشاندن ديگران بود 

ن شيطا راه جنگهاي جهانی كه درد و سوز آنرا بشريت مظلوم متحمل شد فقط در
عبد مو در پی همان وسوسه هاي شيطانی صورت گرفت كه در ذهن سردمداران 

   .اشد يی بر ساير نژاد ها برتر ميبشيطان القا گرديده بود كه جنس آريا
ل تذلي نظورمحمالت وحشيانة صليبی كه دولتهاي اروپايی طرح ريزي كرده و به 
 ار غيرن شعجهان اسالم و اشغال سرزمينهاي شان صورت براه انداختند ، تحت اي

 انسانی صورت گرفت كه : 
جنس  ه اينهد كوانميخ جل جاللهصغير و كبير آنها را بقتل برسانيد زيرا اهلل ”

 “ ملعون زندگی كند
تيجة در ن ختنددسايسی را كه جهان غرب به منظور تقسيم دولت عثمانی براه اندا
عين وم طامحلق آن دولت اسالمی سقوط كرده و ميراث آن بمثابة لقمه هاي گوارا در

ن ا اكنوترا  فرو رفت و اين دولتهاي كوچك تلخی تجزيه ، استعمار و تعصب نژادي
 اس ميكنند .احس

لمان ان مسثر شاستالين بخاطر استحكام نظام كمونستی سی ميليون انسانرا كه اك
نگاه ر قربابآن  بود بقتل رساند , يوگوسالويا كه جديدا عرض وجود كرد , تهدابهاي

يسا نام كلان بيك ميليون مسلمان گذاشته شد . در الجزاير يك و نيم ميليون مسلم
ی قبر ها د و حتساندنتمام مسلمانان را در محاكم تفتيش بقتل رذبح شدند , در اسپانيا 

 را باز نموده و استخوانهاي مسلمانان را سوختاند . 
مه م اداهنوز هدر حبشه از سی سال به اين طرف مذابح مسلمانان آغاز گرديده و 

 دارد .
ملت فلسطين بعد از گذشت نيم قرن هنوز هم از سرزمين آبايی شان آواره و در 
حال هجرت بسر ميبرند و گرفتار يك دسيسة مشترك صليبی و صهيونی ميباشند كه 
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تحت سرپرستی دولتهاي متمدن!! و بخاطر نابودي يك ملت مسلمان براه انداخته شده 
 است !!

ميبينيم  اري راف باگر به تاريخ تمام كشورها مراجعه كنيم ، حوادث غم انگيز و تأس
ر تی كشوحست و اقومی ، نژاد پرستی ، و زبانی بوده كه يگانه علت آن فقط تعصبهاي 

قتل و  اند . يختهرهاي نصرانی ، تلخی آن زهري را چشيده اند كه بحلقوم ملتهاي ديگر 
 ا توسطنت هكشتار يهوديان در كشورهاي صليبی ، شكنجه ها و كشتار هاي پروتستا

 ... ونت وتستاكاتوليكها ، قتل و غارت كاتوليكها در كشور هاي پيرو مذهب پر
ين معه اه جاكتمام اين حوادث بيانگر فساد بنياد هاي اخالقی و مدنی اي است 

وتر ارتين لم” ن كشورها بر اساس آن بناء يافته است . حتی بزرگترين مصلح دينی شا
يتواند مر كسی هكشيد و هر قدر ميتوانيد آنها را ب” به پيروان خود دستور ميداد كه : “ 

 “ ند ی نكورشی را ذبح كند ، خفه نمايد ، و بكشد بايد كوتاهاين دهقانان ش
 مؤرخ معروف ميگويد : “ بريفوليت”

د ، ده انمؤرخين تعداد كسانی را كه بدست مسيحيت در اروپا به قتل رسي” 
 !!“ حداقل هشت ميليون و حد اكثر پانزده ميليون تخمين كرده اند 

 اكنينسداد نيم كه بدانيم كه تعو بزرگی و دهشت اين رقم را زمانی درك ميك
 اروپا در آن روزگار به مراتب كمتر از تعداد كنونی آن بود .

ه كردند ی آوماين قاتلين و جنايتكاران سند جواز اعمال خود را از نصی بدست 
آنرا  تونهايسنيد ، معابد شانرا ويران ك” در تورات تحريف شده آمده است و ميگويد : 

 “بسوزانيد  ر آنراود داوير آنرا و تمام مردان ، زنان و اطفال موجآتش بزنيد ، تمام تص
 اينست تمدن ديگران در گذشته و حال !!

متهم به  اده ودرار با وجود آن مسلمانان را در هرگوشه و كنار مورد طعن و تجاوز ق
كومت اد حتعصب دينی ميسازند و اگر جماعتی از مسلمانان كوششی را براي ايج

دهاي ف فريار طربيق شريعت اسالم در سرزمين شان براه اندازند ، از هاسالمی و تط
 !!گيرند برا  شيطانی شان بلند شده و ميگويند : مردم بايد جلو تروريزم اسالمی
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يدين يا ب ودان و اين ادعاي كاذب و شيطانی شان از سوي تعدادي از مسلمانان نا
 :ند كه يگويشخوار گرفته و متصديق گرديده و مقوله هاي دشمنان اسالم را به ن

 شريعت اسالمی صالحيت تطبيق در شرايط امروزي را ندارد !! 
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 :ويژگی هژدهم 

 
 به نيكي امر و از بدي نهي ميكند 

 
 ميفرمايند :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

يُّوَن َوَأْصَحاٌب َيَُْخُذوَن تِِه َحَوارِ أُمَّ  نْ اَن لَُه مِ  كَ ِإَّلَّ  َما ِمْن نَِبٍ  بَ َعثَُه اَّللَُّ ِف أُمٍَّة قَ ْبِلي» 
ا ََّل يَ ْفَعلُوَن َويَ ْفَعلُوَن َما ََّل لُوٌف يَ ُقولُوَن مَ ْعِدِهْم خُ ْن ب َ مِ ُف ِبُسنَّتِِه َويَ ْقَتُدوَن َِبَْمرِِه ُثَّ إِن ََّها ََتْلُ 

ِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلبِِه ِلَسانِِه فَ ُهَو ُمؤْ بِ  َهَدُهمْ  َجاَمنْ يُ ْؤَمُروَن فََمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن وَ 
 « ْرَدٍل ةُ خَ بَّ حَ فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َورَاَء ذَِلَك ِمْن اْْلِميَاِن 

رضی هللا سعود معبدهللا بن  سلم عنيح م)صح                                                            
 ( عنه

ول حيادي زهمان قضاياي مهم اسالمی را در بردارد كه جدال اين حديث صحيح 
وجوب امر  آن در جريان است . قضية واجب فرد مسلمان ، ضرورت كار اجتماعی ،

 غيره  وا قلب ده ببالمعروف و نهی عن المنكر ، مجاهده با دست و زبان ، معناي مجاه
ح توضي ه وداشت اين قضاياي است كه بايد در مورد هركدام آنها توقف كوتاهی

يا ين قضااكه  مناسبی براي حل مشكالت و شرح آن داشته باشيم و نظريات كسانی را
 را از جوانب مختلف مينگرند بررسی نماييم .
 قضيۀ امر بالمعروف و نهي عن المنكر:

ه دو ت ، بته اسبعهدة امت اسالمی گذاش جل جاللهوظيفه و مسئوليتی را كه اهلل 
 . ز منكرانهی  : يكی دعوت بسوي خير و ديگري امر به معروف واصطالح ناميده است 
 ه وسلم عليلی اهللصروايت كرده است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهامام ابوجعفر باقر 

آن و وي قراز پير و فرمود : خير عبارت“ ولتكن منكم....” اين آيت را تالوت نمود كه 
 “ ( است صلی اهلل عليه وسلمسنت من )رسول اهلل 
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 رورتبا اين تفسير معناي آيت چنين ميشود كه موجوديت چنان جماعتی ض
يی رهنما ي ازاست كه بخاطر نشر اسالم و تطبيق آن كوشيده و مردم را بسوي پيرو

 هاي قرآن وسنت دعوت نمايد . 
ينجا يباشد درم“ امر به معروف و نهی از بدي ” اصطالح ديگر آن كه عبارت از 

 ميباشد . موضوع مورد بحث ما 
  :نويسد مي“ ديناحياي علوم ال” در كتاب ارزشمندش  رحمة اهلل عليهامام غزالی 

خاطر كه ب امربالمعروف و نهی عن المنكر ستون بزرگ دين و مسئوليتی است” 
لم و عمل ود و عده شاداي آن انبياء عليهم السالم مبعوث شده اند و اگر بساط آن برچي

ام اللت عو ض ت معطل گرديده و گمراهیبه آن مورد اهمال قرار گيرد ، وظيفة نبو
اين  ويشوند مالك هميگردد . جهالت و فساد دامنگر همه گرديده و بالد ويران و عباد 

 “ هالكت را فقط در روز آخرت احساس خواهند كرد 
 د :فرمايمي سلموصلی اهلل عليه در توصيف پيامبر گرامی اش محمد  جل جاللهاهلل 
  هلل عليه وسلمصلی ا9 جل جاللهصلی اهلل عليه وسلم 

 9  (/157األعراف) 
 “ايشان را)مردم را( به نيكی امر و از بدي منع ميكند  ” 

رفته گرار قبدوش امت  صلی اهلل عليه وسلماين مسئوليت بعد از وفات پيامبر 
 است : 

هاي  بكار يكنيدشما بهترين امتی هستيد كه بيرون شده ايد براي مردم ، امر م” 

 (110آل عمران/)“پسنديده و نهی ميكنيد از كار هاي ناپسند 
 

ی . اضاف وفلی نالبته قيام به اين مسئوليت يك عبادت واجبی ميباشد نه يك عمل 
ن تيميه مام اباد و دانآنرا يك فريضة عينی مي رحمة اهلل عليهچنانچه امام محمد عبده 

 آنرا يك فريضة كفايی بحساب می آورد .  رحمة اهلل عليه
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 امام شوكانی در تفسير فتح القدير مينويسد :
ز صلی اانی و فرضيت آن به كتاب و سنت ثابت بوده و از بزرگترين واجبات دي” 

 ه نظامست كااصول آن و ركنی از اركان محكم اسالم ميباشد و بوسيلة همين عمل 
 “ گرديده و عزت سربلندي نصبيش ميگردد  اسالم مكمل

ست كه رور ا، ض زمانيكه امر بالمعروف و نهی عن المنكر اين همه اهميت را دارد
 ود ؟نی ميشي ديجوهر و اصل آنرا بدانيم و بفهميم كه اين موضوع شامل كدام بخشها

 متفكر اسالم شهيد عبدالقادر عوده ميگويد : 
ه آن بسالمی اشامل تمام اموري ميشو كه شريعت امر به معروف و نهی از بدي ” 

م هی تمانانب امر نموده است ويا فعل آنرا براي مردم مستحب دانسته است و در ج
 “  است افعال و عقايدي را در بر ميگيرد كه شريعت اسالم آنرا نهی نموده

 د . د دارن خوامر بالمعروف و نهی عن المنكر در حقيقت دو گونه عمل را در ضم
 يكی عمل دعوت و فراخوانی . 
 ديگري عمل تربيت و تنظيم .

 ه اوالًلی كاين دو بخش به صورت طبيعی يكی بعد ديگري قرار ميگيرد ، به شك
ن كه اي سانیمردم بسوي اسالم و پذيرفتن دين الهی دعوت ميشوند و بعد از آن ك

 دعوت را پذيرفته اند تحت تربيت قرار گرفته و تنظيم ميگردند . 
،  يباشدمكرد وفقيت دعوت و يا برعكس ناكامی آن مربوط به همين دو گونه عملم

يت به ترب يعنی اگر تنظيم به صورت مستحكم و اصولی صورت گرفته و قبل از آن
ير غ، در  مايدصورت درست انجام يابد ، كاروان دعوت راه فالح و پيشرفت را ميپي

 .آن ناكامی و نابودي مصير حتمی آن خواهد بود 
دارد  وجود تقيملذا بين دعوت و ارشاد و تنظيم و تربيت ارتباط قوي و پيوند مس

ت كه مكن اسنام به ترتيبی كه تنظيم و تربيت بدون دعوت اصالً موجوديت نمييابد و
 دعوت بدون تربيت و تنظيم به اهداف مشخص خود برسد . 

رند غير از كسانی همچنان بايد دانست كه كسانيكه تحت تربيت و تنظيم قرار ميگي
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اند كه مورد دعوت قرار ميگيرند ، يعنی كسانی دعوت ميشوند كه هنوز ايمان ندارند ، 
اما كسانيكه به اصل شريعت ايمان دارند بايد تحت تنظيم و تربيت قرار گيرند و بر امت 
اسالمی واجب است كه هر دو عمل را يكجا انجام دهند و به تعبير ديگر فريضة امر به 

 ف و نهی از منكر را در داخل و خارج امت اسالمی براه اندازند .معرو
و عملی را كه در خارج از امت براه می اندازد ، دعوت و ارشاد ناميده ميشود و 

 1عملی را كه در داخل امت انجام ميدهد بنام تربيت و تنظيم مسمی ميباشد .
 ميفرمايد : جل جاللهاهلل 

 

ه كار يد، باشده  شما بهترين امتى هستيد كه )براى اصالح جوامع انسانى(پديدار” 
ه اهلل ، و ب اريدشايسته و پسنديده فرمان می دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمی د

 “ايمان می آوريد

 سالمیامت د ايعنی امر به نيكی و نهی از بدي يك عمل دعوتی ميباشد و افرا
 گر نفسايرا مكلف است كه آنرا در شخص خودش و بين مردم همزمان براه اندازد ز

يگران دتواند ه ميخود را ملزم به عمل معروف نكرده و از منكر دست بردار نشود چگون
 را امر و نهی كند .

م گواه ر مردتا ب م شما را امت وسط )معتدل ، ميانه و بهتر(و همچنين گردانيدي” 

 (143البقره/)“باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد
 

 .شهادت بر مردم بمعناي امر كردن به نيكی و نهی از بدي ميباشد 
بعضيها گمان ميكنند كه مسئوليت امر به نيكی و نهی از بدي ، يك عمل سياسی و 

اه بياندازد و با استفاده از قدرتی كه دارد شئون حكومتی بوده و حاكم وقت بايد آنرا بر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 497:1ـ التشريع الجنايی/ 1
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امت را بر اساس معروف تنظيم كرده و منكرات را ريشه كن كند . در حاليكه اين 
رسولش را امر نموده و  صلی اهلل عليه وسلمگمان درينجا هيچ موردي ندارد ، زيرا اهلل 

 ميفرمايد :
“  گزين يار كن و به نيكی امر نما و از جاهالن دوريجانب عفو را اخت” 

 ( 199)األعراف/
 

 ”ناي مان معكه درين آيت مباركه ذكر شده است ، در زبان عربی ه“ عرف”كلمة 
نازل  مكرمه ر مكةدرا افاده ميكند و اين آيت در سورة اعراف ميباشد كه “ امر معروف

لی صاهلل  سولرو  شده است . در آن زمان مسلمين هيچ گونه دولت و سلطنتی نداشتند
هلل واحد بادت او ع در برابر قومش قيام نموده و آنها را بسوي اسالم اهلل عليه وسلم

 عليه لی اهللصهلل ادعوت نموده و هرگونه آزار و اذيت آنها را متقبل گرديد تا آنكه 
در  لمليه وس عصلی اهللاجازة هجرت را برايشان داد . بعد از آنكه رسول اهلل  وسلم

كفار به  ركين وا مشب جل جاللهمی را تأسيس كرد ، در راه اهلل مدينة منوره دولت اسال
 جهاد و مقابله پرداخت .

دن شكميل تتا  از ابتداء صلی اهلل عليه وسلمبنابرين شرح ، عملكرد رسول اهلل 
 دعوت را ميتوان به سه مرحلة ذيل تقسيم نمود :

 .ربيت تو  يهـ دعوت و تبليغ مردم در هر مكان و زمان ممكن همراه با تزك 1
 ـ اقامة دولت اسالمی و تطبيق شريعت الهی . 2
  .ـ جهاد در راه اهلل بخاطر نشر دعوت اسالمی و اعالي كلمة اهلل 3

د كه ميباش “امر بالمعروف و نهی از منكر ” تمام اين مراحل سه گانه مشمول 
ه است كه ساختف ا مكلبه آن اقدام نموده و امت اسالم ر صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 .اين مسئوليت را بعهده گرفته و تا روز قيامت به آن ادامه بدهند 
 جانب سياسي امر به معروف و نهي از منكر :

 ميفرمايد :  صلی اهلل عليه وسلماهلل 
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 ند زكات را وو بده از رابرپا ميدارند نم آنانيكه اگر قدرت دهيم ايشانر را در زمين ،” 

كارها  انجام است امر كنند به كار نيك و نهی كنند از كار هاي بد و در اختيار اهلل

 (41الحج/)“
  

،  دارد عوتیمفهوم آيت اينست كه همچنان كه امر به معروف ونهی منكر جنبة د
طبيق تبه  جانب سياسی نيز دارد ، يعنی امت اسالمی و صاحبان امر آنها مكلف

داي اارد و درار قشريعت الهی بوده و اين مكلفيت بعنوان يك فريضة دينی بعهدة شان 
 اين مكلفيت از مهمترين و اساسی ترين مسئوليتهاي آنها ميباشد .

د و ميبخش میو از آنجاييكه اداي همين فريضه است كه دولت و امت را صبغة اسال
 باشد.از نمين مجستی و بی توجهی در آدر صف مسلمانان قرار ميدهد ، لذا كوچكترين س

 تري رازرگبحاكم مسلمان كه از قدرت و مكنت بيشتر برخوردار است و مسئوليت 
، بر امت  ردانيدگافذ بعهده دارد ، اگر مطابق شريعت الهی عمل نموده و احكام شرعی را ن
روف را مع ريقگر طاواجب است كه اوامر او را شنيده و در اطاعت از او بشتابند . اما 

ت ماي امر علترك نموده مرتكب منكرات گرديد و از شريعت الهی انحراف كرد ، اكث
مايند و قدام نااو  برين نظرند كه اهل حل وعقد )صاحبنظران امت ( حق دارند كه در خلع

 د .جنگنبحتی اگر در صورت ضرورت ميتوانند قيام مسلحانه نموده و بر ضد او 
الح يت اصسئولمالمی در هر مستوايی كه قرار دارند ، افراد مربوط به جامعة اس

 ر صورتدكه  جامعه و تقويم حاكم را در همان مستواي خود بدوش داشته و مكلفند
و با  شده بروز بينظمی در جامعه و قرار گرفتن منكر در جاي معروف دست بكار

 اصالح مفسده ها بپردازند . 
 :  ميفرمايند صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َما ِمْن َنِبٍ  بَ َعثَُه اَّللَُّ »   َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ رَُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ْمرِِه ُثَّ إِن ََّها أُمَّتِِه َحَوارِيُّوَن َوَأْصَحاٌب َيَُْخُذوَن ِبُسنَّتِِه َويَ ْقَتُدوَن َبَِ  ِف أُمٍَّة قَ ْبِلي ِإَّلَّ َكاَن لَُه ِمنْ 
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 ََتُْلُف ِمْن بَ ْعِدِهْم ُخلُوٌف يَ ُقولُوَن َما ََّل يَ ْفَعلُوَن َويَ ْفَعلُوَن َما ََّل يُ ْؤَمُروَن فََمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدهِ 
ٌن َولَْيَس َورَاَء ذَِلَك فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلبِِه فَ ُهَو ُمْؤمِ 

 )صحيح مسلم(« ِمْن اْْلِميَاِن َحبَّةُ َخْرَدٍل 
 ه وسلم عليلی اهللصروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود ” 

ينكه براي ات مگر ده اسدر امتهاي قبلی نفرستا جل جاللهفرمودند : هيچ پيامبري را اهلل 
شان  ز سنتابوده است كه به اوامر ايشان عمل كرده و ايشان اصحاب و حواريون 

جا ماند كه يشان بااز  پيروي ميكرده اند . بعد از ايشان بازمانده هاي ناخلف و ناصالحی
مر ه آن ابكه  ؛ چيزيكه ميگويند به آن عمل نميكنند و كارهايی را مرتكب ميشوند

بان در زگر با او  و مؤمن استنشده اند ، پس كسيكه با دست در مقابل آنها جهاد كرد ا
ؤمن است مرد او اد كبرابر شان جهاد كرد او مؤمن است و اگر با قلب در مقابل آنها جه

 “ در غير آن به اندازة يك دانة ارزن ايمان نميباشد 
سوي بی را سالمازمانيكه اين جانشينان گمراه بقدرت رسيده و بخواهند كه جامعة 

ر امت بورت و اندرزي نيز كارگر نيفتد ، در آنص انحراف بكشانند و هيچ نصيحت
 يند .ام نمااقد اسالمی واجب است كه مطابق ظروف و توانايی خود به تغيير دادن آن

 ولی چرا اين مسئوليت بدوش امت اسالمی گذاشته شده است ؟
 ميفرمايند : صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ُوا ُثَّ ََّل  َعَلى أَنْ  رُونَ ْقدِ اِصي ُثَّ ي َ ما ِمْن قَ ْوٍم يُ ْعَمُل فِيِهْم ِِبْلَمعَ » ُوا ِإَّلَّ يُوِشُك َأْن يُ َغْيِ   يُ َغْيِ 
ُ ِمْنهُ بِِعَقاٍب   ( عنهرضی هللاصديق كر الايب ب )سنن ابو داود ، عن« يَ ُعمَُّهْم اَّللَّ

 لی به تغيرارند ونرا ددر هيچ قومی معاصی و گناهان زياد نميشود و آنها توان تغير آ” 
ود گرفتار انب خجم از ايشان را به عذاب عا جل جاللهآن اقدام نميكنند ، مگر اينكه اهلل 

 “ ميكند  
اديم جات دنود ، بآن پندي را كه به ايشان داده شده  پس زمانيكه فراموش كردند” 

تار خت گرفاب سكسانی را كه منع ميكردند از كار بد و آنانيرا كه ستم كردند بعذ
ه منع آنچ كرديم به سبب فسقی كه ميكردند ، پس چون تكبر كردند از ترك كردن

 (166ـ  165راف/)األع“ كرده شدند از آن ، گفتيم ايشان را كه شويد بوزينگان ذليل
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ه ؛ نست كاز ين آيات و احاديث صحيح با تمام وضاحت معلوم ميشود ايآنچه 

ا و را باي اامت اسالمی بايد حكام و مسئولين را تحت مراقبت داشته و عملكرده
اي ئوليتهي مسمعيارهاي شرعی تحت محاسبه قرار دهند . اگر مسئولين امور در ادا

اقدام  يحت اونص ري داشت ، بهخود كه همانا امر به معروف و نهی از منكر است ، قصو
يرا زد . زپردانمايد و در صورتيكه خط انحراف را ترك نكرد به تقويم و خلع او ب

گران به دي مراهگمحيط فاسد سبب فاسد شدن مردم گرديده و اخالق انسانهاي نادان و 
 سرايت ميكند .

 گونه هاي مقاومت در برابر منكر:

 ملی(جهاد و مقابله با دست )اقدام عـ 1
 “فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ” 

ی تفاوتات مدر مورد اين موضوع بحثهاي زيادي صورت گرفته و فقهاي امت نظري
 را در شرح اين بخش حديث ارائه كرده اند . 

كر ر مناز جمله اينست كه جماعت و گروه مؤمن مسئوليت دارد كه به تغيي
ورت ورت ضرصدر  م نمايد و حتیپرداخته و با دست و استعمال قوت در ازالة آن اقدا

ث بوجود كت باعن حراستعمال سالح را نيز جايز دانسته اند . البته به اين شرط كه اي
 آمدن فتنه وضرر بزرگتر از آن منكر نشود .

 ـ اصالح با زبان )وعظ و نصيحت( 2
 “فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ” 

 ل اهللرسو دست ميباشد واصالح با زبان و دعوت مردم مقدم بر اصالح بوسيلة 
يشوند ، انع نممش ماقوامی را كه از ظالم ترسيده و او را از ظل صلی اهلل عليه وسلم

 محكوم به هالكت و فنا دانسته اند و ميفرمايند :
َسيِ ُد الشَُّهَداِء يَ ْوَم  صلی هللا عليه وسلمعن عبد هللا بن عب اس قال: قال رسول هللا »

)الطباّن ف «  بُن َعْبِد املُطَِّلِب ورَُجٌل قَاَم إَل إَِماٍم َجائٍِر اَمَرُه ونَ َهاُه فَ َقتَ لَهُ الِقيَاَمِة ََحَْزُة 
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 اْلوسط( 
 وسلم عليه ی اهللصلروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عباس ” 

ديگر  ست وفرمودند : سيد و سردار شهداء در روز قيامت حمزه بن عبدالمطلب ا
 مير ظالم اواو آن  يكندردي است كه در مقابل امام ظالم قيام كرده و او را امر و نهی مم

 “را به قتل ميرساند
 ـ جهاد با قلب : 3
 “فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ” 

ظر نا در صی بمجاهده و مقابله با منكر بوسيلة قلب به اين معناست كه اگر شخ
قابل ن در مزبا د ، نميتواند كه با دست وداشت ظروف و شرايطی كه در آن قرار دار

 .ايد منكر قيام كند ، در آنصورت قلباً بايد در برابر منكر مقاومت نم
تسليم  وتكانت اس البته مقاومت قلبی در برابر منكر به معناي انكار مجرد قلبی كه

يك  دودحبی از ر قلشدن را به دنبال دارد ، نميباشد ، بلكه معناي سخن اينست كه انكا
بين  وره رامفك احساس قلبی بيرون شده و به مفكورة متحرك و زندة مبدل گردد و اين

د و قصد نفر انر متافراد همفكر و همطراز خود پخش كند تا تمام كسانيكه قلبًا از منك
ل ا تشكيروتی قتغيير آنرا دارند ، دست به هم داده و در يك صف متحد جمع شوند و 

 .دام نمايند نكر اقمغير ع و صف آهنين بتوانند با دست و زبان به تداده و در پناه اين تجم
شكيل ی را تسالمد اند كه در هر زمان و مكانی جماعت ها و گروه هاي اهمين افرا

ند كه ساز ميدهند و هدف شان اينست كه تمام قوتهايی را در يك صف واحد منظم
اينها تمام  .دارند ا نن انجام آنرمعتقد به لزوم تغيير ميباشند اما به طور انفرادي توا

د می ا بوجوررگی قوتهاي بالفعل و بالقوة خود را جمع نموده و جريان قدرتمند و بز
 د . آورند و هر نوع منكر و مرتكبين آنرا از صحنة حيات جامعه ميرانن

 “و ليس وراء ذلك حبة خردل من إميان ”
تغيير منكر نميپردازد ، بنابرين حديث شريف ، قدرتمندي كه با دست خود به 

عالم و دانشمندي كه با زبان و دعوت خود در برابر منكر قيام نميكند ، و مردمی كه با 
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قلب خود اظهار برائت و تنفر از منكر نميكنند ، به اندازة يك دانة ارزن در قلب شان 
 ايمان وجود ندارد . 

ُوا ُثَّ  َعَلى أَنْ رُونَ ْقدِ ي َ  َما ِمْن قَ ْوٍم يُ ْعَمُل فِيِهْم ِِبْلَمَعاِصي ُثَّ »  ُوا ِإَّلَّ يُوِشُك ََّل  يُ َغْيِ   يُ َغْيِ 
ُ ِمْنهُ بِِعَقاٍب   )ابو داود(« َأْن يَ ُعمَُّهْم اَّللَّ

دارند  آنرا تغير هر امتی كه در آن معاصی و گناهان جاري ميباشند و آنها توان” 
انب خود جام از ب عا به عذاولی به تغير آن اقدام نميكنند ، زود است كه اهلل آنها ر

 “گرفتار كند
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 : ويژگی نزدهم

 
 توازن بين كارهاي فردي و عمل اجتماعي

 
 در بحث امر به معروف ونهی از منكر تذكر داديم كه :

 باشد م ميدر اصل وظيفة انبياء عليهم السال جل جاللهـ دعوت بسوي اهلل  1
كنيد و از  عبادت  راو يقيناً بسوي هر امتی پيامبري فرستاديم )با اين پيام (كه اهلل” 

 (36)النحل/         “طاغوت دوري گزينيد 
  
 ست . ارفته ار گـ اين مسئوليت بعد از ختم سلسلة رسالت بعهدة امت اسالمی قر 2
ده رك امر به نيكی امتی هستيد كه براي مردم بيرون آورده شده ايد ،شما بهترين ” 

 (110)آل عمران/“ و از منكر نهی ميكنيد 
 
  وجيبة هر مرد و زن مسلمان است . جل جاللهـ دعوت بسوي اهلل  3
ُْه بَِيِدهِ »  َتِطْع فَبَِقْلبِِه َوذَِلَك ِإْن َلْ يَسْ ْع فَبِِلَسانِِه فَ  يَْسَتطِ ْن لَْ  فَإِ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغْيِ 

 ( ه عنرضی هللا)صحيح مسلم عن أيب سعيد اْلدري « َأْضَعُف اْْلِميَاِن 
گر اهد و غير دهركسی از شما كه كار ناپسندي را ديد بايد آنرا بادست خود ت” 

ير دهد و نرا تغود آنميتوانست با زبان خود آنرا تغير دهد و اگر نميتوانست با قلب خ
 “ ضعيف ترين ايمان است  اين كار
را دارد ولی ظروف و شرايط  جل جاللهـ مسلمانی كه ارادة دعوت بسوي اهلل  4

برايش اجازه نميدهد كه با دست و زبان به تغيير منكر پرداخته و در ازالة آن اقدام 
نمايد ، در آنصورت به ضعيف ترين درجة ايمان پناه برده و با قلب خود به مجاهده و 

با منكر ميپردازد و چنانچه قبالً گفتيم اين نوع مجاهده به معناي انكار مجرد قلبی مقابله 
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و تسليم شدن به منكر نميباشد ، بلكه به اين معناست كه انكار قلبی خود را در قالب 
يك مفكورة زنده و متحرك تبارز داده و به قلوب افراد ديگر جامعه انتقال ميدهد تا 

با منكر دشمن هستند در حول آن جمع گرديده و يكی سبب تمام كسانی را كه قلباً 
ثبات و استقامت ديگري شوند و باالخره جريان و قوتی را تشكيل دهند كه بتوانند 

 بوسيلة آن در برابر منكر ايستادگی نمايند.
ن دف شاو ه اينها كسانی اند كه جماعت ها و احزاب اسالمی را تشكيل ميدهند

به  ند ولیيباشر هم قرار دهند كه خواستار تغيير منكر ماينست كه افرادي را كنا
ادي و قوت م شكيلتنهايی قدرت آنرا ندارند . اين افراد كنار هم قرار گرفته وبا ت

 معنوي بر منكر و اهل آن غالب ميشوند.
 اين مفهومی است كه در اين نداي الهی انعكاس يافته است :

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِالْ  نُكْم أُمَّ ئَِك هُ يَْنَهْوَن َعنِ ُروِف وَ َمعْ َوْلتَُكن م ِ  ُم اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمنَكِر ۚ َوأُولَٰ

 (104)آل عمران/
اي هكار  و به بايد كه از شما جماعتی باشد كه مردم را بسوي خير دعوت كرده” 

 “ د نيك امر و از بدي هاي نهی كند ، و اين گروه يقيناً رستگار هستن
 در تفسير اين آيت ميفرمايد : رحمة اهلل عليهعالمه ابن كثير 

ند ، ليت شوعهده دار اين مسئومقصد آيت اينست كه جماعتی از امت اسالمی ” 
تمام  وجيبة فه واگر چه امر دعوت بسوي اهلل و امر بالمعروف و نهی عن المنكر وظي

 “ افراد امت اسالم ميباشد 
د از ستنـ حركتهاي اسالمييكه در كشورهاي اسالمی مصروف كار و پيكار ه 5

ه يك نحصر بد مخو همين نكته آغاز يافته اند . بعضی ازين حركتها در وجود و اهداف
 ند. ا كار صروفممنطقه و كشور خاصی بوده و تعداد ديگري با ديدگاه و اهداف جهانی 

يعنی زمانيكه اوضاع امت اسالمی بوخامت رفته و در نتيجة آن وحدت امت اسالم 
متالشی گرديد ، دشمنان امت اسالمی از هر طرفی دست تعرض بسوي آن دراز كرده 
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ي شان مسلط گردانيد و ظلم و فساد به آخرين حد خود رسيد ، و حكام ظالمی را باال
در چنين شرايطی بود كه مردان با همت و ربانی امت اسالم قيام نموده و مسئوليت 

 مشقتبار برگشت امت به دين اسالم و اعادة بناء امت اسالمی را بعهده گرفتند .
ان مك زمان همين مردان بزرگ و با همت پيشتازان حركتهاي اسالمی در هر

 ميباشند .
ه و ـ در عصر حاضر كه امت اسالمی شخصيت اصيل خود را از دست داد 6

مت ادشمنان اسالم از هر سو دست تعرض بسوي آن دراز كرده است ، وحدت 
حكام ست ، اامده اسالمی از بين رفته و سرزمينهاي شان به اشغال استعمار گران درآ

بجاي  ويده اعی و اقتصادي شان بيرون گردشريعت اسالمی از محيط سياسی ، اجتم
 آن قوانين وارداتی و بيگانه جاسازي گرديده است ...

 ر هايكشو در چنين شرايطی بوده كه حركتهاي اسالمی دست به كار شدند و در
 به“ ی ماعت اسالمج” قيام نمود و در شبة قارة هند “ اخوان المسلمين ” عربی حركت 

در “ شومیما” در تركيه بوجود آمد و حزب “ رفاه ”فعاليت آغاز نمود و حزب 
و با يكی  گرديد يجاداندونيزيا قيام نمود . عالوه بر آنها احزاب و گروه هاي ديگري ا

 ازين حركتهاي بزرگ اسالمی رابطة فكري و تنظيمی برقرار نمود . 
 تهايام قوة تمـ اين حركتهاي اسالمی با مقاومت خيلی شديد و برخورد وحشيان 7

قوا  عادلتمختلف فكري مواجه گرديد . درين برخوردهايی كه صورت گرفت اصالً 
ند ر داشتقرا بين دو طرف وجود نداشت ، زيرا در يكطرف جوانان فداكار و معصومی

 دند كهه بوكه هيچگونه قوت مادي نداشتند و در جانب ديگر طاغوتهايی صف كشيد
ر داشتند و اختيا ا درتناك ترين زندانها ربزرگترين اردو ، امكانات مالی ، سالح و وحش

 اوضاع اجتماعی آنزمان نيز در همراهی با آنها قرار داشت . 
ولی اين جنگ حق بر عليه باطل ادامه يافت و اينك با گذشت زمان، حق و 
پيروان راه حقيقت راه خود را بسوي پيروزي نهايی ميپيمايند و نصرت الهی بدرقة 

استبداد با تمام جبروت و طغيانش بسوي عاقبت وخيم و  راهشان ميباشد و ظلم و
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 سقوط نهايی اش به عقب ميرود .
 (5)القصص/ چ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ      ى  ى  ې  ې  ې  ې چ
و  زمين ند درو ميخواستيم كه منت نهيم بر كسانيكه ضعيف گردانيده شده بود” 

 “ رثان بگردانيم ايشان را پيشوايان و بگردانيم آنها را وا
 اركان و عناصر متشكلۀ حركت اسالمي :

ت عبار اشندعناصر اساسييكه در ساختار حركت اسالمی حيثيت ركن را دارا ميب
 اند از :

 الف : قيادت و قاعده )افراد( و چگونگی رابطه بين اين دو .
 ب : طبيعت تنظيم و اهداف آن .

 . يباشدي مثر و ضرورج : برنامه هاي تربيتی كه در ساختن افراد و جامعه مؤ
 به تصراً درينجا ميخواهيم توقف كوتاهی داشته و هر يك ازين عناصر را مخ

خالی از  ء اهللن شاإتحليل بگيريم و ديدگاههاي مختلفی را در مورد آن برشماريم . كه 
 فائده نخواهد بود .

 تنظيم چه معنا دارد ؟

ك صف ی ايدؤلوژيبر مجموعة اطالق ميگرددكه بنابر همگون“ تنظيم”كلمة 
واحد  نامةواحدي را تشكيل داده و براي حصول هدف معينی مطابق خط فكري و بر

ق لوايح ا مطابود رختالش ميكنند . آنها در رأس خود اميري )قائد( مقرر كرده و امور 
 . ده اندب كرو مقرراتی به پيش ميبرند كه باساس مفكورة واحد باهم طرح و تصوي

جود در ساحه ، مانند هر حزب ديگري ، ازين شكل خارج تنظيم هاي اسالمی مو
نميباشند . اگر چه آنها ميكوشند كه تا ساختار خود را هرچه بيشتر منظم تر ساخته 
اهداف و روابط قائد با افراد را مطابق تعاليم اسالمی مشخص تر ساخته و در پی اين 

تعقيب كرده مراحل قدم به قدم  صلی اهلل عليه وسلمهستند كه سيرت رسول اهلل 
مختلف دعوت ايشان را بعنوان برنامة عملی دعوت خود قرار دهند . البته از آنجاييكه 
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صلی اهلل اجتهادات و تفسير هاي مختلفی از سيرت و عملكرد رهبر جهان اسالم محمد 
وجود دارد ، لذا تنظيم هاي متعددي را با طرزالعمل هاي مختلف در ساحة  عليه وسلم

 ی مشاهده ميكنيم . دعوت اسالم
ر متن خود را د فرادبعضيها برين نظرند كه تنظيم اسالمی بايد آن تعداد قليلی از ا

م هفعلم وافر ،  تر ،جذب نمايد كه برگزيده ترين افراد جامعه بوده و داراي تقواي بيش
ه و در ا داشتوت ردقيق ، اخالق عالی و وجاهت اجتماعی باشند و توانايی خدمت به دع

ه عين شدتداف قاي آن اثر مثبت و فعال داشته باشند و جمهور امت را بسوي اهارت
 رهبري و هدايت نمايند .

می ت اسالحرك اين نظريه شبيه حركتها و مجموعه هاي پيشتازي اند كه در طليعة
 قرار دارند . 

ردم متمام  كه جمع ديگري برين عقيده اند كه تنظيم عبارت از ساختار شاملی است
قات تنظيم امل حليت شبر ميگيرد و آنها بعد از حصول مقدار معينی از تعليم و ترب را در

و هر  ميابد ديادميگردند . حجم تنظيم متناسب با فعاليت اعضاي آن در جذب افراد از
يكند حساس مود اخعضو تنظيم برادر تنظيمی خود را با رضايت و اعتماد كامل در كنار 

 . گرندنظيم را با ديد شك و عدم اطمينان ميندر حاليكه افراد بيرون از ت
 مثالً جماعت تنظيم هاي اسالمی موجود ، هردو طريقه و روش را بكار ميبرند ،

نخبه  فراداسالمی پاكستان در شروط عضويت سختگير بوده و در صفوف خود فقط ا
ضويت عروط شرا بحيث فعال حزبی ميپذيرد . در حاليكه حزب اخوان المسلمين در 

 اندازة از تساهل كار ميگيرد .  تا
نست كه هتر آيم باين دو شيوه هر كدام مزيتها و عيوب خود را دارند كه فكر ميكن
يشتر عداد بتوري آهر دوي آن همزمان بكار گرفته شود و تنظيم اسالمی نبايد در جمع 

ره حركت آلخه و بارديدگافراد باشد . زيرا با ازدياد تعداد افراد مشكالت آن نيز افزود 
ها بر ايد تنن نباسالمی در بين اين جماعت مملوء از مشكالت غرق خواهد شد . همچنا

 طع كند . امت ق مهورجمع آوري افراد نخبه و پيشتاز اكتفاء كرده و رابطة خود را با ج
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ت ايجاد ور امجمه بايد متوجه بود كه تغيير در نظام جامعه در اكثر اوقات از سوي
 تغيير يجادن جماعت نخبه و پيشتاز است كه مردم را بسوي انميگردد ، بلكه اي

 رهنمايی و هدايت ميكند .
 رابطۀ دين و سياست : 

يث ما بحات ، مسألة جدايی دين از سياست ، دعوتی بسيار قديمی و ريشه دار اس
 است . افتهيك عرف و اصطالح سياسی در قرن گذشته و آغاز قرن جديد استقرار ي

نرا ليسا آككه  ة غربی و كليسايی دارد ، برگرفته از مقولة ايستاين دعوت كه ريش
 منسوب به عيسی عليه السالم ميكند و ميگويد : 

 “ ربگذا اهلل آنچه از قيصر است براي قيصر بگذار و آنچه حق اهلل است براي” 
ن يدبلكه اسالم  ند .اسالم اين فهم غلط از دين را نه ميشناسد و نه آنرا تأييد ميك

و  ماعیملی است كه تمام مظاهر حيات بشري را اعم از جهات سياسی ، اجتكا
گونه د و آنيباشاقتصادي در برگرفته و عقايد ،عبادت ، معامالت و جهاد را شامل م

 تقسيمات بی بنياد را هرگز نميپذيرد .
رده و بز بين ا اغرب كه با براه اندازي دسايس و مؤمراتی توانست خالفت اسالمی ر

برين  الم راد اساي اسالمی را اشغال كند ، اوضاع سياسی ، فرهنگی و قانونی ضكشوره
داشت نگري كشورها تحميل نمود كه جز خدمت به اهداف استعمارگران هيچ حاصل دي

يباشد و م“ ست جدايی دين از سيا” و از جملة اين ديدگاههاي ضد اسالمی ، افتراي 
وي الم بسه اسباري از تنظيم هاي منسوب امروز با تأسف شديد مشاهده ميكنيم كه شم

 . ندده اعين هدف در حركت بوده و مسير بعيد از سياست را براي خود تعين كر
 اصيل مهايدرينجا با تمام تأكيد ميتوان گفت كه ؛ هدف اساسی و اصلی تنظي

دوري  ر گونهو ه اسالمی ، اقامة دولت اسالمی و تطبيق شريعت الهی در زمين ميباشد
 ازين هدف ، انحراف از خط اصيل اسالم بحساب می آيد .  گزيدن

قوم قريش فقط به اين خاطر با دعوت نخست اسالم بجنگ برنخاست كه آلهة 
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متعدد شانرا باطل و توحيد الوهيت را اعالن نمود ، بلكه صناديد قريش بيشتر به اين 
مة حكومت اسالم علت دست به محاربه و مقاومت در برابر آن زدند كه دين جديد ، اقا

 و شريعت الهی را بجاي سلطنت اين صناديد اعالن نمود .
 مسألۀ سري و آشكار بودن دعوت :

و  قضية مهم و خيلی خطير ديگري كه تنظيم هاي سياسی به صورت عموم
دن كار بوا آشيتنظيمهاي اسالمی بطور خاص با آن مواجه اند ، موضوع سري بودن و 

 دعوت ميباشد .
ا رخود  دعوت مشاهده ميكنيم كه تمام حركتهاي اسالمی بصورت علنیما در آغاز 

 ايجاد خاطربآغاز كرده و مردم را درين جهت فرا خواندند كه حق مشروع خود را 
ر و ساير قوق بشحن ، تغيير در جامعه با وسايل صلح آميز بكار برند . زيرا تمام قواني

ند . ولی اكرده  ضمينيجاد تجمعات را تنهادها در ظاهر امر حق آزادي بيان ، نوشتن و ا
كارهاي  اخت تاور سوحشت و تروريكه در برابر مسلمانان براه انداخته شد آنها را مجب

 دعوت خود را مخفی و بصورت زيرزمينی انجام دهند .
ت را ن دعوبود به نظر ما امر طبيعی در كار دعوت اينست كه مسلمانان بايد سري

دن لنی بووي عكوشند كه ازين مرحله گذشته و دوباره بسيك امر عارضی دانسته و ب
خود  سري كه صورت طبيعی دعوت است برگردند . ولی بعضی تنظيمها به كار هاي

يز در نوت را ر دعادامه داده و عملية دعوت و امور تنظيمی را با هم خلط كرده و ام
 زيرخانه هاي مخفی فرو بردند . ولی قابل تذكر است كه ؛

عوت دتد و دهليزهاي تاريك اسرار است كه دسايس مختلف براه می افدر همين 
 فضايل ت كهاز مسير اصلی آن به انحراف كشانده ميشود و تحت نام سري بودن اس

كوم ادل محو ع نابود گرديده و رذايل جاي آنرا اشغال ميكند ، انسانهاي پاكدامن
 گرديده و مجرمين جنايتكار برائت حاصل ميكنند . 

د عقاي ده ودابهاي مخفی كاري بود كه حركتهاي باطنی و منحرف رشد نمودر سر
 اسالمی را مورد هجوم قرار داد .
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ليسا كد و در همين زيرزمينيها بود كه ماسونيزم و تمام حركتهاي ساخت يهو
 عرض اندام نمود كه اصالً بخاطر جنگ با اسالم ايجاد شده بود . 

، سريت  گ اندر جنديان فرعونهاييكه با اسالم عالوه بر آن ، در برابر جبروت و طغ
 چه معنايی دارد ؟

نجا آه در كرا  آنها ميتوانند با نصب آلة كوچكی در مكان اجتماع تمام سخنهايی
 ياد ميشود انتقال داده و ثبت نمايند . 

عالوه برآن ، تعذيب و شكنجه هاي طاقت فرسا و وسايل جديد تعذيب تمام 
 1ان جاري ميسازد .اسرار را بر زبان انس
 معناي قيادت :

الم عت اسشري هر جماعتی بايد امير و رئيسی داشته باشد . اين حقيقتی است كه
ليم عقل س ووده آنرا تأييد و به آن امر نموده است و واقعيت حيات آنرا تأييد نم

 د :فرموده ان صلی اهلل عليه وسلمضرورت آنرا درك ميكند . رسول اهلل 
 « ْم ا َعلَْيِهْم َأَحَدهُ  أَمَُّرو ِإَّلَّ  ًَلةٍ لَِثًَلثَِة نَ َفٍر يَُكونُوَن َِبَْرِض فَ  ََّل ُيَِلُّ » 

ی هللا لصعن ابن عمر  َحد ،اسند )م                                                     
 (عليه وسلم

ود خا بر ريكی  جايز نيست براي سه نفري كه در صحرا به سفر بروند مگر اينكه” 
 “ امير مقرر كنند 
صلی اهلل عليه رسول اهلل ” در شرح حديث فوق ميگويد :  رحمة اهلل عليهابن تيميه 

تعين امير را در اجتماع عارضی در هنگام سفر واجب گردانيده است كه اين  وسلم
امر بالمعروف و نهی عن  جل جاللهخود تنبيهی است در مورد ساير اجتماعات . زيرا اهلل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زااما استفاده  ـ البته اين نظر مؤلف محترم در جاي خود قابل احترام و تأييد است .1
 . مخفی كاري و تنظيم سري در بعضی موارد يك ضرورت است 
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 “نيده است و اجراي آن جز با امارت و قوت ممكن نميباشد المنكر را واجب گردا
 وظايف امارت :

 ـ ادارة امور جماعت . .1
 ـ وضع برنامه هاي كاري براي آن . .2
با  شورهمـ مشخص نمودن اهداف مرحلة و اهداف نهايی براي جماعت در  .3

 اعضاي شورا.
 ـ تعين و تشخيص وسايل مناسب در جهت رسيدن به اين اهداف  .4
 پالنهاي طرح شده .ـ تنفيذ  .5
 .ايد ـ تشكيل ارگانهاييكه تنفيذ پالنها را تعقيب و پيگيري نم .6

رار قمی با تصور اينكه تمام اين مسئوليتها بعهدة قيادت حركت اسال
رخوردار باشد. آيی بميگيرد، پس قيادت بايد از بلند ترين درجة كفاءت و كار

بلكه  نند ،يكضی ها فكر مالبته نه تنها در جانب فهم مسايل شرعی چنانچه بع
  .بايد در تمام جوانب ذي ربط ، فهم و معرفت كافی داشته باشد 

 مثالً در مسايل اداري و فن ادارة تنظيم نكات ذيل را بداند . 
 واندعناصر و افراد مناسب را براي كارهاي مشخص انتخاب كرده بت . 
  ي شان دي هاانمنتوبايد بداند كه چگونه آنها را آماده كار ساخته و مستواي

وانمندي ابق تا مطررا به صورت مستمر بلند ببرد و بايد بداند كه چگونه آنها 
 هاي شان رهنمايی و توجيه نمايد .

 . روابط افراد را چگونه منظم سازد 
 وسط رتی ته صوچگونه بايد از آنها استفاده نموده و اهداف جماعت را به چ

 آنها تحقق ببخشد .
 اييكه متوجه قيادت ميشود ازين قرار است :شماري از مسئوليته

 . هر فرد جماعت را در مكان مناسب آن قرار دهد 
  ًبر افراد خود اعتماد كامل داشته و صالحيتهاي الزم را برايشان بدهد و بعدا
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هر كدام را مطابق مسئوليت و صالحيت او مورد محاسبه قرار دهد . زيرا 
 يتها رشد ميكند .ميدانيم كه استعدادها همراه با مسئول

  د .ء نكنكتفااكارها را بصورت مستقيم مراقبت نموده و به قرائت راپورها 
 د ه بلنبرا  قيادت اسالمی بايد در پی كسب مزيد علم و ثقافت بوده و خود

 . رساندبورت ترين مستواي ممكن در فهم علوم اسالمی و ساير علوم مورد ضر
 اي رزشهو حافظ مفاهيم و ا قايد بايد نگهبان مبادي و اساسات دعوت

 ايدلوژيك جماعت باشد .
 ام تجاعت شی و قايد بايد قدوة صالح براي افراد خود بوده و از رجحان عقل

ليم ب ، سجوا برخوردار باشد . حليم ، صادق ، وفاء كيش ، نرم دل ، حاضر
 الصدر بوده هيچ گونه سخن چينی و خبر كشی را نپذيرد .

 ن و مشاوران صالح انتخاب نمايد .قايد مسلمان بايد همكارا  
 ه و ا بودشور قبل از هر چيز ديگر بايد در اتخاذ مواقف پابند فيصله هاي

 تطبيق مبدأ شورا در هر امري را متأكد گرداند . 
 اي ر ادو رهبر مسئول تمام عملكردهاي خود ميباشد . لذا اگر د قائد

ورد ايد مباً رديد حتممسئوليتهاي خود كوتاهی كرد و يا مرتكب كار خالفی گ
 محاسبه قرار گيرد .

 بيـعت : 
بين  ونان در اكثر حاالت در ذهن بعضيها بين قايد و رهبر يك جماعت مسلما

 م كامالًهاز  خالفت و قيادت دولت اسالمی خلط صورت ميگيرد . در حاليكه اين دو
يعت بق شراه مطمتفاوت ميباشد و خروج فرد مسلمان در برابر قيادت دولت اسالمی ك

جماعت  ر موردما داسالمی عمل مينمايد ، يكی از بزرگترين گناهان بحساب می آيد . ا
 مسلمانان و قيادت آن تصور به گونة ديگريست . 

يعت بته و گرف درين مورد شماري از مفكران دعوت اسالمی راه مبالغه را در پيش
 با امير جماعت را چنين تعريف كرده اند كه : 
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سايل ام مفرد براي اطاعت از امير می بندد و بر اساس آن تم عهدي است كه
يكند و در زعه نممنا مربوط بخود و مسلمين را به نظر امير سپرده و در هيچ امري با او

 هر حالتی ، در سختی ها و آسانی ها از او اطاعت ميكند . 
 رده فكرا  ولی ما معتقديم كه بيعت بر اسالم و جهاد صورت ميگيرد و بيعتی

ب آن ه بموجست كمسلمان در يك تنظيم اسالمی با امير ميبندد ، عبارت از پيمانی ا
در  رح شدهين طامير مؤظف به ادارة امور تنظيم مطابق اصول و ضوابط شرعی و قوان

ب است كه يم واجتنظ لوايح تنظيم ميباشد و اگر قائد به اين تعهدش وفاء كرد بر افراد
هيچ بيعت و  ،كنند و اگر به اين پيمان وفاء نكرد  از وي در امور معروف اطاعت

 اطاعتی وجود نخواهد داشت .
 اركان بيعت : 

ه دا در ران بيعت ارك رحمة اهلل عليهامام شهيد حسن البناء “ رسالة تعاليم ” در 
فداكاري ،  اد ،نكته خالصه كرده است كه عبارت اند از : فهم ، اخالص ، عمل ، جه

 تماد .طاعت ، ثبات ، تجرد ، اخوت و اع
انه دهگ معناي سخن اينست كه افراد حركت اسالمی با رهبرش بر همين نكات

نار ا را كآنه بيعت ميكند و اگر رهبر اين اركان را مراعات نكرد و يا شماري از
 كه در ی راگذاشت ، بيعت فرد با رهبرش بصورت خودبخودي از بين رفته و پيمان

د ، بی سته بووق بمفاهيم اركان دهگانة ف جهت وكالت امير بخاطر ادارة تنظيم مطابق
 اعتبار ميگردد .

 شورا و عدالت : 
يجاد اسی اط اسمبدأ شورا ، اساس تمام روابط بين مسلمانان ميباشد و عدالت شر

 رابطة سالم بين قايد و افراد ميباشد .
تهاي جماع فراداشورا همچنانكه اساس و بنياد قانونی روابط بين مسلمين بوده و 

ق و اخال زمیالمی رابطه فيمابين خود را بر اساس آن ايجاد مينمايند ، صفت اسال
 برجستة امت اسالمی نيز ميباشد . 
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و كار  از راند نمو براي آنانكه قبول كردند حكم پروردگار خود را و برپا داشت” 

 “يكنند فاق مهم و از آنچه عطاء كرده ايم بايشان انايشان مشوره كردن است با 

 (38)الشوري/
 

يباشد . اجب موكوم بنابرين منعقد نمودن شورا و پابندي به نتايج آن بر حاكم و مح
 معلوماتی را و شورا زمانی از صحت و حيثيت برخوردار ميشود كه مسئولين امور ،

 .  يردار گقبالً براي اعضاي شورا تقديم نمايند تا مورد بحث و بررسی قر
و  وابطبايد دانست كه اختالف آراء در مجلس شورا هيچگاهی سبب خرابی ر

به  وسقوط  ساسیضايع شدن قضايا نميگردد . اما كنار گذاشتن شورا همچنانكه سبب ا
 قهقرا رفتن امت ميگردد ، براي عزل امام و خليفه نيز كافی است .

است مطلق  دالتی، ع طبيق آن ميباشداما عدالتی را كه اسالم اعالن نموده و در پی ت
 كه تمام مردم را به صورت مساويانه در بر ميگيرد .

  صلی اهلل عليه وسلم عنهرضی اهللصلی اهلل عليه وسلم  9  
 صلی اهلل عليه وسلم9   /(58)النساء 

 “ و چون حكم كنيد بين مردم ، بايد حكم كنيد مطابق عدالت ” 
الت فت عدصيك مجتمع متصف به عدالت بوده ميتواند ، فرد نيز به همچنانكه 

اد ، بني است مزين بوده ميتواند و همچنانكه عدالت اساس و تهداب حكومت و دولت
قبل از  ا صغير، ب تعامل با ديگران را نيز تشكيل ميدهد . يعنی با ضعيف قبل از قوي

رد و هر ورت گيرد صساس عدالت برخوكبير ، با ذمی و معاهد مانند مسلمان ، بايد بر ا
د يا فه باشخلي وكسی كه عهده دار مسئوليتی در بين مسلمانان ميگردد ، حاكم رئيس 

 شد .ش ميباستانامير چند نفر ، اولين وجيبه و مسئوليت او تحكيم عدالت بين زيرد
 اطـاعـت : 

وندان را به قايد و رهبر مسلمانی كه وجايب شرعی خود را انجام داده و حقوق شهر
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صورت عادالنه اداء ميكند ، وجوباً حق دارد كه تمام افراد جامعه از او اطاعت كند . 
زيرا اين غير معقول است كه قايد تمام مسئوليتهايی را كه شريعت الهی بر دوشش 

 گذاشته است اداء نمايد ، اما نه سخن او را بشنوند و نه از او اطاعت صورت گيرد !!
ر هجراي كار هاي معروف ، قضية حتمی و نهايت ضروري در ااطاعت كردن در 

با سقوط  ،يرد كاري ميباشد . مثالً در كارخانة اگر از قيادت آن اطاعت صورت نگ
و  يادتقحتمی مواجه ميگردد ، به همين ترتيب موجوديت ارتش و پوليس بدون 

اجتماعی ،  ار هايكم مااطاعت از آن اصالً قابل تصور بوده نميتواند . به همينگونه در ت
ی مر حتمدت اگروهی ، سازمانی ، دولت و ساير تجمعات بشري مسألة اطاعت از قيا

ق شرايط گان طبن اربوده و ازين قاعدة عام مستثنی بوده نميتواند و بايد از رهبري آ
 تعين شده از قبل اطاعت صورت گيرد . 

ميري اايد بزرگ ، باسالم دستور ميدهد كه جماعت مسلمانان ، خورد باشد يا 
نكرده  عی امرر شرداشته باشند و از امير تا زمانی اطاعت صورت گيرد كه به كاري غي

يچ هاز ”  ت كهاست . البته اگر به معصيتی امر ميكرد در آنصورت قاعدة كلی اينس
 “مخلوقی در امري كه معصيت خالق باشد اطاعت نبايد صورت گيرد 

تر ل بيشاز اموري است كه به تأنی و تأمقضية اطاعت در شريعت اسالمی ، 
ز اد و ضرورت دارد و بايد از يك طرف تمام ضوابط شرعی در آن مراعات گرد

 ،سالمی ام اطرف ديگر مصلحت عامه در آن متصور باشد . زيرا اطاعت مطرح در نظ
و  بصيرت ه بابه صورت كوركورانه و بدون فهم نميباشد بلكه اطاعتی است كه همرا

 يباشد . آگاهی م
نرا ميت آد اهزمانيكه قايد افرادش را به كاري امر ميكند ، تا حد امكان باي

اعت و ساس قنابر  برايشان شرح نموده و قناعت آنها را فراهم نمايد زيرا اطاعتی كه
رت به صو فرادآگاهی صورت گيرد ، بهتر و بادوام تر از اطاعتی است كه از طرف ا

 رت ميگيرد . كوركورانه و بدون دانستن صو
چنانچه گفتيم اطاعت اسالمی همراه با آگاهی و بصيرت است و مسلمانان مكلفند 
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كه هميشه در پی حق ، صدق ، خير و معروف باشند و هيچ اطاعتی در كار منكر و در 
معصيت الهی نبايد صورت گيرد ، چنانچه آن صحابی كه آتشی را افروخته و افراد 

ر آن داخل شوند ، اما آنها از داخل شدن در آتش خود تحت فرمانش را امر كرد كه د
” اين موقف شان را ستوده و فرمودند :  صلی اهلل عليه وسلمداري كردند ، رسول اهلل 

 “اگر در آن آتش داخل ميشدند هرگز از آن خارج نميشدند
اشد امل بيت كدر عين حال اطاعت اسالمی الزم است كه همراه با استجابت و رضا

ند و در مر ميكاروف كه امير مسئوليتهاي خود را اداء كرده و افرادش را به معو زماني
ان اطمين وايت اوامر خود مصلحت عامه را در نظر دارد ، ديگران بايد با كمال رض

امارت  ي بدونامر اوامر او را اطاعت كرده و لبيك بگويند . زيرا بديهی است كه هيچ
 اصالً ممكن نيست . بحركت نمی افتد و امارت بدون اطاعت

 تربيت و تعليم :
نهی  والمعروف بمتذكر شديم كه امر “ امر بالمعروف و نهی عن المنكر ” در بحث 

 عن المنكر در اصل دو نوع عملكرد را شامل ميشود : 
 كار دعوت . -1
 ربيت افراد .تتعليم و  - 2

ه صورت را ب ودخ اين دو عمل به ترتيبی اداء ميگردد كه مسلمان داعی اوالً دعوت
ت و ه تربيوم بعام مطرح كرده و مردم را بسوي دين الهی فرا ميخواند و در قدم د

جداگانه  حلقات ا درتعليم كسانی ميپردازد كه با او همراه و همگام شده اند و آنها ر
 تنظيم و جابجا ميسازد .

كاميابی و توسع دعوت و يا برعكس ناكامی و فروكش كردن آن مربوط به 
نگی بخش دوم يعنی تربيت و تنظيم ميباشد . و هرقدر كه تنظيم به صورت درست چگو

صورت گرفته و از استحكام بيشتر برخوردار باشد و تربيت به شكل سالم و با منهج و 
برنامة قوي انجام يابد به همان اندازه كاروان دعوت راه فالح و كاميابی را با قدمهاي متين 
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 .  ير آن ناكامی و سقوط مصير حتمی آن خواهد بودو استوار طی ميكند . در غ
رابطة  گر ،لذا بين دعوت و ارشاد در يك جانب و تنظيم و تربيت در جانب دي
صالً اعوت محكم و پيوند خيلی قوي وجود دارد و ميتوان گفت كه تنظيم بدون د

 ددة خوشعين توجود ندارد و ناممكن است كه دعوت بدون تنظيم و تربيت به اهداف 
 يم جزءتنظ برسد و نتيجة سخن همان ميشود كه در اول بحث گفتيم كه ؛ تربيت و

ی ف و نهالمعروامر ب” تكميل كنندة عمل دعوت بوده و هر دو قضيه ، موضوع اساسی 
ل جاهلل  ورا تشكيل ميدهد و شخصی كه به نداي دعوت لبيك گفته “ عن المنكر 

نحراف لی و اهم قبفگشوده است ، نبايد به سينة او را بخاطر نشر دعوت اسالمی  جالله
ی نيز ربيتسابقش گذاشته شود بلكه بايد آموزش بيشتري كسب كرده و از نگاه ت

د به ميشدن سلمانمافرادي را كه تازه  صلی اهلل عليه وسلمصعود نمايد . رسول اهلل 
نانچه چايد . ل نمحلقات تعليم ميسپرد تا فقاهت بيشتر در دين و فهم قرآن كريم حاص

ضر نان حامسلما سلموصلی اهلل عليه مسلمان شد ، رسول اهلل “ عمير بن وهب ” زمانيكه 
 “ ليم دهيد ايش تعرا بر برادر تان را تعليم دينی داده و قرآن” مجلس را دستور داد كه : 

خودش  ست كهزم او از آنجاييكه داعی مكلف است تا برادر خود را تعليم دهد ، ال
وي و ند معنت بلر روز بر اندوخته هاي علمی خو بيافزايد و به درجانيز با گذشت ه

يگران ي به دچيز تربيتی صعود نمايد . زيرا آشكار است كه فاقد علم دانش نميتواند
وة كه قد واندبدهد و شخصی كه خودش از تربيت و تزكية الزم برخوردار نيست نميت

ك ربيت يو ت يگوييم كه تعليمصالحی براي ديگران باشد . به همين علت است كه م
اعی و دبراي  وابد يامر مستمر بوده و از آغاز زندگی تا آخرين لحظات آن بايد ادامه 

 مدعو به صورت مساوي ضروري ميباشد 
 ظيم وي تنو چون برنامه ها و مناهج تربيتی كه از طرف نظريه پردازان فكر

 ن بسوييشااد و توجية اسازمان طرح ميگردد ، اثر مستقيم در ساختار فكري افر
ه اين امر بود ك توجهمهدف دارد ، لذا اين قضيه را با تمام اهميت آن بايد درك كرده و 

 در كاميابی و ناكامی حركت به صورت مستقيم مؤثر ميباشد .
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 : ويژگی بيستم

 
 انفاق ميكند از مال خوددر راه اهلل 

 
اَل َما ِمْن يَ ْوٍم يُْصِبُح قَ َعلَْيِه َوَسلََّم  ى اَّللَُّ  َصلَّ ِبَّ َأنَّ النَّ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه » 

 لًَفا َويَ ُقوُل اْْلَخُر اللَُّهمَّ أَْعطِ  أَْعِط ُمْنِفًقا خَ ا اللَُّهمَّ ُهَُ َحدُ الِْعبَاُد فِيِه ِإَّلَّ َمَلَكاِن يَ ْنزََِّلِن فَ يَ ُقوُل أَ 
 )متفق عليه(« ُِمِْسًكا تَ لًَفا 

رمود : ف سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره  ”
س يشود پمازل هيچ صبحی نيست كه بندگان آنرا آغاز ميكند مگر اينكه دو فرشتة ن
د : ميگوي يگريديكی از آنها ميگويد اي پروردگار انفاق كننده را عوض نصيب كن و 

 “ كن )مالش را تلف بساز(  اي اهلل انسان ممسك را تلف نصيبش
 د .دار اين حديث صحيح يكی از اساسی ترين اركان نظام اسالمی را در بر
ست اازنی متو باين توضيح كه ميدانيم جامعة اسالمی يك جامعة پيوسته با هم و

ياسی را دي و سقتصاكه تمام جوانب حيات انسان ، اعم از مادي و معنوي ، اجتماعی ، ا
طرح در مضاياي مام قميگيرد . اسالم به مثابه كاملترين دين الهی ، تمساويانه در بر 

انی به تا زم ند وحيات انسانی را در انسجام كامل با فطرت سليم رهبري و توجيه ميك
ی كه ه ندايو ب معالجه و تقويم آن ميپردازد كه بصورت كامل و درست رهياب گرديده

 يد .در آن خير فرد و جامعه نهفته است لبيك بگو
جوامع جاهلی قديم و جديد كه انسان را پابند ارزشهاي متضاد با فطرت او كرده 
است ، آنقدر در خط انحراف به پيش رفته است كه انسانيت انسان كامالً مسخ 
گرديده و فطرتش سركوفته و بيچاره گرديده است . همچنان در جوامعی كه نام 

ملی نگرديده است ، نيز شقاوت و اسالمی دارند ولی با تطبيق اسالم به صورت ع
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بدبختی نصيب انسان گرديده است زيرا اين جوامع ، مانند جوامع جاهلی از تطبيق 
هدايات و قوانين ماليم و متناسب با فطرت انسانی اباء ورزيده و دين اسالم را كه آمده 

 ند .است تا حيات انسانی را در تمام جوانب آن در توازن قرار دهد ، دور انداخته ا
 اقتصاد اسالمي : 

را  لمانموضوع حديثی كه در آغاز بحث ذكر گرديد ، جانب اقتصادي فرد مس
شرح  كه به است مشخص ميسازد . و قبل از اينكه به شرح حديث فوق بپردازيم ، الزم
امعة رد و جفادي چوكات بندي هايی بپردازيم كه فقهاي اسالم براي تنظيم حيات اقتص

 ه اند .اسالمی ترسيم نمود
كه  داندهر شخصی كه همراه با قضاياي عصر حاضر زندگی ميكند ، بخوبی مي

و  .يباشد عه ممسألة اقتصاد جامعه يك امر بسيار مهم و اساسی در ساختار آن جام
ظام و ن مشاهده می نماييم كه بزرگترين نظامهاي معاصر )نظام سرمايه داري

ف ب مخالو قطادي نميباشند كه در دكمونيستی ( چيزي جز دو مكتب و مفكورة اقتص
 . وردند كت آقرار گرفته و ميخواهند كشورهاي جهان را به مدار مفكورة خود بحر

هايی  نهاد يجادسرمايه داري كوشيده است تا در كشورهاي خود مسألة فقر را با ا
د . از بين ببرن مهار كرده و“ ضمانتهاي عامه ” و “ بيمه هاي اجتماعی ” تحت نام 

ا به رد خود عاي رت كار اين نهاد ها به گونة است كه هر شهروند بايد مقداري ازصو
دتهاي آن ز مساعلی ااين ارگانها بپردازد و در مقابل آن ، در حالت بيكاري يا بزرگسا

ة خود جة ساالندولت مكلف است  كه از بود“ تضمينات عامه ” برخوردار شوند و در 
 كاران تخصيص دهد . مقداري را براي نيازمندان و بي

اين اصول در داخل كشورهايی سرمايه داري جريان دارد ، اما تعامل اين كشورها 
با ديگران به گونة ديگريست . يعنی ، قرضهاي جهان سوم به استعمار جديد مبدل 
گرديه و كشورهاي فقير شب و روز زحمت ميكشند و لی با وجود آن قادر به باز 

ارگانهاي استعماري نميباشند كه در اثر آن قرضها با  پرداخت سود اين قرضها به
گذشت هر روز افزايش بيشتر يافته و موازي با آن سود اين قرضها افزود ميگردد و 
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 باآلخره ملتهاي فقير را غالم و بردة كشور هاي سرمايه داري ميگرداند .
نی غ ابلر مقنظام كمونيستی راه نجات از فقر را درين ميدانست كه فقير را د

ا در رينه كتحريك كرده و يك طبقه را بر ضد طبقة ديگر بشوراند و آتش حقد و 
يستی ب كموننقالاجامعه شعله ور سازد . و معتقد بود كه هر قدر تعداد كشته شدگان 
نها آه زعم بيرا ززياد باشد به همان اندازه اصالت انقالب را به نمايش ميگذارد . 

ي خوردهاق برميان نمی آيد و اهداف آن جز از طريكمونيزم بدون انقالب خونين ب
 وش زده شور طبقاتی بدست نمی آيد . پس بايد يك طبقه بر ضد طبقة ديگر دست به

 آنها را كامالً نابود سازد . 
 حيات شدن ولی در نتيجة اين پندار غلط بود كه نظام كمونيستی بعوض بارور

ذاشت گميراث به را مملوء از حقد و كيناقتصادي و از بين رفتن فقر ، جامعة ويران و 
 و هزاران انسان را بكام مرگ فرستاد .

 اما ديدگاه اسالم درين قضيه چگونه است ؟
چنانچه  ارد .درار اسالم قبل از هر چيز ديگر بيان ميكند كه فقر و كفر قرين هم ق

 هميشه در دعاي خود ميگفت :  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
َذاِب الَْقْبِ ََّل إِلََه ِإَّلَّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن عَ  مَّ ِإّن ِ للَّهُ ِر اّن ِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُكْفِر َوالَْفقْ اللَُّهمَّ إِ 

 ( رضی هللا عنه)سنن ايب داود ، عن عباس « أَْنَت 
و ذاب قبر به تاز ع ! من اي پروردگار ! من از كفر و فقر به تو پناه ميبرم ، اي اهلل” 

 “يم ، هيچ معبود برحقی غير تو نيست پناه ميجو
فقر بزرگترين خطري است كه اخالق و سلوك انسانی را مورد تهديد قرار ميدهد و 
سفر كوتاهی در ميان كتله هاي بشري كه در كمپ هاي پناهندگان زندگی دارند و اكثر 

تند ، اين شان مسلمانان فلسطين ، افغانستان ، اريتريا ، يوگندا ، چاد و ساير كشورها هس
حقيقت را در برابر انسان به صورت واضح قرار ميدهد. در آنجا بخوبی ميبينيم كه چگونه 
حرمت انسانی پايمال ميگردد وزمانيكه پنج ، شش تن افراد يك خانواده مجبور ميشوند كه 
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( متر تجاوز نميكند مشاهده ميكنيم كه 4×3در يك اطاق خوردي كه مساحت آن از )
 نابودي ميرود . سلوك ايشان تحت فشار فقر و بيچارگی به سويو  چگونه اخالق

سنگی و گر فقر فقر باعث از بين رفتن قدرت تفكر سالم ميگردد ، زيرا كسيكه با
ورد مدر  دست و گريبان است ، چگونه ممكن است كه با فكر آرام و تفكر درست

 بهبود امت خود بيانديشد ؟
ادمش خوزي رشده است كه  روايت رحمة اهلل عليهاز امام محمد بن حسن شيبانی 

 آمده به صورت ناگهانی صدا زد كه؛ آرد در خانه خالص شده است !! 
مسايل  له ازمسأ امام محمد گفت : اهلل ترا اصالح سازد ! با شنيدن اين خبر چهل

 فقه از ذهنم ضايع شد !!
ه ناخبا كسيكه در :روايت شده است كه فرمودند   عليهرحمة اهللاز امام ابو حنيفه 

 “مشاورت مكن اش آرد ندار 
رود ، اد ميبرب در ساية ذلت بار فقر است كه خانواده ها از هم ميپاشد، آبروها
 به همين علت .كرامت انسانها پايمال ميگردد و اخالق حميده به طرف سقوط ميرود 

 ميگفت :  رضی اهلل عنهاست كه علی 
 “ساندمل ميراگر فقر مانند مردي در برابرم قرار گيرد حتماً او را به قت” 

ر اتی دطبق خطرناكتر از همه ، فقر وحدت جامعه را برهم ميزند و وحشت نظام
 كشمكش نگ وجساية فقر بوجود می آيد ، دشمنی ها جاي دوستی را اشغال ميكند و 

 ل قبولك اصجاي اخوت و محبت را ميگيرد و دسيسه سازي و توطئه چينی بعنوان ي
 شده در جامعه شايع ميگردد و ...

 د تشخيص و شناخت مرض ، اما عالج آن در چيست ؟اين بو
 يد ازتول يگانه عالج واقعی نابود كردن اين مرض مهلك وسعت بخشيدن دايرة

می ب اسالر حزطريق افزايش كار است . چنانچه زمانيكه از نجم الدين اربكان رهب
هايی ركيه و د تررفاه تركيه پرسيده شد كه بهترين وسيله براي بهبود بخشيدن اقتصا

 از قرضها و سود آن ، چه ميباشد ؟
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 يد !ح تولن سطايشان با يك جملة مختصر در جواب گفتند : كار زياد و بلند برد
و  ناختهرد شفاسالم عزيز اين حل را قبل از همه تقديم كرده و كار را حق هر 
ار مينة كود زخجامعه و دولت اسالمی را مكلف گردانيده است كه براي تمام افراد 

 رومندانه را فراهم سازد .آب
ا انه يخه در پرسيده شد كه : در مورد كسيك رحمة اهلل عليهاز احمد بن حنبل 

قم می كه رز بينممسجد نشسته و هيچ كاري نميكند و ميگويد ؛ هيچ كاري نميكنم تا ب
 آيد ؟!

 !!است  اختهايشان در مورد فرمودند :او مرديست نادان كه حقيقت دين را نشن
ر وكل دتعواي گروهی را ديد كه در مسجد نشسته و به د هرضی اهلل عنروزي عمر 

 گفت :  رضی اهلل عنهانتظار رسيدن رزق خود ميباشند . عمر 
د بگوي ي كندهيچ يك از شما از طلب رزق خود باز نياستد و بدون اينكه كار” 

لكه ارد ببن نمی از آسما در حاليكه تمام شما ميدانيد كه طال و نقره“ اللهم ارزقنی ” كه 
 ميفرمايد :  جل جاللهاهلل 

 ضل اهللفاز  و چون نماز خوانده شد ، پس پراگنده شويد در زمين و طلب كنيد” 

 (10ه/جمعال)“)رزق را( و اهلل را زياد ذكر نماييد تا باشد كه كامياب شويد
 

 سفر در طلب رزق : 

ه بايد صورتيكه زمينة كسب رزق حالل دريك منطقة تنگ گرديد  انسان بدر
 سفر پرداخته در جا هاي ديگر در پی كسب رزق خود گردد . 

 رضی هللاْلوسط عن أيب هريرة الطباّن ف ا)  «انُو اْغُزوا تَ غْنَُموا، وُصوُموا َتِصحُّوا، وَساِفروا َتْستَ غْ » 
 (عنه

يد تا فر كنسيد و ماييد ، روزه بگيريد تا صحتمند شوغزا كنيد تا غنيمت حاصل ن” 
 “غناء و ثروت بدست آريد

 ميفرمايد : جل جاللهاهلل 
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هر  ش . وگشاي و مييابد در زمين مواضع بسيار و كسيكه هجرت كند در راه اهلل” 

ا د او رريابدكه بيرون شود از خانة خود هجرت كنان بسوي اهلل و رسول او ، پس 

است  ربانمرگ ، به تحقيق ثابت شد ثواب وي بر اهلل . و اهلل آمرزگار و مه

 ( 100النساء/)“
ى َعلَْيِه رَُسوُل اَّللَِّ ُولَِد َِبَا َفَصلَّ  ِمَّنْ  ةِ ِدينَ ْلمَ َعْن َعْبِد اَّللَِّ بِْن َعْمرٍو قَاَل َماَت رَُجٌل ِبِ  »

ُسوَل اَّللَِّ قَاَل ِإنَّ َوِلَ ذَاَك ََي رَ  ِه قَالُواْولِدِ  مَ ُثَّ قَاَل ََي لَي ْتَُه َماَت بَِغْْيِ  صلی هللا عليه وسلم
 )سنن النسائي(«  اْْلَنَّةِ ن َْقطَِع أَثَرِِه ِف ِه ِإََل مُ لِدِ َموْ  الرَُّجَل ِإذَا َماَت بَِغْْيِ َمْولِِدِه قِيَس لَهُ ِمنْ 

ه كدينه مز اهل اروايت است كه گفت : مردي  رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن عمرو ” 
خوانده و  او را نازةجدر مدينه تولد شده بود ، در همانجا وفات كرد . رسول اهلل نماز 
 ا رسولرا يچ! گفتند فرمود : كاش در جاي ديگري غير از محل تولدش وفات ميكرد 

حل م، از  يشوداهلل ؟ فرمود : انسانی كه در غير محل تولدش )در مسافرت( وفات م
ه يش دادبرا تولدش تا محل وفاتش اندازه كرده ميشود و در جنت به همان اندازه

 “ “ميشود
ن را ه انساد كآيا رهنمايی هاي بهتر و بزرگتر ازين فرموده ها ميتوان سراغ كر

 زد . بپردا ه سفرتشويق ميكند تا بخاطر بدست آوردن رزق و علم و سرفرازي بترغيب و 
 زكات بهترين عالج فقر : 

زكات يك نظام تكامل اقتصادي ميباشد كه مطابق آن شخص صاحب نصاب 
يك جزء معين و مقدر مال خود را بعنوان حق خالص فقراء و مساكين ميپزدازد و 

از مسلمان و غير مسلمان از آن مستفيد ميگردد  تمام نيازمندان جامعة اسالمی اعم
روش قرآنی و سنت مطهره به گونه ايست كه دايماً زكات را در كنار نماز ذكر ميكند 
تا پيوند محكم اين دو ركن را نشان داده و اين نكته را توضيح كند كه اسالم در 

ين و زكات موجوديت همين دو اصل ميتواند موجود باشد . زيرا نماز ستون اصلی د
همچون پلی است بسوي اسالم و كسيكه ازين پل عبور كرد نجات مييابد و كسيكه از 
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 آن به بيراه رفت هالك ميشود . 
 ابن مسعود رضی اهلل عنه ميفرمايد :

ت كه زكاس كسيپشما را به نماز و زكات يكجا امر نموده است ،  جل جاللهاهلل ” 
ر )تفسي “ارد اشد( نماز او هيچ ارزشی ندنميدهد )در حاليكه زكات بر وي فرض ميب

 طبري(
 متقی ار وقرآن كريم اداي زكات را از خصايص و صفات مؤمنان مخلص , نيكوك
ست . ارده قرار داده و خود داري آنرا از خصايص مشركين و منافقين بحساب آو

 بنابرين زكات محك ايمان و دليل موجوديت اخالص ميباشد . 
كات حد زو “ صدقه دليل و برهان است”وارد است كه چنانچه در حديث صحيح 

  فاصل بين اسالم و كفر , ايمان و نفاق و تقوا و بدكاري ميباشد .
 بدهند و اگر د ,زكات احسانی نيست كه اغنياء بر فقراء منت گذاشته و اگر بخواهن

ص غنی خست و شا لهجل جالنخواهند از اداي آن خود داري كنند . بلكه مال همه از اهلل 
ال الزم ين اموه دركدر حقيقت امانتدار اين اموال است و بر وي الزم است تا حقوقی را 
رعی وي انون شقد , است بپردازد . و اگر از پرداخت آن به رضاء و رغبت خود اباء ورزي
ده و بداند خذ نموود ارا مجبور به اداي آن ميسازد و فقير اين مال را بعنوان حق خالص خ

 ست . ده ال را رب العزت كه آفريدگار و ناظم كائنات است برايش داكه اين ما
د بخاطر د بايه نشبلی ! اين حق خالص اوست و بايد آنرا اخذ كند و اگر برايش داد

 حصول آن مبارزه و قتال نمايد . 
عه و جام و در حاالت استثنايی و اضطراري وسايل ديگري نيز وجود دارد كه

 ردازد . معه بپد جاا استفاده از آن به رفع حوائج امت و افرادولت اسالمی ميتواند ب
 پس مشكل در كجاست ؟ 

مشكل اصلی در عدم موجوديت دولت اسالمی ميباشد . دولتی كه حقوق افراد , 
اعم از فقير و غنی را حمايت نمايد و ثروتمندان را از تجبر , استثمار افراد , و سوء 
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ود باز داشته حق فقير ومسكين را از او بستاند اين استفاده و فراموش كردن واجبات خ
رضی اهلل كار يكی از وظايف مهم و اساسی دولت اسالمی است چنانچه ابو بكر صديق 

 در اولين خطبه اش بيان نموده و فرمود :  عنه
ما عيف شم و ضقوي شما نزد من ضعيف است تا آنكه حق ديگران را از او بستان” 

 “كه حق او را برايش بدهم نزد من قوي است تا آن
ست كه افقط مؤسسات خيرية اسالمی  …اما اكنون , در غياب دولت اسالمی 

  …ميتواند اين نقش را بعهده بگيرد 
مين غرب زرق وشجوانان مسلمانيكه دردها و آالم برادران و خواهران خود را در 

به  هل جاللجهلل احساس ميكنند , بايد به اين نداء لبيك گفته در جهت ايصال مال ا
 مستحقين آن اقدام نمايند . 

 هر فرد مسلمان بايد اين سؤال را از خود بپرسند كه : 
 ن تنگي شامردانی كه از حق كار محروم گرديده زمينه هاي زندگی باعزت برا

 شده است چه گناهی دارند ؟ 
ه چارند ی ندبيوه هاي كه شوهران خود را از دست داده اند و هيچ مال و متاع

 گناهی دارند ؟ 
 خانواده و فرزندان شهداء چه گناهی دارند ؟ 

 اطفال وپير مردان بی بضاعت چه گناهی دارند ؟ 
 بيماران و معيوبين چه گناهی دارند ؟ 

ان كند شيمال ث پاآيا تمام اينها تنها گذاشته شوند تا چرخ زمان و تند باد حواد
 ي ؟ ر برت به عيش و عشرت بسوتو در كنج عافيت قرار گرفته وبا اهل و عيال

 و آيا ميپنداري كه اين امر هيچ ارتباطی به تو ندارد ؟ 
ی كه ب عفته سببآن صدها خانواده چه گناهی دارند كه در بين ما زندگی دارند و 

 هايت احتياجنكه در حاليدارند از مردم سوال نميكند , و ما آنها را غنی می پنداريم , در
 ؟  و بيچارگی بسر ميبرند

 چه كسی بايد از آنها دلجويی نموده و از احتياج شان بكاهد ؟ 
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ا رشان چه كسی بايد دست مساعدت بسوي شان دراز كرده و عزت و كرامت اي
 حفظ نمايد ؟ 

ُ َعْنهُ َأنَّ رَسُ »  اْلِمْسِكُي  قَاَل لَْيسَ  ليه وسلمعصلی هللا  َّللَِّ اوَل َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ
ِن َوَلِكْن اْلِمْسِكُي الَِّذي ََّل ْمَرُة َوالتَّْمَرَتَ اِن َوالتَّ َمتَ لُّقْ ِذي يَطُوُف َعَلى النَّاِس تَ ُردُُّه اللُّْقَمُة َوالالَّ 

 )متفق عليه( «   فَ َيْسَأُل النَّاسَ ََّل يَ ُقومُ ِه وَ لَيْ عَ َيَُِد ِغًَن يُ غْنِيِه َوََّل يُ ْفطَُن بِِه فَ يُ َتَصدَُّق 
ودند : فرم لمليه وسعصلی اهلل روايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنههريره از ابو ” 

ا يولقمه ده و مسكين آن كسی نيست كه در بين مردم ميگردد و سوال ميكند و يك لقم
دارد كه روتی نثء و يك خرما و دو خرما او را باز ميگرداند ، بلكه مسكين آنست كه غنا

به  ن مردمر بيجه او ميشود تا برايش صدقه دهد داو را بينياز سازد و نه كسی متو
 “سوالگري نميپردازد

د يل انتحص اين دانشجويان مسلمان چه گناهی دارند كه درينجا و آنجا مصروف
 ان قطعلی شولی راه ادامة تحصيل در برابر شان بسته شده است , بورسهاي تحصي

 د ؟ گرديده و خانواده هايشان توانايی مساعدت آنها را ندارن
 آيا اينها بايد كمك شوند و يا رها كرده شوند ؟ 

  نی ؟تصور كن پسرت يكی از اينها ميباشد , در آنصورت چگونه فكر ميك
 

راتب و بما براي كيست آنكه قرض دهد اهلل را قرض نيكو پس دو چند ميگرداند آنرا” 
البقره/  )  “د يشويبسيار و اهلل ميبندد و گشايش می آورد و بسوي او باز گردانيده م

245) 
          

 
كه بروياند  مثال آنكه خرج ميكند اموال شان را در راه اهلل مانند يكدانه ايست” 

هفت خوشه را كه در هر خوشة آن صد دانه باشد . و اهلل چند برابر ميگرداند براي 
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 (261البقره/)“كسی كه بخواهد ، و اهلل بسيار بخشايندة داناست 
رايت بباره بر دوقرض بدهی و او هفتصد برا جل جاللهآيا دوست نداري كه به اهلل 

 ؟بدهد و اگر بخواهد بيشتر ازين را نيز برايت ميدهد 

اقه فان را و مقدم ميدارند ديگران را بر نفسهاي خود و اگر چه هست ايش”  

ن آود پس فس خ)احتياج به آنچه ايثار ميكنند ( و كسيكه نگهداشته شود از حرص ن

 (9)الحشر/“ جماعت ايشانند رستگاران 
 

 َماِل َوَماِل َوِإَّنََّا لَُه ِمْن اَل يَ ُقوُل الَْعْبدُ َسلََّم قَ وَ ْيِه َعلَ  يْ َرَة أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعْن َأيب ُهرَ » 
 فَ ُهَو ذَاِهٌب َوََترُِكهُ ََن َما ِسَوى ذَِلكَ ْعطَى فَأَق ْ ْو أَ ى أَ َمالِِه ثًََلٌث َما َأَكَل فَأَف ََْن أَْو لَِبَس فَأَبْ لَ 

 )مسند اَحد(  «لِلنَّاِس 
 سلموعليه  صلی اهللروايت است كه رسول اهلل  رضی اهلل عنهاز ابو هريره ” 

چيز  جز سه رايشبفرمودند : بنده ميگويد مال من ! مال من ! در حاليكه از مال او 
د و دقه داصيا  نميباشد ، آنچه خورد و نابودش ساخت ، يا پوشيد و كهنه اش كرد و

ان ه ديگربنرا آو غير از اينها مالی است كه او ميرود و  براي خود ذخيره اش كرد
 “ميگذارد 

لكه تمام د , بنبو اين آيات و احاديث در صدر اسالم فقط تعاليم و آموزه هاي مجرد
ية آن ر سااين دساتير به سلوك و اخالق اجتماعی تبديل گرديده و مسلمانان د

 يقی فل حقمحبت ژرف و تكاسعادتمندترين رزوگار تاريخ خود را سپري نموده , 
َسناً{ قال ضاً حَ ْقِرُض هللا قَ رْ ملا نزلت: }َمْن ذَا الذي ي ُ  :عن عبد هللا بن مسعود قال» 

قال: « ْحَداحِ  أِب الدَّ َينَعْم »ل: أبو الدَّحداح: َي رسول هللا، وإن هللا يريد من الَقْرض؟ قا
، وفيه أم ْلائطى اي حَّت أتفإّن أقرضُت ريب حائطًا فيه ست مئة خنلة، ُث جاء ميش
ت ضفإّن قد أقر  خرجي،اال: قالدَّحداح ف عياْلا، فناداها: َي أم الدحداح، قالت: لبيك، 

 )رواه البزار و رجاله ثقات(«   ريب حائطاً فيه ست مئة خنلة
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الذي   ذَات }مَنْروايت شده است كه چون آي رضی اهلل عنهاز عبداهلل بن مسعود ” 
آمده و   عليه وسلملی اهللصهلل رْضاً حَسَناً{  نازل شد ابو دحداح نزد رسول ايُقْرِضُ اهلل قَ 

لی يا ابو ند : برمودفعرض كرد كه ؛ يا رسول اهلل آيا اهلل از ما قرض ميخواهد؟ ايشان 
 دحداح ! 

به  است ابودحداح گفت : من باغ خرماي خود را كه در آن ششصد درخت خرما
آن  كه در ود رااز آن به طرف باغ آمده همسر و عيال خپروردگارم قرض دادم . بعد 

 باغ بودند صدا زده گفت : اي ام دحداح ! 
نرا يرا آزو ، شهمسرش جواب داده و لبيك گفت . ابو دحداح گفت : از باغ بيرون 

 “به پروردگارم قرض دادم 
َحَة َأْكثَ َر أَْنَصارِيٍ  وُل َكاَن أَبُو طَلْ  يَ قُ اِلكٍ َن مَ َس بْ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اَّللَِّ أَنَُّه َسََِع أَنَ » 

ِبَل اْلَمْسِجِد وََكاَن رَُسوُل اَّللَِّ  وََكاَنْت ُمْستَ قْ بَ ي ْرَُحاءَ  ْيهِ إِلَ  ِِبْلَمِدينَِة َماًَّل ِمْن خَنٍْل وََكاَن َأَحبُّ َمالِهِ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْدُخلَُها َويَْشَرُب  مَّا نَ َزَلْت لَْن تَ نَالُوا اْلِبَّ ٍب قَاَل أََنٌس فَ لَ يَها طَي ِ فِ ٍء امَ ْن مِ َصلَّى اَّللَّ

ِفُقوا يَ ُقوُل لَْن تَ نَالُوا اْلِبَّ َحَّتَّ تُ نْ  َّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ  رَُسوَل اَل َيَ َقاف َ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا ُتُِبُّوَن قَاَم أَبُو طَْلَحةَ 
 ()متفق عليه« رََّها ... ةٌ َّلِلَِّ أَرُْجو بِ َها َصَدقَ إِن َّ اءَ وَ َماِل ِإَلَّ بَ ي ْرُحَ ِمَّا ُتُِبُّوَن َوِإنَّ َأَحبَّ 

و : اب ه گفتاز اسحاق بن عبداهلل روايت است كه از انس بن مالك شنيدم ك”  
“ يرحاءب” نام غی بطلحه در مدينه مالدار ترين مرد انصار بود و محبوب ترين مالش با

اخل دآنجا  به لمصلی اهلل عليه وسسجد قرار داشت و رسول اهلل بود كه در روبروي م
بر ....( لوا التنا شده و از آب گواراي آن مينوشيد . انس ميگويد : وقتی كه آيت )لن

سول ه يا ررد ككآمده و عرض  صلی اهلل عليه وسلمنازل شد ابو طلحه نزد رسول اهلل 
ا آنكه تيابيد ت نميفرموده است كه هرگز به نيكی دس صلی اهلل عليه وسلماهلل : اهلل 

حاء اغ بيرد من بو محبوب ترين مالم نز“ انفاق كنيد از آنچه كه آنرا دوست داريد 
بدهد و  برايم آنرا اميد دارم كه ثواب جل جاللهاست ، من آنرا صدقه كردم و از اهلل 

 آنرا برايم ذخيره كند ....(
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 برادر دعوتگر ! 
ب جعتآيا باز هم  ,ه اهلل ج را دانستی اكنون كه ارزش و اهميت بذل و انفاق در را

اق صی انفا شخخواهی كرد ازينكه هر روزي دو فرشته نازل گرديده و دعا ميكنند ت
ان كنندگ نفاقكننده را عوض و بخيل را تلف داده شود ؟ آيا دوست نداري كه از ا

 باشی ؟!
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  : ويژگی بيست و يكم

 
 مدبر و مدير مؤفق ميباشد

 
ري ر كاهيكی از علوم ضروري براي مؤفق بودن در ادارة  امروز فن مديريت

ه به اند ك نستهميباشد . تمام ملتها خصوصا كشور هاي غربی با استفاده از آن توا
ز ند ، ات كندرجات بلند ترقی دست يابند و در عين وقت اين بناي عظيم را حفاظ

و  ادهدار متقضيات مديريت مؤفق اينست كه هر شخص را در مكان مناسب آن قر
ه بايد كه كرد طالبمنبايد شخص سياسی را فقيه گرداند و از ماهر امور اقتصادي نبايد 

 د . ر كرخطيب مؤفق باشد و عالم بزرگسال را نبايد فرماندة ميدان جنگ مقر
 لد بنري خاكه استعداد مواصفات عسك صلی اهلل عليه وسلمچنانچه رسول اهلل 

بسوي  گري راد , دي, او را به قيادت لشكر مقرر ميكررا ميدانست  رضی اهلل عنهوليد 
 …صنعت و تجارت و 

 مكان ا درمعناي سخن اينست كه امتی كه ميخواهد خود را بسازد , هر فرد ر
 مناسب آن قرار ميدهد . 

كان ما در آنه از مقتضيات مديريت مؤفق اينست كه بعد از انتخاب افراد و تعين
ورد مبعدا  وردد گو صالحيتهاي الزم براي شان اعطاء  مناسب , بر آنها اعتماد كرده

ر آن تمام در غي يكندمحاسبه قرار گيرند . زيرا استعداد ها همراه با مسئوليتها رشد م
 استعدادهاي افراد به ضعف و نابودي می رود . 

ه را ستفادارين از مقتضيات ادارة مؤفق اينست كه كارها را پيگيري كرده و بيشت
لكه بخاطر دد . بد گربنمايد و ارگانها نبايد فقط بخاطر موجوديت شان ايجا از ارگانها

 اشد .ميب آن ايجاد گردد كه حركت به آنها نياز دارد و منتظر فيصله هاي آن
 تنظيم وقت : 
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 ترقی فت والتزام و پابندي به وقت و شناخت ارزش آن از عناصر اساسی پيشر
ته و ود ساخخصلی ميكنيم كه كسالت را صفت ا امتها ميباشد . و اگر امتی را مشاهده

 انه هاخهوه قپير و جوان آن به هرزه گرديها مصروف است و شب و روز خود را در 
نوع  و هيچ است می گذرانند , نه هدفی دارند و نه مقصدي , بدان كه اين امت مرده

 زندگی ندارد . 
از  ودند وف بخيلی ضعيتعداد قليلی از مسلمين در مكه در حاليكه از نگاه مادي 

د ض, بر  شدندسوي كفار مورد محاصره وتعقيب قرار گرفته و تا سرحد مرگ تعذيب مي
 ه شدند.ن راندة شاشان تبليغات ناروا صورت ميگرفت و باآلخره از وطن و خانه و كاشان

ا بد را ت خوولی تمام اين مشكالت سد راهشان نگرديده و توانستند كه موجودي
ين ت . درنداش تعبير كنند كه در جهان گذشته  و معاصر مثل وماننديتشكيل دولتی 

ة ظلمت ز ارادايتر در گيري ارادة ايجاد تغير , سمو و استجابت منهج الهی بمراتب قو
 پسندان عقبگرا بود . 

حيرت  ي هاييروزآيا پذيرفته ميتوانيم كه اين تعداد قليل مسلمانها تمام اين پ
  ند ؟ه ارزش وقت و روز گذرانی بدست آورده باشانگيز را با بی توجهی ب

ناسب آن كان ممدر  نه ! آنها عمر خود را به ثانيه ها حساب كرده و هر ثانية آنرا
 بكار برده اند . در حاليكه اين نداي الهی را تكرار ميكردند :

 (190)آل عمران/ چ  گ  گ  گ     ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ      ژ  ڈ چ
ي ت براينش آسمانها و زمين و گردش شب و روز نشانهايسيقيناً در آفر” 

 “  صاحبان عقل و دانش 
ه اختالف شب و روز عبارت از گذشت زمان است و صاحبان فكر و انديش

ر يت بكانسانامسلمانانی اند كه زمان را در جهت مصالح خود ، جامعة خود و تمام 
 ميگيرند . 

چون فجر ، چاشتگاه ، عصر ، شب و  وقت را به قسمتهاي مختلفی جل جاللهاهلل 
روز تقسيم كرده است تا اهميت وقت را در حيات مسلمانان و جامعة اسالمی نشان 
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 دهد . 
ه ح كردت طركشورهاي پيشرفته و متمدن جهان پالنهاي كوتاه مدت و طويل المد

مين هاساس  ا بررو واقعيت موجود و آينده را با زمان مرتبط ميسازند و بعداً خود 
 برنامه مورد بازپرس قرار ميدهند .

ن . اي گرددزمان هميشه در گذشت است و هر روزي كه ميگذرد باز هرگز بر نمي
 چنين تعبير كرده است : رحمة اهلل عليهحقيقت را حسن بصري 

ند آدم! ي فرزه : اكهر روزيكه فجر پردة شب را از چهره می اندازد ، نداء ميكند ” 
تم باز تا ون گذشرا چم ، از من توشة بردار ، زيمن آفريدة جديدم و بر كنشهاي تو گواه

 “روز قيامت بر نميگردم 
 برادر دعوتگر : 

زم ذا ال، ل وقتی موضوع ازين قرار است و وقت ازين همه اهميت برخوردار است
ازد سشخص است كه هر دعوتگري حساب خود را داشته و اولويات زندگی خود را م

 ندگی عملی خود قرار دهد . و تنظيم وقت را از مهمترين عناصر ز
 وقت به اين معنی كه وقت كار، وقت خواب، وقت طعام ، وقت استراحت و

 روابط اجتماعی وخانوادگی خود را منظم سازد . 
 در روايات وارد است كه :

يُ نَاِجي فِيَها  َوَعَلى الَْعاِقل َما َلْ يَُكْن َمغْلُوًِب َعَلى َعْقِلِه أَْن يَُكوَن لَُه َساَعاٌت. َفَساَعةٌ » 
فِيَها  رَبَّهُ، َوَساَعةٌ ُُيَاِسُب فِيها نَ ْفَسهُ، َوَساَعةٌ يَ تَ َفكَُّر فِيَها ِف ُصْنِع اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَساَعةٌ َُيْلُو

 (رضی هللا عنه)صحيح بن حبان عن ايب ذر «   ِْلَاَجتِِه ِمَن املَطَْعِم َواملَْشَربِ 
ت زم اسست الر عقلی ضعيف نشده و مغلوب نگرديده ابر عاقلی كه هنوز از نظ” 

ات ه مناجبارش كه ساعتهاي منظم و معين داشته باشد ، ساعتی كه در آن با پروردگ
هاي ر صنعتدآن  بپردازد ، ساعتی كه در آن نفس خود را محاسبه كند و ساعتی كه در

رغ دنی فانوشي وفكر و غور كند و ساعتی كه خود را براي كسب طعام  جل جاللهاهلل 
 “سازد 
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 ميفرمود :  رضی اهلل عنهعمر 
 “اللهم إَن نسألك صًلح الساعات و البكة ف اْلوقات” 
 “رم لت داو مسئاي بار الها ! نيكی و اصالح ساعات و بركت در اوقات را از ت” 
 برنامه ريزي :  

دن مونعين تبرنامه و پالن عبارت از مشخص نمودن اهداف در كارهاي معينی و 
ارف رين مصكمت وسايل الزم براي تحقق بخشيدن اين اهداف ميباشد ، به شكلی كه با

 ، بهترين نتيجه را بدست آوريم .
ك مرحله از ي ورده ببنابرين ؛ برنامه وسيلة ايست كه انسان را قدم به قدم به پيش 

درت ب با قتناسمبه مرحلة جديدتر طبق اسلوبی انتقال ميدهد كه مراجع پالن گذاري 
 و توان هر شخص تعين مينمايد . 

ورت صبه  اين يك امر مسلم است كه هرفرد بايد كار و وظيفة محولة خود را
ا رسبابی اايد درست و مؤفقانه انجام دهد . لذا بخاطر بدست آوردن اين مؤفقيت ب

 انتخاب كند كه مؤفقيت او را بيشتر تضمين نمايد.

وب ر محبه رهبكبخوبی ميدانيم  ليه وسلمصلی اهلل عاز پيگيري سيرت مطهر نبوي 
حله ر مرهاسالم چگونه دعوت خود را به مراحل مكی و مدنی تقسيم نمودند كه 
باز  .افت يخصوصيات و مميزات خاص خود را داشته و طی برنامة خاصی انجام می 

از ه و آغر مكمرحلة مكی را به مراحل سه گانة دعوت سري در مكه ، اعالن دعوت د
 ر خارج از مكه تقسيم نمودند .دعوت د

فهوم مذكر آيا اين تقسيمات و مشخص نمودن اين مراحل دعوت به گونة فوق ال
 ديگري جز پالن گذاري دقيق و مستحكم داشته ميتواند ؟

در هجرت اول و دوم بسوي حبشه ، بيعت عقبه اول و دوم و تفاوتهاي متناسب با 
بيعت وجود داشت ، برنامة خيلی دقيق واقعيتها و آيندة مسلمين كه بين اين دو 

حكيمانة مراعات گرديده است . زيرا بيعت اول يك بيعت ايمانی و اخالقی است در 
حاليكه بيعت دوم ، بيعتی است سياسی و جهادي و مقدمة براي هجرت بسوي مدينة 
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 منوره و اقامة دولت اسالمی بحساب می آيد . 
رنامة يجة بر نتددفی بوجود آمده است يا آيا اين تغيرات و تفاوتها به صورت تصا
 دقيق و آمادگی كامل صورت گرفته است ؟

 ه : سيد كپر لمصلی اهلل عليه وسزمانيكه يك بيعت كنندة انصاري از رسول اهلل 
، آيا  ردانديروز گجناب شما را پ جل جاللهاگر ما اين بيعت را بپذيريم و اهلل ” 

 تنها ميگذاري ؟ دوباره بسوي قومت برميگردي و ما را
رايط شا به روضوع مبدون اينكه ترددي نشان داده و  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 آينده محول كند قاطعانه جواب داد :
د بود ! خواه مراههرگز ! بلكه خونم با خون شما يكجا و مرگ و زندگی ام با شما ه

 من از شما هستم و شما از من هستيد !
طابق مو  لمه وسصلی اهلل علية طرح شده از سوي رسول اهلل همگام با تنفيذ برنام

حل ين مراآخر دستور ايشان ، صحابة كرام بسوي مدينه هجرت را آغاز كردند كه در
 قرار داشت . صلی اهلل عليه وسلماين برنامه هجرت رسول اهلل 

جرت مان هش فرايشان به استثناي ابوبكر و علی رضی اهلل عنهما به تمام اصحاب
الن پ رزيرا آنها د سوي مدينه را صادر نمودند و اين دو نفر را با خود نگهداشتند ،ب

 هجرت خود ايشان شامل بودند .
همراه با ابوبكر در نيمة دوم شب و قبل از طلوع فجر  صلی اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

د از از مكه خارج شدند و راه يمن را كه بر عكس راه مدينه است در پيش گرفتند و بع
طی مسافتی به غار ثور داخل شده و مدت سه روز را در آنجا گذشتاندند . عبداهلل بن 
ابوبكر شب را با ايشان ميگذشتاند و قبل از طلوع فجر دو باره به مكه داخل ميشد و 
چنان نشان ميداد كه گويا شب رادر مكه بوده است . او روز را در مكه ميگذشتاند و 

ميرساند .  صلی اهلل عليه وسلمميشنيد شبانگاه به رسول اهلل اخبار و حوادثی را كه 
عبداهلل بن فهيره موالي ابوبكر صديق گوسفندان خود را در آن مسير ميچراند تا هم 
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آثار قدمهاي عبداهلل بن ابوبكر را از بين ببرد و هم آن دو مهاجر بزرگوار از شير 
 گوسفندان بنوشند . 

يد ان رسپاي ه و تفتيش راهها و تعقيب آنها بهزمانيكه آتش غضب قريش سرد شد
 با سلموليه صلی اهلل عو بعد از گذشت سه روز اوضاع كمی آرام شد ، رسول اهلل 

ديق وبكر ص. اب سفر خود را دوباره آغاز كردند رضی اهلل عنههمراهی ابوبكر صديق 
به اجاره  نمايیهطر رعبداهلل بن اريقط را كه هنوز بر دين قريش بود بخا رضی اهلل عنه

ه روز نزد سعد از به و گرفته و شترهايی را كه از قبل آماده ساخته بود به او تسليم داد
اي يل ممكنه برام وسام تمغار ثور با او وعده گذاشتند ... و با اين برنامة دقيق و استخدا

 المسحيح و ستش صهمراه با دو صلی اهلل عليه وسلمرسيدن به هدف بود كه رسول اهلل 
 به مدينة منوره رسيدند .

المی نمونه لت اسة دوبراي اقامصلی اهلل عليه وسلمبه همينگونه برنامة كه رسول اهلل 
و اگر  بود . رفتهگدر مدينة منوره طرح نمودند ، در غايت اتقان و دور انديشی صورت 

كار و  با ه وسلمعلي صلی اهللچه مدينه در آن روزگار قرية كوچكی بود ، اما رسول اهلل 
 ه برايكنند ككوشش زياد و برنامه هاي حكيمانه توانستند دولت نمونة را ايجاد 

سلمانان مهنماي و ر بزرگترين دولتهاي معاصر بعنوان نمونه قرار گرفته و تا ابد قدوه
 باشد . 

 ت :دولت اسالم در مدينة منوره گروه هاي ذيل راتحت ادارة خود داش
 ن و انصار ميشدند .ـ مسلمانان كه شامل مهاجري 1
عليه  صت برر فرـ مشركينی كه هنوز مسلمان نشده بودند و بعضی آنها در انتظا 2

 مسلمانان بودند .  

 ـ يهوديان ساكن مدينه . 3
ی پم در هنوز هاينها در داخل مدينه سكونت داشتند ، اما در خارج مدينه قريش 

 . بودند وضاعاب نيز مراقب ريشه كن كردن اين دين جديد بود و قبايل مختلف اعرا
با مطالعة كتب سيرت بخوبی مالحظه ميكنيم كه ايشان چگونه برنامة دقيقی را 
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جهت ساختن جامعة جديد در مدينة منوره طرح ريزي كرده و ضمن آن رابطة اين 
دولت جديد را با يهود ساكنان مدينه و دولتهاي مجاور كه با ديد شك به اين دولت 

 نرا شديداً تحت مراقبت داشتند ، تنظيم نمود .جديد نگريسته و آ
بعد  يرد وگورت در اولين قدم مسجد را اعمار كرد تا رهبري مسلمانان از آنجا ص

كل قانون را بش ثيقةواز آن پيمان اخوت را بين مهاجرين و انصار بستند . به دنبال آن 
ود و ظيم نمتن وح اساسی نوشته و در آن طرز عمل دولت اسالمی با يهود مدينه را شر

بعدها شكل  دند كهنمو در ابتداي امر ، جهاد دفاعی را بخاطر دفاع از حريم مدينه اعالن
 جهاد هجومی را بخاطر ريشه كن كردن كفر اختيار نمود .

 صت ران فربعد از مدتی با قريش پيمان آتش بس مؤقتی را امضاء نموده و اي
رصت فدرين  وايد جاور ارتباط برقرار نمبدست آورد كه با قبايل مجاور و دولتهاي م

 به تصفية حساب با يهوديان خائن و غدار بپردازد .
ن آرگير دمی در تسلسل اين پيكار و مبارزة خستگی ناپذير كه دولت نوپاي اسال

داء اؤمنين ملوب قبود ، تشريعات الهی به تدريج نازل ميشد و نقش خود را در تثبيت 
 رديد .ر ميگدلها گردد ، در زندگی عملی مسلمين ظاهميكرد و قبل از آنكه نقش 

د داشته ،  وجواضحاًوميبينيم كه برنامه ريزي در تمام اعمال و كرده هاي رسول اهلل 
م ، در ين مرداف بدر حيات شخصی شان ، در روابط شان با مردم ، در اقامة عدل و انص

.. در تمام .. آينده و جنگ و صلح ، در تربيت مسلمانان و آماده سازي ايشان براي
 عملكرد هاي او برنامه هاي دقيقی وجود داشته است .

پالن  يگويدمه و آيا بعد از اين همه حقايق بازهم گروهی بنام اسالم سربلند كرد
 !!ارد گذاري براي كارها بدعتی است كه در ضمن اصطالحات اسالمی وجود ند

ا می رت اسالنه تراث پرعظمآيا از حقيقت دور شده ايم اگر بگوييم كه اينها 
 ؟!! يباشندمشنا بخوبی دانسته اند و نه هم با ظروف و شرايط زندگی در عصر حاضر آ

ارب ی تجبدون شك برنامه و پالن كار است كه قدمهاي كنونی را در روشناي
 يكند .ام مگذشته به پيش رهنمون ميشود و حاضر را در جهت شناخت آينده استخد
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 كيفيت پالنگذاري :
اشته درا  برنامه ريزي در جهان امروز علميست كه اصول و قواعد بخصوص خود

سی ، ، سيا صاديو بحيث يك بخشی از عملية توليد در تمام نواحی زندگی اعم از اقت
 اجتماعی تعليمی و غيره بكار برده ميشود .

بايد  ل بعده سابطور مثال كارخانة امروز يك نوع خاصی تكه را توليد ميكند ، د
رنامه رگان بعی انوع بهتري را توليد كند . بخاطر تحقق بخشيدن اين هدف بخش اجتما

ا رقداري مگان ريزي به تشخيص ذوق و سليقة مردم ميپردازد و بخش احصائية اين ار
هاي ب يونتا نصتعين ميكند كه بايد مستواي توليد به آن برسد و بخش تخنيكی آن ب

ات جديد ا تغيربگام ر آيی فابريكه ميپردازد تا همجديد به تطوير و بلند بردن سطح كا
جم و حر ، حركت كند . با تصور سرعت تغيير در ذوق و سليقة مردم درين روزگا

 ارد .ار دبزرگی مسئوليتی را درك ميكنيم كه بعهدة ارگانهاي برنامه ساز قر
منطقة  اشغال به اما در جهان سياست ، قضيه مهمتر از اينهاست ، دولتهاي بزرگ كه

ه ثالً براي دمنند . ميك ميپردازند ، برنامة خيلی واضح و طويل المدتی را در برابر آن طرح
شان ا برايرخلی سال مستقيماً بر آن حكومت ميكنند ، بعد از آن بعضی آزادي هاي دا

ر درند . يسپامميدهند و در اخير حكومت آنرا به افرادي از منسوبين همان كشورها 
ی را ات كافعلومر ارگانهاي مسئول برنامه ريزي در مورد هر مرحله ممراحل فوق الذك

كوالر نند سيه مادر خدمت اداره كنندگان امور قرار ميدهند و از مؤفقيتهاي هر مرحل
ره خبر ی و غيغرب ساختن قوانين ، سيطره بر نظام تعليمی ، تقليد از نمونه هاي تمدن

كه  يبينيم، م ه مرحلة آخرين خود رسيدميدهند . و زمانيكه پالن غصب آن سرزمين ب
 كنند .ركت ميحنها آحكام وطنی آن كامالً مطابق ارادة استعمار عمل نموده و به اشارة 

 مقارنۀ بين برنامه ريزي ما و برنامه برنامه ريزي ديگران : 

شريف حسين مكی پالن كرد كه دولت بزرگ عربی را برپا كرده و تمام عرب را 
رآورد و خودش بحيث پادشاه آن قرار گرفته و اين مقام را براي تحت ادارة خود د

اوالدة خود به ارث بگذارد . با اين هدف خفاء با انگليسها در تماس شد و حركتی را 
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 براه انداخت . “ انقالب بزرگ عربی ” بنام 
 اما نتيجه چه شد ؟

و آنها  اده شدم دعبدالملك بن سعود به پادشاهی حجاز رسيد ، فلسطين به يهود تسلي
 ی بنامه يكدولت خود را در آن تأسيس كردند ، سوريه به دو بخش تقسيم گرديد ك

نسه باقی رة فراسيط لبنان به مارونی ها تسليم داده شد و بخش ديگر آن بنام سوريه تحت
يره ز جزاماند و عراق تحت حكومت انگليسها قرار گرفت . اما شريف حسين مكه 

 . فگندال سرگردانی و جالوطنی در قبرص رحل اقامت اعرب رانده شده و در ح
“ رتزله” دم ين قاما يهود براي اقامة دولت يهودي برنامه ريزي كردند ، در نخست

هان جسراسر  نوشت و بعد از آن از يهودان“ دولت يهودي” كتاب مشهورش را بنام 
لين او رددعوت نمود تا در كنفرانسها وسيمينار هاي صهيونيزم حاضر شوند . 

ند ال كردز او سؤسويس برپا گرديد ، وقتی خبرنگاران ا“ پال” كنفرانسی كه در شهر 
 كه ؛ چه كاري را انجام داديد ؟

 در جواب گفت : ما دولت اسرائيل را تأسيس كرديم !!
 باز پرسيدند كه ؛ اين دولت چه زمانی عرض وجود خواهد كرد ؟

 ! ی آيدموجود باز پنجاه سال حتماً در جواب گفت : بعد از پنج سال ! ولی بعد 
 و بالفعل دولت اسرائيل بعد از پنجاه سال تأسيس گرديد . 

اميد است كه خوانندة گرامی به اين گمان نشود كه اقامة دولت يهودي كار آسان 
و ممكن بود . بلكه برخالف ، اين كار نهايت مشكل و پيچيدة بود كه آنها در نظر 

رنامة خيلی دقيق وارد عمل شده و روي چندين بديل پالنگذاري داشتند . ولی آنها با ب
نمودند ، در ابتداء خواستند كه سلطان عبدالحميد آخرين خليفة عثمانی را با دادن 
رشوت قانع سازند و چون ناكام شدند ، به خريداري زمينهاي فلسطين پرداختند ، 

را قانع سازد . زمانيكه باآلخره با حكومت آلمان متوسل شدند تا حكومت استانبول 
تمام اين كوششها به ناكامی مواجه شد ، يگانه راه باقيمانده عبارت از براندازي خالفت 
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عثمانی از داخل بود كه عمالً به اين كار اقدام كردند و با داخل ساختن تركيه در جنگ 
جهانی اول به تخريب آن از داخل مؤفق شدند . بعد از شكست دولت عثمانی در 

، فلسطين تحت سرپرستی انگليسيها قرار گرفت و آنها كارگزار يهودي  جنگ
را در آنجا مقرر كردند كه كار تأسيس دولت اسرائيل را تا “ صموئيل” االصلی بنام 

 آخرين مراحل آن به اجراء در آورد . 
يلی يل خگمان ميكنم به ذكر مثالهاي ديگري ضرورت نيست ، زيرا تمام مسا

ك اشتن يداز  و اكثر مردم به اين عقيده اند كه اسالمگرايان واضح و آشكار است
بت به نها نسآكه  برنامة علمی و واقعی خيليها بعيد هستند و همين امر سبب شده است

 ديگران كمتر مؤفق باشند . 
ت ينهاي، ب بدون شك چلنجها و مشكالتی كه در برابر نهضت اسالمی قرار دارد

به  ر جهانكنا و تحرك اسالمی كه اكنون در گوشه و خطرناك و مهم است ، و بيداري
، شايد  ه باشديافتنمشاهده ميرسد ، اگر بر مبناي برنامة دقيق و تدبير درست سازمان 

 زمانی بر ضد خود مسلمانان قرار گيرند !! 
ر آن ن قشجوانان مسلمان امروز كه فشرده و خالصة امت اسالمی و آگاه تري

ا رب شدة حسا يگري مكلف اند تا برنامه و پالن دقيق وميباشند قبل از هر قشر د
ه با كوانند ا بتجهت تهداب گذاري و اعمار مجدد بناي جامعة اسالمی داشته باشند ت
 د.ست آرند بدكمترين قربانی بيشترين مؤفقيت را درين معركه و چلنجهاي عصر جدي

 فعاليتهاي اسالمي از طريق كانونها و مؤسسات :

  .ازيم يپردرد اصل موضوع شويم ، به شرح مختصر اين مفكوره مقبل ازينكه وا
ناميد . به اين “ عصر مؤسسات ” و “ تخصصها” عصر حاضر كه ميتوان آنرا عصر 

شرح كه اگر سري به كتابخانة بزنيم ، در آنجا ميبينيم كه در هر موضوع خورد و 
مورد جغرافية عمومی  بزرگ به دهها مجله ، نشريه و كتاب به نظر ميرسد . مثالً در

مجله هايی وجود دارد و مجالت ديگري در مورد بخشهاي خيلی كوچك و اختصاصی 
در جغرافيه نيز وجود دارد كه فقط در يك مورد خاصی به بحث و تحقيق در آن 
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 پرداخته ميشود و به همين گونه در هر موضوع ديگري .
ه چگون صاصیكامالً اختاكنون اين سؤال مطرح ميگردد كه اين گونه نشريه هاي 

يكنند متخدام ا اسربوجود می آيد ؟ و چگونه استمرار مييابد ؟ چگونه استادان بزرگی 
 رسانند؟ چاپ ب ا بههتا به بحث و تدقيق پرداخته و نتايج تحقيقات خود را درين نشريه 

آن  وه برعال وچرا اين تحقيقات مصدر مهمی براي پژوهشگران بعدي قرار ميگيرد 
 ند ،ها ، مؤسسات علمی ، عسكري و بين المللی از آن مستفيد ميشوحكومت

ا يك له هبه صورت مختصر در جواب ميتوان گفت كه در وراي هركدام ازين مج
روف ه مصكمركز بزرگ و انستيتيوت بزرگ تحقيقاتی مستقل و متخصص قرار دارد 

لبته ند . ايكوشبحث و پژوهش ميباشند و تمام مردم بر استمرار و مستقل بودن آن م
بلكه به  دارد ،ان نمستقل بودن به اين معنا نيست كه اين مراكز هيچ ارتباطی با ديگر
ودش خود را ار خاين مفهوم است كه هركسی به دنبال اين است كه اين مراكز نتايج ك

د را يا خو ند وبدوش داشته باشد و بدون اينكه كسی در برابر شان موانعی ايجاد ك
ر عين . و د دهندبر ايشان قلمداد كند ، به كار و تحقيقات خود ادامه وصی و حاكم ب

و به اين  يسازنديا محاليكه همه از آن مستفيد ميشوند ، اسباب كار و زندگی شان را مه
 .يدهند مجام ترتيب تمام كارهاي مربوط به خود را در نهايت اتقان و نيكويی ان

رار هود قيطرة ز تحقيقاتييكه تحت سيآيا گاهی هم به اين فكر شده ايم كه مراك
تراث  اجع بهرد ؟ دارند ، چه بحثهايی را بخاطر خدمت به تاريخ يهود انجام داده ان

 يهودي در فلسطين چه كتابهايی نوشته اند ؟
ر جهان طره بر سيچه بحثهايی را در مورد عظمت يهود و در مورد اينكه آنها سزاوا

 ميباشند ، براه انداخته اند ؟
مورد اسطورة سوختاندن يهود از سوي فاشيستهاي آلمان نوشته اند تا ثابت  در

سازند كه آنها ملت مظلوم اند ، آنها مردم بی وطن ميباشند و فلسطين سرزمين بدون 
مردم ميباشد ؟! آنها عاشق و دوستدار ارزشها و خواهان ترقی ميباشند و ميخواهند كه 
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نند ، ولی مسلمانان عرب بر آنها تجاوز كرده و با تمام ملتها در صلح و صفا زندگی ك
نميگذارند كه با اطمينان زندگی نمايند . استعمار غربی كه يك و نيم قرن بر جهان 
اسالم حاكم بود ، از ابتداي داخل شدن تا زمان خروج وقت خود را بيهوده نگذشتاند 

تحقيقاتی آنها بلكه دانشمندان آنها شب و روز مشغول بحث و پژوهش بوده و مراكز 
 هزاران مقاله و بحث را در تمام مواردي كه مربوط به جهان اسالم است بجا گذاشتند . 

در تاريخ اسالمی كتابهايی نوشته و بوسيلة آن چهرة اصيل تاريخ اسالم را دگرگون 
ساختند و چنان نشان دادند كه تاريخ اسالمی شرمناكترين بخش تاريخ انسانی بوده و 

سازي ، شهوترانی ، طمع و حرص ميباشد !! خليفه هاي كه يكی بعد سراسر دسيسه 
ديگري به قدرت رسيده اند همه بنياد گرايانی از طرز كليسايی بوده و فتوحات 
اسالمی چيزي جز اشباع غرايز ، قتل و خون ريزي نميباشد و چيزي كه بايد تبارز 

مانند قرمطی ها ،  يافته و بزرگ نمايی گردد ، همانا حركتهاي مجوسی و يهودي
 و غيره بوده است . 1حشاشيين

ده شده امن زدتلف در علوم انسانی كتابهاي نوشته و در آن اختالف بين مليتهاي مخ
گونه ند و چده ااست و نشان داده اند كه چگونه عربها بر ضد كردها دسيسه سازي كر

 تركها بر ضد عربها شوريدند و عربها بر ضد فارسيها ...
يت هاي مختلف امت اسالمی احساس قوميت را زنده ساخته و تا اندازة در ذهن مل

پيشرفتند كه همه را عاشق و فريفتة مليت خود ساختند . به همين منظور معهد ها و 
مراكز تحقيقاتی كردي ، آشوري ، دْروزي و نصيري و غيره به شكل اختصاصی در 

در مراكز دولت هاي عربی به غرب ايجاد كرده و از آنجا مقاالت و بحثها و مجالتی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يانه مه شرق علي كه استعمار فرانسه ، انگليس و المان حين ائتالف خود ـ گروهی بودند1

را  رستیبخصوص مصر و فلسطين از آنها كار ميگرفتند و همه اعمال جاسوسی و ترو
شيون( ياد شده اند . حشا(انجام ميدادند و چون اينها معتاد به چرس و افيون بودند به نام 

 ز ياد شده اند .همچنان بنام )فدائيان حسن صباح( ني
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 نشر ميرسد .
شور كيك  در جغرافيه چيزهايی نوشتند و نقشه هاي را ترسيم كرده بخشی از

ه كن هدف ه ايبتحت استعمار خود را قطع نموده و به كشور ديگري ملحق ساخته اند 
كر فه اين باري چون اين كشورها به آزادي خود دست يابند از خالل نقشه هاي استعم

تيب ن ترند كه بخشی از كشور شان را كشور مجاور غصب نموده است و به ايشو
ر ه بخاطنديشااختالف و تنازع بين اين دو كشور بوجود آمده و پيروان يك دين و 

 !!جنگند م مييك قطعه زمينی وهمی كه استعمار در نقشه ها ترسيم كرده است با ه
له ، معتز انندراه و منحرفی مدر عقايد اسالمی كتابهايی نوشته و فرقه هاي گم

كز ن متمرآراز تصوف خرافاتی و غيره را بزرگنمايی كرده و تحقيقات خود را در اب
ر سانس دوق لفساختند . تا حدي كه اگر جوان مسلمانی كه خواستار مراحل تحصيلی 

بودند  ي غربیاههارشته هاي ادب عربی ، تاريخ ، فلسفه و يا شريعت اسالمی در دانشگ
ا رحرافی ي انط موضوعاتی را ميتوانستند تحت بحث قرار دهند كه همين بخشها، فق

 شرح و بسط بدهد .
 برادر مسلمان دعوتگر : 

اممكن يرا ن. ز بر تو هم الزم است كه تحرك و نشاطی در همين مستوا داشته باشی
گمان ا بون را وناگگاست كه علم را با جهل مقابله كنيم و حركت با برنامه و تحقيقات 

ت ؤسسامو تخمين جوابگو شويم . و اگر كشورهاي جهان سوم ضرورت شديدي به 
 ند .دار تحقيقاتی دارند ، حركتهاي اسالمی بيشتر نياز به اين گونه مراكز

 مهمترين مؤسساتی كه به آن نياز داريم ازين قرار است :
 ـ مؤسسات تربيوي : 1

رد دستبرد استعمار قرار گرفته و به تعليم و تربيه بيشتر از هر جانب حيات ما، مو 
فساد آلوده شده است . امروز در مكاتب ما چيزهاي تدريس ميشود كه با دين ما 
مخالف بوده و در خدمت دشمنان ما قرار دارد و از آنجايی كه مسأله تربيت فقط در 
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محيط مدرسه و مكتب منحصر نمانده است بلكه در تمام بخشهاي جامعه انعكاس 
لذا بايد مؤسسات تربيوي مستقلی ايجاد گردد تا ترسيم يك خط واضح  مييابد ،

 تربيوي اسالمی را بعهده گرفته و وظايف ذيل را انجام دهد :
ي ، ونمتوسطه ، ثا ،ـ تمام انحرافات تربيوي را در تمام سطوح تربيوي ) ابتدائی  .أ

را  المیساصول او دانشگاهی ( باز شناسی نموده و بديل هاي صالح و موافق با 
 معرفی و جاسازي نمايد .

و  ه شرحم بـ خطوط تربيوي انحرافی را كه وسايل ارتباط جمعی دشمنان اسال .ب
 تغذية آن مصروف اند باز شناسی ، معرفی و ترديد نمايد 

دارد ملی نعرزش اـ از تمام آن مسايلی كه باعث تفرقه بين مسلمانان گرديده و  .ج
ين كه ب كند تی بيشتر بر نقاطی تركيزاجتناب نموده و در برنامه هاي تربي

 . يگرددان ممسلمانان اتفاقی و مشترك است و باعث اجتماع و اتحاد مسلمان
وطن  ژاد ،، ن ـ توضيح طرز تفكر اسالم در قضاياي مهمی مانند تكفير ، مليت .د

عوت دكار  ، مخفی كاري در جل جاللهدوستی و شرح مفهوم دعوت بسوي اهلل 
ه و ه بودناقشمير و غيره مسايلی كه امروزه تحت بحث و م، حدود اطاعت از ا

 آراء و نظريات مختلفی حول آنها ارائه شده است .
 ـ ابراز ديدگاه اسالمی در مورد تربيه . .ه
 ـ كانونهاي سياسي : 2

ه گرديد عمالسياست كلمة است كه بيشتر از هر كلمة ديگري به صورت نادرست است
 ست .افته كلمة ديگري بيشتر غلط فهمی صورت گر و در فهم معناي آن نسبت به هر

بنابرين فهم نادرست ، سياستمدار انسان فريبكار و دروغگويی ميباشد كه از هيچ 
نوع تزوير و دغل بازي خود داري نميكند ، پس اشخاص صادق و محترم بايد از داخل 

ده شدن در ميدان سياست اجتناب كنند . سياست وظيفة يك طبقة خاص جامعه بو
فقط همانها حق فعاليت درين مجال را دارند ، اما بقية اقشار مردم محكوم سياست 
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 بازي هاي آنها بوده و حق دخالت در آن را ندارند.
سيت نی قدچ دينه تنها اينكه سياست در دين وجود ندارد ، بلكه سياست براي هي

ه به وانند كميت قايل نبوده و آنرا نميپذيرد . بنابرين اشخاص دخيل در كار سياست
خود  هدافاتشكيل احزاب سياسی پرداخته و از خالل آن مردم را بسوي افكار و 

خود  ت دينیساساابكشانند . اما شخص مسلمان بخاطر اينكه پابند اسالم و متمسك به 
يجاد كند . سالم اانام است ، لذا نميتواند كه در امور سياسی دخالت نمايد و تشكيالتی ب

 در جامعه تغييراتی بوجود آورد !!و بنام اسالم 
ياسی سايل بنابر همين برداشت غلط از سياست ، بايد مؤسسة مستقلی براي مس

 ايجاد گردد و وظايف ذيل را بعهده بگيرد : 
م ، اسال ـ شرح و توضيح خط اصيل سياست اسالمی ، يعنی از ديدگاه سياسی .أ

يك زن شر وست ها محفوظ اآزادي براي همه داده شده و كرامت انسانی تمام انسان
 اظهار وفكر تزندگی مرد است و شهروندان در برابر قانون مساوي بوده و فرصت 

حاكم  عدالت وحق  نظر براي همگان مساويانه داده ميشود ، شورا اساس نظام بوده و
تقوا  ضيلتفميباشد و خورد و بزرگ مسئول عمل خود ميباشد ، معيار برتري و 

 د .و تميز نژادي ، مذهبی و قومی مردود ميباش بوده و هر نوع تعصب
ه اين آنك ـ شرح و توضيح انحراف سياسی در مكتبهاي سياسی قديم و جديد و .ب

” عدة ا قاانحراف ناشی از انحراف در بينش و انحراف در سلوك ميباشد زير
 اساس عملكرد آنها را تشكيل ميدهد .“ هدف مبرر وسيله است 

مقاالت ، و  تب ،كبردن سطح آگاهی سياسی مردم با نشر  ـ اهتمام و توجه به بلند .ج
 .نمايد وضيحمجله هاي سياسی كه مفاهيم سياسی در سياست اسالمی را شرح و ت

در  ی كهـ ترديد اعتراضات و شبهات مستشرقين و گماشتگان استعمار صليب .د
 گوشه و كنار دنيا در جنگ با اسالم قرار دارند .

و پشتيبانی از حركتهاي برحق “ ت آزادي خواهی حرك” ـ شرح و توضيح مفهوم  .ه
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 آزادي خواه در تمام جهان .
 ـ وسايل خبري و ارتباط عامه : 3

راكز داد مه تعچكسانيكه اهميت اعالم را ميدانند ، درك ميكنند كه امروز بايد 
اشته شراف دمی ااعالمی داشته باشيم تا بر اخبار ، مجالت ، راديوهاي مستقل اسال

ست و ورت درصی به فلمهايی را توليد و كتابهايی را طبع كنيم تا فكر اسالمباشيم و 
 صحيح براي مردم ترسيم شده و برسد .

رار قمنوع رش مامروز اگر فالن دولت ميتواند فالن كتاب يا روزنامه را در كشو
يويی اج رادامو ودهد و از ورود آن جلوگيري نمايد ، به هيچ صورت از رسيدن كستها 

رين ز مهمتكی اهی آنكشور ميشود ممانعت كرده نميتواند . امروز راديو به يكه را
و بر  بحر وسايل پخش نصرانيت مبدل شده است كه مركز آن در نقاط دور دست در

 د .ه ميشوستادتأسيس گرديده و امواج آن به زبانهاي مختلف براي ملتهاي جهان فر
ين وظيفه ايد اروز بميپرداختند ، اماگر در گذشته ها لشكريان اسالم به نشر اسالم 

اهميت آن  ا وجودبيفه را اعالم اسالمی بعهده بگيرد . بايد تذكر داده كه انجام اين وظ
ن ن ايمستلزم مصارف گزاف نميباشد ، بلكه برعكس با كمترين مصارف ميتوا

 مسئوليت را اداء نمود.
 ـ ارگانهاي پالن ساز : 4

ي وزهاپالن وجود دارد كه حتی براي ر در جهان امروز مراكز مستقل طرح
راي تجارت بنند ، ميك رخصتی افراد ، پالن تهيه ميكنند . براي كارخانه ها برنامه ريزي

 هند . ار ميدم قرو كاروبار و حتی مسايل شخصی برنامه هاي مؤفقی را در اختيار مرد
 تساسابرنامه ريزي در شرايط امروزي يك علم مستقلی است كه قواعد و ا

ر داشته اختيا ا درخاص خود را دارد . بنابرين حركت اسالمی بايد چنين اداره هايی ر
ناسبی هاي م نامهباشد تا مفكورة ضرورت پالن سالم را براي مردم تفهيم نموده و بر

 براي سير و حركت دعوت اسالمی طرح نمايد .
 ـ اتحاديه هاي صنفي : 5
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ه هاي تحادييق امورد ارزش كار از طر هنوز هم تعدادي زيادي از اسالمگرايان در
داد ديگري د و تعيستنصنفی اختالف نظر دارند ، تعدادي اصالً معتقد به اين شيوة كار ن

 بات رانتخامعتقد اند كه بخاطر رسيدن به كرسی هاي بيشتر درين اتحاديه ها ا
ه اصالح ماعی باجت ضروري ميدانند تا رهبري آنرا بدست گرفته و مانند ساير ارگانهاي

 . آن اقدام نمايند و از طريق آن دعوت اسالمی را رونق بيشتر بدهند
سب كا و اگرچه امروز تعداد كمی از دعوتگران نقش سازندة اين اتحاديه ه

ها در  تحاديهارين دكرسيهاي بيشتر در آنرا ميپذيرند ، اما بايد توجه داشت كه نفوذ 
المی عوت اسعت ده دعوت بوده و با طبيشرايط كنونی يكی از بهترين و مؤفق ترين را

 ه ازينيم كنزديكی بيشتري نسبت به عمل سري و سازمان مخفی دارد . ما ميتوان
و حقوق  ر دهيمقرا طريق با تعداد زيادي از مردم مواجه گرديده و آنها را مخاطب خود
خواهی  ثر خودادر  شانرا احياء كرده و اعتماد مفقود بين مردم و حركت اسالمی را كه
 هاي حزبی و تعصبات گروهی نابود شده است دوباره زنده بسازيم .
اتحاديه  ران ،ويشه پاتحاديه ها انواع زيادي دارد ، مانند اتحاديه هاي كارگران ، 

 ..ران ..نجنيهاي دانشجويی ، اتحادية استاذان ، اتحادية داكتران ، اتحادية ا
زه مبار سلوبعتماد شان برهمين ااحزاب غير اسالمی در جهان امروز بيشترين ا

ود تيار خر اخبوده و از طريق ايجاد همين اتحاديه ها است كه كرسی اقتدار را د
سالم انان ميگيرند ، لذا حركت اسالمی مكلف است كه اين سالح را از دست دشم

 بيرون كرده و در اختيار خود بگيرند.
 ـ مؤسسات ديگر : 6

د كه دار می ضرورت به مؤسسات ديگري نيزكار و فعاليت در ساحة دعوت اسال
ی ، پورتسبه تمام گوشه هاي زندگی ارتباط ميگيرد مانند مؤسسات اقتصادي ، 

 كارهاي خيريه ، خدمات اجتماعی و غيره .
مؤسسات فوق الذكر را بايد ايجاد كرده و به حركت آورد و بايد آنها را به صورت 
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فة خود را مؤفقانه انجام دهند . اما بايد متوجه درست و سالم رهبري و تغذيه نموده تا وظي
بود كه اين مؤسسات بايد از استقالل الزم برخوردار بوده و اين استقالليت آن حفظ گردد 
و بكوشيم كه خودكفايی خود را بدست آورده و به صورت آزاد فعاليت داشته باشد تا 

 ستفيد شوند.هم حركت اسالمی از آن استفاده نمايد و هم ديگران از آن م
 برادر عزيز ، دعوتگر مسلمان!

ر با ل اخيد ساسعی كن تا يك اداره كنندة مؤفق و ماهر باشی ، زيرا در خالل ص
ر و ساي تصاددر نظر داشت شرايط محيطی و دگرگونيهايی كه در ميدان سياست ، اق

 وينس بخشهاي جامعه بوجود آمده است و پيشرفتهاي چشمگيري كه در مجال سا
حظة ابل مالات قوژي صورت گرفته است ، نظريه و مفكورة اصول اداري نيز تغييرتكنال

هاي  م شعبهتما يافته است ، امروز وسايل ارتباطات كامل دگرگون شده و تقريباً در
در آغاز  بر آن الوهاداري استخدام كمپيوتر به يك امر كامالً معمول مبدل شده است . ع

 را هدفاين وي در ساحة اداره عرض اندام نموده قرن بيست و يكم نظريه هاي جديد
د آن خرين حآتا  قرار داد كه چگونه ميتوان سطح توليد را با وسايل دست داشتة بشري

 ؟  دآور بلند برد و چگونه ميتوان بيشترين توليد را با كمترين مصارف بدست
ي ، يزه ررنامبراي رسيدن به اين اهداف فشار كار متوجه وظايف اداري مانند ب

 تنظيم كار ، توجيه و رهبري درست و تفتيش و بازرسی دقيق گرديد .
بوده  ينيازبآن  و به اين ترتيب اداره به علمی تبديل گرديده است كه هيچكسی از

ه بر نيرد نميتواند و امروز فيصله هاي اداري بر اساس تجارب علمی صورت ميگ
 اساس حدس و گمان و تجارب گذشته . 

 پايان

 
 
 
 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                                                              معاصر مسلمان یويژگيها

  
313 

 
لحمد هلل الذي بنعمته تتم ا

 الصالحات

وصلي هللا تعالي علي نبينا محمد و 

 علي آله و اصحابه اجمعين
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