
1 
 

 

 مقدمه .1

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين  الحمد هلل نـور السماوات واألرض الذي أرسل رسوله محمداً

 كله، وكفى باهلل شهيداً.

والصالة والسالم على البشير النذير، والسراج المنير، الذي بعثه اهلل بالحق إلى قيام الساعة، وجعل أمته 

 ف وينهون عن المنكر ويؤمنون باهلل.خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعرو

ها ادعرا  شخصيتي است كه حدود چهارده قرر  مترلا ي دارداد ديراد  اد ا  را  حضرت محمد

پيرو  او را دار د، و احيا اً اين مدعيا  با وجلد اختالفات شديد ذات ا بيني، هر يك خلد را داباا  واقاي 

 دا ند.و علمبردارا  راستين مكتب او مي

گي حامل پيامي كه مردم را به سل  آ  فرا خلا رد  برلد و سا هقبل اد رسيد  به سن چهل  محمد

داريخ به ياد  دارد كه بار  مردم را به اطاعت اد خلد دعلت كرده باشد؛ و ي بارد اد سرير  شرد  چهرل 

مرردم را بره سال اد عمر مباركش در غار حرا به پيامبر  مبالث شد و اد آ   حظه به باد با قاطايرت دمرام 

دا  رت. ا و آخررت ميكرد و پيرو  اد خلد را ملجرب فرالو و رسرتيار  د يردابايت اد خلد دعلت مي

سرال برا جرديت دمرام بررا  پخرش و   رر  23دار شد  منصرب  برلت مردت باد اد عهده  پيامبر اكرم

ي فروگذار  كررد و جديدش كه اد جا ب اهلل متاال دريافت كرده بلد، اد هيچ گل ه ساي و دالش  ها دي 

اش آسرما ي  هها  داريخ را در محلر ا دي درين ا  ا يي اد پاكدر  تيجه ملفق شد داداد قابل مالحظه

 جمع كند و دلسط آ ا  دين اسالم را به دوردرين  قاط جها  گ ترش دهد.

د م رولل كند و همي ه فكر و ذهن عملم م لما ا  را به خلسلا ي كه در اين دمينه عرض وجلد مي

دارد اين است كه دين اسالم چه گل ه دلا  ت اد مردما ي م رك و غرر  در جها رت، ا يلهرا  پراكي ه 

هرا مايارها و مالك  هگي اد همها پديد آورد كه قادر شد د به سادهب ادد، و چه دوييرادي در  ف يت آ 

ها  باد  م لما ا  آ  ر   لملروثي خلد دست بردار د و دابع داا يم جديد شل د؟ و سبب چي ت كه د

رو ق شد و م لما ا   تلا  تند بررا  دييررا  ا يلهرا  شاي رته باشرند و ر گ و كمگي كمصفا و پاكي ه

باآلخره كار به جا  رسيده است كره امرروده ب ريار  اد م رلما ا ي كره در دامرن اسرالم ديرده بره جهرا  
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ا رد و اراهراً مراسرم دينري را ا جرام مي رشرد كردهم لما  و محيطي اسال  ها د و در ميا  خا لادگ لده

هرا  ديرن را برر درين عنانرات منرافي برا ديرن دسرت بردار رد و يرا مالكدهند، حاضر  ي تند اد سرادهمي

 مايارها  ملروثي درجيح دهند؟ 

  همكتب اسالم و م لما ا  امرود، دفراوت در  حرل  هبه  ظر ما علت دفاوت فاحش ميا  پيروا  او ي

  ديندار  را اد شخص پيرامبر ملدش و فراگير  داا يم ديني است؛ به اين صلرت كه اصحاب كرامآ

هم ما  با داا يم دينري ما نرد دلحيرد، ماراد،  مراد، روده و...، عمرالً اد خرلد  گرفتند، و رسلل اهللفرامي

  هقلالً با داليم هر م أ   ملد وكرد و اوصاف عا ي خلد را به يارا ش منتقل ميا يليي شاي ته دقديم مي

  فرملد كه:داد ميديني به ابااد مانل  آ   ي  اشارادي داشت؛ مثالً وقتي برا  شا  روده را داليم مي

 (24/3/43)«من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»

ارد كره اد خرلرد  و آشراميد  ك ي كه سخن دروغ و عمل به آ  را درك  كنرد، خردا  يراد   رد)

 (اجتناب  مايد

بر رد و غا براً ا يلهرا  گي خلد به ارث ميهو ي امروده م لما ا  دين را اد پدر و مادر و محيط د د

هرا  وقتري اراهر آملده «فاقد ا  ئ الياطيره»شا ، خلد دارا  صفات اسالمي  ي تند و بنا به قلل ماروف 

، به جا  دقديم ا يليي شاي ته،  هال كبر و غرور، رقابت  اسرا م،  فررت دهندديني را به دييرا  داليم مي

كننررد و اد مررايم اخالقرري را در وجررلد شررا  غررر  ميذدررلجهيي برره جررلهر ديررن و دييررر و دورويرري، بي

شرلد فررد در حرا ي كره م رلما  اسرت،  مراد آور د، بناءً ديرده ميها  اخالقي سخني به ميا   ميدلصيه

كنرد، عردا ت را ديرر پرا رود، اد خيا رت اجتنراب  ميدهد و حج ميگيرد، دكات ميمي خلا د، رودهمي

پرهي د، به عهد و پيما ش گذارد، مايار  برا  دوستي و دشمني  دارد، اد دج س، غيبت و دهمت  ميمي

فهمري و تر ادعرا  ديرن اين پديده در ميا  ك ا ي كه بي دلا  گفت ما د و... حتا با جرأت ميوفادار  مي

 در است. در و ململ ديندار  دار د، خيلي پر ر گ

 كند:يي را اد محمد بن سيرين  قل ميكتاب خلد سخن ديبا و آملد ده  هامام م لم در مقدم

  (45/1/12)«فانظروا عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين»

، چرل  ا  را  هنيرام ياني بايد در ا تخاب آملدگار عللم مربلط به ديرن دقرت الدم صرلرت گيررد

گيرد، حاال اگر آملدگار دارا  صفات اسالمي  باشد همرراه آملدش عللم ديني، جلهر دين را  ي  فرا مي

 كند.اش را  ي  به عنلا  دين به شاگردش منتقل ميبا داا يم ديني، ذمايم اخالقي
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در ا جام آ  هم بي تر  ما ديندار  را به محدود عبادات فرضي خالصه كرده ا د كه  هم لما ا  دما 

شرلد كره  مراد مانل  و روحي، و متدين واقاي به ك ي گفتره مي  هبُاد ااهر  ملرد دلجه است دا جنب

  هبخلا د و روده بييرد، حتا حج و ذكات  ي  آه ته آه ته اد رده خارج شده است، چه رسرد بره فريضر

كراره و ها  بيا  را   هشرلد وايفرميامر به ماروف و  هي اد منكر و دلصريه بره حرق و صربر كره فكرر 

دلجهي قرار گرفته اسرت، فراگيرر  اوصرافي بر امه است؛ در اين ميا  چي   كه اد همه بي تر ملرد بيبي

رسرلل   هاست كه ق مت اعظم داا يم اسالم را به خلد اختصاص داده و مقدار ديراد  اد وقرت گرا ماير

خرلد دارا   اصرحاب شرده اسرت. بلري پيرامبر اكررمصرف  هادينه شرد  آ  در روو و روا   اكرم

كند و آ  را سربب جمرع شرد  مرردم بره صفادي عا ي بلد كه خداو د متاال در ملارد  اد آ  ستايش مي

 دا د:محلر حضرت رسلل مي

 ْحَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن...(1/3/159) 

به سبب رحمت خداست كه دل با آ ها اينچنين خلشخل و مهربا  ه تي. اگر دنرد خرل و سرخت دل )

 شد د(بلد  اد گرد دل پراكنده ميمي

ت و برخلاست با او، صفادي را ك ب كرده بلد د كه آ هرا  اصحاب ب رگلار آ  حضرت  ي  اد    

 ملد و خداو د متاال در آيات دياد  اد آ  يادآور  كرده و مرا را دعامت و رهبر  ب ريت   هرا شاي ت

 به پيرو  اد آ ا  درغيب  ملده است:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا(1/2/137) 

 (ايد آ ا   ي  ايما  بياور د، هدايت يافته ا داگر به آ چه شما ايما  آورده)

گي داشت كه اد طرف پروردگار جها يا  دأييد و سرتايش گرديرده و مرالك هيژايما  صحابه چه و 

راهيابي مارفي شده است؟! ايما  صحابه، ايما ي بلد كه در گفتار، كردار، داامرل برا دوسرت و دشرمن، و 

، دنها  مراد و روده را اد او يراد  يرفتنرد، بلكره حتا در داامل با حيلا ات دج م يافته بلد؛ اصحاب پيامبر

گرايي، صررداقت، عرردا ت، جررلا مرد ، شررجاعت، فرودنرري، گذشررت، اد خلدگررذر ، جررليي، واقررعحق

فداكار ، راددار ، درحم و... را  ي  آملختند؛ اين اوصاف اد آ ا  بنيا ي م تحكم و استلار ساخت كه به 

دييرر اغرلا ها  دشمنا   تلا  ت به آ  رخنره ا ردادد، چرل  برا صرفادي كره آ هرا داشرتند وجه دلطئههيچ

 كرد د.درسيد د و به يكديير خيا ت  ميشد د، اد غير خدا  مي مي

چنا  كه ابراهيم برن امروده هم اسالم  ياد به ك ا ي دارد كه چنين اوصافي در وجلد شا  پيدا شلد، 

 گفت:مي روادهم
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 (30/1/645«) وأي دين لو كان له رجال»

كه مردا ري واقاري در كنرار آ  قررار داشرته باشرند و  ها را دارد به شرط اينخلبي  هدين اسالم هم

ها  اسالمي كه امررود در دسرت گل ه كه ه ت قلالً و عمالً به دييرا  برسا ند. آملده داا يم آ  را هما 

ما م لما ا  قرار دارد، بدو  كم و دياد هما  داا يمي است كه ه ار و چهارصد سال قبل اصحاب كرام اد 

بره آ    د، ييا ه چي   كه ما كم داريرم اوصرافي اسرت كره اصرحاب پيرامبركردآ  ك ب مارفت مي

 مُتَّصِف بلد د.

 جات م لما ا  و بهتر است گفته شلد پيك  جات ب ريت اد اين همره بردبختي و ذ تري   هبناءً فرشت

و يي كره برا اخرالص كه دامنييرش شده، به صحنه آمد  پيروا  واقاي پيامبر اسالم است و بس؛ مجملعه

صداقت پرچم دلحيد را بر دار د و هما ند پيروا  او يه اين مكتب  دايي آداد  ا  ا  اد اسرارت ا  را  را 

 گي پروردگار رحمن رهنمل  شل د.سر دهند و دالش كنند ب ريت را به سليي بنده

 در ميا  م لما ا  د رده   رلد، دييرر  فرل  ديراد و منرابع طبياري و بلي اگر اوصاف يارا  پيامبر

ديردميني شا  درد  را مداوا  خلاهد شد و آ ا  را اد كيد و مكر دشرمنا  در امرا   خلاهرد داشرت و در 

  تيجه اد خ ارت د يا و آخرت در اما   خلاهند بلد.

ها  فراوا ي ايجاد شده است و آمرلدش م را ل امروده ا حمدهلل در ق مت رسا د  پيام دين سهل ت

هرا  ديراد  در و سرعت ادامه دارد، و م لما ا  خَيِّر و خرداجل دالش ديني در دمام  قاط جها  به شدت

دهند و ي باد هم ك ا ي كه قردم جلرل گذاشرته و در ق رمت د رده كررد  اوصراف اين راستا به خرچ مي

ها يي اد ا  را ساد   مايند و هما ند ا بياء كرام مجملعرهاسالمي ساي و دالش كنند و برا  اين كار دمينه

گيررد و كش  مايند كرار چنردا ي صرلرت  ميين اسا  دربيت كرده و به عنلا  ا يل و  مل ه پيشرا بر ا

بنرا  اسرالم و ييا ره راه ادا   درين خ تشلد، در حا ي كه اين كار اساسيدمايل چندا ي   ا  داده  مي

 و يت ايما ي است.م ؤ

 هااهميت و مبرميت 

  و خادم پيامبرا  خدا چهارده قر  پريش در شرهر مكرهآور ا هي به حيث آخرين پيام پيامبر اكرم

عرب تا  سالد  به پيامبر  مبالث شد و دعلت به سل  دين اسالم را در آ  ديار آغاد  مرلد و در دمرا  

 حيات شريفش ملفق گرديد پيام ا هي را دا دوردرين  قاط عرب تا  سالد  امتداد بخ د.
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ش داد و بره ردا ي را در محلر خلد جمع  مرلده، پرروسال دعلدش مر در مدت بي ت و سه پيامبر

  آ ها پيام خدا را به دوردررين منراطق رسرا د كره بره شرهادت دوسرت و دشرمن بره حيرث بهتررين وسيله

 ا د.  ا  ا ي شناخته شدهها  داريخ و بهترين جاماها  ا 

مالقرات برا او در  در مجملعره صرفادي اسرت كره اد اثرر دارا يم رسرلل اهلل و فضيلت يارا  پيرامبر

 وجلدشا  پيدا شده بلد و آ ا  را مظهر خير و خلبي ساخته بلد.

دا يم و قرآ  كريم ما را به پيرو  بنابراين چل  ما كه خلد را دابع و پيرو آ  ابرمرد داريخ ب ريت مي

ادي صرلرت دحقيق كند،  ياد به اين است دا در ملرد اوصاف پيروا  واقاي رسلل اهللامر مي اد پيامبر

، را ب ناسريم و سراي كنريم در سرللك خرلد اد دارا يم پيرامبر ها  دابع راستين پيامبرگيدهيم، ويژه

سيرت آ  حضرت و روش يارا  او پيرو  كنيم دا امرود در پي ياه ب ريت و فردا در محضر عردل ا هري 

 يم.د يل و مدرك قابل قبل ي ارا ه ده بتلا يم به ادعا  پيرو  اد رسلل اهلل

  علمي پلهنملي ملضلع بنابر ضرورت فل  اد طرف ديياردمنت ثقافت اسالمي، جهت اردقا به ردبه

  ام ا تخراب گرديرد. اميردوارم در دمينره  دحقيقيعنلا  رسا ه «اوصاف پيروان راستين پيامبر»

 ددوين آ  دلفيق اهلل متاال را به دست آورده حق مطلب را ادا  مايم.

 اهداف تحقيق 

دلا  در ملارد ذيل مي  ها  داباا  رسلل اهللگيظلر و هدف  يار ده را اد دحقيق پيرامل  ويژهمن

 خالصه كرد:

 .  پيامبر اكرم  واقاي دين اسالم و شاگردا  او يهگير  در راستا  مارفي چهرهسهم .1

 ارشاد و راهنمايي م لما ا  به خصلص   ل جلا  به دأسي اد ا يلها  بردر. .2

برردار  ثر  كه بتلا د به حيث ممد درسي در كنار مضرامين ثقافرت اسرالمي مرلرد بهرهددوين ا .3

 استادا  و محصال  ع ي  قرار گيرد.
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 پيشينه .2
ا يل  دمام عيار شخصيت م لما  است در ميرا  م رلما ا  و اين كه آ  حضرت  پيرو  اد پيامبر

آيات متادد قرآ  كريم به صرراحت م رلما ا  را ، ديرا خداو د متاال در رودبه شمار مي امر  متفق عليه

 اد جمله: ، ملده است آ  حضرتمأملر به پيرو  و اطاعت اد اوامر 

 ََُمَْ كَمانَ اَلْهُم  َّلِ مَُ َََّلْآَم ْ َ َّلْمرَيلَ ََََكَملَ َّلِ م َََِ لَي لَقَدْ كَانَ لَكُمْْ ِيمر سَومُ اي َّلِ مُي وُومْ َسَ ٌََمَ

 (1/33/21)كَثيآلًَّ

براى آ  كس كه به خدا و رود بادپ ين  ،اى شما در ]اقتدا به[ رسلل خدا سرم قى  يكلستقطاا بر)

 (كنداميد دارد و خدا را فراوا  ياد مى

مََْ اُطيعْ َّلل وُ اَ َِقَدْ وَطَاعَ َّلِ َُ ََمََْ تَ َل ى َََِا وَسْوََِِْاكَ عََِآْهيْْ ََفيآظًا(1/4/80) 

اي ا  هر كس روييردا  شلد ما دل را بر خدا را فرما  برده ودر حقيقت هر كس اد پيامبر فرما  برد)

 (ايم يهبا   فرستاده

ََمَا آتَاكُْْ َّلل وُ اُ َِخُذَُهُ ََمَا نَهَاكُْْ عَُُِْ َِانْتَهُ َّ َََّت قُ َّ َّلِ َُ إين  َّلِ َُ شَديادُ َّلْعيقَابي(1/59/7) 

  را بييريد و اد آ چه شما را باد داشت باداي تيد و اد خدا پرروا و آ چه را فرستاده ]او[ به شما داد آ)

 (كيفر استبداريد كه خدا سخت

ََِِْْآَحْذَسْ َّل ذياََ اُخَاليفُ نَ عََْ وَمْليهي وَنْ تُصيآبَهُْْ ِيتَََِْ وََْ اُصيآبَهُْْ عَذََّبَ وَليآ(1/24/63) 

ه مبادا باليى بدي ا  رسد يا به عرذابى درد راك كنند بترسند كپس ك ا ى كه اد فرما  او دمرد مى)

 (گرفتار شل د

ها فرالو و رسرتيار  ا  را  در احاديث متادد پيررو  اد خرلد را ييا ره راه همچنا  رسلل اكرم

 :ا ددر حديثي كه عبيداهلل بن ابي رافع آ  را اد پدر خلد  قل كرده فرملده اد جمله ا دهمارفي كرد

الَ نَدْسيى مَا ََدَكُْْ مُت كيئًا عََِى وَسياكَتيُي اَأْتيآُي َّألَمْلُ ميَْ وَمْليى ميَ ا وَمَلْتُ بيُي وََْ نَهَآْتُ عَُُِْ َِآَقُ اُ الَ وُلْفيآََ  وَ»

ي َّت بَعَِْاهُ  (17/5/12)«ََهَدْنَا ِيى كيتَابي َّلُِ 
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اد امر و يرا  هري مرن بره او   ، دستلراستدده دخت خلد دكيه  بر در حا ي كه را يكي اد شما  يابم)

 (كنيمدا يم، آ چه را در كتاب خدا بيابيم پيرو  ميچي    مي [اد آ ]بيليد  او برسد و

مرؤمن  ي رت، و  باشرد  رسرلل اهللاد ك ي كه ماتقد به اطاعت و پيررو   اد  ظر م لما ا  بنابراين

آ  حضرت را در پريش گيررد  سنت باعباشد و ي عمالً روشي غير اد اد داشته اعتقاد به پيرو  او ك ي كه

اد عرذاب جهرنم اد امتيادات روحي و مانل  سا كا  طريق هدايت در اين د يا محروم ما ده و در آخرت 

   در اما   خلاهد بلد.

 كادي چند قابل يادآور  است كه بايد قبل    ياد ا  ا  امرود به داا يم رسلل گرامي اسالم در دمينه

 ملضلع ملرد بحث و بررسي قرار گيرد. اد داخل شد  به اصل

 

 مرشد و رهنماي آسمانينياز انسان به . 1-2
دجربره  حتراذهني خلد را برطرف كنرد؛  ها درين دغدغهدلا د ساده مي اهللرهنمايي  بدودا  ا  

ه تي راهري جر  ايمرا  بره   اش در پهنه  وجلد ا  ا  برا  شناخت خلد و فل فه  ا  داده است كه 

ه  باشرد بره ها و ارشادات خداو د  همرااين راستاد اگر با رهنماييها  ا  ا  در دالش، و دمام  دارد خدا

 گردد.ميب ت ملاجه بن

چنرين    ا  را ي حرين برخرلرد برابره جاماره مدعيا  خدمت مانرل  دمامهمين سبب است كه بنابر 

 . ديررا همرهجلينردميد يرا اسرتمداد  كننرد و اد بيررو  ايرندست به سل  جهرا  دييرر دراد مي ييپديده

و  ها  اليتنراهي خلقرت را  رداردلرهدلا  پرك يد  به قملجلد در جها  ما  اسباب و وسا لا د كه دريافته

 مبهمات ه تي  ي  منتفي است.اميد دست يافتن ا  ا  به رم  و راد 

، صررف بره ا  را  ا يير   همچرل ملجلد شريفترسد كه ماقلل و منطقي به  ظر  ميهم اد طرفي 

مقصد و مررام خلقرت خرلد  اد فهم حتا و اب ار  محدود در اختيار دارد كندعمرش وفا  ميحكم اين كه 

و در آ  صلرت به ا  را  هريچ  كندر  متهم ميگيغافل باشد؛ چنين فرضي همه چي  را به پلچي و الابا 

 فرمايد:اهلل داا ي مي ما د.شرافت و كرامتي باقي  مي

ََا َََِقَِْاكُْْ عَبَثًا ََوَن كُْْ إيلَآَِْا لَا تُلْهَعُ نَوََِح  (1/23/115)ٌيبْتُْْ وَنَ 

 (شليدكه شما به سلى ما بادگردا يده  مى ايم و اينآيا پنداشتيد كه شما را بيهلده آفريده)
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الدم و  ا  ا  خلد را ب ناسد و هدف اد خلقت خلد را به طلر قطع و يقين بدا رد، همچنرا پس بايد 

  خلد را به خلبي بفهمد و در اين عرصره دچرار ضرور  است كه ا  ا  در هر  حظه و هر ساعت وايفه

 هيچ  لع ابهام و سردرگمي   لد.

 فرمايد:چنا  كه اهلل دبارك و داا ي خطاب به آخرين رسلل خلد مي

آلَس  وَنَما ََمَمم بيآِير وَوْعُمم  إيلَمى َّلِ ممُي عََِمى بَصممي بْحَانَ َّلِ مُي ََمَمما وَنَما ميممَْ قُمْْ ََممذيهي ومَ َْ َّت بَعَِيمر ََوممُ

 (1/12/108)َّلَُْشْليكيآََ

كنريم و منر ه ام كرد با بينايى به سلى خدا دعلت مىبيل اين است راه من كه من و هر كس پيروى)

 (خدا و من اد م ركا   ي تماست

آورد د و آ را  را ها سر برمي  ا  ا با پيامي واضح و رسا اد ميا ا د كهبلده ييا ه ك ا ي، ا بياء

بنرابراين ييا ره راه  كرد رد.دد مي  اصرلي شرا  را گرلششا   ملده و به آ ا  وايفههدف خلقتمتلجه 

باشرد و و داقيب خرط ا بيراء مي پيرو   او در دورا  حيات اين جها ي شناخت درست اد ا  ا  و وايفه

شرلد در واقرع ها  ديير اد افراد  غيرر اد ا بيراء  ير  شرنيده مي. اما اين كه امروده سخنا ي در ملرد جبس

و  اد خلد سراخته يي ظرات مولق و پيچيده گير  اد داا يم ا بياءا د كه با ا هامگا  آ  ك ا يگلينده

كنند و اد اين طريق به اهداف و مقاصد  د يرل  خرلد گا  خدا را سرگرم مييي اد بندهمدت دما ي عده

 د د.يادست مي

مقدمره برلد  دارا يم شرا  دكلف بلد رد سرخنا  پيرامبرا  و بيشفاف، واضح و بيد يل اين ادعا هم 

گا ي رهبرا  و مدعيا  دييرر مطا اره كنرد بره ايرن د ده  در حا ي كه اگر ا  ا  در ملرد سابقه اشد؛بمي

دارد كه قبالً با آ  دي ته و حاالت روحي، روا ي و محيطي   آ ها اردباطي وثيق با گفتهرسد كه  تيجه مي

 ا د.اد آ  متأثر شده

در مقابلش قررار  ه بي تر  بلد  خلد در د يا فكر كند سه راا  ا  عاقل وقتي در ملرد فل فهبنابراين 

 :گيرد مي

را هما ند چهارديلار  دصلر كند، كه ا  ا  در پ ت آ  حيررا  و سررگردا   خ ت: اين كه جها  

رسد و  ه هم اميد  دارد كره رود  اد كند  ه اد داخل آ  اطالعي به او ميش ميدالو هر چند چرخد مي

 گذرد بدا د.حقيقت آ چه  را در پ ت ديلار ميديلار باالرفته 
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ها  محريط و دوم اين است كه ا  ا  در ملرد حقيقت بلد  خلد در جها  بره آ چره ا  را  هدوم: را

مت دحقيق و مطا اه در ملرد درسرت و  ادرسرت برلد  آ  را گليند اكتفا كرده به خلد دحماحلل او مي

  دهد.

ميرا  سرخنا ي كره در  عطرا كررده ادستاداد  كه خدا به او اا  ا  با استفاده اد عقل و سلم: اين كه 

در اسرت ا تخراب شلد دحقيق  ملده آ چه را با فطردش   ديكگفته مي   او در د ياحضلر و وايفه ملرد

 كند.

يي ج  هيچي و پلچي در قبال  خلاهد داشت و ا  ا ي كه در آ  م ير  تيجهراه اول  بديهي است كه

مقدار  پيش رود دست به هرجنايتي كه ممكن اسرت خلاهرد دد، چنرا  چره م رهلد  گرگذارد اقدم مي

 د ند.رسند باآلخره دست به خلدك ي مياست خيلي اد ك ا ي كه به اين باور مي

 ا  را  بره آ  چير   كرهديررا حيرت بيرو  آورد،  ا  را خلشبخت كرده اد دلا د ا  مياما راه دوم 

د، و طباراً چير   سرادرا برطرف  مي اشاضطراب درو ي و كنداش را حاصل  ميقناعت قلبي  دارديقين 

م ركلك و كه حقيقت  دارد و يا حقيقت دارد اما ا  ا   تلا  ته است حقيقت آ  را دريابد،   بت به آ  

 ا د:فرملده ؛ چنا  كه رسلل اكرملده و در عين حال  امطمئن و  اراضي استمت   ل ب

ُحََ د  سَوُ الً»  (باب ََّق طعْ َّالاَان/45)«َََّقَ طَعَْْ َّإلياََاني مََْ سَضيىَ بيالِ ُي سَبًّا ََبياإليوْالَ ي وياًِا ََبَي

گرار او، اسرالم ديرنش و پرورد )طام ايما  را ك ي چ يده است كه راضي است بره ايرن كره اهلل

 پيامبر اوست( محمد

  ديك به فطرت و حتا عرين  ديرا ،باشد درست فقط راه سلم كند كهحكم مي منطق بنابراين عقل و

 فطرت ا  ا  است.

 

 در روي زمين سفيران خداوند انبياء .2-2
گا  عاقلش دا بندهاهلل و گليد  بلت عبارت است اد سفارت ميا  چنا  چه مناو  در فيض ا قدير مي

 ها  كه در املر دين و د يا دار د برطرف گردد.بدا  وسيله كاستي

وممفاسس بممآَ َّي َبممآَ ََا َّأللبمماب إلهََّممَ عِِهممْ ِآَمما احتمماه ن مممَ مصممال  َّلِبمم س »

  (43/1/16)«َّلدَّساَ
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  وايفرهدا  رت شناخت و  ميخلد را  ميبلد د ا  ا  طلر  كه قبالً دذكر داده شد اگر ا بياء  مي

همرين اكنرل  دارداد كره  ميا  داا يم پيرامبرا يآيد كه ، حاال اين بحث به ميا  مياين جها  چي تاو در 

پيرو  آ ا  را دار د اختالفات دياد  وجلد دارد كره احيا راً درا مررد دنراقض  ير  ها ادعا  دياد  اد ا  ا 

در پاسرخ  و صحيح را اد غلط بادشناسد؟ باطل چيل ه ا  ا  بتلا د حق را اد، پس در چنين حا تي رسدمي

ابر ار و  حاضرر جهرا در  ،به اين پرسش بايد گفت كه خداو د متاال برا  شناسرايي درسرت اد  ادرسرت

ر  ا  ا  قرار داده است، درا اگرر دنبلري  كنرد و داصرب  رلردد بره وضراحت كامرل وسا لي را در دست

هلل متاال ميا  حق و باطل گذاشرته اسرت بررا  ا  را  دلا د حق را اد باطل بادشناسد ديرا خطلطي كه امي

دلا د با استفاده اد  لر عقل و علم آ  را د خيص دهد، و ي در اين جا  ي  كامالً قابل ديد است و ا  ا  مي

كند دا اد صرف وقت در راستايي به دسرت شيطا  به سراغ ا  ا  آمده او را به كارها  ديير مصروف مي

گردد، داصب  يذارد كه در روشني آ  پيش پرا  ل شلد و اگر علمي  صيبش ميغافآورد  علم صحيح 

  خلد را ببيند.

ها  بلد د و در ميا  آ ا  هيچ  لع اختالفي وجلد  داشت، و ي ا  را  همه سفيرا  اهلل ا بياء

آمي  رد؛ ميداا يم آ را  را مرلرد دسرتبرد قررار داده حرق را برا باطرل  ،ا د كه باد اد وفات پيامبرا منحرف

شرد د برا   پيامبرا  وقتي به پيامبر  مبارلث ميخداو د متاال در قرآ  كريم به ما خبر داده است كه همه

 :  خلد ساد دپيرو  آ ا  را پي ه خلاستند داصراحت كامل اد مردم مي

َِات قُ َّ َّلِ َُ ََوَطيآعُ نير(1/26/108) 

 خلد پيامبر عظيم ا  أ  چهار اد دبا  ه ت مردبه   شاراءه  مباركاين عبارت را در سلره اهلل داا ي

  خرلد كررده اد مرن گفتند: )دقلا  اهلل را پي رهكند كه هر يك در دما  خلد خطاب به مردم مي قل مي

 اطاعت كنيد(

، و اختالفات ملجلد در ميا  آ چه امرود بنابراين در ميا  داا يم ا بياء هيچ  لع اختالفي وجلد  دارد 

غيرر ا بيراء درسرت كررده و بره آ   ب رگرلارا  شلد ارشادات پيامبرا  است، اختالفادي است كه فته ميگ

گا  خلد منرت  هراده،   خلد بر بنده، و خداو د متاال باد اد مبالث كرد  آخرين فرستادها د  بت داده

مهرر خادميرت دده مبرا    فرسرتاد  پيراو بر سل رله اد  ادرست را در جها  گذاشته اب ار شناسايي درست

 است.

گا  خردا را دكرذيب   پيرامبرا  ايمرا  دارد، و هريچ يرك اد فرسرتادهاينك ا  ا  م رلما  بره همره

گليد و علناً به مدعيا  پيرو  اد ا بياء ا هي مي دا دها  وارسته و مردبط به خدا ميكند و همه را ا  ا  مي
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اا يم پيامبر دا  ه رت مرن حاضررم اد آ  پيررو  كرنم، چرل  اگر شما بتلا يد چي   را ثابت كنيد كه اد د

ا د و اختالفادي كه در  كردهرهنمايي  عقيده دارد كه پيامرا  ديير  ي  مردم را به راهي ج  م ير محمد

 شلد.ها  شا   مياست هرگ  ملجب اختالف ميا  امتميا  احكام عملي داا يم پيامبرا  بلده

 

 ام انبياءپي پاك و واضح بودن. 3-2
م خرافرات و آاليش برلد  آ  اد دمراو بري وضراحتگا  خردا دعلت فرستادهها  گييكي اد ويژه

اسا  است؛ پيامبرا  ا هي دو  لع سخن برا  مردم داشتند، يا به عبارت ديير ا بياء در دو بُاد ها  بيگفته

. بخش دييرر گي ا  ا  در د يا بلديا و د دهگفتند: ق متي اد سخنا  شا  مربلط به د و دو سطح سخن مي

 سخنا  شا  مربلط بلد به ماوراء جها .

گفتنرد اوالً ب ريار واضرح و گي ا  ا  در جها  ماد  ميآ  چه را پيامبرا  خدا در ملرد د يا و د ده 

 ها رابطه و مناسبتي  داشت.با هيچ يك اد ا لاع خرافات و پيرايهشفاف بلد و ثا ياً 

ها  آ را   يراد در مارفت گفتهاطاعت كنند  پيرو  وخدا  خلاستند اد پيامبرا مي مردمي كه بنابراين

دير بار داا يم آ ا  شا ه خا ي  لد  داشت كه بر اسا  آ  اد رفتنبه ساي و دالش دياد  داشتند و د يلي وج

ابط اجتمراعي اخالقيات، ماامالت و رواعم اد  ،سخنا ي كه پيامبرا  خدا در ملرد م ا ل اين جها ي كنند.

كه امرود در ميا  پيروا  اديا   خرافاديها  كه ا  ا  را به دحير وادارد  بلد، و گفتند آميخته با سف طهمي

 .دهند هيچ  لع ربطي با داا يم آ  ب رگلارا   داردو آ  را به ا بياء ا هي   بت مي رواج دارد

ر عين حا ي كه شفاف و واضح برلد، و ري ملرد م ا ل مربلط به جها  ديير د  اما كالم پيامبرا  در

 باشرد همرا  گل ره كره خيلري اد ملجرلداتدر اين د يا قابل درك  ميملارد  اد آ  برا  ا  ا  محدود 

 برا  ب ر قابل درك و فهم  بلد. ي دا چند سال قبلديير به علت محدوديت  يروها  ا  ا 

 

. نياز انسان به پيروي از خط انبياء4-2
دلا د راه ساادت و خلشبختي خرلد را پيردا كنرد، و ديد كه ا  ا  به خلد  خلد  ميوقتي م لم گر

آور رد و اهلل متارال ا د كه اد عا م ديير اخبار غيبي را بره مرردم ميييا ه ك ا يا بياءثابت گرديد كه 

اهلل گا  دهفرسرتاگا  برگ يده است، و همچنين دا  تيم كه پيرام آ ا  را جهت رسا د  پيام خلد برا  بنده
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 راهي بره رهرايي جر  اد طريرق رسيم كه ا  ا ها است، به اين  تيجه ميدور اد خرافات و پيرايههواضح و ب

 .اطاعت پيامبرا   دارد

 محدود  گ ترده برخلردار است، اما عمر  كلداه و حلاسي ا  ا  هرچند اد فكر  عا ي و ا دي ه

 يفرراهم كنرد، و هريچ يرك اد افرراد ا  را را د رضا  خاطر او دلا ميهيچ چي  د يا   رد، به همين خاطراد

شلد و باد گي د يا خالصه ميچند رود د ده واالمقام او در همينراضي به اين  ي ت كه دصلر كند ه تي 

اسرت كره يراد مرر  بره همرين خراطر  ،پيل ردداش درهم پيچيده شده و به عدم ميگيلمار د دهط اد آ 

 گيرد.ها  جها  را اد ا  ا  ميو  امت گيوار  ذت د دهكابل 

در جهرا     ا بيراءمطمرئن هما نرد طررو و  بر امره  بر امرهبخش و طرفي هم طرحي قناعتاد 

گي و سررگردا ي  جرات بخ رند و برا فررا  بر امه، خلد را اد بيها بدا  متلسل گ تهوجلد  دارد دا ا  ا 

 قرل  رواد اسرتاد خرلد ابرن ديميره رورا سير  كنند. ابن قيمخاطر و رضا  قلب ايام محدود بلد  در جها  

 گفت:كند كه ميمي

 (10/1/454)«إن ِر َّلدنآا هَِ مَ لْ ادَِها لْ ادَْ هَِ َّآلَلس»

 )هر آ ينه در د يا جنتي است كه اگر ك ي به آ  داخل   لد، به جنت آخرت  ي  داخل  خلاهد شد(

اطمينا  و آرامش قلبي است كره فقرط در يراد اهلل دابيره  ا ورضواقايت اين است كه جنت د يا هما  

آينرد درا اهلل متارال را بره . ياني پيامبرا  ميباشدممكن  مي ج  اد طريق ا بياء و ياد اهلل ،شده است

ها دالريم دهنرد؛ بنرابراين هرركس ك ب رضا و خ نلد  او را به ا  ا   هاگا ش مارفي كنند، و راهبنده

افترد و در ب ناسد، بي تر بره يراد او ميشناسد و هر كه خدا را خلب بيك گليد خدا را ميدعلت ا بياء را 

اد  ظر ماد  در برددرين برد و  ل اين كه گي  ذت ميگيرد و اد د دههركس به ياد اهلل باشد د ش آرام مي

ك ري كره خردا را  شناسرد وگي كند. اما ك ي كه دعلت ا بياء را  يرذيرد، طباراً خردا را  ميشرايط د ده

گي سراسرر قلرق و اضرطرابي را سرير  د ردهافتد و آ  كه به ياد خدا  باشرد   ناسد هرگ  به ياد خدا  مي

 فرمايد:كرد. اهلل متاال مي خلاهد

ا َِإين  لَُُ مَعيآشًََ ضَِكًاََمََْ وَعْلَضَ عََْ َيكْلي...(1/20/124) 

 (گى دنگ ]و سختى[ خلاهد داشتهدو هر كس اد ياد من دل بيردا د در حقيقت د )

ها  د يا قلبراً  رذت آرام ي داشته باشد و اد  امتگي محدود د يا خلاهد در د دهاگر ا  ا  مي پس

  ببرد راهي ج  پيرو  اد پيامبرا  خدا  دارد.
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محمد انحصار هدايت در تعاليم. 5-2

ُحْبيبْكُْْ َّلِ ُُ ََاَغْفيلْ لَكُْْ َُنُ بَكُْْ َََّلِ ُُ غَفُ سَ سََيآَْقُْْ إينْ كُِْتُْْ تُحيبُّ نَ َّلِ َُ َِات بيعُ نير ا(1/3/31) 

بيل اگر خدا را دوست داريد اد من پيروى كنيد دا خدا دوسرتتا  بردارد و گناهرا  شرما را برر شرما )

 (ببخ ايد و خداو د آمرد ده مهربا  است

شلد كه همين مردا ي ميب ر  اذها  متلجه آيد، طبااًبه ميا  مي وقتي صحبت اد پيرو  ا بياء

در بيرلييم فارالً ها دعلا  پيرو  اد آ ا  را دار د؛ اگرر بره صرلرت م رخصاكنل  داداد دياد  اد ا  ا 

دار رد، كره ايرن سره گير د و خلد را به آ ا  من لب ميدن اد پيامبرا  را ميها  د يا  ام سهاكثريت ا  ا 

. هر چند في  فس االمر بايد پيرو  و اطاعت اد هر (و محمد ، عي يلسيا د اد )مپيامبر عبارت

باشد، اما واقايت ملجرلد در جهرا   ا  ا  فالو و رستيار  د يا و آخرت  گا  خدا مايهيك اد فرستاده

ا د و در جريرا  دي تهمي قبل اد حضرت محمد و عي ي ا اين است كه اد  ظر داريخي ملسيم

ها قرار گرفته و حقي را كه آ ا  با خلد آورده بلد رد برا براطلي كره آ ا  هدف دستبرد ا  ا  داريخ داا يم

امكا  د خيص حق اد باطرل بره طرلر قطاري منتفري مردم با آ  آميخته بلد د چنا  مخللط شده است كه 

لار پيرو  كند، در واقع اد آ  دو ب رگ و يا عي ي خلاهد اد ملسياست. بناءً ك ي كه اينك مي

يي اد دما  چي ها  را كره كند كه در برههها  پيرو  ميها   ف ا ي ا  ا اطاعت  كرده بلكه اد خلاسته

 داشرته  خرلا يهما د و آ  چه را با دمايالت شا  مطابق ميل شا  بلده است به داا يم پيامبرا  خلد اف وده

 ا د.برداشته

مردم را متلجه سادد كره آ  چره ورد  دين جديد آور ا هي آمد دا با آبه حيث آخرين پيام محمد

را به حيث دين به خلرد شا  داده شده است كنار بيذار د و اد دين جديد اطاعت كنند و به آ را  وعرده 

برا ايجراد اسرباب و  دحريف  خلاهد شد و خداو د پاكيي خدا  متاال دچار بنا به فيصلهداد كه اين دين 

و  رامرروده مرن و شرما وقتري دراريخ هر ا ها  بارد  خلاهرد رسرا د. لبه   وسا لي آ  را محفلظ داشته

برا  گرردد كره چيل ره اهللروشرن مي وضاحت كامل بر ماخلا يم به مي   داا يم پيامبرچهارصدسا ه

اين كتاب  شا ها حفظ و دالوت آيات قرآ  كريم در دل  صحابه و ا داختن شل  آماده ساختن حافظه

قرآ  كريم را بره صرلرت  خلفا  راشدين ا هام در قللب ا داختن و باد هم با ،د ملحفاات ب ر  را 

  ها  م لما  به سهل ت اد آ  استفاده بر د.    لثبت شده در آورد دا همهكتابي 
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كارها  دقيق و محكم و ا هام  ملد  در قلب صحابه و داباين فرماي رات رسرلل با ايجاد راههمچنا  

دلا يم هرر يرك اد يي كه همين اكنلم ما ميدحريف و دويير مصئل  ساخت به گل ه را  ي  اد گ  د اكرم

دهنرده اثبرات به آ  حضرت   بت داده و من لب برلد  آ  را برا داليرل قناعت احاديث صحيح پيامبر

 كنيم.

اساسي خلاهد بلد كه هيچ  لع منطق دعلا  بي و عي ي ادعا  پيرو  اد ملسي اكنل   هذا

 ها دلا رد بره عنرلا  حربره و ابر ار  در دسرت ا  را   را همراهي  خلاهد كرد، بلكه دنهرا ميي آو د يل

  ا يت ا  ا  به كار ا داخته شرلد. حترا خردا  را كره اكنرل  مردعيا  پيررو  اد مورض قرار گرفته عليه ا

  آرمرش دل گرردد، ديررا كنند خدا   ي ت كره يرادش مايرهبه مردم مارفي مي و عي ي ملسي

است. و  ميا  خلد و او دق يم كردهپ ر  به  ام عي ي دارد و خدايي را كه  يحيا  به خدا  ايما  دار د م

يا  د)يهلد  و غيريهلد ( دق يم  ملده، يهل  گا ش را به دو دستهيهلديا  به خدا  ايما  دار د كه بنده

 در خدمت يهلد قرار گير د. ا د داگا  منتخب اويند، اما غيريهلديا  به خاطر  آفريده شدهبنده

خردا  واقاري اسرت  مخلرل قلرب ا  را ي كره  دلا رد درگي  ميساخته م لم است كه ياد مابلدا 

نا  ايجاد كند،  هذا ييا ه راه رسيد  به فالو و رستيار  د يا و آخرت پيررو  اد پيرامبر  يآرامش و اطم

 ها در اما  ما ده است.برد ا  ا است كه اد  ظر داريخي در آخر قرار دارد و داا يمش اد دست
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 كار روش .3
اد كتب ماترر دف رير، حرديث، سريرت، دراريخ،  بلده و  يار ده ييين دمينه طبااً كتابخا هدحقيق در ا

 وت و... استفاده  ملده است؛ چل  ملضلع دير بحث ما پژوه ي است در ملرد اوصراف پيرروا  راسرتين 

اوصراف فرل  ا رذكر درين روايات كتب با استناد به صحيح ملده است دابنابراين  يار ده ساي   ،پيامبر

 طرفاد يرك درا ،ار اي را  مقاي ره  مايردها  پيامبر اسالم و اصحاب ب رگلگيم لما ا  امرود را با ويژه

خدمتي باشد برا  فارسي دبا ا ي كره در د، و اد جا ب ديير در اين عرصه گرد ها  بي ترژوهشپ  دمينه

 دلا ند.اول كه اغلب آ  به دبا  عربي  لشته شده است استفاده كرده  مياد منابع دسته دمينه

ي صرلرت گرفتره يها  قابل مالحظهپي رفت دكنل لژ  آور  و  فنهدر عصر حاضر كه در عرص

  ا ير  در جرير ي آسرا   مرلده اسرت،  يار ردهي حرل شاي رته ها  ا تر تي كار دحقيق را بهكتابخا ه است،

ات علمرا  سرلف و يربره آراء و  ظر ها  ملده و دلا  ته استاين كتابخا ه بي ترين استفاده را اد دحقيق اثر

 .ظرات بكر حد اكثر استفاده را ببرددا  مندا  مااصر آشنا ي حاصل  ملده و اد  

ه ما برلداستفاده اد آثار دييرا  به اين صلرت است كه در ملارد  كه  ياد به آورد  عين عبارات عل

 به ذكر اجما ي و   ا  دهي مرجع اصلي اكتفا شده است.  ،و در صلرت عدم  يادعبارات شا  آورده شده 

يرب ا فبرا كدبنرد  شرده و در بره درد مآخذ، در آخر رسا ه فهرسرت مراجرع دهي منابع وجهت   ا 

 ست:ه اگرديدآدر  مرجع م خص  صلرت ذيل ها  كه در متن آمده است به قل قلل ا تها 

يي كره سلرهسيس شماره ،در ابتدا كد آ  ،( است1  آ  )قرآ  كريم كه در فهرست مراجع شماره

    مباركره( سرلره10  )  آيت آمده است. مثالً در آخرر آيرهشماره و باد اد آ  آيت اد آ   قل شده

 (1/2/10: )دوم است چنين آمده است  بقره كه در قرآ  كريم سلره

–جلد   ابتداء كد كتاب، سيس شماره: آمده است صلرت جع و مآخذ ديير به ايناما در ملرد مرا

  (12/23/246) .صفحه  هو در آخر شمار -اگر كتاب چند جلد  باشد

، به اين ده است  آ  درج گردي  صفحهسيس شماره باشد ابتدا كد كتاب، جلد و اگر كتاب يك

 (45/675) صلرت:
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 يامبر. اوصاف پيروان راستين پ4
ها در كنارشا  يي اد ا  ا دد د، عده  مصلحا  جها  وقتي دست به كارها  اصالحي ميطبااً همه

ها  باد  گ ترش  ملد د و باد اد وفات شا  راه و رسم شا  را در ميا    لآ ا  را يار  ميقرار گرفته 

يي را در اصالحات گ تردهي شا  كه با داا يم عا درين مصلحا  داريخ ب را د ب ر  داد د، ا بياءمي

پيامبر  است كه اد  ظر دما ي در آخرر  حضرت محمد ا د. اد ميا  ا بياءميا  ب ر به ارموا  آورده

ا بياء قرار دارد و پيروا  اي ا  هم در دما  حيات و هم باد اد ممات شا    بت بره پيرروا  ا بيراء گذشرته 

 بي تر بلده است.

يي كه در ابتدا  اسالم آه ته آه ته و در اواخر به سررعت با مجملعه سال 23مدت  رسلل اكرم

يي كره در اواخرر كررد بره گل رهگي  ملده و قدم بره قردم آ را  را دربيرت ميگرويد د د دهبه آ ين او مي

  كار و فاا يت دينري آماده گي آ  حضرت داداد دياد  اد م لما ا  مطابق با داليمات رسلل اهللد ده

 شد د.

گذرد و حدود يك و  يم مليارد ا  ا  خرلد را م رلما  و درابع حاال كه اد آ  داريخ چهارده قر  مي

در فرهنگ اسالمي ما  دال ل روشن و واضحي وجلد دارد كه اوصراف پيررو واقاري دا ند رسلل خدا مي

 دفصيلي برخي اد كند كه اين ما در اين مبحث به ذكر دقريباًبه صلرت واضح برا  ما بيا  مي رسلل اهلل

 پرداديم:اوصاف پيروا  راستين پيامبر خدا مي
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 اعتقاد و باورها يهدر عرص. 1-4
گا  خدا قبل اد هر كار ديير در ا يم اديا  آسما ي است و فرستادهدرين بخش دام ا ل اعتقاد  مهم

ل ؛ رسرلشرناختندمييي را بره رسرميت  صدد دصحيح عقايد مردم بلد د و در اين عرصه هيچ  لع مجامله

  هو دعرلدش را در مكروقتي بره مقرام عرا ي  برلت رسريد خدا  آورپيامگرامي اسالم  ي  به حيث آخرين 

 متلجه مردم مكه ساخت اين بلد كه: او ين پيامي كه ،ماظمه آغاد كرد

قل لا ال إ ه إال اهلل دفلحلايا أيها ا نا  (4/14/517) 

 شليد(اهلل رستيار مي)ا  مردم بيلييد  ي ت مابلد  ج  

داد  و )عقد( به مانا  ب تن و چي   را اد رو  اراده و قصد قلبي ا جرام( گرفته شده عقدعقيده اد )

 فرمايد:چنا  كه اهلل متاال مي رود،به كار مي

َُْْا عَق دْت  (1/5/89)َّلْأَاََْانَ لَا اُؤَََّيذُكُْْ َّلِ ُُ بيالِ غْ ي ِير وَاََْانيكُْْ ََلَكيَْ اُؤَََّيذُكُْْ بَي

كنرد و رى بره سرلگندهايى كره ]اد روى اراده[ درا  مؤاخرذه  مرىخدا شما را به سلگندهاى بيهلده)

 (كندشكنيد[ شما را مؤاخذه مىخلريد ]و مىمى

قلرب  خلاسرتو مياد ا كرد، ابتدابنابراين وقتي رسلل ماظم اسالم ك ي را به دين اسالم دعلت مي

اعتقادش  ك ي را كه آ  حضرتگاه ديده   ده است كه و باور به خدا پُر كند و هيچاد ايما   را خلد

دا  ت كه وقتي يك شرخص اد به خلبي مي ، پيامبر خداديير امر كرده باشد  گي  رسيده به كاربه پخته

اد و  مر ك ري او را برهگي او وجلد  ردارد و الدم  ي رت ساخته شلد  ياد  به مراقبت همي ه  ظر اعتقاد 

ا قش اعما ي كه خرگردد جهت پيدا كرد  كامي كه د بال آب ميروده امر كند بلكه او خلد هما ند د نه

بلد، آ ها  صحاب ب رگلار آ  حضرت به همين صلرتحا ت ا چنا  كه را راضي كند دالش خلاهد كرد؛

كرد رد و حردود دايرين يكار م درو ي  هدر هيچ كار   ياد به مراقب و پليس  داشتند بلكه خلد با ا يي 

كند و بردو  ايرن كره ك ري در بينيم يك  فر د ا ميچنا  كه مي  ملد د.شده اد جا ب اهلل را مراعات مي

د برراال  خررلد آيررد و خلاهررا  جررار  شررد  حَررجريررا  كررارش قرررار گيرررد  رر د آ  حضرررت مي

 (27/8/398)گردد.مي
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 ر د  اخته باشردكره ك ري او را مجبرلر سر و بردو  ايرند د سيلي مي دا  ته خلد را  كني  و ديير 

اد مرن سرردده كنير ك را آداد  خرلاهم بره خراطر رفرع دقصرير  كرهگليد ميآمده به اي ا  مي پيامبر

 (45/218)كنم.

قررار دارا يم آ    هبه همين د يل هر گاه سخن اد دين اسالم به ميا  آيد م ا ل اعتقراد  در سرر لح

اد  م لما  واقاي يد ديد كهبام لما  واقاي سخن رود در قدم  خ ت  ها گيو هر وقت اد ويژه يردگمي

 دارا  چه خصلصيادي باشد. بايد  ظر عقيددي

 

 ايمان. 1-1-4

كا نرات اد جملره   هيي است كه همايما  به ذات ييا ه گي پيرو واقاي رسلل اهللدرين ويژهمهم 

 .ا  ا  را آفريده است

و ك ري جر  خردا  كه ا  ا  باور قطاي و يقيني داشته باشد كه خرا ق اايما  به اهلل به اين مانا است 

يا ا دك ضرر   برا  خلد و يا ديير  برسا د و يدرين  فاكلچك دلا د ميييا ه  ي ت، احد  ج  اهلل 

است و بادگ ت همه به  ها اوهمه ه تي  هخدا، سرچ م  همير به اجاد دفع كند  ديير يا را اد خلد و

دلكرل كنرد  او بره ئن ا  ا  اهلل متاال است و ك ري كرهگاه مطم، در اين د يا دنها دكيههد بلدسل  او خلا

بايد باور قطاي داشته باشد كه اهلل دارا ي او را  مؤمن است. ا  ا  ب ته اكامي را به رو  خلد ها  دمام راه

 ه:خلاهد، چل  خلدش فرملددوست دارد و برا  او چي   غير اد خلبي و خلشي  مي

ونا عِد ظَ عبدا بر َونا معُ إََّ َكلنر ِإن َكلنر ِر نفٌُ َكلتُ ِر نفٌر َإن َكلنر ِمر مم  »

َكلتُ ِر م  َآل مِهْ َإن تقلب إلر شبلَّ تقلبت إلآُ َسَّعا َإن تقلب إلر َسَّعا تقلبت إلآمُ باعما َإن 

 (24/4/2532)«وتانر اَشر وتآتُ َلَلَ

باشم، اگر مرا در دل ياد كند من هم او را  ر د خرلد خلد مي خلد   بت به  ه)من در   د گما  بند

د كره اد ر ميا  جماي يادآور خلاهم شرياد خلاهم كرد و اگر مرا در ميا  جماي ياد  مايد، من  ي  او را د

جب   ديك شلد من به او يك متر   ديك خلاهم شد و اگر به من يك جمع او بهترا د؛ اگر به من يك وَ

شلم، و اگر بره سرليم روا  آيرد (   ديك ميبادمن به او يك باع )فاصله ميا  دو دست متر   ديك شلد 

 من به طرفش شتابا  خلاهم آمد(
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آيرد و اگرر اش به ساما  ميگياملر د ده  ه، همشدبا و مايار  صحيح يما  و باور بنده به اهللاگر ا

برد  در ذهرنش بره هرم  و شرر و خرلبيارهرا  خيرر و اي ادرست بلد دمرام م دصلر ا  ا    بت به اهلل

، هرچند گما  كند كه عاقل است و هلشمندا ه هد داشتري د و راهي ج  دباهي و ف اد در پيش  خلامي

 دصميم گرفته است.

َََّلٌ بيآْي ََاَحٌَْبُ نَ ََإين هُْْ لَآَصُدَُّنَهُْْ عََْ*  ََمََْ اَعْشُ عََْ َيكْلي َّلل ََََْي نُقَآِّضْ لَُُ شَآْطَانًا َِهُ َ لَُُ قَليا 

  (1/43/36-37)وَن هُْْ مُهْتَدَُنَ

*  گماريم دا براى وى دم ادى باشردو هر كس اد ياد ]خداى[ رحما  دل بيردا د بر او شيطا ى مى)

 (پندار د كه راه يافتيا نددار د و ]آ ها[ مىآ ها اي ا  را اد راه باد مى و م لماً

ي است كه ج  اهلل متاال ك ي اد حقيقت آ  و مي ا  قلت و ضراف آ  در قلب  هايما  به خدا م أ 

گرلييم االاهلل( را مرؤمن ميدلحيد )الا ه  هگا  به كلماين كه ما اقرار كننده .كنددل بنده آگاهي پيدا  مي

  هكلمر دلا يم، اما اين كه هر كس به دبا دلحيد را كافر گفته  مي  هكلم  هگليند كهاست به اين مانا 

امر  است غيبي و پلشيده و ج  ذات اقد   ؟يا خير ايما  ه تدلحيد را دكرار كند آيا واقااً در قلب او 

و حقيقت ايما  هم باور قلبي است كه اگر در آ  اشكا ي وجلد داشته باشد  آگاه  ي تا هي ك ي بر آ  

و رستيار  كه اهلل متاال به مؤمنا  وعرده برد و فالو يي  ميبنده اد امتيادات مانل  و روحا ي ايما  بهره

 شلد.داده است  صيب او  مي

گي اد ايما ي محكم و استلار برخلردار بلد رد بره  حرل  كره هريچ مصريبت ب رگري همه ا بياء

اد ايرن  گي پيرامبر خردا ملسريسراخت. مثرا ي اد د ردهبه خدا مت   ل  مي   بت اعتماد و باور آ ها را

اسررا يل اد شرر به خاطر  جرات بني دهد داميجا  كه خداو د متاال به او فرما   ،داردواقايت پرده بر مي

و  خرلد را بره كنرار دريرا فرعل  آ ا  را شبا ياه اد مصر بيرو  كند، وقتي صبح رود باد يارا  ملسي

 :  كر فرعل  را در عقب خلد ديد د به حضرت ملسي گفتند

َإين ا لََُدْسَكُ ن (1/26/61) 

 (ا قطاا گرفتار خلاهيم شدم)

 فرمايد:مي در پاسخ آ ا  ملسي

إين  مَعير سَبِّر وَآَهْدياَي كَِ ا (1/26/62) 

 (چنين  ي ت ديرا پروردگارم با من است و به دودى مرا راهنمايى خلاهد كرد)
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بره  در پ ت آ  قلبي به استلار  كرله قررار دارد، ملسريشلد كه اين فرملده اد دبا ي خارج مي

، در حا ي كره دفصريالت كند يقين داردخدا حق است و حتماً اد اين صحنه  جات پيدا مي  هاين كه گفت

گليد اهلل شلد بلكه ميگليد دريا برا  ما شيافته ميچل   ميدا د،  جات پيدا كرد  اد آ  مهلكه را  مي

 را   ا  خلاهد داد. اين جابا من است و راه بيرو  رفتن اد 

 فرمايد: متاال ميسيس اهلل

َِأََََْآَِْا إيلَى مُ وَى وَنْ َّضْليبْ بيعَصَاكَ َّلْبَحْلَ َِانفََِقَ َِكَانَ كُُّْ ِيلْق  كَالط  ْوي َّلْعَظيآْي (1/26/63) 

اى همچرل  پس به ملسى وحى كرديم با عصاى خلد بر اين دريا ب   دا اد هم شركافت و هرر پراره)

 (كلهى ستر  بلد

اد آيد دا او را به كار  امرر كنرد و بررايش   م لما  امرود اد جا ب اهلل متاال وحي  ميهر چند برا

اطمينا  داده شلد، و ي م لما  اگر واقااً به خدا ايما  داشته باشد و به قرآ  به حيث كالم  عاقبت آ  كار

لا د با ادكا بره قررآ  دقرار دارد و او مي شهمي ه در پيش روي خداو دوحي  ،ا هي باور قطاي داشته باشد

پيش رو  خلد را ببينرد و بره  ،كريم هر  حظه و در هر كار فرما  خداو د را دريابد و با اعتماد كامل به او

 راه خلد ادامه دهد و به  جات و فالو د يا و آخرت يقين كند.

 بينيم كره چيل ره آ كنيم و مريايرن حقيقرت را بره وضرلو م راهده مري رسرلل اهللما در سيرت 

گي خلد اد باور  استلار به خدا برخرلردار برلد و اصرحاب باد اد  بلت در دمام مراحل د ده حضرت

كرد؛ يكي اد رويدادها  م هلر سيرت آ  حضرت سفر هجرت به مدينه لد را با چنين ايما ي م لح ميخ

بره آ  و ارج اد مكره خر كه در ق متي اد آ  آمده است وقتي سراقه بن ما ك كه به داقيب پيامبراست 

شنيدم اعتنا  به من را مي شقرا ت در حا ي كه صدا  آ  حضرتگليد مي ه استحضرت   ديك شد

 اد مكره خرارج اين در حا ي است كه سراقه به قصد گ تن و يا گرفتار كرد  پيامبر (42/247)كرد. مي

 .شده بلد

هرايش يقرين داشرتند و و دلا اييبه خدا شاگردا  دير دست رسلل ماظم اسالم  ي  چنين بلد د، آ ا  

كرد د و باور قطاي داشتند كره آ چره در گ اقدام به عمل ميرسيد بيبه آ ا  مي يي اد اهللهرگاه گفته

 د.رسضرورداً به ا جام مي و استخدا گفته حق 

  ا ي گي اكه طبااً در د ده املر اردكاب و اد گا  خلد را به ا جام كارها  امر خداو د متاال بنده

اوامر و  لاهي اهلل ب يار واضح و روشن است و وضلو امر و  هي خردا  ؛آيد  هي  ملده استشا  پيش مي

دما  ما  بلده است، به اين مانا كه آ  در بي تر اد وضاحت  پيامبر  هدر دما  رسلل خدا و برا  صحاب
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خرلا يم امرود ما در قرآ  مجيد ميكالم خدا را در دست داشتند كه  هما  ملارد اد  ي  پيامبر  صحابه

 در است، اما چي   كه اصحاب رسلل اهللدر و قابل فهمدر، واضحا هر كتاب ديير آسو قرآ  كريم اد 

 ها  د ده ساخته بلد.يي كه اد آ ا  قرآ يت درست آ ا  بلد به گل هبخ د درببر ما امتياد ميرا 

 هي كرده دروغ  گفتن را اد آ ا كه خداو د متاال  خلا د دم ميدر قرآ  كري اصحاب رسلل اهلل

كرد رد كره را به غضب خدا گرفتار خلاهد كرد، آ ا  باور مي است و ايما  داشتند كه دروغيليي اي ا 

گي شا  پيدا  خلاهد شد، در حرا ي كره امرروده مردعيا  اگر دروغ را كنار بيذار د هيچ م كلي در د ده

گير د كره راسرت بيلينرد يرا   را ملرد دلجه قرار دهند خلد دصميم ميم لما ي بدو  اين كه سخن قرآ

و يا اد  يابندميشلد و يا به امتياد  ماد  دست دروغ، اگر فكر كرد د كه با گفتن دروغ جيب شا  پُر مي

گليند و اگر فكر  اقص شا  به آ ا  گفت مصيبتي كه دصلرش را دار د  جات پيدا خلاهند كرد دروغ مي

پيش اد اين كه خلد  گليند. اما اصحاب پيامبراين ملقايت خلب است راست بيليي راست ميكه در 

ديد د كه اهلل متارال اد آ را  خلاسرته درا راسرت گليد و چل  ميكرد د كه خدا چه ميفكر كنند  ياه مي

و چل  به  ،تندگرفقرار  ميدير دأثير آ  داد بيليند شيطا  و  فس هر چه دروغ را به آ ا  خلب جلله مي

يانري براور داشرتند كره آ چره خردا  ،گليد و ذهن آ ا  به خطا رفتره ايمرا  داشرتنداين كه خدا راست مي

 .گرفتندو  تيجه هم مي كرد دمطابق با قلل خدا عمل مي ،گليد دقيق استمي

را  خلاهند به سااددي دست يابند كه اسالم هر ار و چهرار صرد سرال قبرل برم لما ا  امرود اگر مي

در  كره اصرحاب پيرامبر ه اسرت. چنين  بلدب ريت آورد، بايد ايما  خلد را   بت به خدا دصحيح كنند

  ظيرر را بره دسرت آورد رد، اد امتيراد  ويرژههرا  بيملفقيت  هبدر و خند  و خيبر كه آ  همر  هغ و

گا  را بره كمرك فرشرته برخلردار بلده باشند كه دست يافتن ما به آ   اممكن باشد، و يا خداو رد متارال

  همحروم باشيم، بلكه آ ا  چل  ساخته شده بلد د كه ج  برا  اعرالء كلمرآ   آ ا  فرستاده باشد و ما اد

د خلاهند ها شا  باشد اد طرف خدا مؤيَخدا شم ير    ند و باور قطاي داشتند كه دا وقتي اخالص در قلب

 صرت و همكرار  داده برلد آ را  را يرار    هآ ا  وعدشد د و آ ياه خدا  كه به وارد كاردار مي ،بلد

 گا  خردا در جنرگ بردرشرتهكرد.  صرت خدا مختص صحابه  بلد و د يلي وجلد  دارد كه حضلر فرمي

شا  هما  گل ه   هفرمايد كه ما مؤمنا  را در كارها  مؤمنا آ  دما  بلده باشد، بلكه خدا مي  هدنها ويژ

 :است خلد را كمك  ملده كه پيامبرا كند يار  مي

ُإين ا لََِِصُلُ سُوََُِِا َََّل ذياََ آمَُِ َّ ِير َّلْحَآَاسي َّلدُّنْآَا ََاَ ْ َ اَقُ  ُ َّلْأَشْهَاو(1/40/51 ) 
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گى د يرا و رودى كره گلاهرا  ها رد در د رددر حقيقت ما فرستادگا  خلد و ك ا ى را كه گرويرده)

 (مكنياي تند قطاا يارى مىبرپاى مى

ََثُْ  نَُِجِّر سُوََُِِا َََّل ذياََ آمَُِ َّ كَذَليكَ ََقًّا عََِآَِْا نُِْجي َّلَُْؤْميِيآ(1/10/103 )  

رها يم ديرا برر مرا فريضره اسرت كره مؤمنرا  را سيس فرستادگا  خلد و ك ا ى را كه گرويد د مى)

 ( جات دهيم

رو شد د غا رب و باور داشتند و با دشمن روبهخدا ايما    هابه اين فرملده هر وقت پيروا  پيامبر

ه در كرار  برلد  گردد به همين م أ ه و هيچ ماما  دييرربر مي ها  صحابهگرديد د، و دمام ملفقيت

باشريم بره ويرژه اگرر ايمرا   بنابراين اگر ما واقااً پيرو رسلل اهلل حل آ  برا  ما  ا ممكن باشد. كه حاال

و پيروا  واقاري آ  حضررت گرردد  كنيم كه هما ند ايما  شاگردا  پيامبر يي بادساد خلد را به گل ه

ها  كه امرود حيات فرد  و اجتماعي ما م لما ا  را دباه و فاسد كرده مطمئناً شك ت و  اكامي و بدبختي

 گي ما رخت بر خلاهد ب ت.اد د ده

 ََمَا ََليكَ عََِى َّلِ ُي بيعَزياز(1/14/20) 

 (ر خدا دشلار  ي تو اين ]كار[ ب)

 

 اخالص. 2-1-4

ها  يرك چير ؛ و در شرريات ، اد ميرا  برداشرتن غرش و  اخا صري اخالص ياني خا ص گردا يرد

بره  مطرابق برا رضرا  اهللگي د رده  هاخالص عبارت است اد اجررا  بر امر ،اسالمي و فرهنگ قرآ ي

او دخلي  داشته  گيها  د دهامه ف ي خلد شخص هم در ا تخاب بر يي كه هيچ كس حتا دمايالت گل ه

 شلد: گي ا  ا  به دو دسته دق يم ميها  د دهبر امه باشد.

خلرد ، خلابيد ، كار و  ها  كه ا  ا  به حكم فطرت خلد مجبلر به ا جام آ  است ما ندبر امه -1

 دهد.ا جام مي گياسباب ماي ت و د ده آور يي كه به خاطر فراهموايفه

، روده ، مراد به حيث مخلل  عاقل و مكلف مأملر به اجرا  آ  اسرت ما نرد ا  ا    كههابر امه -2

  صحيت و...   هي اد منكر، امر به ماروف،

در كارهرا  آيد منظلر خا ص ساختن  يت برا  خردا تي صحبت اد اخالص در كارها به ميا  ميوق

 در مرلرد ام آ  است؛ قررآ  كرريمكه ا  ا  به حيث ملجلد  عاقل، م ؤول و مكلف مأملر به ا جاست 

 :فرمايدمي
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َََمَا وُميلََُّ إيل ا ليآَعْبُدََُّ َّلِ َُ مُخِْيصيآََ لَُُ َّلدِّاََ ََُِفَاء(1/98/5 )  

ا رد ديرن ]خرلد[ را كه خدا را بيرستند و در حا ى كه به دلحيد گراييده و فرما   يافته بلد د ج  اين)

 (براى او خا ص گردا ند

باشرد و هريچ ملجرلد  دييرر در ا تخراب راه و  گي خاص بررا  اهللد ده  هو طريقياني روش 

 گي ا  ا   ق ي  داشته باشد.روش د ده

گاهي است قل  و م تحكم كه پايدار  او را در م ير حق و دكيه  هاخالص در وجلد ا  ا  به من  

گي د رده ا تخاب و گر ينش راه را بهيي غير اد رضا  خدا ا  ا  كند، و ي اگر ا يي ههدايت دضمين مي

هرا  ايرن راه پُرر مخراطره و داريرك م رير  غيرر اد آ چره فرالو و وادار  مايد چه ب ا كره در خَرم و پيچ

راهه رو  خلد  يردد. اهلل متاال رستياريش در آ   هفته است در پيش گيرد و دا هالكت كامل متلجه بي

گي روش  اصرلابي را در پريش دا نرد كره در د رده  گمرراه ميهاا  ا   هفرمايد كه رود واپ ين هممي

 كند:گرفته بلد د، اما يادآور  آ  دما  م كلي را برطرف  مي

اَ ْمَئيذ  اَتَذَك لُ َّلْإينٌَْانُ ََوَن ى لَُُ َّلذِّكْلَى(1/89/23) 

شا  اين برلد كره در  كرده راه دا دما ي كه در د يا قرار داشتند فكرها  گما  ا   هدر حا ي كه هم

 كنند:راهي درست حركت مي

نَ *  قُْْ ََْْ نَُِبِّئُكُْْ بيالْأٌَََْلياََ وَعََْالًا ُِ َّل ذياََ ضَْ  وَعْآُهُْْ ِير َّلْحَآَاسي َّلدُّنْآَا َََُْْ اَحٌَْبُ نَ وَن هُْْ اُحٌْمي

 (1/18/103-104)صُِْعًا

گى هشرا  در د ردا د كه كلشش]آ ا [ ك ا ى*  گردا مبيل آيا شما را اد ديا كاردرين مردم آگاه )

 (دهندپندار د كه كار خلب ا جام مىد يا به هدر رفته و خلد مى

ر خدا در اخالص در كارها بايد م بل  به شناخت اميادآور  اين  كته ضرور  است كه  اين جادر 

قادات، عبادات، اخالقيرات و... ا جرام گي اعم اد اعتملرد آ  باشد، ياني ا  ا  در هركار  كه برا  د ده

م خدا در ملرد آ  مطمئن سادد چل  اگر در رابطه با اد حك را خلددهد بايد قبل اد داخل شد  به آ  مي

مثبرت اد   هكره  تيجر ملضلع حكمي اد جا ب خدا وجلد  داشته باشد،  يت خلب ا  ا  آ  را به كرار 

اين كه ك ي دهر را به  يت شفا يافتن بخلرد كه طبااً چرل   كند. درست ما ندآ  به دست آيد دبديل  مي

در ملرد  . وقتي بنده خلاهد داشت يي ج  هالكت در پيخلرد  آ   تيجه ،طبيات دهر ك تن ا  ا  است
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ام دهد  ه به خاطر اين يي حكم خدا را دا  ت آ ياه بايد ساي كند كه كار را فقط به خاطر خدا ا جم أ ه

 .امتياد بييرد غيراهللكه اد 

اخالص در اعمرال آيد اين است كه به دست مي چي   كه اد قرآ  و احاديث صحيح پيامبر اكرم

 گردد:در ملارد دير مطرو ميگا  بنده

ها  ديير ملرد  ظر است، اخالص بيش اد دمام بخش ،اد شخصيت بندهدر اين بخش اعتقادات:  -1

اشرته باشرد، اصرالً اهرل ايمرا  بره  ي غير اد خدا را در  ظرر ددر باورها  خلد رضا  كيي ديرا اگر بنده

ك ب رضا  يكي اد دوستا  خرلد بره گليرد خردا يكري اسرت، آيد مثالً اگر ك ي به خاطر ح اب  مي

 .رودبه شمار  مي مؤمن و...  است پيامبر او است، قرآ  كتاب خدا محمد

آ  رضرا    هبر اين است كه اگر ا يير  دال عبادات: در ملرد عبادات  ي  احاديث رسلل اهلل -2

يكري اد مااصري بر ر  بره ح راب  حترااهلل و ك ب ثلاب و پاداش اخرو   باشد  ه اين كه ثلاب  دارد 

 آمده است: آيد چنا  كه در حديثي م هلر اد آ  حضرتمي

أُتيىَ بيُي َِعَل َُُِ نيعَََُُ َِعَلََِهَا قَااَ َََِا عََيِْتَ ِيآهَما إين  وََ اَ َّلِ اسي اُقْضَى اَ ْ َ َّلْقيآَامََي عََِآُْي سَهَُْ َّوْتُشْهيدَ َِ»

حي َ  قَااَ قَاتَِْتُ ِيآكَ ََت ى َّوْتُشْهيدْتُ. قَااَ كَذَبْتَ ََلَكيِ كَ قَاتَِْتَ ألَنْ اُقَااَ هَليىءَ. َِقَدْ قيآَْ. ثُْ  وُميلَ بيمُي ٌَِمُ

َُُ ََقَلَوَ َّلْقُلْآنَ َِأُتيىَ بيُي َِعَل َُُِ نيعَََُُ َِعَلََِهَما قَمااَ َََِمعََِى ََهْهيُي ََت ى وُلْقيىَ ِيى َّل ا ِ اسي ََسَهَُْ تَعَِ َْ َّلْعيَِْْ ََعََِ 

ْمتَ ْتُُُ ََقَلَوْتُ ِيآكَ َّلْقُلْآنَ. قَااَ كَذَبْتَ ََلَكيِ مكَ تَعََِ  عيِْمَْ ليآُقَمااَ عَماليَْ. َّلْ عََيِْتَ ِيآهَا قَااَ تَعَِ َْتُ َّلْعيَِْْ ََعََِ 

اسي. ََسَهَُْ ََو عَ َّلِ مُُ ََقَلَوْتَ َّلْقُلْآنَ ليآُقَااَ َُ َ قَاسيئَ. َِقَدْ قيآَْ ثُْ  وُميلَ بيُي ٌَُِحي َ عََِى ََهْهيُي ََت ى وُلْقيىَ ِيى َّلِ 

بيآْ  عََِآُْي ََوَعْطَاهُ ميَْ وَصَِْافي َّلََْااي كُُِِّي َِأُتيىَ بيُي َِعَل  َُُِ نيعَََُُ َِعَلََِهَا قَااَ َََِا عََيِْتَ ِيآهَا قَااَ مَا تَلَكْتُ ميمَْ ومَ

قيآَْ ثُْ  وُميلَ بيُي ٌَُِحي َ  تُحي ُّ وَنْ اُِْفَقَ ِيآهَا إيال  وَنْفَقْتُ ِيآهَا لَكَ قَااَ كَذَبْتَ ََلَكيِ كَ َِعَِْتَ ليآُقَااَ َُ َ هَ ََّوَ. َِقَدْ

 (45/853)« ثُْ  وُلْقيىَ ِيى َّلِ اسيُيعََِى ََهْهي

شخصري اسرت كره شرهيد  يكي گيرد،)او ين ك ا ي كه رود قيامت در ملرد شا  فيصله صلرت مي

پذيرد، كند، او هم مييادآور  ميا كه به او عطا فرملده ها  ر امت شلد و خداو د، آورده ميشده است

گليد خدايا دا مرد شهادت در ا ؟ ميها چه كار  ا جام دادهتفرمايد در برابر اين  امسيس اهلل داا ي مي

درا ]مرردم[ بيلينرد ايرن شرخص  ا فرمايد دروغ گفتي، دل جنييردهمي   داا يراه دل مبارده  ملدم. خدا

ك را  بره دود  شلد دا بر رويرش ك ا [ چنين گفته شد. سيس فرما  داده ميت]در ملرد و دالور است.

آملدش داده است و قررآ  يراد گرفتره و آ  را بره  كه علم آملخته و آ  راديير  ا داخته شلد. شخصي 
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كنرد، او يادآور  مي ا كه به او عطا فرملدهها  رشلد و خداو د  امتآورده ميدييرا  داليم داده است 

 علرمگليرد ؟ در جرلاب ميا كرردههرا چره فرمايد در برابرر ايرن  امتپذيرد، سيس اهلل داا ي ميهم مي

 ام. خداو رد متارالهرا دالريم دادام و به خاطر رضرا  درل قررآ  يراد گررفتم و آ  آملختم و آملدش داده

گليي، اما دل علم ياد گرفتي دا گفته شلد فال ي عا م است و قرآ  خلا د  دا بيلينرد فرمايد دروغ ميمي

برر رويرش بره دمرين  ا لد درشرها [ گفته شد. سريس فرمرا  داده مي]در ملرد دل چنين حرفقار  است. 

شلد كه به او مال و ثروت دياد  اد ا لاع گل اگل  و شخصي ديير آورده مي .داخل دود  گردد ك يده

، سريس كندقبلل مي، او هم شماردبر ميها  را كه به او عطا فرملده داده شده است، خداو د متاال  امت

گليد هيچ راهي را كه درل دوسرت ا ؟ او ميجا آورده را چيل ه به هافرمايد شكر اين  امتاهلل داا ي مي

را به خاطر رضا  دل به مصررف  ثرودمداشتي در آ  مال به مصرف رسد  يذاشتم مير اين كه در آ  راه 

دا گفته شلد سخاودمند اسرت، ا  ها جام داد ها راكار فرمايد دروغ گفتي، اما دل ايني ميرسا دم، اهلل داا 

شلد دا به رويرش ك ريده شرده وارد دل در هما  د يا گفته شد، سيس دستلر داده مي و اين گفته در ملرد

 جهنم گردد(

خداو د متاال اد م رروع پذيرد اين است كه علت اين كه خداو د متاال عبادات اين اشخاص را  مي

رده و مقاصد  را در  ظر دارد كه اگر اخالص  باشد آ  مقاصرد بررآو ختن هر يك اد عبادات اهدافسا

آيد؛ مثالً اهلل داا ي دما ي اد مجاهرد دالشرش را بره عنرلا  عمرل د بلكه  تايجي ماكل  به بار ميگرد مي

دهد كه فقط به خاطر رضا  خدا جهاد كند كه در آ  صلرت مجاهد به پذيرد و به او پاداش ميصا ح مي

كند دا اد قلا ين دايين شده ساي ميكند و طاباً در دمام مراحل جهاد هيچ چي  غير اد پاداش ا هي فكر  مي

، اما اگر اخالصي در كار  باشد و هدف شخص اد جنگ در مقابل كفار رسريد  اد جا ب اهلل دخطي  كند

به قدرت و ثروت و يا ك ب  ام و شهرت باشد، در آ  صلرت هر  حظه به فكر رسريد  بره مقصرد خرلد 

  هاش در ميرا  باشرد اصرلل دايرين شرد يرل است و ممكن است در ملارد متادد جا  كه پا  مقاصد د

برلد.  داش حاكميرت ديرن اهلل  خلاهرمبارده  هشريات اهلل را ديرپا بيذارد كه م لماً در چنين حا تي  تيج

 خلاهد بلد.و حذف دييرا  اد صحنه و ايجاد فتنه و ف اد بلكه رسيد  خلدش به قدرت و يا ثروت 

  هدرين وسيلب ر تايش شده است به خاطر اين است كه در آيات و احاديث سو علم كه اين همه 

شناختن و شناسا د  اهلل متاال و صفات اوست كه اگر به جهت رضا  خدا فررا گرفتره شرلد دقيقراً باعرث 

رود، اما همين علم اگرر بره قصرد شلد و در جهت شناسا د  خدا  داا ي به كار ميمارفت درست اهلل مي

دلا رد بره حيرث  يرومنرددرين رسيد  به مقام و منصب د يايي فرا گرفته شرلد ميآور  مال د يا و يا فراهم
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گا  خردا آمرده يي اد فرسرتادههرگراه فرسرتادهچنا  كه در طلل داريخ  دخريب دين عمل  مايد.  هوسيل

هرا در ديرن ا بيراء دلسرط است و دين و شريات اهلل را به مردم مارفي كرده است، بارد اد او او رين خرابي

ها و دأويالت گل راگل  دعتخرافات و با د كه با ديادكرد  لما  آ  دين ايجاد شده است و آ ا  بلدهع

كريره بره   هچهرراهلل ها   فس و دمرايالت شرهلا ي خرلد سراختند و اد شرريات دين را مطابق با خلاسته

  مايش گذارد د.

است، اگر به خراطر ك رب رضرا   گي ا  ا قلام د ده  هوسيل همچنين مال كه به دابير قرآ  كريم

جلب ستايش مردم به خاطر دلا د م كالت ب ر   يادمندا  را رفع كند، اما اگر ميا هي صدقه داده شلد 

دراده برر   ههرا گررده مايرد كره كنرد و  يراد  را برطررف  مي ه اين كه م ركلي را حرل  مي ،شلد داده

ها  هنيفتي بره  رام خردا و بينيم سرمايهه امرود ما ميچنا  ك اف ايد.م كالت ملجلد  يادمندا  جاماه مي

 رود.يي اد آ  در راه برآورد   ياد م تمند  به كار  ميشلد اما روپيهصدقه در راه رضا  ا هي صرف مي

ب ريار دلصريف شرده  ق  يك در آيات قرآ  كريم و گفترار پيرامبر اكررمداشتن خل: اخالقيات -3

امت سنيين درين ود  را در مير ا  ح رنات مرؤمن دارد چنرا  كره رسرلل يي كه در رود قياست به گل ه

 ا د:فرملده اهلل

 (4/12/506)«ٌََإن وثقْ ما َضع ِر مآزَّن َّلَؤمَ ا   َّلقآامَ َِق »

گيررد خلرق مرؤمن قررار مي  هدرين چي   كه در رود قيامت در مي ا  ح نات بنرد)هر آ ينه سنيين

  يك است(

اطرافيا  او اد اثرات  يك اخال  او م تفيد شرده   هباشد هم خاطر خدا خلب يي بهگر اخال  بندها

غير اهلل رعايت كند، طبااً در دما ي كه آ  ا يير ه   هيي م ا ل اخالقي را به ا يي دلا ند، و ي اگر بندهمي

رو د ربي ميبينيم ك ا ي كه در ك لرها  غ باشد اد اخال   ي  خبر   خلاهد بلد چنا  كه امروده ما مي

دسرت  همرا  ك رلرهادهند، امرا سياسرتمدارا  خبر اد اخال   يك آ  مردم و مراعات اصلل و قلاعد مي

ا  اد بره خراك و خرل  ك ريد   ردد و  ظاميا  شيي عليه ك لرها  اسالمي  ميهيچ دلطئه ايجاداد شا  

 ابا   دار د. گناها بي

دعرلت كننرد درا در به اخرالص  را مردم ،اور به ذات ييا هآمد د دا باد اد ايما  و بپيامبرا  ا هي مي

در راه ساخت  گا  خدا  به جا  صرف وقتو بنده بييردد را صلح و صميميت دمين خدا جا  فتنه و ف ا

ابر ار بره سراختن وسرا ل رفراه و بار به آبادا ي و درقي دمين و علض طراحي مر ها  مر و ساد سالو

 ها فكر كنند.آسايش ا  ا 
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دار كررد  هرا  ديراد  را بره خراطر ري رهسال پيرامبر  خرلد دالش 23در مدت  حضرت محمد

اخالص در روو و روا  اصحاب خليش مبذول داشت دا باآلخره ملفق شد اد آ ا  ا يلها  دمام عيرار  

 برا  مارفي دين خدا ب ادد و برا  ب ريت ارا ه كند چنا  كه اهلل داا ي در ملرد آ ا  فرملد:

يثْْي مَا آمَِتُْْ بيُي َِقَدْ ََّْتَدَََّ ََإينْ تَ َل  َّْ َِإين ََا َُْْ ِير شيقَاق  ٌََِآَكْفيآكَهُْْ َّلِ َِإي َيآعُ نْ آمَُِ َّ بَي ُُ َََُم َ َّلٌم 

 (1/2/137)َّلْعَِيآُْ

گرر ا رد و رى اشردههدايت ايد ايما  آورد د قطااًپس اگر آ ا  ]هم[ به آ چه شما بدا  ايما  آورده)

روى بردافتند جر  ايرن  ي رت كره سرر سرتي  ]و جردايى[ دار رد و بره دودى خداو رد ]شرر[ آ را  را اد درل 

 (خلاهد كرد كه او شنلاى دا استكفايت

ها  برلد و متأسرفا ه در   رل درين صفت يارا  رسرلل اهللبنابراين اخالص كه باد اد ايما  ب ر 

درين مايارها  شناسايي پيرروا  راسرتين رسرلل اهلل اسرت، باد  م لما ا  رو به كاهش  هاد يكي اد دقيق

قرادر خلاهرد  خدمت به دين خدا بر دارد و  هدلا د قدمي در راه يي اخالص  باشد  ه ميچل  اگر در بنده

هرايش كارهرا و فاا يت  هگي كند بلكه همر ماينده به خلبي غيرم لما ا بلد دا اد دين پاك ا هي در   د 

اد   ر خيلي اد ملارد ر گ ديني به خلد گرفته باشد به ضرر ديرن دمرام گرردد و ب رياركه ممكن است د

 .هايش به پا  دين  لشته شلدكار كثافت

 

 تقوا .3-1-4

شرلد مفهرلمي ب ريار گ رترده دارد كره درجمره مي« در  اد خدا»دقلا كه در فارسي بي تر به   هواژ

 ه دمام مانا  آ . اهلل متاال كره خرا ق و مردبر امرلر  تدر  اد خدا يكي اد مصاديق آ  اسدلا  گفت مي

گي اوست در حقيقت با فراخلا د  ا  ا  به دقلا  امت خرلد را ساد محيط مناسب برا  د دها  ا  و دمينه

اسرباب و   هبر اين ملجلد ضايف و  ادلا  دمام گردا يده است، چررا كره دقرلا در وجرلد ا  را  بره من  ر

طرلر كره درمر  و يرا بررك، مرلدر را ديرر كنتررول دريرلر  ؛ هما ين پيچيده استوسا ل كنترول يك ماش

 آ  را كم كرده و سرعت رو شدبه ما اي روبه آورد دا در جا  فارغ و خللت به سرعت برا د و هرگاهمي

به  ه كردهن مختلف اجتماع كه ه ارا  فتنه و ف اد آ  را احاطاديا  ا ي را كه در ميدقلا  ي   متلقف گردد؛

فتراد  در اد درا ييررد وبدهد درا در هنيرام ضررورت جلرل خرلد را قدرت ميكار و فاا يت م ولل است 

  .ها حفاات شلدفتنه منجالب
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دا رد، اگرر در كلچره و برادار دير  ظر و مراقبت اهلل مي اا  ا  با دقلا ك ي است كه هر  حظه خلد ر

، اگر در ميدا  قترال به كار و كلشش اشتوال دارد مصروف خريد و فروش است و يا اگر در باغ و م رعه

پرردادد و اگرر در ميردا  دعرلت و دبلير  است، اگر در ميدا  سياسرت بره رقابرت ميو جهاد في سبيل اهلل 

كند، متلجره حرال اوسرت، او را دا د كه قدردي مطلق او را  ظارت ميمي   احلالهكند در همفاا يت مي

شرلد و كارهرا  برد را بره او ه او مارفي كرده و اد ا جام آ  خلرسند ميدوست دارد، كارها  خلب را ب

آيد، او ذادي است مقتدر و دلا ا، در عين حرال ب ريار مهربرا    ا دهي  ملده و اد اردكاب آ  به خ م مي

  هيي ارادكه جلل خ م او را بييرد و اگر بر بنده داست، اگر برك ي خ م گير  هيچ قدردي وجلد  دار

گي يي كره در چنرين فضرا  د رده. بندهشلد به آ  د ما ع رسيد  بندهدلا و خلبي كند هيچ كس  مي خير

دكرا ، بره در  و دالريم  در داخرل م رجد باشرد يرا دربنده كند كه اين كند اهل دقلا است، فر   ميمي

د  باشرد يرا مررد،  ،21كنرد يرا در قرر  گي اشتوال داشته باشد يا به حرفه و دجارت، در عصر صحابه د ده

 مكرمه و...  هخلاب باشد يا بيدار، در اروپا به سربرد يا در مك

شلد كه يرارا  پيرامبر خردا مردمرا ي برادقلا وقتي اد اين رود ه به دقلا  ياه كنيم به وضاحت ثابت مي

نه برد، در  اد بلد د، محبت خدا و د ب تيي به آ يني كه اهلل برا  شا  فرستاده بلد، آ ا  را اد مكه به مدي

داد دست اد پا خطا كننرد، د رليم برلد  بره  مي هاو به آ ا  اجاد  هاهلل پاك و در  ظر گرفتن قدرت مطلق

مبني بر خروج برا  جهراد  و پيامبر قضا و قدر ا هي چنا  بر آ ا  احاطه داشت كه وقتي دستلر خدا

ها  به ياد ما رد ي شد د و حادثهميدا   برد مي د ه ت و بلد خلد را گذاشته وارديرسفي سبيل اهلل فرا مي

ها  شا  محكم و استلار برلد كره داا ي چنا  در قلبآفريد د، اميد به رحمت و موفرت حضرت بار مي

كرد د و خلد را برا  دحمرل عقلبرت حاضر شده اعال  برا ت اد گناه مي پيامبر   دهنيام خطا و گناه 

برلد كره  در وجرلد شرا  پختره شرده و يت در برابر فرامين اهلل متارال چنرا  ملد د، اح ا  م ؤآماده مي

 يي اد عمر شا  در كار  عبث سير  شلد و...گذاشتند  حظه مي

 ياد به چنين صرفادي دارد، و چقردر ب رريت فروافتراده در شرهلت و  21حاال ببينيد چقدر ا  ا  قر  

را در دسرت گرفتره شرا  ها  دمام املرگينين ويژهمصيبت امرود   يادمند رهبرا ي است كه با داشتن چ

و يرارا  او اد ايرن  دورا رد مردعيا  خرط پيرامبر ركلداه كنند. و چقد ا  ا  اد سر ا  ا  رادست دجاود 

 .!داا يم واال و اردشمند

يارا  خلد را برر اسرا  آ  دربيرت  مرلد اباراد   كند و پيامبرمارفي مي ما دقلا  كه اسالم برا 

 دلا د رهنما  خلبي به سل  عمل به آ  باشد اد جمله:ه شناخت آ  ميدارد ك
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 شناخت تقوا. 1-3-1-4

  :خلد اشاره  ملده و سه مردبه فرملد كه دقلا در اين جا است  هبه سين بار  رسلل اهلل

 (45/1124)«ََُِا ََا َّلت قْ َى»

، اما آثرار  كره اد يابداطالع  مي   ذات اهلل ك ي بر آ بنابراين شناخت دقلا امر  غيبي است كه ج

 .دلا د ا  ا  را بر شناخت اهل دقلا كمك كندمي ييهما د داا داددقلا  ا  ا  به جا مي

باضي اد ب رگا  دين در ملرد مارفي دقلا سرخنا ي دار رد كره ذكرر آ  در ايرن جرا خرا ي اد فا رده 

  ي ت:

  ته بلديم،  اگهرا  جرلا ي اد ثنيره اراهر در جا    گليد: بار  همراه رسلل اهللمي ابلهريره

ب رت چره هايش را در راه خردا بره كرار ميشد، وقتي او را ديديم گفتيم اگر اين جلا  سالمتي و دلا ايي

 ما را شنيده فرملد:   هگفت شد. رسلل اهللخلب مي

 َّلِ ُي وَبيآْي َِفيى عيآَاليُي عََِى وَعَى ََمََْ َّلِ ُي وَبيآْي ىَِفي َََّليدَاُْي عََِى وَعَى مََْ قُتيَْ؟ مََْ إيال  َّلِ ُي وَبيآُْ ََمَا»

 (27/9/43)«َّلش آْطَاني وَبيآْي ِيى َِهُ َ َّلت كَاثُلي عََِى وَعَى ََمََْ َّلِ ُي وَبيآْي َِفيى ليآُعيف هَا نَفٌْيُي عََِى وَعَى ََمََْ

 ي ت؟ ك ي كره در خردمت پردر و مرادر  ها  ديير[ راه خدا)آيا ج  ك ته شد  ]در جهاد فاا يت

اش درالش  مايرد در راه خردا خلد دالش كند در راه خدا است، ك ي كه برا  برآورد   يادها  خا لاده

كند دا خلد را اد واقع شد  در حرام و گناه است و ك ي كه برا  برآورد   يادها  شخصي خلد كار مي

د يرا درالش   رويرهبي طلبي و جمرع كررد ديراده جهتدر راه خدا است، اما ك ي كه در  حفاات  مايد

 كند در راه شيطا  است(مي

دار  و د دهدقلا اين  ي ت كه ا  ا  شب را به شرب»گفت: مي راشد عمربن عبدا ا ي   هو خليف

رود را به روده گرفتن سير  كند، اما در ميا  اين دو اعمرا ي را ا جرام دهرد كره رضرا  خردا را در قبرال 

شته باشد، بلكه دقلا آ  است كه ا  ا  فرا ض اهلل را اداء  ملده، اد محرمات او اجتناب كند؛ و اگرر در  دا

يلت دييرر   ير  بره دسرت آورده كنار ايرن سريرت كرار خيرر دييرر  ا جرام دهرد، عرالوه برر دقرلا فضر

 (21/1/96)«است

 تقوا و آثار فوائد. 2-3-1-4

 يادها  او ري   هيي كه اهلل داا ي همكند به گل هايجاد ميدحلالت ژرفي را گي ا  ا  دقلا در د ده

خلد سادد  ه   هفرمايد كه اگر ا  ا  دقلا را پي د د و ميگي ا  ا  را به دقلا گره ميها  د دهو مبرميت

 گردد. خلرد و  ه سختي غير قابل حلي در سر راهش ايجاد ميما د،  ه به م كلي بر ميگرسنه مي
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 كنيم:خي اد آيات كالم خدا كه در ملرد اثرات دقلا آمده است  ياه مياينك به بر

اَجْعَْْ لَُُ مَخْلَهًا َ ْ ََآْثُ لَا اَحْتٌَي ُ*  ََمََْ اَت قي َّلُِ   (1/65/2-3)ََاَلْهُقُُْ مَي

 و اد جايى كه ح رابش را*  دهدشد ى قرار مىو هر كس اد خدا پروا كند ]خدا[ براى او راه بيرو )

 (رسا دكند به او رودى مى مى

ًَّوَمْليهي اٌُْل ْ َ اَجْعَْْ لَُُ مَي  (1/65/4)ََمََْ اَت قي َّلُِ 

 (و هر كس اد خدا پروا دارد ]خدا[ براى او در كارش د هيلى فراهم سادد)

ًَََّمََْ اَت قي َّلِ َُ اُكَفِّلْ عَُُِْ وَآِّئَاتيُي ََاُعْظيْْ لَُُ وَهْل(1/65/5) 

 (هايش را اد او ب دايد و پاداشش را ب ر  گردا دهر كس اد خدا پروا كند بد و )

ْْي  اَاوَاُّهَا َّل ذياََ آمَُِ َّ إينْ تَت قُ َّ َّلِ َُ اَجْعَْْ لَكُْْ ُِلْقَانًا ََاُكَفِّلْ عَِكُْْ وَآِّئَاتيكُْْ ََاَغْفيل لَكُْْ َََّلِ مُُ ََُ َّلْفَضمْ

 (1/8/29)َّلْعَظيآْي

ايد اگر اد خدا پروا داريد براى شما ] يروى[ د خيص ]حق اد باطل[ قرار ا ى كه ايما  آوردهاى ك )

 (آمردد و خدا داراى بخ ش ب ر  استددايد و شما را مىدهد و گناها تا  را اد شما مىمى

َِْآَْي ميَْ سََََْتيُي ََاَجْعَْْ لَكُْْ نُ سًَّ تََْشُ نَ بيُي ََاَغْفيلْ اَاوَاُّهَا َّل ذياََ آمَُِ َّ َّت قُ َّ َّلِ َُ ََآميُِ َّ بيلَوُ ليُي اُؤْتيكُْْ كيف

 (1/5728)لَكُْْ َََّلِ ُُ غَفُ سَ سََيآَْ

خرليش شرما را ايد اد خدا پروا داريد و به پيامبر او بيرويد دا اد رحمرتاى ك ا ى كه ايما  آورده)

كرت[ آ  راه سريريد و برر شرما ببخ رايد و خردا دو بهره عطا كند و براى شما  لرى قرار دهرد كره بره ]بر

 (آمرد ده مهربا  است

َُِأَََذْنَاَُْْ بيََما ََلَ ْ وَن  وَََْْ َّلْقُلَى آمَُِ َّ َََّت قَ َّْ لَفَتَحَِْا عََِآْهيْْ بَلَكَات  ميَْ َّلٌ ََاءي َََّلْأَسْضي ََلَكيَْ كَذ ب َّ 

 (1/7/96)كَانُ َّ اَكٌْيبُ نَ

بركرادى اد آسرما  و دمرين براي را   ها ايما  آورده و به دقلا گراييده بلد رد قطاراًو اگر مردم شهر)

 (گ لديم و ى دكذيب كرد د پس به ]كيفر[ دستاوردشا  ]گريبا [ آ ا  را گرفتيممى

 دلخلد حديث مفصل بخلا  اد اين مجمل...

 اهل تقوا. 3-3-1-4

در شرناخت مايارهرا  دينري دچرار اشرتباه آيد كره مرردم احيا اً در جلامع اسالمي شرايطي پيش مي

 : ملده فرملد دگليي در رابطه با يكي اد آ  ملارد پيش شل د، چنا  كه رسلل اهللمي



31 
 

 ميممَْ ََمملْوَا  ََب ممَي ميثْقَممااُ قَِْبيممُي ِيممى ََمَمما. وَهَِْممدَهُ ََمَمما وَظْلََِممُُ ََمَمما وَعْقََِممُُ مَمما ليِل هُممْي ََاُقَممااُ...»

 (24/4/2436)«...إياََان 

شلد، چقدر عاقل است چقدر ديرك و هلشيار و چاالك است، و ي در )در وصف شخص گفته مي

 شلد(يك دا ه سينج ايما  پيدا  مي  هقلبش به ا داد

شلد كه فال  كس اهرل ها  م خص گفته ميگيبه همين صلرت گاهي در ملرد اشخاصي با ويژه

شرلد كره فرال  متقري د آ ها مايارها  دقلا را  دار د فيصله مياشخاصي كه اد دي  هدقلا است و يا در بار

 فرمايند: در ملرد دقلا مي  ي ت. در حا ي كه رسلل اهلل

 (45/1124)«ََُِا ََا َّلت قْ َى«

 )جا  دقلا قلب است(

 فرمايند:و در حديثي ديير مي 

ابيعيُي إيلَمى «. كُْْ ََلَكيمَْ اَِْظُملُ إيلَمى قُُِم بيكُْْإين  َّلِ َُ الَ اَِْظُلُ إيلَى وَهٌَْاويكُْْ ََالَ إيلَى صُ َسي» اسَ بيأَصمَ ََوَشمَ

 (45/1124)«صَدْسيهي

كند( ]در اين حال[ ها  شما را  ياه ميبيند، بلكه دلها  شما  ميها و قيافه)هر آ ينه خداو د به بد 

 (دخلد اشاره  ملد   هبه سين رسلل اهلل

ها  شا  پروا  خدا وجلد ا د كه در قلبك ا ي شلد كه اهل دقلامي ه اد دال ل فل  به خلبي دا  ت

بينيم امرروده ، چنرا  كره مريگرد ردويژه در داخل اجتماع اراهر مي  هدارد،  ه ك ا ي كه با  با  و قياف

كننرد و يي اد مدعيا  دقلا و ديندار  بره مجاهردا  فل رطين بره خراطر پلشريد  دري ري اعترراض ميعده

حرا ي كره  شرد د دركرد د حتماً پيرود ميبرابر مي ها  خلد را به سنت پيامبر، اگر آ ها قيافهگليندمي

دمام عمر خرلد را  ا د كه رسلل اهللدر حال عمل به سنتي مجاهد مردا  فل طينيدا ند ها  مياين بيچاره

 مرلد. بلري مجاهردا  فل رطين ري   كرد و در بدر و احد و حنين و... م تقيماً به آ  عمرل برا  آ  بر امه

  خرلد خا ه و كاشرا ه كنند،و اصحاب ب رگلار آ  حضرت در مقابل يهلد جهاد مي هما ند رسلل اهلل

شرل د، ور د رليم  ميكننرد، در مقابرل دگرد د، صبر ميشل د، شهيد ميمجروو مي دهند،را اد دست مي

يث را برداريرد ببينيرد كره چنرد حرديث پيردا  ي ت؟! بياييرد كترب حرد سنت پيامبر اكرم همه مير اين

به پلشيد  فرال   برا  دأكيرد  مرلده باشرد و چنرد حرديث در رابطره برا جهراد،  كنيد كه رسلل اهللمي

 فل طين شده است به  ظردا  خلاهد آمد. خلدگذر  و... كه خصلت مجاهدا مقاومت، صبر، اد
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در بدا يم كه ب  يم بايد ك ا ي را به دقلا   ديكبنابراين اگر قرار باشد كه ما در ملرد اهل دقلا حد  

بنددرا رد  ره ايرن كره مرا بيراييم و اد ميرا  پا  گي خلد به احكام ا هري و سرنت پيرامبردر مجملع د ده

گا  خدا را بر اسا  آ  اهرل دقرلا هر كدام را مطابق ميل ما بلد بييريم و باد بنده ها  رسلل اهللسنت

ايرم بيررو    ملارد كاستي داشت اد  ي ت متقيا  كه خرلد مرا آ  را درديرب دادهبدا يم و هر كس در هما

 كنيم.

 

 احسان .4-1-4

؛  يكلكرار  كره در ديرن اسرالم اح را  ) يكلكرار ( اسرت پيامبرگي ديير پيروا  راستين ويژه

اد رسرلل رود و بايد مردعيا  پيررو  مطرو است و يكي اد اوصاف پيامبر اسالم و اصحاب او به شمار مي

در  گيررد. رسرلل اهللهرا را در برر ميكه دمام ا رلاع  يكيف باشند، مطلق اح ا  است به آ  متص اهلل

 :د دلاح ا  چي ت؟ فرم در پاسخ به اين سلال كهم هلر به حديث جبر يل  گفتار 

 ون تعبد َّي كأنك تلَّه ِإن لْ تكَ تلَّه ِإنُ الَّكَّإلٌَان (24/3/1686) 

بينري، چرل  اگرر درل او را يي عبرادت كنري كره گليرا او را ميبه گل رهست كه خدا را )اح ا  اين ا

 بيند(بيني او دل را مي مي

، بنرابراين گررددگي ا  را  ميدر اسالم مفهلمي عام و گ ترده دارد و شامل دمام ابااد د ردهعبادت 

يي گي خرلد بره گل رههاين بلد كه ا  ا  مح ن ك ي است كه در دمام  حظرات د رد هدف رسلل اهلل

ت اهلل متارال بربيند؛ طبااً چنين ك ي چل  ايما  قرل  بره مراقكند كه گليا با چ م سر خدا را ميعمل مي

اين حقيقرت را  رسلل خداحديث ديير  اد دهد.   خلد را به  حل اح ن ا جام ميكارها  هدارد هم

 :كند  بهتر بيا  ميبه گل ه

لِمبَ ِمأمل ون تٌمد ِقماا َّن َّلعبمد إََّ عَمْ عَمال وَم  َّي ون ِلهمَ ِمر َّ سوى سو ا َّي»

 (23/24/307)«اتقُِ

سلراخي را در يك خ ت ديد، دستلر داد دا آ  را پُر كنند سيس فرملد: وقتي يرك بنرده  )پيامبر

 (دمام كنددهد، خداو د دوست دارد كه آ  را به خلبي عملي را ا جام مي

 ده است:آم ديير آ  حضرت  هو در فرملد
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 َّ َّلذِّبْحَََ، ََلْآُحيمدْ إين  َّيَ كَتَ َ َّإليٌََْانَ عََِر كُِّْ شَرْء : َِإيَََّ قَتَِْتُْْ َِأٌََْيُِ َّ َّلْقيتَََِْ، ََإيَََّ ََبَحْتُْْ َِأٌََْيُِ»

 (45/873)«وَََدُكُْْ شَفْلَتَُُ، ََلْآُليحْ ََبيآحَتَُُ

 ملده است، پس هرگاه ك تيد، ك تن را بر وجه  يكل  هر چي  واجب ملردهما ا خدا  يكليي را در )

اد شما كارد خلد را دي   يكه يك به اين صلرتا جام دهيد، و هرگاه ذِبح كرديد، بر وجه  يكل ذبح كنيد، 

 (ك تن آماده شده، آسايش دهد  را كه برا ي مايد، دا حيلا 

ا د خرلبي بره او برد  روا داشرته ها  اح ا  اين است كه ا  ا  در برابر ك ا ي كرهيكي اد مصدا 

خلقت ا  ا  در رو  دمين و   گردد به فل فهبين اسالم بر ميدر دين م  خلبي در برابر بد  د. فل فهكن

  پيامبرا  ا هي است و دمامي گلييم اسالم دين همهمي .ابر خدا  متاالمأملر و م ؤول بلد  ا  ا  در بر

   اعمال و دصررفاتگفتند بايد شما در همهكرد د، ياني ميمي مردم را به سل  اسالم دعلت ا بياء

خلد دابع دين و شريات خدا باشيد، چرا؟ چل  خدا شما را خلق كرده و اد خلقت شما هدف و منظرلر  

رو   ،گي خرلدم لما  شد  ا  ا  به اين مانا است كه ا  ا  در بُاد اختيرار  د ردهداشته است، بنابراين 

؛ حاال وقتي اح ا  را ضمن اين قا ل  كلري در  ظرر آوريرم  مايد حركت اهللجا ب  ط دايين شده ادخ

كند و يي م لما  شد خلد را د ليم خدا و قا ل  او ميوقتي بندهآيد اين است كه يي كه به دست مي تيجه

او  در برابر هك ك ا ي طلبد دا احيا اً در مقابلخدا اد او ميرا در اين ميا  حركت متاادل در صراط م تقيم 

 ره بره مفهرلمي كره در ديرن م ريحيت مطررو  ؛ا د گذشت كند دا داادل به هم  خرلردروا داشتهدقصير  

گفت مي  ييا د كه ععالوه  ملده ا د، اين را  ي ب ته  ييگردد، ديرا آ ها با افتراءادي كه به عمي

ياوريد دا به آ   ي  سيلي وارد كنرد. امرا   چپ خلد را ب  راست شما سيلي ب  د، گل هاگر ك ي بر گل ه

گي و مقاومرت در برابرر ساد  برا  ا ت ار الم و دجاود دا  ته شده و اي تادهدر دين اسالم اين كار دمينه

 فرمايند:الم اا م بردرين جهاد مارفي شده است چنا  كه رسلل گرامي اسالم مي

ََُ عَدْا  عيِْدَ وُِْ»  (17/4/514)«طَان  هَائيل وَِْضَُْ َّلْجيهَاوي كََِي

 درين جهاد گفتن سخن عادال ه در برابر پادشاه اا م است()بافضيلت

 و در روايتي ديير آمده است:

 (35/1/89)«وآد َّلشهدَّء ََزسُ بَ عبد َّلَطِ  َسهَُْ قا  إلى إما  هائل  ِأملهُ َنهاهُ ِقتُُِ»

بل پي لا  اا م به پا خي د، او را امر و )سرور شهداء حم ه پ ر عبدا مطلب و مرد  است كه در مقا

  هي كند، و باداً سلطا  او را بك د(
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ك ي به و  جفرا  م لما  ببيند اگر در جا  پس منظلر اد پاسخ بد  با خلبي به اين مانا است كه 

با فروخرلرد   باعث هدايت طرف مقابل شلد و يادلا  ت با عكس ا امل خلب خلد روا داشت، و او مي

ب ر  را برا  خلد، طرف  مصلحتيو يا يي اد قلاعد اسالم ما ند گذشت را  هادينه كند قاعده خ م خلد

در اين صلرت اح ا  كرده اسرت،  ره ايرن كره اد رو  درر  و   خلد به ارموا  آورد مقابل و يا جاماه

 د.الم و دجاود جر  كن  ها  دورگل سر فرودآورد و آ ها را به ادامهب د ي در مقابل ا  ا 

دلا نرد و يارا  ب رگلار شا  ملجلد است كره م رلما ا  مي ها  بارد  در سيرت رسلل اهلل مل ه

   صحيح و درست اد آ  سرم ق بيير د.آ  را به صلرت دقيق ملرد بررسي قرار داده و به گل ه

لييم سال با كفار مكه درگير بلد، يا بهتر است بير 21سال پيامبر  خلد، حدود  23اد  رسلل خدا

و دا دما ي كره ارا م و دورگرل سال دمام او را اذيت كرد د  21اعال  جنگ داشتند و  آ ها با رسلل اهلل

هرگ  در مقابل شا  اد خضلع و فرودني كار  يرفت، اما وقتي كه باد اد اين مدت طلال ي  بلد د پيامبر

-ا فرتح كنرد، و اينرك كفرار مكره ها  دقيق و جهاد م تمر ملفق شد با دور اسرلحه مكره رري  با بر امه

ها را عليره را به شهادت رسا يده بلد د و ا لاع دلطئره كه داداد دياد  اد يارا  وفادار پيامبر -ها هما 

چنرين رسرلل اهلل برا آ را   قررا داشرتند،  با خلار  و ذ ت در برابر پيامبربلد د و حاالآ  ب رگلار چيده 

 كند:مي ماامله

قَالُ َّ: نَقُ اُ َّبَُْ وَخ  َََّبَُْ عٍَّْ ََِيآْ  «. مَا تَقُ لُ نَ ََمَا تَظُُِّ نَ»كَعْبَََ َِأَََذَ بيعيضَاوَتَىي َّلْبَابي َِقَااَ:ثُْ  وَتَى َّلْ»

آَ ْ َ اَغْفيلُ َّلِ ُُ لَكُْْ وَقُ اُ كَََا قَااَ اُ وُفُ )الَ تَثْليا َ عََِآْكُُْ َّلْ:»سََيآْ  قَااَ ََقَالُ َّ ََليكَ ثَالَثًا َِقَااَ سَوُ اُ َّلِ ُي

َا نُشيلََُّ ميََ َّلْقُبُ سي َِدَََُِ َّ ِيى َّإليوْالَ ي«. َََُ َ وَسََُْْ َّلل ََّيَيآََ(  (27/9/200)«قَااَ َِخَلَهُ َّ كَأَنَ 

)سيس ]رسلل خدا[ به كابه آمرد و هرر دو برادو  درواده را برا دسرتا  خرلد گرفرت و فرمرلد: چره 

  ب رگلار و پ ر امرل  بردبرار و مهربرا  مرايي، دردادهاگلييم بركنيد؟ گفتند ميميگلييد و چه فكر مي

فرمرلد: بره شرما همرا  سرخني را  دكرار كرد د، آ ياه رسرلل اهلل گليد اين مطلب را سه بار]راو [ مي

دد و او آمررخدا شما را مى امرود بر شما سرد  ى  ي ت: )ه بلد]به برادرا  خلد[ گفتگليم كه يلسف مي

 ا د، سريس يا اد قبرها برخلاسرتهيي كه گلگليد بيرو  شد د به گل ه( ]راو [ ميمهربا ترين مهربا ا  است

 شد د( م لما 
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با هرچي  و هركس داامل خلب كرد  حتا با ك ا ي كه در مقابرل  ،اين است مانا  اح ا  در اسالم

سرك ي و طويا  را گ ترش بار آورد  ه اين كه ديبايي به  ،كنند به شرط اين كه داامل خلبآدم بد  مي

 دهد.

 گليد:ابن قيم در ملرد استاد خلد شيخ االسالم ابن ديميه مي

برلديم گفتند: ا  كاش ما با دوستا  خلد چنرا  ميدر شيخ االسالم ميصحبتا  ب ر يي اد همعده»

 كه ابن ديميه با دشمنا  خلد بلد. 

دعا  بد كرده باشد، بلكه همي ه به  يدم در ملرد يكي اد دشمنا ش   داف ايد: هرگسيس ابن قيم مي

درين دشرمنش كره برا او عرداودي رود    د شيخ آمده و او را به مر  ب ر كرد، آ ا  دعا  خلب مي

بلد ب ارت دادم، شيخ االسالم به سررم فريراد  ك ريده و  ارضرايتي  آدار دادهديرينه داشت و او را ب يار 

  مَيِّرت است و بره خا رهراجال ( خلا د، سيس با عجله برخ ابراد داشت و )ا ا هلل و ا ا ا يه خلد را اد كارم

گا ش را د ليت دهد، به آ ها گفت مرا به جا  او قبلل كنيد و در هر امر  كره ضررورت رفت دا بادما ده

رايش دعرا گليرد آ هرا خلشرحال شرد د، برداشتيد من برا  كمك و م اعدت شما حاضرم... ابن قريم مي

 (10/2/262)«اش را ستلد دگير د و اين ملقفكرد 

كند كه اد گذشت او چه اثر  در جاماره او خلب دقت مي اين است صفت پيرو واقاي رسلل اهلل

بره  پلشي اثر خلبي داشرت،؟ اگر چ مگيرداو و دييرا  صلرت ميما د، آيا كار  به  فع اسالم جا ميبه

ا  ا  و يا  كه فرودني و دلاضع او،دا  ت گيرد، اما اگر ميك ي ا تقام  ميخاطر خنك كرد  دل خلد اد 

اي رتد و بررا  دور كررد  آ  اد صرحنه كند آ ياه برا دمرام درلا  در مقابرل آ  ميگروهي را سركش مي

ها با اردش سركش دادار جهاد كررد و چنردين   ب رگلار سالچنا  كه همين ابن ديميه كند.جا ف ا ي مي

  حق در   د سالطين سركش و اا م به د دا  رفت و باآلخره در داخل د ردا  ه به خاطر گفتن كلمهمردب

 خدا پيلست.  به  قا
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 در ميدان سلوك شخصي. 2-4
 يا  ا  دو جها  دارد: يكي جها  درو  و خلي تن خلد او و ديير  جها  بيرو  اد وجلدش. آدم

 .گردداش با هر دو جها  درو  و بيرو  آغاد ميگذارد مااملهي  ه تي مبه  اچار اد وقتي كه پا به عرصه

بر اسا  قلاعد اسالمي ا  ا  دا دما ي كه به سن رشد  رسيده است خلدش مكلفيت م تقل  دارد و چل  

شلد. اما باد اد رسيد  به پي ببرد، مكلف به ا جام واا ف ديني  مي نه اوامر و  لاهي اهللدلا د به كُ مي

اد را بره دسرت گرفتره  يرذارد در عرا م درو   ششلد دا خلد دمام امرلر  ف ر)بللغ( مكلف مي سن رشد

 ثر شده و در جها  بيرو  اد شياطين جن و ا س اثر پذيرد.كن متأعلامل دباه

صريت ا  را ، راه راسرت و ها  متاردد در هرر دو بارد شخو با مطررو سراختن مقل رهآمد  محمد

و روشني را به  ها  واضحدر هر دو عا م مربلط به ا  ا  رهنماييشت كه م تقيمي را پيش رو  ب ر گذا

 .در بر داشتصلرت مفصل 

كنرد و يي كره هريچ كرس در آ  راه پيردا  مييچيرده بره گل رها  ا  ملجلد  است اد  ظر درو ي پ

االت در ملرد اخالص كه يكي اد ح -مه اهللرح-دا د، چنا  كه جنيد ك ي  مي حقيقت آ  را ج  اهلل

 گليد:درو ي ا  ا  است مي

َُّإلَالص ول بآَ َّي َبآَ َّلعبد ال اعَُِ مِمك ِآكتبمُ َال شمآطان ِآفٌمده َال َم ى ِآَآِم 

(10/2/70) 

بنلي رد،  ره شريطا  اد آ  مطلرع  درادا رد است ميا  خدا و بنده كه  ه ملك آ  را مي  رِّ)اخالص سِ

 اش منحرف كند(شلد دا آ  را اد م ير اصلي   فس خبر ميهاشلد دا آ  را فاسد كند و  ه هم خلاستهمي

و الدم  ديده است دا علرم  ،با ابااد  ب يار گ تردها  ا  روحي را دابيه كرده  متاال در ج مخدا  

  ملجلدات جها  بردر  يافتره اسرت و حرد اكثرر آ  را به ب ر بدهد و ا  ا  با داشتن همين روو بر همه

ا  دربيره و برر مادي است كره ا بيراءي  روو به ا  ا  داده است مجملعه دالرهعلمي را كه خدا در با

آور د. حاال ب يار ماقلل و منطقي اسرت كره ا  را  خرلد را بره پيرامبر و داليمرات او در   روو ميد كيه

 كنرد بره صرلرت  سللك فرد  د ليم  ملده، ساي كند آ چه را او بررا  دربيرت روو دجرلي  ميعرصه
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دلا رد اد طريقري دييرر ميدر غير اين صلرت  ه ا  ا  دابع پيامبر است و  ه هم . دقيق دطبيق  مايدكامل و 

 م كالت درو ي خلد را حل كند و يا به دفلقي روحي دست يابد.

 

 احساس مسؤوليت .1-2-4

ها  كره در پيرامرل ش اين اسرت كره اد كنرار رخرداد رسلل اهللدابع  درو ي ها گييكي اد ويژه

آدم »و « ملسي بره ديرن خرلد و عي ري بره ديرن خرلد»  كند و به مقل هدفاوت گذر  ميافتد بيا  ميادف

ك ري   دارد. بلكه پيررو راسرتين پيرامبر باور« خلب ك ي است كه به خير و شر ك ي كار  داشته باشد

سري  مرلده دهد غرض دارد، دمام امرلر را برا دقرت برر  حلادثي كه در اطرافش ر  ميبه همهاست كه 

ها را گ ترش دهد و م كالت را به خلبي ارديرابي  مرلده ها پ تيبا ي كرده خلبيكند اد فضيلتساي مي

 فرمايند:در ملرد مي حل مناسبي پيدا كند. رسلل اهللبرا  هر م كل راه

ال تك ن َّ إمعَ تق ل ن إن وٌََ َّلِاس وٌَِا َإن ظَِ َّ ظَِِا َلكَ َطِم َّ ونفٌمكْ إن وٌَمَ »

 (9/4/133)«ِاس ون تحٌِ َّ َإن وواءََّ ِال تظَِ ََّّل

كنيم، و اگر الم كرد رد مرا )اماه  باشيد، دا بيلييد اگر مردم كار خلب كرد د ما هم كار خلب مي

ا جرام   رد شرما هرم كرار خرلبدكنيم؛  كن بر خلد م لط باشيد اگر مردم كار خلبي ا جام داهم الم مي

 رد د شما الم  كنيد(كبد مي دهيد، اما اگر دييرا  كار

دلا د در وجلد شخصي   خطر اكي است كه به هيچ صلرت  ميخصيصه ،دفاودي در قبال م ا لبي

  ا حرافرادي اسرت كره دفراودي سرمن رأ همرهاست باقي بما د، چل  در واقرع بي كه دابع راستين پيامبر

كالت اد يرك حا رت ابتردايي و همي ره م ر بلده است؛ آ  خلد دا به امرود شاهدب ريت اد بدو پيدايش 

در شده و براآلخره ها  با اح ا  ملجلد  باشند ب ر  و ب ر شلد و اگر در محيط ا  ا ب يط آغاد مي

ها  برادرك ملجرلد شرل د، ا  را  هما  طلر كه اگرر در جرا  .گرددبه م كلي صاب ا االج مبدل مي

عالج دبرديل شرلد قلرع و قمرع بره درد  بري م كلي سر باال كند در او ين فرصت و قبل اد اين كه هرگاه

 گردد.مي

كرد درا بي تر ساي مي و در م ير دعلت به سل  اهلل  به پيامبر  مبالث شدباد اد  پيامبر اكرم

د در كنرار حضررت كننرها  را دربيه كند كه در رو د دويير و ا قالب با اح ا  درو ي كره پيردا ميا  ا 

گا  دراريخ بره ايرن قناعرت كننرده  مطا اهچنا  كره همره دلا ا دبديل شل د ها ا قالبي اي تاده و خلد به
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ملفق   ده است ك ا ي را پيرامل  خلد جمع كند كه هرر  رسند كه هيچ رهبر  قبل و باد اد محمدمي

 ركت كنند.يك م تقالً و با اح ا  م ؤو يتي كه در قبال ملضلع دار د با او در ا جام كارها م ا

پرا بره فررار   يي اد مجاهرداشرهيد شرده اسرت، عرده كره رسرلل اهلل رد احد شا ع شدجريا   بدر 

گذاشتند، باداً خداو د متاال آيادي را  ادل كرد كه در مراحل باد  سرم ق خلبي برا  اصحاب گرديده 

 بلد:

ََْقُتيَْ َّنْقََِبْتُْْ عََِى وَعْقَابيكُْْ ََمَمَْ اَِْقَِيم ْ ََمَا مُحََ دَ إيل ا سَوُ اَ قَدْ َََِتْ ميَْ قَبِْيُي َّللُّوُُْ وََِإياَْ مَاتَ و 

 (1/3/144)عََِى عَقيبَآُْي َََِِْ اَضُل  َّلِ َُ شَآْئًا ََوَآَجْزيا َّلِ ُُ َّلش اكيلياََ

اى كه پيش اد او ]هم[ پيامبرا ى ]آمده و[ گذشتند  ي رت آيرا اگرر او بميررد يرا و محمد ج  فرستاده)

گرديد و هر كس اد عقيرده خرلد برادگردد هرگر  هريچ ديرا ى بره خردا خلد برمى  عقيدهك ته شلد اد 

 (دهدرسا د و به دودى خداو د سياسي ارا  را پاداش مى مى

د  ره ايرن كره در  د كه بايد با اح ا  م رؤو يت درو ري كرار بكننره بلفهميد رسلل اهلل  صحابه

 دا  تند كه رسلل خداچي  را به فراملشي ب يار د؛ آ ا  ميهكار كنند و اگر پيامبر  بلد هم ركاب پيامبر

كند، دربيت صحابه به همين صلرت ادامه يافرت درا ايرن كره چنرد ك ي است كه باآلخره د يا را درك مي

 فرمرلد: رد درا دا خبر رحلت پيامبر ابلبكر صديقبه مألاعال پيلست وقتي به  سال باد رسلل اكرم

يي دهپرسرتد، اهلل د ررستيد، اكنل  او وفات  ملده اسرت، و ك ري كره خردا را ميپك ي كه محمد را مي»

  (24/3/1512)«آيدش  مياست كه هيچ وقت مر  به سراغ

به دعلت، دبيل  و جهاد مصرروف بلد رد،  و باد هم دمام ك ا ي كه دا ديرود دير پرچم رسلل اهلل

. علت دمام دا دوردرين  قاط جها  گ ترش داد درا  قرار گرفتند و دين محمد در كنار ابلبكرامرود 

در وجرلد  گردد به اح ا  م ؤو يت فرد  كه در اثر داليمات رسلل اهللبر مي دستاوردها  صحابه

 شا  پيدا شده بلد.دك دك 

گا  بره اسرالم دصرميم يكي اد اهداف كليد  داليمات اسالم اين است كه بايد هر يرك اد گرويرده

  ج  او دصميم كار به خاطر آخرت را  داشته باشد و يا اگر همره كس در جها  هيچد كه اگر فرضاًبيير

و در حرد درلا  خرلد رفرع  ها  اخررو  خرلد كلدراهي كننرد، او بره دنهراييم لما ا  در قبال م رؤو يت

و  گذاشرتند  اجتمراع ميپرا بره عرصره   ا بيراء ا هري برا چنرين فكرر ، چنا  كه همه مايدم ؤو يت مي

 دد د.الت عظيمي را رقم ميدحل
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جا رب م ؤو يت به صلرت م تقيم اد بار چل   ،خيلي قل  بلد اح ا  م ؤو يت در   د ا بياء

 فرملد د:  رسلل اكرمخلا يم كه مي ي؛ در حديثشدخداو د متاال به دوش شا  گذاشته مي

ًوَمَلَ َّلَُْؤْميِيآََ بيََا وَمَلَ بيُي َّلَُْلْوَِيآََ َِقَمااَ )اَما وَاُّهَما وَاُّهَا َّلِ اسُ إين  َّلِ َُ طَآِّ َ الَ اَقْبَُْ إيال  طَآِّب َ ا ََإين  َّلُِ 

ُِ َّ كُُِ َّ ميَْ طَآِّبَاتي مَا َّللُّوُُْ كُُِ َّ ميََ َّلط آِّبَاتي َََّعََُِْ َّ صَاليحًا إينِّى بيََا تَعََُِْ نَ عَِيآَْ( ََقَااَ )اَا وَاُّهَا َّل ذياََ آمَ

 (45/409)هَقَِْاكُْْ(سَ

پذيرد، و به حقيقت كه خدا  دارا ي بره ج  پاكي ه را  مي محققاً كه خداو د پاك است و)ا  مردم 

پاكي ه بخلريد ها  حالل و رود )ا  پيامبرا  اد را به پيامبرا  امر فررملده كه: آ  چه  همؤمنا  امر فرملد

كره بره پراكي ه ها   امتايد! اد ا ي كه ايما  آورده )ا  ك و خداو د فرملد:  (عمل صا ح ا جام دهيدو 

 (شما رود  داده ايم بخلريد

آ ا  را م به به قررار  چل  م لما ا  در م ؤول بلد  پيامبرا  شك  داشتند به اين خاطر رسلل اهلل

خرت خلد آ  م لمين هم در قبال دين و   م لما ا  را به آ ا  د بيه كرد د ياني اين كه عامهداده و همه

 .ا د هر چند اد طرف خدا به يكايك آ ا  وحي  يايدما ند ا بياء م ؤول

  رسلل خردا وقتري بيراييم و حا رت بريش اد يرك و  ريم مليرارد م رلما  با در  ظر داشت اين گفته

  ما با مايارها  كه شخص پيامبر ب رگلار بررا  پيرروا  ، مي ا  فاصلهامرود  را ملرد ارديابي قرار دهيم

 گردد.گا  راستين اسالم مارفي  ملده است آشكار مياقاي خلد و  مايندهو

گي كند، در هر جا  اد د يا كره د ردهبلي! هر ا  ا ي كه امرود با خلد  ام و عنلا  اسالم را حمل مي

 گرردد و اگرر خلاهد دمام اعمال او به پا  اسالم ثبرت مي يا كند و به هر دبا ي كه دكلم  مايد، بخلاهد و

غيرر م رلما ا ي كره اسرالم را اد رو   -كه اكثراً هم چنرين اسرت–كارها  او با اسالم دطابق  داشته باشد 

 ماينرد. كنند،   بت به اين دين حنيف و پاك  ظر  منفي پيردا ميارديابي مي كرد من لبين به اسالمعمل

دياد  اد غيرر م رلما ا ي كره اد  دفاودي م لما ا    بت به اين قضيه باعث شده است كه دادادبنابراين بي

به صرلرت درسرت بره آ را  عرضره  هايشخلبيا د و اگر دين اسالم با اديا  م خرف خلد به دنگ آمده

يي در گ  خلاهند كرد، رود قيامت دست به گريبا  ك را ي خلاهنرد ا رداخت شلد در ا تخاب آ   حظه

نند و صدها آدم پاك فطرت را اد داخرل شرد  كگي بد ميكه با اعمال دشت خلد اد اسالم ع ي   ماينده

 .شل دما ع ميبه اسالم 

 فرملد:فرستاد ميبه همين خاطر است كه رسلل گرامي اسالم به يارا  خلد وقتي آ ا  را به جا  مي
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ْ ََّنيكُْْ َِأَصِْيحُ َّ سيََالَكُْْ ََوَصِْيحُ َّ ليبَاوَكُْْ ََت ى تَكُ » نُ َّ كَأَن كُْْ شَامَََ ِيى َّلِ اسي إين كُْْ قَاويمُ نَ عََِى إَي

 (17/4/350)«َِإين  َّلِ َُ الَ اُحي ُّ َّلْفُحْشَ ََالَ َّلت فَحُّشَ

)محققاً شما   د برادرا  خلد خلاهيد آمد، پس اثاث خلد را منظم كنيد و سر و وضع خلد را مردرب 

، ديررا خداو رد بل وارد شده اسرتكه گليا چي   خلش ااهر شليد در ميا  مردم طلر  ماييد، دا اين كه 

 متاال بددبا ي و بدكار  را دوست  دارد(

بردو  در  ظرداشرت اح را   كلمره يرك حتراك ري اسرت كره  بنابراين پيرو راسرتين رسرلل اهلل

 :كه را به ياد دارد   پيامبرد د، و اين فرملدهم ؤو يت  مي

ال الِع َّي بها وسهات َإن َّلعبد لآتكِْ بالكََِ إن َّلعبد لآتكِْ بالكََِ مَ سض َّن َّي ال اِقر لها با»

 (24/4/2244)«اِقر لها باال اه ا بها ِر ههِْمَ وخط َّي ال 

]اما آ  سخن آورد كه به  آ  اهميتي قايل  ي ت را به دبا  مي سخني اد رضا  اهلل )هر آ ينه بنده

رسرا د، و بنرده سرخني اد را به مرادب عرا ي مي   آ  اواهلل متاال به وسيله كه[يي اردشمند است به ا داده

دهرد ]امرا آ  سرخن بره قردر  مخررب اسرت[ كره آورد و بره آ  اهميتري  ميا بره دبرا  مريخ م خدا ر

 (دهدم سقلط ميناش را به قار جهگلينده

 

 عزت نفس. 2-2-4

ْميِيآََََلَا تَهيُِ َّ ََلَا تَحْزَنُ َّ ََوَنْتُْْ َّلْأَعَِْ ْنَ إينْ كُِْتُْْ مُؤ(1/3/139) 

 (ا دوهيين م ليد كه شما اگر مؤمن باشيد، بردريد و س تى  كنيد و)

در خلر خرلد  اين است كه اردش واقاي و جايياه يكي ديير اد صفات پيروا  راستين رسلل اهلل

 اهلل دبارك و داا ي را به ياد دار د كه:   هو همي ه اين فرملد دا ندرا در جها  مي

ََل مَِْا بَِير آوَ ََلَقَدْ ك...(1/17/70) 

گي علامل خارجي و محيطري حيث اوالد آدم ع ت ذادي دارد، و ي در جريا  د دهبنابراين ا  ا  من

 كند: گيرد و او را به ملجلد  پ ت و ذ يل دبديل مياست كه اين ع ت را اد او مي

ُِنَ إينْ َُْْ إيل ا كَالْأَنْعَا ي بَْْ َُْْ وَضَُّْ وَبيآًِاوَ ْ تَحٌَْ ُ وَن  وَكْثَلََُْْ اٌَََْعُ نَ وََْ اَعْقي (1/25/44) 

ا دي رند؟ آ را  جر  ما نرد مي شنل د، يا ]در حقرايق[كنى بي تر آ ا  ]سخن حق را[ ميآيا گما  مي)

 !(در دچهارپايا   ي تند بلكه آ ا  گمراه
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ته در  جن ار مادييرايي را متلجه اردش و آمد د دا مردم فرورفمي اد جمله پيامبر اسالم ا بياء

 كند فرملد د:آ  را روايت مي در حديثي كه بخار  اد ابلهريره جايياه اصلي شا  كنند؛ رسلل اهلل

 (24/4/2278)«...ما مَ م ل و إال ا لد عِى َّلفطلس، ِأب َّه اه وَّنُ، وَ اِصلَّنُ، وَ اَجٌانُ»

دا د و اگر به حال خلد گذاشته شلد، اردش واقاي خلد را مي آيدبلي ا  ا  با فطرت سا م به د يا مي

آورد و بره افتد و در برابر ارباب دَر و دُور سر داظيم فرود   مريو در مقابل خدايا  دروغين به سجده  مي

رود، و ي اين پدر، مادر و محريط پيرامرل ش ه رت خاطر ك ب مال و متاع د يا دير بار خفت و ذ ت  مي

 گرد. اش را اد او مي ته ع ت خدادا كه آه ته آه

گا  خدا يك چي  بلد: اين كره خلا يم كه وايفه اصلي و محلر  دمام فرستادهما در قرآ  كريم مي

 د:د و اد پرستش غير او اجتناب  ماينها اهلل را عبادت كننا  ا 

 َُ َََِّهْتَِيبُ َّ َّلط اغُ تَََلَقَدْ بَعَثَِْا ِير كُِّْ وُم َ  سَوُ لًا وَنْ َُّعْبُدََُّ َّل...(1/16/36) 

پيام ب يار عا ي دارد: هرچره  گي اهللرا عبادت كنيد، ياني ملحد باشيد، دلحيد و ييا ه دنها اهلل

هرا گيغير خدا است، مخلل ، ضايف، محدود، واب ته و فناپذير است، پس به ملجرلد  كره چنرين ويژه

در و او اين خصلصيات هراسي به دل راه  دهيد، خلد را اد او پ تدارد ادكا  داشته باشيد، اد ملجلد  با 

 را اد خلد باالدر  ينداريد و... 

و با خلد همراه كررد  ، دربيت  ملدها را قناعت دادي اد ا  ا يبا چنين پيامي آمد عده رسلل اكرم

برا  الث شد مردم مكه به پيامبر  مب آ  حضرتها  ع ت رسا د. دما ي كه و آ ها را به بلنددرين قله

افتراد  مي كرد د، در برابرش به سجدهم كالت خلد به بتي ساخته شده اد چلب و سنگ مراجاه ميحل 

گفتنرد بلري، مرا شد آيا د يلي به اين كار خلد داريد؟ مي، وقتي اد آ ها سلال ميكرد دعذر و دار  ميو 

گفت آخر شرما اد ايرن ها  آ ا  روا يم. پيامبر ميكرد د، ما هم بر  قش قدمديديم كه پدرا  ما چنين مي

ها آگاه  ي تند كه شما اد ها را داده است، و ي اين بيچارهبتها ع ي دريد، خدا به شما قدرت ساختن اين بت

برابر افراد ثرودمند و سرشنا  اح ا  خرلار  بضاعت در در همين محيط افراد بيخلاهيد... آ ها چه مي

آمد و به جا  همه اينها دلحيد را قرار  پرداختند؛ پيامبرابللسي آ ا  ميچبه دملق و  كرد د، وو ذ ت مي

در برابرر هريچ كرس كرلچكي  ، جر  اهللايد  ب ر خدا اتداد، و به آ ها گفت شما ع ي درين مخللق

ي برا خلد را با همه عظمتي كه داشت ا  ا ي هما ند دييرا  مارفي كرد كه هيچ فر  ذادر  كنيد، پيامبر

 را به مردم برسا د: آ ها  دارد مير اين كه مأملر شده است پيام اهلل
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ََا وَنَا بَشَلَ ميثُِْكُْْ اُ ََى إيلَر  وَن ََا إيلَهُكُْْ إيلََُ ََََّيد   (1/18/110)َّ...قُْْ إينَ 

هريچ  كره جر  در برابرر خردا و بره خراطر او، در مقابرل را دربيرت كرردبا ايرن پيرام مردمري  پيامبر

كرد رد؛ امرا در آورد د، و به هيچ قيمتي ع ت خرلد را سرلدا  ميدورمدار  سر داظيم و د ليم فرود  مي

كرد د. يكي اد شاگردا  برابر پرودگار ييا ه خاضع و خاشع بلد د و به خاطر خدا هرم كلي را دحمل مي

اينده به قادسيه فرستاد دا برا او را به عنلا   م وقاصاست كه ساد بن ابي مكتب دلحيد رباي بن عامر

هنره و پراره، سرالحي كرم قيمرت و اسريي با  برا  ك رستم سر  كر اردش كفر مذاكره  مايد، ابن عامر

شلد كه با ا لاع ديلرات آراسته و پيراسته است، او سلار اسپ درا ق رمتي اد فررش كلداه وارد مجل ي مي

سرالو و  بندد، سيس برارستم مي  ها  خيمهد ستل آيد و اسپ خلد را بر يكي ارود، آ ياه فرود ميمي

 فرمايد:مي گليند سالو خلد را بيذار، رباي بن عامر يهبا ا  رستم ميشلد، دره متلجه رستم مي

 «إنر لْ آتاكْ َ إنَا هئتكْ َآَ وع تَ نر ِإن تلكتَ نر َكذَّ َ إال سهعت»

طلر بروم، و دهيد همينديد، اگر اجاده مي)من اد پيش خلد  يامدم، وقتي آمدم كه اد من دعلت  مل

 گردم( اال باد مي

خرلد بره عنرلا  عصرا اسرتفاده   هدر حا ي كه اد  ي  رستم گفت اجاده دهيد بيايد، رباي بن عامر

آمرد  شرما بره ايرن   ه ملد   ديك رستم رفت؛ گفتند ا يي اش فرش را سلرا  ميكرد و  لك  ي همي

ها  وارسرته ا  را   هعباردي را گفت كه در طلل چهرارده قرر  سرر لح رديار چي ت؟ رباي بن عام

 گرديد: 

َّي َّبتعثِا لِخلج مَ شاء مَ عباوس َّلعباو إلر عباوس َّي، َ مَ ضآق َّلدنآا إلر ومعتها، َ ممَ هم س »

 (15/7/182)«َّألواان إلر عدا َّالوال 

گا  لاست او رفته باشرد اد پرسرتش بنردهگا ش را كه خ)خدا ما را برا ييخته است دا هر يك اد بنده

  د يا رها يده به فراخنا  آ  بك ا يم و اد سرتم اديرا  تش اهلل رهنمل  شليم، و اد دنينا جات داده به پرس

 منحرف خالص كرده به عدا ت اسالم رهنمايي كنيم(

 م رسرتم او را دم و حَپرستي او بلد و بس؛ خَچي   كه رباي بن عامر را به اين عظمت رسا د، ييا ه

خلد   اخت، و قدردمند  او هراسي به د ش راه  داد، چل  باور داشت كه او بره خراطر داشرتن   هفريفت

پاافتراده رسرتم در است، و قدردي كه در پ ت او قرار دارد اد سياه و امكا ات پيشايما  اد رستم بلندمردبه

 در.ب ي عظيم
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را اد جنگ  ها  مدينه را داده اوحصن ثلث ميلهنه بن خلاستند به عيي در جنگ اح اب رسلل اهلل

 منصرف كنند، سادبن عباده و سادبن مااذ گفتند:

كِا نحَ ََْ عِى َّلشلك ال اطَع ن مِا ِر شرء مَ َلك ِكآف نفعُِ بعد ون وكلمِا َّي عز َهْ »

 (37/7/500)«باإلوال  َوعزنا بك نعطآهْ وم َّلِا ما لِا بهذَّ مَ َاهَ َال نعطآهْ َّال َّلٌآف

)در دما ي كه ما و اي ا  م رك بلديم چنين طماي اد ما  داشتند، چيل ره بارد اد ايرن كره خداو رد 

اسالم اكرام كرد و به وجلد دل ع ت بخ يد امرلال خرلد را بره آ را  بردهيم؟ هريچ   همتاال ما را به وسيل

  ياد  به اين كار  داريم؛ ج  شم ير چي   به آ ها  خلاهيم داد(

 تر بلد چل  هر دو  فر ر يس يااهراً ع ت شا  خيلي ب ،به مدينه دو ساد قبل اد هجرت پيامبرهر 

داد رد و  ره بره شد چل   ه صردقه ميهم ا باشته مياو  و خ رج بلد د، و ثروت شا   ي  رو   هدو قبيل

 آ  ا  محلل شد و به مدينه آمد، رياست كل مدينه به اي كرد د؛ باد اد اين كه پيامبرجهاد مصرف مي

به دست آورده بلد رد، برا دمرام  دو  فر اد رياست افتاد د، و ي آ ها ع دي را كه اد اسالم و وجلد پيامبر

 كرد د.سلدا  ميد يا 

عرادم شرام شرد،   قرل كررده اسرت كره وقتري عمرر خلد اد طار  بن شرهاب حاكم در م تدرك

هرا  خرلد را ك ريد و برر د شتر خلد فررود آمرده ملدهبا ما بلد آ ها به مخاضه آمد د و عمر ا ابلعبيده

وارد مخاضه شد، ابلعبيرده گفرت ا  اميرر مؤمنرا  دوسرت  اش گذاشت، سيس دمام شترش را گرفتهشا ه

 گفت:  دارم كه اهل منطقه دل را به اين حا ت مالقات كنند. عمر

 (19/1/130)«وعزنا َّي بُ وَلِا َّي بغآل ما ا َّي باإلوال  َِهَا نطِ  َّلعزإنا كِا وَا ق   ِأعزن...»

هرگاه ع ت را به غير آ چه خردا مرا  ؛خدا ما را دلسط اسالم ع ت بخ يددرين مردم بلديم، )ما ذ يل

 آ  ع ت داد ج تجل كنيم خدا  متاال ما را ذ يل خلاهد كرد(  هرا به وسيل

يرداد  اسرت كره در ميرا  پيرروا  كه صردها و هر ارا  روبلها و ها  اد دهداستا  اين ب رگا   مل ه

مرا كرار   اشرد ي اسرت؟ آيرا   هين مقرامي در دما رنرشلد. آيا رسيد  به چم اهده مي راستين محمد

يي دار د دا اد رسيد  ا  ا  م لما  به چنين ع دي جللگير  كنند؟  يروها  شيطا ي م لط بر جها  وسيله

  ا ل    د؟دلا د در مقابل آ  د ا  م لما   ميقل  است كه ا  به حد آيا ك ش ماديات در اين عصر 

قرررآ ،   هدر سرراي»گليررد: دف ررير فرري اررالل ا قرررآ  مي  هدر مقدمرر شررهيد اسررالم سرريدقطب

ديردم دد. ميدمين ملج مي  ه يري تم كه در پهنرودگار  آرميده بلدم و اد آ  اوج به جها تي ميمدت
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پرداد رد. ورد رد و در راه آ  بره كلشرش مي  ع رق مياردش و  راچي كه ساكنا  آ  به چه چي ها  بي

ها  پلچ واهي و دالش  هماللمادي ه تند كه به شناخت و ا دي   هديدم اين جاهال ، شيفته و د باختمي

 (32/1/17)«ما  ت...كلدكا  مي

گي در گي كرد، و راه رسيد  به چنين ع دري د ردهپس ممكن است كه در همين عصر با ع ت د ده

ه ار و چهارصدسال قبل آ  ع ت را اد  و سادبن عباده قرآ  است؛ رباي بن عامر، سادبن مااذ  هايس

گي هفتاد سال پيش، اد د دهشهيد  گل ه كه سيد قطبهما  ه بلد،قرآ  به دست آورد  هگي در سايد ده

  هگي در سرايد رده هر ارا  ا  را  اد كتاب ا هي به ع ت رسيد؛ و باد اد باثرت رسرلل اهلل  هدر ساي

 قرآ  پاك ع ت يافتند.

را دار د و ي يكي را به خاطر ثرودش و دييرر  را بره خراطر  ك ا ي كه ادعا  پيرو  پيامبر خدا

درسرند، و در مقابرل بره خراطر هيبرتش مي اطر منصرب و اد دييرر به خر يكيكنند، اد ميقدردش داظيم 

 ماينرد، خرلب آ را  بي رتر  ردارد دلاضرع و فرودنري ميملجلد  هما ند خلد كه در ا  ا يت هيچ چي  اد 

 قرل  اد آ ا  بي ار است. آ  حضرت در حديثي كه امرام بخرار  اد ابرن عبرا  بدا ند كه پيامبر خدا

  د:اهكرده است فرملد

وال َإنُ اجاء بلهاا مَ ومتر ِآؤَذ بهْ ََّت َّلشَاا، ِأق ا: اا سب وصمحابر، ِآقماا: إنمك ال ...»

َكِت عِآهْ شهآدَّ ما ومت ِآهْ َِِا ت ِآتِر كِمت )َّلصال :  دث َّ بعدك، ِأق ا كَا قاا َّلعبدتدسا ما وَ

 (24/4/2258)«ونت َّللقآ  عِآهْ َونت عِى كْ شرء شهآد

شرل د، شل د، سيس به طرف چرپ سرل  داده مي)بدا يد كه در رود قيامت ك ا ي اد امتم آورده مي

دا ي چه كارها  را باد اد دل ايجاد شلد كه  ميا د، پاسخ داده مينگليم: پروردگارا اينها يارا  ممن مي

دا دما ى كره در ميرا  آ را  برلدم  وگليم: )[ را ميصا ح خدا ]عي ي  ها د. آ ياه من سخن بندكرده

دل برر  و ؛ ياهبا  ا  بلدى چل  مرا ]اد ميا  آ ا  به سلى خلد[ برگرفتى، خلد مراقب و شا  بلدم، وگلاه

 (ه چي  گلاهىهم

كنرد و آ را  اجراده يي اد امتيرا  خرلد را شرفاعت  ميبلي پيامبر ب رگلار اسالم در رود قيامت عرده

كره  ا رد و يرا آ  ق رمت اد دارا يم پيرامبرم ي او را كنرار  هاده دار د به او   ديك شل د، چل  يا خط

كنند و به دأويرل و داشته باشد درك مي  خلا يهمگير د و آ چه با دمايالت شا  مطابق ميل شا  باشد مي

 پرداد د. دلجيه مي
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دلحيد بلد كه رم  ع ت و افتخار ما اسرت،  درين داليم پيامبرطلر  كه قبالً دذكر داده شد ب ر 

ما اگر با اسالم ع دمند   ديم و اح ا  بلند  و افتخار  كرديم ماللم است كه دلحيد را بره درسرتي فررا 

اد ما راضي  خلاهد بلد و خدا  متاال مرا را  خلاهرد  ر دلحيد ما اشكال باشد، پيامبرايم و اگر د يرفته

 بخ يد.

 

 صبر و شكيبايي .3-2-4

شركيبيد . شركيبايي. شركيبايي كررد . پا يرد . »كند:   دهخدا صبر را چنين داريف مي امهدر  وت

  وت صبر( /29«) قيض ج ع...

دلا رد برا شركيبايي ا  ا  عاقرل اسرت؛ ا  را  مي  هبرج تصبر، بردبار  و شكيبايي يكي اد صفات 

ها را پ ت سر گذارد، هما  گل ه كه با عجله و شتاب ممكن درين مصيبتدرين م كالت و سنيينب ر 

 ها را اد دست بدهد.است بهترين فرصت

 ابن حجر اين داريف اد صبر را برگ يده است:

 (37/11/367)«َّلشك ى ََّلَكابدس ِر تحَُِ ونُ َبس َّلِفس عَ َّلَكلَه َعقد َّلٌِان عَ»

 كررد  صبر عبارت است اد بادداشتن  فس اد كارهرا   اپ رند، بنردكرد  دبرا  اد شركله و دحمرل)

  ا  وارده(هها و م قتر ج

فرستاده است، ملارد  را كره صربر در آ  مصردا  كه به يكي اد دوستا ش   هدر  ام روامام ابن قيم

يي آيد، عردهامامت و پي لايي ديني اد طريق صبر و يقين به دست مي»  كرده است: كند چنين بياپيدا مي

شلد، و گفته شده است اد طريق صبر در صبر اد رسيد  به مال د يا حاصل مي  ها د اين چي  به وسيلگفته

چي هرا  كره  صبر و خلدار  اد  ها د به وسيلآيد، و برخي هم گفتهها به دست ميمقابل بالها و مصيبت

ايرن مرلارد   هگردد. سخن صحيح اين است كره صربر در همراهلل متاال اد آ   هي كرده است حاصل مي

 (11/1/15)«مطللب شريات است

 كند:ياني صبر در سه ملرد مصدا  پيدا مي

 . صبر در برابر شهوت دنياطلبي1-3-2-4

 يا به خاطر ا  ا  و در خدمت ا  ا  يكي اد علامل ا حراف ا  ا  د ياطلبي مفرط است؛ مال و متاع د

آفريده شده است، دا ا  ا  برا  رفاه و آسايش خلد اد آ  استفاده كند؛ خرا ق ه رتي اد يرك طررف بره 

اسرت كره آدمري را بره سرل  خرلد  قررار دادهخاطر امتحا  و ابتالء ا  را  در مرال د يرا شريريني و  رذت 
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د مرال د يرا قرلا يني را وضرع  مرلده اسرت درا ا  را  در سا م ا  هك ا د، و اد طرف ديير برا  استفادمي

مرؤمن اد طررف  فرس و شريطا    هاستفاده اد ماديات آ قدر غر    لد كه خلد را فراملش كند.  ذا بنرد

گيرد كه حدود اهلل متاال را دير پا كند، حاال صربر در برابرر ايرن ف رار و اسرتقامت در دحت ف ار قرار مي

 ها  دبارد صبر است.اهلل متاال، يكي اد ميدا م ير دايين شده اد طرف 

 ها. صبر در مقابل مصيبت2-3-2-4

گي خلد را طبق قا ل  و شريات ا هي عيار كند؛ و سرنت پروردگرار ا  ا  م لما  مكلف است د ده

د گير متاال اين است كه وقتي ك ا ي ادعا  پيرو  اد دين را بكنند، حتماً ملرد ابتالء و آدمايش قرار مي

دا مؤمنا  صاد  اد مدعيا  كاذب متماي  گرد د، اهلل متاال صبر و پايدار  برر اصرلل و مبراد  ديرن را بره 

كنرد دينردار عنلا  مايار شناخت مؤمن صاد  دايين كرده است؛ ياني وقتي در سر راه ك ي كه ادعرا مي

 ررم كنرد و اد مبراد    ياه كنيد اگر حاضر شد كه عمالً با م كل دسرت و پنجره ،است م كلي ايجاد شد

خلاسته اد اين شلد كه در ادعا  خلد صاد  است و اال ك ي بلده كه مي ظر  نمايد، ثابت ميخلد صرف

 طريق به امتياد  ماد  و فلر  دست پيدا كند.

ََ ُْْاَعََِْْ َّلص ابيلياََوَ ْ ٌََيبْتُْْ وَنْ تَدَُُِْ َّ َّلْجَِ ََ ََلََ ا اَعَِْْْ َّلِ ُُ َّل ذياََ هَاََدََُّ ميِْك(1/3/142 ) 

جهراد  اوك ا ى اد شما را كره در راه  اهللشليد، در حا ى كه هنلد وارد به ت مي ايدآيا پنداشته)

 (!ماللم  كرده است؟ ا د وشكيبايا  را ]اد دييرا [ م خص وكرده

شلد و بدگما   مي كند،   بت به اهللرو گرديد، قا ب دهي  ميي روبهتمؤمن واقاي وقتي با مصيب

شرلد، درالش و مبرارده را اي تد، و ي مدعي غير صاد ، خيلري دود مترردد مياد حركت و مبارده باد  مي

  مايد.خلد ااهار  دامت و پ يما ي مي  هگذشت اد كارها  خلب كند و حتادرك مي

 برابر نواهي اهللصبر در . 2-3-4 -3

ا اد باضي كارهرا  هري كررده اسرت، كره در مرلارد  ا جرام گا  خلد ردبارك و داا ي بنده خداو د

م لما  مكلرف اسرت   ه داد   لاهي اهلل ب يار دشلار و مخا ف ميل و طبع ا  ا  است؛ در اين ملارد بند

 صبر و پايدار  كرده اد  لاهي اهلل متاال اجتناب كند.  ف ا يبر ف ار دمايالتدا در برا

درين وجره آ  در وجرلد رسرلل صفات مثبت ا  ا ي به كامل  ههماعتقاد ما م لما ا  اين است كه 

 :ع شده بلد، و آ  حضرت مأملر بلد داجم  اهلل

 اوالً: دين و شريات ا هي را به صلرت كامل به مردم ابالغ كند:

َسَبِّك ْ  (1/5/67)...اَاوَاُّهَا َّلل وُ اُ بَِِّغْ مَا وُنزياَ إيلَآْكَ مَي
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 (سلى پروردگارت بر دل  ادل شده ابالغ كن اى پيامبر! آ چه اد)

م كالت گل راگل  هرم خرلد صربر كنرد و هرم  ريات ا هي و دفاع اد آ  در برابرثا ياً: برا  حفظ ش

گي در برابر هرگل ه دلطئه را داشته باشند. بناءً رسلل ماظرم افراد  را دربيت كند كه دلا  مقابله و اي تاده

سرر ش اين دو م ئل يت را بره درسرتي بهكه در مدت عمر بابركت پيامبريبا دمام دلا  ساي  ملد  اسالم

كابره دكيره دده   هبر رو  پلستين خلد در ساي كه پيامبر گليد: در حا يمي رسا د. خباب بن ارت

بلد،   دش آمده اد حا ت  امناسبي كه در مكه داشتيم شكايت  ملديم، و گفتيم آيا برا  ما طلب  صررت 

 فرملد: ما را اد اين حا ت  جات دهد؟ پيامبر كني كه اهللا دعا  ميكني؟ آي مي

شرد، و بررايش گرلدا ي در دمرين حفرر ها  گذشته، ا  ا  مؤمن به خاطر دينش گرفتار ميدر امت»

آورد د و بر سرش گذاشته او را اد وسرط يي مي ملد د، آ ياه ارهكرد د، سيس او را در آ  داخل ميمي

هرا او را كند د؛ دمام اين آدار و اذيتها  آهني ميد د، و گلشت و استخلا ش را با شا هكردو  صف مي

يي گرردد بره گل رهكه رود  اين دين غا ب و م لط مي داشت. ق م به اهللاد دم ك به دينش باد  مي

ه و اگرر گلسرفند داشرت–درسرد  مي شلد و اد ك ي جر  اهللكه يك سلار اد صناا عادم حضرملت مي

 (24/2/1308«)كنيدرا بدرد، و ي شما عجله مي درسد كه مبادا گلسفندا شاد گر  هم مي -باشد

همه دحمات خرلد را در   هبه خلبي به يارا  خلد آملخته بلد كه الدم  ي ت ما  تيج پيامبر اكرم

دوش ما  هاده شده  اين جها  ببينيم و خلدما اد م ايا  آ  م تفيد شليم، بلكه ما بر اسا  م ئل يتي كه به

كنيم و مأملريم كه درست و مطابق به دستلر كرار كنريم، و ايرن كره  تيجره ديرر بره دسرت است عمل مي

 و يت ما  ي ت. آيد يا خير، م ؤ تيجه به دست مي آيد يا دود، و يا اين كه اصالًمي

 اهلل   امرهكرد شما درسرت و مطرابق بربه اصحاب ب رگلارش فهما ده بلد كه اگر عمل پيامبر

 د و خلد ا تظار به دست آورد   تيجه را  داشته باشيد. يدهد به شرط اين كه عجله  كنباشد  تيجه مي

 (9/4/135)«َّيي ََّلعَجََُِ مَ َّلش آطاني ناسُ مََّال»

 شيطا  است( كار و عجله دأ ي و آرامش اد اهلل)

ص است؛ چل  بايد هدف مؤمن اد كار كار دين بيا ير ضاف اخال  هدست آورد   تيجعجله در به

كرار و درالش دينري   هباشد  ه چي  ديير؛ و اگر ك ي در حاصل كرد   تيجه و ثمرر ديني رضا  اهلل

خلد شتاب  مايد و يا اگر كارش به دود   تيجه  داد خ ته و درما ده شلد و اد فاا يرت براد ما رد، مالرلم 

ست آورد  منفات د يايي بلده است؛ و در ايرن صرلرت بلكه به د بلده،  است كه هدف او رضا  اهلل
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 ي ت، بلكه آ  حضرت چنين ك ي را اد او ين ك ا ي گفته ا د كه با اها ت وارد دود   فرد پيرو پيامبر

 گردد.مي

عَََُُ َِعَلََِهَا قَااَ َََِا عََيِْتَ ِيآهَما إين  وََ اَ َّلِ اسي اُقْضَى اَ ْ َ َّلْقيآَامََي عََِآُْي سَهَُْ َّوْتُشْهيدَ َِأُتيىَ بيُي َِعَل َُُِ ني»

حي َ  قَااَ قَاتَِْتُ ِيآكَ ََت ى َّوْتُشْهيدْتُ. قَااَ كَذَبْتَ ََلَكيِ كَ قَاتَِْتَ ألَنْ اُقَااَ هَليىءَ. َِقَدْ قيآَْ. ثُْ  وُميلَ بيمُي ٌَِمُ

 (45/853)«...عََِى ََهْهيُي ََت ى وُلْقيىَ ِيى َّلِ اسي

شلد، مرد  است كه شرهيد شرده اسرت؛ آورده ك ي كه رود قيامت در ملردش قضاوت مياو ين )

كنرد، آ يراه دهد و او هم به آ  اعترراف ميها  خلد را به او دذكر ميشلد، اهلل دبارك و داا ي  امتمي

ه كرردم درا گليد در راه دل مبراردا ؟ ميچه كار  ا جام داده ن همه  امتفرمايد دل در برابر ايمي اهلل

گليد دروغ گفتي، دل مبارده كرد  دا گفته شلد شجاع اسرت، و ايرن چير  مي باآلخره شهيد شدم، اهلل

 (كند دا بر رويش ك يده شده و به جهنم ا داخته شلد...؛ آ ياه امر مياست هگفته شد ]در آ  د يا[هم 

 گفت:ابراهيم بن ادهم مي

  (30/1/645)«ُ مَ َّلتطاَامَ طِ  َّلعِْ ي، كان َّلخَ ا وَ  إلآ»

در داشرتنيگ ري دوستما د  بررايش اد گرد )ك ي كه علم را به خراطر اهلل طلرب كنرد،  اشرناخته

 خلاهد بلد(

آور رد و برا آ هرا چنرين مااملره به همين صلرت عا م دين و قرار  قررآ  و ثرودمنرد خيرر را  ير  مي

مره و پاداش عاجل اد كار  است كره بايرد بره خراطر شلد... علت به جهنم ا داخته شد  اي ا  ا تظار ثمي

و يرا  شد، و ي اي ا  آ  را به فراملشي سيرده، دح ين و دمجيد مردمرضا  اهلل و پاداش اخرو  ا جام مي

 را هدف اصلي خلد قرار داده بلد د. رسيد  به ثروت، منصب و شهرت

 نياز به صبر در مسير دعوت

ها  هر مؤمن بره ح راب درين م خصهگفته شد يكي اد ب ر  وقتي صبر و پايدار  به مفهلمي كه

گي ها  دعلدير باشد، چل  دعلدير در د ردهگيدرين ويژهدر بايد يكي اد ضرور آيد، به  حل  خاص

گري برخرلردار شلد. اگر فرد  اد اين ويژهدعلدي خلد بيش اد دييرا  با م كالت و ابتالءات ملاجه مي

دلا د به راه م ير دعلت قدم گذارد و يا در وسط راه وقتي با م كلي ملاجه شد  مي دلا د در باشد، يا  مي

 خلد ادامه دهد.
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درين عباددي است ب ر  دعلت به سل  دين و فراخلا د  مردم به پايبند  به شريات و قا ل  اهلل

ا د، و جهرت اجررا  آ  بره پيرامبر  مبارلث شرده خصرلص رسرلل اكررمه پيامبرا  ا هي بر  هكه هم

دهد، و اهلل دبارك و داا ي آ  را بهترين كار را ا جام مي كننده به اجرا  دين، دقيقاً كار ا بياءدعلت

 اين جها  قلمداد كرده است:

ََيآ  (1/41/33)ََمََْ وٌََََُْ قَ ْلًا مَي َْ وَعَا إيلَى َّلِ ُي ََعََيَْ صَاليحًا ََقَااَ إين ِير ميَْ َّلٌََُِْْي

گليد: مرن اد  و كار شاي ته ا جام دهد و خلا داهلل فراخلش گفتاردر اد ك ى كه به سلى ت كي  و)

 (؟احكام خدا[ ه تم ها وگا  ]در برابر فرما هد ليم شد

دعرلت اسرالمي،   هو سريس دراريخ هر ار و چهارصدسرا  دعلت پيامبر  سا هداريخ بي ت و سه

مردم را به سل  دين حنيف و اسالم واقاي فراخلا ده، برا  دهد كه هر وقت ك ي قد علم كرده و  ا  مي

ا د، اسرالم را رو شده است، و دجربه ثابت كرده است كه فقط افرراد صربلر دلا  رتهم كالت دياد  روبه

 ها  بارد اد خرلد منتقرل  ماينرد. بارد اد رحلرت رسرلل اهللحفظ كنند و به شكل درست آ  را به   ل

ي استلار در مقابل ك ا ي كه اد ديرن برگ رتند و ك را ي كره اد پرداخرت هما ند كله حضرت ابلبكر

برا جرديتي  روبر ر  ديرن ما نرد امرام ابلحنيفره  هدكات ابا ورديد د مقاومت كرد؛ باد اد قرر  اول ا مر

گي  ملد و بارها به د دا  رفرت و ري مبراد  و اصرلل ستلد ي در مقابل پي نهادات خلفا  عباسي اي تاده

اعت ال اي تاد و هرر چره شركنجه شرد و   هدر مقابل فتن روا  كرد، همچنين امام احمد بن حنبلدين را سلد

دبايد گرديد اد ملقف خلد كلداه  يامد، دا باآلخره ب اط اعت ال را برچيد؛ امام شاطبي در دما  خلد، برا  

ا رلاع آدار كرد اي تاد و داد ميكه در جلامع اسالمي بي يها و خرافادحفظ اصا ت دين و مبارده با بدعت

اهل بدعت و خرافات متلجه او بلد به جا  خريد و ي اد حقي كه بره آ  رسريده  ها  كه اد طرفو اذيت

اميدوار  مردم شده   ه، و در شرايط  اب اما  عصر حاضر مايهبلد عدول  كرد؛ بيدار  اسالمي كه امرود

ها  بر ر  ج رمي و روحري ابرل شركنجهمردا ي است كره در مقاست، محصلل صبر و مقاومت ب ر 

ا لاع ادهامات را به جا  خريد د، اد رسيد  به مال و متراع د يرا محرروم شرد د،  و استقامت  ملدهپايدار  

درين وجهي شكنجه شد د، شهيد ملاقف ب ر  رسمي خلد را اد دست داد د، به د دا  رفتند، به وح يا ه

 قربا ي  كرد د.گرديد د، و ي اصلل و مباد  دين خلد را 

بناءً هر كس در هر وقت و هر جا كه ادعا  دعلدير  دارد، بايد اد رود اول با خلد فيصله كند كره 

 دهد:حداقل در چند ملرد ذيل اد خلد صبر و بردبار    ا  مي
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 خ ت: صبر در راه فهرم درسرت ديرن: دعرلدير بايرد مطمرئن باشرد كره آ چره مرردم را بره آ  فررا 

آ  را ديرن گفتره  دهد، واقاراً همرا  چير   اسرت كره اهللنلا  دين به خلرد مردم ميخلا د، و به عمي

خبر  مردم را به شرك و بدعتي د ليق كرده باشد؛ طباراً شرناخت ديرن بره است، دا   لد كه اد رو  بي

ك ري، درالش م رتمر، بيردارخلابي، مطا اره،    رتن در مجرا س علمرا و صلرت درست  يراد بره دحمت

 صبر باال  برخلردار باشد.  هو صرف وقت در اين راه دارد، و ك ي كه چنين كند بايد اد قل دا  مندا 

ها  كره اد طررف مخا فرا  و يرا اشرخاص  اآگراه متلجره او دوم: صبر در برابر ادهامرات و سررد ش

اد يي شلد، ادهامرادي اسرت كره عردهرو ميدرين م كالدي كه دعلدير با آ  روبهشلد: يكي اد ب ر مي

ساد د، و اگر دعلدير اد شخصيتي قل  برخلردار رو  غرض و برخي هم به علت  اآگاهي متلجه او مي

ها پايدار  كرده و با حكمت با آ  مقابله كند، بناءً يا شديداً دلا د در مقابل ادهامات و سرد ش باشد،  مي

؛ پس بر دعلدير الدم ك دست ميكند و يا اد مبارده ددر ميدهد و م كل را ب ر ا امل   ا  ميعكس

شلد ثبرات و پايردار  لجه او ميمورضا  و جاهال  متها  كه اد  احيهاست دا در برابر ادهامات و سرد ش

 .  ا  دهد

درين كننرد: سرنيينسلم: صبر در برابر دردسرها  كه اهل دعرلت و دوسرتا  راه بررا  او ايجراد مي

مند    ا  دهد، در برابر آ  اد خلد حلصله داد و واجب است گردم كالدي كه دعلدير با آ  ملاجه مي

ها را برا شرلد؛ اهلل متارال ا  را م كالدي است كه اد طرف همكارا  و دوسرتا  راه دعرلت متلجره او مي

شلد كه دو ا  ا  اد  ظر ايما ي، اخالقي و سرللكي دارا  ها  مختلف آفريده است، و هرگ   ميارفيت

يي در اخرالص، يي اد افرراد همكرار  دارد كره عردهبناءً هر دعلدير برا مجملعره ارفيت واحد  باشند؛

در و محردوددر اسرت، در يي  ي  اد او ارفيت شا  پراييناخال  و سللك ارفيتي باالدر اد او دار د، و عده

ج رلر درا  كند كه فرد را   بت به باالدرا  ح لد و   بت به پرايينچنين شرايطي شيطا  ب يار دالش مي

طلبد. و همچنين ممكن است شريطا  سادد، و صبر در مقابل اين دالش شيطا  بي ترين  يرو  ايما ي را مي

در را اغلا  مايد را دحقير كنند، و افراد پايين اد خلد ا دررا  بلنددر را وسلسه كند دا پايينهر يك اد همكا

هرا  را دبا دي را به او ايجراد كننرد و يرا دخمح ادت ورد د، و اد اين طريق م كال دا با بلنددرا  اد خلد

متلجه او  مايند، در دمام ملارد فل  دعلدير  ياد به صبر و شكيبايي دارد، دا اد كلره در رود و دعرلت را 

 :پيامبر اكرم  هآسيب    د؛ همين است مفهلم فرملد

ال اخالط َّلِاس َال اصبل  إََّ كان اخالط َّلِاس َاصبل عِى وَََّْ َآل مَ َّلٌَِْ َّلذا َّن َّلٌَِْ»

 (9/4/378)«عِى وَََّْ
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كند، بهتر بيند صبر ميهر آيئنه م لما ي كه با مردم مااشرت دارد و بر آدار  كه اد طرف آ ا  مي) 

 كند(و بر اذيت آ ا   ي  صبر  مي است اد م لما ي كه با مردم  ي ت

صرحيح،   ربت بره او   هدربير شلد با ك ا ي مااشرت  مايرد كره بره علرت عردمدعلدير مجبلر مي

صردر و   هسراباشد كه چيل ره برا  كنند؛ در دمام ملارد بايد مقتدا  دعلدير رسلل اهللاحترامي ميبي

خرلريم به مرلارد  برر مي د؛ ما در قرآ ، حديث و سيرت پيامبر ملها صبر مييي در مقابل اذيتشكيبا

سرر  گرفت، احيا اً در مجلس پيامبرا  صلرت ميهكه اد جا ب م لما ا  در برابر آ  حضرت كلداهي

دد كه ا  محمد صدا مي را به  ام رسيد و اد پ ت خا ه پيامبرشد، ك ي اد راه ميو صدا راه ا داخته مي

   تند و مرا ع ها ميداخل شده و ساعت پيامبر  هبيرو  شل كه برايت كار دارم، گاهي چند  فر به خا 

داد آ ا  را متلجه سادد، بار  يرك اعرابري آمرد و شد د و حياء پيامبر اجاده  ميمي اي ا   هكار و بر ام

را گرفت و به طرف خلد ك يد و گفت امر كرن كره بررايم اد بيرت ا مرال چير    پيامبر ردا   هكنار

بره  بدهند، پيامبر دب م كرده فرملد د چي   برايش بدهيد و... اين در حرا ي اسرت كره اصرحاب پيرامبر

هادت خلد آ  حضرت و داريخ ب ريت بهترين   ل ا  ا ي بلد د، باد هم احيا اً اد برخي اد آ ا  كره  رل ش

دد، هرا  سرر مريم لما  شده بلد د و يا هنلد آداب اسالمي را به درستي فرا  يرفته بلد د چنين كلداهي

 پس  بايد دعلدير اد اطرافيا  خلد ا تظار عصمت را داشته باشد. 

ها  ي ت، بلكه صبر به مانا  و  اهنجار  دجاوداتدفاودي در مقابل غيردي و بيبه مانا  بي صبر ا بته

مبارده با جلر و ستم پيدا گرردد  همند  كار گرفته شلد دا بهترين رااين است كه اد دأ ي و دأمل و حلصله

اد درالش م رتمر،  ها فرراهم آيرد. و يرا صربر عبرارت اسرتدرين اسباب جللگير  اد  اهنجار و حكيما ه

 ها.درين راه برچيد  ب اط الم و  اب اما يگي  اپذير جهت پيدا كرد  مناسبحكيما ه و خ ته

 

 فراست .4-2-4

 (24/4/2140)«مَل تَآَْي ََََّيد  هُحْل  ميَْ َّلَُْؤْميَُ اُِْدَغُ الَ»

 شلد.مؤمن اد يك سلرا  دو بار گ يده  مي  هبند

 شلد دو گل ه است:رو ميگي د يل  با آ  روبهم كالدي كه ا  ا  در د ده

 م كالدي كه عال م آ  آشكار است.

  طليرل ها  آ  پلشيده است و ييا ه راه شرناخت آ  فراسرت ايمرا ي و دجربرهم كالدي كه   ا ه

 ا مدت است كه مخلصا ه ا جام شده باشد.
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ر يابرد آثرار آ  در گفترار، كرردار، گا  خدا استقرايي اد بندهايما   يرو  است كه اگر در قلب بنده

محتراج ، ايرن مراييم كره دار  مرا  رداردشلد. اهلل متاال  ياد  به ديرناو ااهر مي  هاحلال، دفكر و ا دي 

 در حديث قدسي آمده است: چنا  چه  باشيمگي خدا ميكمك و مااو ت همي ه

 ََهيِ كُْْ كَانُ َّ عََِى وَتْقَى قَِْ ي سَهُْ  ََََّيد  ميِْكُْْ مَا هََّوَ ََليكَ اَا عيبَاويى لَ ْ وَن  وََ لَكُْْ ََآَيلَكُْْ ََإينٌَْكُْْ»

هُْ  ََََّيد  مَا نَقَمََ ِيى مُِْكيى شَآْئًا اَا عيبَاويى لَ ْ وَن  وََ لَكُْْ ََآَيلَكُْْ ََإينٌَْكُْْ ََهيِ كُْْ كَانُ َّ عََِى وَِْجَلي قَِْ ي سَ

 (45/1128)«ئًاََليكَ ميَْ مُِْكيى شَآْ

]قلرلبي ما نرد[ قلرب پرهي گراردرين شرما داشرته اگر اول و آخر و ا س و جن شما  !گا  منا  بنده)

]قلرلبي گا  من اگر اول و آخر و ا س و جن شرما ا  بنده ؛اف ايد ميباشند اين حا ت به ملك من چي   

 (شلديچي   كاسته  م د اد ملك مننما ند[ قلب فاجردرين شما داشته باش

آ  خرلد را در مقابرل   هخداو د متاال برا  ا  ا  اسباب و وسا لي را فراهم  ملده دا بتلا د به وسيل

كند وقايه  مايد، اين اسباب اد خلقت مكرا  مناسرب بررا  رشرد او در خطرادي كه ه تي او را دهديد مي

نجيا ه دا به وسيله آ  بررا  خرلد رحم مادر آغاد گرديده و دا ايجاد شير در پ تا  مادر و اعطا  حلا  پ

ما رد  و رشرد ج رمي غذا، پلشاك و م كن دهيه كند و ه ارا  سبب ديير  كه بردو  آ  امكرا  د ده

 يابد.يي امكا   دارد ادامه ميا  ا  در رو  دمين  حظه

 كند، بي تر برا  حفاات ج رمبينيم و يا علم برا  ما ك ف مياسباب و وسا ل ااهر  را كه ما مي

ا  ا  اد گ  د حلادث كاربرد دارد، در حا ي كه ا  ا  ملجلد  است مت كل اد ج رم و روو و در ايرن 

حفاارت روو،   هدرين وسيلكند؛ قل د يا خطرادي وجلد دارد كه بيش اد ج م روو ا  ا  را دهديد مي

من اد آ  برخرلردار مرؤ  هايمرا  فراسرتي اسرت كره بنرد  هاست؛ يكي اد آثار ارد رد اهلل متاالايما  به 

 شناسد.گردد و در روشني آ  راه را اد چاه، خلب را اد بد، حقيقت را اد د وير، حق را اد باطل و... ميمي

 ند:فرمايمي پيامبر اكرم

 (9/5/142)«َّلِ ُي بيُِ سي اَِْظُلُ َِإين ُُ َّلَُْؤْميَي ِيلََّوَََ َّت قُ َّ»

  يرد(ا  لر خدا مي)اد فراست مؤمن برحذر باشيد، چل  او ب 

 در ماجم ا لسيط فراست چنين داريف شده است:

 (41/2/681)«ظ ََّلَا مَ َّألم س ب َّطَ تعلف ِر َّلَهاسس( َّلفلَّوَ)»

 اطن كارها اد رو  آثار ااهر  آ (فراست ياني مهارت در شناخت ب)
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 گليد:امام ابن جلد  در غريب ا حديث مي

 (22/2/184)«َّلبَ ََّطيَي ِر هنَظَل وا َّلَؤميَي َِلََّوَََ َّت قُ َّ ق لُ»

ها و اد فراست مؤمن بترسيد، ياني متلجه باشيد كه او باطن كارها ]بر امرهكه : پيامبر  هاين فرملد

 د د.سخنا  شما را[ حد  مي

در مبين مفهلم فراست اسرت كند كه به صلرت واضحيي اشاره ميامام راد  در دف ير خلد به حادثه

رفتم چ مم را به سل  د ي باال  ملدم سيس به مجلس گليد: هنيامي كه در راه ميمي ا س بن ما ك»

شرلد و آثرار د را بينم كه داخل ميگفت: چه خبر است! يكي اد شما را مي داخل شدم عثما  عثما 

گفرت  ره، فراسرت  وحري  رادل شرده اسرت؟ عثمرا  در او  مايا  است؟ من گفتم: آيا باد اد پيرامبر

  (22/88-31/21)«است صادقا ه

آملخته بلد د، به همرا   با پيامبر صحبتيهمگل ه كه ساده دي تن را اد هما  اصحاب رسلل اهلل

دا  رتند بره همرين ها  فريب و  ير رگ را ميپيما ه ديركي و فراست را  ي  فرا گرفته بلد د؛ صحابه روش

 كرد د.هرگ  خلد اد آ  استفاده  ميخاطر اد فروافتاد  در دام فريبكارا  در اما  بلد د و ي 

بهتررين ا  را  »گليد: حيله و م روعيت و عدم م روعيت آ  مي  ضمن دبيين م أ ه روامام ابن قيم

افتد، او ك ي است كره در م را ل كند و  ه فريب دييرا  بر او كارگر ميك ي است كه  ه فريبكار  مي

دست يافتن به اهداف پ نديده و مرلرد قبرلل  ارد و راهخير و شر چه آشكار باشد و چه پلشيده، مهارت د

ها  ااهر  و  ها ي رسيد  بره شرر دا د كه روشدا د، همچنين ميها  مختلف ميخدا و پيامبر را با حيله

دارد، چنرين كند و هم دييرا  را اد واقع شد  در آ  براد مريكدام است، و ي هم خلد اد آ  اجتناب مي

ها  فريبكرار  شر و گل ره ها در و علم شا  به راههمه پاكها  شا  اد دل .بهبلد حال سردارا  صحا

دا نرد شرد د و اجراده  مياد همه دياددر بلد و ي به خاطر در  اد اهلل هرگ  مردكب خُدعره و  ير رگ  مي

 گفت:مي عمرچنا  چه چي   اد آ  وارد دين ا هي گردد 

 (12/2/186)«خي َُّّلْ اَخْدَعُِير ََلَا بيخي ٍّ لٌَْتُ»

  شلم()فريبكار  ي تم و در دام فريبكار واقع  مي

ايما  و جهاد صحابه اد م لما ا  باد  ب ر  در بلد، چل  شناخت آ ا  »گفت: مي روامام ابن ديميه

گي رسيده بلد، آ ها خير را به دمام مانا دوسرت داشرتند و اد شرر متنفرر بلد رد، چرل  اد خير و شر به پخته

دا  تند... كمال واقاي اين است كره ها  كفر و گناه  را ميا  اسالم، ايما  و عمل صا ح و دشتيهخلبي
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شناسد  ه ا  ا ي در خلر ستايش كره فررد   راقص ا  ا  خير و شر هر دو را ب ناسد، ك ي كه شر را  مي

 (8/5/249)«ا  خصيت است

 شد؛ حديث فل  چند پيام دارد:گرديم به مفهلم حديثي كه در آغاد سخن به آ  اشاره بر مي

كند، ياني مادامِ كه شما مؤمن ه تيد بره ديركي را اد م تل مات ايما  مارفي مي ا ف( رسلل اهلل 

طيبره ورد دبرا  درا    هكند؛ و ي اگر كلمرخلريد، ايما  چ م و گلش دا  را باد ميگي فريب  ميساده

ي  مكارا  دو بار بر شما اثر گذاشت، بدا يد كه اشكاالدي د و اماشده بلد و  ماد خلا ديد و روده گرفتيد، 

 شلد...در ايما  شما وجلد دارد، چل  مؤمن اد يك سلرا  دو مردبه گ يده  مي

فريب داد  او را اد سر بيرو  كننرد،   هسر و كار دار د ا دي  ب( ك ا ي كه با پيرو واقاي محمد

مؤمن داريك  ي ت دا ب لد او را به چاه ا رداخت و   هبندپيش رو   بيند؛چل  او در روشني  لر خدا مي

يا به جهتي غير مطللب سل  داد، مؤمن واقاي در هر جا و با هر كس ح اب خرلد را كررده وارد مااملره 

خلا رد و اد اراهر سريما بره  لايرايي د ند، قلب شرا  را ميك ا ي كه با او سخن مي  هشلد، او اد  هجمي

 دييرا  و...  هگيرد  ه طبق سخنا  مكارا دا د دصميم ميابد و بر اسا  آ چه مييپنها  شا  راه مي

اين اسرت كره مرؤمن واقاري در ايرن د يرا بررا  خرلد  درين پيام حديث پيامبرج( به دعم بنده مهم

كند  ه برا  دييرا ، به اين مفهلم كه وقتري متلجره فريبكرار  دييررا  شرد، مااملره با مثرل گي ميد ده

سنجد دا كند اين است كه ددبير  ميد د، ييا ه كار  كه ميگرفتن آستين باال  ميكند و برا  ا تقام مي

 دين و د يا  او اد اثر  ير گ طرف مقابل آسيبي  بيند. 

حقيقت اين است كه مؤمن واقاي و ك ي كه به خدا و رود آخرت باور قطاي دارد، خلد را ا  را ي 

باشرد، سرر و كرار او برا د يرا در هم و غم او متلجه ادا  رسا تش مي  هد، همدا مند ميم ؤول و رسا ت

كنرد كره د يرايي درا دمرا ي اسرتفاده مي  هكند و بس، اد هر پديردملارد  است كه مأملريتش دقاضا مي

گيررد، در ايرن قضريه هرم وقتري مطمرئن شرد كره خُدعره رسا تش را برآورده سادد سيس اد آ  فاصله مي

گا  فرقرا  صرفات بنرده  هكند، اهلل متاال وقتي در آخرر سرلرافتد داقيبش  ميو كارساد  ميديير  بر ا

 كند:شمارد  ب يار ديبا اد اين م أ ه دابير ميخلد را بر مي  هبرگ يد

...ََإيَََّ ََاطَبَهُْْ َّلْجَاَيُِ نَ قَالُ َّ وََِامًا (1/25/63) 

 (دهنددهند به ماليمت پاسخ مىو چل   ادا ا  اي ا  را طرف خطاب قرار )

ري   بررا  رسرلا جليي و بر امهدا د كه وقت و استاداد خلد را صرف ا تقامحيف مي پيرو پيامبر

گا  خدا كند، م ؤو يت مؤمن در قبال دييرا   صيحت و خيرخلاهي است و اگر ممكن  برلد كرد  بنده
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اهل را بيمرار و خرلد را در برابرر آ هرا م رؤول ها  جطرفي. مير  ه چنين است كه ما، ا  ا سكلت و بي

 دا يم؟ مي

 گليد: رسلل اهلل مي  هدر بار عاي ه

 (24/4/2334)«ليِ ُي َِآَِْتَقيُْ ، َّلِ ُي َُلُمَاتُ تُِْتَهَكَ ََت ى ، قَطُّ إيلَآُْي اُؤْتَى شَىْء  ِيى ليَِفٌْيُي َّنْتَقََْ مَا َََّلِ ُي»

شد ا تقام  يرفت، خاطر كلداهي كه اد جا ب دييرا  متلجه شخصيتش مي )ق م به اهلل هيچ وقت به

 (گرفتشد آ  وقت به خاطر خدا ا تقام ميمير دما ي كه اد حدود اهلل دجاود مي

كنرد، چره خلد هر  حظه به آ   يراد پيردا مي  هگي پر مخاطرفراست  يرو  است كه ا  ا  در د ده

دلا د ا  ا  را اد خطرها  روحي و مانرل  محافظرت كنرد، بره  ميها  اكت ابي اسباب ااهر  و مهارت

 برد. هپيامبرش را دستلر داد دا اد دشمنا   امر ي به او پنا همين سبب اهلل

ها  ثابتي را دايين  مرلده كره اهلل متاال برا  فرا گرفتن هر فن ملرد  ياد ا  ا  اسباب وسا ل و روش

ها  ا هي ممكن  ي ت، حداكثر كار  كه اد طريق وسا ل و روش يي ج دستيابي و مهارت در هيچ حرفه

 ها است  ه ايجاد آ .دهد ك ف اسباب و روشا  ا  ا جام مي

...ي تَحْ ياًِا ي تَبْدياًِا ََلََْ تَجيدَ ليٌُِ َي َّلُِ   (1/35/43)َََِِْ تَجيدَ ليٌُِ َي َّلُِ 

ا ادكا به اسرتاداد ذادري و يرا برا اسرتفاده اد وسرا ل اما فراست  ه اد قبيل عللم دجربي است كه ب لد ب

ايجراد و رشرد   هبا خدا است و دنهرا وسريل هملجلد در جها  آ  را به دست آورد؛ فراست محصلل رابط

عبادت خا صا ه و حفظ حدود خدا است. امام ابن قيم ضمن بحث در ملرد،  ياه به  هفراست در وجلد بند

ياد  كه باد داشتن  ياه اد د  بييا ه دارد اين است كه بره ا  را  فراسرت ش مين امت»گليد:  امحرما  مي

گرذارد؛ شراه ابرن آ  ميا  حق و باطل و صد  و كرذب فرر  مي  هشلد و مؤمن به وسيلصادقا ه پيدا مي

گفت: )ك ي كه ااهر خلد را به متابات سنت، و باطنش را به مراقبت اهلل آراسته كند و شجاع كرما ي مي

لد را اد  ياه به  امحرم و  ف ش را اد پيرو  شهلات باد دارد و اد مال حالل دوذيه كند، فراستش چ م خ

فراسررتش هرريچ گرراه برره خطررا  گليررد ابررن شررجاع اد ك ررا ي بررلد كررهبرره خطررا  رررود( سرريس ابررن قرريم مي

 (13/241)«رفت مي

گي  رروع و  ام رروع د ردهدلا ند با مكر و فريب و اد راه مك ا ي را كه مي مردم اما اين كه امروده

آ  را اد عالمرات  چير   اسرت كره پيرامبر گلينردميماد  خلد را سروساما  دهند ديرك و هلشريار 

 ا د: ا  ا ي گفته  هخرابي جاما
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 ميممَْ وَا ََمملْ ََب ممَي ميثْقَممااُ قَِْبيممُي ِيممى ََمَمما. وَهَِْممدَهُ ََمَمما وَظْلََِممُُ ََمَمما وَعْقََِممُُ مَمما ليِل هُممْي ََاُقَممااُ...»

 (24/4/2436)«...إياََان 

شلد، چقدر عاقل است چقدر ديرك و هلشيار و چاالك است، و ي در )در وصف شخص گفته مي

 شلد(يك دا ه سينج ايما  پيدا  مي  هقلبش به ا داد

به هر صلرت اگر ما پيرو واقاي پيامبر باشيم بايد فراست داشته باشيم، و اگر فراست داشته باشريم بره 

ها  دييرا  ما ند عروسك برا مرا براد  كنرد، بايرد بره خرلد رود، اما اگر دلطئهگي كاله سر ما  ميادهس

 رجلع كنيم و ايما  خلد را ملرد ارديابي و محاسبه  قرار دهيم...

 

 شجاعت .5-2-4

  هاد آ  حضرت به ارث برده بلد رد و الدم اسرت درا همر صفت ديير  كه اصحاب پيامبر اكرم

گري را درلا  فطرر  برلد  ايرن ويژه  حضرت به آ  متصف باشند، شجاعت اسرت. هرچنرد  ميپيروا  آ

گي، اد خا لاده گرفته دا مكتب و مدرسره و كلچره و  اديده گرفت، اما دأثير عقايد و باورها و محيط د ده

 در است.بادار در بارور كرد  شجاعت  قش اساسي دارد. م لماً در اين ميا   قش عقايد اد همه برج ته

پروايي است، ا  ا  مأملر است دا اد دمرام شجاعت حد اوسط ميا  ب د ي و بي»گليد: ابن منظلر مي

ا  ا  خلد را  دارد، هر گاهصفات  اشاي ته اجتناب كند، به اين صلرت كه خلد را اد آ  پاك و دور  يه

شرلد بره درسرليي   ديرك  فكرر  دورشرلد، وقتري اد بيپروايري   ديرك مياد درسليي دور كند بره بي

پروايي[ حرد وسرط ]شرجاعت[ اسرت... هرگراه گردد، بناءً دوردرين منطقه اد هر دو طرف ]ب د ي و بيمي

مكرا  اد صرفات دشرت دور  كررده قردر ا ا  ا  در ميا  دو صفت دشت حد اوسرط را حفرظ كررد، بره

 (14/7/430)«است

ا يل   يك به اصحاب خلد بفهما رد كره   ه  ملد با اراعالوه بر داا يم قل ي ساي مي رسلل اهلل

دهرد، و شاي رته د ير  ا  ا  و فرورفتن او در ميدا  كاردار دعلت و جهاد دقردير اهلل متارال را دوييرر  مي

مؤمن و ماتقد به اهلل و آخرت به خراطر درر  اد  يروهرا  شرر و باطرل دسرت اد مبرارده   ه ي ت كه بند

در بلد. ما به دشمن   ديك  هاد هم ت گرم شد  جنگ پيامبرگفت در وقمي بردارد. حضرت علي

 فرار  ملديد گفت: سلال شد كه آيا در جنگ حنين اد   د رسلل اهلل وقتي اد براء بن عادب

 (24/2/966)«فرار  كرد اما رسلل اهلل»

  قل كرده آمده است: بخار  اد ا س امام در حديثي كه 
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بَقَهُْْ  َّلِ اسي ََوَشْجَعَ َّلِ اسي ََوَهْ َوَ َّلِ اسي ََلَقَدْ َِزيعَ وََُْْ َّلََْدياََِي َِكَانَ َّلِ بيرُّوٌَََََْ  كَانَ َّلِ بيرُّ» ومَ

 (24/2/953)«عََِى َِلَس  ََقَااَ ََهَدْنَاهُ بَحْلًَّ

 درين مردم بلد، شبي مردم مدينه به طرف صدا  كه آ ها را هراسرا   مرلدبهترين و شجاع پيامبر) 

دين ابلطلحه سلار و شم ير قبل اد آ ا  برآمده و در حا ي كه بر اسب بي بيرو  شد د، ديد د كه پيامبر

ايرن »سيس گفرت:  « ترسيد،  ترسيد»گليد: گردد و به آ ها ميبه گرد ش آوي ا  است اد طرف صدا برمي

  (اسب را هما ند دريا يافتم

خرلريم بره هرا برر ميم بره مرلارد ديراد  اد چنرين مثالكنيرا مطا اره مري گي پيرامبرما وقتي د ده

خصلص باد اد اين كه به پيامبر  مبالث شد و براورش بره اهلل و رود آخررت كامرل گرديرد و دقيقراً اثرر 

عقيده به خدا و آخرت در دمام جلا ب شخصيت او  مايا  شده بلد، چنا  كه آ  حضررت برا دمرام درلا  

بينيم بي رترين ا ررژ  و يارا ش  ي  اراهر گرردد. بره همرين خراطر مريكرد آثار عقايد بر سللك ساي مي

باد اد  بلت صرف استحكام ايما  در قللب اصحاب بلد، حتا در طلل سي ده سال  امكا ات پيامبر اكرم

دورا  مكي حيات پيامبر و مددي باد اد هجردش به مدينه دمام هم و غم آ  حضررت دأكيرد رو  م را ل 

ق بخ يد  ايما  به خدا و رود آخرت در صردر دارا يم آ  حضررت قررار يآ  ميا  داماعتقاد  بلد و در 

 داشت.

و مويرره  رباي برن عرامر ساد بن ابي وقاص خا د  ي چل  عمر اقهرما اد مكتب پيامبر

سراد برن ابري »گليد: د ند؛ ابن جرير ميبر آمد د كه در شجاعت حتا دشمنا  به آ ا  مثال مي بن شابه

وقتي به قادسيه فرود آمد با او سياهي مت كل اد دوادده هر ار  فرر برلد در حرا ي كره سرياه دشرمن وقاص 

ه ار  فر بلد، وقتي رستم وارد اردوگاه شد گفت: ا  مردم عرب ك ي را بفرستيد دا با مرا مرذاكره شصت

يد د، مويرره برر رو  مويره را با چند  فر ديير   د رستم فرستاد، وقتي آ ها به دربار رستم رس كند، ساد

دخت    ت، برادر رستم به دند  او را  ياه كرد، مويره گفت عصبا ي م ل، اين جايياه چي   بر شررف 

كاهد، رستم گفت ا  مويره شما مردمي بدبخت بلديد دا بره اف ايد و اد مقام برادرت  ميو من  ت من  مي

دير  اد ديردا ي خلد ك يده گفت فكر  كنيد  اين جا رسيديد اگر غير اد اين است برايم بيل، سيس رستم

ياد كرده سريس گفرت  دلا د شما را به جا  برسا د، مويره در جلابش ابتدا اد پيامبرها ميكه اين دوك

يي اسرت كره در سرردمين شرما يكي اد چي ها  كه خداو د متاال به دست مبارك او رود  ما كرد حبره

دلا يم اد آ  خلددار  كنيم، آمديم دا اي را  را يد د گفتند ما  ميرويد وقتي اهل و عيال ما اد آ  چ مي

شرليد، مويرره گفرت ميريرد و يرا ك رته ميمند ساديم يا بميريم، رستم گفرت: پرس شرما يرا مياد آ  بهره
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شل د، و آ ا  كه اد ما د ده ك يم وارد دود  ميرو د اما ك ا ي را كه اد شما ميگا  ما به جنت ميك ته

 (34/599)شل د...ما ند پيرود ميد بر آ ا  كه اد شما د ده ميبما ن

-اين است مثال ك ي كه به دست پيامبر ب رگلار اسالم دربيت يافته است، مويرره در مجلرس رسرتم 

د رد و باكا ره سرخن ميايرن طرلر بي -دا نردمرد  كره فارسري دبا را  او را سرنبل شرجاعت و د يرر  مي

گليد در ايما ش چنا  كه خلد مي  ظير مويرهسادد، راد شجاعت بي ميسادوبر  رستم او را مرعلب 

گردد و اگر د ده بما د ملفق و منصلر است؛  هفته است، او ماتقد است كه اگر ك ته شلد وارد به ت مي

 ا د:حقيقت چنين دابير  ملدهاد اين  دهد؛ چنا  كه پيامبر اسالمدو احتمال، چي   اد دست  مي در هر

ن وصابتُ وملَّء شمكل. ِكمان  با ألمل َّلَؤمَ. إن ومله كُِ َآل. َلآس ََّك ألَد إال لَِؤمَ. إعج»

 (45/1295)«َآلَّ لُ. َإن وصابتُ ضلَّء صبل. ِكان َآلَّ لُ

شلد. اين چي  غيرر اد مرؤمن بره ها  او به خيرش دمام ميبر امه  هآور است، هم)كار مؤمن شيفت

گردد؛ و آورد و به خيرش دمام ميامتياد  برسد، شكر اهلل را به جا ميك ي ديير مي ر  ي ت، اگر برايش 

 گردد(كند باد هم به  فاش منتهي ميسختي برسد، صبر مياگر به او مصيبت و 

هما  طلر كه قبالً دذكر رفت باضي اد اوصاف ا  ا  فطر  است و مويره  ير  قبرل اد اسرالم مررد  

باكا ه سخن گليد، ايمرا  عميرق و دا در مقابل رستم اين طلر بيشلد شجاع بلد، و ي چي   كه باعث مي

خرلد را بره     كرك ري و مبرارده  ههم فل ف ،ب يار ساده و بدو  دكلف باور استلار او است؛ مويره

درسرا د و هرم آ را  را ا رد ميدهد، هم آ ا  را اد علاقب دشت راهي كره در پريش گرفتهآ ا  دلضيح مي

 راد ملفقيت و اطمينا  خاطر م لما ا  اعتماد به اهلل و ايما  به آخرت است. سادد كهمتلجه مي

گي بارد اد مرر  آ  قردر اعتقاد و اعتمادش بره اهلل متارال و د رده بنابراين پيرو راستين رسلل اهلل

كنرد درسد. در حديثي كه امرام درمرذ  روايرت ميمحكم و استلار است كه اد ك ي و چي   ج  اهلل  مي

 بلدم، فرملد: رود  پ ت سر پيامبرفرملد:  هلل بن عبا عبدا

اا غال  إنر وعَِك كَِات ََّفظ َّي احفظك ََّفظ َّي تجده تجاَك إََّ ومألت ِاومأا َّي َإََّ »

َّوتعِت ِاوتعَ باي ََّعِْ ون َّألمَ ل  َّهتَعت عِى ون اِفع ك بشرء لْ اِفع ك إال بشرء قمد كتبمُ َّي 

اضلَك بشرء لْ اضلَك إال بشرء قد كتبُ َّي عِآمك سِعمت َّألقمال  َهفمت  لك َل  َّهتَع َّعِى ون

 (9/4/381)«َّلصحف



59 
 

آور   رو اهللدا او دل را  يه دارد؛ بره  مراقب دا آملدم: خدا را ا  جلا ! من چند كلمه را به دل مي)

، يو كمك خلاست  ياربخلاه، و هرگاه  اهلل، اد  دار  ؛ هرگاه خلاهش و  ياديدا او را در برابر خلد بياب

رسرا ند،  تلا نرد   امت جمرع شرل د درا بره درل سرلد  هبخلاه، و اين را يقين بدا  كه اگر هم  يار اهللاد 

برسا ند،  تلا نرد  يامت جمع شل د دا به دل ديا   هدل  لشته باشد، و اگر هم  رسا يد، مير آ  چه خدا برا

شرده ها خ رك برداشرته شرده و  امره [سر لشرت ] هراقلمكه خدا بر دل  لشته باشرد؛  يرسا يد، مير ديا 

  .(است
اين بلد دا پيروا  خلد را اد دمام صفات دشت پاك اد  كند چنا  كه در قرآ   ساي پيامبر اسالم

اي را  ايرن   هآمده است، ياني بخ ي اد كارها  عمرد« ي كيهم» كريم يكي اد واا ف اساسي پيامبر

كرد دا اصرحاب و ساي مي پيامبر اكرمات دشت و  اپ ند پاك سادد؛ بناءً فاست دا داباا  خلد را اد ص

پيروا  خلد را اد ب د ي و درسل  كه اد صفات دشت ا  را ي اسرت پراك سرادد همرا  گل ره كره درالش 

 پروايي  ي  پاك اد  كند.ورديد آ ا  را اد بيمي

او قررار داشرتند بره بهتررين   هدير دربيركه در قيد حيات بلد ك ا ي را كه م تقيماً  دا دما ي پيامبر

 ظيرر بلد رد، شرجاعت و د يرر  ها  ساخت كه در دمام صفات ا  ا ي بيوجه د كيه كرد و اد آ ا  ا  ا 

بيش اد هر صفت خلب ديير آ ا  متبللر بلد، ديرا آ ها بلد د كه در جنگ بردر برا وجرلد  يارا  پيامبر

خنرد    هو سره برابرر خرلد را شك رت داد رد، و در غر وسرياهي مجهر   ،كمي عدد و امكا ات محدود

ها  اد همچنين دشمنا  دا د دا  م لح خلد را دار و مار كرد د و در جنگ يرمرلك و قادسره و... صرحنه

ها  اسرت اد ملقرف دالور  را به  مايش گذاشتند كه پي ا ي دراريخ را سرفيد  مرلده اسرت، اينهرا  مل ره

اين هر يرك اد يرارا  آ  حضررت وقتري بره دنهرايي در ماررض ابرتالء و جماي اصحاب پيامبر، عالوه بر 

 ا دادد، سرخن جافررآدمايش قرار گرفته، ملقفي گرفته كه ا  ا  را به فكر د يردرين ملجلد ب ر  مي

در مقابل كفار قريش وقتي خلاستند او را اعدام كنند، سرخن سراد برن  در دربار  جاشي، ملقف خباب

و مويرره برن  در هنيام يلرش اح اب براال  مدينره، كرالم رباري برن عرامر دهو ساد بن عبا مااذ

ها  . بنرابراين ا  را ها  است اد شرجاعت و دالور  اصرحاب پيرامبردر مقابل رستم و... مثال شابه

 ها  ديني داشته باشند. ب دل و درسل پيرو واقاي پيامبر  ي تند هر چند ااهر  آراسته به آرايه

گاه به علت كمي عدد شك رت ه ار  فر  م لما  هيچفرملده است كه   كر دوادده مپيامبر اكر

شرل د، بره ها  كفار ميدرين وجه قربا ي بر امهخلرد، امروده يك و  يم مليارد م لما  جها  به فجيع مي

ت ها  شا  هدف داخشل د، سردمينگردد، كلدكا  شا  به خاك و خل  ك يده ميد ا  شا  دجاود مي
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شلد، امرا ا  را  م رلما  چنرا  بره گيرد، ثروت شا  به داراج برده ميسياه كفر قرار مي  هرحما و داد بي

م رلما ا  د يرا   هبار خلد م رولل اسرت كره ا يرار آب اد آب دكرا   خرلرده اسرت. همرگي ذ تد ده

روهرا  متجراود ها  به خاك و خل  ك يده شد  اطفال و د را  م رلما  فل رطيني را بره دسرت  يصحنه

كنند، اما اد در  اين كه مبادا بر آ را  برچ رب دروري رت خلد دماشا مي اسرا يلي در صفحات دللي يل 

يابي گرردد كره هردف آ  دسرتيي مي مايند. هر ارا  م رلما  عراقري قربرا ي بر امرهبخلرد،  ب باد  مي

دا نرد و ري صردا  اد م رلما ا  برر مرردم د يرا مي  ه يروها  كفر بر  فت عرا  است و ايرن چير  را همر

بردا يم و در قطرار  آيد. آيا ا صاف است كه چنين م لما ا  ذ يل و درسليي را پيررو واقاري محمرد مي

 ساد و مويره بن ا يم؟!...

ايم و دا دما ي كه اين صرفت دشرت گي مفرط به د يا ذ يل شدهما م لما ا  به خاطر درسل  و د ب ته

د همچنا  خلار و ذ يل باقي خلاهيم ما د، دا اگر اهلل متاال بخلاهد مردا ري چرل  اد دك دك ما دور  يرد

رسرلل  گي و شجاعت در مقابل دمام ا رلاع باطرل قرد علرم كننرد.يارا  رسلل اهلل سر بر آور د و با مردا ه

  فرمايند:در ملرد مي اهلل

قائْ: َمَ قيَِّ  نحَ ا مئذ ؟ قاا:  ِقاا« ا شك َّالمْ ون تدَّعى عِآكْ كَا تدَّعى َّالكَِ إلى قصعتها»

بْ ونتْ ا مئذ  كثآلَ، َلكِكْ غثاءَ كغثاء َّلٌآْ، َلآِزعَ  َّلُِّ مَ صدَس عدَكْ َّلَهابَ مِكْ، َلآقذَِ  َّلُِّ »

 (17/4/383)«َ ُّ َّلدنآا َكلََّآَ َّلَ ت»ِقاا قائْ: ااسو ا َّلُِّ، َما َّل ََ؟ قاا: « ِر قِ بكْ َّل ََ

گا  برر اررف گل ه كره خلر ردهها  ديير بر شما هجلم آور د، هما د كه ملتدما ي خلاهد رسي)

 دهرد؟ پيرامبرسؤال كررد، بره خراطر كمري دارداد مرا چنرين حرا تي ر  مي آور د. ك يغذا هجلم مي

فرملد د: آ  رود داداد شما دياد است، و ي ما ند كف رو  سيل ود   داريد؛ اهلل متاال هيبرت شرما را اد 

اهلل! س رتي سادد. ك ي پرسريد: يرا رسرللها  شما س تي را م لط ميدارد و در قلبدا  برمي دل دشمنا

 .«شلد؟ فرملد د: اد محبت د يا و  فرت اد مر چيل ه در قللب ما پيدا مي

 

 بيني و اميدواريخوش. 6-2-4

ايا و ا تظرار بيني و اميدوار  برلد؛  يراه مثبرت بره قضرخلش پيامبر اكرم  هيكي اد صفات براد د

روشرن و درلأم برا سراادت، چي هرا  اسرت كره ا  را  را   هدوختن بره آينردملفقيت و كاميابي و چ رم

بين باشد كره در ورا  هرر قضريه دلا د   بت به قضايا خلشسادد؛ ا  ا  دما ي ميبين و اميدوار ميخلش
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 داشته باشد؛ بنرابراين بايرد در   لع شك و درديد روشن را ا تظار ك د، و در رسيد  به آ  هيچ  هآيند

ها ا  ا   هبه آينده اد يقين هم بين  بلده باشد، چل  يقين پيامبرخلش پيامبر  هجها  ك ي به ا داد

بيني او اد دييرا  دياددر است؛ در باشد، حتماً خلش  ديك بي تر بلد؛ و هر كس اد  ظر سيرت به پيامبر

در باشد به همرا  مير ا    ديك مؤمن به هر ا داده اد  ظر سيرت به پيامبر  هدلا يم كه بند هذا گفته مي

 فرملد:روشن دياددر است؛ پيامبر ماظم اسالم مي  هيقينش به آيند

عجبا ألمل َّلَؤمَ. إن ومله كُِ َآل. َلآس ََّك ألَد إال لَِؤمَ. إن وصابتُ وملَّء شمكل. ِكمان »

 (45/1295)«َّ لَُآلَّ لُ. َإن وصابتُ ضلَّء صبل. ِكان َآل

شلد. اين چي  غيرر اد مرؤمن بره ها  او به خيرش دمام ميبر امه  هآور است، هم)كار مؤمن شيفت

گردد؛ و آورد و به خيرش دمام ميك ي ديير مي ر  ي ت، اگر برايش امتياد  برسد، شكر اهلل را به جا مي

 شلد(كند و به خيرش دمام مياگر به او مصيبت و سختي برسد، صبر مي

 بيني دو  لع است: خلش

كرريم بره بيني كه مبتني بر واقايت، و همرراه برا درالش و مجاهرده اسرت، و اهلل متارال در قرآ خلش

 عبارات مختلفي اد آ  دابير  ملده و آ  را ستلده است، اد جمله:

آََََلَا تَهيُِ َّ ََلَا تَحْزَنُ َّ ََوَنْتُْْ َّلْأَعَِْ ْنَ إينْ كُِْتُْْ مُؤْميِي(1/3/139) 

 (ا دوهيين م ليد كه شما اگر مؤمن باشيد، بردريد س تى  كنيد و و)

بيني كه اد رو  دنبلي و بر اسا  اغلا  شيطا  است و خداو د متارال اد آ   هري كررده و در خلش

 آ  فرملده است:  هبار

ْحَآَاسُ َّلدُّنْآَا ََلَا اَغُل ن كُْْ بيالِ ُي َّلْغَلَُسُاَاوَاُّهَا َّلِ اسُ إين  ََعْدَ َّلِ ُي ََقٌّ ََِِا تَغُل ن كُْْ َّل(1/35/5) 

]ى دودگرذر[  گى د يراهقيامت[ حق است، پس ايرن د رد  هخدا ]دربار  هدرديد وعداى مردم! بى)

 (شيطا  فريبنده، شما را ]به كرم[ خدا مورور  كند شما را  فريبد و

... ى هَاءَ وَمْلُ َّلِ ُي ََغَل كُْْ بيالِ ُي َّلْغَلَُسََُغَل تْكُْْ َّلْأَمَانيرُّ ََت(1/57/14) 

 پايه[ شما را فريفت، درا فرمرا  خردا ]بره  رابلدى شرما[ در رسريد وبى دراد و آردوها ]ى دور و و)...

 (]شيطا [ فريبنده، شما را فريب داد

داد  و درسرا د  مرردم رتب را ها  ا بياءگيدرين ويژهفرمايد، يكي اد ب ر خداو د متاال مي

 است:
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ََسُوًُِا مُبَشِّلياََ ََمُِذيسيا...(1/4/165) 

 (دهنده بلد دبيم رسا  وپيامبرا ى كه مژده)

 فرمايد:شيطا  مي  هو در بار

َّلش آْطَانُ اَعيدُكُْْ َّلْفَقْلَ ََاَأْمُلُكُْْ بيالْفَحْشَاءي...(1/2/268) 

 (كندشما را به كار دشت امر مي درسا د، ور ميفق دستى واد دهي شيطا  شما را)

د يا ميدا  مبارده و درگير  است؛ در يك طرف اين ميدا  شيطا  و همكرارا  او قررار دار رد و در 

برپاشد  قيامرت ادامره دارد. مرا   هسل  ديير آ  پيامبرا  ا هي و رهروا  راستين شا ؛ اين مبارده دا  حظ

يافتن يأ  و  ااميرد  هها  مختلف كه احتمال رالارد متادد و در مناسبتدر م بينيم كه رسلل اكرممي

گليرد: برراء مي»كرد: روشن، يارا  خلد را د ليق به جهاد و مبارده مي  هرفت با  ليد رسيد  به آيندمي

ين افتاد؛ اد اها بر آ  كارگر  ميرو شديم كلنگيي روبهدر دما  حفر خند  در بخ ي اد خند  با صخره

شكله كرديم؛ پيامبر   ديك صخره آمرده كلنرگ را بره دسرت گرفرت و فرمرلد:  م كل   د رسلل اهلل

اهلل اكبر كليدها  فتح شام به مرن داده شرد، بره خردا »سيس ضربتي بر آ  وارد ساخت و فرملد: « ب م اهلل»

اد صرخره سريس ضرربت دوم را فررود آورد، بخ ري «  يرمها  سرخش را ميسلگند كه هم اينك كا 

اهلل اكبر سردمين فار  به من داده شد، به خدا سلگند كه اينك كرا  سرفيد مردا ن را »شك ت و فرملد: 

صرخره  ير  خررد شرد و آ  حضررت   هو ضربت سلم را وارد ساخت، بقي« ب م اهلل»باد فرملد: «  يرممي

هررا  صررناا را درواده اايررن جرراهلل اكبررر كليرردها  فررتح يمررن برره مررن داده شررد؛ برره خرردا ق ررم اد »فرمررلد: 

 (42/520)«بينممي

 (42/249)«گرفتاره املر را به فال  يك ميهمل اد عبداهلل بن بريده روايت است كه پيامبر»

بيني و به فال  يك گرفتن املر چي    ي ت كه ب لد آ  را با دلقين و دكرار و يرا برا دُور و دَر خلش

بيني و اميرد را بكرارد، ر خرلشذدلا د در دمين قلرب ا  را  برها كرد؛ ييا ه چي   كه ميوارد قلب ا  ا 

متمركر  شرده برلد بره ددود   اعتقاد و باور جادم است؛ به همين خاطر دمام ساي و دالش پيرامبر اكررم

يي كه در ايرن اسا  اد قللب مردم و جايي ين كرد  عقيده به خدا و آخرت، به گل هعقايد خرافي و بي

يي  بلد. وقتي ب رگا  مكه   د آ  حضرت آمرده خلاسرتند بره مجامله و مصا حه عرصه حاضر به هيچ  لع

اين صلرت با او مصا حه كنند كه مددي او مابلدهرا  اي را  را عبرادت كنرد و مرددي آ هرا خردا  او را 

؛ چل  قرار بلد مصا حه برر سرر « كم دينكم و  ي دين»بيرستند، پيامبر فرملد: اين كار هرگ  ممكن  ي ت 

 محه چنين چي   را بيذيرد. اصرحاب  دلا  ت برا  يك مي لعي عقيددي صلرت گيرد، و پيامبرملض
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آمد رد؛ وقتري پيرامبر يري كلدراه  ميرهذو يارا  پيامبر  ي  چنين دربيت شده بلد د كه در م را ل عقيرددي 

د د، و بره گا  قرريش بره داقيرب شرا  وارد حب ره شرحضرت جافر را به حب ه فرستاد و  ماينده اكرم

گليند كه خرالف عقايرد شرما اسرت، حضررت جافرر برا عي ي چي ها  مي  ه جاشي گفتند اينها در بار

گا  بر اين قرار گرفت كه حقيقت را بيليند، و  ل اين كه به  ابلد  شرا  مهاجرا  م لره  ملد، رأ  همه

 (42/142)دمام شلد.

و اميداوار   بينيخلش ا  راستين رسلل اهللدرين صفات پيروگلييم يكي اد مهمبنابراين وقتي مي

هرا  به رسيد  به  تايج كارها  خير و فاا يت است، منظلر اين است كه عقيده و باور دابع واقاي پيامبر

هر   هجادم دارد كه ثمر  هعقيد و درديد  ي ت. پيرو واقاي رسلل اهلل مثبتش، مت   ل و همراه با شك

بيند و هم در جها  ديير؛ به همين خاطر هيچ  يرو  خلد را هم در اين د يا مي  هدالش و فاا يت مخلصا 

 شلد. مي  و  هها  دند مخا فا  ما ع جهاد و مباردا املدارد، و عكساو را اد كار و دالش باد  مي

 ِبيقَ ْ   اُحيبُّهُْْ ََاُحيبُّ نَُُ وََيل َ  عََِى َّلَُْمؤْميِيآََ اَاوَاُّهَا َّل ذياََ آمَُِ َّ مََْ اَلْتَد  ميِْكُْْ عََْ وياِيُي ٌََِ ْفَ اَأْتير َّل ُُ

ي اُؤْتي اءُ َََّلِ مُُ وَعيز س  عََِى َّلْكَاِيلياََ اُجَاَيدَُنَ ِير وَبيآْي َّلِ ُي ََلَا اَخَاُِ نَ لَ ْمَََ لَائيْ  ََليكَ َِضُْْ َّلُِ  آمُي مَمَْ اَشمَ

 (1/5/54)َََّويعَ عَِيآَْ

آورد كره آ را  را ايما ! هر كس اد شما اد دينش برگرردد خردا بره دودى گروهرى را مري اى اهل)

 در برابرر كرافرا  سرسرخت و ا رد، ودر برابر مؤمنا  فرودن ؛آ ا  هم خدا را دوست دار د دوست دارد، و

ن فضرل درسند. ايرى  مييكنندهاد سرد ش هيچ سرد ش كنند، و د، هملاره در راه خدا جهاد مياقدردمند

 دا است( خدا ب يار عطاكننده و و ؛دهدخداست كه به هر كس بخلاهد مي

گي او در اين د يا، ملقت و  اپايدار است، و يقين دارد كه باد اد مر  دا د كه د دهمي دابع پيامبر

ن يقيني غير بيند. رسيد  به چنيدمام اعما ي را كه در اين د يا ا جام داده مي  هشلد و  تيجدوباره د ده مي

را قبلل  داشته باشرد و يرا قبرلل  برا  ك ي ديير ممكن  ي ت. ك ي كه محمد اد دابع واقاي پيامبر

روشرن و   هدلا رد اد طريرق دييرر بره آينردداشتن او به ايما  و باور قطاي دبديل   ده باشد، هرگر   مي

 و اميدوار باشد.بين ها  خلد مطمئن، و در  تيجه خلشرسيد  به  تايج درست فاا يت

ُي تَطََْئيَُّ َّلْقُُِ ب   (1/13/28 )َّل ذياََ آمَُِ َّ ََتَطََْئيَُّ قُُِ بُهُْْ بيذيكْلي َّلِ ُي وَلَا بيذيكْلي َّلُِ 

ها فقط بره يراد خردا گيرد، آگاه باشيد! دلهاي ا  به ياد خدا آرام ميدل ك ا ى كه ايما  آورد د و)

 گيرد(آرام مي
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 پارسايي و زهد .7-2-4

َِْهُْْ تُليادُ هياَِمََ َََّصْبيلْ نَفٌَْكَ مَعَ َّل ذياََ اَدْعُ نَ سَب هُْْ بيالْغَدََّسي َََّلْعَشيرِّ اُليادَُنَ ََهْهَُُ ََلَا تَعْدُ عَآَِْاكَ ع

 (1/18/28)انَ وَمْلُهُ ُِلُطًاَّلْحَآَاسي َّلدُّنْآَا ََلَا تُطيعْ مََْ وَغْفََِِْا قَِْبَُُ عََْ َيكْلينَا َََّت بَعَ ََ ََّهُ ََكَ

طلبند، خلا ند در حا ى كه هملاره خ نلدى او را ميشام، پروردگارشا  را مي با ك ا ى كه صبح و)

آ ا  ]به سرلى ثرودمنردا [  ادگى د يا ديدگا ت هديلر د د در طلب دينت و شكيبا دار، و خلد را پايدار و

اد هرلاى  ف رش  ايم وطويا ش[ اد ياد خلد غافرل كررده و راد ك ى كه د ش را ]به سبب كف بر يردد، و

 (روى است، اطاعت مكندياده كارش اسراف و پيروى كرده و

است؛ پيامبر همي ه يارا  خرلد  پيروا  راستين رسلل اهلل  هدهد و پارسايي يكي اد صفات براد د

حرد الدم بره د يرا ا  را  را اد  ها  ماد   يرد د، چل  گرايش بيش ادفرملد كه اسير ك شرا دلصيه مي

 فرملد د: كند. در حديثي كه بيهقي آ  را روايت كرده پيامبردا ره ا  ا يت خارج مي

 (26/7/338)«َطآئَ كْ سوس َّلداِاس َ »

 گناها  است( ههم  ه)محبت د يا، مقدم

در اكثرر ها  دياد  گفته شده و م رلما ا  بارد اد عصرر اول همرا  گل ره كره دهد حرف  هدر بار

دهد  ي  چي  ديير  ساختند كه با مفهلم   هدر پيش گرفتند، اد م أ را مفاهيم اسالمي راه افراط و دفريط 

اد راه ميا ه و ماتدل  ا د كه هما ند اصحاب پيامبرك ا ي بلده اسالمي آ  كامالً بييا ه است. ا بته همي ه

دهد ضد دمايرل اسرت، »گليد: جاماي دارد، او ميمنحرف   ده ا د. امام ابن ديميه در داريف دهد سخن 

ميلي به چي  ، دهد م روع آ  است كه كراهت، خ م و محبت ا  ا  دابع محبت، غضب، رضرا ياني بي

شرلد او هرم و خ م اهلل باشد، آ چه را خدا دوست دارد، بنده  ي  دوست بدارد و اد آ چه خردا راضري مي

ها  خرلد يي كه دابع خلاستهگين سادد، به گل هاو را  ي  خ مكند راضي شلد، و آ چه خدا را غضب مي

گي خرلد را كنرار  بلده، پيرو اوامر ملال  خلد باشد. ب يار  اد داهدا  چي ها  دياده برر مايحتراج د رده

كند دمايلي  دار د؛  ه خدا بره چنرين دهرد  امرر كررده گذار د و ي به آ چه خدا و پيامبر را راضي ميمي

رغبت به د يا در ميا  م رركا ، اهرل كتراب و اهرل ها  بيامبر او. به همين خاطر ما شاهد ا  ا است  ه پي

دهنرد و يرا بره باشيم. در ميا  اهل دهد ك ا ي ه تند كه اد رو  دنبلي به د يا ميلي   ا   ميبدعت  ي  مي
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لر  كه خدا و پيرامبر بره آ  طلبند و اد اين قبيل امخاطر در  اد  ي خند اطرافيا  خلد اد آ ها چي    مي

  (6/7/652)«ا د...دستلر   داده

دلجهي برداشت افراطي اد دهد باعث گرديد كه داداد  اد م لما ا ، با سرداد  شاار پارسايي و بي

به د يا، دست اد دالش و مبارده ك يده د يا را برا  رشد و درقي كفار رها كرده، و ميدا  را برا  داخت و 

درا د يرا و ديراده طلبري در د يرا  ه د، و برداشت دفريطي اد دهد سبب شداهشيطا ي دخليه  ملدداد  يروها  

يي بررا  گي خلد هريچ بر امرهگروهي اد م لما ا  را طلر  به خلد م ولل كند كه در دمام ساعت د ده

 آخرت  داشته باشند.

ا  جبرا   اپذير  را متحمل ب ريت اد اين دو برداشت غلط اد مفهلم دهد و پارسايي در د يا، ضرره

ها را آباد كند و هم بره آ را  ملفقيرت و كاميرابي در جهرا  شده است؛ امتي كه مأملر بلد هم د يا  ا  ا 

ساد د لط شاگردا  يي خ يد و دمينهديير را  ليد دهد، دست اد م ؤو يت اصلي خلد ك يده، يا به گلشه

 دد  د يا به آخرت غافل ما د.هلت د ياطلبي گرديده اد پلها شد، و يا غر  در ششيطا  بر سر لشت ا  ا 

يي بلد كه به بهترين وجه داادل ميا  دو پهلل  افراط و دفريط را حفظ به گل ه داا يم رسلل اكرم

دار آخررت را دارد، و اگرر ا  را  در ايرن جهرا  د يا حيثيت م رعره و ك رت كرد، در داا يم پيامبرمي

اد طرفي ا  را  را  دارد؛ ارشادات پيامبر، در جها  ديير حاصل خلبي بر  ميك ت خلبي  داشته باشد

و كاميرابي آخررت هريچ هرم  و  كند كه بايد غر  در آخرت بلده و ج  رضا  اهللملجلد  مارفي مي

 مايرد كره يرك  حظره اد  حظرات يي عيرار ميگي او را به گل رهغم ي  داشته باشد و اد جا ب ديير د ده

 بر امه سير    لد.اش بيهلده و بيگيد ده

 كنند:مفهلم دهد را چنين بيا  مي پيامبر اكرم

قاا َّلزَاوس ِر َّلدنآا لآٌت بتحلاْ َّلحالا َال إضاعَ َّلَاا َلكَ َّلزَاوس ِر َّلدنآا ون ال تك ن بَا »

  ونها وبقآمت ِر اداك وَثق مَا ِر ادا َّي َون تك ن ِر ث َّب َّلَصآبَ إََّ ونت وصبت بها وسغ  ِآها ل

 (9/4/300)«لك

پارسايي در د يا اين  ي ت كه حال ي را حرام كرده و يا ما ي را دلف  ماييد،  كن دهد در د يرا ايرن )

دا  ه ت  بي تر اد آ چه در يد اهلل است  باشد، و هرر وقرت بره است كه اعتماد شما به آ چه در دست خلد

 (ي تر اد دورشد  اد مصيبت باشددا  به ثلاب مصيبت بمصيبتي مبتال شديد، رغبت

 و شاگردا  مكتب اسالم باد اد پيامبر ب رگلار خلد اد دهد چنين شناختي داشتند:
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 فرمايد:مي روابن ديميه

 (10/1/10)«َّآلَلس ِر ضلسه تخاف ما تلك:  ََّل سع َّآلَلس ِر اِفع ماال تلك :َّلزَد»

ه باشد، و پرهي گار  عبرارت اسرت اد )دهد عبارت است اد درك آ چه به آخرت ا  ا   فاي  داشت

 درسيد آخرت شما را متضرر سادد(درك آ چه مي

 فرمايد:مي روسفيا  ثلر 

 (10/1/10)«َّلعباء لبس َال َّلغِآظ بأكْ لآس َّألمْ قصل َّلدنآا ِر َّلزَد»

 (فرا و پلشيد   با  )دهد در  يا عبارت است اد كلداه كرد  آردو،  ه خلرد  غذا  خ ن 

 :كند كه قل مي سريااد دبا  در ملرد حقيقت دهد  روو جنيد

 لْ ألنُ َوَّوه وَْ قِ ب مَ َوَلهها وصفآائُ عَ َََاَا وَلآائُ عَ َّلدنآا وِ  َهْ عز َّي إن»

 كمْ اح  ال ََّي آتاكْ بَا تفلَ َّ َال ِاتكْ ما عِى تأو َّ لكآال): تعالى ق لُ ِر َّلزَد: َقاا لهْ الضها

 (10/1/10«)َال اأوف مِها عِى مفق و بَ ه و َّلدنآا مَ افلح ال ِالزََّد (ِخ س مختاا

اش را اد شررآ  حمايرت  مرلده گا  برگ يرده)هر آ ينه اهلل ع وجل د يا را اد او ياء خلد گرفته، بنده

شلد كه اي ا  است و ]محبت د يا را[ اد قللب اهل محبت خلد بيرو  ك يده است، چرا كه او راضي  مي

اين بدا  خاطر است كه شما   اهلل دبارك و داا ي است: )گفت: دهد در اين گفتهبند د[ و مي]دل به د يا ب

ب رليد برآ چره خردا بره  شادما   ه و ،است داد  چي   غم بخلريد كه اد دستتا  به در رفتهدست  ه بر اد

بره هريچ هرد ( بنراءً دادارد مري . خرداو د هيچ شرخص متكبرر فخرفروشري را دوسرتاست دستتا  رسا ده

 خلرد(داد  هيچ چي  د يا دأسف  ميكند، و بر اد دستملجلد د يل  د خلش  مي

گي ا  ا  دارد؛ اسالم به د ده  هعميقي با فل ف  هدهد  كه در اسالم به آ  درغيب داده شده، رابط

دهرد كره هرم پيل رد مي يي براگي ا  ا  را به گل هها  مختلف د دهبخش ،حيث يك دين جامع و كامل

مرأملر برلد درا همرين قضريه را بره  ادل دا ابد فرا گيرد؛ پيامبر اكرم جلا ب شخصيت ا  ا ي را اد  ههم

آمد، اد يك طرف  عمل هم چنين شد، رسلل اهلل  هها شرو دهد، كه در صحنصلرت واضح به ا  ا 

و در ملاقرع مختلرف دسرادير  گي كرردسال با مردم د رده 23داد، اد طرفي قرآ  مجيد را به مردم داليم مي

  ملد.ب ت، و اد جا بي يارا  خلد را اد صفات منفي پاك اد  ميقرآ  را عمالً به كار مي

ا  ا  در مكتب اسالم بردر و باالدر اد دمام ملجلدات رو  دمين مارفي شده است؛ در قررآ  مجيرد 

ما د  ه مهتراب و ديير  ه آفتاب ميگي ا  ا  اد رو  دمين برچيده شلد، خلا يم رود  كه ب اط د دهمي
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كنند، پس ماللم است كه اينها همه به خاطر گي ميگا  و  ه دمين و ملجلدادي كه در اين كره د دهستاره

ا  ا  و در خدمت ا  ا  آفريده شده ا د؛ حاال ا  ا ، اين ملجلد محترم و ع ي   بايد دنها به دمين و متراع 

 ها و شهلات دودگذر اين جها  د دا ي  مايد.خلد را در چهارديلار  هل  اچي  و حقير د يا فكر كند و 

 ابر و باد و مه و خلرشيد و فلك در كارا د

 دا دل  ا ي به كف آر  و به غفلت  خلر 

يي كه ها  آ  بيش اد ا دادهدلا د اد  امتاين جها  برا  ا  ا  كلچك است چل  يك ا  ا   مي

هفتاد سال بي تر در ايرن د يرا  -، و هم محدود است چل  يك ا  ا  شصتبرايش مقدر شده استفاده كند

ميلي به د يا به اين مفهلم است كه دمايل به د يا و رغبت به رغبتي و بيما د، بنابراين دهد، پارسايي، بي مي

ا يرد دلگي و سر لشت ابد  دا  غافل  كنرد؛ شرما ميد ده  همال، منصب و ا قاب د يايي شما را اد خادم

  لي د:گي كنيد، در عين حال داهد و پارسا هم باشيد امام غ ا ي ميدر د يا ب يار عا ي د ده

 ممَ مِكمُ ِمر ومِآَان كمان َلقمد عِمُ َّلقِم  ِملَّغ َّلزَمد َإنَما َّلَاا ِقد َّلزَد َلآس»

 (16/1/33)«َّلزَاو

ر حين پادشاهي د )دهد،  ادار   ي ت، دهد اين است كه قلب اد محبت مال خا ي باشد؛ سليما 

 داهد بلد( 

اردشي كه دارد اهميت داده شلد، منافي دهرد   هواقايت اين است كه اگر به د يا و متاع آ  به ا داد

دهنرد، ه رتي جاويرد خرلد را در ها به د يا اردشي باالدر اد قيمت واقاي آ  ميديني  ي ت، اما اكثر ا  ا 

فروشند، اد ا دي ه و فكر خلد خلد را در بدل م تي پلل ميكنند، آبرو و ع ت مقابل د يا  فا ي سلدا مي

گي خلد را صرف ا دي يد  در گذر د، دمام  حظات د دهبه خاطر رسيد  به مقام و منصب چند روده مي

ساعات شب و رودشا  جا  برا  فكر كرد  در ملرد سر لشت خلد باقي   هكنند، در همبي ميلطدياده

رو رد، بره مي ايرن جراا رد و دصرادفا اد كنند كه ا يار دصادفا به د يا آمدهي ميگگذار د، طلر  د ده مي

ب رريت   هخلد، ملت خلد و باآلخره به همر  هخاطر مال د يا به خلد، خا ق خلد، اطرافيا  خلد، خا لاد

كنند... دهد  كه دين آ  را ستلده است، صفتي اسرت كره ا  را  را اد مصريبت گرفترار شرد  خيا ت مي

ها حتا داداد كثير  اد م رلما ا  ايرن اسرت دهد، متأسفا ه برداشت ب يار  اد ا  ا فرط به د يا  جات ميم

كننرد گردد، اد اين فرادرر باضري خيرال ميكه دين با د ليق  ملد  به دهد ما ع پي رفت و درقي ا  ا  مي

دارشرد   دار رد. در حرا ي كره سادد، به همين خاطر دمايلي بره دينگي عاد  ا  ا  را مختل ميدين د ده

هرا را بررا  مرا خلرق كررده و مرا را اد  امت  هخداو د متاال ما را آفريده است، ما را دوسرت دارد، همر
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اجتناب اد چي ها  مفيد  هي كرده است، پروردگار ب ر  دوست دارد كه ما دا دما ي در اين د يا ه تيم 

هرا  به رت بره رويم دروادهكنيم و وقتي اد اين د يرا مريگي آداد، باوقار، سربلند، باع ت و مطمئن د ده

 رو  ما گ لده شلد.

 رسد آدمي به جا  كه به ج  خدا  بيند

 ترربنير كه دا چه حد است مقام آدمي

 : گليدمي روامام غ ا ي

 (16/3/92)«ََّلحزن َّلهْ ت سث ِآها ََّللغبَ .ََّلبدن َّلقِ  سَََّ َّلدنآا ِر َّلزَد ِإن»

 (آوردبه بار ميحت  ملد  قلب و بد  است، چل  دمايل شديد به د يا غم و ا دوه )دهد در د يا را

اهلل را ما ع پي رفت خلد بدا رد و   هشدا  ا  است كه دين فرستاده  اين  هايت بدبختي و سياه رود

چنرين ها حترا دارداد ديراد  اد م رلما ا  به همين د يل اد آ  فاصله بييرد، كما اين كه ب ريار  اد ا  را 

 شل د.كنند و در  تيجه خ ر ا د يا واآلخره ميمي

شل د كه اف د  بر مال و... غيرره آ را  را طلبي غر  مي  دياد  اد م لما ا  به حد  در ديادهو عده

 فرمايد:كند چنا  چه خداو د متاال مياد پرداختن به ج م و روو شا   ي  غافل مي

ُوَلْهَاكُْْ َّلت كَاثُل(1/102/1) 

 دا [ غافل ساخت(طلبي شما را ]اد م ؤو يت اصلي)دياده

گا  و... مرضري كره كنندهطلبي در مال، ثرروت، شرهرت، دارداد پيرروا ، طرفردارا ، دلصريفدياده

بينيم متأسفا ه اكثريت قريب به ادفا  م لما ا  را خلار و ذ يل د يا و آخرت كرده است. بلي ك ا ي را مي

ا د، اما صرف به علت اين كره اگرر در كنرار بقيره م رلما ا  فاا يرت ر اسالم قايلكه به كار جماي به خاط

شلد و اگر دنها كاركننده ممكن است داداد ديراددر   رام شرا  را بيير رد، كنند، كارشا  دياد ماللم  مي

د دا نرد فرال  گرروه ا؛ و يا دارداد  اد م رلما ا  در حرا ي كره ميك نددست اد كار و فاا يت جماي مي

و ري چرل  گرروه و جماعرت دييرر  ،كننرد  خردا كرار ميم لما ا  مخلصا ه و دقيق در راه اعالء كملره

 گير د...سروصدا  بي تر  دارد و  ل افراد آ  مخلص و دقيق هم  باشند در كنار آ ا  قرار مي

گرفتند، ها  د يا به خلبي بهره مياصحاب خلد را طلر  دربيت  ملده بلد كه اد  امت رسلل اهلل

 ملد رد، ري   ميگي كررد  بر امرهكرد د، بررا  بهترر د ردهدر راه آباد  ملد  د يا شب و رود دالش مي

پرداختند، برا  گ ترش اسرالم بره دوردررين  قراط د يرا جهت كلداه كرد  دست دجاودگرا  به جهاد مي

داهرد بلد رد، يانري بره د يرا  ك يد د... و در عرين حرالكرد د، حق خلد را اد دها  شير بيرو  ميسفر مي
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؛ قلرلب شرا   يرذارده بلد رددلجهي  داشتند، چل  برا  محبت مال و متاع د يا جا  در قلب شرا  براقي 

را اسرير  مرلده بره دارش دد رد، اد او  ماالمال اد محبت اهلل و پيامبر شده بلد؛ وقتي م ركا  مكه خبيب

 بلد؟ گفت:مي پرسيد د آيا دوست داشتي كه امرود محمد به جا  دل

 (15/4/77)«قدمُ ِر اشاكها بش كَ افداِر ون وَ  ما َّلعظآْ ََّي ال»

شد   جات و من در علض اد ك ته ) ه ق م به خدا  ب ر  دوست  دارم كه خار  به پا  او بخلد

 (يابم

ي دمام داراير دبلك م لما ا  را به بذل مال د ليق كرد د، ابلبكر  هدر غ و وقتي پيامبر اكرم

 (42/618)ل خلد اهلل و رسلل او را گذاشتم.خلد را كه )چهاره ار درهم بلد( آورد و گفت برا  فامي

فرملد رد:  شرل د، رسرلل اهلليا دما ي كه م ركين در جنرگ بردر بره سرياه م رلما ا    ديرك مي

  گفرت: يرا آسما  و دمين است، عمير بن حمرام ا صرار  هپاخي يد به سل  جنتي كه پهنايش به ا دادبه»

فرملد د چره چير  درل را بره  آسما  و دمين است )بح بح( پيامبر  هرسلل اهلل جنتي كه پهنايش به ا داد

گفتن اين كلمه واداشت؟ گفت ق م به اهلل چي   ج  اميد رسيد  به آ  جنت  ي ت، حضرت فرملد دل اد 

 ع به خلرد  كرد، سيس گفت: باشي، آ ياه چند دا ه خرما اد جيب خلد درآورده شرواهل آ  جنت مي

 قماتِهْ ثمْ َّلتَل مَ معُ كان بَا سمى ثْ قاا ط اَِ لحآاس َّنها َذه تَلَّتر آكْ َتى َآآت َّنا لئَ»

 (5/19/390)«قتْ َتى

گي طلال ي خلاهد بلد، آ يراه خرمرا  كره در )اگر من د ده بما م دا خرما  خلد را دمام كنم د ده

 (به شهادت رسيددا  دستش بلد دور ا داخت، مبارده كرد

امتحا  و آدمايش است و اگر ا  ا  اد امتحرا ي كره   هگي صحندا  تند كه د دهاين ب رگلارا  مي

ما رد. چره اردش د يرا براقي  مييي برا  ما د  در د يا و اسرتفاده اد متراع بريداده مطمئن باشد، ديير بها ه

رفتن به جنت را بدهد؟... مرا كره د يرا را دوسرت برا  شخصي  ليد  در اد آ  است كه پيامبرد يلي قل 

طلبري و دلا يم قلب خلد را اد متاع د يا جدا كنيم، علتش اين اسرت كره اد يرك طررف اف و داريم و  مي

گي ما شده و اد سل  ديير سنييني بار گناهرا  قردرت و جررأت فكرر كررد  بره د ياگرايي، هدف د ده

 مر  و آخرت را اد ما گرفته است.
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 حق جويي .8-2-4

  (38/1/799)«حق ياني: راست درست، ضد باطل، ثابت و واجب، و كار  كه ا بته واقع شلد»

بريم بر اسا  حقايقي بنا يافته كره در قررآ  كرريم بره  رام سرنن ا هري جها ي كه ما در آ  به سر مي

 )قلا ين دويير  اپذير پروردگار( ياد شده است.

 َي تَبْدياًِاوُِ ََ َّلِ ُي َّل تير ق  (1/48/23)دْ َََِتْ ميَْ قَبُْْ ََلََْ تَجيدَ ليٌُِ َي َّلُِ 

هرگر  برراى روش خردا  قطاى مقر ر كرده است كه اد پيش جارى بلده است، و خدا روشى ثابت و

 .دبديلى  خلاهى يافت دويير و

حرق و باطرل احاطره شلد كره برا جرلا بي اد ها  رو به رو ميگي خلد با پديدها  ا  در جريا  د ده

خلرد كه داامل با آ  اد يك بُاد حق يي بر ميا د؛ يا به ديير سخن ا  ا  هر رود و هر  حظه به قضيهشده

گردد و اد جلا بي باطل است و عاقبتي  اميمل  دارد. و همرين مثبت منتهي مي  هو درست است و به  تيج

ها دوييرر  وارد سرادد؛ بنراءً د دا در حقيقت پديردها  ا  هرچند اد  ظر علمي پي رفت كند قادر  خلاهد ش

يي رو به رو گرديد، سراي كنرد حقيقرت آ  را يكي اد صفات مثبت ا  ا  اين است كه هر وقت با پديده

بدا د، و چل  حقيقت امر  برايش روشن گرديد بدو  دالل آ  را بيذيرد. به طرلر مثرال در عرا م ه رتي 

يرفتن آ  واجب، حاال اگرر ك ري اد وجرلد خلرشريد منكرر شرلد وجلد خلرشيد در رود حق است و پذ

يي كره هرر  تلا  ته است دويير  در حقيقت وارد كند فقط خلد را گمراه ساخته است، ما نرد مررغ اف را ه

دلا رد. و در كند كه شكار  هرم او را ديرده  ميبندد و خيال ميبيند چ م خلد را ميوقت شكار  را مي

اشخاصي ه تند كه استاداد و دلا  ا جام يك كار و پذيرفتن يك امرر را دار رد، بنراءً  هاعا م طبايع ا  ا 

راه درست داامل با اين افراد قبلل حقيقت امر آ ا  است و همچنين ك ا ي ه تند كه استاداد ا جام باضي 

تش برخلرد كارها و پذيرفتن برخي املر را  دار د، حق اين است كه با هركس و هر پديده به مي ا  حقيق

 مرلده و بره پيرامبرا  خرلد  حقيقرت اشرارهبره ايرن  ، در ملارد مختلفشلد. خداو د متاال در قرآ  كريم

شد كه چررا مرردم دنگ ميدل ر وجلد  دارد. وقتي پيامبر اكرمگليد راهي ج  پذيرفتن حقيقت املمي

تاد  آيرادي پيرامبرش را متلجره آور د خداو د متاال برا فررو فرسركنند و ايما   ميدعلت او را قبلل  مي

 كرد.حقيقت امر آ ا  مي
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ََإيل ا مََْ سََيَْ سَبُّكَ ََليذَليكَ َََِقَهُْْ ََتََ متْ  ََلَ ْ شَاءَ سَبُّكَ لَجَعََْ َّلِ اسَ وُم ًَ ََََّيدَسً ََلَا اَزََّلُ نَ مُخْتَِيفيآ

ََُ سَبِّكَ لَأَمَِْأَن  هَهَِ َْ ميَْ َّلْجيِ َي   (1/11/119)َََّلِ اسي وَهََْعيآََكََِي

امت واحدى قررار  خلاست يقيناً دمام مردم را ]اد روى اجبار، در م ير هدايت[اگر پروردگارت مي)

مير ك ا ى كه پروردگارت به ا د. داد، ]و ى  خلاست به همين سبب[ هملاره ]در امر دين[ در اختالفمي

فرما  حتمي پروردگارت دحقق يافت كره هما را  يده است. وبه همين سبب آ ا  را آفر آ ا  رحم كرده و

 (عناد را برگ يد د[ پر خلاهم كرد ا س ]كه راه كفر و دود  را اد همه جن و

دستلر داد دا ك تي درست كند و ك ا ي را كه دا آ  وقت ايما  آورده بلد رد داخرل  و به  لو

 آورد:ميك تي كند، چل  حقيقت امر اين است كه ديير ك ي ايما   

ََا كَانُ َّ اَفْعَُِ ن  (1/11/36)ََوََُيرَ إيلَى نُ ح  وَن ُُ لََْ اُؤْميََ ميَْ قَ ْميكَ إيل ا مََْ قَدْ آمَََ ََِِا تَبْتَئيسْ بَي

ا رد، هرگر  ك رى ايمرا  كنرل [ ايمرا  آورده به  لو وحى شد كه اد قلم دل ج  ك را ى كره ]درا و)

 (داد د، ا دوهيين مباشهايى كه هملاره ]بر ضد حق[ ا جام ميبنابراين اد كار ،آورد د خلاه

اد  برلد، حترا قبرل رسلل اكرم  هها  برج تگيحق جل ، حق طلبي و حق پذير  يكي اد ويژه

خلريم كه آ  حضرت قبل اد دا  تن حقيقت يرك به ملارد دياد  بر مي  بلت. ما در سيرت رسلل اهلل

محريط   هخلاست هما ند دييرا  درابع هنجارهرا  پذيرفتره شردكرد، و  ميامر اد پذيرفتن آ  امتناع مي

آاليش با فطرت پاك و بي پ نديد. رسلل اكرمم خلد را  ميباشد؛ به همين د يل ب يار  اد كارها  قل

شرد جا ا جام ميبينيم كه دقيقاً به اعمال شاي ته و حقي كه در آ كرد و ميخلد اعمال مردم را بررسي مي

 ك يد.ج ت، و ي اد اعمال دشت و  احق خلد را به كنار ميركت ميش

هرگ  پيش بتي سرخم  كرد، شراب  نلشيد، به مجا س  هل و  اب آ ا  شرركت  نمرلد، در  پيامبر

دار ، شجاعت، ع ت  فرس و دفراع اد گي، صداقت، اما تها   احق آ ا  سهم  يرفت؛ اما مردا هجنگ

عرب آ  دما  بلد، در وجلد آ  حضررت بره حرد اعلري آ  قرلت   هج تمظللما  كه اد خصلصيات بر

كند و بيرا ير دقرت ا تخراب رسرلل گرفته بلد. در اين رابطه به دو حادثه كه محمد ابلدهره آ  را  قل مي

 كنيم.است اشاره مي اهلل

دار   رد. كار  هبي ت سال داشت، اما وارد صحن با آ  كه در اين دما  رسلل خدا» برد فجار:  -

داد كره در جنيري بره و  ايرن اجراده را  مري ادال ه  بلد و فطرت سا م پيامبرديرا اين جنگ، جنيي ع

ها اد سل  طرفين شك ته شده است و هر دو طرف درگير در آ  گناهكار د مبتني بر دبهكار  كه حرمت
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خلد پرورده است، شركت جليد. چيل ه اين شخصيت پاك و مطهر  كه خداو د او را به عنايت خاص 

و رخرداد  [ها  حرام واقع شده برلددر يكي اد ماه]اد  ظر علت، دما   شلد كهكاردار  مي  هصحنوارد 

 (18/1/267)«گناه آ لد بلد؟

م اهده اين پيما  رسلل خدا را شادما  ساخت، و  حترا در دورا  اهرلر اسرالم »حلف ا فضلل:  -

عبرداهلل برن   همرن در خا ر»فرمايرد: جرا كره ميگرذارد، آ جرا مياعالم فرملد كه اين پيما  را به ملرد ا

دادم. آ ا  بر اين شدم، پاسخ ميجدعا  شاهد پيما ي بلدم كه اگر در دورا  اسالم  ي  به آ  فراخلا ده مي

 (18/1/271)«.هم لگند شد د كه حقل  هر ك ي را به صاحب آ  برگردا ند

گي آ  حضرت به وقلع پيلست وارد سا هقلل ابلدهره در بي تدر حادثه اول كه بنا به  رسلل اهلل

جنگ رفتند امرا  ره   هجنگ   د د هرچند عملها  شا  در جنگ شركت داشتند و رود چهارم به صحن

داشرتند )اد كاكاهرا  خرلد برا  شركت در جنگ بلكه به قلل خلد شا ،  ي ه را اد عملها  شا  براد مي

 كرد د.دوم كه در هما  سال ر  داد، سهم داشتند و به آ  افتخار مي  هكرد د( و ي در حادثدفاع مي

اد طرف پروردگار متاال مأملر رسا د  پيرام ا هري بره مرردم و دعرلت  باد اد اين كه رسلل اكرم

هرا و هما نرد دعرلديرا  گروه ين كارش دعرلت بره حرق برلد، پيرامبردراي ا  به دين اسالم شد، عمده

كرد مردم را با خدعره و  ير رگ و يرا برا دور و در مجبرلر بره پرذيرش اسرالم و ي  ميمذاهب مختلف سا

 پيرو  اد خلد كند، حتا دما ي كه حركتش به قل  درين  يرو  منطقه دبديل شده بلد. 

كرد حقا يت پيام خلد را به مخاطبا ش ثابت كند درا آ هرا پيامبر اسالم اد هما  رودها  اول ساي مي

آداد د ليم حق شل د؛ وقتي ب رگا  قريش   د آ  حضرت آمده و اد او خلاستند   هو ارادخلد به اختيار 

ها  آ ا  را عبادت كند، به اين صلرت با آ ها صلح كند كه مددي آ ها مابلد او را بيرستند و مددي او بت

طر صرلح و ميلري و صررف بره خرامن اصرار   دارم كه شما برا بي لكْ واِكْ َ لر واَبه آ ها گفت: 

آشتي و خلش كرد  من بياييد و مددي مابلد مرا عبادت كنيد، پيام من اين است كه عبادت اهلل حق است 

باشد و سرفرود آورد  در مقابرل او و د رليم و او ييا ه ذادي است كه به حق س اوار عبادت و پرستش مي

خته شده اد سنگ و چرلب حقيقتري ها  ساشد  به دسادير او مانا دارد. اما در پ ت عبادت و پرستش بت

 كنم.خلش كرد  شما داهد ب يارم كه آ ها را عبادت ميوجلد  دارد كه من به خاطر دل

  لي كرد كه هما ند او فقط و فقط طا رب   هاش شروع به دربياد آغادين رودها  پيامبر  پيامبر

دلا ند است كه حتا دشمنا  اسالم  ميو دابع حق باشند، اين صفت در وجلد شاگردا  پيامبر آ قدر  مايا  

آخررين  بلد چل  خداو د متاال اراده كرده برلد كره رسرا ت محمرداد آ  چ م بيلشند. بايد چنين مي
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شرد كره بره مانرا  رسا ت باشد و دا قيامت در جها  باقي بما د، بايد اين رسا ت دلسط ك ا ي منت رر مي

دلا رد قابل حق چي   ج  باطل وجلد  دارد و باطرل  ميبلد د، چل  در مواقاي كلمه متم ك به حق مي

 استمرار يابد.

ُقُْْ هَاءَ َّلْحَقُّ ََمَا اُبْديئُ َّلْبَاطيُْ ََمَا اُعيآد(1/34/49 ) 

دلا رد ]چير ى كره اد برين رفتره[  ره مي دلا د چي ى را به وجلد آورد، وباطل  ه مي بيل: حق آمد و

 .برگردا د

ََُّهَََقَ َّلْبَاطيُْ إين  َّلْبَاطيَْ كَانَ هََُ قًا ََقُْْ هَاءَ َّلْحَق(1/17/81)  

 (درديد باطل  ابلد شد ى استبى، باطل  ابلد شد بيل: حق آمد و و)

دا هنلد باقي است و دا قيامرت پرا برجرا خلاهرد ما رد،  كه دين اسالم و رسا ت حضرت محمد اين

ها  كرد رد هرچنرد در م رير حرق مصريبتول  ميد يلش اين است كه او ين حامال  اين دين اد حق عد

يي است كره همي ره حضلر مجملعه  هشد؛ و بقا و استمرار دين اسالم  ي   تيجدياد  بر آ ا  دحميل مي

 فرمايند:مي پليند؛ رسلل اهللجليند و ميدر جها  حضلر دار د و حق را مي

َ َممالفهْ َتممى اممأتر ومممل َّلحممق ظمماَلاَ ال اضمملَْ ممم رال تممزَّا طائفممَ مممَ ومتممر عِمم...»

 باب ِر وََّ  َّلجهاو (17/2/313)«َّي

خلا نرد، د نرد و بره سرل  آ  فررا ميهمي ه گروهي اد امتم در جها  ه تند كه به حق چنرگ مي)

اهلل فررا رسرد   هدلا رد، درا وعردك ي كه با آ ها اد در مخا فت وارد شلد، ضرر  بره آ هرا رسرا يده  مي

 ([قيامت شلد]

ك ري اسرت كره همي ره در ج رتجل  حرق باشرد و هرر گراه برا  يرو واقاي رسلل خدابنابراين پ

رديرد خرلد را در يي رو به رو شد ساي كند حقيقت آ  را بدا د و چل  حقيقت بررايش آشركار گقضيه

يي دارد، ا  ا  حق جل بايرد اوالً اهلل را برا همره قردرت و م ير آ  قرار دهد؛ اين مبحث جلا ب گ ترده

ضاف،  ادلا ي و محدوديتش قبلل كند سيس ملجلدات و مخللقرات اهلل را   هلد را با همعظمتش و خ

ه تند بيذيرد و با در  ظر گرفتن حقيقت با آ ها داامرل  مايرد، روشرني را بره حيرث روشرني  كه آ  گل ه

بدا د و قبلل كند و داريكي را به عنلا  داريكي و المت، شب را شب بدا د و رود را رود، كافر را كافر 

مؤمن را مؤمن، و با هريك هما يل ه كه حق است ماامله كند، حالل را پاك بدا د و اد آ  استفاده كند 

و حرام را به حيث  جس و پليد قبلل داشته باشد و اد آ  اجتناب  مايد، يقين داشته باشد كه حرقَّ راسرتي 
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و د وير اين اسرت كره بره  اكرامي و شلد و حقَّ دروغ و صداقت اين است كه به فالو و رستيار  منتج 

 هالكت منجر گردد و... 

دلا رد در پردرل آ  بره بلنرددرين قرآ  كريم در اين ملرد آيات صريحي دارد كه مؤمن به قرآ  مي

 مرادب اطمينا  و آرامش برسد. اد جمله:

آََََلَا تَهيُِ َّ ََلَا تَحْزَنُ َّ ََوَنْتُْْ َّلْأَعَِْ ْنَ إينْ كُِْتُْْ مُؤْميِي(1/3/139) 

 حرلادث و ]اد پريش آمردها و در جهراد برا دشرمن[ س رتى  كنيرد و هراىِ حرق و]در ا جام فرما  و

 .رسد[ ا دوهيين م ليد كه شما اگر مؤمن باشيد، بردريدهايى كه به شما ميسختى

ْميِيآََثُْ  نَُِجِّر سُوََُِِا َََّل ذياََ آمَُِ َّ كَذَليكَ ََقًّا عََِآَِْا نُِْجي َّلَُْؤ/(10/103) 

گل ره برر  رها يم، همينا د ]رود   ول عذاب[ ميك ا ى را كه ايما  آورده گاه پيامبرا  خلد و آ 

 .ما الدم است كه مؤمنا  را  جات دهيم

َََََّل ذياََ هَاََدََُّ ِيآَِا لََِهْدياَِ هُْْ وُبََُِِا ََإين  َّلِ َُ لَََعَ َّلَُْحٌْيِيآ(1/29/69) 

هراى خرلد ]راه درديد آ ا  را به راه ى كه براى ]به دست آورد  خ نلدى[ ما كلشيد د، بىك ا و)

 (يقيناً خدا با  يكلكارا  است و ،كنيممقام قرب[ راهنمايى مي رشد، ساادت، كمال، كرامت، به ت و

ََُّْْ َََّْل ذياََ ََّْتَدَََّْ هََّوََُْْ َُدًى ََآتَاَُْْ تَق(1/47/17) 

دقلاي را  را بره آ را  عطرا  پرهي كرارى و ا د خدا بر هدايت ا  افر وده وهدايت يافته ك ا ى كه و)

 (كرده است

ََلَا اُفِْي ُ َّلٌ اَيلُ ََآْثُ وَتَى(1/20/69) 

 (شلدجادوگر هر جا درآيد، پيرود  مي و)

ََإين هُْْ لَآَصُدَُّنَهُْْ عََْ َّلٌ بيآْي ََاَحٌَْبُ نَ *  اََََمََْ اَعْشُ عََْ َيكْلي َّلل ََََْي نُقَآِّضْ لَُُ شَآْطَانًا َِهُ َ لَُُ قَلي

 (1/43/36-37)وَن هُْْ مُهْتَدَُنَ

حجرراب برراطن ب  ررد، شرريطا ى بررر او  هررر كررس خررلد را اد يرراد ]خررداى[ رحمررا  برره كررلرد ى و و)

اد راه خردا براد ها چنين ك ا ى را درديد شيطا بى و*  دم ادش باشد مالدم و شيطا  آ  كه گماريممي

 (گا  واقاى آ ا ندهكنند راه يافتدار د، در حا ى كه ]با اين گمراهى سخت[ گما  ميمي
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 سلوك اجتماعي يهدر عرص. 3-4
دلا رد، بنرابراين هرر گي كررده  مي دهمد ي ا طبع است، ياني ج  در دامن اجتماع د گليند ا  ا مي

ق مت داامل ا  ا  برا همنلعرا  او مقررادري واضرح و روشرن شلد اگر در ميقا ل ي كه برا  ا  ا  وضع 

برا  ب ريت عرضه گرديد  ؛ دين اسالم كه داا يم آ  دلسط محمد داشته باشد  اقص و  اكارآمد است

؛  هرذا دا به حال شراهد آ  برلده اسرت درين قا ل ي است كه ب ر اد بدو پيدايش خلد در رو  دمينكامل

گي ا  ا ي و دلأم با صلح و امنيرت كه شريات اسالمي حدود و مردها  د دهكامالً ماقلل و منطقي است 

   ب ر  عرضه كند.را به جاماه

دربيت در بُارد روابرط اجتمراعي را اد هما  رودها  اول باثت شا  آثار  ما در داليمات رسلل اهلل

خلد ك ا ي را كره  دها  پيامبر در آغادين رو كنيم. مير غير اد اين است كه آ  حضرتم اهده مي

دلا د پيامي ج  اين داشته باشد كه جلَّ كرد؟ آيا اين كار ميآورد د اد اف ا  ملد  دعلت منع ميايما  مي

و  خ رتين م رلما ا     پذيرش دعلت جديد   ده بلد؟ مير  ه چنين است كره پيرامبرمكه هنلد آماده

ادامره دهنرد؟... ايرن  در مكره شلدير سرشته ميدي گي خلد را برا  مددي دا مكا يد ده مجبلر بلد د كه

گي كند، هم به دعلت بيردادد هم در داخل مكه د ده شد رسلل اهللهمه علل و اسبابي بلد كه باعث مي

دعلت برا  مددي خلددار  كند، دا اين كه اجتماع مكه برا  پذيرش دعلت  لپا  پيامبر   و هم اد اف ا

ديراد شرد د  رهآ  شره وقتي وضايت مكه دويير  ملد و دارداد م رلما ا  در بينيم كآماده شلد؛ و عمالً مي

 دعلت خلد را علني كرد. رسلل اهلل

گا  بره اسرالم، در ق رمت دنظريم هم ما  با دياد شد  گرويده شليم كه پيامبرباداً هم متلجه مي

  را ارا ره يم رهنملد دهنردهكرد و داا ها  جديد  را اد طرف اهلل متاال دريافت ميروابط اجتماعي پيام

 ملد و طبااً وقتي هجرت اد مكه به مدينه صلرت گرفت و اسالم در آ  محيط دارا  پايياهي م تقل مي

يي به دنظيم روابط اجتماعي م لما ا  پرداخرت كره به صلرت ب يار وسيع و گ ترده گرديد، رسلل اهلل

  م رلما ا  و يي كره رابطرهآ  ادامه يافرت بره گل رهاد م ا ل ب يار ج  ي آغاد شده و دا بلنددرين سطح 

  يهرلد  سراكن در مدينره را  ير  در گا هحكلمت  رل پرا  مدينره برا كفرار برلمي آ  شرهر و قبايرل سره

 برگرفت...
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خلد داليمادي را  هادينه ساخت كه به صرلرت   او يه گي پيروا در بُاد اجتماعي د ده رسلل اهلل

كن ساخته و بردرين فضايل را به ارموا  آورد كه ا ده اد دورا  جاهليت را ري هجام   لاقص بهكلي همه

 كنيم.درين آ  اشاره ميما در مباحث باد  به عمده

 

 تقاصد. 1-3-4

راستي و درستي در گفتار و كردار است؛ صداقت و راستي  اد صفات پيروا  رسلل اهلل ديير يكي

كند، هما  گل ه كه كرذب و در افتاد  در گناها  حفاات مي حكم ا  ا  م لما  را اد تهمچل  دژ  م

 فرملد د: كه رسلل اهلل گ ايد چنا ها  ب يار  اد ا حرافات مهلك را به رو  ا  ا  ميكجي درواده

إن َّلصدق اهدا إلى َّلبل، َإن َّلبل اهدا إلى َّلجَِ، َإن َّللهْ لآصدق َتمى اكم ن صمداقاً، َإن »

آكمذب، َتمى اكتم  عِمد َّي َإن َّلفجم س اهمدا إلمى َّلِماس، َإن َّللهمْ لَّلكذب اهدا إلى َّلفج س، 

 (24/4/2130)«كذَّباً

ها به ت اسرت. و شرخص كند و سرا جام  يكيهرآينه صد  و راستي ا  ا  را به  يكي هدايت مي)

. و هرر آينره دروغ ا  را  را بره ف رق و رسردصديق مي  هگيرد دا به درجراستي و درستي را در پيش مي

سادد دا ايرن كره در خلد مي  هگردد. و شخصي دروغ را پي ك ا د و فجلر منتهي به دود  ميفجلر مي

 (گردددروغيليا  مكتلب مي  ه  د اهلل در دمر

 گليد: عروه پ ر دبير پ ر علام فقيه مدينه در اين باره مي

اعَْ َّلحٌَِ ِاعِْ ون لها عِده ََّ سوات َّللهْ اعَْ َّلٌآئَ ِاعِْ ون لها عِده وَ َّت. َ إََّ سواتُ َّ»

 (36/22/183)«وَ َّت

شلد، بدا  كه شخص مذبلر به گناها  دييرر   ير  آ رلده بيني شخصي مردكب گناهي ميوقتي مي

 دهد، بدا  كه او اعمال خلب ديير   ي  دارد.يي كار  يكي ا جام مياست. و اگر ديد  بنده

ت كه وقتري كرار  يكري را ا جرام دهرد، دلفيرق ا جرام ياني قا ل  و سنت ا هي در ملرد ا  ا  اين اس

ده يابد؛ و اگر عمل دشتي را مردكرب شرد، بره كارهرا  بَرد دييرر  ير  ك ريكارها   يك ديير را  ي  مي

شلد. اما دروغ كه ضد و مقابل صد  است، دمينه ساد ا حرافات ب يار عظيمي است. استاد محمد احمد مي

صدها عيب   هدرپي آمد  گناها ، دروغ را سرسل لعياض در ملرد پي كالم فضيل بن  ها راشد در ادام

 دا د.و گناه ديير مي
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ان و گما  را برر رو  خرلد   هخلاهد اد غيبت سا م بما د، دروادك ي كه مي»گفته بلد:  روفضيل

د شلد، و ك ري كره دج رس  كنرد اببندد، ديرا ك ي كه اد گما  بد اجتناب كند، اد دج س در اما  مي

به اين خاطر سرخنش  روشكي  ي ت كه فضيل»دهد: استاد راشد ادامه مي اين جادر « كندغيبت دور  مي

را ادامه  داد دا خلد دا  با ديركي و ذكاوت خلد عيلب ديير را حد  ب  يرد، چرل  عيرلبي كره متلجره 

عيبري كره برخري دييرا رد. آخررين   هشلد باضي مقدمه باضي ديير و برخي مؤخرشخصيت ا  ا  مي

شرلد، ديررا عيرلب دييرر مي  هخلد سر سل رل  هفضيل ذكر كرده است غيبت است؛ همين غيبت به  لب

كند، دد  ا  ا  را وادار به دروغ ب تن ميگردد و دهمتغيبت منجر به ح د شده و ح د باعث دهمت مي

 (2/43)«خلاهد ما دو ك ي كه دروغ خلد را دلجيه كند اد آ لده شد  به صدها عيب ديير در اما   

گرذارد پرا  كند و  ميحاال صد  به دنهايي اكثر امراض روا ي و عيلب شخصيتي ا  ا  را مهار مي

 ك يده شلد.   ب ر هاا  ا  به ماصيت

ا د و صد  را به حيث يكي اد صفات كمرا ي ا  را  برشرمرده -اعم اد قرآ  و حديث-داا يم اسالم 

خلرد كه آ  حضررت عمرالً يرارا  خرلد را بره د دياد  به چ م ميملار عملي رسلل اكرم  هدر سير

در م را ل ب ريار  دادداشت؛ حتا پيامبر اجاده  ميدرغيب  ملده اد دروغ باد ميصداقت و راستي د ليق و 

 خلرد و ري ه صد  را  اديده ا يار د. 

قَاعيدَ ِيى بَآْتيَِا َِقَالَتْ ََا تَعَااَ وُعْطيآكَ.  مًا ََسَوُ اُ َّلِ ُيمِّى اَ ْعََْ عَبْدي َّلِ ُي بَْي عَاميل  وَن ُُ قَااَ وَعَتِْيى وُ»

وَمَا إين مكي لَم ْ لَمْْ » قَالَتْ وُعْطيآُي تََْلًَّ. َِقَااَ لَهَا سَوُ اُ َّلِ ُي؟ «ََمَا وَسَوْتي وَنْ تُعْطيآُي» َِقَااَ لَهَا سَوُ اُ َّلِ ُي

 (17/5/265)«آْكي كيذْبَََا كُتيبَتْ عََِتُعْطيآُي شَآْئً

ما    ته بلد، مادرم مرا صدا كرده گفرت   هدر خا  گليد رود  رسلل اهللمي عبداهلل بن عامر

خلاسرتم خرلاهي بررايش چره بردهي؟ مرادرم گفرت: مي: ميفرملد بيا دا برايت چي   بدهم. رسلل اهلل

اعما رت يرك دروغ ثبرت   ه  در  امرداداگر برايش چي    مري فرملد برايش خرما بدهم. رسلل اهلل

 .شدمي

شرلد، در حرا ي كره آيد، اذها  متلجره صرد  در گفترار ميماملالً وقتي سخن اد صد  به ميا  مي

منظرلر اد »گليرد: ضرمن شررو مقرام صرد  مي رودر اد آ  است. امام ابن قريممفهلم صد  ب يار گ ترده

گنردم برر   هنرا  راسرت و برابرر باشرد كره خلشرصد  در اقلال اين است كه دبا  ا  ا  برر گفترارش چ

اش برابر است. و منظلر اد صد  در اعمال اين است كه افاال ا  ا  چنا  برر اوامرر خردا و پيرامبرش ساقه
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اش مير ا  اسرت. و صرد  در احرلال ايرن اسرت كره اعمرال قلرب و مي ا  باشد كه سر ا  ا  بر رو  دنره

هرا و اسرتادادها  خرلد را در راه رسريد  بره و ا  را  دمرام ا رژ  ها  ا  ا  بر اخالص استلار باشدا دام

گرردد كره برا صرد  در مقابرل خردا حاضرر ك را ي مي  هكمال صرف كند، در اين حا ت بنده اد جملر

در اسرت. بره شل د. و هر ا داده املر فل  در شخص كمال پيدا كند، به هما  مي ا  صرديقيت او كامرلمي

 (33/2/629)«در صديقيت به اوج كمال رسيده بلد صديقهمين خاطر مقام ابلبكر 

ها متلجه آ   ي رتند ايرن اسرت كره برر ب يار مهمي كه در اين دمينه وجلد دارد و اكثر ا  ا   ه كت

صفات خلب و بد ا  ا ،  تايج غيبي مردب است، و هيچ  يرو  در عرا م اراهر  ي رت كره بتلا رد اد كرار 

خرلب كرار  يرك را بييررد. صرد  يكري اد   هيرا جلرل   تيجر خرلب بره دسرت دهرد و  هدشت  تيج

درين اعمال  يك ا  ا  است كه حتماً  تايج خرلبي را درين صفات خلب و صداقت يكي اد ب ر ب ر 

 شلد.ها  ميآورد و اگر رعايت   لد منجر به  اب ما يبه بار مي

بينيم كره بلد، به همين خراطر مري اصحاب خلد را به خلبي اد اين حقايق آگاه ساخته پيامبر اكرم 

ها  كرد د هرچند در رعايت آ  ه ينهآ ها در ماامله با خدا و خلق او در حد اعلي صداقت را رعايت مي

گرديرد. بره طرلر مثرال مرا در ملضرلع ها  هنيفت اين جها ي بر آ ا  دحميل ميب ر  ماد  و خ ارت

خرلريم كره برمي يبرقرار كرده بلد به چي ها  عجيبر بين مهاجرين و ا صار پيل د اخلدي كه رسلل اهلل

شلد دمرام  مايد. چه چي  باعث شده بلد كه يك م لما  ا صار  حاضر ميحاال دصلر آ   ي   اممكن مي

املال خلد را كه طي چندين سال فراهم آورده با برادر مهاجر خلد م اويا ه دق يم كند؟ منظلرش اد اين 

اش مارفري كررده صرادقا ه او را برردر ايمرا ي خلاست با ك ي كه پيرامبرو ميماامله خلد  مايي  بلد. ا

ها  كنند حق م لم ماد  و مانرل  دييررا  را بره بها رهماامله كند. در حا ي كه امرود م لما ا  ساي مي

 لاه و صاد  مارفي  مايند.خها  مختلف دير پا كنند و آخر كار هم خلد را خيرگل اگل  و حيله

كند به طرف مقابرل وا مرلد  مايد اد جمله: شخص ساي ميها  مختلف ر  ميده در عرصهاين پدي

كند كه فقط به خاطر خدا او را دوست دارد، در حا ي كه هدفش اد دظاهر به دوستي چير  دييرر اد قبيرل 

كرار  اب ار  اد  ام و يا ملقايت شخصي او است. و يا ك ي دييرر  را بره ا جرام   هماديات و يا استفاد

ا جام داده و هدفش در  ظرر داشرتن مصرلحت  صادقا هدارد كه اين كار را كند و ابراد مي يك دلصيه مي

طررف مقابرل را سررد ش  خلاهد با اين كارر آ  است كه ميبلده است، در حا ي كه حقيقت ام دوشتش

ار  دلصريه كنرد كرده و يا اعمال خلد را به ر  او بك د. همچنين ممكن است شخصي برادرش را به كر

اش جلب منفات برا  كه  فع آ  متلجه هر دو باشد و شخص دلصيه كننده چنين بنمايا د كه هدف اصلي
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برادرش بلده، در صلردي كه منظلرش جلب منفات برا  خلدش بلده و چل  بدو  منفات طرف مقابرل 

 دلا  ته به آ  دست پيدا كند او را  ي  شريك  ملده است و...  مي

طرف با خا ق خرلد و خرا ق دمرام ه رتي ها سراسر قرارداد است و روابط ما اد يكما ا  ا  گيد ده

ها و ها؛ ما مكلفريم كره در رابطرهخصلص ا  ا ه رابطه داريم و اد طرف ديير با مخللقات پيرامل  خلد ب

ه مراعرات م كرقراردادها  خلد با خا ق و مخلل  جا ب صد  را رعايت كنيم و اعتقاد جادم داشرته باشري

دشرمنا   برا حترادهد. دين مبين اسالم داامل غير صرادقا ه را حد امكا  كاهش ميصد  م كالت ما را دا 

جنرگ  «َّلحملب َدعمَ»رسلل اهلل فرملد د:   برد، كه در آ  ملرد  هدر صحن دهد، االاسالم اجاده  مي

ي اد راه مكرر و حيلره وارد مااملره حيله و  ير گ است. در غير اين ملرد قطااً جا    ي ت كه ا  ا  با ك ر

 . اديده ا يارداي و اجتماعي صداقت را يشلد و يا در قراردادها  طب

  ا د و  ه در رابطه و قراردادهامتأسفا ه امروده اكثر م لما ا   ه در اردباط و پيل د شا  با خدا صاد 

ريق راستي و درستي خلد را به مردارج ، م لما ا  اين دما ه به جا  اين كه ساي كنند اد طهاشا  با ا  ا 

ها  بلند  را به دست كار  و دروغ جايياهفريب  هكنند به وسيلعا ي ماد  و مانل  برسا ند دالش مي

ها باعث شده است، هم ع ت د يا را اد دست بدهند و هم در آخرت ديا  كننرد ا دي يآور د. همين كج

شل د. دصلر   لد كه اگر ا  ا  در ماامالدش صاد  باشد د يرا  «سٌَل َّلدنآا َ َّالَل»و يا به دابير قرآ  

همين صداقت بلد كره اد   هبه وسيل دهد، اصالً و ابداً چنين چي    ي ت. حضرت عمررا اد دست مي

ها  اد جلاهرات درين و مقتدردرين اميرادلر  رو  دمين رسيد و كاروا گلسفندچرا ي به رهبر  ب ر 

 شد.رادير ميبه مرك  خالفتش س

 فرملد د: گليد: رسلل اكرممي حكيم ابن ح ام

كمذبا محقمت بلكمَ َّلبآعان بالخآاس َتى اتفلقا، ِإن صدقا َبآِا ب سك لهَا ِر بآعهَا، َإن كتَما َ»

 (24/2/691)«بآعهَا

خرلد را   ها د، مختارا د كره مااملرهر يك اد خريدار و فروشنده مادامي كه در مجلس عقد    ته)

پرداخرت پرلل   هدر ملرد عيب مال و  حل]كنند، اگر صاد  باشند و حقيقت را دهند يا ف خ ميمه ميادا

و يرا حقيقرت ]شلد. اما اگر عيب مال شا  بركت  هاده مي  هگفته باشند، در ماامل [و د ليم دهي مال و...

 شا  برداشته خلاهد شد(  هاملديير دروغ بيليند بركت اد مايكو يا به  بيلشند [امر را در جا  اد ماامله
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گي فرد  و اجتماعي مرا فهميم كه اد بين رفتن بركت چه م كالدي را در د دهحاال ما م لما ا   مي

گيررد و هرر چره برر ثرروت مرا افر وده در دست مرا را ميك يم كمكند. هر چه بي تر دحمت ميايجاد مي

هرا  مرا ديراددر شرلد و براد بره پلل دا كنيمش ميوار دالشليم، شب و رود ديلا هدر ميگردد، حريصمي

ها را بره گررد  فرال  و عرال  كنيم، و آ ياه م ركالت و مصريبتدست خلد برا  خلد دردسر ايجاد مي

ها  خرلد مرا هرا و بر امرهدر اد باور ما بره طروا داديم، چل  ايما  ما به قلل خدا و گفته پيامبر ضايفمي

ها  خلد دهند، باداً خلاستهكند كه خدا و پيامبرش چه دستلر مي ياه مي برپيرو راستين پيام امااست، 

خدا و پيامبر   هوقاي  نهد و يا ساي كند فرملد رسلل اهلل  هسادد،  ه اين كه به گفترا با آ  مطابق مي

 يي دف ير  مايد كه با اميال و آردوهايش همآهنگ شلد.را به گل ه

 كند فرملد د:روايت مي وعبداهلل بن عمردر حديثي كه  رسلل اهلل

 (25/1/213)«ال اؤمَ وَدكْ َتى اك ن َ َّه تبعا لَا هئت بُ»

 ام(گردد كه من اد جا ب خدا آوردهها  او دابع احكامي يكي اد شما ايما   دارد دا اين كه خلاسته)

ََََّْنُكُْْ ََوَه ْ َّهُكُْْ ََعَشيآلَتُكُْْ ََوَمْ ََّاَ َّقْتَلَِْتَُُ ََا ََتيجَماسَسَ تَخْشمَ ْنَ قُْْ إينْ كَانَ آبَاؤُكُْْ ََوَبَِْاؤُكُْْ ََإَي

ُ تَلْضَ ْنَهَا وَََ   إيلَآْكُْْ ميَْ َّلِ ُي ََسَوُ ليُي ََهيهَاو  ِير وَبيآِيُي َِتَلَب صُ َّ ََت ى اَأْتيرَ َّلِ ُُ بيأَمْليهي َََّلِ ُُ  كٌََاوَََا ََمٌََاكَي

 (1/9/24)قَ ْ َ َّلْفَاويقيآََلَا اَهْديا َّلْ

ايد املا ى كه فراهم آورده خلي ا تا  و هم را تا  و برادرا تا  و فرد دا تا  و : اگر پدرا تا  و بيل)

ايد،  ر د شرما اد دل خلش كرده هايى كه به آ خا ه درسيد واش ميك ادى رو قى ودجاردى كه اد بى و

 ؛، پس منتظرر بما يرد درا خردا فرمرا  عرذابش را بيراورداست درجهاد در راهش محبلب پيامبرش و خدا و

 (ندك خدا گروه فاسقا  را هدايت  مي و

 

 جوانمردي. 2-3-4

است، صفتي كه در مقاطع مختلف  ها  پيروا  واقاي رسلل اهللگيجلا مرد  يكي ديير اد ويژه

 است. ها  كمرشكن شدهسبب حل م كالت ب ر  و فا ق آمد  م لما ا  بر مصيبت

در ميا  شا  به پيامبر  مبالث شد، فطرداً دارا  يك سل له صرفات خرلب  مردمي كه رسلل اهلل

را آسرا  كررد و رو رد گ رترش  ها  كه در هنيام گرم شد  دنلر دعلت، كرار پيرامبرگيبلد د، ويژه
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به  لل اهللاسالم را سرعت بخ يد، جلا مرد  بهترين و كارآمددرين صفتي بلد كه  خ تين شاگردا  رس

 مي ا  بااليي اد آ  برخلردار بلد د.

سال حيات پيامبر  آ  حضرت حترا كنيم، در طلل بي ت و سه را مطا اه مي وقتي ما سيرت پيامبر

يي چيرده باشرد و يرا يكري بره خلريم كه يكي اد يارا  آ  حضرت عليه اي را  دلطئرهبه يك ملرد بر مي

كرد د و ي آ ا  منافقا ي بلد د كره اد رود اول ك ا ي كه دلطئه مي ديير  خيا تي كرده باشد. بلي بلد د

شا   رادل بلد و آيات قرآ  وقت به وقت در مذمت و رسلا كرد  ماللمگا  قصد و  يت سلء شا  به همه

 شد.مي

ب ر  پا گرفته   هداريخ ا  ا يت به ياد  دارد كه مكتبي به قلت و سرعت مكتب اسالم در ميا  جاما

رهنمايي  دلا د ما را به چي   ج  جلا مرد  اطرافيا  پيامبراين پديده  مي  هشناسا ؛ دحليل جاماهباشد

ها  اوست، با خدا و متكي بلد ش به وحي سبب و علت اصلي ملفقيت اردباط پيامبر  هكند؛ ا بته م أ 

ع و دقيرق ديرن آ  بره دنهرايي سربب گ رترش سرري و ي ملضلع اردباط با اهلل مثالً در دعرلت ملسري

ها  مختلفي اد  رامرد  را  داشتند؛ قرآ  صحنه اسرا يل جلا مرد  يارا  پيامبرحضرت   د، چل  بني

ها  حضررت ملسري بره علرت كره چيل ره ب ريار  اد بر امره داردو بيا  مي كنداسرا يل را بادگل ميبني

 ها خاطر طرودلا  ت با اطمينا  ميشد. و يا به دابير ديير حضرت ملسي  اجلا مرد  قلمش ملفق  مي

در ميرا   -مردمي كه به بركت پيامبر  او اد چنگ فرعل   جات پيدا كررده بلد رد-اسرا يل خلد را با بني

به خدا و اعتماد به يارا ش خرلد را بره قلرب  يروهرا  چنرد برابرر دشرمن با دلكل  گذارد؛ اما رسلل اهلل

 شد.دد و پيرودمندا ه بيرو  ميمي

ََاَاوَاُّهَا َّلِ بيرُّ ٌََْبُكَ َّلِ ُُ ََمََْ َّت بَعَكَ ميَْ َّلَُْؤْميِيآ(1/8/64 ) 

 (خدا و ك ا ى اد مؤمنا  كه پيرو دلا د دل را بس است !اى پيامبر)

گي جرا مردا ري بره صرالبت و مردا رهوقرت و در هيچدهد كه هيچداريخ واقاي صدر اسالم   ا  مي

ملقف اصرحاب پيرامبر اسرالم در جنرگ بردر و يرارا   كلداه ميا   ا د. مقاي هدهسراغ    يارا  پيامبر

چره  دهد كه صحابه پيرامبرحضرت ملسي وقتي آ  حضرت دستلر داد دا وارد فل طين شل د،   ا  مي

 گل ه مردا ي بلد د.

 به او گفتند: همراها  پيامبر خدا ملسي
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َى إين مما لَممَْ نَممدََُِْه ا وَبَممدًَّ مَمما وََّمُمم َّ ِيآهَمما َِاَََْمم ْ وَنْممتَ ََسَبُّممكَ َِقَاتيَِمما إين مما ََاََُِمما قَممالُ َّ اَامُ وممَ

 (1/5/24 )قَاعيدَُنَ

اى ملسى دا وقتى آ ا  در آ  ]شهر[ د ما هرگ  پاى در آ   نهيم دل و پروردگرارت برو]يرد[  :گفتند)

 (  ينيمو جنگ كنيد كه ما همين جا مى

بدر وقتي آ  حضرت م ولل دعا بلد  ر د   هه  ام مقدادبن اسلد در غ وب اما يكي اد يارا  پيامبر

درل و يم كره )يگرلبره پيرامبر خرلد گفتنرد  مي گليد: ما بررا  درل آ چره را قرلم ملسريشا  آمده مي

 جنييم. پيرامبرسرت مريرو و پ ت( بلكه ما اد چپ و راست و پيشپروردگارت برو]يد[ و جنگ كنيد

 (24/3/1350)مباركش  مايا  گرديد.  هآثار خلرسند  در چهرطلر  خلشحال شد كه 

علرم جهراد را برر  ح رين- پيرامبر  هآيم دما ي كه  لاسردر داريخ همين امت كمي جللدر مي

همكار  داد د، او هم به قلل شا  اعتماد كرده عادم كلفه گرديرد، امرا   هافراشت، مردم كلفه به او وعد

كه او را به آ  ديار ك ا ده بلد د برا  رامرد  دمرام دنهرايش گذاشرتند و در وقتي قضيه جد  شد، مردمي 

با مادود ك ا ي كه مردا ه در كنارش اي رتاد د جنييرد  كربال به وقلع پيلست  و ح ين  ه تيجه فاجا

 دا به شهادت رسيد.

پيررو  دخلا د ريدلا  گفت كه مردم كلفه صرف با گفتن كلمه )الا ه اال اهلل( و اين كه  ماد مآيا مي

م آ ها يگليما حق  داريم آ ها را اد م لما  بلد  بيرو  كنيم و ي با اطمينا  كامل ميا بته واقاي پيامبرا د؟ 

 :گفتمالم بلد و مي هرگ  پيرو واقاي رسلل اهلل  بلد د چل  پيامبر اكرم

 (20/1/83)«مُعًََِِّا بُعيثْتُ ََإين ََا»

خلد را آغاد كرد و با دكميل هما  داا يم دعلدش را به ا جرام رسرا د؛  سل له داا يم دعلتاو با يك

 عمل بيلشند.  ها د كه هما  داا يم را به خلبي فراگير د و به آ  جامپيروا  واقاي او ك ا ي

برا  كامياب ساختن ا  ا  در د يا و آخرت وضع شده اسرت. ا  را  ملجرلد   داا يم پيامبر اكرم

گردد، قلب ا  ا  ارف اعتقاد و باور است، ياني ب اد ديير مخللقات خدا متماي  مياست كه با داشتن قل

ها  دييرر اد كند؛ قلب ا  ا  هنيام داامل با ا  ا پذيرد و اد چي   دور  ميقلب است كه چي   را مي

دقلا   بايد، به هر ا دادهشا  مي ا  صد  و كذب و اخالص و غش شا  را در ميال  كالم و حركاتالبه

 فرملد:مي ا  ا  دياد باشد، مي ا  درك و فهم او  ي  دياددر است، چنا  كه رسلل اهلل

 (9/5/142)«َّلِ ُي بيُِ سي اَِْظُلُ َِإين ُُ َّلَُْؤْميَي ِيلََّوَََ َّت قُ َّ»



83 
 

 بيند(.)اد فراست مؤمن بترسيد، چل  او با  لر اهلل مي

 اد سر بيرو  كنيد...  فكر فريب داد  مؤمن را ياني

  ند:نكدرين مفتي شخص او مارفي ميرلل ماظم اسالم قلب هر م لما  را بو در حديثي ديير رس

 ِيمى ََتَلَو وَ َّلِ فْسي ِيى ََاكَ مَا َََّإليثُْْ َّلْقَِْ ُ، إيلَآُْي َََّطََْأَن  َّلِ فْسُ إيلَآُْي َّطََْأَن تْ مَا َّلْبيلَُّّوْتَفْتي قَِْبَكَ، »

 (44/41)«ََوَِْتَ ْكَ َّلِ اسُ وَِْتَاكَ ََإينْ َّلص دْسي

اد د ت بير !  يكلكار  چي   است كه روو به سل  آ  آرام گيرد، و دل بر آ  آسلده شرلد، و )

مرردم برر   هگناه چي   است كه در دل خارشي پديد آورد، و در سينه شك و درديد ايجاد كند. اگر هم

 (تلا دهند، دل به آ  فتلا اعتماد مكنخالف اح ا  درو  قلب دل ف

كنيم كه قلبي با اين خصلصيت در داخله سينه او  هفته است، بايد حاال ببينيد ما با ملجلد  ماامله مي

كنيم هرچند ممكن آمد شلد، در غير آ  قلبش را آدرده ميبا اين ملجلد ب يار صادقا ه و جلا مردا ه پيش

  ييرد. برخالف ما و دصميميساكت باشد  مصلحتياست به خاطر 

 حل صحيح فهميرده و فهما رده شرلد، دخرم آ  را در  جلا مرد  صفتي است كه اگر داا يم اسالم به

شلد؛ داا يم پيامبر اسالم هما  گل ه كره باال د؛ جلا مرد  با ادعا ايجاد  ميوجلد ا  ا  غر   ملده و مي

خلق و متين برار آورد، قردرت ايرن را ردبار، ع ي ، خلشديرك، متلاضع، بدلا د ا  ا  را بيدار، آگاه، مي

 ا  ا ي كند.  ه ي  دارد كه اد يك ا  ا  عاد  شخصي كريم و جلا مرد ب ادد و دقديم جاما

ربط دهيم، منظلر ما  خلاهيم آ  را با داا يم رسلل اهللكنيم و ميوقتي ما اد جلا مرد  صحبت مي

رود، بايد وقتي با ك ي گيرد و حج ميخلا د، روده ميلر كه  ماد مياين است كه پيرو رسلل اهلل هما  ط

كند، در دااملش هيچ جا  برا  خدعه، فريب و  ير گ  باشد، يا به سخن ديير ك ا ي كه با گي ميد ده

پيرو رسلل اهلل مااشرت دار د بايد اد طرف او كامالً مطمئن باشند و او دلا  ته باشد با عمل خلد اعتمراد و 

ها را جلب كند،  ه با گفتار، چل  اعتماد اد اعمال قلب است و چي   در قلرب ا  را  جرا اطمينا  قلبي آ 

شرلد شرما بره شلد كه عمل شخص باربار آ  را به اثبات رسا ده باشرد،  ميگيرد و به عقيده دبديل ميمي

بنرد  بره دلا يرد برا پا مي بلكهك ي بيلييد مرا به عنلا  يك شخص جلا مرد بيذير و برايم اعتماد كن، 

 اين اعتماد را ك ب كنيد. داا يم پيامبر

جلا مرد به مفهلم دوستي و اخلت خيا ت كرده و در  تيجره م رلما  درسرت و پيررو واقاري  ا ا  ا 

كنرد، گي خلد و اطرافيا  خلد مت   ل مي ي ت، چنين ا  ا ي بنيا  دين رسلل اهلل را در د ده رسلل اهلل

سررادد، برره جررا  ح ررن اررن و همكررار  مخلصررا ه، دخررم فريبكررار ، يبررا  ديررن را دشررت ميد  هچهررر
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د رد و براآلخره مرا ع كارد، صفلف م لما ا  را بره هرم ميبردار  را ميامتيادطلبي، دلطئه، خيا ت و كاله

شررلد... يكرري اد آثررار  رراجلا مرد  در وجررلد ا  ررا  ايررن اسررت كرره در وقررت رحمررت و بركررت اهلل مي

كند دوستش را جلل ا دادد، امرا كند، و ي در جا  خطر ساي ميدستي ميخلد اد همه پيش ،رفتنامتيادگ

 در شأ  ا صار فرملد د: بر عكس. رسلل اهلل ا  ا  جلا مرد كامالً

 (39/5/247)«َّلفزع عِد َتكثلَن َّلطَع عِد لتقِ ن إنكْ»

 شليد(ها دياد ميدا د و مصيبت)شما ك ا ي ه تيد كه در وقت امتياد گرفتن ا دك و در هنيام ش

اد آ  بي ار است؛ خدعره و فريرب  باد  است كه رسلل اهللكار  و دغل اجلا مرد   لعي فريب

 برد رو در رو، غير اد همين يك   هداد  در اسالم ع ي  فقط در يك ملرد جا   است و بس، آ هم صحن

كار  پيش آمد كند، چره رسرد برا م رلما  و آ هرم ملرد م لما  حق  دارد حتا با كافر اد راه حيله و فريب

خرلريم بره اسالمي ما  دياد برمي  هما در جاما .د دم لما ي كه سنگ دوستي و اخلت او را به سينه مي

دا ند و پ ت پا دد  به دوستي و رفاقت در   د شرا  اد گي ج   ام چي    ميك ا ي كه اد مرد  و مردا ه

كننرد و شرل د و در ابرراد دوسرتي افرراط مييك  حظه با ك ي دوسرت مي در است، در لشيد  آب ساده

سرر كننرد و دمرام قلاعرد ا  را ي را پ تديير به خاطر م تي پلل و يا مقرامي خيرا ي دشرمني مي  ه حظ

 ا داد د.مي

 فرملد: امام درمذ  حديثي را اد ابلهريره  قل مي كند كه رسلل اهلل

ك ن بغآضك ا ما ما َوبغض بغآضك َ نما مما عٌمى ون اكم ن وَب  َبآبك َ نا ما عٌى ون ا»

 (9/4/128)«َبآبآك ا ما ما

رو   كنيد، چل  ممكن اسرت رود  دشرمن شرما شرلد، و در دشرمني برا در دوستي با ك ي دياده)

 چل  اميد است رود  دوست شما گردد(ك ي افراط  نماييد 

 ه متلجه اين ملضلع باشند، چل  كلدراهي د ند بايد هميمي ير ك ا ي كه دَم اد ديندار  و دعلد

 كند.در اين عرصه و برخلرد  اجلا مردا ه با همراها  ديربنا  كار اسالمي را مت   ل مي

ها  مطررو در هرجرا  ا  ا   هفراملشي است، همدرين مظاهر  اجلا مرد ، اح ا يكي اد ب ر 

دا ند بره همرين افراد جلا مرد اين مطلب را ميباشند، كه ه تند، ملقايت خلد را مديل  اطرافيا  خلد مي

ها   اجلا مرد، همين كه اح ا  و ي ا  ا  ؛شناسندبي تر مي را خاطر هرچند باال رو د قدر اطرافيا  خلد

كنند، به همين خاطر است كه اهلل متاال در كالم مجيرد خرلد  ياد  كرد د مح نين خلد را فراملش ميبي
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بره  ،و مادر دأكيد  ملده است چل  آ ها بلد د كه در وقت ضاف و  ادلا ي فرد رداين قدر بر  يكي با پدر 

برا وجرلد ايرن كره ب رگري خرلد را اد  ا د. رسلل اهللدلا ا مبدل ساخته يا د و او را به ا  ا داد او رسيده

ت كنرد، برار  در وقردست آورده بلد باد هم قدر همكرار  و اح را  يرارا ش را فرامرلش  مي به اهلل

دق يم غنايم هلاد  ا صار مدينه را در يكجا جمع كرده اوالً اح ا ي را كه اهلل متاال دلسط پيامبرش  صيب 

  گليد:كند سيس ميدد ميبه آ ها گلش بلد آ ها كرده

 (5/18/356)«َِرََاَِْاكَ قَ ْمُكَ ََوََْلَهَكَ ََِِصَلْنَاكَ قَ ْمُكَ قَاتََِكَ تَقُ لُ نَ وََِالَ»

گلييد قلمت با دلجنييد د و ما دل را يار  كرديم، قلمت دلرا بيرو  كرد د و ما دل را پناه ي)چرا  م

 داديم(

رود كه چيل ه در مكه عرصه برايش دنگ شده بلد و ايرن مرردم مدينره  مي گاه اد ياد پيامبرهيچ

 ابهت و قدرت رسيد.دا دينش به آ  مهاجردش را فراهم كرد د، و در كنارش اي تاد د   هبلد د كه دمين

بهايش را صررف  هادينره  مرلد  بي ت و سه سال اد عمر گرا  اينها م ا لي است كه رسلل اكرم

گي اد كنار آ  بيذريم و با ا جام برخي اد مراسم عبراد  و يرا آ  كرد؛ شاي ته  ي ت ما م لما ا  به ساده

 بريم... درست كرد  ااهر و  با  خلد مدعي شليم كه ما پيرو واقاي پيام

 

 گذشت .3-3-4

درشرت   هدر حا ي كه چادر   جرا ي با حاشري رود  با رسلل خدا گليدمي ا س بن ما ك»

گرفت و به شردت او را بره  گذشتم،  اگها  مرد  اطرافي آمد و اد چادر پيامبرپلشيده بلد اد راهي مي

درشرت چرادر در   هكنرار شرد  ياه كردم ديردم اثرر ك يده آ  حضرت  هسل  خلد ك يد، به شا 

مبارك باقي ما ده است، مرد غريبه گفت: ا  محمد امر كن دا اد مال خدا كه در   د دل است ]بيت   هشا 

سررتلر داد دررا برره او چيرر   داده برره او  يرراه كرررده دب ررم  مررلد و د ا مررال[ برررايم  بدهنررد، رسررلل اهلل

 (24/2/1062)«شلد

گير  را داشرته به خصلص دما ي كه ا  ا  قدرت ا تقام ها  دييرا پلشي اد  و شگذشت و چ م

را دربيرت  مرلده  بر اسرا  آ  صرحابه درين خصلصيادي است كه رسلل اكرمباشد، يكي اد ب ر 

هرا  مهرم گيهرا  دييررا  بيرذرد، يكري اد ويژهبلد. در واقع دربيت ا  ا  بر اين كه بتلا رد اد كلداهي

هرا  جا رب و بره يراد مثال وردد و سيرت رسلل اهللر آ  دأكيد ميدربيت اسالمي است كه كتاب خدا ب

 فرمايد:گذارد. اد جمله خداو د متاال ميما د ي را اد آ  به  مايش مي
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ََِاصْفَ ْ عَِْهُْْ ََقُْْ وََِا َ ٌََِ ْفَ اَعََُِْ ن(1/43/89 ) 

 (اد اي ا  روى برداب و بيل به سالمت پس دودا كه بدا ند)

گي بايد ابتدا به برخي اد خصلصيات حقيقت گذشت و دا  تن جلا ب مختلف اين ويژه برا  درك

 صفات خلب ا  ا ي اد جمله گذشت است اشارادي داشته باشيم:  هبينش اسالمي كه دايند

 هستي. جايگاه انسان در 1-3-3-4

د يرا را برر   هرودگي ملقت و چنردها  بيچاره را كالفه  ملده و د دهب يار  اد م كالدي كه ا  ا 

 مايد عدم شناخت صحيح اد جايياه واقاي شا  در د يا است، بدبختا ه اين پديده در عصر ما آ ا  دلخ مي

در شرده در و خطر راككنندهشلد عصر شيلفايي دا ش و استاداد ب ر است به مرادب گمراهكه دصلر مي

كننرد كره   ومراً ا  را  بيننرد گمرا  ميمي را ها   اآگراه دسرتاوردها  مراد  ب رراست ديرا وقتي ا  ا 

در  داشته باشد، در حا ي كه د لط ها  ديرود بايد اد خلد  ي  شناخت دقيققدردمند امرود   بت به ا  ا 

بر جها  ماد  چي   و مارفت واقاي اد ا  ا  چي   ديير است. بر اين اسا  ا  ا  برا  اين كه قردرت 

به خلد را پيدا كند بايد اول خلد را ب ناسد و به درست بلد  شناخت  ها  مربلطشناخت و مارفت پديده

شناسرند و ها  به ااهر هلشريار و  ابوره، خرلد را  ميو مارفت خلد يقين داشته باشد، چل  خيلي اد ا  ا 

ند و دلا ند اد استاداد خلد به خلبي استفاده كندا ند به همين خاطر  ه ميجايياه واقاي خلد را در د يا  مي

 بردار   مايند.درستي بهرهدلا ند اد وسا ل و دستاوردها  ماد  خلد به ه مي

 گليي  ملده فرملد د: در اين رابطه چهارده قر  قبل پيش رسلل اكرم

 ميمَْ ََملْوَا  َْميم ََب مَ  ميثْقَمااُ قَِْبيمُي ِيمى ََمَما وَعْقََِمُُ مَما وَظْلََِمُُ مَا وَهَِْدَهُ مَا ليِل هُْي اُقَااَ ََت ى...»

 (24/4/2436)«إياََان ...

شلد چقدر چاالك، برا شخصريت و رسد[ كه برا  شخصي گفته مي)]در آخرا  ما  كار به جا  مي

 يكدا ه اسيند اد ايما  در قلبش وجلد  دارد(  ههلشيار است، در حا ي كه به ا داد

دات واضح قرآ  و سنت در ملرد ا  را  راسخ به داا يم اسالمي و عدم دأويل ارشا  هعقيد ،بنابراين

دررين روش مارفري درين راه شناخت ا  ا  و بره دبرع منطقيه تي بهترين و مطمئن  هو جايياه او در پهن

 صفات خلب و بد ا  ا ي است.

كنرد شناخته است، سراي مي ها  پيامبرحاال ا  ا ي كه خلد را اد طريق داليمات قرآ  و رهنمايي

كه خلد را بره  قرآ  و سنت دجاود  كند به همين خاطر اصحاب پيامبر اسالم  همحدود اعمال او  ي  اد

دلا  رتند اد دا  رتند بره سرهل ت ميخلبي شناخته بلد رد و بره دبرع آ  اردش ذادري كارهرا   يرك را مي
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 رويكي اد آ ها با ك ري روبرهچنا  چه درين جفاها  كه در ملرد شا  صلرت گرفته بلد بيذر د، ب ر 

پدر، برادر، و يا يكي اد اقرارب   ديرك او را بره  -وقتي هنلد م لما    ده بلد-شد كه چند رود قبل مي

قتل رسا ده بلد، اما ايما  جادم به آخرت و باور به اين كه د يا گ رت ار آخررت اسرت بره او درلا  دحمرل 

 رو شد  با منفلردرين چي ها را بخ يده بلد. ها و روبهدرين مصيبتب ر 

 گي. مسؤوليت انسان در زنده2-3-3-4

 كند در عبادت و پرستش خلد:جامع و ما ع م ؤو يت ا  ا  را در د يا منحصر مي  هاهلل داا ي در آي

ََمَا َََِقْتُ َّلْجيَ  َََّلْإينسَ إيل ا ليآَعْبُدَُنير(1/51/56) 

 (كه مرا بيرستند و جن و ا س را  يافريدم ج  براى آ )

  هدررين وايفرها را به خلد م ولل  ملده كره ب ريار  اد آ هرا مهميي ا  ا  يا به گل هدر  و بر  د

پاافترراده و و اسررتاداد خررلد را در راه رسرريد  برره چي هررا  پيش ا رررژ   هخررلد را فرامررلش  مررلده، همرر

يي اسرت كره ا  را  را اد كنند؛ ا تقرام گيرر   ير  يكري اد همرين كارهرا  بيهرلدهغيرضرور  صرف مي

گيرد و برعكس گذشت هايش را اد او مياش غافل  ملده مقدار دياد  اد وقت و دلا اييم ؤو يت اصلي

 آورد. بهينه اد وقت و امكا ات برا  ا  ا  فراهم مي  هپلشي دمينه را برا  استفادو چ م

  را ي اصرحاب بره م رؤو يت ا دلا  ته بلد با متلجه ساختن ذهن و فكر به همين درديب رسلل اهلل

 فايده محفلظ  يهدارد.را اد درافتاد  در منجالب كارها   امربلط و بي شا  آ ا 

 : كه امام بخار  حديثي را به اين شرو  قل كرده است

َّلعصل َِِا وِْ قا  ولاعا وَْ عِى بعض نٌمائُ  قاا: صِآت مع َّلِبر عَ عقبَ بَ َّلحاسث»

عِمدنا ِكلَمت ون  َكلت َونا ِر َّلصالس تبلًَّتُ ِقاا )ه َّلق   مَ تعجبهْ لٌلعثْ َلح َسوى ما ِر َه 

 1163َداث ( 24/1/813)«اٌَر وَ ابآت عِدنا ِأملت بقٌَتُ

كرردم، وقتري ادا مي گليرد رود  در مدينره  مراد عصرر را برا رسرلل اهللمي عقبه پ ر حرارث)

يكري اد   هد بره خا رشرها  مرردم رد ميسالم گردا يرد برا عجلره و در حرا ي كره اد رو  شرا ه پيامبر

هراسا  شد د، ]چند دقيقره بارد[ آ  حضررت اد خا ره  پيامبر  ههم را ش داخل گرديد، مردم اد عجل

ام بلد هيي اد طال يا  قره را كه در خا دده ديده فرملد: پارچهبيرو  شده   د آ ا  برگ ت و آ ها را شيفت

و اقبا م  به اهلل داا ي[ گردد، بنابراين امرر كرردم درا آ  را پندارم كه باد هم ما ع ]دلجه به ياد آوردم، بد مي

  (دق يم كنند ]صدقه دهند[
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ها  ساخته بلد كه حتا دلجه و اعتنرا بره كارهرا  ، اد اصحاب ب رگلار شخصيتدربيت رسلل اهلل

دت اهلل و پ نديد د و اد اين كه چي   اد د يا آ هرا را بررا   حظرادي اد دلجره و اقبرال بره عبرامباو را  مي

كرد رد. در صرحيح م رلم اد شد د و آ  را  رلعي دور  اد اسرالم دصرلر ميآخرت باد دارد  اراحت مي

رو شده بررايش گفرت حنظلره منرافق روبه حديثي روايت شده است كه بار  با ابلبكر صديق حنظله

ايم    رته گليي! حنظله گفت وقتي در مجلس رسلل اهللگفت سبحا  اهلل چه مي شده است، ابلبكر

شرليم[ كره گليرا بره چ رم خرلد آ  را كند، ]چنا  متأثر ميو آ  حضرت اد دود  و به ت صحبت مي

شرليم آييم و برا د  و فرد رد و مرال و متراع د يرا م رولل ميبينيم، اما وقتي اد مجلس پيامبر بيرو  مريمي

گليد ما  ي  چنين ه تيم؛ سيس ميگليد ق م به خدا كه مي كنيم، ابلبكرب يار  چي ها را فراملش مي

من و ابلبكر هر دو   د پيامبر آمديم و من گفتم يا رسلل اهلل حنظله منافق شده است، پيامبر گفت چيل ه؟ 

 برايش دلضيح دادم آ ياه فرملد: 

 ُِلُشيكُْْ عََِى َّلََْالَئيكََُ اَِحَتْكُُْلَصَ َّلذِّكْلي ََِيى عيِْديى تَكُ نُ نَ مَا عََِى تَدَُمُ نَ لَ ْ إينْ بيآَديهي نَفٌْيى َََّل ذيى»

 (45/1192)«ََوَاعًََ وَاعًََ ََِْظَََُِ اَا ََلَكيَْ طُلُقيكُْْ ََِيى

گي را آ  گل ه كه در   د من ه تيد و به ياد خدا )ق م به ذادي كه جا م در يد اوست اگر شما د ده

كنند؛ اما ا  حنظله هر كار اد ها مصافحه ميا و كلچههم ول يد ادامه دهيد، هرآ ينه مال كه با شما در خا ه

 خلد وقت و دما ي دارد(

ها گي ا  ا  است و هرچه ج  آ  در حيات ما ا  را آخرت هدف  هايي د ده  هپس ا دوختن دلش

باشيم حيثيت عارضي دارد كه بايد ما را اد شلد و ما به حكم طبيات خلد مجبلر به داامل با آ  ميپيدا مي

ما  غافل  كند و دلجه ما را اد جها  ديير منصررف  نمايرد. و م رلماً گذشرت بهتررين دف غايي حياته

 باشد.وسيله در اين راستا مي

 هاي انسانگيويژهدر نظرداشت  .3-3-3-4

ها  دارد كه اد  ظرا داختن آ ، داامل برا ايرن ها و محدوديتها، كاستيا  ا  به حيث ا  ا  ضاف

شرد ثا يراً ها   خرلد ماتررف باسرادد؛ هرر ا  را  بايرد اوالً بره كاسرتيعلمي و غير دقيق ميمخلل  را غير 

بينا ه ماامله كند. خداو د متارال در ها  دييرا  را  اديده  ييرد، ياني با ا  ا  واقعها و محدوديتضاف

كنرد، لال ره منرع ميها مختلف قرآ  كريم پيامبر خلد را به دحقيق در قضايا امر  ملده اد قضاوت عججا 

 شلد دا باد اد دحقيق و رسيد  به علم و شناخت قضاوت  مايد:مأملر مي ياني پيامبر

ََلَا تَقْفُ مَا لَآْسَ لَكَ بيُي عيَِْْ إين  َّلٌ َْعَ َََّلْبَصَلَ َََّلْفُؤََّوَ كُُّْ وَُْلَئيكَ كَانَ عَُُِْ مٌَْئُ لًا(1/17/36) 
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رى د بال مكرن ديررا گرلش و چ رم و قلرب همره مرلرد پرسرش واقرع و چي ى را كه بدا  علم  دا)

 (خلاهند شد

يي صادر  كند، و آ ياه كره ا  ا  حتا پيامبر خدا چل  محدويت علمي دارد بايد بدو  دحقيق فيصله

كه خرلد را –دحقيق  ملد مطابق با علمي كه خدا به او داده قضاوت  مايد. بنابراين وقتي ك ي در برابر ما 

سادد بايد عجلال ه دصميم  ييريم، دهد كه ما را خ ميين ميكار  ا جام مي -دا يممي سلل اهللپيرو ر

ايم يا خير؟ اگر م تحق بلديم عكس ا امرل ابتدا خلب دقت كنيم كه آيا ما م تحق چنين برخلرد  بلده

لد واقااً ماذور  بلده مانايي  دارد، و اگر م تحق  بلديم باد دحقيق كنيم كه آيا طرف مقابل در برخلرد خ

دحقيرق مرا خطرا باشرد   هاست؟ اگر برا  ما ثابت شد كه خير عذر   داشته، باد هم احتمال اين كه  تيج

عكرس ا امرل خرلد را بره درسرتي   هدحقيق ما درست باشد بايرد  تيجر  همنتفي  ي ت، و اگر فرضاً  تيج

در  باشرد چرل  اگرر ف راد  كره عايرد ش كال خي د اد مصلحتيي كه اد آ  برميبررسي  ماييم دا مف ده

هرا  درلا يم مثال ظر كنيم. ما ميبايد اد عملي كرد  آ  صرف -كه غا باً چنين است–شلد دياددر بلد مي

ب رگلارش م ادهده كنيم. وقتي رسلل اكررم   هو صحاب دياد  اد اين قبيل را در سنت و سيرت پيامبر

 ملد دا كفار مكه اد جريرا  مطلرع   رل د و بررا  جنرگ آمراده ي ميدصميم فتح مكه را ادخاذ كرد و سا

بررا  كفرار « حاطب بن ابي بلتاره» يرد د دا خل ري   صلرت  ييرد، ثابت شد كه يكي اد يارا ش به  ام 

گفت: يا رسلل اهلل اجراده  مطلع كند، عمر يي فرستاده و قصد داشته آ ا  را اد دصميم پيامبرمكه  امه

 فرملد: ين منافق را ب  م، پيامبرده گرد  ا

ئْتُْْ، مَما َّعََُِْ َّ َِقَااَ بَدْس  وََْْي عََِى َّط َِعَ قَدي اَكُ نَ وَنْ َّلِ َُ لَعَْ  اُدْسياكَ ََمَا بَدْسًَّ، شَهيدَ قَدْ إين ُُ»  َِقَمدْ شمي

 (24/2/1010)«لَكُْْ غَفَلْتُ

ايد اهلل دارا ي برر قلرلب اهرل بردر مطلرع دا ي ش)اين شخص در جنگ بدر حاضر بلده است، چه مي

 ام(خلاهيد بكنيد، من گناها  شما را آمرديدهاست كه فرملده هر چه مي

دا ند حاطب اشتباه ب رگي در حا ي كه مي اين حادثه به خلبي گلاه اين مطلب است كه رسلل اهلل

همين كه حاطب در جنگ بردر دا د و را مردكب شده و ي به علت اين كه خداو د اصل قضايا را بهتر مي

كنرد براد هرم او را مرلرد دا  ته است كره رود  ايرن شرخص اشرتباه ميشركت داشته و خدا  متاال مي

 پلشي كنند.موفرت خلد قرار داده د يل بر اين است كه اي ا   ي  بايد اد دقصير او چ م

بردو   سرل  اهلل پيامبرا  ا هي و دمام دعلديرا  م رير دعرلت بره  هگذشت صفتي است كه هم

ا د چل  در واقع بدو  گذشت پيملد  راه دعلت  ممكن و مي ر  خلاهد برلد و مند بلدهاستثنا اد آ  بهره
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دلا ند پا جا  پا  ا بيراء بيذار رد و مرردم را بره طررف ا د هرگ   ميبهرهگي بيها  كه اد اين ويژها  ا 

ها و م ركالت كرار دارد كره هما نرد او اد ضراف ها  سر ودين خدا دعلت كنند چل  دعلدير با ا  ا 

بر د و اگر قرار باشد كه در مقابل هر عمل  ابجا عكس ا امل شديد   را  داده و يرا ا تقرام دياد  ر ج مي

 بييرد، هيچ كس حاضر  خلاهد بلد به سخن او گلش دهد.

 فرمايد:خداو د متاال خطاب به پيامبرش مي

َا سَََََْ  ميَْ َّلِ ُي ْ ََ ْليكََِبَي  (1/3/159)... ليِْتَ لَهُْْ ََلَ ْ كُِْتَ َِظًّا غَِيآظَ َّلْقَِْ ي لَانْفَضُّ َّ مَي

دل بلدى قطارا اد پس به ]بركت[ رحمت ا هى با آ ا   رمخل ]و پرمهر[ شدى و اگر دندخل و سخت)

 (شد دپيرامل  دل پراكنده مى

 روامات دياد  كه اد شيخ االسالم ابن ديميرهمدارج ا  ا كين ضمن برشمرد  كر در كتاب روابن قيم

دررين دشرمنش كره برا او عرداودي كند  لشته است: رود    د شيخ آمده و او را بره مرر  ب ر  قل مي

ديرينه داشت و او را ب يار اذيت كرده بلد ب ارت دادم، شيخ االسالم بر سرم فرياد  ك ريده و  ارضرايتي 

مَيِّرت   هاست و بره خا رراجال ( خلا د، سيس با عجله برخ هلل و ا ا ا يهخلد را اد كارم ابراد داشت و )ا ا 

گا ش را د ليت دهد، به آ ها گفت مرا به جا  او قبلل كنيد و در هر امر  كره ضررورت رفت دا بادما ده

گليرد آ هرا خلشرحال شرد د، بررايش دعرا داشتيد من برا  كمك و م اعدت شما حاضرم... ابن قريم مي

 (10/2/262)«اش را ستلد دگير ن ملقفكرد د و اي

ها  جاهليت پيدا شده امراض مختلفي كه در وجلد اطرافيا ش در طلل سال  هبرا  ماا ج پيامبر

ها گيها  گل اگل  ساي برآ  داشت دا بهترين ويژهب ت و با اسللبها  مختلفي را به كار ميبلد روش

كررد و رآ  هم اد پند، ا درد، درغيب، درهيرب و... اسرتفاده ميگ ين آثار دورا  جاهليت كند، بنابرا جا 

هم با بلد  در كنار شا  و همراهي با آ را  در سرفرها  دعرلدي و جهراد  بهتررين صرفات ا  را ي را در 

ري   كرده بلد كه در حد يي پيدربيت خلد را به گل ه وجلد آ ا  به ملكه دبديل كرده بلد؛ رسلل اهلل

ها بتلا ند به سرهل ت اد آ  با او مااشرت داشتند خالصه   لد بلكه در طلل داريخ ا  ا مادود ك ا ي كه 

 هاد رد و آ  را كرد كره بره گفترارش ارج ميبردار  كنند، به همين خاطر با صحابه طلر  ماامله ميبهره

  لد و باد  سيرد د دا فراملشكرد د و حلادثي را كه در ملجلديت او شاهد بلد د به خاطره ميحفظ مي

  ربت  يي را بره پيرامبركرد د، دا اين كه حاال مرا وقتري گفترهبا كمال اما ت آ  را به دييرا  منتقل مي

 دلا يم اد صحيح بلد  ا ت اب آ  به حضرت كامالً مطمئن باشيم.دهيم ميمي



91 
 

هرا  روشي م رتحكم و غيرقابرل دحريرف و دوييرر بررا  ابرد در ج داليمات رسلل اهلل  هدر  تيج

 ري   گرديد؛ اينرك كره گرردش دما ره مرا را وارثرا  خرط پيرامبرپديدار شد و اصلل اخال   يكل پي

و اصحاب ب رگلارش را در دستر  مرا  يي اد داا يم رسلل اهللگردا يده و  طلف خدا  ب ر  گنجينه

ما  چهره دين را دشتقرار داده، دست ب ريت فردا  قيامت به گريبا  ما خلاهد بلد اگر با اعمال و رفتار 

وقت و درلا  مرا را بره دحليرل بررده، فرصرت   هها همگ اييها و عقدهبد جلله داده باشيم و ا تقام جليي

هيچ ارموا ي برا  ا  ا  سرگ رته امررود  گي را اد ما گرفته باشد و در  تيجهپرداختن به هدف اصلي د ده

ضمن بايد كامالً مطمئن باشيم كه دم رك بره دارا يم  كه سخت محتاج پيام دين ماست  داشته باشيم. و در

 آبرو و ع ت ما در همين د يا  ي  خلاهد بلد:  هاد جمله گذشت ماي رسلل اكرم

دَقَََ نَقَصَتْ مَا» عَ ََمَما عيمزًَّّ إيال  بيعَفْم   عَبْمدًَّ َّلِ مُُ هََّوَ ََمَما مَماا  ميمَْ صمَ  سََِعَمُُ إيال  ليِ مُي وَََمدَ تَ ََّضمَ

 (45/1132)«َُُّلِ 

جر  برر عر ت و  عفرل و بخ رش بنرده  ه)صدقه مال ك ي را كم  كرده است، و اهلل دارا ي در  تيجر

مقرام و منر  تش را بلنرد  او  يف وده، و هيچ كس به خاطر خدا فرودني  كرده مير اين كره اهلل سربلند 

 برده است(

پلشي رود گذشت و چ ما تظار مي در آخر دذكر اين  كته ضرور  است كه آ چه اد پيرو پيامبر

يابي به مال و متاع د يا، و دقرب به خداست  ه قبلل ذ ت و خلار  به حيث اسباب دست  هبه عنلا  وسيل

ها  دورگل و شيطا ي اد در  مالمت و سررد ش و يرا بره  ه سكلت و د ليم در برابر الم و استبداد قلت

  پيرروا  رسرلل خلاهيم خلا رد كره يكري اد صرفات برج رتهدر مباحث باد   د دا  افتاد  و مرد  و...

 ها  م تكبر است.گي در مقابل قدرتمبارده با الم و ف اد و اي تاده اهلل

 

 ايثار و فداكاري. 4-3-4

 فرمايد:خداو د متاال در ملرد ا صار مدينه و فداكار  كه در مقابل مهاجرا  مكه داشتند مي

 ...ُْي َِأَُْلَئيممكَ َُممْْ ََاُممؤْثيلَُنَ عََِممى وَن ََ ََمَممَْ اُمم قَ شممُ   نَفٌْممي هيْْ ََلَمم ْ كَممانَ بيهيممْْ ََصَاصممَ فٌُممي

 (1/59/9)َّلَُْفِْيحُ نَ

دار رد و هرر كرس اد جى ]مبررم[ باشرد آ هرا را برر خلدشرا  مقردم مرىايحتو هر چند در خلدشا  ا)

 ( فس خلد مصل  ما د اي ا ند كه رستيارا ندخ ت
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كرد د بررادرا  خرلد ا دربيت كرد كه در وقت گرفتن امتيادات ماد  ساي ميمردمي ر رسلل اهلل

كرد خلد را بررا  بررادرش سرير را جلل ا داد د و ي در هنيام برود م كالت و خطرات هر يك ساي مي

 در شأ  ا صار فرملد د: پيامبرچنا  چه قرار دهد. 

  (39/5/247)«َّلفزع عِد َتكثلَن َّلطَع عِد لتقِ ن إنكْ»

 شليد(ها دياد مي)شما ك ا ي ه تيد كه در وقت امتياد گرفتن ا دك و در هنيام شدا د و مصيبت

ها  مااصر را  ياه كنيم و اُفت و خي هرا  هريرك اگر ما با ديد  عميق داريخ ملل گذشته و جريا 

ذر  محردود را ملرد بررسي قرار دهيم بدو  شك رد پا  اوج و داا ي هر جريا  را در ايثار و اد خلدگر

يابيم كه به خاطر دست يافتن به اهداف خلد اد همه چي  حتا ه تي خلد گذشتند. مرا در پ رت ك ا ي مي

خلد حاضرر   هخلريم كه در راه رسيد  به اهداف درسيم شدها  بر ميهر جريا  ملفق د يا به شخصيت

د و در جريرا  كرار و درالش بلد د وقت، مال و حتا جا  خلد و فرد دا  خلد را در طبق اخالص بيذار ر

د دا ، شكنجه، دبايد، سرد ش، دحقير و دلهين دييرا  را دحمل كنند و باآلخره به پيرود  برسند. به طلر 

رهبرر كلبرا را مرلرد « فيدل كاسترو»رهبر فقيد هند و يا سرگذشت « گا د »گي دلا يد د ده مل ه شما مي

هرا  خرلد را اد ها كره اد خرلد بررود  داد رد و در  تيجره ملتمطا اه قرار دهيد و ببينيد آ ها چه فداكار 

 ها  ب ر  رهايي بخ يد د.بدبختي

و بنردها   را اد اسرارت ا  را  آور ا هري آمرد درا ا  را رسلل ماظم اسالم كه به حيث آخرين پيرام

صفات   همكرد كه هيي دربيت ميها  جات دهد، پيروا  خلد را به گل هپرداد مختلف دلهمات و خيال

يافت، به  حل  كه  ه  يروها  خارجي دلا  بيرو  ك ريد  آ  را اد خلب ا  ا ي در وجلد شا  عمق مي

 وجلد شا  داشت و  ه وساو  درو ي و داخلي.

در فرهنگ ديني ما ايثار مفهلمي ويژه و منحصر به خلد دارد، اد خلدگذر  كه اسالم اد آ  سرخن 

كرد، اد حيث درو مايه با اد خلدگذر  گا د  ر اسا  آ  دربيت مييارا  خلد را ب محمدگليد و مي

فداكار  كاسترو و گا د  هر چه بلده باشرد محردود و متالرق بره   هو كاسترو فر  اساسي داشت، ا يي 

شرلد مي دربيتري پيرامبر  هسرتايد و ج  ري اد بر امرد يا است، اما فداكار  و ايثار  كه خردا آ  را مي

ايثارگر  و فداكار  خرلد را در   هرسيد كه ثمررو  دارد و شخص م لما  به اين باور مييي اخا يي ه

 گيرد.ديير و به گل ه غير محدود اد اهلل متاال ميجها  

شلد شلد ج  ي اد پيام اسالم، و يا به عبارت ديير فداكار  و اد خلدگذر  ميايثار به اين مانا، مي

گي را  داشرت و در مرلارد ذشرتهاگرر ا  را  م رلما  جررأت اد خلدگ صفت مالدم ا  ا  م لما ، ياني
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دلا  ت خلد و منافع شخصي خلد را فدا  هدايت، آسايش و آرامش دييررا  كنرد، بايرد  مي ضرور ،

خلد را ملرد دفحص قرار دهد و به يقين بدا د كره در اسرالم او  قصري ملجرلد اسرت و اگرر در   هعقيد

گردد. چرل  م رلما  بره حكرم پيدا شد  و دقليه امراض مانل  ديير مي او ين فرصت عالج   لد سبب

چي  در ايرن جهرا  مارادل ضرايف يي كه دارد  بايد همه چي  را در اين د يا بخلاهد، خلاسرتن همرهعقيده

كنيم، كرار بلد  ايما  به آخرت است، ايما  به آخرت ياني چه؟! ياني اين كه ما در ايرن د يرا عمرل مري

 فرستيم، دا برا  باد اد مر  ما دخيره شلد:، چي ها  را قبل اد خلد مي ماييمالش ميكنيم، دمي

آمملَ بيََمما اَاوَاُّهَمما َّل ممذياََ آمَُِمم َّ َّت قُمم َّ َّلِ ممَُ ََلْتَِْظُمملْ نَفْممسَ مَمما قَممد مَتْ ليغَممد  َََّت قُمم َّ َّلِ ممَُ إين  َّلِ ممَُ ََبي

 (1/59/18 )تَعََُِْ نَ

ايد اد خدا پروا داريد و هر ك ى بايد بنيرد كره برراى فرردا]ى خرلد[ اد   آوردهاى ك ا ى كه ايما)

 كنيد آگاه است( خدا به آ چه مىپيش چه فرستاده است و ]باد[ اد خدا بترسيد در حقيقت

ها برايش داده شلد، آ ياه اگر م لما  بخلاهد كه م د هر عمل او  قد و در همين د يا و دلسط ا  ا 

 دهد.خرت كه هما  باور به پاداش عمل در جها  باد  است مفهلم خلد را اد دست ميايما  به آ

دي به خصرلص ايمرا  بره )اهلل و رود است كه به علت دأكيد دياد قرآ  رو  م ا ل عقيده اين جااد 

عمال بند  به اگي اهلل و رود قيامت قل   باشد، پا بريم، چل  دا دما ي كه عقيده به ييا هآخرت( پي مي

 و اخال  اسالمي دشلار و در ملارد   اممكن است.

 اد مكه به مدينره و ايجراد اخرلت ميرا  مهراجرا  و ا صرار دلسرط پيرامبر رويداد هجرت پيامبر

كند و آ ها را به برا  ا صار اهميت ايثار و جايياه آ   را در اسالم بيا  مي م هلر است. وقتي رسلل اهلل

امرام بينيرد؛ ا يي   اد فرداكار  را ميها  شريفت مايد، ا  را   مل رهدعلت ميايثار در مقابل مهاجرا  

  كه: است بخار   قل كرده

ميا  عبدا رحمن بن علف و ساد بن ربيع پيل د اخلت برقرار  مرلد، سراد بره عبردا رحمن  پيامبر»

كرنم، و مرن دو هم رر دارم ام را  يما يم با دل ق مت گليد من ثرودمنددرين فرد ا صارم، بيا كه سرمايهمي

اش دمام شد آ  را بره  كراو خرلد ببين هر كدام را دوست داشتي برايم بيل دا او را طال  دهم، وقتي عده

در آور. ساد گفت خداو د در مال و هم را ت بركت ا دادد بادار را برايم   ا  دهيد ]دا اد طريق كرار و 

 (24/2/1344)«ام را سر و ساما  دهم[...گيبار د ده

ج  ي اد  و ايثارگر   بلد، فداكار  داستا  ساد و ربيع او ين و آخرين  مل ه اد ايثارگر  صحابه

اهل  فا  فقط  در آ  وقت هر كه مؤمن بلد ايثارگر هم بلد، در جمع يارا  پيامبر ؛شده بلد اخال  آ ا 
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ه اد دست داد  چي   در ايرن كرد د ك بلد د چل  عقيده به خدا و آخرت  داشتند و فكر مي كه ايثارگر

ييا ره  ،د يا م او  است با محروم شد  اد آ  برا  همي ه، اما م لما ي كه رضا  خدا و كاميابي آخرت

وقتري فرصرتي  چي  خلد دسرت برردارد، حترا اصرحابدلا  ت اد همهگي ميهدف او شده بلد به ساده

تند كه اد طرف اهلل متاال بررا  شرا  مرحمرت دا  شد آ  را به عنلا  چا  ي ميبرا  ايثارگر  مي ر مي

 شده است.

خلريم، م لما ا  مخلص، منافقرا ي كره بره اراهر ما به سه  لع اد مردم برمي در دما  رسلل اكرم

و  گفتند اما قلباً باور به خدا و رودآخرت  داشرتند و كرافرا ي كره در اراهر و براطن برا پيرامبركلمه مي

درلا  گفرت ايثرار و خلدگرذر  ها  بلد د كه ميگيد، م لما ا  دارا  ويژهكرد او دشمني مي  هبر ام

درين آ  بلد، و منافقا   ي  صفادي داشتند كه احيا اً قرآ  به برخي اد آ ها اشرارادي دارد اد يكي اد برج ته

 جمله:

الَى اُملََّءَُنَ َّلِ ماسَ ََلَما إين  َّلََُِْاِيقيآََ اُخَاويعُ نَ َّلِ َُ َََُ َ ََاويعُهُْْ ََإيَََّ قَامُ َّ إي لَى َّلص َِاسي قَمامُ َّ كٌُمَ

 (1/4/142 )اَذْكُلَُنَ َّلِ َُ إيل ا قَِيآًِا

كه او با آ ا   ير گ خلاهد كرد و چل  به  ماد اي رتند برا  كنند و حال آ منافقا  با خدا  ير گ مى)

 (كنندىكنند و خدا را ج  ا دكى ياد  مك ا ت برخي  د با مردم ريا مى

 خلا يم:و در جا  ديير اد قرآ  مي

َُِْْقيتَالًما لَات بَعَِْماكُْْ َُمْْ  ََليآَعََِْْ َّل ذياََ نَاَِقُ َّ ََقيآَْ لَهُْْ تَعَالَ َّْ قَاتيُِ َّ ِير وَبيآْي َّلِ ُي وََْ َّوَِْعُ َّ قَالُ َّ لَ ْ نَع

 (1/3/167 ) لُ نَ بيأَِْ ََّيهيْْ مَا لَآْسَ ِير قُُِ بيهيْْ َََّلِ ُُ وَعَُِْْ بيََا اَكْتَُُ نَليِْكُفْلي اَ ْمَئيذ  وَقْلَبُ ميِْهُْْ ليِْإياََاني اَقُ

همچنين ك ا ى را كه دو رويى  ملد د ] ي [ ماللم بدارد و بره اي را  گفتره شرد بياييرد در راه خردا )

كرديم آ  رود آ را  بره كفرر مىاد شما پيروى  دا  تيم م لماًبجنييد يا دفاع كنيد گفتند اگر جنييد  مى

 هفتند هاي ا   بلد و خدا به آ چه مىگفتند كه در دلدر بلد د دا به ايما  به دبا  خليش چي ى مى  ديك

 (دا ادر است

بند    ا  دهند و  ه قادر بلد رد بره خراطر دلا  تند در اعمال عباد  ما ند  ماد پا بلي منافقا   ه مي

گي د رده -و در واقع بره خراطر راهيرابي دييررا -به دييرا   رسا د  پيام اهلل دفاع اد مقدسات ديني و

  هدارد و بره صرحنخلد را به مخاطره ا داد د، جهاد چي   ج  ايثار  ي ت، مجاهد سالو خرلد را برر مري

و  نرد،گي كنند و اد مكر دشمنا  اسالم در اما  بما د ده ميرد دا م لما ا  ديير آسلدهرود و ميجنگ مي
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  پردياه دود  قرار دار د هدايت يابنرد و م رتحق رفرتن بره كافرا ي كه به خاطر  رسيد  پيام دين در  به

دهرد درا شلد و ه تي خلد را اد دسرت ميو يا به دابير  م لما  مخلص ما ند شمع دوب مي جنت شل د،

ه اگر ك ته شلد برادهم چير   پا  خلد را ببينند، م لما  واقاي ماتقد است كدييرا  در روشني او پيش

اد دريا است، او يقرين دارد كره برا  ييقطره  هآورد به مثابرا كه اد دست داده در مقابل آ چه به دست مي

گي ابد  خلد را اعمار  ملده است. اما اين كار خلد اوالً خا ق و ما ك خلد را خلشنلد كرده و ثا ياً د ده

افتد و ري گي اين جها ي او به خطر ميد ده ،ه اد رفتن به ميدا  جنگدا د ككند؟ او ميمنافق چه فكر مي

ما د  و به دست آورد  غنيمرت ديراد  آورد به همين خاطر اگر احتمال د دهدر مقابل چي   به دست  مي

دبرلك كره  بررد  خطر راك برلد امتنراع   هرفتند چنا  كه وقتي اد رفرتن بره غر ومي بلد با پيامبرمي

مباركره را   هاين آي را با م لما ا  دنها گذاشتند، در وقت برگ ت اد دبلك پيامبر پيامبرورديد د و 

 :دريافت  ملد

اتيُِ َّ مَعيمر َِإينْ سَهَعَكَ َّلِ ُُ إيلَى طَائيفََ  ميِْهُْْ َِاوْتَأََْنُ كَ ليِْخُلَُجي َِقُْْ لََْ تَخْلُهُ َّ مَعير وَبَدًَّ ََلَمَْ تُقَم

 (1/9/83 )ْْ سَضيآتُْْ بيالْقُعُ وي وََ اَ مَل س  َِاقْعُدََُّ مَعَ َّلْخَاليفيآََعَدًََُّّ إين كُ

اى اد آ ا  بادگردا يد و آ ا  براى بيرو  آمد  ]به جنگ دييرى[ اد و اگر خدا دل را به سلى طايفه)

 برد  خلاهيد  دل اجاده خلاستند بيل شما هرگ  با من خارج  خلاهيد شد و هرگ  همراه من با هيچ دشمنى

 د(  ينا  بن ينيبار به    تن دن درداديد پس ]اكنل  هم[ با خا هكرد ديرا شما  خ تين

دلا يم، ما ك ا ي را در ميا  م لما ا  شلاهد  اد اين قبيل را ما در ميادين مختلف ديندار  ديده مي

  امتيرادات و جرا  كره احتمرال يابيم كه در وقرت سررباالكردمي -د ندحتا آ ا ي كه دَم اد ديندار  مي-

گذار د، اما وقتي پا  كارها  ديربنايي و وار قدم پيش ميرسيد  به مال و مقام و شهرت قل  باشد ديلا ه

ها س رت و قردم -به خصلص وقتي احتمال خطر و فداكار  در كرار باشرد-آيد بدو  سر و صدا به ميا  

 شلد.مت   ل مي

شرليم مرؤمن مخلرص برا رو ميبيذريم، فقط با دو  لع ا  ا  روبره وقتي ما اد كافرا  دما  پيامبر

ها  م خص و منافق با خصلصيادي كه در فل  به آ  اشاره شد، حاال در چنين وضايت خطيرر  گيويژه

 ما بايد ا دكي به خلد رجلع كنيم و ببينيم كه آيا صفادي كه ما داريم برا صرفات يرارا  مخلرص پيرامبر

و  دردسرر بررا  پيرامبر  هدرين مايريا  الذ باهلل با صفات منافقا ي كه همي ه ب ر  بي تر م ابهت دارد

يي اد  احيره در برد، و مرا هرم اگررآ ا  مي  هبي ترين ر ج را اد  احي مؤمنا  مخلص بلد د و رسلل اهلل

همرا  ق رمت اد برخلردار  باشيم بره يقرين بردا يم كره در  ما  اد صفات پيروا  راستين پيامبرگي د ده
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ر ج   هكنيم مايگي ميد يا كه د ده  هگي ما صفتي اد صفات منافقا  باقي ما ده است و در هر گلشد ده

 خلاهيم بلد. و دحمت برا  مؤمنا  مخلص و پيروا  واقاي رسلل اهلل

 

 رويميانه. 5-3-4

شرمند ديرن حنيرف و يكري اد ها در واقرع يكري اد دارا يم اردرو  در برخلرد با افرراد و پديردهميا ه

ك را ي اسرت كره ادعرا    هدرين صفات رسلل ماظم اسالم و اصحاب اي ا  و با تبع صفت همربرج ته

 را دار د. پيرو  پيامبر

ها به اين صرلرت رو  و داادل عبارت است اد ادخاذ روش ميا ه در برخلرد با اشخاص و پديدهميا ه

حقيقت هرچي  را در  ظر گرفته شخص و يا شرئي را اد جاييراه اصرلي كه ا  ا  در داامل با افراد و قضايا 

 اش فرودر  يذارد.آ  باالدر  برد و اد من  ت واقاي

جلامرع ا  را ي دارا  صرفادي   هپيامبر اسالم در ميا  مردمي به پيامبر  مبالث شرد كره ما نرد همر

كرد د و در برخي املر دچرار دفرريط مخللط اد خلبي و دشتي بلد د و طبااً در باضي اد كارها افراط مي

ها  ساخته شده اد سنگ و چلب دا جا  پي رفته بلد د كره سرر خرلد را در شد د، آ ها در وصف بتمي

پروردگار خرلد و جهرا  -داد د و ي من  ت خدا  ييا ه كرد د و به  ام شا  قربا ي ميمقابل آ ها خَم مي

دا  تند در حا ي كه خرلد اد داشرتن ها را دخترا  او ميفرشته پا ين آورده بلد د كه  هبه ا داد -ه تي را

آ ينري ميا ره و متلسرط مرردم را بره   هبه پيامبر  مبالث شد دا برا ارا ر كرد د. رسلل اهللدختر شرم مي

هرا را  اديرده صالو آورد و  يذارد فرد دا  آدم با وجلد عقل و منطقي كه خردا بررا  شرا  داده حقيقت

 ر اد فرهنگ حاكم و عنانات رايج روش ميا ه و ماتدل را فروگذار د.گرفته با دأث

خردايي؛  خ تين داليم پيامبر اسالم دلحيد بلد، دلحيرد يانري روش ماتردل ميرا  چنرد خردايي و بي

جهرا  و هرم ا  را  را اد  ي رتي بره   هذادي كه هم-دلحيد ياني اقرار و اعتراف به خدايي واحد و ييا ه 

ها بره خراطر سرلء اسرتفاده اد ا  را  و دور ا داختن دمام خدايا  دوروغيني كه دجال -ه تي آورده است

ها اعرم گي ا  ا ها  د دهكرد دا باد اد دلحيد دمام بخشدالش مي كنند. رسلل اهللبرا  او مارفي مي

مرا بره دارا يم  حاال باد اد چهارده قر  وقتي ؛اد عقايد، عبادات، اخال ، سللك، ماامال و... را اصالو كند

كنيم كره در هرر بينيم بلكره م راهده مريكنيم در هيچ ملرد   ا ي اد غُلل و يا دقصير  مي ياه مي پيامبر

درين دمرايلي بره جا رب افرراط و دفرريط برا آ  امر  ساي شده است واقايت در  ظر گرفته شده بدو  كم

 ماامله شلد.



97 
 

كررد، داشت و همي ه آ ها را سرتايش ميست مييارا  خلد را دياد دو م هلر است كه رسلل اهلل

همي ره  هرا  شرا  را  اديرده  ييررد؛ پيرامبررو   كند و عيب ملد در دلصيف شا  ديادهو ي ساي مي

داد در مري ملد اما هرگ  اجاده  كرد و اهل فضل را اكرام مياصحاب خلد را به كارها   يك دلصيه مي

 دلصيف شخصي مبا وه صلرت گيرد.

 فرملد د: ديثي كه مرحلم آ با ي آ  را با سند صحيح اد جامع ا صوير  قل كرده رسلل اهللدر ح

 اكم ن ون عٌمى مما َ نا بغآضك وبغض َ ما ا ما بغآضك اك ن ون عٌى ما َ نا َبآبك وَب »

 (40/2/505)«ما ا ما َبآبك

لد، و در رو  مكرن، چرل  ممكرن اسرت رود  دشرمن درل شر)در ابراد محبت با دوست خلد دياده

 عداوت با دشمنت راه افراط در پيش  يير، چل  بايد  ي ت كه رود  با دل دوست گردد(

مؤمن را   هيي است كه بنددرين و كارآمددرين اسلحهمهم ،هابرخلرد متاادل و ميا ه با افراد و پديده

است كه پيرو واقاي  درين صفتيكند، و شاي تهاش كمك ميها و رسيد  به اهداف عا يدر اجرا  بر امه

 سادد.رو هلا و هل  متماي  ميرسلل اهلل را اد دابع ابليس و د با ه

دهد كه حقيقت ا  ا  را به حيث يرك مخلرل ، و حقيقرت به ما دستلر مي پيامبر در حديث فل 

ن دوستي و دشمني را به حيث داامل با همين مخلل  در  ظر گرفته با او پيش آمرد كنريم؛ ميرر غيرر اد اير

فكرر  ما دوست خرلد را غيرقابرل دوييرراست كه ا  ا  همي ه در مارض دويير و دگرگل ي قرار دارد، اگر 

كنيم، و با همين ايده در دوستي با او راه افراط را در پيش بييريم، فردا كه حا تش به حيث يرك ملجرلد 

 تلا  تيم دوستي سابق را برا يي دگر شد و يا خلد ما متحلل شديم و با فكر جديد خلد قابل دحلل به گل ه

دهيم، ممكن است م كالت ب رگي را سر راه خلد ايجاد كرده باشيم؛ با اكس اگرر برا ك ري بره او ادامه 

پلشري كررده او را غيرر خاطر دين، اخال ، سليقه و... دشمني داريم، بياييم و در ملرد او اد حقيقرت چ م

هرا  منحرف شرليم، اوالً پلا او اد م ير اعتدال و ميا ه قابل دحلل فكر كنيم و به همين خاطر در دشمني ب

ايم، ثا ياً در صلردي كه رود  دوست ما شلد در مقابلش شرمنده و دوستي ميا  خلد و او را خراب كرده

 سرافينده خلاهيم بلد.

 افراط كنار دده،  هبه صلرت يك متن متين پرده اد رو  حقيقت م أ  پيامبر اسالم  هاين فرملد

به صلرت ملج  و خالصه به برخري  در ذيلكند كه روا ه را با دمام ابااد آ  برا  ما مارفي ميروش ميا ه

 كنيم:اشاره مي اد ابااد مطرو شده در كالم پيامبر اكرم
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 هاي افراط در دوستيزيان .1-5-3-4

 ت و برخاست غير گردد و   ساد اختالط بيش اد حد ميرو  در محبت و دوستي دمينهدياده ا ف(

 كند.گليي، غيبت، دم خر و اها ت به دييرا  فراهم ميضرور  عرصه را برا  پرحرفي، بيهلده

د، وقتي ا  را  پلشآ  را اد افراد پيرامل ش مي ا  ا  طبياتاً رادها  دارد كه بر ح ب مهم بلد  ب(

د، ممكن است به گما  اين كه يرو   هداادل ب  هپا اد جاد ها را  اديده گرفتهديير  واقايتدر دوستي با 

شد  آ  بللا   ، اسرار  را به او بيليد كه اف اشلدمحبت ميا  او و دوستش هرگ  مخدوش  مي  هرابط

دوستي س ت گرديد، حفظ اسرار مانا و مفهلم خلد   ب رگي را بر پا  مايد. م لماً وقتي بنا به علتي رابطه

 فين و يا يكي اد آ ها اهل دقلا و مروت  باشند.دهد، به خصلص اگر طررا اد دست مي

 ضررهاي افراط در دشمني .2-5-3-4

، و ما مكلفريم اد ايرن اد  ظر اسالم دشمني با ا  ا  به حيث ا  ا  اد ري ه و اسا  مردود است ا ف(

ها را دوست بداريم و آ ا  را اشرف مخللقات خردا بردا يم؛ چير   كره دشرمني يرك ا  ا   هحيث هم

كند برخري اد صرفات دشرتي اسرت كره در شخصريت ا  را  پديردار لما  با ا  ا ي ديير را دلجيه ميم 

گردد؛ بنابراين ا  ا  م لما  با  لع ب ر دشمني ذادي  دارد بلكه با صفات دشرتي كره ممكرن اسرت در مي

د  رلد كره  م لما  هما ند يرك داكترر  هكند، و يا به ديير سخن بندوجلد ا  ا ي پيدا شلد دشمني مي

كند، او هم ا  ا  برد اخرال  را دوسرت دارد، امرا هرگر  مريض را دوست دارد و ي با مرضش مبارده مي

 دلا د با صفات دشتش آشتي كند.مي 

كررد  عارضي بدا يم، م لماً در صردد برطرف  هوقتي ما دشمني با ا  ا  را به حيث يك پديد ب(

باشيم و اين چير  مي با او در اد ادامه دشمنيشمن خلد حريصدوستي با د  هعلارض و برقرار كرد  رابط

كند كه به مرور بي تر دشمنا ا  خلد را به دوستا ي صميمي دبديل كنيم. اهلل متارال در ايرن ما را كمك مي

 فرمايد:رابطه مي

َََِمإي َُ َّ َّل مذيا بَآَِْمكَ ََبَآَِْمُُ عَمدََََّسَ كَأَن مُُ ََليمرٌّ ََلَا تٌَْتَ يا َّلْحٌََََُِ ََلَا َّلٌ آِّئََُ َّوَِْعْ بيال تير َيرَ وٌََْمَ

 (1/41/34)َََيآَْ

و  يكى با بدى يك ا   ي ت ]بدى را[ آ چه خلد بهتر است دفع كن آ ياه ك ى كه ميا  دل و ميرا  )

 (گردداو دشمنى است گليى دوستى يكدل مى
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حقيقت را  اديده بييريم، دالشي مرؤثر  وقتي در دشمني با ك ي كه مثالً كافر است افراط كنيم و ج(

در جهت دعلت و رهنمايي او ا جام  خلاهيم داد و م ؤو يت ايما ي خلد را در برابر او ادا  خلاهيم كرد، 

عادم خيبرر شرد و  و فردا  قيامت دست او به گريبا  ما خلاهد بلد؛ به همين خاطر است كه وقتي علي

 فرملد: پيامبر جهاد كند رسلل اهللخلاست با مكاردرين دشمنا  خدا و مي

 (24/2/992)«َّلِ عَْي ََُْلي ميَْ لَكَ ََآْلَ ََََّيدَ سَهَُْ بيكَ اُهْدَى ألَنْ َِ ََّلِ ُي»

 مل بهتر است(دل هدايت شلد برايت اد شترا  سر   ه)اگر يك  فر به وسيل

د و در د يرا و آخررت سررفراد به حذف آ ها  داشته باش ساي كن دا ايما  بياور ر ياني دمايل دياد 

 شل د  ه اين كه ك ته شل د و د يا و آخرت شا  دباه گردد.

رو  كنيم، شيطا  مرا را وسلسره خلاهرد كررد كره اد و اگر در دشمني با فاسق و فاجر م لما  دياده

ه ما به يابي او مح و  و مللل شليم، كه در اين صلرت گنااصرار او بر گناه و ماصيت  ذت ببريم و اد راه

 دشت او خلاهد بلد.گناه كارها  در اد مرادب ب ر 

دارد و در  تيجره هرا براد مريطرفا ه در ملرد افراد و گروهافراط در دشمني ا  ا  را اد قضاوت بي د(

 فرمايد:گردد. چل  اهلل متاال ميحدود دايين شده شريات دير پا مي

َّ  َميآََ ليِ ُي شُهَدََّءَ بيالْقيٌْطي ََلَا اَجْليمَِ كُْْ شََِرنُ قَ ْ   عََِى وَل ا تَعْديلُ َّ َّعْديلُ َّ َُ َ اَاوَاُّهَا َّل ذياََ آمَُِ َّ كُ نُ َّ ق

 (1/5/8)وَقْلَبُ ليِت قْ َى َََّت قُ َّ َّلِ َُ إين  َّلِ َُ ََبيآلَ بيََا تَعََُِْ نَ

شرهادت دهيرد و ا بتره  بايرد  به عردا ت ايد براى خدا به داد برخي يد ]و[اى ك ا ى كه ايما  آورده)

در است و اد خردا دشمنى گروهى شما را بر آ  دارد كه عدا ت  كنيد عدا ت كنيد كه آ  به دقلا   ديك

 (دهيد آگاه استپروا داريد كه خدا به آ چه ا جام مى

 ي افراط و تفريطپديده .3-5-3-4

گرفتن حقيقت و ا حراف اد راه درست و م رتقيم هر يك اد افراط و دفريط در واقع به مانا   اديده 

است، و طبااً هما  گل ه كه در عا م ماد  ا حراف و بيرو  شد  اد راه م تقيم باعث دور شرد  ا  را  اد 

كنرد و شلد، چه ا  ا  وقتي اد راه م تقيم منحرف شد هردف را گرم ميمقصد و سبب ر ج و دحمت مي

بخلاهد دوباره به راه راست برگرردد مرددي اد وقرت خرلد را اد ممكن است هرگ  به مقصد  رسد، و اگر 

را بر خلد طلال ي كرده است، در عا م مانل   ير  ديرر پراكرد  روش ميا ره ا  را  را اد  راهدست داده و 

گردد. به همين خاطر اهلل متارال بره مرا يراد داده ها  فراوا  ميمقصد دور كرده سبب م كالت و مصيبت

 او دلفيق استقامت بر راه راست را طلب كنيم:است كه همي ه اد 
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َْغَآْلي َّلََْغْضُ بي عََِآْهيْْ ََلَا َّلض الِّآََ صيلََّطَ َّل ذياََ وَنْعََْتَ عََِآْهيْْ*  ََّْدينَا َّلصِّلََّطَ َّلٌَُْْتَقيآ(1/1/6-7) 

ا  و  ره ]راه[ اى  ره ]راه[ موضرلبشرا  داشرتهراه آ را  كره گرامرى ،ما را به راه راست هردايت فرمرا)

  (گمراها 

كند روش ميا ه را اد كس است كه در هر حركت و سكل ش ساي مي خالصه پيرو راستين پيامبر

 ها   فس و مطيع فال  و عال .است  ه پيرو خلاسته دست  دهد چل  او دابع پيامبر

رو  را مرلر ميا رها  هكرد درا در همربيند كه چيل ه پيامبر ب رگلار اسالم دالش ميمؤمن واقاي مي

اد  ظرر  را گي رسرلل اهللداادل بيرو   يذارد؛ او وقتي اباراد مختلرف د رده  هحفظ  ملده قدم اد دا ر

يا دفريط متمايل شده باشرد.  به جا ب افراط و كند كه در آ  قدم پيامبرگذرا د ملرد  را سراغ  ميمي

 مثالً:

اصررار و دأكيرد  كره برر  مراد جماعرت داشرت،  بيند كه رسلل اهلل براوجلدعبادت مي  هدر عرص

 فرملد د:ملرد و در  خلد را بر اين عبادت ا هي دحميل كنند.  هگير سليقها  سختپ نديد كه ا  ا  مي

 ََإيَََّ َّلْحَاهََي َََّ ِيآهيْْ ن ََإي َّلض عيآفَ ِيآهيُْ ََإين  َّلََْلياضَ ِيآهيُْ ََإين  َّلْكَبيآلَ ِيآهيُْ َِإين  َِِْآُخَفِّفْ قَ ْمًا وَ   ََََِْ»

 (45/195)«شَاءَ كَآْفَ َِِْآُصَِّْ َََْدَهُ وَََدُكُْْ صَِ ى

دهرد بايرد  مرادش را خفيرف ادا كنرد، چرل  ممكرن اسرت افرراد )ك ي كه بررا  مرردم امامرت مي

كره يكري اد  سا خلرده، مريض، ضايف و ك ا ي كه كار عاجل دار د، به او اقتدا  ملده باشند؛ اما دمرا ي

 گذاشت هر ق مي كه دوست داشت ]طلال ي و يا كلداه[  مادش را بخلا د(شما به دنهايي  ماد مي

خلاست در يرك جل ره همره م را ل را بره مرردم بيليرد و يرا اد مرردم در ميدا  دعلت و دبلي   مي

بلكره شررايط خلاست كار و بار خلد را داطيل كرده همه روده به مجلس و صحبت او حاضر شرل د،  مي

 كرد.گي و اوضاع و احلال مردم را در  ظر گرفته به آ ها ملعظه ميد ده

 :گليدعبداهلل بن م الد ميدر حديثي كه امام بخار  آ  را  قل كرده 

 (24/4/2223)«عََِآَِْا َّلٌ رمََي كَلََََََّ َّألَا ا ي، ِيى بيالََْ ْعيظََي اَتَخَ  لَُِا َّلِ بيىُّ كَانَ»

را م رخص سراخته برلد،  اوقاديبرا   صيحت كرد  ما  گليد رسلل اهللمي هلل بن م الد)عبدا

 (خ ته شليمچل  دوست  داشت ]اد ملعظه و پند دياد و همه روده[ 

دلا يرد كره آ  شرما يرك مرلرد را سرراغ كررده  مي گي پيرامبربه همين صلرت در سرداسر د ده

د و يا دستلر  داده باشند كه اد آ  بل  افراط و گذاشته باش بيرو  اعتدال  هحضرت پا  خلد را اد جاد
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ها و د ند و در برخلرد با ا  را مي دفريط به م ام برسد. بنابراين ك ا ي كه دم اد اسالم و پيرو  محمد

خلاهنرد گير د، يا شناخت شرا  اد اسرالم  راقص اسرت و يرا ميدفريط را در پيش مي يا قضايا راه افراط و

  شخصي خلد را بر دين مبين اسالم دحميل كنند و به دابير قرآ  كرريم صرراط م رتقيم را كنرار هاسليقه

 ا د.يا گمراها  را در پيش گرفتهگا  و شدهگذاشته راه غضب
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 ميدان سياستدر  .4-4
يي كه به خصرلص بارد اد ر  را س غررب وارد ادبيرات دينري جهرا  گرديرد يكي اد مباحث عمده

علت به  ميرا  آمرد  ايرن مقل ره در غررب حاكميرت ديرن دحريرف  .ن با سياست استديملضلع اردباط 

يي كره روحرا يل  و اربراب كلي را بره گل ره ،  آ  در اروپا بلد  م يحيت به صلرت ب يار گ تردهشده

كررد   م ا ل مردم را به دست داشتند و بره هرر  حرل  كره دمرايالت  ف ري شرا  دقاضرا ميكنترول همه

 دد د.را رقم مي سر لشت مردم

د ر  ا  به  رام قررو  كه باد ا ه بلداروپا  قبل اد ر  ا س چندين قر  را در داريكي مطلق به سر برد

پ رنديد د بره  رام ديرن و وسطا م هلر گرديد و در اين  مدت طلال ي علما  م يحي هر چره را خرلد مي

راد  اربابا  كلي را دردم اروپا اد دستمگي هيچ امر  اد املر د ده ؛داد دشريات خدا به خلرد مردم مي

كرد رد، امرلر اقتصراد  را ديرر كنتررول خرلد گي شخصري مرردم مداخلره ميد ده در اما   بلد؛ آ ا  در

م حكلمتي مطرابق د د، سي ت ملخلاستند دنظيم مييي كه خلد ميداشتند، روابط اجتماعي آ ا  را به گل ه

  ايرن و همره .شرددافرت اد ميرا  برداشرته ميفرمرا  آ را  برر ميآمد و اگر سر اد مي ميل آ ا  رو  كار

جرا  شرد، درا براآلخره مرردم اد دسرت دصررفات بيگي اد او  ا جرام ميها به  ام خدا و به  ماينردهمداخله

  روحا يل  به  دنگ آمد د و عليه اربابا  كلي ا شلريد د و آخراالمر ملفق به  كنرار دد  آ را  اد صرحنه

 جتماعي شد د.گي اد ده

ها  م يحيت دحريرف يكي اد پيامدها  طبياي ا قالبي كه در اروپا به وجلد آمد  س ت شد  پايه

و به علرم دجربري ماتقرد شرد د،  خلد فشده بلد، چل  دا  مندا  اروپايي باد اد كنارگذاشتن دين مُحَرَّ

 برلده اسرت،  م رتي خرافرهچير   جر  چل  ديد د آ يني كه صدها سال آ ا  را در داريكي  يراه داشرته 

ج  آ چه در مارض حلا  شرا  قررار گيررد و در عرا م دجربره  دصميم گرفتند كه اد اين پس به هيچ چي 

  تيجه دهد باور  كنند.

خلاهرد بره صرلرت گي كنار گذاشتند و گفتند اگر ك ي مي  د دهبه همين خاطر دين را اد صحنه

چرل  داليمرات ديرن   دارد اما در ميدا  اجتماع هرگ ، كا ي  خلد را با دين ادامه دهد اششخصي رابطه

 ديير قابل اعتماد  ي ت كه ا  ا  به خاطر آ  م كلي را دحمل كند.
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يي  برلد اد سياست مطرو شد كه ا بته در اروپا چير  دراده  جدا  دين مقل ه ،  اين باورهاادامهدر 

 شد.ين اد سياست  ي  ميگي اجتماعي شامل جدا  دبلكه هما  جدايي دين اد د ده

ر محافرل مختلرف دم مره   جدايي دين اد سياست اد مددي است كره در جلامرع اسرالمي و دمقل ه

كنند اعمرال شرا  بره وضراحت   اسالمي مطرو ميك ا ي كه اين م أ ه  را در جاماه گردد؛ ا بته همهمي

رو  د  رلد  چنرين م را لي را مطررو كه اد  باور  به حقا يت داليمات اسالمي  دار د دهد كه  ا  مي

خلاهند اد طريق مطرو كرد  ملضلعادي اد اين دست خلد را به اربابا  غربي خلد   ديك كنند، بلكه مي

به  -كه متأسفا ه به علت ضاف و س تي م لما ا  قدرت جها ي را در دست دار د-كرده و اد طريق آ ا  

 . مقام و منصبي برسند

 گذارد و رسلل اكرمگي اجتماعي  ميو د دهگي فرد  فرقي ميا  د ده  رسلل اهلل داليمات اما

گل ه كه در م جد امام و پي لا   ماد مردم بلد در داخل اجتماع  ي  رهبر  سياسي مردم را به عهده هما 

 را -اعم اد روابط م لما  با م لما  و روابرط م رلما ا  برا غيرر م رلما ا -داشت و روابط اجتماعي آ ا  

اد ارشرادات جرامع در    كامرل  آ  حضررت مجملعرهسرال دورا  پيرامبر 23بارد اد كرد كه دنظيم مي

دلا د دست م لما ا  را گرفته و آ ا  را دا ا تها  داريخ به بهترين كه مي ما دها  مختلف به ميراث عرصه

 وجه رهنمايي كند.

ل اسررت و عمررالً در آغرراد اسررالم جررامع و كامرر طبارراً در ميرردا  سياسررت  يرر  داليمررات رسررلل اهلل

در عصلر مختلف اد آ را   كرده است كه بايد پيروا  رسلل اهلل ها را دقديم جاماهيي اد ا  ا مجملعه

 ها  آ ا  د يا و آخرت خلد را ديبا و ديبادر ساد د.گيا يل بيير د و با دأسي به خصلصيات و ويژه

 چنين است:  سياست و مردم دار  در عرصه ها  پيروا  راستين پيامبرگيبرخي اد ويژه

 

 مراعات حدود اهلل .1-4-4

اول باثت خلد اعال   ملد كه من مأملر رسا د  پيرام اهلل دبرارك و  ها اد هما  رود رسلل اكرم

 بنرد  حيات پيامبر  خلد عمالً به قلا يني پا اسالم. بناءً در ادامه ي به  ام  قا ل باشم  ه ساد دهداا ي مي

 .شدبلد كه اد طرف خداو د متاال  ادل مي

است كه مبين مأملريت رسلل اكرم بره مراعرات  به كار رفتهعبارت )بيل من...( در قرآ  كريم دياد 

 حدود اهلل است:



104 
 

ََقُْْ إينِّر وَََافُ إينْ *  َيآََََوُميلْتُ ليأَنْ وَكُ نَ وََ اَ َّلٌَُِْْي*  قُْْ إينِّر وُميلْتُ وَنْ وَعْبُدَ َّلِ َُ مُخِْيصًا لَُُ َّلدِّا

 (1/39/11-14)قُْْ َّلِ َُ وَعْبُدُ مُخِْيصًا لَُُ وياِير*  تُ سَبِّر عَذََّبَ اَ ْ   عَظيآْعَصَآْ

و مراملرم كره * ام بيرستم بيل من ماملرم كه خدا را در حا ى كه آيينم را براى او خا ص گردا يده)

* درسرم ه پروردگارم عصيا  وردم اد عرذاب رودى هل نراك مرىبيل من اگر ب*   خ تين م لما ا  باشم

 (گردا مآاليش مىپرستم در حا ى كه دينم را براى او بىبيل خدا را مى

در قبرال ايرن گفت كه مأملريت شما به شاگردا  و يارا  خلد  ي  ميعالوه بر اين  بلي! رسلل اهلل

  ن است كه دستلر اهلل بره مرن م رتقيم و يرا بره واسرطهت، و ييا ه فر  من با شما ايدر اد من  ي دين كم

كنرد كره  مراد بيذاريرد چنرين  ي رت كره و اال وقتي خردا امرر مي ،رسد اما به شما اد طريق منمي فرشته

يرد كنرد كره جهراد كندر باشد و يا وقتي امرر مي  ا هي   بت به من كمم ؤو يت شما در قبال اين فريضه

 اد شما متلجه گردد.به من بي تر  خطاب خدا

  خردا شردهفرستاده مابلد   ي رت و محمرد دهند ج  اهللك ا ي كه شهادت مي خالصه همه

باشند، بدو  اين كه در اين دمينه ميا  پيرامبر و مي دلسط اهلل شدهت مكلف به مراعات حدود دايين اس

ر فرقي باشد. ا بته حدود خردا   ربت بره ديي د  و مرد و ميا  مردم عصر  با مردم دما غير پيامبر و ميا  

ما ند  ماد شب  ،شد كه بقيه به آ  مكلف  بلد دمأملر مي به كارها  احيا اًپيامبر ما كند مثالً افراد فر  مي

گا ه را به ا د  مادها  پنجامت اي ا  م تحب است و يا مردها مكلف بر فرض بلد و كه به آ  حضرت

ها به چنين چي   مأملر  ي تند. ياني حدود خدا در مرلرد  مادهرا  و ي د جماعت و در م جد ادا كنند 

 اد جا رب اهلل باشد و هر يك اد اين دو جنس مكلرف بره اجررا  حرد  اسرت كرهگا ه به دو ق م ميپنج

 مخصلص به او دايين شده است.

ات  ادل  ه بر اسا  دمايالت  ف ي خلد كه در جلكات شريپيرو راستين رسلل خدا ك ي است كه 

ها  مختلرف اد بهتررين عبرادت، برداشرت   برداشرتضمن ارا ه. امام ابن قيم كندعمل مي اهلل  شده

 گليد:گروه چهارم را دأييد كرده مي

به قصد رضا  پروردگار و بر اسا  دقاضا   ت كهت عملي اسگليند: بهترين عبادگروه چهارم مي»

 وقت و دما  ا جام شلد.

قت جهاد، م ولل شد  به جهاد است و  ل مصرروف شرد  بره آ  باعرث دررك بهترين عبادت در و

يي كه در ادا   ماد فرض به صلرت مكمل به گل ه درك    فل و حتا و  ل منجر به ماد شب، رودهشد  

 شلد گردد.حا ت امن ادا مي
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اوراد ست و  ل برا عرث دررك اذكرار و مد  مهما  پرداختن به ادا  حق اوبهترين عبادت در وقت آ

 شلد، همچنا  در هنيام ادا  حق د  و فرد د بايد به آ  حق او ليت داده شلد.

 بهترين كار در وقت سحر مصروف شد  به  ماد، دالوت قرآ ، دعا، ذكر و استوفار است.

آورد  به دالريم و صررف وقرت در آ  بهترين كار در وقت رهنمايي طا ب علم و داليم جاهل، رو 

 است.

 وقت اذا ، درك اوراد ديير و مصروف شد  به جلاب مؤذ  است. بردرين كار در

درين وجه ممكن و ساي در  ماد و ادا  آ  به كاملبهترين كار در وقت  مادها  پنجيا ه، اشتوال به 

 ادا  آ  در اول وقت و رفتن به م جد است و اگر م جد دور باشد دارا  ثلاب بي تر است.

او بره  كمرك جراه،  احتياجبرطرف كرد   و گي به اورسيده ،ندبهترين عمل در وقت ضرورت  يادم

 ج م و مال است و بايد اين كار را بر اوراد و خللت خلد درجيح دهيد.

بهترين حا ت هنيام دالوت قرآ  اين است كه ا  ا  قلب خلد را برا  ددبر و فهم مارا ي و مفراهيم 

رآ  بخلا د كه گليا خداو د متارال او را مخاطرب يي قها  ديير خالص كند و به گل هآ  اد دمام م وله

او را به اجرا درآورد، بي تر اد اين كه اد جا ب سلطا ي بره  قرار داده است و دصميم بييرد كه اوامر اهلل

 يي برسد و او را به كار  مأملر  مايد. امه

يري كره ه رودهبهترين كار در وقت اي تاد  به عرفات دالش در عذر و دار  و دعرا و ذكرر اسرت  ر

 كند.اد ا جام اين عبادات  ا تلا   ا  ا  را

   ذ  ا حجه عبادت دياد است به خصلص دكرار )اهلل اكبر، الا ه اال اهللبهترين عمل در رودها  دهه

 باشد.در ميو ا حمد هلل، اين كار اد جهاد غيرم خص با فضيلت

شد   گ يني در م جد و م وللو خللتر  گي  اخير ماه مبارك رمضا  گلشهبهترين كار در دهه

دارداد ديراد  اد علمرا  حترابه اعتكاف است  ه درآميختن برا مرردم و مصرروف شرد  بره كارهرا  آ را ، 

 قرآ  برا  مردم بهتر است. اد داليم داد  علم و آملدش قرا تاين كار  دگلينمي

او و درجيح  د ييع جناده بهترين كار در وقت مريضي برادر م لما  يا مر  او، عيادت و شركت در

 اين كار بر خللت و مجا س اجتماعي است.

در بنرد  بره صربر و اي رتاد  ها بر سر مردم، پا اذيتها و بهترين عمل در وقت فرود آمد  مصيبت

الت ها  و م ركگي  مرلده و برر مصريبتديرا مؤمني كه با مردم د رده ؛اي ا  كنار مردم است،  ه فرار اد

 است كه  ه با مردم آمي ش دارد و  ه هم آدار و اذيتي متلجه او است. ند، بهتر اد مؤمنيكآ ا  صبر مي
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گير  است، و خلد را اد شر مردم به كنارك يد  بهتر شههمراهي با مردم در كارها  خير بهتر اد گل

 ردم شرروراد همآهنيي با آ ا  در كارها  شر اسرت. اگرر ك ري اح را  كنرد كره برلد  او در ميرا  مر

برردارد يرا اد آ  چير   بكاهرد، در چنرين صرلردي برلد  در ميرا  شرا  بهترر اد  دلا د شرر را اد ميرا مي

 گير  است.كناره

 كند.را راضي مي بنابراين بهترين كار در هر وقت و هر حا ت، درجيح داد  چي   است كه اهلل

و اما غير اي را  خردا را بره  ا د،كنند اهل عبادت مطلقميعبادت به اين صلرت را  اهلل كهك ا ي 

، و اگر يكي اد آ ا  اد عباددي كه به آ  عادت  ملده است بيرو  شلد، فكر  مايند  مقيد عبادت ميگل ه

جاآورد   لعي خاص اد كند كه گليا عبادت را كنار گذاشته است، اما اهل عبادت مطلق غرضي اد بهمي

يح دهد، بلكه هدف و غرض او متابات رضا  خدا اسرت عبادت  دارد كه عباددي را بر عبادت ديير درج

است و او همي ره در  يي رضا  اهللبه هر كار و عملي كه باشد، مدار و مالك عبادت كرد  چنين بنده

بررد فرارغ شرد، بره   او را به سل  خردا براال ميكند و هر گاه اد عباددي كه مردبهمنادل عبلديت سير مي

پيمايد دا به سررمن ل مقصرلد برسرد. اگرر در مجرا س علمرا وارد باالدر ره مي سل  عباددي ديير و من  تي

شليد، او را با اي ا  خلاهيد ديد، اگر اهل عبادت را ببيند او  ي  در جمرع اي را  اسرت، و اگرر در ميردا  

، و اگرر خلاهد برلدذكر خبر گيريد او  ي  با اي ا   جهاد گذر كنيد او را با آ ا  خلاهيد يافت، اگر اد اهل

ها  خير و دعلت به سل  خدا ، و اگر بر جماعتاستاهل دصد  و اح ا  را ديارت كنيد او  ي  با آ ا  

هرا او ، عبادديذار مطلق است ك ي كه رسرم و رواجگذر كنيد او را در جمع آ ا  خلاهيد يافت. اين بنده

ها  ها   ف را ي و  رذتخلاسرتهعملش در گررو آيد، سادد و در بند قيلدات در  ميرا موللب خلد  مي

كند  ي ت، بلكه او خلد در گروه خلاست پروردگار خلد مي راحتيشهلا ي و عبادادي كه اد آ  اح ا  

 (10/1/77)«ير رضا  خدا قرار داشته باشد...قرار دارد و  ل اين كه استراحت و  ذت  ف ش در چي ها  غ

 امد و باكي  ي ت اگر ما آ  را پيرو واقاي لق ميچنين ك ي را اهل  عبادت مطرو در اين جا ابن قيم

  مدينه چنين ك ا ي بيرو  آمد رد كره در جاماه اميم، چرا كه اد دِل داليمات رسلل اهللبن رسلل اهلل

دا  تند دستلر خدا است در ا جام آ  اد يكرديير دلجه شا  به طرف حدود خدا بلد و هر جا كه ميدمام 

كرد د و عمالً ااهار پ يما ي ميا د شد د كه حدود خدا را  اديده گرفتهتلجه ميگرفتند و اگر مپي ي مي

 .ك يد داد آ  دست مي
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آمده گفت: ا  پ رر خطراب ق رم بره خردا درل بره مرا  گليد بار  عيينه   د عمرمي ابن عبا «

ا  مرلد، حرر عصربا ي شرده قصرد دد  او ر كني، عمرردهي و در ميا  ما عادال ه رفتار  ميبخ ش  مي

   عيينه[ گفت ا  امير مؤمنا  خداو د به پيامبر خلد دستلر داده است كه:]برادر داده

َََُذْ َّلْعَفْ َ ََوْمُلْ بيالْعُلْفي ََوَعْليضْ عََْ َّلْجَاَيِيآ(1/7/199) 

 (گذشت پي ه كن و به ]كار[ پ نديده فرما  ده و اد  ادا ا  ر  برداب)

گليد[ ق م به  اهلل كه وقتي حضرت عمر اين آيه را   است، ]عبداهلل مي  جاهالاين شخص اد جمله

 (24/4/2496)«كردشنيد باداي تاد، و او ك ي بلد كه در مقابل كتاب اهلل قطااً دلقف مي

در برابرر    ا  ا ي داد كه در اوج قدرت و عظمرتك ا ي را دحليل جاماه بلي! دربيت رسلل اهلل

، به همين خاطر در دمرا  داد دكس و هيچ چي  را بر احكام اهلل درجيح  ميو هيچدد د حدود خدا دا ل مي

  در شرد و همرهكس جلر و ستمي روا داشته  ميبر هيچ و خالفت خلفا  راشدين حكلمت پيامبر

  اسالمي صردر اسرالم فرقري ميرا  كرد د، در جاماهگي مي  عدل ا هي با كمال ع ت و آبرو د دهسايه

فقير و حتا اد  ظر برخلرد رسمي دفاودي ميا  م لما  و غير م لما   بلد، چرا؟ چرل  حردود خردا غني و 

گل ه كه در عبادات خلد قلاعد و اصلل دايين شده اد جا ب شد پيامبر و خلفا  راشدين هما مراعات مي

 ملد رد. عات ميكرد د به هما  صلرت در حكلمت و قضاوت خلد  ي  حدود اهلل را مرااهلل را رعايت مي

  اسالمي رسريد د كره برا رعايرت ا بته در طلل داريخ اسالم ك ا  ديير   ي  به دعامت و رهبر  جاماه

، اما داداد چنين ك را ي شد د ما ند عمر بن عبدا ا ي د خدا دستاوردها  عظيمي را  صيب كرد  حدو

 .آيد   به ح اب  ميپي ه چييي كم است كه در ميا  ا بله حكام اا م و ستمبه ا داده

گذار رد همچنين در ميا  آحاد امت اسالمي اهل عدل و داد و ك ا ي كه به حردود خردا احتررام مي

  سياست و مردم دار  چي   است كه باعث عر ت دياد بلده و ه تند، و ي مراعات حدود اهلل در عرصه

اسرت بايرد  واقاي رسرلل اهلل به همين خاطر ك ي كه پيرو ،گرددو آبرو  و سربلند  امت اسالمي مي

ها  دياد  اد آ  م تفيد شل د در وقت رسيد  به قدرت و منصب حدود خدا را مراعات كند دا هم ا  ا 

وقتي مرا اد بردرر   و ي متأسفا هو هم د يل و برها ي باشد اد بردر  اسالم بر ساير قلا ين و مكادب ب ر ؛ 

كره بره هريچ وجره اردبراطي ميرا   ك ندم تبد را به ر  ما ميها  سياه حكام د يم كار امهاسالم سخن مي

 .كرد دشت برخي اد م لما ا  با قلا ين پاك اسالم وجلد  داردعمل
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 حفاظت از كرامت انساني. 2-4-4

برر خرلرد برا او را اد  دارا  شرافت و كرامتي اسرت كرهدر  ظام سياسي اسالم، ا  ا  به حيث ا  ا  

اعرم اد م رلما  و كرافر ا  را  مطلرق سادد، و ايرن كرامرت متالرق بره متماي  ميداامل با ملجلدات ديير 

 فرمايد:اهلل دبارك و داا ي مي ها. ه  لعي خاص اد ا  ا  باشدمي

َُْْعََِى كَثيآل  مَي َْ َََِقَِْا ََلَقَدْ كَل مَِْا بَِير آوَ َ َََََََِِْاَُْْ ِير َّلْبَلِّ َََّلْبَحْلي ََسَهَقَِْاَُْْ ميَْ َّلط آِّبَاتي َََِض َِِْا 

 (1/17/70)تَفْضيآًِا

ها[ بر  را ديم و و به راستى ما فرد دا  آدم را گرامى داشتيم و آ ا  را در خ كى و دريا ]بر مركب)

 (هاى خلد بردرى آشكار داديماد چي هاى پاكي ه به اي ا  رودى داديم و آ ها را بر ب يارى اد آفريده

ها برر اسرا  قلاعرد وضراي كره د بايرد برا ا  را باشرسرلل خردا ميه به حرق درابع رك بنابراين ك ي

د. چنين  باشد   ا  را به حيث ا  ا  محترم شمارند، بلكه اامله  كها  شيطا ي است ماگرفته اد دلطئها هام

طقره، د كه بر اسا  مايارها  غير شرعي ما نرد قرلم، قبيلره، ر رگ، منكه خير و خلبي را به ك ا ي بخلاه

د و بره هرك ري آ  را خير و خلبي را به همره بخلاهر بلكه ،دنياببردر  ميمنافع ماد ، جاه و مقام و غيره 

و  ؛باشرددر او  ند. و  ل اين كه هيچ يك اد مايارها  فل    پذيرش آ  بلد دقديم كو آماده خلاستمي

ا رژ  خرلد را  خدا  باشد وقت و   پذيرش دين  مايارها  فل  را داشته باشد و ي آمادهاگر ك ي همه

خلد به عنلا  او ين مؤمن  آيد كه رسلل اهللند. چنا  كه اد آيات متادد قرآ  كريم بر ميصرف آ   ك

 مأملر به چنين كار  بلد:

َعْدُ عَآَِْاكَ عَِْهُْْ تُليادُ هياَِمََ َََّصْبيلْ نَفٌَْكَ مَعَ َّل ذياََ اَدْعُ نَ سَب هُْْ بيالْغَدََّسي َََّلْعَشيرِّ اُليادَُنَ ََهْهَُُ ََلَا ت

 (1/18/28)َّلْحَآَاسي َّلدُّنْآَا ََلَا تُطيعْ مََْ وَغْفََِِْا قَِْبَُُ عََْ َيكْلينَا َََّت بَعَ ََ ََّهُ ََكَانَ وَمْلُهُ ُِلُطًا

ي ه خلاهند شكيبايى پخلا ند ]و[ خ نلدى او را مىو با ك ا ى كه پروردگارشا  را صبح و شام مى)

گى د يا را بخرلاهى و اد آ  كرس كره قلربش را اد يراد هات را اد آ ا  برميير كه ديلر د دكن و دو ديده

 (روى است اطاعت مكنايم و اد هل  خلد پيروى كرده و ]اسا [ كارش بر ديادهخلد غافل ساخته

ت همرين ا  مراعراو اصحاب ب رگلار ش يكي اد علامل گ ترش سريع اسالم در دما  رسلل خدا

كرد د و چنين  بلد كه برادر و با مردم بر اسا  قرابت و خلي او د  داامل  مي پيامبر يارا قا ل  بلد، 

رفت و آمد داشتند و برا مؤمنرا  غيرر فاميرل خرلد هريچ  ف ق بلد با او اهل پ رامل  شا  اگر م رك و يا
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كرد رد و اگرر فقيرر و او را داظريم ميد رسريمال و منصبي مي كرد د و يا اگر ك ي بهقرار  مي   بررابطه

به مطلرق ا  را  هريچ  رلع م لما ا  امرود كه اكثريت ج تند، درست بر عكس  ادلا  بلد اد او دور  مي

ها  جا بي ما نرد مرلدر، خا ره، براغ و حترا احترامي قايل  ي تند بلكه احترام را ميا  مردم بر اسا  برچ پ

 ا  ا يت. ها ند  ه بر اسا  ماياركنمي دق يماش ها  سر شا هستاره

بره  رام ديرن صرلرت  دلهين به مقام ا  ا يت دير پا كرد  كرامت ا  ا ي دما ي است كهبددرين  لع 

را  ساي كنند مخا فا  خلد را كنار د ند و يا هلادارا  خرلد  به  ام دين   اسالمي عدهو در جاماهگيرد 

كنرد در حرا ي كره عمرل   دياد  را   بت به دين بدگما  ميهااين كار ا  ا   قدرت   ا ند. بر اريكه

 ا جام شده  ه اد خلد دين كه كامالً بر خالف داليمات اسالمي صلرت گرفته است.

به ايرن مضرمل   قرل « ا بدايه و ا نهايه»يي را اد كتاب   عصر حادثهشهيد سيد قطب در دف ير سلره

 كند:مي

گاه كه پ ر او يرك فررد وا ي و حاكم مصر گفت، بدا ، عاص ربه عمرو پ  عمر پ ر خطاب»

د ا دررا  دريافرت دار! عمرردرا  و گراميمصر  را دده بلد و بدو گفته بلد: اين ضربه را اد پ ر ب ر 

 عمرو پ ر عاص قصاص گرفت و گفت:

  «؟وَلَّسًَّ متى َّوتعبدتْ َّلِاس َقد َلدتهْ ومهاتهْ»

در حرا ي كره مرادرا  شرا  آ را  را آداد بره د يرا  ايرد؟كرده   خلدچه وقت مردما  را بنده و برده)

 (32/6/948)ا د( آورده

گا  پندار ررد و خررلد را بنرردهميشررلد چنررا  كرره يهررلد دبارريض قايررل  مي خررلد گا خرردا ميررا  بنررده

به ت را برا  ما آفريرده اسرت. ايرن عقيرده كره  ها د يا و امت گليند خدادا ند و مي  خدا ميبرگ يده

مانرا  هرا  بيمنحررف اسرالمي  ير  رخنره كررده اسرت، درگير  ها سفا ه در ميا  برخي اد گرايشمتأ

و...  ق برلد  برر اسرا   رژاد، دبرا ، قرلم، وطرن  بر حكند. فرضيه  ا  ا ي ايجاد ميدياد  را در جاماه

ح و روشرن اد ايرن بندد و دين خدا به صلرت ب يار واضگا  خدا ميدست و بال ا  ا  را اد درحم به بنده

 م أ ه بي ار است. 

ها را بره يرك چ رم   ا  را همه ،ك ي است كه در ميدا  دعلت و دبلي  پيرو واقاي رسلل خدا

دا د. شايد سلا ي پيش آيد كه يكري ت اهلل به دمام ابنا  ب ر مي، و خلد را مكلف به رسا د  هدايبيندمي

، باشرد  م رلحا ه مي  جهاد قتال و مباردهنددرين مردبه  جهاد است و بلاد عبادات ب ر  اسالم فريضه

الدم  اين جرادر رابطه با جهاد به صلرت مفصل سخن خلاهيم گفت و ي چي   كه در  مباحث آديما در 
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گي   د ردهصرحنه ها اديي اد ا  ا   جهاد  ه به مانا  حذف عدهبه يادآور  است اين است كه فريضه

 ها  سركشر  اد الم و داد  ا  ا كند كه برا  جللگيمانا پيدا مي ه دما ي باشد بلكه جهاد م لحامي

جهراد شرا  بره و مجاهدا  في سربيل اهلل مطمرئن باشرند كره    م لحا ه وجلد  داشته باشدراهي ج  مقابله

 گردد.  مثبت منتهي مي تيجه

گر ب ريت امرود بررا  در خلد ثبت كرده است كه ا داريخ اسالم ملارد  را اد دما  رسلل اكرم

خلر رد جها ي كه همه ح ررت آ  را مي ، صلح آ  بهره گير د ها  ويرا ير ادرهايي خلد اد اين جنگ

 .خلاهد شددر رو  دمين حاكم 

 كند كه:امام بخار   قل مي

آْهيََا بيجََِاهَس  َِقَامَا َِقيآَْ لَهََُا إين هَا ميمَْ كَانَ وَهُْْ بَُْ ََُِآْف  ََقَآْسُ بَُْ وَعْد  قَاعيدَاَْي بيالْقَاويويآ َي َََِلََُّّ عََِ»

مَل تْ بيُي هيَِاهَسَ َِقَا َ َِقيآَْ لَُُ إين هَا هيَِاهَسُ اَهُ وياٍّ َِقَااَ وَلَآٌَْتْ  وََْْي َّلْأَسْضي وَاْ ميَْ وََْْي َّلذِّم َي َِقَالَا إين  َّلِ بير 

 (1250َداث/24/1)«نَفًٌْا

يي را اد آ جا عبلر داد رد، هرر دو حنيف و قيس بن ساد در قادسيه     ته بلد د كه جنادهسهل بن )

 فر بيا خلاستند، گفته شد كه جناده اد اهل دمين، ياني اد اهل ذمه است، آ  دو  فر گفتند هر آ ينه اد كنار 

باشرد آ  يهرلد  مي اد فررد  اي تاد، به اي ا  گفته شرد كره جنراده گذشت، پيامبر  ميجناده  بي

 حضرت فرملد: آيا  فس ا  ا ي  ي ت؟(

پيرروا  ها  دييرر گيشل د بايد عالوه بر صفات و ويژهدار املر رعيت ميبنابراين ك ا ي كه عهده

مايارهرا  جراهلي برخرلرد غيرر عادال ره  داشرته ساي كنند دا با رعيت خلد بر اسا   رسلل اهلل واقاي

رعيرت اد حردود در داامرل برا ايد شخصيت ا  ا ي همه برا  شا  محترم باشد و  فس االمر بباشند حتا في

    شريات خدا دجاود  كنند.دايين شده

گرفتره برا  گم شده بلد، آ  را   د مرد   صرا ي يافت، او را عليدره »كند كه: ابي ا فداء  قل مي

ه برا او دعرلا دارم م رلما ا  ك ي كرخلد   د قاضي شريح برد و خلد در كنار قاضي    ت و گفت اگر 

اسرت،  باشد مال من   تم، سيس فرملد: درهي كه در دست اين شخص مييم رديف اودر بلد حتما مي

حضررت در  آيا شاهد دار  گفت باشد، شريح برا  عليخلدم مي ا ي گفت خير بلكه اين دره اد صر

افتاد ا دكي باد بادگ ت و گفت: شهادت  راه ير. مرد  صرا ي دره را گرفته بهخنديد گفت خحا ي كه مي

دهم كه اين حكم اد احكام ا بياء است، سيس م لما  شد و اعتراف كرد كه اين دره در راه صرفين اد مي
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افتاده بلد؛ حضرت علي اد م لما  شد  او خرسرند شرد دره و يرك اسرپ بره او بخ ريد. آ     د علي

و در هما  جنگ بره شرهادت رسريد. رحمرت در جنگ با خلارج شركت كرد  شخص در ركاب علي

 (3/1/281)«خدا بر او باد

به هيچ كس حتا به خلد و اعضرا  خرا لاده و  خدا بلي! ب رگا  دين مبين اسالم و شاگردا  پيامبر

احترامري كررده حقرل  ها  ديير بيداد د دا به ا  ا رهبرا  اردش و م ؤوال  دير فرما  خلد اجاده  مي

 نند.آ ا  را پايمال ك

 

 وفا به عهد و پيمان .3-4-4

اردش واقاري بره شخصريت ا  را ي اسرت؛ در  درين دستاورها  دين مبين اسالم داد يكي اد ب ر 

يابنرد، چرل  دمرامي  ي و قرلا ين ب رر  دمراي  ميگي اد مكادب ا  ابا اين ويژه  اديا  ا هي حقيقت همه

 داد رد  دارا يم خرلد قررار مييت را در سر لحه  عبلدشد د قضيهوقتي به پيامبر  مبالث مي ا بيا

 :كند   حل بيا  مي  مباركهدر سلرهرا داا ي اين حقيقت  دبارك و ه اهللچنا  ك

َََلَقَدْ بَعَثَِْا ِير كُِّْ وُم َ  سَوُ لًا وَنْ َُّعْبُدََُّ َّلِ َُ َََّهْتَِيبُ َّ َّلط اغُ ت(1/16/36) 

اى بررا ييختيم ]درا بيليرد[ خردا را بيرسرتيد و اد طراغلت سرتادهو در حقيقت در ميا  هرر امترى فر)

  (]فريبير[ بيرهي يد

گيررد بره در برر مي را ا  را  گيبنردوبار  سراسرر د ردهمررج و بي و در  بلد دين ا هي،  لعي هرج

 ادرست گ ارشات چ م و گلش خلد را كند و حتا كس حتا به خلد اعتماد  ميكه ا  ا  به هيچ ييگل ه

نراك بردو  ايرن كره ما د كه در بيابا ي هل راهي مي كردها  ا  به گم ،دين آسما ي ؛ در غيابا يارديم

شرلد و آخراالمرر جر   ااميرد  دود و دقايقي بارد پ ريما  ميجهت آباد  را بدا د هر  حظه به سل  مي

 گردد.چي   دستييرش  مي

؛ در پيام بلدها اد سردرگمي و گمراهي  ا ا   جاتشا   او ين كارشد د وقتي پيامبر مي اما ا بيا

ايرن برلد    شا ، چل   خ تين سخن همهق مت هيچ گل ه ابهامي وجلد  داشت گا  خدا در اينفرستاده

درا  بارد اد سرير    ، و همهگا  ذادي ه تيد كه به خاطر هدفي واال شما را خلق  ملده استبندهكه شما 

 .شليده سل  او ره يار ميگي د يا بشد  ايام محدود د ده

سر لشت عملمي را  بيك گفته است،  ه دنها كه در  با ديا ت و ك ي كه دعلت پيامبر خداا  ا  

گي ا  ا  با داخرل . در واقع د دهخلردب ت  ميبه بنشلد بلكه در هيچ كار  خلد دچار سرگردا ي  مي
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د  خالصره گرردد و چره آشراميدر خلرد  و  كه يچه فايده اد حياد كند و االشد  در اسالم مانا پيدا مي

دا د گي ا  ا ي كه به خدا و آخرت ايما    دارد با چهارپا  كه چي   اد آخرت  ميفر  است ميا  د ده

 و مكلف به ايما  آورد  به آخرت  ي ت؟!

ر سرادد، و ايرن د اطمينرا  و را پرر اد اعتمراد مكلف است دا فضا  ماحلل خلد پيرو واقاي پيامبر

 سيارد به هيچ صلرت خالف  لردد. مييي بندد و يا وعدهپيما  ميوقتي با ك ي كه صلردي است 

كره    چنرين درلا ي بدهرد و آ  هرم دمرا يدلا د به ا  راآيا چي   غير اد ايما  به خدا و آخرت مي

  امرا اهرل ايمرا  چرل ؟ي د يل   صريب او خلاهرد شردايما   فشخص فكر كند كه در شك تن عهد و پ

در برابر پروردگار خلد پاسخ دهد،  بايد فردا  قيامت ا  ب ته استديير دا د كه اد عهد و پيما ي كه بايم

 فرمايد:بيند. اهلل دبارك و داا ي ميبند  در پيش رو  خلد  ميراهي ج  وفادار  و پا 

ََوََُِْ َّ بيالْعَهْدي إين  َّلْعَهْدَ كَانَ مٌَْئُ لًا(1/17/34) 

 (يما  ]خلد[ وفا كنيد ديرا كه اد پيما  پرسش خلاهد شدو به پ)

كه  روشيدو روش وجلد دارد: يكي  ت  ا  ا ي برا  ملت م كرد  ا  ا  به قلا ين و مقررادر جاماه

اد منرافع  گيدلا رد بره سرادهرسا د كه ميو ا  ا  را اد  ظر روحي به جا  ميبرد مانليت ا  ا  را باال مي

ا د و دست يافته ها خلد در اثر دجارب به آ ا  ا ها  باددار ده كه د. ديير  روش ظر كنصرفد يل  

 كنند.ها  متفاوت اد آ  استفاده ميدر جلامع مختلف به گل ه

هرا  مانرل  بره مرادرب بي رتر اد داريخ ب ر و دجرارب طرلال ي   را  داده اسرت كره قردرت روش

بنرد    را  دلا د به قلا ين و مقررات پا ر و بهتر ميدمانل  خيلي خلبها  دجربي است و ا  ا  روش

   مانليت بخ يده وضع شلد.ا  ااين مقررات اد طرف منباي كه به دهد به خصلص دما ي كه 

دلا د دا حد ها  وضاي و ب ر  هرچند كاربرد دارد و اگر با دقت به مارض اجرا درآيد مياما روش

هرا  عرار  اد مانليرت فقرط در پيردا اسرت كره روش  اگفترهو ري  دياد  ا ت ام به قلا ين را دضمين كند

مانليت اگر در شرايطي قررار  ها  دهي ادو ا  ا ي ،دلا د كاربرد داشته باشد  ه بي تر  الاهر ميمحدوده

ك ند، به همين د يل است كه ها  ا  ا ي  تلا د آ ا  را مراقبت كند دست اد جنايت  ميبيير د كه روش

 پايين  يامده است. رفته مي ا  جرم و جنايت در جلامع پي

ا حاصرل كنرد. در روشي است كه بتلا د قناعرت مخاطبرا  خرلد رها  مانل  هم ملفقاد ميا  روش

شلد كه در دما  حاضر فقط و فقط ديرن اسرالم اسرت كره بهتررين داليل روشن مي اين  هبنابراين اد هم

ها  ها و بر امرهطرف طرومقررات خلد دارد؛ چل  اد يكروش را جهت ملت م ساختن ا  ا  به قلا ين و 
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را در  او ا  را  ي در درو ايجراد مراقبربرا كند و اد طرفري  اپذير ارا ه ميخلد را با داليل قاطع و شك ت

 دارد.   حظات شب و رودش اد ديرپاكرد  قلا ين باد ميهمه

ك ري اسرت كره م لما  واقاي ، ياني است اد همين قبيل ي   هاداهدات و پيما   وفادار  به م أ ه

 .به هيچ قيمتي حاضر  ي ت آ  را  اديده ا ياردد پيما ي مناقد  ماي و ك ي عهد اگر در سطلو مختلف با

مرلرد دأكيرد قررار  يارم ب روفا به عهد و پيما  در آيات قرآ  كريم و احاديث پيرامبر ب رگرلار اسرال

بنرد  ملده پا  مناقددرين دشمنا ش دا به داهدادي كه با سرسختمأملر بلد  گرفته است، حتا رسلل اهلل

يي به امضاء رسا د و باد اد مددي كفرار  امه  حديبيه صلحم ركين مكه در منطقهبا  بما د؛ وقتي پيامبر

پيمرا   كره افرا يمكه اد جا ب خلد پيما  را  قض كرد د، خداو د به پيامبر خلد دستلر داد كه فقط با كر

 استلارا د.دلا يد درگير شليد،  ه آ ا  كه هنلد به قلل و قرار خلد ا شك تند مير خلد

إيلَآْهيْْ عَهْمدََُْْ إيل ا َّل ذياََ عَاََدتُّْْ ميَْ َّلَُْشْليكيآََ ثُْ  لَْْ اَِقُصُ كُْْ شَآْئًا ََلَْْ اُظَاَيلََُّ عََِآْكُْْ وَََدًَّ َِأَتي َّ َُّ

َ اُحي ُّ َّلَُْت قيآََإيلَى مُد تيهيْْ إين  َّل  ُِ(1/9/4) 

ايد و چي ى اد ]داهدات خلد   بت به[ شما فروگذار  كرده مير آ  م ركا ى كه با آ ا  پيما  ب ته)

ا د پس پيما  اينا  را دا ]پايرا [ مدد را  دمرام كنيرد چررا كره خردا و ك ى را بر ضد شما پ تيبا ى  نملده

 (پرهي گارا  را دوست دارد

  پرهي گرار  عالمره و   را هبند  به داهد را و  ل ايرن كره طررف مقابرل كرافر باشرد  ي پا اهلل داا

به ح اب  خلد ا ت ام  دارد پيرو واقاي رسلل اهلل مكن  ي ت ك ي كه  به عهد و پيما ، پس مخلا دمي

 آيد.

داامرل  يي اسرت كره فرردا  قيامرت ك را ي كره برا او دربه گل ره كرد پيرو واقاي رسلل اهللعمل

  است كه هر كس ؛ ياني عمل م لما  راستين طلر  اد عدم گرويد  به اسالم  داشته باشند د بها هاهبلد

اعترراف حقا يرت و سرالمت آ   بره بردرر ، هايش  يراه كنرد،متاصبا ه به كارها و فاا يتغيربا ديد باد و 

 .د ماي

به دمام داهردادي كره برا  اشپروردها  دستو يار بايد هما ند خلد آ  ب رگلار پيرو پيامبربنابراين 

ها  كه با دييرا  بند  به پيما بند د به صلرت جد  ملت م باقي ما ده و به هيچ قيمتي اد پا دييرا  مي

 ب ته است شا ه خا ي  كند.

بند  پا  و خلفا  راشدين   گ ترش سريع اسالم در دما  حضرت محمديكي اد علل عمده

ب تند، چل  برا  غيرم لما ا  ثابت شده بلد كره اگرر  خلاهنرد بره ديرن يرا  ميكه با ديبه داهدادي بلد 
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دلا نرد برا اسالم داخل شل د و در بدل د ليم دهي شهرها و مناطق خلد اد م رلما ا  داهردادي بيير رد، مي

ن دا  رته ، و بره يقريگي بهتر  را سير  كننردحكلمت آ ا  د ده  سايه گي و امنيت كامل در ديرآسلده

 كنند.بلد د كه م لما ا  به هيچ صلرت اد داهدات خلد دخلف  مي

يي كره رسرلل  امهپيما  داريخ اسالم حلادث به يادما د ي را اد اين واقايت ثبت كرده است اد جمله

آ  جا به و دا دما ي كه آ ا  به صلرت يك در وقت هجرت به مدينه با يهلد آ  ديار به امضا رسا د اهلل

 .به پيما  خلد به صلرت كامل ملت م ما د پيامبر ،كرد د را  قض 

 

 گي به امور رعيترسيده .4-4-4

 د:نفرماييم ا دروايت كرده آ  را و دييرا  در حديثي كه امام بخار  اهلل رسلل

َُ َ مٌَْئُ اَ عَِْهُْْ َََّلل هُُْ سََّع  عََِى وََْْي كُُِّكُْْ سََّع  ٌَََِْئُ اَ عََْ سَعيآ تيُي َِالْأَميآلُ َّل ذيا عََِى َّلِ اسي سََّع  ََ»

آِّديهي بَآْتيُي َََُ َ مٌَْئُ اَ عَِْهُْْ َََّلََْلْوَسُ سََّعيآَََ عََِى بَآْتي بَعِْيهَا ََََلَديهي َََيرَ مٌَْئُ لَََ عَِْهُْْ َََّلْ عَبْدُ سََّع  عََِى مَمااي ومَ

 (24/2/843)«ْْ سََّع  ََكُُِّكُْْ مٌَْئُ اَ عََْ سَعيآ تيُيَََُ َ مٌَْئُ اَ عَُُِْ وَلَا َِكُُِّكُ

بره مقرام  كره ت ديردستا  خلد را بره عهرده داريرد؛ ك ريم ؤو ي هر يك اد شما سرپرست بلده و)

رپرسرت برلده و مررد ]خا ره[ سرسد سرپرست بلده و م رؤو يت اي را  را بره دوش دارد، امارت مردم مي

  شرلهر و فرد ردا  او سرپرسرت در خا ه، د    خلد را[ به دوش دارد لاده]اعضا  خا م ؤو يت اي ا 

سرپرستي و  يهردار  مرال اربراب خرلد را بردوش داشرته و  بلده و م ؤو يت آ ا  را به عهده دارد، غالم

ت ديردستا  خلد را شما سرپرست بلده و م ؤو ي پس بدا يد كه هر يك اد، م ؤو يت آ  را به عهده دارد

 د(به عهده داري

برلده بلكره هرر ا  را   دار  در اسالم  ه مخصلص يك ق ر و يك طبقرهبنابراين سرپرستي و رعيت

كننرد و قضرايا  كره در مراحلل او گي ميمؤمن به خدا و پيامبر بايد در قبال افراد  كه پيرامرل  او د رده

گي  مايرد؛  رد رسريدهك ا ي  كه به  لعي برا او رابطره دار گذرد اح ا  م ؤو يت كند و به املر همهمي

  م رؤو يت اح را ،رويردادها دفاوت و الابا ي  ي ت بلكره در قبرال همرها  ا ي بيدابع رسلل خدا  ياني

 را سروساما  دهد. كند آ هاملده و در حد دلا  ساي مي 

دار    بت به ملقايت اجتماعي افراد و استاداد و دلا ايي و دخصص   سرپرستي و رعيتا بته قضيه

 اي را  را برهو اد با  فلذ و ك ا ي كره مرردم بره آ را  اعتمراد  مرلده كند، ياني م ؤو يت افرفر  مي شا 
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فهميرد  آ  بررا  مرا  اين جراچي   كه در  ، اماگمار د   بت به افراد عاد  دياددر استكارها  مهم مي

  م لما ا  اعم اد مررد و  تثنا  ي ت، بلكه همهم يچ ا  ا  م لما ي اد اين قاعدهمهم است اين است كه ه

ها  خلد دفاوديها و بيو بايد در رود قيامت اد كاستي ،ا دم ؤولرسند اد وقتي كه به سن دكليف ميد  

 به اهلل متاال پاسخ دهند.

دا د، ج  يات م ؤو يت هر يك را  ي  دايرين كررده شريات اسالم هما  گل ه كه همه را م ؤول مي

يرابيم كره در ها  حاكم و اميرر دفصريالدي را ميدر ملرد حدود م ؤو يتسنت است، مثالً ما در كتاب و 

هيچ قا ل  ديير   ي ت، همچنا  در ملرد م ؤو يت پدر و مادر در قبال خا ه و فرد دا  م را لي ديراد  

 ...و خلا يمرا به دفصيل در قرآ  و حديث مي

درين وجه مطرو  ملده اسرت، به كامل  اح ا  م ؤو يت در قبال ديردستا  كه اسالم آ  را فل فه

ه خرلد بارهرا در قررآ  اال چنا  كت ا  ا  و آورد ش در رو  دمين؛ ديرا اهلل متگردد به فل فة خلقبرمي

  او را به منظرلر هردفي سرتر  خلرق  مرلده و م رؤو يتي بر ر  را بره عهرده كريم فرملده است ا  ا 

 .گذاشته است

دا رد ملجرلدات ديراد  را در ا  كه ج  او ك ي حقيقتش را  ميهبلي! خداو د داا ي بنا بر حكمت

دمين و آسما  خلق كرده است و چل  او ذادي حكيم است هيچ چي   را بدو  حكمت  يافريده است؛ و 

اد طرفي ميا  ملجلدات ه تي  ظمي برقرار كرده كه هر يك ديير را در راه رسريد  بره اهردافي كره بره 

ها  ايرن   ه رتي بره حيرث يكري اد حلقره؛ ا  ا  در پهنرهكننديار  مي ا د كمك وخاطر آ  خلق شده

گي خرلد م رولل اسرت اد طرفري برا مخللقرات دييرر سروپا در عين حا ي كه به د ده  بلند و بيد جيره

گا  و ديير مخللقات ا هي سروكار دارد و اد جا رب دييرر برا ه تي ما ند آب، هلا، خلرشيد، ماه، ستاره

، داامل گذار د  ه تي ميا د و باد اد او پا به عرصهها  كه قبل اد او دي تهرده و د ده و   لها  ما  ا 

 .كندمي

هريچ يرك اد آ را  بره يي سر و ساما  داده است كه ها را به گل هگي ا  ا  ظام د دهخداو د ب ر  

و اد جرا بي سراما  مرلرد ا رد گي به سر برده  تلد دهخلد  لعا  اردباط با ديير هم بدودصلرت م تقل و 

گي بره گي داشته باشند و در خرالل همرين واب رتهها را طلر  دق يم كرده كه همه به هم واب ته ياد ا  ا 

  متناسب دق يم  مرلده ها به گل هچي  را ميا  ا  ا د و خا ق ه تي امتحا  بدهند. اهلل متاال همهخا ق خل

و آدمايش قرار داده است، به يكي ثروت بخ يده و ديير  را اد  است و هر يك را به  لعي ملرد امتحا 

د، به او ي دستلر داده دا شكر  امتي را كه به او داده شده به جا آ  محروم ساخته است دا به او محتاج باش
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آورد و حق م تمندا  را بدهد و  ياد  يادمندا  را برآورده سادد، دومي را مأملر ساخته دا به  احق دست به 

دار شلد خيا رت  نمايرد، و همچنرين در مقابرل سررمايهمال ديير  دراد  كند، و اگر به كار  گمارده مي

 در  دا د.اح ا  ذ ت و خلار   كند و او را اد خلد بردر و خلد را اد او پ ت

را اد آ  محرروم  دهرد و دارداد ديراد مي همچنا  خداو د متاال به يكي استاداد و دلا ايي رهبرر 

دا ماللم شلد كه در برابر دستلرات اهلل  د، باد هم هر دو طرف ملرد امتحا  و آدمل  ا هي قرار دار دكنمي

ها  دييرر   سرلطه برر ا  را كنند، ك ي كه به او استاداد رهبر  داده شده و يا دمينرهچه گل ه عمل مي

ده كنرد و اسرتاداد و پ رندد اسرتفا  خرلد آ  گل ره كره خردا ميبايد اد قردرت و سرلطه ،فراهم گرديده

و اد هريچ  ردبر آ ا  سلطه يافته است به كرار برهايش را در راه آسايش و بهبلد  وضع ك ا ي كه دلا ايي

 گفت: مي رهيذر  به آ ا  خيا ت روا  دارد. عمر

مَ َلر مَ َّممل َّلٌَمَِآَ شمآئاً ِم لر سهمالً لَم وس وَ قلَّبمَ بآِهَما ِقمد َمان َّي َ سوم لُ »

 (7/12)«ََّلٌََِآَ

ك ا ي وارد ميدا  اجتماع و سياست شد د كه بره مانرا   رسلل اهللدر آغاد اسالم اد اثر دالميات 

  قلمروشرا  داد رد در سراحههريچ عنرلا  اجراده  مي به كرد د وگي ميواقاي كلمه به املر مردم رسيده

درلا  سراي  يي اد رعايرا  شرا  دارد  و دجراود  صرلرت گيررد و در حرد  بت به شخص و يرا طا فره

رود  حضررت عمرر اد »، روايت است كره كرد د اسباب و وسا ل آسايش و رفاه مردم را فراهم كنندمي

طلبد،  ذا به او   ديك ا  اي تاده چي   ميگذشت، چ مش به پيرمرد  افتاد كه بر در خا ها  ميكلچه

ام  يراد   پير و  ادلا  گ رتهو هليت و حا ش را پرسيد، عرض كرد: يكي اد رعايا و يهلد  ه تم. كه چل

اش طبق قا ل  اسالم اد او ج يه گرفتيم، اكنل  كه به كمك دارم. عمر به همراها ش فرملد: در ايام جلا ي

پير و  ادلا  شده روا  ي ت كه او را به اين حال رها كنيم. سيس او را به امين بيت ا مرال سريرد درا بررايش 

 (28/206)«حقل  دايين كند

گل ره قابل ا  را ي يهرلد ، ك ري كره درا درلا  داشرت بررا  اسرالم و م رلمين اد هيچدر م عمر

 در دربيتياه محمرد مصرطفي كند، چل  عمرچيني كلداهي  كرد چنين جلا مردا ه برخلرد ميدلطئه

  اوست و كلداهي در اين ملرد او را به خ م گي به املر رعيت وايفهدا د كه رسيدهپرورش يافته و مي

 كند.ب خدا ملاجه ميو غض

پاكباد مكتب اسالم هم خدا  خرلد را خرلب شرناخته به حيث يكي اد شاگردا   در حقيقت عمر

باشرد و ما نرد آ  ب رگرلار  و م ؤو يت خلد را و هركس به جرا  عمرر است، هم خلد را و هم وايفه
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كنرد، گي ميكره در د يرا د ردهدااملش با د يرا و ا  را ي شناختي كامل اد اهلل، ا  ا  و آخرت داشته باشد 

 خلاهد بلد، و اما م لما ا ي كه امرود دعلا  م لما ي دار د و خلد را پيرو پيامبر هما ند داامل عمر

كنند علتش اين است كه در ق رمت آمد مياد در مكر و  ير گ پيش ا حتا با م لما  دا ند وو يارا  او مي

درلا  گفرت كره اگرر امررود هرم ك ري ا د و با قرلت مييدشناخت ملارد فل  دچار ضاف و  ادلا ي شد

دلا د در حق دييرا    ا  ا  در جها  داشته باشد،  مياد خدا و آخرت و ا  ا  و وايفه ي صحيحشناخت

 .خلد اح ا  م ؤو يتي  داشته باشد ديردستا كلداهي كند و يا   بت به 

اد سرر كرد د و برا رعايرا  خرلد  يت ميبلد د كه در قبال مردم اح ا  م ؤو ها ا  ا   بياءا

ها  كره د د و حتا آ ا  را در كارها  دشت و دلهين و دحقيرها و اذيت ملآمد ميد  لد  و درحم پيش

 .دا  تند ملد د ماذور ميمي متلجه ا بياء

يَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الـدَّمَ عَـنْ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّقال »

 (24/2/1195)«وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

كنم در حا ي كه او بررا  مرا حكايرت  ياه مي گليد: گليا من به طرف پيامبر اكرممي )عبداهلل

آ لد  ملده بلد د و او خل  را اد صلردش  ملد كه چيل ه او را قلمش دده و خل   مييكي اد ا بياء را بيا

 دا ند(بيامرد، ديرا آ ها  مي منگفت پروردگارا قلم پاك كرده مي

ا بته اد اين حادثه برداشت سلء   لد و گما   رود كه  بي ب رگلار دن به ذ رت داده و در برابرر الرم 

ها  شناسرد و اد ضراف و كاسرتيمخاطبا  خلد را مياين  پيامبر ب رگلار  اا م سكلت كرده است، بلكه

فهم كه رودگار خلار  و ذ رت دا د، و ميبا خبر است و وايفه و م ؤو يت خلد را در برابر آ ها مي  آ ا

سر خلاهد رسيد و او در مقابل صبر، پايدار  و استقامت خلد اد خدا  ب ر  پاداش خلاهرد او رود  به

 مند كند.. سكلت او سكلت مرگبار   ي ت كه اا م را بر الم و دجاودش جرأتگرفت

دومرين شرهر عرادم طرا ف  ،رسلل گرامي اسالم دما ي كه اد مردم مكره مرأيل  گرديرد بار  خلد

ب ر  عرب تا  شد و اد آ ا  خلاست دا به دعلت او پاسخ مثبت دهنرد و دسرت در دسرت او گذار رد درا 

  آ   حضرت دد رد كره او را اد اسالم سادد، اما آ ا   ه دنها كه سنگ رد بر سينهطا ف را پايياه دعلت 

آ  حضرت و هم فرش ديرد برن ها را بر سر راه خروج او فرستاد د دا ها و بچهطا ف اخراج  ملده ديلا ه

 كره ها هردو پا  مبارك خل  آ لد شد و غرالم شرا  ديرددر اثر پرداب سنگ ؛حارثه را با سنگ ب  ند

مجروو گرديرد؛ وقتري رسرلل داد به شدت قرار مي ها  جاهال  سير رسلل اهللخلد را در مقابل سنگ

هرا  ر د آ  حضررت برر كله ك مكلفلَو يار هم فرش خ ته و مجروو به حلا ي مكه رسيد د و مَ ماكر
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ملد: من كه آمد و گفت اگر خلاهي دو كله بلند دو سل  مكه را بر سر اي ا  فرود آورم، رسلل ماظم فر

 اميدوارم خداو د ع  وجل اد   ل اينا  افراد  را بيرو  آورد كه خدا  ع  وجل را بره دنهرايي بيرسرتند، و

 (42/191)«برا  او هيچ شريكي قا ل   ل د!

اين است سيرت سروركا نات كه بايد مدعيا  پيرو  اد آ  ب رگلار پا جرا  پرا  اي را  گذاشرته و 

 دست خلد م ؤوال ه و د  لدا ه رفتار كنند.  بت به رعيت و افراد دير 

 

 امر به معروف و نهي از منكر .5-4-4

صرفت دييرر  اسرت كره بايرد پيررو راسرتين  -به مفهلم وسرياي آ -امر به ماروف و  هي اد منكر 

 .به آ  متصف باشد محمد

ها كرار و بر امرة  حلة داامل با دين و د يا است؛ آ  ها  عمده ميا  ما و اصحاب پيامبريكي اد فر 

ها  ديني، دعلت به دين ا هي، دفاع اد دين و گ ترش قدرت و سلطة ديني برلد و شا  حفظ اردشاصلي

گرفت؛ و ي مرا دا  تند كه به قدر ضرورت ملرد دلجه قرار ميدوم و فرعي ميد يا را به عنلا  كار دست

گي عملري مرا ايرم و ديرن در د ردهر دادهطلبي و اددياد متاع د يرا را هردف اصرلي خرلد قررام لما ا  د يا

هرا اسرت كره در جايياهي به مرادب فرودر اد د يا دارد. اين پديده دستاورد عصر ما  ي ت و متأسرفا ه قر 

 ميا  امت اسالمي پيدا شده و رود به رود بر ابااد و جلا ب آ  اف وه شده است.

كرد  بره ديرن و علرت آ  هرم پ رت ا رد وامروده، م لما ا  عر ت و هيبرت خرلد را اد دسرت داده

 فرملد د: اهللرسللچنا  چه آورد  به د يا است؛ رو 

فقال قائل: ومن قِلّةٍ نحن يومئذٍ؟ قال: « يوشك االمم أن تداعى عليكم كما تداعى االكلة إلى قصعتها»

مهابة منكم، وليقذفنَّ اللّه بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل، ولينزعنَّ اللّه من صدور عدوكم ال»

 (17/4/383)«حبُّ الدنيا وكراهية الموت»فقال قائل: يارسول اللّه، وما الوهن؟ قال: « في قلوبكم الوهن

گا  برر اررف گل ه كره خلر ردهها  ديير بر شما هجلم آور د، هما دما ي خلاهد رسيد كه ملت)

دهد؟ پيرامبر فرملد رد: داد ما چنين حا تي ر  ميسؤال كرد، به خاطر كمي دا آور د. ك يغذا هجلم مي

آ  رود داداد شما دياد اسرت، و ري ما نرد كرف رو  سريل ود   داريرد؛ اهلل متارال هيبرت شرما را اد دل 

اهلل! س تي چيل ه سادد. ك ي پرسيد: يارسللها  شما س تي را م لط ميدارد و در قلبدا  برميدشمنا 

  د: اد محبت د يا و  فرت اد مر (لدشلد؟ فرمدر قللب ما پيدا مي
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گي بررا  كنيد كره گليرا هريچ آمرادهد يد و محكم ميگي خلد را آ  قدر با د يا گره ميياني د ده

 مرد   داريد.

كار دين با كار د يا  باشد؛ چل  هر م لما  عاقل و باورمند به آخررت، اگرر   هشايد  ياد  به مقاي 

گا ي ها  ديني و كارهرا  د يرايي را در  ظرر آورد، طا برا  د يرا را ديلا رها دكي فكر كند و  تايج فاا يت

 فرمايد:اهلل داا ي مي .ا دچي ، حتا خلد را فراملش كردهدصلر خلاهد كرد كه همه 

َََّلْرَيلَسُ ََآْلَ ََوَبْقَى بَْْ تُؤْثيلَُنَ َّلْحَآَاسَ َّلدُّنْآَا(1/87/16-17) 

 پايداردر است( در حا ى كه آخرت بهتر و. دهيدمي گى د يا را درجيحهبلكه د د)

دلجهي عملم م لما ا  به كار دين و دعلت بره سرل  درين علت و سبب بيبه هر حال، شايد ب ر 

يي اد دعرلديرا  و سررد  عردهگا  اد دالش در م ير دعلت بره ديرن ا هري، دلدنبلي و ك ا ت  خبه ،اهلل

امر بره   هوسط راه و برداشت  ادرست يا فهم غير م تقيم اد فريض شا  درگا  راه دعلت و دلقفپلينده

بنرد  اد م لما ا  به فرايضي ما ند  ماد، روده، دكات و... ا ت ام و پا  خيليماروف و  هي اد منكر است. 

اگر ببينند كه ك ي در پيش رو  شا  به اين عبرادات عمرل دا ند؛ اما دلجهي به آ  را گناه ميدار د و بي

اد  ب يار  اد م رلما ا  خرلدو يا  .دا نددهند و اين كار خلد را گناه  ميا املي   ا   مي، عكسكندمي 

كنند؛ و ي اگرر يكري اد دوسرتا  و گناها ي ما ند دروغ، غيبت، ماامالت حرام و  ام روع و... اجتناب مي

 دا ند. مي هم را مقصركنند و خلد ها آ لده باشد، او را  هي  ميشا  به اين ماصيت  ديكا 

كه اد ديرباد، جايياه اصلي و درخلر خلد را  است شرعي  و  هي اد منكر، دو وجيبهامر به ماروف 

ها  ديني م رلما ا  بره حيرث واجبرات و غا باً در  ي ت بر امه است م لمين اد دست داده  هميا  عامدر 

 شل د.عيني گنجا يده  مي

 و چنردا ي برر دا  رتن دمرا  پيردايش  هاريخي اين پديده  باشد و فايدشايد   ومي به بررسي سير د

الدم و   هبره چنرد  كتر كنيم در اين جا؛ بناءً ساي ميضاف در ميا  م لما ا  مردب  يردد قطه اين آغاد

 بيرداديم:ضرور  مربلط به ملضلع 

 به معروف و نهي از منكر در اسالمحقيقت امر  .1-5-4-4

درين دين آسرما ي اسرت؛ وقتري اد آسرما  فررو كه بر اسا  باور و اعتقاد ما، كاملدين مبين اسالم 

شد  باد اد  ايل فرستاده شد، در بطن خلد يك سل له بايدها و  بايدها را آورد؛ يا به ديير سخن، پيامبر

ايد اد ايرن ادهپيامبر ، مكلف شد به مردم بيليد شما بايد باضي كارهايي را كه دا به حال ا جام  د مقامبه 

به باد ا جام دهيد و برخي اد املر  را كه دا به حال در ميا  شما رواج داشته است كنار بيذاريد و ضرمنا 
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كند،  فاي را گليد و به اجرا  آ  امر ميمأملر بلد آ ها را قناعت دهد كه هر آ چه اسالم آ  را خلب مي

كنرد ضررر  را در پري داشرته باعرث د و اد آ   هري ميدا برا  خلد ا  ا  در قبال دارد و آ چه را بد مي

گردد. حاال به دبا  ساده، آ چه در دين اسالم به عنلا  خير و خلبي مارفي شده دباهي و هالكت ا  ا  مي

 رام گرفتره اسرت و آ چره در مترل  « مارروف»ا رد، اصرطالحاً ها مأملر به اجرا  آ  گرديدهاست و ا  ا 

« منكرر»ا د، اصطالحاً ها مأملر به درك آ  گرديدهو بد دا  ته شده و ا  ا  دشت« قرآ  و سنت»اسالمي 

 است.  اميده شده

 وجوب امر به معروف و نهي از منكر .2-5-4-4

اگر بيلييم مأملريت اصلي پيامبرا  امر به ماروف و  هي اد منكر بلده، شايد مبا وه  باشد، چرل  اهلل 

 فرمايد:متاال مي

َثَِْا ِير كُِّْ وُم َ  سَوُ لًا وَنْ َُّعْبُدََُّ َّلِ َُ َََّهْتَِيبُ َّ َّلط اغُ تََلَقَدْ بَع(1/16/36) 

اد ]پرسرتش[ طراغلت  هما ا در هر امتى پيامبرى فرستاديم كه ]اعالم كند كره[ خردا را بيرسرتيد و و)

 (بيرهي يد

ر  اد غيررر اهلل، درررين ماررروف و عبررادت و فرمررا برداب ر  اهلل  هعبررادت و پرسررتش ملحدا رر

ها  برد   دبع شرناخت و عبرادت اهلل اسرت و همرهها  ديير فرع و درين منكر است. دمام خلبيب ر 

ديير فرع شرك و پرستش غير اهلل است؛ به همين خاطر پيرامبرا  مرأملر بلد رد كره دعرلت بره دلحيرد و 

 هند.ها  اصالحي خلد قرار ديكتاپرستي و مبارده با شرك را در صدر بر امه

اهلل دبارك و داا ي پيامبرا  را به چي ها  مأملر كرده است كه آحاد م لما ا   فرملده است: پيامبر

 به آ  مأملر ا د:

إال طآبما. َإن َّي وممل  واها َّلِماس  إن َّي طآم  ال اقبمْ»: عَ وبر َلالس قاا: قاا سو ا َّي»

 (45/409)«...َّلَؤمِآَ بَا ومل بُ َّلَلوِآَ

پراك اسرت و جر  پراك را  فرملد رد: ا  مرردم! اهلل كنرد كره رسرلل اهللروايت مي ابلهريره)

 ده است كه به پيامبرا  داده است(پذيرد و اهلل متاال به مؤمنا  هما  دستلر  را دا مي

دمرا ي كره -م لما ا  عاقل و با   اعرم اد مررد و د    مر به ماروف و  هي اد منكر بر همهبنابراين، ا

هما ند  ماد و روده فرض عين اسرت.  -آ  منكر را اد بين ببرد دابيند و ك ي غير اد او  ي ت ميرا منكر  

دهنرد و يرا اد منكرر  اجتنراب ياني هر م لما  وقتي ببيند كه شخص و يا اشخاصي ماروفي را ا جام  مي

ارد؛ همرا  طرلر كره كنند، برايش فرض است كه آ ها را به ا جام كار خلب امر كند و اد كار بد باد د مي
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شلد كه  ماد را ادا كند و حين فرارسيد  شد  وقت  ماد، بر هر م لما  عاقل و با   فرض ميهنيام داخل

گردد كه روده بييرد. در اين صلرت امر به ماروف عبادت  فلي  ي رت كره ماه مبارك رمضا  فرض مي

ن  يرردد. در اير د عقرلبتي متلجره اوآ  را اهمال كن هر كه ا جامش دهد م تحق پاداش باشد و ك ي كه

در )صحيح م لم( عنرلا  برابي را گذاشرته اسرت  شمار  وجلد دارد. امام م لمملرد آيات و احاديث بي

 است...() هي اد منكر ج  ايما  

ر هم اجررا شرلد امر به ماروف و  هي اد منك  كه دو ت اسالمي برپا باشد و فريضها بته در صلردي 

امرام بر هر م لما  فرض عين است يا خير؟ علما در اين ملرد اختالف  ظرر دار رد،  عبادتاين  آيا باد هم

فررض عرين اسرت، و ري    م لما بر بنده در هر صلرت امر به ماروف و  هي اد منكر گليدابن ح م مي

به امر كه  ياد  يي به گل هجمهلر علما به اين  ظرا د كه اگر در يك محيط داداد  به آ  مبادرت ورد د 

 گردد.دييرا  ساقط مي   باشد، فرض كفايي بلده و اد عهده به ماروف و  هي اد منكر دييرا 

ا به خراطر اجررا  آ  پيامبرا  خلد ر كه اهللاست امر به ماروف، حقي » گليد:ميرو امام ابن ديميه

امر  گيرد.را در بر مي اها و ف ادهدمام آ چه مخا ف حق است اد ا لاع بدعتفرستاده است و  هي اد منكر 

آيد؛ بلكه اين كرار روش درين واجبات و بردرين طاعات به ح اب ميبه ماروف و  هي اد منكر اد ب ر 

بايرد اد شرما  و»فرمرلده اسرت:  كنيم. اهللا مه و م ايخ دين است. ما هم در اين كار بره آ هرا اقتردا مري

دشت  اد كار  اپ ند و پ نديده وادار د و شاي ته و به كار دعلت  مايند وگروهى باشند كه به سلى خير 

گليند: در م ا ل دينري بره فل  مي  اهل استدالل، با استناد به آيه«. رستيار داينا ند كه يقيناً  و باددار د؛

شيل  و ب رگرا  ديرن   هشلد، بناءً ك ي كه امر به ماروف و  هي اد منكر  كند،  ه اد جملشيل  اقتدا مي

 (6/11/510)«هم جا   است كه به او اقتدا شلد است و  ه

 . پيامدهاي بد ترك امر به معروف و نهي از منكر3-5-4-4

 گردد:اين پيامدها به شكل دو  لع م كل ااهر مي

 .م كالدي كه دامن فرد م لما  را گرفته است 

 كند.داد ميم كالدي كه در جلامع اسالمي بي 

 گي كند. ت، استلار، متكي به خلد، مطمئن و سربلند د دها ف( شخصيت م لما  بايد متين، با ع

ََََلَا تَهيُِ َّ ََلَا تَحْزَنُ َّ ََوَنْتُْْ َّلْأَعَِْ ْنَ إينْ كُِْتُْْ مُؤْميِيآ(1/3/139 ) 

 كه شما اگر مؤمن باشيد، بردريد( ا دوهيين م ليد س تى  كنيد و و)
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شي خلد به آ  متلسل شليم؛ بلكره حقيقتري خلاين يك شاار محض  ي ت كه ما م لما ا  برا  دل

 در قرآ  كريم به آ  اشاره شده است:چنا  چه و يكي اد قلا ين پايدار ا هي است ا كار اپذير 

ُي تَطََْئيَُّ َّلْقُُِ ب  (1/13/28 )َّل ذياََ آمَُِ َّ ََتَطََْئيَُّ قُُِ بُهُْْ بيذيكْلي َّلِ ُي وَلَا بيذيكْلي َّلُِ 

اهلل هرا فقرط بره يراد گيرد، آگاه باشريد! دلآرام مي اهللشا  به ياد ها دل   آورد د وك ا ى كه ايما)

 (گيردآرام مي

گي ما م لما ا ، چند درصد اد اين اطمينا  و آرامش دج م يافتره اسرت؟ و چره اما در واقايت د ده

ها را گي مرا ا  را د ردها د؟ ديرن آمرده اسرت درا گي دلأم با آرامش برخلردارد ده داداد اد م لما ا  اد

رفيع ا  ا يت اردقرا بخ رد؛   هدگرگل  كند، به حيات ما مانا بدهد، ما را اد حضيض پ ت حيلا يت به قل

 ايم.داا يم دين به خلد الم كردهو ي ما با كنار هاد  

برد و كند و اد ديندار  خلد  ذت ميهر ا  ا  به مي ا  دم ك به دين، اح ا  آرامش و ع ت مي

  دفاودي   بت بره فريضره ا  است. بير ا داده اد دين فاصله داشته باشد، به هما  پيما ه مضطرب و پريه

درين سبب اضطراب روحي ما م رلما ا  اسرت؛ چنرا  كره ايرن پديرده امر به ماروف و  هي اد منكر، قل 

ا د و در كنرف هملرد ادفا  اهل دعلت است و هيچ يك اد ك ا ي كه طام دعلت به سرل  اهلل را چ ريد

ها  ا د، حاضر  ي تند دا آخر عمر اد آ  دست بردار د، اگر چه همراهي با دعلت، ه ينرهآ  آرامش يافته

 ب رگي را بر آ ا  دحميل  مايد.

ها  آ  در اثر امرر بينيم كه او ين خ تاسالمي را در  ظر آوريم، مي  ب( اگر  خ تين بنا  جاماه

دررين و رود  كه اين فريضه با قلت مطرو برلد و ب ر  ،ار هم گذارده شدبه ماروف و  هي اد منكر كن

رمضا ،  ه دكات و  ه هم    ماه مباركهگا ه فرض شده بلد،  ه رودپنج شد،  ه  مادها عبادت دلقي مي

شد  دين مبين اسالم و گ ترش دو ت اسرالمي، كابه؛ باد هم در دمام مراحل دكميل و دنظيم  حج خا ه

 ها  عملي م لما ا  قرار داشت. ريضه در رأ  بر امهاين ف

با اصحابش داخرل م رجد و يرا مدرسره    رته  كنم هيچ كس قايل به اين  باشد كه پيامبرفكر مي

آمد د و بره او ايمرا  خلا د و مردم هم اد گلشه و كنار عرب تا  دسته دسته ميكرد و  ماد ميبلد، دعا مي

بنا  با عظمت اسالم دكميل شد و باداً هم اصحاب ب رگلار فقط اد طريق  ماد آورد د و به اين درديب مي

 و روده ايرا  و روم را فتح كرد د.

امر به ماروف و  هي اد منكر در ميا    بلد  فريضهفت اسالمي محصلل د دهخال  هپارچبنا  يك

ا دي ي را كنار  هاده و به مصلحتآحاد م لمين بلد؛ اد رود  كه م لما ا  امر به ماروف و  هي اد منكر 
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ب ر  اسالمي )خالفت(  ي  آغاد شرد و آخرر   ته آه ته عالمات دخريب بنا  جاماهرو  آورد د، آه 

هرا  كلچرك و ضرايف م رلما ا  اد دو ت شد  آ  ا جاميد و امروده بنا به دابير پيامبركار به متالشي

 شا  ساخته  ي ت.دار د و هيچ كار  اد دستوداد  يروها  ا حاد  قرار طر  مختلف هدف داخت

 تطبيق عملي امر به معروف و نهي از منكرهاي راه .4-5-4-4

 دطبيق عملي امر به ماروف و  هي اد منكر را بايد اد دو بُاد ملرد بررسي قرار دهيم.

ت و كرد  آ  به عنلا  آغاد يك عبادت عيني كه متلجه هر فرد م رلما  اسرعملي  ا ف( اد  احيه

يي را كه د سادهدلا د آ  را ممارست كند و ملاربايد با فلر عملي شلد. كه در اين صلرت هر م لما  مي

به آ  مطمئن است، ميدا  عمل خلد قرار دهد. مثالً يك م لما  عاد  چرل  يقرين دارد كره  مراد فررض 

، بايد بره او دهدت را ا جام  ميلما ي عاقل و با   اين عبادعين است، وقتي ببيند كه هنيام  ماد رسيد و م 

كند؛ چل  يقين گليد و غيبت ميرو شد كه دروغ ميبهامر كند كه  مادش را بخلا د و هر گاه با ك ي رو

، اگرر چنرين  كنرد، گفرتن براد داردكرد  و دروغاد غيبرتدارد كه غيبت و دروغ حرام اسرت، بايرد او را 

 است.واجبي را درك كرده و گناهي را مردكب شده 

گري ب ر  اجتماعي كه  ياد به علم و خبره  ف و  هي اد منكر، به حيث يك عمليهب( امر به مارو

ري   شلد؛ غا باً ممثل اين دقيقاً بر امه ،دارد و بايد برا  اجرا  كامل آ  به صلرت ب يار وسيع و گ ترده

اسرالمي، -سياسري   برلد سرلطه  سياسي است و در ماروف و  هي اد منكر دو ت و سلطه جنبه اد امر به

ري   دلا ند آ  را در سطحي محدوددر دمثيرل كننرد و بررا  اجررا  صرحيح آ  بر امره هادها  ديني مي

  مايند.

گا  آ  عملي شلد، بايرد اجراكننرده لرت كاملا بته برا  اين كه امر به ماروف و  هي اد منكر به ص

 گليد:ما ده در اين رابطه مي  ف ير سلرهديميه در د ها  الدم برخلردار باشند. امام ابناد صالحيت

دررر و كرررد  اد آ ، منجررر برره محرمررادي ب ر يي باشررد كرره  هياگررر باضرري اد محرمررات برره گل رره»

درر كرد  آ  اجتناب صلرت گيرد؛ پس ا كار منكر اگر بره منكرر  ب ر در گردد، بايد اد  هيخطر اك

صلرت گيرد... اگر مردمي به بدعت و ف ق و فجرلر آ رلده باشرند و بيا جامد، جا    ي ت كه اد آ  ا كار 

كرد  آ هرا  ير  شرا  بره وجرلد آيرد و درلا  منرعدر اد بدعت و ف قكرد  آ ها شرِّ ب ر در صلرت  هي

كننرد  هري شا  اد آ  منكر مردرب  يرردد،  بايرد اد كرار  كره ميراجح بر  هي حتيملجلد  باشد و مصل

 (6/235/26)«شل د...
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 امر به معروف و نهي از منكر ييجهتن . 5-5-4-4

 شلد:اين مبحث  ي  به دو بخش دق يم مي

رعد به مرا خبرر   سلره 28  چنا  كه اهلل متاال در آيهشلد: يي كه عايد فرد م لما  ميا ف(  تيجه

قلبري خرلد را بره  مينرا دلا رد آرامرش و اطدييرر   مي    ا  به ج  ياد اهلل با هيچ وسيلهداده است كه ا

ها اد كرار و ملرد ادفا  دا  مندا  است كه هدف اصلي و محلر  دمام ا  را   ي  مطلب ايندست آورد. 

آورد  مال، منصب، شهرت و... رسيد  به آرامرش روحري و اطمينرا  قلبري اسرت. حراال دستدالش و به

و يراد اهلل را همي ره در  ست كه ذكردرين اب ار  ادعلت به سل  اهلل و امر به ماروف و  هي اد منكر قل 

 رسا د.دارد و او را به بلنددرين مرادب اطمينا  قلبي ميمي  يه مؤمن داده و د ده  قلب بنده

ََُمْْ  ََلْتَكَُْ ميِْكُْْ وُم مََ اَمدْعُ نَ إيلَمى َّلْخَآْملي ََاَمأْمُلَُنَ بيمالََْعْلَُفي ََاَِْهَم ْنَ عَمَْ َّلَُِْْكَملي ََوَُْلَئيمك

 (1/3/104 )َّلَُْفِْيحُ نَ

و بايد اد ميا  شما گروهى ]مردم را[ به  يكى دعرلت كننرد و بره كرار شاي رته وادار رد و اد دشرتى )

 (باددار د و آ ا  هما  رستيارا ند

دررين  امرت اهلل متارال، يانري آرامرش روحري و فالو و رستيار  واقاي در د يا، رسيد  بره ب ر 

 ها  آ .  آخرت، رفتن به به ت و برخلردارشد  اد  امتاطمينا  قلبي است و رستيار

دعلت به دين و امرر بره مارروف و  هري اد   ا  م لما  فرصتي مي ر شلد و دمينهحاال اگر برا  ا  

منكر فراهم آيد، بايد آ  را  امتي ب ر  دلقي  ملده و شكر اهلل متاال را بره جرا آورد؛  ره ايرن كره آ  را 

 ملده، ساي كند اد برداشتن آ  شا ه خرا ي كنرد. اگرر ا  را  م رلما  بره ايرن  بار  بر دوش خلد دصلر

دين، كار  مخلصا ه ا جام دهد؛ چرل    دلا د در راستا  حفظ و دلساه مي حقيقت  رسيده باشد، هرگ 

ها  ديني، هر  حظه اد جا ب دوست و دشمن با م كالدي ملاجه شلد ممكن است ا  ا  در ميدا  فاا يت

ها  او را ثابرت دلا د قدمصبرش را  بري  كند و در آ  وقت فقط اح ا  م ؤو يت فرد  مي  هكه كاس

بلد  و هرا  او بره خراطر مرردم  ي رت كره برا راضريدا د كه فاا يتدارد، چل  شخص با اح ا  مي يه

قرف گرردد. همكار  آ ها ادامه يابد و در صلردي كه آ ها همكار   كنند و يا م كلي ايجراد  ماينرد، متل

رسرد؛ دهد و منفات آ  فقط به شخص او ميشنا  يقين دارد كه كار او حتماً  تيجه ميشخص م ؤو يت

گي دلأم با آرامش برخلردار است و يراد اهلل دبرارك و دارا ي او را همي ره شراداب و چنين ك ي اد د ده

 دارد.مي مطمئن  يه



125 
 

گردد: اگرر امرر بره مارروف و  هري اد منكرر طبرق ا  ا ي اد آ  م تفيد مي  يي كه جاماهب(  تيجه

كند؛ حتا اگر اين فريضره در ها را برطرف ميملادين شرعي صلرت گيرد، دمام م كالت اجتماعي ا  ا 

ميا  مردمي آغاد شلد كه به اهلل و رود آخرت ايمرا   دار رد؛ چرل   خ رتين دسرتاورد آ  گرويرد  غيرر 

گي، اقتصراد  و... اد برداشتن م كالت عقيددي، اخالقي، خرا لاده ميا  م لما ا  به دين اسالم و سيس اد

كنرد كره چيل ره در اثرر سراي و به وضلو اين حقيقرت را روشرن مي جاماه است. سيرت رسلل اكرم

ها  عرب تا ، در مدت ب يار كلداه دالش م تمر آ  حضرت و يارا ش، مردم م رك و غر  در  اب اما ي

و  بلنددرين مكارم اخالقي دبديل شد د؛ ميرر چير   غيرر اد دعرلت پيرامبر به مردما ي متدين و دارا 

 امر به ماروف و  هي اد منكر اين دوييرات ب ر  را در آ ا  ايجاد  ملد؟  فريضه

امر بره مارروف و  هري اد منكرر   رداشت و فهم خلد اد فريضهخالصه اين كه اگر ما م لما ا  در ب

 ملد  اين فريضه اقدام عملي  نماييم،  ه م ركالت فررد  مرا اد برين مليدجديد ظر  كنيم و در راستا  ع

كن كنيم و  ره ا بيني خلد را ري هدلا يم م كالت ذاتخلاهد رفت و  ه م كالت اجتماعي ما و  ه هم مي

اينها دبع فهم و برداشت درسرت اد امرر   هلل در ما پيدا خلاهد شد؛ چل  همههم دمايلي به دعلت به دين ا

و در اين صلرت است كه ما در ادعرا  خرلد  ه ماروف و  هي اد منكر و اح ا  م ؤو يت فرد  است.ب

 صاد  خلاهيم بلد. مبني بر پيرو  اد رسلل اهلل

 

 دعوت به دين خدا .6-4-4

؛ باشندف به اجرا  آ  ميمكل   ديير  است كه داباا  رسلل اهللدعلت به سل  دين اهلل فريضه

اهلل داا ي بره عنرلا  ييا ره خرا ق و دلا  به اين صلرت خالصه  ملد كه دين خدا را مي   دعلت بهفل فه

دلا د بهتررين راه و بردررين دا د و دنها او است كه ميمصلحت او را   بت به خلدش بهتر ميما ك ا  ا  

 گي را پيش رو  ا  ا  بيذارد.روش د ده

گردد درا دييرا ري را كره اد شرناخت جب و الدم ميآور د وابنابراين بر ك ا ي كه به خدا ايما  مي

دا ند بره ايمرا  آورد  بره خردا و شده دلسط اهلل چي    ميا د و يا   بت به م ايا  دين فرستادهخدا غافل

هرا  ايمرا  بره   خدا دعلت  ملده، آ ا  را   ربت بره م يتپيرو  كرد  اد دين و شريات فرستاده شده

 قف كنند.خدا و پيرو  اد دين او وا

دا رد كره ممكرن اسرت يرك ا  را  در طرلل درين كار  ميارد دهاين كار را بهترين و  قرآ  كريم

 گي خلد ا جام دهد:د ده
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ََيآ  (1/41/33)ََمََْ وٌََََُْ قَ ْلًا مَي َْ وَعَا إيلَى َّلِ ُي ََعََيَْ صَاليحًا ََقَااَ إين ِير ميَْ َّلٌََُِْْي

گليد: مرن اد  كار شاي ته ا جام دهد و و خلا داهلل فراك ى كه به سلى خلش گفتاردر اد كي ت  و)

 ؟(احكام خدا[ ه تم ها وگا  ]در برابر فرما هد ليم شد

شلد دا اعال  كنرد كره دعرلت بره سرل  مأملر مي و در جا  ديير به صلرت ب يار واضح پيامبر

 پيروا  او است:  و همه   اووايفه اهلل

 َبْحَانَ َّلِ مُي ََمَمما وَنَما ميممَْ قُمْْ ََممذيهي وم آلَس  وَنَما ََمَممَْ َّت بَعَِيمر ََوممُ بيآِير وَوْعُمم  إيلَمى َّلِ ممُي عََِمى بَصممي

 (1/12/108)َّلَُْشْليكيآََ

كنريم و منر ه ام كرد با بينايى به سلى خدا دعلت مىبيل اين است راه من كه من و هر كس پيروى)

 (خدا و من اد م ركا   ي تماست

  مؤمن واقاي و پيرو راستين رسلل خدا ها  برج تهگيبطه با اين كه دعلدير  يكي اد ويژهدر را

 دلا  دا  ت.دلجهي به آ  را به هيچ د يلي ملجه  مياست، آيات و روايات به حد  دياد است كه بي

و  ل شرد اپذير دبديگياد هما  رود اول رسيد  به مقام واال   بلت به دعلدير  خ ته رسلل اهلل

بره دعرلدير    اول م رلما  شرد ش كرد او  ير  اد همرا   حظرههر كس را كه به دين اسالم دعلت مي

م هلر است كره دارداد ديراد  اد م رلما ا   خ رتين در  چنا  كه در ملرد ابلبكر صديق ،پرداختمي

 .  ماظمه در اثر دعلت او م لما  شد دمكه

را به مدينه فرستاد د دا سال باد كره خرلد  بن عميرباد اد بيات عقبه مصاب  وقتي آ  حضرت

 به مدينه هجرت كرد د اكثريت مردم مدينه را به اسالم داخل كرده بلد. پيامبر

براور  يدلا د به پذيرد كه وقتي يك ا  ا    بت به خلبي يك عقيده و يرا راه و روشرعقل سا م  مي

 تلا د دييرا  را به سل  آ  عقيده و يا راه فررا اما  ،آ   ذت ببردداشته باشد و اد داخل بلد  در چلكات 

گي خرلد هرا  د رده  و فاا يتها  بي تر در راه و روش خلد را ج ء بر امرهخلا د و داخل كرد  ا  ا 

 فرمايند:دهد. به همين خاطر است كه رسلل گرامي اسالم مي قرار 

 (13حديث /24/1)«يُحِبُّ لِنَفْسِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا»

 پ ندد(به برادر خلد آ چه را به خلد مي دوست بدارد)ايما   دارد يكي اد شما دا اين كه 

دلا د ادعا كنيد كره عقيرده و براور دهنده است؛ بلي شما چيل ه ميب يار دكا    رسلل خداگفته

فرسرتاده  هاداا ي دلسط پيامبر خلد برا  ا  را گي هما  است كه اهلل من اين است كه بردرين روش د ده
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شرليد كره رسا د، باد هم وقتي با ك ي ملاجه مياست و مكادب ديير ا  ا  را به ساادت و  يكبختي  مي

براد هرم شرما سراكت  ،كنرديي  دارد و يا عمالً راه و روشي خالف شريات اهلل را  داقيرب ميچنين عقيده

  خلد مطمئن ه تيد و دلا  پذيرفت كه شما اد خلبي عقيده خلا يد، چيل ه ميما ده او را به دين اهلل فرا 

 به بردر  آ  باور قطاي داريد.

خرلا م و روده رسد كره م رلما ي بيليرد مرن اد ايرن كره  مراد ميچقدر ماقلل و منطقي به  ظر مي

دا   مراد و يرد، او را به ابرم، و ي اگر هم ر، فرد د و يا دوستش  ماد  خلا د و روده  يگيرم  ذت ميمي

رار و يا ادعا كند كه من اد  لشيد  شراب به خاطر اين كه خدا آ  را حررام قر گرفتن روده دعلت  كند؟!

اح را   فررت  كنرد و او را اد آ  كرار منرع م ولل  لشيد  شراب ببيند را داده متنفرم، اما اگر برادرش 

به همين درديب دمام م ا ل و ملضلعادي كه در رابطه برا آ    نمايد و به پيرو  اد شريات اهلل فرا  خلا د؟!

كررد كره اد آ  يي عمرل ميو يا  هي اد جا ب خدا ملجلد است، اگر ك ري بره گل ره حكمي مبني بر امر

گرديد، د يل بر اين  ي ت كه اين شرخص قلبراً هرم بره خراطر خردا چنرين مطابقت با شريات اهلل ااهر مي

چنرا  چره ب ا اوقات علامل ديير  او را به پيرو  دين اهلل واداشرته باشرد.  كند، چل  ممكن است درمي

ك ي و... خاص م لما ا   ي ت، بلكه در ميرا  كفرار هرم ك را ي پيردا بينيم اجتناب اد د ا، دروغ، آدممي

 شل د كه اد اين چي ها  فرت دار د.مي

اره دارد كره وقتري آدم چير   را كره بي تر به همين قضيه اشر   رسلل اهللبه  ظر بنده اين فرملده

پ ندد اگر آ  را به دييرا  عرضه كرد و در راه گ رترش كند و عمل  ملد  به آ  را به خلد ميعمل مي

 ،خلب است گليدو  هادينه كرد  روش خلد دالش  ملد د يل بر اين است كه شخص به بردر  آ چه مي

 ديد وجلد داشته باشد.دلا د درايما  دارد، و اال در ايما  داشتنش مي

شلد رابطه اشاره به يكي اد ملارد  كه همين حاال در ميا  مدعيا  ديندار  بي تر م اهده مي اين در

كند: ما در ميا  مردما  ااهراً متردين در ميدارد قضيه را روشنا ضمير باضي اد آ ا  پرده بر ميو اد مافي

بيررو  آينرد، امرا همرين  حجاب اد خا هرا  شا  با  باسي بيگذار د د ا  و دختيابيم كه  ميك ا ي را مي

يي كننرد، و يرا عردهمتلجه او  ميرا  حتيو  صي حجاب هيچ دلصيهرو شد  با د ي بيدر وقت روبه آقايا 

ورم  ا كنرد ر  گرد  رصرحبت ميديير اگر هم ر، خلاهر و يا دختر خلد را ببيند كه با مررد  بييا ره 

 ماينرد و اد   اخرتالط مررد و د  د رليق ميو دختر ديير  را به داخل شد  در مراكركند، اما خلاهر مي

و در جهت اد بين برد   شل د مي مح و  بييا ه طبياي د ا  ديير با مردا ده و خلشها  خنديد  صحنه

 دهند.دالشي صلرت  مي ديچنين حاال
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 پيرو راستين رسرلل اهلل ،ك و ماياربه عنلا  مال ،  دعلت به سل  دين اهللم أ هاست كه  اين جا

به پيروا  راسرتين و امتيادات مانل  و حتا ماد  . كندجدا مياد مدعيا  دروغين پيرو  اد آ  حضرت را 

 شل د.يابد و مدعيا  دروغين اگر دلبه  كنند به مرور دما  رسلا مياختصاص مي پيامبر

 

 خدا يهجهاد در راه اعالء كلم. 7-4-4

عبرارت اسرت اد درالش و  و در اصطالو شرعي عمدداً ت به مانا  منتها  كلشش استدر  وجهاد 

 ها.  م لما  در راه حفظ دين، دفاع اد دين و گ ترش داا يم ديني در ميا  ا  ا كلشش بنده

دهرد جهراد   فل  صلرت ميگا هها  كه ا  ا  م لما  در ابااد سهها و كلشش  دالش هذا همه

 آيد.ه ح اب مياهلل ب في سبيل

  آ  گفرتن سرخن بلنرددرين مردبره   رسرلل اكررماسالمي دارا  مرادبي است كه به گفتهجهاد 

 پادشاه اا م است: برابردر  عادال ه

 (17/4/514)«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»

كنرد و بره  ا  ا  در مقابل رهبر  ستمير باي رتد، او را امرر و  هريبهترين مر  شهاددي است كه  و

 ا د:به اين امر اشاره  ملده دستش ك ته شلد؛ چنا  كه رسلل خدا

 (19/3/215)«إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله محمزة بن عبد المطلب و رجل قا سيد الشهداء»

ياني دما ي كه _گرفتن  ي ت، هرچند جهاد م لحا ه در وقت خلد دنها دفنگ به دستبنابراين جهاد 

 رلع جهراد بره  بردررين -ن، دفاع اد دين و گ ترش آ  راهي ج  قترال وجرلد  داشرته باشردبرا  حفظ دي

 آيد.ح اب مي

 و اد آ  حضرت پرسيد: شد خيبروقتي عادم  علي در پاسخ رسلل اكرم

 «نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا»

 م دا ما ند ما شل د(ي)با آ ها بجني

 فرملد د: رسلل اهلل

لَأَنْ يُهْدَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ عَلَى » 

 (24/2/992)«بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ
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  را به اسالم دعلت كرده اد آ چه بر عهرده  شا  برسي، سيس آ ا  )آرام باش دا اين كه به منطقه 

  درل هردايت شرلد برايرت اد شرترا  ساد، ق م به اهلل اگر يك  فر به وسريله شا  واجب است با خبر آ ا 

 مل بهتر است(سر 

و  رل كرافر و م ررك -گناه جهاد ك تن ا  ا   ي ت و در شريات اسالم ريختن خل  ا  ا  بيپس 

؛ در  شريات مقد  ا هي دما ي ك تن يك ا  را  آيدين گناه به ح اب ميدرك ب ر باد اد شر -باشد

در پ ت آ   هفته باشد و هيچ چي  دييرر جر  اد ميرا  برداشرتن يرك ب ر   مصلحتيگردد كه مجاد مي

قصاص و يا ك تن قادرل را م رروع  ،جبيره كرده  تلا د، چنا  كه اهلل داا ي در ملرد قتل عمد ا  ا  آ  را

 فرملده است: گردا يده و

َََلَكُْْ ِير َّلْقيصَاصي ََآَاسَ اَاوَُْلير َّلْأَلْبَابي لَعَِ كُْْ تَت قُ ن(1/2/179) 

 (گا ى است باشد كه به دقلا گراييدهو اى خردمندا  شما را در قصاص د د)

ل ه قتربر و اد يك فاميرل ا  را ي را عمرداً  ا  داده است كه اگر ك ي برخي د  ها  داريخيواقايت

و اگر برا حكمرت در مرلرد قترل دحمل كنند جاماه دلا ند وجلد قادل را در ميا  او ياء مقتلل  مي برسا د،

شرلد، و  گنراهبي هرا ا  را خل  ده ساد ريخته شد دمينهدلا د ا دي ي   لد، يك قتل مييك ا  ا  چاره

ها  فر قادل اد ريخته شد  خل  دهبا ك تن قا ل ي شريات اهلل متاال با وضع  ملد  قا ل  قصاص و اين كه 

ب رگي را در  ظر داشته است. و براد هرم اهلل متارال دسرتلر داده كره اگرر  مصلحتيجللگير  به عمل آيد 

 ظر كننرد و برادر و يا فرد د خلد بيذر رد و اد قصراص او صررف او ياء مقتلل بتلا ند اد ك تن قادل پدر،

 د:بلخلاهند ب رگي م تحق اجر و پاداش  مايندقادل را در ميا  اجتماع دحمل    يتجلدمل

َََُُكَتَبَِْا عََِآْهيْْ ِيآهَا وَن  َّلِ فْسَ بيالِ فْسي َََّلْعَآََْ بيالْعَآَْي َََّلْمأَنفَ بيالْمأَنفي َََّلْمأَُُنَ بيالْمأ َِّ َ  بيالٌمِّ ني َََّلٌمِّ

ُ نََََّلْجُلَُحَ قيصَاصَ ََََِْ تَصَد قَ بيُي َِهُ َ كَف اسَسَ لَ َا وَنزَاَ َّلِ ُُ َِأَُْلَئيكَ َُْْ َّلظ الَي  (1/5/45)ُُ ََمََْ لَْْ اَحْكُْْ بَي

و در ]دلرات[ بر آ ا  مقرر كرديم كه جا  در مقابل جا  و چ م در برابر چ م و بينى در برابر بينى )

[ قصاصى دار د و هر باشد و دخمها ] ي  به هما  درديبو گلش در برابر گلش و د دا  در برابر د دا  مى

درگذرد پس آ  كفاره ]گناها [ او خلاهد بلد و ك ا ى كه به ملجب آ چه خدا  ادل  كه اد آ  ]قصاص[

 (ا د آ ا  خلد ستميرا ندكرده داورى  كرده

حفظ دين، دفاع اد دين و گ ترش ري   اگر بدو  جنگ و خل در ق مت جهاد  ي  چنين است كه 

كفرار برا سل شد  به سالو جا    ي ت. اما حقا ق داريخي   ا  داده اسرت كره د، متلاشدين امكا  پذير ب
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دلا ند و برا   رابلد  ها  ديندار و دعلدير را در رو  دمين دحمل كرده  ميوجلد ا  ا  ،دأثر اد شيطا 

م آيند به همين خاطر رسرلل ماظرم اسرالكلداه  مي ييدين و پراكنده  ملد  ديندارا  اد هيچ گل ه دلطئه

 فرمايند: مي

 عمدا َال همائل هم س ابطِمُ ال َّلمدهاا ومتمى آَمل اقاتمْ ون إلى َّي بعثِى مِذ ماض َّلجهاو...»

 (17/3/40)«...عاوا

)جهاد اد رود  كه خداو د ب ر  مرا به پيامبر  مبالث  ملد به جريا  افتاد و دا اين كه  آخر امت 

دلا رد آ  را باطرل  مايرد و  ره عردل لر ارا م ميمن با دجال وارد جنگ شل د ادامه خلاهد داشت،  ه جر

 عادل(

هرا  گيآيرد يكري اد صرفات و ويژهجهاد با شناختي كه اد مطا ب براال در مرلرد آ  بره دسرت مي

يي كره يرا م رتقيماً بره كرار ديرن بره گل ره برلد ا  آ  حضررتو يارا  و شراگرد   رسلل خدابرج ته

اشرتوال  -يي اد آ   رداردكه ا  ا  من حيث ا  ا  چراره-د يا مصروف بلد د و يا اگر به كار  مربلط به 

كه در جريا  كار و دصرف خلد  كرد دخدمت به دين بلد و ساي مي   شا فكر و ا دي هداشتند باد هم 

 .ند كه دين خدا متضرر شلديي عمل  كنبه گل ه

و بخش )مكي و مرد ي( گي باد اد  بلت آ  حضرت را به دد ده ،گا  سيرت پيامبر اكرم لي نده

در دو محيط بلد، ديررا رسرلل  هم دفاوت دعلت و جهاد پيامبر بند و علت اين دق يم ،كننددق يم مي

  پييير با اعتقرادات و باورهرا  م خررف و   مكرمه مصروف جهاد و مباردهدر حا ي كه در مكه اهلل

  متلسرل شرد  بره جهراد برارد خرلد اجراده اماقلل مردم مكه بلد هرگ  دست به سالو  برد و به يارا  م

اد مجاهردا  و مبراردا  را  و اجتمراع كلچرك امرا دلا منرد  داد، اما وقتي وارد مدينره گرديرد م لحا ه را

 جهاد م لحا ه را آغاد كرد:   اهللاين فرملده باد اد   ول ،د كيل داد

 َّل ذياََ وَُْليهُ َّ ميَْ وياَاسيَيْْ بيغَآْملي ََمقٍّ إيل ما وَنْ *  َّلِ َُ عََِى نَصْليَيْْ لَقَديالَ وَُينَ ليِ ذياََ اُقَاتَُِ نَ بيأَن هُْْ ظُِيَُ َّ ََإين

وُْْ َّلِ مُي كَثيآملًَّ مٌََاهيدُ اُذْكَلُ ِيآهَا َّاَقُ لُ َّ سَبَُِّا َّلِ ُُ ََلَ ْلَا وَِْعُ َّلِ ُي َّلِ اسَ بَعْضَهُْْ بيبَعْض  لَهُدِّمَتْ صَ ََّميعُ ََبيآَعَ ََصََِ ََّتَ ََ

َِاسَ ََآتَم َّْ َّلز كَماسَ ََوَمَملََُّ *  ََلَآَِصُلَن  َّلِ ُُ مََْ اَِصُلُهُ إين  َّلِ َُ لَقَ ياٌّ عَزيازَ ل ذياََ إينْ مَك ِ اَُْْ ِيمر َّلْمأَسْضي وَقَمامُ َّ َّلصم 

 (1/22/39-41) سيبيالََْعْلَُفي ََنَهَ َّْ عََْ َّلَُِْْكَلي ََليِ ُي عَاقيبََُ َّلْأُمُ

به ك ا ى كه جنگ بر آ ا  دحميل شده رخصت ]جهاد[ داده شده است چررا كره مرلرد الرم قررار )

هاي ا  بيرو  را رده هما  ك ا ى كه بناحق اد خا ه*  ا د و ا بته خدا بر پيرودى آ ا  سخت دلا استگرفته

است و اگرر خردا باضرى اد مرردم را برا گفتند پروردگار ما خدكه مى شد د ]آ ها گناهى  داشتند[ ج  اين
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هرا و م راجدى كره  رام خردا در آ هرا ب ريار بررده ها و كلي اها و كني رهكرد صلماهباض ديير دفع  مى

دهد چرا كره خردا كند يارى مىشد و قطاا خدا به ك ى كه ]دين[ او را يارى مىشلد سخت ويرا  مىمى

 ( اپذير استسخت  يرومند شك ت

اد رود  كه به پيامبر  مبالث گرديد دا دما ي كه چ م اد د يا فرو ب رت بررا  يرك  پيامبر اكرم

كره حاضرر بلد رد كررد   دربيرت ميجهاد و مبارده دست  ك يد و يارا  خلد را  ي  به گل ره حظه هم اد 

ايرن    قابرل درأملي كره دررا در راه دين ا هي قربا ي كنند؛ اما  كته وقت مال و جا  خلد و فرد دا  خلد

  هرا  او و اصرحابش بره گل رهكررد اد دالشق مت وجرلد دارد ايرن اسرت كره آ  حضررت سراي مي

 دينار آ  بدو   تيجه هدر  رود. درهم وبردار  شلد، كه يك قدم، يك  حظه و يك بهره

 آ  حضرتخداو د متاال به    مكرمه،در دورا  استقرار رسلل اكرم در مكهبه همين د يل است كه 

قتال  داد، چل  در آ  وقت داداد م لما ا  ا دك و امكا رات شرا  محردود    ا  همراه او اجادهو م لما

  م رلما ا  اد همرهجنگ ميا  آ ا  و كفار مكره رفت كه در صلرت برود بلد و احتمال اغلب بر اين مي

  رر ديرن و    است برا  حفرظ وبين رفته املال شا  ضايع گردد، در حا ي كه جهاد اسالمي خلد وسيله

د ند بايد قبل ك ا ي كه دست به جهاد مي . بنابراين  ا  ا يو دأمين عدا ت در جاماهحمايت اد ديندارا  

  خلد را در  ظر گير رد و دمرا ي اد آغاد به هر  لع جهاد ملضلع را به درستي بررسي كرده شرايط ويژه

 م اسباب قدرت و دلا ايي دويير به سل  خير و عمالً پا در ميدا  جهاد گذار د كه مطمئن شده باشند در عا

به  ياد به دقت بي تر  دارد چل  در صلرت  طبااً در اين ملرد جهاد م لحا ها د، خلبي را به دست آورده

ريختره شرد  گردد در حا ي كه خداو د متاال ها ريخته شده و املال دياد  حبطه ميراه افتاد  قتال خل 

شد  يرك خرل  پ ندد مير دما ي كه در پ ت ريختهرفتن مال با اردش را  مي گناه و هدرخل  ا  ا  بي

شمار  هفته باشد. و يا در بدل اد برين رفرتن يرك درهرم ها  بيمصلحت ب رگي اد جمله حفاات اد خل 

 ه ارا  درهم ديير به دست آيد و يا اد دلف شد  صدها درهم جللگير  شلد.

سال اول باثت شرا   ره خرلد دسرت  بره جهراد  در پا  ده اهللها بلد كه رسلل بنابر همين مصلحت

م لحا ه دد د و  ه صحابه را به داخل شد  در قتال اجاده داد د، و اد دعرلت آرام خرلد  ترايج ديراد  بره 

ها  م هلر آ  حضرت عليه كفار مكه، يهلد مدينه، م رركا  هرذيل و دست آورد د كه بادها در جنگ

 .ي آ  ثابت شدكارآي يهلد خيبر و غيره

سخت مصروف جهاد دعلت و ساختن سياهيا  مراحرل  ،قبل اد آغاد جهاد م لحا ه پيامبراكرماما 

 باد  اسالم گرديد، ك ا ي كه در ميادين سياست و  ظام استقامتي ستلد ي اد خلد برود داد د.
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بره خراطر حفرظ    اكمال  خلاهد رسيد مير دما ي كهبه پايه م لما ي بندهواضح و روشن است كه 

و   جهراد و مبرارده به فرما  خدا و آمرادهها، همي ه گلش   آ  در ميا  ا  ا ها  ديني و دلساهاردش

 باشد. خلد چي  همهداد  قربا ي 

آْي َّلِ ُي َِآَقْتُُِم نَ ََاُقْتَُِم نَ إين  َّلِ َُ َّشْتَلَى ميَْ َّلَُْؤْميِيآََ وَنفٌَُهُْْ ََوَمْ ََّلَهُْْ بيأَن  لَهُْْ َّلْجَِ ََ اُقَاتيُِ نَ ِير وَبي

بَمآْعيكُْْ َّل مذيا بَمااَعْتُْْ بيمُي ََعْدًَّ عََِآُْي ََقًّا ِير َّلت  ْسََّسي َََّلْإينجيآْي َََّلْقُلْآني ََمََْ وَََِْى بيعَهْديهي ميَْ َّلِ ُي َِاوْتَبْشيلََُّ بي

 (1/9/111)ََََليكَ َُ َ َّلْفَ ْهُ َّلْعَظيآُْ

خدا اد مؤمنا  جا  و ما  ا  را به ]بهاى[ اينكه به ت براى آ ا  باشد خريده است هما  در حقيقت)

شل د ]ايرن[ بره عنرلا  وعرده حقرى در درلرات و ك ند و ك ته مىجنيند و مىك ا ى كه در راه خدا مى

ى كه با اا جيل و قرآ  بر عهده اوست و چه ك ى اد خدا به عهد خليش وفاداردر است پس به اين ماامله

 (ايد شادما  باشيد و اين هما  كاميابى ب ر  است او كرده

 

 مبارزه با ظلم و فساد .8-4-4

...ََََلَ ْلَا وَِْعُ َّلِ ُي َّلِ اسَ بَعْضَهُْْ بيبَعْض  لَفٌََدَتْ َّلْأَسْضُ ََلَكيَ  َّلِ َُ ََُ َِضْْ  عََِى َّلْعَالََيآ(1/2/251) 

گرديد و رى دمين دباه مى كرد قطااًبرخى ديير دفع  مى  را به وسيله و اگر خداو د برخى اد مردم)

 (خداو د   بت به جها يا  دفضل دارد

... َّوُْْ َّلِ ُي كَثيآلًَّ ََلَ ْلَا وَِْعُ َّلِ ُي َّلِ اسَ بَعْضَهُْْ بيبَعْض  لَهُدِّمَتْ صَ ََّميعُ ََبيآَعَ ََصََِ ََّتَ ََمٌََاهيدُ اُذْكَلُ ِيآهَا

ُ مََْ اَِصُلُهُ إين  َّلِ َُ لَقَ ياٌّ عَزيازَََلَ  (1/22/40)آَِصُلَن  َّلُِ 

ها و م راجدى ها و كلي اها و كني هكرد صلماهو اگر خدا باضى اد مردم را با باض ديير دفع  مى)

ى خردا بره ك رى كره ]ديرن[ او را يرار شد و قطاراًشلد سخت ويرا  مىكه  ام خدا در آ ها ب يار برده مى

 ( اپذير استدهد چرا كه خدا سخت  يرومند شك تكند يارى مىمى

درلجهي بره آ  در طرلل دراريخ دارد كره بيخداو د متاال در آيات فل  اد رو  حقيقتي پرده بر مي

 ها  ب رگي شده است.باعث به ميا  آمد  مصيبت

ا  و دمرايالت  امحردود ها بنابر اغرلا  شريطيي اد ا  ا بلي حقيقت مذكلر آ  است كه همي ه عده

كنند؛ آمي  دييرا  دنگ ميگي م ا مترا برا  د ده ه فس اماره با  لء دست به الم و داد  دده، عرص
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ا يي د دا با ادكا به او و عتمراد بره اوامررش را برميها ك ا ي بنابراين اهلل دبارك و داا ي اد ميا  خلد ا  ا 

 و مف د را بيير د. ها  شرورآستين همت باالدده جلل ا  ا 

افتاد؟ اهلل متاال گي  مايد چه ادفاقي ميشد و ك ي  بلد كه در مقابل الم اي تادهحاال اگر چنين  مي

گرديد و در رو  دمين فتنه و ف اد بر پا ها مختل ميگي ا  ا به ما خبر داده است كه در آ  صلرت د ده

 گرديد و...ها ويرا  ميشد، عباددياهمي

پ رندد، بررا  جلرلگير اد ا ت رار آ ، دو سرنت و روش را در متاال كه الم و دارد  را  مي خداو د

جها  قرار داده است: يكي به كارگير   يرو  قهار طبيات ما ند طلفا ، د   ه، سيل و غيره كره احيا راً بره 

داد  اد ما رد؛ و دييرر  بررا ييختن داردررين م رتكبرا  جهرا  را بره خراك ميآ  بيني ب ر   هوسيل

  مايد. شا  دست اا ما  را كلداه مي  هگا  خلد جهت مبارده با الم و ف اد كه به وسيلبنده

اهلل متاال در آيات متادد كتاب خلد وعده داده است كه اگر ك ي برا  جللگير  اد الرم ارا م و 

رت م تقيم اهلل در يار  داد  مظللم آستين باالد د عالوه بر ك ب ثلاب و پاداش اخرو  اد حمايت و  ص

 د يا  ي  برخلردار خلاهد شد، چنا  كه پيامبرا  او اد اين حمايت برخلردار بلد د:

ََثُْ  نَُِجِّر سُوََُِِا َََّل ذياََ آمَُِ َّ كَذَليكَ ََقًّا عََِآَِْا نُِْجي َّلَُْؤْميِيآ(1/10/103) 

ديرا بر ما فريضه است كره مؤمنرا  را  رها يممى ايما  دار دگا  خلد و ك ا ى را كه هسيس فرستاد)

 ( جات دهيم

ُإين ا لََِِصُلُ سُوََُِِا َََّل ذياََ آمَُِ َّ ِير َّلْحَآَاسي َّلدُّنْآَا ََاَ ْ َ اَقُ  ُ َّلْأَشْهَاو(1/40/51) 

گى د يا و رودى كه گلاها  هدر د د ا دايما  آوردهگا  خلد و ك ا ى را كه هدر حقيقت ما فرستاد)

 (كنيميارى مى اي تند قطااًى مىبرپا

ري   ها  اول باثت خلد، برا  مقابلره برا الرم و ف راد برا جرديت كامرل بر امرهاد رود رسلل اهلل

 داد.كن آملدش ميها  ويرا ها و بر امهكرد و يارا  خلد را برا  مقابله با طرومي

و سياست گذارد د كه  ه فريرب  اجتماع  هها  پا به عرصا  ا  داليمات آ  حضرت  هدر  تيج

داداد و قلت امكا رات سررها  شرا  را در برابرر شد و  ه هم كميخلرد د و  ه د ليم دور ميد وير را مي

درين سدها  اا مرا  را آورد. آ ا  با دلكل به خدا و دلسل به اوامر او دلا  تند ب ر دورمندا  پا ين مي

 را به دا ل درآور د. ها  الم و ف اددر هم شك ته اميرادلر 

دررين جهاد و مبرارده عليره مفاسرد يكري اد ب ر  و دورا  صحابه در دما  حيات پيامبر اسالم

بره  گرديردشد و اگر برا  يكي اد آ ا  دمينه و فرصت اشتراك در جهراد مي رر  ميعبادات مح لب مي
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دلجره بي رتر داشرتند اوالً دأكيرد ديراد ا هي   هبه اين فريض افتاد. علت اين كه يارا  رسلل اهللگريه مي

دا  تند كه برا  جللگير  اد الم، آيات قرآ  كريم بلد و آ ا  به قرآ  ايما ي عميق داشتند، ثا ياً آ ها مي

د كره خداو رد بره نرا رد منتظرر  ما اما  وجلد  دارد و آ هرا مكلفبي  هعدا تي راهي ج  مباردف اد و بي

 ست اا ما  را كلداه كند.وسيله سيل، د   ه و غيره د

كند و به عبادت دبديل شده سبب دقررب بنرده بره خردا دما ي مانا پيدا مي هدر حقيقت جهاد و مبارد

چرل  اهلل متارال بارد اد او رين  ،آمي  سراغ   لدگردد كه برا  جللگير  اد الم و ف اد راهي م ا متمي

 دستلر داد كه: پيامبر  هجهاد م لحا 

ُليٌِ ِْْي َِاهَِْ ْ لَهَا ََتَ َك ْْ عََِى َّلِ ُي إين ُُ َُ َ َّلٌ َيآعُ َّلْعَِيآََُْإينْ هََِح َّ (1/8/61) 

 (و اگر به صلح گراييد د دل ] ي [ بدا  گراى و بر خدا دلكل  ما كه او شنلاى دا است)

شرلد للم مياد اين آيت كريمه و صدها د يل ديير  كه در كتاب خدا و سنت پيامبر وجلد دارد ما

كه جهاد با اين همه فضيلتي كه دارد، به ذات خلد هدف  بلده بلكره منظرلر اد آ  برا رداد  شرر و ف راد 

آورد  به قتال جرا    رو ،است و اگر راهي غير اد جنگ برا  كلداه كرد  دست اا م و شرور پيدا شلد

خليي چنا  در ضمير شرارت و در دهدهد كه ها  فراوا  داريخ قديم و مااصر   ا  مي ي ت، اما رويداد

گرردد؛ و همرين آمي  برا آ را  م ردود ميها  داامل م را متكند كه دمام راهها خا ه مييي اد ا  ا عده

 ارشاد فرمايند: م أ ه باعث شده است كه رسلل اهلل

 عمدا َال همائل هم س ابطِمُ ال َّلمدهاا ومتمى آَمل اقاتمْ ون إلى َّي بعثِى مِذ ماض َّلجهاو...»

  (17/3/40)»...عاوا

كره  آخرر  وقتري)جهاد اد رود  كه خداو د ب ر  مرا به پيامبر  مبالث  ملد به جريا  افتراد و درا 

دلا د آ  را باطل اعال  كند و  ره امت من با دجال وارد جنگ شل د ادامه خلاهد داشت،  ه جلر اا م مي

 عدل عادل(

چنرا  كننرد ري   ميها بر امرهپي رفت  هشا بهشا ه ،ادجا ب است كه اهل شَر  برا  ايجاد فتنه و ف 

 كارا  همي ه يك قدم اد پليس ك لر جللدرا د.شلد در ك لرها  پي رفته، جنايتگفته ميچه 

در چنين حا تي اگر اهل صالو دست رو  دست گذاشته فقط به فكر خرلاب و خرلر خرلد باشرند، 

 ي  خلاهد گرفرت؛ بنرابرهمين بيرنش اسرت كره قررآ  كرريم گير شده دامن صا حا  را ف اد و دباهي همه

 كند:ها را به سه دست دق يم ميا  ا 
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 كنند.ها  ا بياء عمل ميآور د و بر خالف رهنماييايما   مي اا م: ك ا ي كه به دعلت ا بياء

د، اما به دهنايما  دار د و بر خالف داليمات پيامبرا  كار  ا جام  مي صا ح: ك ا ي كه به ا بياء

 بند  ي تند.داا يم پيامبر اد جمله امر به ماروف و  هي اد منكر پا   ههم

بند بلده مصلح: افراد  كه عالوه بر ايما  به پيامبرا  ا هي، به همه داا يم آورده شده دلسط ا بياء پا 

يم فالو و رسرتيار  ا د كه قرآ  كرگروه ك ا يو همين كننداجرا ميو همه دسادير آ ا  را در حد دلا  

 آ ا  را ضما ت كرده است.

گي در چ ييد  به د يا و درك اي رتاده  قل كرده است پيامبر در حديثي كه ابلداود اد ابن عمر

 ا د:برابر دجاود را ييا ه سبب ذ ت امت اسالمي و ماادل با كنار  هاد  ايما  مارفي  ملده

 اَِْزيعُمُُ الَ َُالًّ عََِآْكُْْ َّلِ ُُ وَِ طَ َّلْجيهَاوَ ََتَلَكْتُُْ بيالز سْعي ََسَضيآتُْْ َّلْبَقَلي وََْنَابَ تََُْْوَََذْ بيالْعيآََِي تَبَااَعْتُْْ إيَََّ»

 (17/3/741)«وياِيكُْْ إيلَى تَلْهيعُ َّ ََت ى

ج گيررد[ در ميرا  شرما روا] لعي اد ماامله كه برا  رهايي اد ربا صرلرت مي« عينه»  ه)وقتي ماامل

يافت و دُم گاو را محكم گرفتيد ]به دراعت م ولل شديد[ و جهاد در راه خدا را كنار گذاشتيد، خداو رد 

كند و اين حا ت اد شما دور  خلاهد شد دا دوباره به دين اصرلي داا ي ذ ت و خلار  را بر شما م لط مي

 خلد برگرديد(

ا د،  ه اين كه خلد دست اد مبرارده عليره اد همه اسفاردر اين كه بي تر ك ا ي كه به ديندار  م هلر

مارفري  دست ب ر را به  رام ديرن و پيررو  اد خرط پيرامبر  هها   اقص ساختا د كه روشالم ك يده

سربيل اهلل را بره دهرلر  دهند، و مجاهدا  فيگرايا  وسيع ا نظر را هدف ادهامات  اروا قرار ميكرده، اسالم

  هبا وضاحت كامل جهاد و مبرارده را يكري اد اوصراف برج رت اهللكنند، در حا ي كه رسلل متهم مي

دردسرر دا د و پ ت كرد  به جهاد و مصروف شد  به كارها  د يرا و دوايرا  بيپيروا  راستين خلد مي

  :شناسا داسالم را  لعي خروج اد صراط م تقيم مي

 (5/11/72)«ميِْهُْْ تُ وِّعَ َِقَدْ ظَاليَْ وَنْتَ ميِْهُْْ ليِظ اليْي اَقُ لُ نَ الَ وُم تيى سَوَاْتَ إيَََّ»

 كن(دل االم ه تي، با آ ا  خدا حافظي  دنگليبه اا م  مي)وقتي امتم را ديديد كه 

بره دو دسرته دق ريم شرده  پيامبر مدعيا  پيرو  اد خطمنلره،   هصدر اسالم در مدين  هدر جاما

آمد رد، وقرت رسلل اهلل بلده، هنيام  مراد بره م رجد ميمؤمنا  مخلص كه همي ه گلش به فرما   :بلد د

پرداختند و هنيام برود م ركلي اد طررف كفرار، فراغت اد عبادت به كار و حرفه جهت دأمين ماي ت مي
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شد د؛ در كار و بار را كنار گذاشته جهت كلداه كرد  دست الم  و دجاود آ ا  ره يار جهاد و مباره مي

گرفتند و ادعرا  خلا د د، روده ميبلد د كه با رسلل خدا در م جد  ماد مي مدينه ك ا ي  ههمين جاما

كرد د و حتا م لما ا  مخلص را به باد رسيد بها ه دراشي ميدار  داشتند، اما وقتي  لبت به جهاد ميايما 

روه گر كرد د. كتاب خردا و سرنت پيرامبرمي شا  گرفتند و به خاطر اشتراك در جهاد مالمتا تقاد مي

به ما رسيده اسرت بهتررين راه  گي و حمل رسا ت پيامبرخلا د؛ و اينك كه  لبت د دهدوم را منافق مي

مدينره اسرت، اگرر ك ري هما نرد   هكنرل ي برا جامار  هجامار  هشناخت م لما  واقاي اد منافق مقاي 

ارده عليه الم و اسرتبداد ساعتي در م جد، ساعتي در كار و بار و ساعتي را به جهاد و مب اصحاب پيامبر

ها اد حردود دايرين كررده شرده دلسرط رسرلل خردا عرصه  هسير  كند و در عين حال ساي كند در هم

 بايرد دخطي  نمايد، در ادعا  پيرو  اد رسلل اهلل صاد  است و اگر خردا   خلاسرته طرلر  دييرر برلد

 خلد را ملرد بادبيني مجدد قرار دهد.  ايما  و عقيده
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 قشه. منا5
يكري اد قضرايا  اساسري و    خدا، حضررت محمردملضلع پيرو  و اطاعت اد آخرين فرستاده

  اسالمي برر اسرا  اصرلل و ضرلابط محلر  دين مبين اسالم است، و هما  گل ه كه دمام م ا ل عمده

و    پيرو  و اطاعت اد پيرامبر اسرالم  ير  دارا  مبراد علمي و عقلي استلار است به همين صلرت قضيه

خرلد را مُلر َم بره پيررو  و دبايرت اد آ   ا  را شرلد درا اصل ي است كه شناخت و پذيرش آ  باعث مي

 بدا د.حضرت 

  خدا پيرو  كنرد دو   آداد خلد اد آخرين فرستادهاين كه ا  ا  با اختيار و ارادهياني در ق مت 

 .يامبرو ديير  پذيرفتن پيام پ پيامبر شرط الدم و ضرور  است: يكي شناخت

 

 پيامبر شناخت .1-5
قناعرت  شناخت دقيرق و اد رو  القه اد پيامبر خدا اطاعت كند كهدلا د با اشتيا  و عا  ا  دما ي مي

 .به پيامبر  او اقرار و اعتراف  ملده باشد قلبي

     ياد به مرشد و رهنما  دارد كه او را اد حقيقت خلقرت وما در ابتدا  رسا ه گفته بلديم كه ا  ا

د، و ديديم كه چه گل ه ممكرن  ي رت ايرن و م ؤو يت او را در اين د يا م خص  ماي باخبر ساخته وايفه

ت در مرشد و رهنما ك ي ج  پيامبر خدا باشد، همچنا  دا  تيم كه حاال حق و حقيقت منحصرر شرده اسر

م رسلل خدا و پيررو  اد ببينيم كه برا  د ليم شد  به پياخلاهيم   خدا؛ اينك مييم آخرين فرستادهداا 

 آيد؟آ  ب رگلار چه  لع شناختي الدم است و اين شناخت با چه دال لي به دست مي

و اد جرا بي در جهرا ي  ،رخلردار اد  يرو  فكر و ا دي هعاقل و بمخللقي است  اد يك طرف ا  ا 

قيقرت قضرايا كمرك كند اسباب و وسا لي وجلد دارد كه ا  ا  را به رسريد  بره حگي ميكه ا  ا  د ده

  بنده با خردا، عقرل بناءً ماقلل و منطقي  ي ت كه دصلر كنيم در ق مت شناخت  بلت و رابطه ؛كندمي

 يي وجلد  داشته باشد كه ا  ا  با استفاده اد آ  حقيقت  بلت را  دا د.ا  ا  كار  كند و يا وسيله
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بره حيرث  چهارده قر  پيش محمدكنند كه اينك در جها  حدود يك و  يم مليارد ا  ا  ادعا مي

ها  متماد  اد آ  حاال كه قر گا ش آورد، و را برا  بنده آخرين رسلل خدا آمد و پيام جاويدا  اهلل

ها قررار دارد و درين دويير  در دسرتر  ا  را گذرد هنلد هم پيام خداو د متاال بدو  كلچكداريخ مي

 كنند.  دلا ند اد آ  استفادهطا با  حق و حقيقت مي

بره عنرلا  را  ها  رو  دمرين، محمرداكثريت ا  را چل  واقايت ملجلد در جها  اين است كه 

دا نرد، طباراً سرلا ي پريش و به جا  اي ا  افراد دييرر  را مرشرد و رهنمرا  خرلد مي پيامبر قبلل  دار د

اد اين هم و يا دا ند ر ميدم لما ا  به چه د يلي راه و رسم خلد را اد راه و رسم دييرا  صحيحآيد كه مي

اكثريت مردم رو  دمرين را گمرراه  ،دا  ته فالو و رستيار  د يا و آخرتجللدر آيين خلد را ييا ه راه 

 كنند؟قلمداد مي

دلا د آ  را  قض كنرد و  ره علرم؛ اد كنند كه  ه عقل ميق مت به دال لي استناد ميم لما ا  در اين 

 جمله:

 

 ي اهللستادهآخرين فر . محمد1-1-5 

شرد د كره مبر  مبارلث ميبره خراطر  بره پيرا دذكر رفرت، ا بيراء ينطلر  كه در مطا ب پي 

  ا  ا ي ا  جاماههها راه ساادت خلد را اد طريق پيام اي ا  بدا ند، بنابراين پيامبر يكي اد ضرورتا  ا 

 ياد  به ا جرام آ  كرار  ضرورت برطرف گرديد شلد وقتيمي است و كار  كه بر اسا  ضرورت ا جام

، حاال اگر دا ندآدم را او ين ا  ا  و  خ تين پيامبر خدا ميها  ماتقد به اديا  آسما ي   ا  ا همه.  ي ت

پيرامبر  شد چه  ياد  بلد كه  لوبلد و باد اد او دچار دويير و دگرگل ي  ميكامل مي داا يم آدم

مي  داشت كه پيامبرا  باد اد ما د   وبلد و سا م ميل ميكام ... به همين صلرت اگر داا يم  لوشلد

 ...بياور دديير  را  شرياتاو 

خلاسرت و گرديد، جلابش اين است كه خردا ميدچار دحريف مي اما اين كه چرا داا يم ا بياء

و  شناسردمي را گا  خرلددهد، و خدا بندهاو حكيم و عليم است و هيچ كار  را بدو  حكمت ا جام  مي

گي خرلد را در و طلر  كه امرود ما شاهديم ب رر د رده كند،مطابق با حال و شرايط شا  قا ل  صادر مي

ديرن و رو  دمين اد يك حا ت ب يط و ابتدايي آغاد  ملده و آه ته آه ته دكامرل يافتره اسرت بنرابراين 

دلا  رت ا ي برلد  مي  ابترددجربرهو  يادهرا  ب رر بي هاجلابيليي خلاسته در دما  آدمشرياتي كه 

.. مرا ايرن حقيقرت را حترا در دارا يم را برر آورده سرادد. در دما   لودر و بادجربه يادها  ب ر پي رفته
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  قرآ  كريم چي   ج  مراعات حاالت     خ در آيات مباركهكنيم و پديدهم اهده مي رسلل اكرم

به پيامبر  مبارلث گرديرد مرردم  ر اكرمدر دما ي كه پيامب و در ظرگرفتن متويرات محيط وحي  ي ت.

و اگر ديرن اسرالم برا دمرام  ها سال با آ  عادت كرده بلد دها  بلد د با عرف و عنانادي كه دهمكه ا  ا 

گ ترش آ  را به شدت متأثر سراخته و ب ريار  اد ك را ي شد ممكن بلد رو د بار  ادل مياحكام آ  يك

به دين    اسالم دبديل شد د، اد داخل شد ه و به سربادا  سرسيردهكه در هما  ابتدا  اسالم آيما  آورد

ن برلد شد چيل ره ممكرورديد د؛ دصلر كنيد اگر در ابتدا  اسالم قا ل  دحريم شراب  ادل ميامتناع مي

ك ري كره چيل ره ممكرن برلد گرديد  ادل مييا اگر قا ل  دحريم سلد  شراب آ  را بيذير د؟! دا  بهامات

دا رد هرا  اسرالم را  ميو هنلد هريچ چير  اد م يتهم ا باشته شده است اش اد مال سلد رو دمام سرمايه

   داخل شد  به اسالم را پيدا كند؟!ا يي ه

پرسرند وقتري   اد م لما ا  ميعدهست به رفع دلهمي  ي  بيرداديم، و آ  اين كه در اين جا خلب ا

كه وقتي ما كرافر  را بره است  مجاداست، آيا حاال  ي   يي اهميت داده شدهدر صدر اسالم به چنين قضيه

  ددريج را مراعات كررده، ابتردا اد خلا يم، م أ همي را به ديندار  فراكنيم و يا فاسقي اسالم دعلت مي

 كنيم؟ جلاب پرسش فل  چنين است: پلشيمفاسد  كه با آ  عادت  ملده است چ م

 شلد: احكام اعتقاد  و احكام عملي.يم ميدق م ا ل مربلط به دين به دو بخش عمده 

باشد،  ه در صدر اسرالم جرا   برلد و  ره در ق مت احكام اعتقاد  ددريج به هيچ صلرت مجاد  مي

قرآ  كريم اد هما  رودهرا  اول قضرايا  اعتقراد  را برا صرراحت درام و دمرام  .دلا دحاال جا   شده مي

رسرلل سريرت شرناخت، همچنرا  ق رمت بره رسرميت  مي يي را در اينكرد و هيچ  لع مجاملهمطرو مي

درين ا اطافي در قضايا  مربلط به عقيده اد خرلد   را  كلچك بيا ير اين است كه آ  حضرت اكرم

كرد رد و  رل  ايرن كره واضح و صريح صحبت مي، حتا اصحاب ب رگلار  ي  در م ا ل اعتقاد  داد د مي

. چنرا  كره در هنيرام وفرات ابلطا رب و اعرال  همكرار  ترفرمي ييوارد شد  ضربات كلبندهاحتمال 

كره در آ  حضرت در ملرد سر لشت پدر خلد عبردا مطلب پرسريد اد  وقتي و  ابل هت با پيامبر اكرم

داد د كه او در دود  است. و دما ي كه جافر بن ابلطا ب در حب ه برلد و پاسخ  كجا است؟ رسلل اهلل

 باشد.پيامبر خدا ميگفت عي ي بنده و  سلال كرد، جافر  جاشي اد او در ملرد حضرت عي ي

كرد، اما  ه    لپا  م لما ا  را دهديد ميدر حا ي كه در هر دو رويداد فل  خطرات ب رگي جاماه

در ملرد دوم اد مجامله كار گرفرت  در ملرد اول اد خلد ا اطافي   ا  داد د و  ه جافر رسلل اكرم

 . ظر اسالم را در ملرد گفتپرده  بلكه صريح و بدو 
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ها  ددرج مراعرات تضروربنابر  در صدر اسالم و حيات رسلل اكرم در ق مت احكام عملي اما

 شد، اد جمله:مي

يي كه ها قبل دچار دحريف و دگرگل ي شده بلد به گل هآخرين دين آسما ي )م يحيت( سال ا ف(

سرر بهو ب ر اد  ظر دينري در گمراهري  ، داشت  هيچ كس در رو  دمين به اديا  آسما ي ملجلد اعتماد

اين مردم را به راه راست هدايت كند و چل   ،بنابرآ  الدم بلد دا خداو د متاال با فرستاد  پيامبر  برد،مي

گي بردو  هردايت آسرما ي د رده ها  متمراد سرال هاشد كه ا  ا پيامبر در حا ي به پيامبر  مبالث مي

الدم برلد درا پيرامبر خردا حا رت و وضرايت  ،جا  د يا پهن شده برلداهي در همهو ب اط گمركرده بلد د 

 دعلت كند. جديد دينرعايت احكام به  به ددريج ها را در  ظر آورده، آ ا  راملجلد ا  ا 

ديرن اسرالم آخررين ديرن آسرما ي باشرد و بارد اد حضررت   اهلل متاال براين رفته بلد درا اراده ب(

دمام  يادها  ب ر  در احكام شرعي جديد بنابرآ  بايدپيامبر  مبالث  يردد،  ديير  به شخص محمد

ها  صرلرت سراد دمينهدر آغاد امر و قبل اد اين كه و طبياي بلد كه شد دا رود قيامت در  ظر گرفته مي

اب د بارهبلد به يكعادات و عنانات غير اسالمي سير  شده  مكه و مدينه كه دمام عمر شا  باگيرد مردم 

 دحمل احكام آسما ي را  داشتند.

؛ بنرابراين الدم مأملر بلد دا دين اسالم را در مكه و سيس در مدينره دأسريس كنرد رسلل اكرم ج(

ها و امتيادات آ  كار آشرنا سراخته سريس آ را  را بره ا جرام آ  بلد دا قبل اد هر كار  مردم را به حكمت

بخلاهد دا اد  ا اد آ  آ  را شرو  ملده، سيس  هارها و ديا فراخلا د و پيش اد  هي اد كار  به آ ا  ضر

ها  املر دشت را برا  ها  كارها   يك و بد خلبي مخاطبا  رسلل اهلل آ  كار اجتناب كنند؛ ياني

  شنيد د.مي او ين بار اد دبا  پيامبر

د د و در عا م واقع  مل ه ها  اسالم را دجربه  كرده بلها م يتهنلد ا  ا  در دما  پيامبر اكرم د(

م دلا  ت دصلر كنرد كره احكراميو مثا ي و جلد  داشت دا يك ا  ا  عاقل با مطا اه و در ظرداشت آ  

  لشريدهها شراب شد شراب را درك كنيد، ك ي كه سالگفته مي ، مثالً اگررا دارد اسالمي قابليت دطبيق

ت دلا  ت دصلر كند كره ممكرن اسر ميو ده بلد بلد و دا حاال در ملرد ضررها  شراب هيچ چي     ني

شراب  لشيده آ  را درك كند، و اد  ظر مانل  و روحري  ير  در مقرامي  هايك ا  ا  باد اد اين كه سال

 ؟را پيدا كند داخل شد  در اسالم  دلا  ت ا يي هگردد، چيل ه مي كه بتلا د بر خلد م لطقرار  داشت 

، خلا ردمي را بره سرل  اسرالم فررا كافر و يا فاسقي ،م لما  دعلديريك  حاال اگر بنابر دال ل فل 

او را اد ا جام باضي اد فرا ض مااف كند و يا برخري اد ددرج را مراعات كرده ضروردي وجلد  دارد كه 
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 پيرامبر امررود ، هما نرد مخاطبرا  ا و فاسرق ا كرافرمحرمات را دا مددي برايش حالل بدا د. چرا كره 

  د يا منت ر است و در مرلرد اضررار محرمرات در ها  احكام دين مبين اسالم در همهم يتبلكه  ي تند، 

دلا رد قبرل اد داخرل شرد  بره گرردد ميشلد و ك ي كه به سل  اسالم دعرلت ميسرداسر د يا دبصره مي

كامل ها  هر حكم آشنايي با فل فه و حكمت مطا اه كند واسالم در ملرد احكام اسالم و جلامع اسالمي 

اد  ،جا    ي ت كه در جريرا  دعرلت كندبر ك ي كه امرود به سل  اسالم دعلت مي حاصل  مايد.  هذا

دلا رد يرك دعرلدير حكريم ميبييررد. ا بتره پلشي كرده و  هي اد محرمات را  اديده امر به فرا ض چ م

دا رد ا  را كره ميگير   كنرد و چي هربا او سختحاالت روحي و روا ي مخاطب خلد را در  ظر گرفته 

او را به املر  اد اسالم امر كند كه برايش پذيرش آ  برايش م كل است در آغاد امر عنلا   نمايد، بلكه 

دلا د، دا آه رته آه رته اد آسا  و قابل قبلل است و اد كارها   هي كند كه مفاسد آ  را درك كرده مي

دعلدير به سرل  اسرالم ك ري را بره سرل   يك فرض كنيد مند شلد. ظر روحي و مانل  به اسالم عالقه

خلا د كه كافر است و به  لشيد  شراب عادت دارد، الدم  ي ت دا او ين سخنش ايرن باشرد مي اسالم فرا

ها  عقيده دلحيد  آشنا كند، سيس اگر م لما  شل  بايد شراب  نلشي، بلكه  خ ت او را به م يتكه 

گردد متلجه سادد، آ ياه اد رت عايد حا ش ميما  در د يا و آخها  عظيمي كه اد طريق اياو را به  امت

مند  شخص به حد  رسيده كه حاضرر اسرت هرر قهتي ديد كه عالدا فرا ض را ا جام دهد؛ وقاو بخلاهد 

اد او بخلاهد كه  لشيد  شراب را كنار بيذارد. امرا  دلا د، در آ  وقت ميكار  را به خاطر اسالم بيذيرد

 رام، اجاده  دارد بيليد حالل است.در رود اول اد او پرسيد كه شراب حالل است يا حاگر همين شخص 

گا  خلد كامل گردا يده و در دين آسما ي را به ددريج بر بندهبه همين د يل است كه خداو د متاال 

ر برمبالث كرده و اسالم را به عنلا  دين كامل دلسرط او   را به پيامبر محمد   ا بياءآخر سل له

خرلد د يرل برر ايرن اسرت كره  ، بنابراين در آخر قرار گرفتن حضرت محمرد ادل فرملده استها ا  ا 

در اد داا يمي است كره دلسرط پيرامبرا  قبرل اد او آورده شرده در و جامعشده دلسط او كاملداا يم آورده

صرلردي درابع ديرن گرذارد در   وجرلد ميپرا بره عرصره محمرد پيامبر شد است، و ا  ا ي كه باد اد 

   اديا  و مكادب ديير را كنار بيذارد.پيرو  كرده همه شلد كه فقط اد محمدآسما ي خلا ده مي
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 از تحريف و تبديل تعاليم محمد سالم ماندن. 2-1-5
رسرند كره اد د به اين  تيجره ميد نامروده دمام ك ا ي كه در ملرد اديا  آسما ي دست به دحقيق مي

مردعيا  پيررو  اد  قابرل اعتمراد اسرت و داليمرات اسرالم ، فقطيم آسما ي ملجلد در رو  دمينميا  داا 

 كنند اد پيامبرا  به اي ا  ميراث رسيده است  دار د.آسما ي د يلي بر صحيح بلد  آ چه ادعا ميمكادب 

، ديررا باشرد دلا د د يلي استلار بر ا حصار حق و رسرتيار  در پيررو  اد محمرداين قضيه  ي  مي

  اگرر اهلل دارا ي بره وسريلها د به اين كه طلر  كه در مطا ب پي ينه دذكر رفته بلد اهل اديا  متفق ا قلل

چره  ، برلد خرلد كرد، ا  ا  به دنهايي حتا قادر به شناختهدايت  مي ها راا  ا  مبالث كرد  ا بياء

آيد و راهي را جهت پيمرلد  مي كه پيامبر ميمادارسد به اين كه راه رسيد به رستيار  را بدا د. بنابراين 

كار  و دويير آ ، ا حراف اد گذارد به اين مانا است كه دخطي اد آ  راه و يا دستپا  ا  ا  ميدر پيش

 راه م تقيم و رسا نده به كاميابي و ساادت است.

اد خرلد  شرد، حرق را منحصرر در پيررو هر يك اد رسلال  خداو د وقتي بره پيرامبر  برگ يرده مي

ها   داا يم خلد را بره حيرث ييا ره راه سراادت و خلشربختي د يرا و آخررت ا  را دا  ت و مجملعهمي

اگر ك ي اد داليمات ما دخطي  مايد و يا كرد؛ م لماً كه اين ادعا  پيامبرا  به اين مانا بلد كه مارفي مي

ايجراد راه هردايت و رسرتيار  خرلد  دويير  در آ  وارد كند در واقع به خلد الم كرده و ملا اي بر سرر

  ملده است.

 در اين جا الدم است ببينيم كه دصلر و برداشت ا  ا  عاقل اد پيامبر و دين او چي ت؟

 شل د:ها  عاقل )غير ديلا ه( به چند دسته دق يم ميدر اين ملرد ا  ا 

طباراً چنرين ك را ي اد   د.كنند كه هيچ  ياد  به پيامبر و داليمات آسما ي  داريي فكر ميعده ا ف(

اين جها  بدو  ايما  به خدا، آخرت و پيرامبر بر د، ديرا حيات ملقت و پرم قت  ميگي خلد  ذدي د ده

 ما د.يي اد ابهام باقي ميكند و دمام اشياء جها  در دصلر كافر در ها همانا پيدا  مي

كننرد كره اگرر اد داليمرات پيرامبر ر ميها قبلل دار د كه پيامبر الدم است و ي فكبرخي اد ا  ا  ب(

گي د يل  شا  رو ما  خلاهد شد، بلكه دنهرا در آخررت دچرار م ركل سلءاستفاده كنند م كلي در د ده

دلا  گفت كه در ايما  شا  بره مي ملرد چنين افراد در  و آ جا هم خدا ارحم ا راحمين است.، شل دمي

گيررد و در م پيامبرا  ا هي اد اصلي به  رام حرق سرچ رمه ميداا يچرا كه ا د، اصل  بلت  ي  دچار م كل

 فرمايد:  يل س ميوجلد  دارد، چنا  كه خداو د متاال در سلره مقابل حق چي   ج  باطل و گمراهي
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ََََِاَََّ بَعْدَ َّلْحَقِّ إيل ا َّلض َِااُ َِأَن ا تُصْلَُِ ن(1/10/32) 

را  و  در د يررا  تيجرره  خلاهررد داد، دمررام و كاميررابي بررفررع گراه عقيررده و عمررل باطررل ا  ررا   و هيچ

ديير  را به محملد، يكي را به طلفا   د ويكي را به احم آيد و ماميبر سر ما كه در اين د يا ها  صيبتم

در اثرر ا كرار دعرلت  كه   اعمال باطلي استدر واقع  تيجه ،دهيمو ديير  را به بارا  و د   ه   بت مي

 .بينيممي اديده گرفتن داا يم آ  ب رگلارا  پيامبرا  و يا 

درين ملارد  است كه متأسفا ه اد ديد ب ريار  اد دينردارا  درين و  طيفاين مبحث يكي اد اريف

م لما  مبحثي را به عنلا  حيله در دارا يم حضررت   يي اد علمايي كه حتا عدهما د، به گل ه ي  پنها  مي

  كننرد، مرثالً اهلل دارا ي در سرلرهآ  فرا ض خدا را دير پرا ميا اً به وسيله ملده و احيايجاد  رسلل اهلل

   دلبه در ملرد دكات فرملده است:مباركه

ْْبيهَا َُذْ ميَْ وَمْ ََّليهيْْ صَدَقًََ تُطَهِّلَُُْْ ََتُزَكِّآهي(1/9/103) 

  رفتن بره جنرت وسيله    فس و در آ  جها ياني پرداخت دكات در اين د يا باعث پاكي و د كيه

ها  كه در  ف ش ال ه كرده است، پاك د ها و پليد، خباثت يرداد را شلد؛ و اگر ك ي دكات ما شمي

 .ها را اد  فس ا  ا ي ب دايد  ج  دكات وجلد  دارد كه بتلا د پليد گردد، و وسيله مي

كرات، مرال خرلد را بره در وقرت رسريد  پرداخرت دشرلد كره در ملرد برخي اد م لما ا  گفته مي

، چنرد رود بارد دوبراره بره آ  دكرات بيرداد رددهند دا ما ي  داشرته باشرند كره اد ميفرد دا  خلد هديه 

 ا م مجردداً بره رسرم هديره برايمريگليند ما ي را كه آ  رود برا  شرما هديره داده برلدفرد دا  خلد مي

 برگردا يد!

بلكه خرلد را  ،امتناع وردد چي   را اد حقايق دويير  دادهيي اد داد  دكات حاال اگر ا  ا  بنابر حيله

ي ديير كه به شلد با ايجاد ، چل  طرف ا  ا  در قضايا  ديني خدا است  ه ك استبه گمراهي ا داخته 

  درسرت مردرب ؛ و اهلل داا ي در چنين ملارد  عالوه بر اين كه بر عمل باطل  تيجرهاو را غافل كرد حيله

دارا  اف ايد... بره همرين صرلرت دمرام احكرام اسرالمي مجادات ميين شده بر شدت كند كه خ مي مي

گرذارد و گي ا  ا  باقي ميها ادا شلد آثار  مطللب بر د دهگيها  است كه اگر به هما  ويژهگيويژه

كنرد؛ يگي را بر ا  ا  دلخ مآ  اد  ظر ا داخته شلد آثار  امطللب آ  د دهيي خصلصيات اگر به هر بها ه

دخطي  ميا  ييدلا ند رابطهها اغلباً  ميا  ا يي ساخته و پرداخته است كه اما خداو د متاال د يا را به گل ه

 ها  حيات خلد را م اهده كنند.اد احكام خداو د  و  اكامي
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ي و دعرلديرا  مخلرص در طرلل اعم اد علما  ربا  شا  ا  واقايوارث و ا بياء درين ر جب ر 

دهند دا هم د يايي شا  خلب شلد و هم آخرت شا . ما گلش  مي اين بلده كه چرا مردم به حرف داريخ

 فرمايند:مي رسلل اكرم

ر هي َّلد َََّبُّ َّل تيإين ََا مَثَِير ََمَثَُْ َّلِ اسي كَََثَْي سَهُْ  َّوْتَ ْقَدَ نَاسًَّ َََِِ ا وَضَاءَتْ مَا ََ ْلَُُ هَعََْ َّلْفَلََّشُ ََََذي»

ََْ ِيآهَا َِأَنَا  ُم نَ تَ ونمتَّْلِ ماسي ََ آَُذُ بيحُجَزيكُْْ عَمَْتَقَعُ ِير َّلِ اسي اَقَعََْ ِيآهَا َِجَعََْ اَِْزيعُهَُ  ََاَغِْيبَُُِْ َِآَقْتَحَي قْتَحَي

 (308/باب َّالنتهاء عَ َّلَعاص/24)«ِيآهَا

شن  ملده، وقتي پيراملش روشرن )هر آ ينه مثل من و مثل مردم، ما ند شخصي است كه آد ي را رو

ا داد رد، آ  ها و ح رادي كه به داخل شد  در آدش عالقه دار د خلد را بره داخرل آ  ميشلد، پروا همي

كند به دوركرد  آ ها اد آدش اما آ ها بر او غلبه كررده اد هرر طررف خرلد را بره داخرل شخص شروع مي

[ و ي شما در اما  شليددر آدش ]دود   افتاد رم دا اد گيها  شما را ميمن هم كمربندا داد د؛ آدش مي

 ا داديد(.به دور خلد را به داخل آ  مي

ها  ضرايف رود، ديررا ا  را اد اين  احيه ادهامات دياد   ي  به سل  ا بيراء و دعرلديرا    را ه مري

گليند اينها برا بار مييكبينند، بند  به احكام ا هي ميا نفس وقتي اصرار آ ا  را بر منع اد منكرات و پا 

گليند هردف گليند قصد اي ا  رسيد  به  ام و شهرت است، بار  ميورد د، بار ديير ميما ح ادت مي

شا  رسيد  به قدرت است... چنا  چه خداو د متاال اد دبا  فرعل  و قلمش وقتي ملسي و هرارو  آ را  

 كند:را به سل  شريات آسما ي دعلت كرد د  قل مي

ُلَكََُما   َّ وَهيئْتََِا ليتَِْفيتََِا عََ ا ََهَدْنَا عََِآُْي آبَاءَنَما ََتَكُم نَ لَكََُما َّلْكيبْلياَماءُ ِيمر َّلْمأَسْضي ََمَما نَحْمَُقَال

ُؤْميِيآََ  (1/10/78)بَي

ايم بادگردا ى و ب رگرى ى كه پدرا ما  را بر آ  يافتهياى دا ما را اد شيلهلى ما آمدهگفتند آيا به س)

 (در اين سردمين براى شما دو دن باشد ما به شما دو دن ايما   داريم

ما ا  پيدا شده و باعرث ضراف و س رتي ها   ب يار خطر اكي كه امروده در ميا  م ليكي اد پديده

رو رد ف رادبار ها  دياد  گرفتار  مرلده، د رليم شرد  بره آ ا  گرديده است و آ ا  را به بالها و مصيبت

را داختن احكام قرآ ي است؛ چل  در عصر حاضر اسباب و وسايل دبليوادي بره صرلرت جها ي و پ ت س

بنردوبار در آمرده ها  جها ي در خردمت سياسرت و اقتصراد بيآور  رشد  ملده و متأسفا ه رسا هسرسام

در مقابرل ايرن دبليورات بره دا رل در آمرده سراي است، داداد دياد  اد م لما ا  به اصطالو روشنفكر  ي  
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همنرلا گرردد،  ها  شريطا ييي دأويرل و دلجيره كننرد كره برا بر امرهكنند احكرام اسرالمي را بره گل رهيم

گ رايند. بره  رب بره سرخن  مياد علما  ي  در مقابل اين پديده ساكت    رته   باردر اين كه داداددأسف

ته آه رته مقاومرت آه   دشمنا  اسالم در ك لرها  اسالمي بينيم در اثر دلطئههمين خاطر است كه مي

 شكند.ها در هم ميدلده

  اسرالم همي ره مرلرد به طلر مثال يكي اد احكام اسالمي كه در طلل داريخ هر ار و چهارصدسرا ه

ل  بييا ه است كه قرآ  كريم و احاديث  بر   رابطه مرد و د م أ ه ،ها  م لما  بلدهدلجه علما و دلده

  پاكي و طهارت جلامع اسالمي برلده اسرت، امرا امررود كره   آحد و مرد آ  را م خص  ملده و  تيجه

بينيم ك ري كره درا ديررود متأسفا ه دست پليد كفر و استامار به سل  ك لرها  اسالمي دراد گرديده مي

دختر و خرلاهرش پ رت پ نديد مرد   امحرم صدا  دختر و يا خلاهراش را ب نلد، امرود به اين كه  مي

را بره  كند و حاضر است دست خلاهر، دختر و هم رشخندد افتخار ميو مي گليديك مي  با كافرا  مي

؛ به ك لرها  غير اسالمي برده سير و سياحت دهنداو را  بيذارد دا  امحرم پليد و مف د غرضلردا  دست

 به كجا بلده و به كجا رسيده است و اگر اين رو د ادامه يابد به كجا خلاهد رسيد. مير  هغافل اد اين كه 

يي به اين كره دختررا  شرا  برا پ ررا  بييا ره در عدهين امرود در داخل ك لر اسالمي چنين است كه هم

ن كار را  نگ كنند؟ آيا چنين   يت كه هنلد مردا  باغيرت ايرقصند افتخار ميمراسم عروسي و غيره مي

غيردري ا  امرود شرا  را بيا د، ديرود كارهامرود غيرت را كنار  هادهكنند، و ك ا ي كه و عار دصلر مي

 ا د؟!كردهدصلر مي

ها  است   باد آيد و خلاب و خلر را بر ما حرام گردا يده  تيجهها  كه بر سر ما ميدمام مصيبت

 خلبي را  خلاهيم ديد.دهيم و دا چنين باشد رو  خلشي و كه با احكام ا هي ا جام مي

ملاجره ت پيامبرا  پيرو   كنند  ه در د يرا بره م ركلي اد داليماگروهي  ي  به اين فكرا د كه اگر  ج(

شلد گا  اد شريات ا هي ميدامنيير دخطي كنندهشل د و  ه در آخرت. در ملرد م كالدي كه در د يا مي

دلجهي به احكام ا هي به يكري دو آيرت اد بي يبه حد كافي سخن گفتيم، اما در رابطه با م كالت اخروي

 يم:كنمي قرآ  كريم ب نده

ُ  َُّما بَمآََْ اَدَاْمُي ََوَنْمزَاَ َّلت م ْسََّسَ *  َّلِ ُُ لَا إيلََُ إيل ا َُ َ َّلْحَرُّ َّلْقَآ دِّقًا لَي نَز اَ عََِآْكَ َّلْكيتَابَ بيالْحَقِّ مُصمَ

 َّلِ ُي لَهُْْ عَذََّبَ شَديادَ َََّلِ ُُ عَزيامزَ ََُ ميَْ قَبُْْ َُدًى ليِِ اسي ََوَنْزَاَ َّلْفُلْقَانَ إين  َّل ذياََ كَفَلََُّ بيراَاتي*  َََّلْإينْجيآَْ

 (1/3/2-3-4)َّنْتيقَا  
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اين كتاب را در حا ى كه مؤيد *  خداست كه هيچ مابلد ]بحقى[ ج  او  ي ت و د ده ]پاينده[ است)

 جيرل باشد به حق ]و به ددريج[ بر دل  ادل كرد و دلرات و اهاى آسما ى[ پيش اد خلد مىآ چه ]اد كتاب

حق اد باطل[ را  ادل كرد ك ا ى كه   پيش اد آ  براى رهنملد مردم فرو فرستاد و فرقا  ]جداكننده*  را

  اپرذير و صراحب خلاهنرد داشرت و خداو رد شك رتدرديد عذابى سختبه آيات خدا كفر ورديد د بى

 (ا تقام است

ََكَآْفَ تَحْكَُُ نَ مَا لَكُْْ*  وَََِِجْعَُْ َّلٌَُِْْيَيآََ كَالَُْجْليميآ(1/68/36-37) 

 (كنيدشما را چه شده چيل ه داورى مى*  پس آيا فرما بردارا  را چل  بدكارا  قرار خلاهيم داد)

و خردا آ  كنند كه چل  داليمات ا بياء اد جا ب خداو د متارال  رادل شرده اسرت فكر مي باضي د(

به  فع ا  ا  است و چره  دا د چهو اوست كه ميلجلدات جها  را آفريده   مذادي است كه ا  ا  و همه

دلا د به منفات دست يابد و اد مضرات اجتناب كند؛ بنراءً خداو رد متارال   ا  ميو با چه روشي ا به ضرر

كرده است كه  مناشا  ا  را به چي ها  امر  ملده كه ساادت د يا و آخردش را در بر دارد و اد چي ها  

وايفه دارد به احكرام خردا  به حيث مخلل  خدا  ه دنها ا دادد؛  هذا ا  ا ه ميد يا و آخردش را به مخاطر

هرا  اد به اين  ي  دارد كره اهلل متارال او را بره منرافع و ديا بلكه به حيث ملجلد  محدود  ي ،بند باشدپا 

 خلاست كه:گي آشنا سادد، چنا  كه رسلل ماظم اسالم، بارها اد خدا ميد ده

باب /17)«َََْتَكَ وَسْهُ  َِالَ تَكيِِْيى إيلَى نَفٌْيى طَلَََِْ عَآَْ  ََوَصِْي ْ ليى شَأْنيى كُِ ُُ الَ إيلََُ إيال  وَنْتَلِ هُْ  سَ»

 (484مااق ا َََّّ َّصب /

  يك چ م به هم دد  به حال خلدم ميذار، دمرام )پروردگار! اميد به رحمت دل دارم، مرا به ا داده

 ست كن، هيچ مابلد  ج  دل  ي ت(.كارهايم را خلدت در

رسيم كه ا  ا  به داليمات ه داا يم پيامبرا  خدا  ياه كنيم، به اين  تيجه ميبنابر اين  وقتي با اين ديد ب

اين ضرورت براقي اسرت بايرد داليمرات ا بيراء ملجرلد باشرد، همچنرا  ا بياء ضرورت دارد و دا دما ي كه 

كار  شلد، ديير  يادها  مراد  و مانرل  ا  را  را دست ط پيامبردا  يم كه اگر احكام آورده شده دلس

كند كه همرين اكنرل  در رو  دمرين دارا يم ؛ مادامي كه چنين باشد، حكمت دقاضا ميساددبرآورده  مي

ها بتلا ند برا  رستيار  د يا و آخررت خرلد اد آ  يي ملجلد باشد دا ا  ا  خلردهآسما ي سا م و دست

  ربت داده  اد ميا  داا يمي كه به ا بياءاين است كه  فل  مقدمات   منطقيپس  تيجهاستفاده كنند، 

گليد، پرس بايرد شلد و در ب ا اد ملارد كامالً در دناقض قرار دارد و خداو د متاال سخن متناقض  ميمي
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مرلرد اديرا   دلا د دريكي اد ميا  مكادب من لب به پيامبرا  خدا درست باشد، اينك هر ا  ا  عاقلي مي

آورده شده است اد  ملجلد دحقيق كند و به اين  تيجه برسد كه داا يم دين مبين اسالم كه دلسط محمد

 ها سا م ما ده است و ديير اديا  در طلل داريخ بارها دچار دحريف و دويير شده است.دستبرد ا  ا 

يي بره سرل  حاضر هيچ رود رهگليد در برابر ا  ا  عصر ها همه دال لي است كه به صراحت مياين

وجلد  دارد؛ و بنابر همرين دال رل اسرت كره م رلما ا   فالو و رستيار  ج  پيرو  اد محمد مصطفي

 اديا  و مكادب ملجلد در جها  امرود حق و حقيقت منحصر است در اسالم و بس.گليند اد ميا  مي

 

 پيامبر پيام . پذيرفتن2-5 
  خدا پيرو  كند كه در كنار شناخت دقيرق و ، پيرام او را فرستادهدلا د اد آخرين دما ي ا  ا  مي

 آورد.ساادت بيذيرد و به مارض اجرا درسيد  به به عنلا  ييا ه راه ر

ا رد كره علري رغرم شرناخت ها  عراقلي بلدهها  داريخي   ا  داده است كه همي ره ا  را واقايت

ا رد. خداو رد متارال در كرالم مجيرد خرلد بارهرا ايرن هكرددرست پيامبرا  اد پذيرفتن داا يم او امتناع مي

 حقيقت را دذكر داده است اد جمله:

ََََهَحَدََُّ بيهَا َََّوْتَآْقََِتْهَا وَنْفٌُُهُْْ ظًَُِْا ََعُُِ ًَّّ َِانظُلْ كَآْفَ كَانَ عَاقيبََُ َّلَُْفٌْيديا(1/27/14) 

دكبر آ  را ا كار كرد رد پرس ببرين فرجرام شا  بدا  يقين داشت اد روى الم و ها كه دل و با آ )

 (ف ادگرا  چيل ه بلد

ق  َََُمْْ َّل ذياََ آتَآَِْماَُْْ َّلْكيتَمابَ اَعْليُِ نَمُُ كَََما اَعْليُِم نَ وَبَِْماءََُْْ ََإين  َِلياقًما ميمِْهُْْ لَآَكْتَُُم نَ َّلْحَم

 (1/2/146)اَعََُِْ نَ

شناسند او ]محمرد[ را م هما  گل ه كه پ را  خلد را مىايك ا ى كه به اي ا  كتاب ]آسما ى[ داده)

 (دا نددار د و خلدشا  ]هم[ مىگروهى اد اي ا  حقيقت را  هفته مى شناسند و م لماًمى

گيرد دا ا  ا  را اد پذيرفتن پيرام حرق در مقال ا  ا  قرار مي حقيقت امر اين است كه همي ه ملا اي

 باد دارد.
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 ش دعوت پيامبر. موانع پذير1-2-5

 دارد عبارت است اد:ا بياء باد ميپيرو  مطابات و  اد ها راملا اي كه غا باً ا  ا 

 تكبر .1-1-2-5

دارد؛ همرين چراره را اد پيمرلد  راه حرق براد مريبي درين ما اي است كه ا  ا بيني قل خلدب ر 

باي رتد و اد سرجده برر آدم امتنراع  خصيصه بلد كه باعث شد ابليس در مقابل امر و دستلر خداو د متارال

 را  يذيرد. و ابلجهل دعلت محمد گي سبب شد كه فرعل  دعلت ملسيوردد؛ و همين ويژه

مررام علمررا  ربررا ي برررا  دور  يهداشررتن پيررروا  خررلد اد دكبررر   ا بيرراء و دبرره همررين خرراطر همرره

 كرد د. ها  دقيقي وضع ميري  بر امه

وقتي  ملجلد  بلنددر اد او گرفته   لد.   دوست داشته باشد  ام هيچحقيقت دكبر اين است كه ا  ا

دلا د بيذيرد كه فال  شخص چل  پيومر شرده اسرت اد او اين خصيصه در وجلد فرد  ال ه كند، و   مي

 اطاعت كند و يا امر و  هي او را پذيرد.

 دنيا محبت .2-1-2-5

ما در  ؛استفاده كند خدا اد داا يم پيامبرا  ا   گذارد  د يا عامل ديير  است كه  ميرويهمحبت بي

به صرلرت مفصرل در ايرن مرلرد مطرا بي را يرادآور   ق مت دهد و پارسايي پيروا  واقاي رسلل اهلل

داليمات پيامبر چل  د يا را به شركل خلاهيم عالوه كنيم اين است كه  ملديم، چي   را كه در اين جا مي

ا  را  فرورفتره در  يرل  ي رت،اردش م رتقل قا دهد و به مال و متراع د يرايواقاي آ  ملرد ارديابي قرار م

 كند.ما د و اد پيرو  خط او امتناع مياديات اد د ليم شد  به داليمات پامبر عاج  مي جن ار م

 حب شهرت .3-1-2-5

يف را ها  ضرا  آ  ا  ا   كه در دست شيطا  قرار دارد و به وسيله  بر دههايكي ديير اد حربه

گي و گي بره امرلر د ردهها بره خراطر رسريدهحرب شرهرت اسرت؛ ا  را  دارداد متابات راه پيامبر باد مري

ها كنند كره در آ  وارا ف و م رؤو يتاحيا اً به د كيالدي ضرورت پيدا مييابي به اهداف د يل ، دست

كه  ام شا  اد دييرا   گر دمي ها  قراريي در ملقايتبند  عدهشلد و در اين دق يمميا  آ ا  دق يم مي

  خلد را شلد، در حا ي كه حقيقت امر اين است كه اگر در اين د كيالت هركس وايفهمي بي تر گرفته

امتياد  بر ا قاب و عنراوين  هاجلد در د كيالت اجتماعي ا  ا جرا كند، هيچ يك اد ا قاب و عناوين ملا

د يرا و آخررت خرلد را آبراد يي كه به او سريرده شرده ل وايفهدلا د اد خالديير  دارد، بلكه هر ا  ا  مي
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هرا  فريبد كره اگرر درل در جايياهبه اين مي را ا  ا  ،كند، و ي در خيلي اد ملارد شيطا  پا در ميا   هاده

شرلد و ا رداد ميشل د و در همه جا ذكرر  امرت طنينبلنددر قرار بيير  مردما  دياددر  با  ام دل آشنا مي

كه به اين مرض گرفتار شد، هر چي   را كره مرا ع بر ؛ ك ي گي خلد  ذت بي تر  ميدل اد د ده آ ياه

كررد بينيم فرعل  فكرر مي، چنا  چه ميكندرد مي امات باال و ملرد دلجه مردم قرار گيردرسيد  او به مق

امبر خدا ب يارد و در   قدرت كنار رفته، مملكت را به پيرا بيذيرد بايد اد اريكه كه اگر دعلت ملسي

 آ  حا ت را  داشت. شد و او هم داب دحملتر گرفته ميآ  وقت  ام ملسي اد  ام او بي 

شلد، ما ع مي را اد پذيرفتن داا يم پيامبرخدا اين پديده به شكل ب يار وسياي حتا م لما ا امروده 

ت به فال  چلكي كه شب و رود اد اطاعت كنند ممكن اس كنند كه اگر اد داا يم پيامبريي فكر ميعده

  خدا و رسرل ش دخطري شلد دست پيدا  كنند، و يا اگر اد فال  فرملدهها   امش گرفته ميطريق رسا ه

  مايند، ه ارا   فر  ام شا  را گرفته ر يس صاحب و آمرصاحب خلاهند گفت...

، د يرل ورد ردامتناع مي كرمها  رو  دمين اد پيرو  رسلل ابينيم اكثريت ا  ا وقتي ميبنابراين 

 اآشرنايي برا داليمرات آ   الذ باهلل  ادرست بلد  و يا  ارسا بلد  داا يم آ  حضرت  ي ت بلكه علرت آ  

 عدم پذيرش پيامي است كه اد جا ب اهلل متاال آورده است.و يا رسلل خدا 
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 هنتيج. 6
د خلاه و ا تخابي بل است   ه امر  پيرو  اد رسلل اهللرسيم كه اد مباحث گذشته به اين  تيجه مي

  د؛ ديرا ساد دهرسمطللب  ميشخصيت ا  ا ي فرد به كمال ساد كه بدو  آ  سر لشتملضلعي است 

كه جنس است ا با   ول داليمادي مااو ت كرده ها  داده و او رگيويژه محمدبه ه تي و خا ق ا  ا ، 

اد آ  حضررت در واقرع    پيررو  و متابارتابراين م رأ ه. بنرب ر راهي به رهايي ج  در پيررو  او  ردارد

ها  مختلرف دلا رد در عرصرهدرين رهبر و رهنما  ب ريت است، ك ري كره مياد ب ر  ملضلع دبايت

ها را علري رغرم   ا  را و همرهد  مايرا  ا  بهتررين ا يرل را ارا ره گل  شخصيت حيات و در ابااد گل ه

 رسا د.اقاي د يا و آخرت ب، سن و سال و... به ساادت واختالف دما ، مكا ،  ژاد، سليقه

ها و ها، شك ررتها، رسررلاييبنرردوبار ها، بي  علمررا  امررت اسررالمي دمررام مصرريبتاد  ظررر همرره

ها   بت به قا ل  و شرياتي كه رسرلل ب رگرلار دلجهي ا  ا گردد به بيها  جلامع ا  ا ي برمي امراد 

ا رد كرره بالهررا و   علمررا و ا دي رمندا  عررا م اسررالم بره ايررن عقيدهمرهاسرالم بررا خرلد آورد. چنررا  چرره ه

هرا  اميردوار  را برر ر  ا  را  م ردود ها  عصر حاضر كه پ ت ب ر را خم  ملده و دروادهساما ي ابه

 كرده است فقط با پيرو  اد رسلل خدا امكا  مهار شد  را دارد و بس.

و اوصاف پيرروا  آ  ب رگرلار  ها  پيامبرگيويژهيا  در خدمت شرو و ب هادمام قلمبنابراين اگر 

فايده  خلاهد بلد چرا كه ا  ا  مااصر بيش اد غذا و آب به شرناخت واقاري به كار افتاد كار  عبث و بي

 يادمند است دا بتلا د با بصريرت كامرل خرط آ  حضررت را داقيرب  مرلده خرلد، خرا لاده،  رسلل اهلل

 ا ي را اد چنيال اين همه مصيبت و بدبختي  جات دهد.  ا    خلد و جاماهجاماه

را در    حاضر  ي  بر اسا  همين ضرورت  لشته شده و اوصاف پيروا  واقاي رسلل اكررمرسا ه

ابااد مختلف شخصيت ا  را ي مرلرد بررسري قررار داده  اسرت، و برا آورد  شرلاهد  اد صردر اسرالم و 

ت دا ميا  آ ا  و ك ا ي كره بارد اد اي را  قردم در د يرا ها  شاگردا  آ  حضرت ساي شده اسگيويژه

را دار د مقاي ه صرلرت گيررد و هرر مردعي پيررو  اد رسرلل خردا  گذاشته و دعلا  پيرو  اد محمد

و خلد فكر كند كه آيا با ادعا  محض ممكرن مقاي ه  مايد  اعمال و دصرفات خلد را با اعمال صحابه

 بع راستين پيامبر برخلردار گردد؟ است اد امتيادات مانل  و ماد  دا
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كننرد، و گي خلد دوافل ميدرين حقيقت مربلط به د دهاد مهم هاواقايت اين است كه اكثريت ا  ا 

  حتمي خلد فكر كنند در ملرد آيندهاست داداد ك ا ي كه  حتا در ميا  م لما ا  كم -هادر ميا  ا  ا 

ا د آ ا  كه در ملرد حيات ابد  خلد ساي و دالش مرادب ا دك كنند بهو باد اد ميا  ك ا ي كه فكر مي

 : قل شده است كه فرملد د رسلل گرامي اسالم اد الدم را صلرت دهند، در حا ي كه

َّلكآس مَ وَّن نفٌُ َعَْ لَما بعمد َّلَم ت. ََّلعماهز ممَ وتبمع نفٌمُ َ ََّما ثمْ تَِمى عِمى »

 (20/2/1423)«َّي

و  خلد را ملرد ارديابي قرار داده برا  باد اد مر  كار كند. )ديرك و هلشيار ك ي است كه  فس

ها  ) امحردود د يرايي( گردا يرده سريس اد خردا آردو  عاج  ك ي است كه  فس خلد را دابع خلاسرته

 ]رحمت و دخلل جنت را[ داشته باشد(

ها بردو  ايرن ها  عا م  چنين است، بي تر ا  را متأسفا ه امروده حا ت اكثريت قريب به ادفا  ا  ا 

كننرد، امرا پررداختن بره كه ا دكي با دي ند دمام استادادها  خلد را در راه آباد كرد  د يايي صررف مي

گي ك ا ي كه ادعا  ايما  به آخرت دار د به حد  در حاشيه قررار دارد كره اد  ظرر آخرت حتا در د ده

كننرد سرره ا كرار ميه آخررت را يكا د با آ ا  كك ا ي كه مدعي ايما  به آخرتاكثريت سللكي ميا  

 .خلردهيچ دفاودي به چ م  مي

گا  كننرد و خرلد را بنردهگي ميكره در جهرا  د ردهمير  ه چنين اسرت كره چنرد مليرارد م ريحي 

يي برا  آباد كرد  آخرت  دار د، و ييا ه چي   كه آ ا  را به آخرت دا ند هيچ بر امه  اهلل ميبرگ يده

  ربت  ا د و بره پيرامبر ب رگرلار ا هري عي رياساسي است كه خرلد دراشريدهبي دهد دعاو پيل د مي

   گناها  آ ا  باشد.ا د كه گليا آ  حضرت به خاطر  جات آ ا  سر دارد رفته است دا كفارهداده

ا د مبني بر اين كه آ ا  ها  دروغين دياد  را ساخته و پرداختهداستا  يهلديا   ي  باد اد ملسي

باشند و هر  آ چه در جها  ه ت به خاطر يهلد و در خدمت آ را  سراخته شرده خدا مي اتمخللق بهترين

  است و به ت فقط اد آ   يهلد است و اگر قرار باشد يهلد در جها  بارد  جر ا داده شرل د بره ا رداده

 هما  چهل رود  خلاهد بلد كه اجداد شا  در دما  حضرت ملسي گلسا ه را پرستيده بلد د.

 فرمايد:او د متاال در قرآ  كريم در ملرد اين افتراءات يهلد و  صارا ميخد

نْ كُِتُْْ صَاويقيآََ ََقَالُ َّ لََْ اَدََُْْ َّلْجَِ ََ إيل ا مََْ كَانَ َُ وًَّ وََْ نَصَاسَى تيِْكَ وَمَانيآُّهُْْ قُْْ ََاتُ َّ بُلََْانَكُْْ إي

ََقَالَتْ َّلْآَهُ وُ *  َََُ َ مُحٌْيََ ََُُِِ وَهْلُهُ عيِْدَ سَبُِّي ََلَا ََ ْفَ عََِآْهيْْ ََلَا َُْْ اَحْزَنُ نَبََِى مََْ وَوََِْْ ََهْهَُُ ليِ ُي * 
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ََ لَا قَااَ َّل ذيا لَآٌَْتْ َّلِ صَاسَى عََِى شَرْء  ََقَالَتْ َّلِ صَاسَى لَآٌَْتْ َّلْآَهُ وُ عََِى شَرْء  َََُْْ اَتُِْ نَ َّلْكيتَابَ كَذَليكَ

ُ اَحْكُُْ بَآَِْهُْْ اَ ْ َ َّلْقيآَامََي ِيآََا كَانُ َّ ِيآُي اَخْتَِيفُ نَ  (1/2/111-113)اَعََُِْ نَ ميثَْْ قَ ْليهيْْ َِالُِ 

و گفتند هرگ  ك ى به به ت در يايد مير آ كه يهلدى يا درسا باشد اين آردوهاى ]واهرى[ اي را  )

آرى هر كس كه خلد را برا دمرام وجرلد بره خردا *  د را بياوريدگلييد د يل خلاست بيل اگر راست مى

د ليم كند و  يكلكار باشد پس م د وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آ ا   ي ت و غميرين  خلاهنرد 

و يهلديا  گفتند درسايا  بر حق  ي تند و درسايا  گفتند يهلديا  بر حق  ي تند با آ كه آ را  كتراب *  شد

خلا ند افراد  ادا   ي  ]سخنى[ هما ند گفته اي را  گفتنرد پرس خداو رد رود رسرتاخي  در ]آسما ى[ را مى

 (كرد د ميا  آ ا  داورى خلاهد كردآ چه با هم اختالف مى

بي تر م لما ا   ي  به دبيايت اد يهلد و  صارا هم و غرم شرا  د يرا را قررار باردر اد همه اين كه دأسف

ت و عمل در راسرتا  رضرا  اهلل متارال برسرد دسرت بره دامرن رحمرت و و آ ياه كه  لبت به آخرداده، 

 ا د:گليي  ملده فرملدهاد اين حا ت پيش . چنا  كه رسلل اهللشل دموفرت خدا مي

 َالَت بَعْتَُُم َُْْلَتَت بيعَُ  وََََِ َّل ذياََ ميَْ قَبِْيكُْْ شيبْلًَّ بيشيبْل  َََيسََّعًا بيذيسََّع  ََت ى لَ ْ وَََُِ َّ ِيى هُحْلي ضم ٍّ  »

ي آلْآَهُ وَ َََّلِ صَاسَى قَااَ    (45/1162)ََََِْ»قَُِِْا اَا سَوُ اَ َّلُِ 

ا د داقيرب خلاهيرد متر روش ك ا ي را كه قبل اد شما دي رتهوجب و متربهبه)هر آ ينه شما  ي  وجب

آ ا  خلاهيد رفت. گفتيم يا رسلل كرد، حتا اگر آ ا  در سلرا  سلسمار  داخل شل د شما  ي  به داقيب 

 (دلا د باشدچه ك ي ميخدا! آيا منظلر شما يهلد و  صارا است؟ فرملد پس 

، به اين باور اسرت كره دارد داا يم رسلل اهللبا ايما  عميقي كه به صحت و دقت  بنابراين  يار ده

و   ربت بره  قرار  دهنرد خلد د را ملرد دلجه و عنايت ج   پيرو  اد پيامبر اسالماگر م لما ا  قضيه

، چرل  د يا  شا   ير  رو  خرلبي و خلشري را  خلاهنرد ديرد در اعتنا باشند  ه دنها در آخرت كهآ   بي

ها را اصرالو كنرد و ساما يشده دلسط اهلل متاال  ابهرسلل گرامي اسالم آمد دا با آورد  داليمات فرستاده

ك ي در برابر خدا د يرل و حجتري دهي  مايد دا فردا  قيامت  به او   ا است آ چه به خير و صالو ا  ا 

 دلجهي به آخرت  داشته باشد.اد بي

َاتيكَ ميمَْ قَبْمْي وَنْ نَمذيا  ََلَ ْ وَن ا وَََِْكَِْاَُْْ بيعَذََّب  ميَْ قَبِْيُي لَقَالُ َّ سَب َِا لَ ْلَا وَسْوَِْتَ إيلَآَِْا سَوُ لًا ََِِت بيعَ آا

  (1/20/134)ََنَخْزَى
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گفتنرد پروردگرارا چررا كررديم قطارا مرىو اگر ما آ ا  را قبل اد ]آمد  قرآ [ به عذابى هالك مى)

 (پيامبرى به سلى ما  فرستادى دا پيش اد آ كه خلار و رسلا شليم اد آيات دل پيروى كنيم

جاه به پيامبر خردا راه با ادكا به عقل و درايت خلد و بدو  مرا در اين د يا هيچ ا  ا ي قادر  ي ت كه

هرا و دكاپلهرا  . دالشه اسرت پيردا كنردخلد را در ميا  اين همه المت و داريكي كه او را احاطه  مرلد

هرا را  رلر او را به ااهر اد يك مرحله به سالمت عبلر دهد و ي اگر ايرن دالشا  ا  در د يا ممكن است 

كه ما ند آدش ديرر خاك رتر ا  را  را اد درو  در داخل هر  امت مصيبتي  هفته است  خدا همراهي  كند

آ  را م روع گردا يده به دست  يايرد، هرچنرد برر   سلدا د؛ مثالً مال و ثروت اگر اد راهي كه اهللمي

گي صاحب خلد چي   ج  چيرخل ي  خلاهد آ  چ ما  كلردال  د ياپرست را خيره  مايد، اما بر د ده

 اف ود...

 هبي ترين امكا رات خرلد را در را اين است كهرافت و كرامت ا  ا  پس مناسب حال ملجلد  به ا

  ما اين است كه اگر ا  ا  مخلصا ه و بره ، و عقيده  خلد به كار گيردبهبلد آينده و ي سر لشتايشناس

را ييا ه مقتدا به سل   گرايي سر لشت خلد را ملرد ارديابي قرار دهد، محمدو گذشته دور اد داصب

 روا  خلاهد شد.  بهتر و بردر خلاهد يافت و با پيرو  او به سل  آينده خير و صالو
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 پيشنهادات. 7
كره ها  ب ته  ي ت، بلكه ديني است و پ ت درواده هااسالم ديني خيا ي و طرو شده در داخل خا ه

  مكرمره در مكره   جها  بر ا  ا ي به  ام محمدداا يم آ  ه ار و چهارصد سال قبل اد طرف آفرينده

عمالً   آ  را يك يك اد م ا ل مطروحه بلت خلد سال  23مدت در  فرو فرستاده شده است و محمد

اد جاماره اسرالمي را بررا  ب رريت  هبه مارض اجرا در آورده و باد اد مدت كلداهي  مل ره و مثرال د رد

 دقديم  ملده است.

داا يم اسالمي دلا  ته است  گذرد،مي محمدحضرت ي كه اد دما  و باد  ي  در طلل چهارده قر 

 ها  خلد را به اثبات رسا د.در ميا  ساير مكادب بردر  خلد را حفظ كند و صحيح بلد  طرو

  ك ا ي كه اد جا  و دل به اين دين مبين ايما  دار د واجرب اسرت درا بررا  گ رترش پس بر همه

ها  سرا د  دارا يم اسرالم بررا   ا  را ها شرب و رود درالش  ماينرد، چرل  رداا يم ديني در ميرا  ا  را 

 درين خدمت به ح اب آيد.دلا د ب ر سرگردا  عصر حاضر مي

 :گرددمي خالصهدر ملرد ملضلع دير بحث به صلرت ذيل  ما اينك پي نهادات م خص

اعم اد قرآ  و سنت در ميا  اق ار مختلف جاماه، مطابق برا فهرم هرر  بايد داليمات پيامبر اكرم( 1

  دلا رايي و دا همره بتلا نرد مطرابق شررايط و بره ا ردادهبه صلرت گ ترده پخش و   ر شلد، و طبقه ق ر 

 مند شل د.استاداد خلد اد آ  بهره

به دبا  سراده و بره دور اد هرر  رلع  و احاديث پيامبر كريم اين دمينه ايجاد حلقات در  قرآ در 

  م لما ا  به سل  پيرو  دهندهدرين ا يي هدلا د قل ها ميعار  اد دمام ا لاع خرافات و پيرايهدكلف و 

 اد خط آ  حضرت مح لب شلد.

يرت اد   به سل  دباجاماه  هندهسل  د ي  يكي اد قل  درين علامل  سيرت مطهر رسلل اهلل( 2

حضررت و رفترار  آاليش آ گي پراك و بريآيد، ديررا آشرنايي مرردم برا د ردهآ  ب رگلار به ح اب مي

يي كه آ  حضرت در برابر دوست و دشمن داشتند، هر ا  ا  آگاه و بابصيرت را دحت دأثير ن ا همب ر 

 دهد.خلد قرار مي
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هرا، مردار ، م راجد، در اين راستا  ي  ايجاد حلقرات و صرنلف در  سريرت در مكادرب، پلهنتل 

ها، ود امرهو پخرش و   رر آ  در مجرالت، ر گي آ  حضررتها، و بررسي جلا ب مختلرف د ردهخا ه

 است. ي شد گامي بلند و قابل عمل ها  مختلف ا تر تيلي يل  و سايتها، راديل، دلرسا ه

گا ي صحابه و اخال  آ  ب رگرلارا  بره عنرلا  او رين شراگردا  مكترب محمرد  و سي د دهربر( 3

ه بر   آ ا ، قردمي دييرر در راه د رليق مرردم بره پيررو  اد آ  حضررتها  برج تهمارفي شخصيت

ها داداد  اد ا  را گي پيامبر  خلد، د دهسال  23آمد و در مدت  رسلل خداآيد، چرا كه ح اب مي

  اسالمي برا  ب ريت عرضره كررد و خداو رد يي اد يك جاماهرا دربيت  ملده و آ ا  را به عنلا   مل ه

 متاال آ ا  را به عنلا  اسله و ا يل  هدايت در كتاب خليش مارفي  ملد:

يثْْي مَا آمَِتُْْ بيُي َِقَدْ ََّْتَدَََّ ََإينْ تَ َل  َّْ َِإين ََا َُْْ ِير شيقَاق  ٌََِآَكْفيآكَهُْْ َّلِ َِإي َيآعُ نْ آمَُِ َّ بَي ُُ َََُم َ َّلٌم 

  (1/2/137)َّلْعَِيآُْ

گرر ا رد و رى اشردهايد ايما  آورد د قطاا هدايتپس اگر آ ا  ]هم[ به آ چه شما بدا  ايما  آورده)

روى بردافتند ج  ايرن  ي رت كره سرر سرتي  ]و جردايى [ دار رد و بره دودى خداو رد ]شرر[ آ را  را اد درل 

 (خلاهد كرد كه او شنلاى دا استكفايت

ها دلا د بهترين م رل  ا  را  ي  مي گي يارا  و شاگردا  پيامبربناءً مطا اه و دحقيق در ملرد د ده

  بات اد آ  حضررت بره ح راب آيرد و الدم اسرت درا در جامارهبه خصلص م لما ا  برا  پيرو  و متا

ج ء پروگرام درسي اد صرنلف ابتردايي درا بره   امه و سيرت اصحاب پيامبرگياسالمي پردختن به د ده

گي آ  ب رگلارا  را در ميا  عامه مردم ها  جماي جلا ب مختلف د دهدحصيالت عا ي گرديده و رسا ه

 مناكس كنند.

  ها  ب ر  امت اسرالمي كره بارد اد صرحابه پرا بره عرصرهدحقيق در ملرد شخصيت( بررسي و 4

هرا   راروايي و پيراستن دهمت ،ا دحركت  ملده و اصحاب ها  پيامبره تي گذاشته و بر  قش قدم

دلا رد جهرت سرل  كه اد طرف دشمنا  و يا دوستا   اآگاه به آ  ب رگلارا  پيل د خلرده اسرت،  ير  مي

 پي نهاد گردد. ما ا  به دابايت اد رسلل اهللداد  م ل

  داريخ اسالم آگاهي حاصل كنند و بدا نرد كره ها  برج تهچل  اگر م لما ا  در ملرد شخصيت

دلا نرد اد ا د، با سرهل ت بي رتر ميها  داريخ من لب به اسالم و پيرو  اد خادم پيامبرا  بلدهبردرين ا  ا 

ها  سرينما ت د يا و آخرت  ا ل آيند، و به جا  ا يلبردار  اد ستارهپيرو  كرده به سااد آ  حضرت
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  خرلد را پي ره ها  مانل  داريخ اسالم ا يل گرفته، هما ند آ ا  پيرو  اد رسرلل اهللو... اد شخصيت

 ساد د.

دلا ند بره صرلرت بهترر ايرن رسرا ت را ادا كررده پيرام ديرن را اد خرالل جماي ميها  رسا ه م لماً

ت مردبط به دين اعل، سيرت صحابه و ب رگا  دين و ديير ملضها  دف ير، حديث، سيرت پيامبردر 

 به مردم رسا ده آ ا  را در راستا  پيرو  اد رسلل ماظم اسالم يار  رسا ند.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 خالصه
ان الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ باهلل من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا 

 اهلل وحده الشريك له و نشـهد أن من يهده اهلل فال مضل له و من يضلله فال هادي له و نشهد أن ال إله إال

 محمداً عبده و رسوله.

گي ،  يار ده برا بررسري و دحقيرق پيرامرل  د رده«اوصاف پيروان راستن پيامبر»  در رسا ه

  حا ت امرود  م لما ا  با وضايت م لما ا  صردر اسرالم، سراي و مقاي ه و اصحاب پيامبر اكرم

را كه اد خالل دحقيق در قرآ  كريم، احاديرث  برل  و  قاي پيامبرها  داباا  واگي ملده است دا ويژه

  م لما ا  مخلص و ك ا ي كه بره كتب سيرت به آ  دست يافته است گردآور   مايد، دا ملرد استفاده

 ا د، قرار گيرد. حق خلاها  پيرو  رسلل اهلل

اد طرف اهلل متارال بررا   گي است كهدرين قا ل  د دهچل  دين اسالم آخرين دين آسما ي و كامل

رهنمايي و ارشاد ب ر  ادل شده است، بناءً رسرلل ماظرم اسرالم بره حيرث او رين مبلر  آيرين اسرالم دارا  

ها  داريخي به صلرت كامل جمع   ده مجملعه صفادي بلد كه در هيچ يك اد ا بياء گذشته و شخصيت

 بلد. 

ها دربيت كنرد درا مبلورا  بارد  گيهما  ويژهمأملر گرديد دا پيروا  خلد را بر اسا   رسلل اهلل

ها  شده دلسط اهلل سرليقهدين اسالم و وارثا  خط محمد  ما ند پيروا  ا بياء گذشته به جا  دين فرستاده

 گا  خدا دحميل  كنند. شخصي و قلمي خلد را بر بنده

گي ا  را  اد د ردهكررد بره دمرام ابارپيروا  خلد را بر اسرا  آ  دربيرت مي صفادي كه رسلل اهلل

را در    حاضر اوصاف پيروا  واقاي رسرلل اهللاردباط داشت؛ به همين خاطر ساي  ملديم دا در رسا ه

 جلا ب مختلف آ  به  بررسي گيريم. 

علل دورشد  م لما ا     كلداه كه در آ با مقدمه« اوصاف پيروان راستين پيامبر»  رسا ه

   به بررسي گرفته شده آغاد گرديده است.و علاقب دشت آ اد خط رسلل اهلل
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  ملضلع به صلرت   ربتاً مب رلط م رأ ه  يراد ا  را  بره رهنمرا  آسرما ي و ايرن كره سيس پي ينه

گا  مقد  امكا  رسريد  درين راهنمايا  ب را د و ك ي ج  با دبايت اد آ  بندهبهترين و دقيق ا بياء

 و بررسي قرار داده است. به فالو و رستيار  ابد  را  دارد، ملرد بحث

  استفاده اد منابع و به گي پژوهش و  حلهبردار  اد مطا ب رسا ه به چيل هسيس برا  سهل ت بهره

 كارگير  آ  دلضيحات الدم اراه گرديده است.

  مب لط به صلرت دفصريلي و ها   يار ده ضمن مناق هها و يادداشتدر ادامه متن اصلي برداشت

 مبحث به شرو ذيل آمده است.م تدل در چهار 

  اين است كه  در عرصره   پيروا  راستين پيامبردر مبحث اول دذكر داده شده است كه شاي ته

ا د دا اد يي باقي بما ند كه خلد آ  حضرت و شاگردا  دير دست او بلدهعقايد و باورها در هما  محدوده

  فروافتاد  در  جن ار عقايد ا حرافي در اما  بما د.

در ميدا  رفتار و سرللك شخصري بره بررسري گرفتره  در مبحث دوم اوصاف پيروا  واقاي پيامبر

ها  الدم برا  يك شخصيت م لما  يكايك با اسرتناد بره آيرات قررآ  كرريم، احاديرث گيشده و ويژه

 و سيرت آ  حضرت و ب رگا  صحابه دفصيل م خص شده است. پيامبر

گي ا  ا  م لما  ملرد  ظر است چرا كره ا  را  فطردراً ملجرلد  در مبحث سلم باد اجتماعي د ده

خلاست اد به حيث مالم ب ريت و ك ي مي گي كند و رسلل اهللاجتماعي است و بايد در اجتماع د ده

داد كره ها  را داليم ميگيپيروا  خلد مديرا  خلب و هدايتيرا  واقاي ب ادد برا  اصحاب خلد ويژه

گي كنند، هم اد گ  د علامل ا حرافي در اما  بما نرد و هرم قردرت دوييرر اجتماع د ده هم بتلا ند در ميا 

 جاماه به سل  خير و صالو را داشته باشند.

  ا  را ي بره آ   يراد مبحث چهارم به بررسي اوصافي اختصاص يافته كه رهبرا  و مرشردا  جاماره

به دست گير د و راه فالو و رستيار  واقاي را  كه بايد دمام املر ب ريت را مندا د و پيروا  رسلل اهلل

 ه خلد بر صراط م تقيم است و  ه هم  ها قرار دهند چل  ك ي غير اد مُتَّبِع واقاي پيامبرپيش پا  ا  ا 

در جها  وجلد  داشته باشند و يرا در  دلا  رهنمايي به سل  راه راست را دارد اگر پيروا  واقاي پيامبر

  خلد عمل  كننرد، ب رر راهري جر  ضرال ت و گمراهري در پريش  خلاهرد ايفهصلرت ملجلديت به و

 داشت.
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ها   يار رده، در مرلرد مطا رب قبلري بحرث و ها و يادداشرتباد اد مطا رب اصرلي و مرتن برداشرت

 جا به صلرت گرفته كه در آ  ميا  مطا رب پي رينه و اوصراف پيرروا  راسرتين رسرلل اهلل  همهمناق ه

 ي به عمل آمده است.اردباط و همآهني

  پي رنهادات گير  كلري اد مباحرث رسرا ه و ارا رهبايرك  تيجره« پيروا  راستين پيرامبر»  رسا ه

هرا    طروو ارا ره   شناخت درسرت اوصراف پيرروا  واقاري رسرلل اكررمم خص مؤ ف در دمينه

 .يابدساد ده در ملرد ا يلبردار  اد آ  حضرت و اصحاب ب رگلار شا  خادمه مي
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 پيشگفتار
ها  پيامبر ب رگلارش ب رگترين  امتي است كره گيايما  به خدا و آخرت و باور راستين به شاي ته

  عظمي واجب است دا گا  اين هديهدلفيق يابنده گي د يا اد آ  م تفيد شلد؛ بناءًهدلا د در د دا  ا  مي

م د نلاد هدايت اهلل را در حد درلا  و اسرتاداد   اين  امت ب ر  ا هي آستين همت باال دده پيابه شكرا ه

 برسا ند. گا  م ير ساادتكاما  و جلينده  د نهبه همه

هرا  ب رگري اد سرل  علمرا و دا  رمندا  امرت اسرالمي در داريخ اسالم شاهد ابتكارات و  لآور 

د  در راه هرا  ديراها   امردار ايرن امرت دالشراستا  مارفي صحيح دين اسالم بلده است و شخصريت

درين ا د دا جا  كه بدو  شك امروده فرهنگ اسالمي غنيبه خرج داده دلساه و گ ترش داا يم پيامبر

ها  ب رگري كره اهلل  امت  شكرا ه  خلد و به ميراث فرهنيي جها  را در اختيار دارد كه ما هم به  لبه

رهنگ ديني ما  قدمي مخلصرا ه برداشرته،   فخلاهيم در م ير گ ترش دامنهمتاال به ما اردا ي داشته مي

كند ادا  ملده در باره خصلصيات رسرلل ق مت كلچكي اد دين ب رگي كه بر رو  دوش ما سنييني مي

   دحرير درآوريم.به رشتهو رهروا  واقاي م ير آ  حضرت  كادي چند را  اهلل

 علت انتخاب موضوع

دين رو  دمين اعم اد م لما ، م يحي و يهلد  ها  مت  ا  ا ها  م لمي كه همهيكي اد واقايت

دلا رد اد ميرا  ا د اين است كه ا  ا  به خلد  خلد و بدو  ارشاد و رهنمايي سفيرا  ا هي  ميبه آ  قا ل

  مقام واال  ا  را يت اسرت پيردا ها  گمراهي، م ير درست و مطمئني را كه شاي تهراه  كلرهاين همه

گا   يك سرشت خداو رد متارال ييا ره طريرق راهيرابي و اقتدا به آ  بنده بياءكند؛ بنابراين باور به ا 

 ا  ا  است.

دا ند واجب است دا قدمي ج  ها  عاقل و ك ا ي كه اردش ا  ا يت خلد را مي  ا  ا  هذا بر همه

و بردو  شرناخت آ  ب رگرلارا   در م ير پيامبرا  ا هي  يذار د و چل  قردم گذاشرتن در راه ا بيراء

« مرااليتم ا لاجرب اال بره فهرل واجرب»  مارفت درست   بت به داا يم شا  ممكن  ي ت، به اسا  قاعده

 قبل اد آملدش هر چي  واجب و الدم هر ا  ا  عاقل است. آشنايي با اوصاف پيامبر
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گليرد   ا بياء ا هي واجرب و الدم اسرت و چنرا  كره قررآ  عظريم ا  رأ  ميهر چند پيرو  اد همه

 ي  واجب بلد دا راه آ ا  را ادامه دهد، و ما  ي   گا  خدا همه به يك راه روا  بلد د و بر محمدادهفرست

اسرت    اهللكه آخرين فرستاده   پيامبرا  دبايت كنيم، و ي اد آ  ميا  پيرو  اد محمدبايد اد همه

 ن است:ها  رو  دمين فرض عي  ا  ا به شكل دفصيلي بر اسا  دال ل ذيل بر همه

 آور ا هي است.آخرين پيام محمد .1

 ها  و كماالت پيام ا بياء گذشته را دارد.دمام خلبي دعلت حضرت محمد .2

امروده به صلرت ب يار صحيح و با دفصيل در دستر  ب ر قررار دارد، امرا دعرلت  پيام محمد .3

د ادعرا كنرد دلا را بياء ديير دلسط پيروا  شا  دحريف شده است به حد  كه امرود احد   مي

كه آ چه در دست دارد دقيقاً هما  چي   است كه پيامبرش آورده است ميرر مرا م رلما ا  كره 

دهيم به يكي اد پيامبرا  قبلي   بت مي يي را اد رو  قرآ  و احاديث صحيح پيامبروقتي گفته

 ايم حق محض است.كامالً مطمئنيم كه آ چه گفته

باشد و پيروا  دمرام ها مي  ا  ا   م لما ا   ه كه فرض همههدنها وجيب بنابراين پيرو  اد محمد

ايما  بياور د؛  مكادب رو  دمين مأملرا د دا اد دين و آ ين خلد دست ك يده به دين و شريات محمد

كامرل كننرد چرل   و طبااً بر همه الدم است دا شناخت خلد را   بت بره خصلصريات حضررت محمرد

ها و خصلصيات آ  حضرت ممكرن  خلاهرد گيرفت كامل   بت به ويژهپيرو  اد آ  حضرت بدو  ما

ها  آ  حضرت، ديرن اي را  را گيايم دا عالوه بر شناخت شخصي پيام و ويژهبلد، و ما م لما ا  مكلف

ال ا ه اال »    طيبهين ا هي كه با گفتن كلمهين ما  را   بت به آخرين دِ  مردم جها  برسا يم دا دَبه همه

 ايم ادا كرده باشيم.بار م ؤو يت آ  را به دوش ك يده«  و محمد رسلل اهللاهلل

درين علت ا تخاب ملضلع ادسل   يار رده اح را  م رؤو يتي اسرت كره در قبرال م رأ ه طبااً مهم

 كند.اش سنييني ميكرد رو  شا ه ملد و حقي كه اح ا  ميمي

پوهنووا  عبودالجليل استاد دا  رمند، محتررم   هها  عا ما بيند دا اد راهنمايي يار ده الدم مي

كه در ق مت رهنمايي بنرده دحمرات ديراد  را متقبرل  استاد پلهنحي شرعيات پلهنتل  كابل «يوسفي»

 .يداستدعا  ما ا هيشئل  حيات اد بارگاه    ملده ملفقيت م يد شا  را در همه شد د، ااهار قدردا ي

يات پلهنتل  كابل و ديياردمنت ثقافت اسالمي آ  پرلهنحي همچنين اد رياست محترم پلهنحي شرع

و برا  و رياست محترم پلهنحي شرعيات پلهنتل  هرات و استادا ي كه در دمينره برا بنرده همكرار   مرلده
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ا ي را  ملده، برا  همره اد كمال قدر د ا دها  علمي خلد مرا در بارور كرد  اين اثر يار  كردهرهنمايي

 .  آخرت را م أ ت كنديق خدمت به خلق و فراهم آور  دلشهخداو د متاال دلف

 بااحترام
 پلهنيار امين اهلل ماتصم

 استاد پلهنحئي شرعيات پلهنتل  هرات
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