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  دفتر اول

  روزنه؛

  

  به نام خدائي كه جان آفريد
  

  سخن گفتن اندر زبان آفريد
  

  خداوند بخشنده دستگير
  

  طابخش پوزش پذيرخ كريم
  

  ، كه هر كز درش سر بتافتعزيزي
  

  به هر در كه شد، هيچ عزت نيافت
  

  سر پادشاهان گردنفراز
  

  به درگاه او بر زمين نياز
  

  نه گردنكشان را بگيرد به فور
  

  نه عذرآوران را براند به جور
  

  و گر خشم گيرد ز كردار زشت
  

  چو باز آمدي، ما جرا در نوشت
  

و . است كوي سالكان راه حق خوش اخالقي شيوه پيامبران و پله اول
هاي اخالقي  بختي و نيك نامي هر انساني با رشته تار و پود سعادت و نيك

چون؛ گفتار و كردار نيكو، تواضع و فروتني، قناعت و شكرگذاري، 
پارسائي و پرهيزكاري، صدق و راستگوئي، احسان و از خودگذشتگي، 

وش عهدي، توبه و و جوانمردي، وفاء و خفتوت  پاكدلي و پاك سرشتي،
محاسبه نفس، دوري از بيهودگيها و پستي و رذالتها، ثبات و پايداري، صبر 

  .بهم بافته شده است... و تحمل و بردباري، و
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خود را به  ،تأسف از آن است كه انسان امروزي درگير و دار زندگي

  . كلي گم كرده است
رنگ و ني... كار و تالش و زحمت و عرق ريختن از براي خودنمائي

دروغ و پزدادن ... مكر و حيله به هدف دست يافتن به كماليات زندگي
و مرد در پي مال و ثروت و نام و  زن... شخصيتي كذائيبراي ساختن 

.. .و كامپيوتر )موتر( خريدن آخرين سيستم ماشين... خانه و كاشانه... نشان
صه چشم خال... از ديگران عقب نماندن... مدهاي روز لباس و وسائل خانه

  ...هم چشمي
در اين فضاي تار كه قطار زندگي با سرعت سر سام آوري قصد 

آيد تا به من و شما تلنگري زده،  خودكشي كرده است، اين كتابچه مي
و  »ماشيني مرد«، يا »حيوان متمدن« ما را يادآوري كند كه آفريدگار يكتا

ز روح خود در انسان آفريده، كرامت بخشيد و ا بلكهنيافريد،  »ربوت«يا 
  .مانند ما دميد و شكل و شمايل و جمال و جاللي داد بي

گيرد كه با جمال  مانند تنها وقتي رونق مي البته اين زيبايي و جمال بي
 �از اينروست كه پيك حق حضرت خاتم .اخالق زينت گيرد

آنچنان كه  !هابار ال«. »̀S2�U2 Y]M̂U_V! 3[J��� �U�VW UXY�RMUZ Y3[J\�R?S T« :فرمايند مي
  »!اي اخالق و سرشت مرا نيز زينت بخش خلقت مرا زينت بخشيده

  !...عزيز مهتر
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چه بسا امپراطورها، و تمدنها و افراد كه به سبب فقر اخالقي براي 
  !ندخاك نيستي به فراموشي سپرده شدهميشه در زير 

  :گويد شوقي ملك الشعراي عرب مي
���� �� �	
�� ��� ���  

 

����� ��	
� ���� �� ���  
 

و آنان كه اخالقشان ضايع شد، . اند تنها ملتهاي با اخالق ماندگار مانده
  !برچيده گشتند هميشه از صفحه گيتيبراي 

و چه بسيارند افرادي بينوا و نادار كه با ثروت اخالق و جوانمردي نام 
  !شدندنيك خود بر كهكشان تاريخ نگاشته ماندگار 

  

  مـهـر به خـشنـودي دلهـا گـذار
  

  تـا ز تـو خـشنـود شـود كـردگـار
  

  سـتـاني كـن و درمـانـدهي درد
  

  ـه فـرمـانـدهيتـات رسـانـنـد ب
  

  كين سرد باش ز و گرم شو از مهر
  

  چون مه و خـورشيد جوانمرد باش
  

  هـر كـه به نيكي عمل آغـاز كرد
  

  نيــكي او روي بــدو بــاز كرد
  

بد اخالقي نوعي بيماري رواني است، كه باعث افسردگي و ژوليدگي روح 
ايجاد استرس  و نفرت و انزجار جامعه و اطرافيانسبب و روان فرد گشته، 
. شود در سيستم ايمني و اداره شخصيت فردي او مي و اضطراب و خلل

 خود فرد بد اخالق هميشه در يك دوگانگي و جنگ با وجدان و ضمير
برد، و تنها راه خالص از اين بيماري همان اخالق نيكوست كه  بسر مي

ي، بيماري بداخالقي چون؛ خودبين عوارض چون افساري مهار كننده همه
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.. .خودخواهي، غرور، لجاجت، چشم هم چشمي، احساس كمتر بيني و

  .است
  ستيـزه به پرخـاش آبستـن است   ستيز آوري كار اهـريـمن است
  تـو سـوي در بهـتـري شـو فـراز  هميشه در نيك و بد هست بـاز

  

كه در زير زنگار را  اميد است با ورق زدن اين كتابچه، اراده آهنينت
باز پس جال داده، دست در دستان اين نوشته نهاده،  ،ه بوديرها كرد زمانه
  .در پيش گيري »خودسازي«راه 

در تو توان و قدرتي بس شگرف انگيز نهاده، و  �اهللابدان كه 
  :پس با عهد و ميثاق آهنين با ما. خواستن توانستن است

  

  بيـا تا جهان را به بـد نسپـريـم
  

  به كوشش همه دست نيكي بريم
  

  د همـه نيك و بد پايـدارنبـاش
  

  همان بـه كه نيكي بود يادگـار
  

  ...عزيز مهتر

  ...توانم خودم را بسازم من مي: با صداي بلند بگو
توانم از خودم خوش اخالقترين فرد جامعه  من مي: بلندتر تكرار كن

  ...بسازم
اين دو جمله را هر روز صبح چندبار با خودت تكرار كن، و هر شب 

ه سر به بالين بگذاري باز عهد و پيمانت را بياد آور، و از قبل از اينك
 ...كوتاهيهاي روزت توبه كرده، خود را براي فردايي بهتر آماده ساز



  قرآن كريم اساسنامه اخالق

قرآن كريم تنها برنامه زندگي است كه سعادت و خوشبختي را براي هر 
گار و خالق انسان كند، در اين اساسنامه كه از سوي آفريد فرد تضمين مي

ترتيب داده شده، ريز و درشت نيازهاي او براي رسيدن به كمال سعادت و 
  .خوشبختي مطرح شده است

چه شده است انسانها را كه براي درك درست يك اختراع، و شيوه و 
يك كاال فورا به كاتالوگ يا كتاب  برداري و استفاده از بهره روش درست

همراه كاالي مورد نظر گذاشته رجوع كرده با راهنمايي كه كارخانه سازنده 
اما . كنند كند را مو به مو اجرا مي اعتماد كامل تمام آنچه كارخانه توصيه مي

ها و كوهها  رود؛ چون آدمهاي نابينا در بين تپه چون سخن از انسان مي
  !زنند؟ دست و پا مي

بايد بدون كوچكترين شك و ترديدي پذيرفت كه قرآن؛ كاتالوگ يا 
كتاب راهنمايي كه خالق و آفريدگار بشريت همراه با او به زمين فرستاده، 
و آنچه مهندس و متخصص در شئون اين اختراع؛ يعني فرستاده و پيامبر 

تنها راه سعادت و رشادت و خوشكامي يك انسان  روشن نموده ،پروردگار
  .است

دعوت خود را چنين معرفي  ندچون نزد بشريت آمد �پيامبر اكرم
�� «: مودندن ����  �	
� �� �  ��� ��� ��  �� ��� �� ��  �� �� 
�� 
من تنها از اين جهت فرستاده « -»��

  .»ام تا ويژگيها و مرامهاي واالي اخالقي را كامل كنم شده
  دو كار پيشه كن اينست مكارم اخالق   دال مكارم اخالق اگر همى خواهى

  

  لّـداى عزّوجـمخالف امر خ مشو
  

  اقـق وفـان خلـدر ميبكوش تا بود ان
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a[ « :فرمودندو در مورد دين و مرام و شيوه زندگي خود چنين ��

��&�O#�«. »دين تنها و تنها نحوه برخورد و رفتار با ديگران است«!  
برخوردت با مردم عنوان و پالكاردي است كه شما را به  ةشيو! آري

  .كند ديگران معرفي مي
  

  ق ادبــم توفيــــاز خدا جويي
  

  ادب محروم گشت از لطف رب بي
  

  ادب تنها نه خود را داشت بد بي
  

  اق زدـــه آفــش در همــآت كـهبل
  

اي كه با دو پا  اين شيوه برخورد بايد طبق نمونه ارسالي، و قرآن زنده
  : زد، يعني؛ پيك و فرستاده آفريدگار باشد در ميان بشريت گام مي

mÁ�ÃÂ�Ä�Å�Æ�Ç��È�É���Ê�� � ��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�
Ñ�����l ]21: األحزاب[  
الگوي نيكويي است براي  رسول اهللا] روش و رفتار[يقيناً براي شما در «

  .»كند را بسيار ياد مي اهللاو روز قيامت اميد دارد؛ و  اهللاكسي كه همواره به 
مرز  وددر  في مفاهيم و ارزشهاي عمومي اخالققرآن كريم ضمن معر

و باطل، زشتي و زيبايي، تقوي و  نور و ظلمت چون؛ خوبي و بدي، حق
پرهيزكاري، زهد و پارسائي، عدل و انصاف، استبداد و ظلم، از ويژگيهاي 

را روشن نموده، فهم و  مكتبها اخالقي اسالم سخن گفته، فرق آن با ديگر
نيك و گفتار نيكو، را به عنوان  ردرك درست و علم و دانش، كردا

كنند معرفي كرده، با  معه پياده ميروشهايي كه ارزشهاي اخالقي را در جا
شيطان و  ،نفساني اتشدت با عناصر ويرانگر اخالقي چون؛ خواهش

البته قرآن دنيا را . اپرستي و ماديگري در ستيز استيناهريمن خرابكار، د
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مزرعه آخرت شمرده، عمران و سازندگي آن را از اهداف خلقت انساني 
آن به عنوان يك وسيله ـ نه هدف ـ معرفي كرده، تنها از مؤمنان خواسته با 

و مال و دنيا را در دستان باز خود بگذارند و اجازه ندهند . برخورد كنند
مال . دنيا در داخل دلهايشان رسوب كند و يا كفهاي دستهايشان بسته گردد

اي است براي رفع نيازهاي خود و رسيدن به ديگران، نه چپاول  وسيله
  !جامعه براي انباشتن ثروت

  

  يم ناني گر خورد مرد خدا بذلن
  

  درويشان كند نيم دگر
  

  اهـرد پادشـملك اقليمي بگي
  

  همچنان در بند اقليمي دگر
  

  

و . سازد اين اساسنامه سازنده انسان را با خالق و آفريدگارش آشنا مي
اين آشنايي را راهي براي وجود يك رابطه صميمي و دوستي همراه با 

ت و پيروي و فرمانبرداري، ترس و اميد، حمد و سپاس و شكر، و عباد
  .دهد تواضع و فروتني، و خواهش و تمنا قرار مي

پس از برقراري اين رابطه مستقيم و صميمي ديگر انسان در اين دنياي 
، و زير نظر مستقيم �اهللاند، او هميشه در پناه ك فاني احساس تنهايي نمي

نسان را از هر دست شرم از او، احساس به هيبت و بزرگي او، ا. اوست
و همواره او را به اداي . دارد درازي و تجاوز به حقوق ديگران بازمي

انسان براي رسيدن به رضايت و خشنودي . ندك مسئوليتهايش تشويق مي
  .آرايد پروردگار روز بروز خود را با ارزشهاي اخالقي برتر مي

  د كـردگـارتـا ز تـو خـشنـود شـو     مـهـر به خـشنـودي دلهـا گـذار 
  ه فـرمـانـدهيــدت بـانــرسـ تـا    سـتـاني كـن و درمـانـدهي  درد
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اي پارسا و با تقوا است كه حركات و  ريزي جامعه اسالم در پي پايه

. سكنات آن براي رسيدن به اوج ارزشهاي اخالقي و مثالگرايي است
ا تواند با ديدن آن پروردگار و خالق خود ر اي كه بشريت مي جامعه
 اهللا تعالياي كه با زبان ارزشهاي رفتاري همه را بسوي  جامعه. بشناسد

  .كند دعوت مي
  

  چون مه و خـورشيد جوانمرد باش    زكين سرد باش و گرم شو از مهر
  ردــنيــكي او روي بــدو بــاز ك    هـر كـه به نيكي عمل آغـاز كرد

  

تر روشننظري گذرا به فلسفه عبادت در اسالم اين حقيقت را 
 هاي عبادي دين مبين نماز، روزه، حج، و زكات كه اساس و پايه. سازد مي

و مشقهاي الهي براي رسيدن به تقوا و  شوند، راهكارها اسالم شناخته مي
  :باشند پرهيزكاري مي

  :گويد در مورد نماز چنين مي كريم قرآن

mª�«�¬�®�¯�°�� �±�²³�´�µ�¶�¸�
¹���º»�¼��½�¾¿�À�Á��Â�Ã��l ]45: نكبوتالع[   

آنچه را از اين كتاب به تو وحي شده است، بخوان و نماز را برپا دار، «
 اهللايقيناً نماز از كارهاي زشت، و كارهاي ناپسند باز مي دارد؛ و همانا ذكر 

  .»داندآنچه را انجام مي دهيد، مي اهللابزرگ تر است، و 
روايت آمده كه ايشان از پروردگار يكتا  �آور توحيد و از پيام

پذيرم كه با نمازش  تنها نماز كسي را مي«: ستا فرموده �اهللاكنند،  مي
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در مقابل بزرگي و عظمت من فروتني نمايد، و بر بندگانم تكبر نورزد، 

و شب را با اصرار بر گناه و نافرماني من به بالين نرود، و تمام روز در 

نان شفقت ورزيده، ياد من باشد، و بر بينوايان و از راه ماندگان و بيوه ز

  .»بر مصيبت زدگان رحم نمايد
  ن روي در قبله، بي صدق نيتـــــمك

  ج را نشانهــد تير كــــوا كنــــكه رس
  ، در دعا تأثير نيست»مخلص«بي حضور قلب 

  د؟شو ميا ـــت تنهـفتح آن اقليم، كي با دس
اي است براي كاشتن تخم مهر و محبت و برادري و  و زكات شيوه

تگي افراد جامعه، و پاكي دل و جان از پستيها و حرص و آز و مال همبس
  : پرستي و ماديگري

�mj�k�l�m�n�o�p�q�rs��t�� �u�v�wx�y�
z�{�|�l ]103: بةالتو[  
تو از اموال مؤمنان صدقات را دريافت دار كه بدان صدقات نفوس آنها «

دعاي خير  دهي، و آنها را به سازي و رشد و بركت مي را پاك و پاكيزه مي
شنوا و  اهللاياد كن كه دعاي تو در حق آنان موجب تسلّي خاطر آنها شود و 

  .»داناست
اي است نمونه براي تربيت نفس بشري، و مهار كردن  و روزه مدرسه

آن كس كه « :آمده �كرماز رسول ا. ها و شهوتهاي نفساني خواسته

نيست كه او  را هيچ نيازي اهللاكند،  سخن باطل و زورگويي را رها نمي



14  �
	ات    ��رۀ  �    ا���� ا��ق   ���

       
روزه « :اند و همچنين فرموده. »از خوردن و نوشيدن خودش را بازدارد

 سيهاست، اگر ك بدگويي و بيهودگياز خورد و نوش نيست، روزه از 

  . »ام من روزه: شما دشنامي داد، يا بدي نمود، بگو به
قرآن كريم ميوه اين عبادت بزرگ را در تقوا و پرهيزكاري خالصه 

  : كند مي

�mS�T�U�V����W�X�Y��Z����[�\�]�̂��

_�`�a�l ]183: ةالبقر[  

اي اهل ايمان، بر شما هم روزه واجب گرديد چنانكه امم گذشته را «
  .»فرض شده بود، و اين دستور براي آن است كه پاك و پرهيزكار شويد

حج يا كنفرانس ساالنه وحدت و هماهنگي و برادري و برابري بشر 
  : القي استبراي رسيدن به معاني اخ

��mA�B��CD�E�F�G�H�I�J��K�L�M��N�
O�PQ�R�S�T�U��V�WX�Y�Z�[�\�]^�_��
`�a�b�l ]197: ةالبقر[  

» ن است، پس هر كه در اين ماهها حج ) واجب(حجدر ماههايي معي
مانند (گزارد بايست آنچه ميان زن و شوهر رواست ترك كند و كار ناروا  مي

 اهللاادله نكند، و شما هر كار نيك كنيد را ترك كند و مج) دروغ و بدگويي
برگيريد كه بهترين توشه اين ) تقوا براي راه آخرت(بر آن آگاه است و توشه 

  .»راه تقواست و از من پروا كنيد اي صاحبان عقل
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  به كوشش همه دست نيكي بريم  بيـا تا جهان را به بـد نسپـريـم 
  …كي بود يادگـارهمان بـه كه ني  نبـاشد همـه نيك و بد پايـدار 

سلوك رفتاري فرد در قرآن كريم از ناحيه؛ دستورات و قوانين سازنده، 
  ...معرفي منطقه ممنوعه، و منطقه آزاد مورد بحث قرار گرفته است

جلوي هر صفت رفتاري ويرانگر و  »تابلوي ايست«در منطقه ممنوعه 
زير را خواهد صفات  از پيروان خود مي قرآن !گيرد اخالق زشت قرار مي

  :بكلي از شخصيت خود پاك كنند
اسراف و ، )4(بخيلي، )3(دوروئي، )2(گوئيدروغ ،)1(خودكشي[
و برخ  پز دادن ،)8(و غرور تكبر، )7(خودنمائي، )6(رياء، )5(روي زياده

 ،)11(سادتو ح آز و طمع، )10(دنياپرستي، )9(و دانش توانكشيدن نيرو و 

                 
  .195: البقرة -1

 .105 :، النحل30 :الحج -2

 .206ـ  204 :البقرة -3

 .37 :النساء ،268 :البقرة ،9 :الحشر -4

 .27ـ  26 :اإلسراء -5

 .7- 4 :الماعون ،38 :النساء -6

 .37 :اإلسراء ،18 :لقمان -7

 .32 :النجم ،49 :النساء ،23 :النحل -8

 .83 :غافر، 78 :القصص ،42ـ 32 :الكهف -9

 .131 :طـه ،28 :الكهف -10

  .54 و 32 :النساء -11
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همه فسادهاي  ، )3(شرابخوري، )2(زنا و فحشا، )1(نااميدي، و غرور
  .)5(حرامخوري، )4(اخالقي و مادي

دايره جواز مطرح اي نيز به عنوان منطقه آزاد يا  در سلوك فردي منطقه
استفاده و لذت بردن از تمامي طيبات و چيزهاي : شده كه عبارت است از

  .)6(پاك و پسنديده
براي بشريت فرستاده شده،  �اهللاكتاب راهنمايي كه از سوي 

 :دستورات و قوانين زير را بر هر فرد واجب االجراء قرار داده است

، )9(و طهارت نفس پاكي، )8(تعليم و تعلم، )7(پويايي و آموزش

                 
 .23 :الحديد ،153 :آل عمران -1

 .2 :النور ،32 :اإلسراء -2

 .173 :البقرة ،157 :األعراف ،91ـ  90 :المائدة -3

 .5ـ  4 :المدثر ،108 :التوبة -4

 :النور ،174 :البقرة ،10:النساء ،6 :النساء ،276ـ   275 :البقرة ،188 :البقرة ،29 :النساء -5

 .5 :النساء ،33

 .31: سورة األعراف ،26: األعراف ،172: البقرة ،87 :المائدة -6

  .7 :، األنبياء43: النحل -7

  .122: التوبة -8

  .33ـ  31: ق ،89ـ 69: الشعراء ،10ـ 7: الشمس -9
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عدم پيروي از هوي و ، )2(عفت و پاكدامني، )1(استقامت و پايداري

، )5(كنترل خشم و غضب، )4(كنترل شهوت شكم و شرمگاه، )3(هوس
، )8(دوري از بدگماني، )7(خوئي تواضع و نرم ،)6(راستگويي
ميانه ، )11(الگو گيري از پيامبران، )10(صبر و شكيبائي، )9(پراكني شايعه

، )2(پيروي از خير و نيكي، )1(رقابت در خير، )13(كردار نيكو، )12(روي

                 
  .112: وده ،6: فصلت -1

  .33ـ  32: األحزاب ،7ـ1: المؤمنون ،60: النور ،33: النور ،31ـ  30: النور -2

  .135: النساء ،26: ص ،41ـ  40: النازعات -3

  .222: البقرة ،187: البقرة ،185-183: البقرة -4

  .134: آل عمران -5

  .33: الزمر ،70: األحزاب ،119: التوبة -6

  .63: الفرقان ،19: لقمان -7

  .94: النساء ،6: الحجرات ،12: الحجرات -8

  .36: اإلسراء -9

: العنكبوت ،3ـ  1: العنكبوت ،214: البقرة ،200 :آل عمران ،127: النحل ،7: المدثر -10

  .155: البقرة ،186: آل عمران ،10

  .14: الصف ،21: األحزاب ،35: األحقاف -11

  .9ـ  7: نالرحم ،29: اإلسراء ،67: الفرقان ،110: اإلسراء -12

  .2 :سورة الملك ،7: الكهف ،7: هود -13
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  .)3(اخالص

خود را جلوي  »تابلوي ايست« قرآندر رابطه با سلوك اجتماعي نيز 
اي از اخالقيات زشت و ويرانگر قرار داده، تا نشايد فرد آن  مجموعه

محدوده را تجاوز كرده، باعث اخالل در روند ساختار سليم جامعه گشته، 
قيات در اينجا به برخي از اين اخال. امنيت و آرامش مردم بهم خورد

ناپسندي كه به دستور قرآن هر فرد مسلمان بايد از آنها بشدت دوري 
  :كنيم جويد اشاره مي

همكاري با ، )6(استبداد و ستم، )5(آدم آزاري، )4(خيانت در امانت

خيانت و ، )9(وفائي به عهد و پيمان بي، )8(دفاع از خائنان، )7(متجاوزان

                                    
  .48: المائدة ،148: البقرة -1

  .18ـ  17: الزمر -2

  .114: النساء ،272: البقرة -3

  .27: األنفال -4

  .58: األحزاب -5

  .19: الفرقان ،40: الشورى ،111: طه -6

  .2: المائدة -7

  .107: النساء ،105: النساء -8

  .77-75: انآل عمر ،91: النحل -9
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، )4(دشنام و ناسزاگويي، )3(كتمان حق، )2(گواهي دروغ، )1(مكر و حيله
، )7(حقارت مردم، )6(مسخره كردن، )5(بدرفتاري با يتيمان و بينوايان

، )10(گوش دادن به شايعات، )9(تهمت زدن و غيبت كردن، )8(جاسوسي
  .)12(در شر و وساطت شفاعت، )11(تهمت زدن به زنان پاكدامن

ابط و استقرار و ثبات نياز به برخي ضو برقراري اي براي هرجامعه
گردد كه  قوانين اخالقي دارد كه ضايع شدن آنها باعث پاره شدن نخي مي

اي از قواعد و اصول اخالقي را  افراد جامعه را بهم پيوسته، قرآن مجموعه

                 
  .108-107: النساء -1

  .30: الحج -2

  .159: البقرة ،283: البقرة -3

  .149ـ  148: النساء -4

  .10- 9: الضحى -5

  .11: الحجرات -6

  .18: لقمان -7

  .12: الحجرات -8

  .9:المجادلة ،12: الحجرات ،1: الهمزة -9

  .6: الحجرات -10

  .25ـ  24: لنورا ،19: النور ،18ـ  15: النور ،5ـ  4: النور -11

  .85: النساء -12
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در اين زمينه وضع كرده كه هر فطرت و سرشت پاكي در مقابل آنها به 

  :از آن جمله است. پاس احترام خواهد ايستاد
پيوند آشتي ، )3(گواهي راستين، )2(وفاء به عهد و پيمان، )1(امانتداري

نيكي و ، )6(رحم و شفقت بهمديگر، )5(شفاعت نيكو، )4(بين افراد درگير

، )9(خوبي در جواب زشتي، )8(گذشت، )7(احسان بخصوص به بينوايان
عدالت و ، )11(برادري و سخاوت، )10(دعوت به نيكي و بازداشتن از بدي

  .)1(�اهللاذشت و انفاق در راه گ، )12(شفقت و احسان

                 
  .283: البقرة ،58: النساء -1

  .20ـ  19: الرعد ،177: البقرة ،34: اإلسراء ،1: المائدة -2

  .135: النساء ،152: األنعام -3

  .114النساء  ،1: األنفال ،10: الحجرات -4

  .85: النساء -5

  .18ـ  17: البلد ،54: المائدة ،29: الفتح -6

  .36: النساء ،215: البقرة -7

  .37: الشورى -8

  .34: فصلت ،22: الرعد -9

  .159البقرة  ،187: آل عمران ،سوره العصر ،104: آل عمران ،2: المائدة -10

  .9: الحشر -11

  .90: النحل -12
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 اخالقي براي  در كنار ضوابط و قوانين اخالقي باال، قرآن كريم اساسنامه
در تمامي مراحل زندگي شخصي مورد اجرا  تاكند  شخص مقرر مي هر

اينگونه مسائل كه در ظاهر بسيار شخصي و خاص فرد است در . قرار گيرد
باشند، از آن جمله  خصيت او ميساختار سلوكي او بسيار مؤثر و بيانگر ش

  :است
، )3(آرام سخن گفتن، )2(اجازه گرفتن قبل از دخول بر حوزه ديگران

، )5(جواب سالم با عباراتي بهتر از سالم، )4(سالم قبل از داخل شدن
اجازه گرفتن قبل از ، )7(سخن شيرين و مؤدبانه، )6(احترام مجلس

  .)8(انصراف
امعه اصول و قواعد اخالقي وضع همانطور كه قرآن براي فرد و ج

باشد را از هر  ميخانواده كه مهمترين كيان جامعه چهار ديواري كرده، 

                                    
  .7: الطالق ،219: البقرة -1

  .59ـ  58: النور ،29ـ  27: النور -2

  .4ـ  2: الحجرات -3

  .61: النور -4

  .86: النساء -5

  .11: المجادلة -6

  .53: اإلسراء -7

  .62: النور -8
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جاي دارد در اينجا به . هاي اخالقي زينت داده است با برنامه طرف
  :هايي از آن اشاره كنيم نمونه

  هاي متقابل پدران و فرزندان مسئوليت

  .)1(:ها، و اطاعت از آنهانيكي به والدين، و آرام سخن گفتن با آن
  .)2(:احترام زندگي فرزندان

  .)3(:تربيت فرزندان و خانواده

  هاي متقابل شوهر و همسر مسئوليت

  .)4( دستورات و قوانين مربوط به ازدواج
  .)5(ويژگيها و صفات نيك و پسنديده همسران

  .)6(رضايت متبادل
  .)1(مهريه

                 
  .15ـ  14: لقمان ،24ـ  23: اإلسراء ،36: النساء -1

  .8،9،14:التكوير ،31: اإلسراء ،151: األنعام -2

  .6: التحريم ،59:األحزاب -3

  .5: المائدة ،24: النساء ،3: النور ،221: البقرة ،23: النساء ،22: النساء -4

  .29ـ  28: االحزاب ،5: التحريم ،34: النساء -5

  .232: البقرة ،19: النساء -6
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  . )2(ضوابط و قوانين چند همسري
  .)3(رابطه مقدس ازدواج يا كزندگي مشتر

  .)4(ازدواج براي امنيت روحي و مهر و محبت همسران
  .)5(مشورت و همدلي

  .)6(رفتار و تعامل نيك در همه حاالت زندگي
  .)7(صلح و آشتي در خانه

قرآن كريم پس از بناي ساختار اخالقي فرد، خانواده و جامعه، آنها را 
و آن چيزي جز برپايي حكومت و  كند، اي باالتر راهنمايي مي به مرحله

فراميني . نظامي بر اساس ويژگيهاي اخالقي و قانوني كتاب آسماني نيست
اخالقي و رستاخيز كه شرافت و كرامت هر فرد را تضمين كرده، دود 

منشي را از جامعه زدوده، آزادي و احترام افراد جامعه  خودكامگي و فرعون
روابط اخالقي متقابلي  كريم ستا قرآندر اين را. كند را بطور كامل حفظ مي

                                    
  .24: النساء ،5: المائدة ،4: النساء -1

  .3: النساء -2

  .1: النساء -3

  .21: الروم -4

  .233: البقرة -5

  .129 ،19: النساء ،6 ،2ـ 1: الطالق -6

  .128: النساء -7
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بين رهبر و ملت، و اصول و قوانيني اخالقي در رابطه با نحوه برخورد با 

  .ملتهاي ديگر، وضع كرده است

  روابط متقابل مسئولين و توده مردم

توان به موارد زير  از جمله روابط متقابل مسئولين و توده مردم مي

  :اشاره كرد
    رهبرهاي  واجبات و مسئوليت  ) أ

لطف و نرمي و مشاورت با مردم در نحوه اداره مملكت، و پايبندي 

حفاظت از ، )3(برپايي امنيت، )2(عدالت و امانتداري، )1(به اتفاق نهايي

جلوگيري از احتكار ، )4(جا در آن اموال عمومي و عدم تصرف بي

 .)6(حفظ حقوق اقليتها، )5(ثروت در دست گروهي

    هاي مردم مسئوليت  ) ب

                 
  .159: آل عمران -1

  .58:النساء -2

  .34-33:المائدة -3

  .161:آل عمران -4

  .7:الحشر -5

  .48-42:المائدة -6
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پيروي از دستورات رهبر به شرط مطابقت با ، )1(انون و نظاماحترام ق

مشورت در قضاياي ، )3(وحدت و يكپارچگي، )2(شريعت الهي

  .)5(دوري از دوستي و همكاري با دشمنان، )4(عمومي
و در رابطه با سلوك رفتاري با بيگانگان چنين ضوابطي را در قرآن 

  :خوانيم كريم مي
    هاي عادي در حالت -1

دعوت آنها با حكمت و درايت و ، )6(صلح و آشتي عمومي اهتمام به

عدم اهانت ، )8(مجبور نكردن آنها براي پذيرش دين، )7(پند و اندرز نيكو

                 
  .7: الحشر -1

  .59: النساء -2

  .32-31: ، الروم103: آل عمران -3

  .38-36الشوري  -4

  .38: ، آل عمران22:، المجادلة9، 8، 1: الممتحنة -5

  .128: التوبه -6

  .46: ، العنكبوت121: النحل -7

  .22 -21: ، الغاشية256: البقرة -8
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، )2(دوري از استبداد، خودكامگي و فساد، )1(به معتقدات ديگران

 .)3(عدالت، نيكي و حسن جوار

    هاي اضطراري و جنگ و ستيز در حالت -2

امنيت اماكن ، )5(بس در ماههاي حرامآتش ، )4(تجاوز نكردن

، )8(فرار نكردن از ميدان كارزار، )7(جنگيدن تنها با جنگجويان، )6(مقدسه
بيداري و ، )11(نهراسيدن از مرگ، )10(صبر و شكيبائي، )9(ثبات و پايداري

تسليم نشدن و قبول كردن ، )12(احتراز از مكر و حيله و نقشه دشمنان

پايبندي ، )2(برخورد شديد با خائنان، )1(يثاقوفا به عهد و م، )13(آتش بس

                 
  .108: األنعام -1

  .83: القصص -2

  .8: الممتحنة -3

  .2: المائدة -4

  .36: التوبة -5

  .191: البقرة -6

  .190: البقرة -7

  .15: األنفال -8

  .46-45: األنفال -9

  .139: ، آل عمران200: آل عمران -10

  .174-171: ، آل عمران78-77: ، النساء156، 154: آل عمران -11

  .217، 191: البقرة -12

  .94: ، النساء63-61:، األنفال193-192: ، البقرة35: محمد -13
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احترام برادري ، )3(به تمامي شرطها و معاهدات هر چند به ضرر باشد

  .)4(انساني
 كريم با توجه به آنچه رفت، بر ما واضح و روشن گشت كه قرآن

 پروردگاراساسنامه رفتار و سلوك انساني در مقابل با خود، ديگران، و 
مفصل از كشف جوانب اخالقي و تربيتي قرآن، و يك گزارش . يكتاست

  .طلبد، كه از دايره اين گزيده بيرون است كتابي با هزار و يك من ورق مي
اي از  نويسنده سعي دارد در صفحات آتي به صورتي بسيار گذرا به شمه

بدون شك كتابچه حاضر توان . جوانب اخالقي سوره حجرات اشاره كند
زه تنگ را ندارد، و البته چنين ادعايي هم جمع كردن اقيانوس در يك كو

تنها تالش مؤلف برقراري نوعي آشتي و عشق و محبت و . مطرح نيست
  .سوز دل بين شما خواننده عزيز و قرآن كريم؛ كالم پروردگار يكتاست

  هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست
  

  دل افسرده غير از آب وگل نيست
  

و صميميت انسان در آينه شفاف  پس از برقراري اين رابطه دوستي
كند آنها را از سيرت و  عيبهاي خود را دريافته، سعي مي كريم قرآن

  :سرشت خود پاك كند
  

  ساغرش گشتي ته غرور باده از  شيخو بيع رفتيوپذ كرد قبول كو آن

                                    
  .1: المائدة -1

  .58: األنفال -2

  .92-91: النحل -3

  .13: ، الحجرات1: النساء -4
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  بقا چون ندانست شيخو بيع كه كس آن
  

  برابرش در يا نهيآ گرفت ديا
  

  

توانا بسيار قابل ارج و تقدير است، و از زحمت و تالش نويسنده 
باريتعاالي يكتا تمناي آن دارم زحمت بيدريغ اين جوان فرخنده را مورد 
قبول و رضايت خويش قرار داده، من و ايشان و همه جوانان برومند 
مسلمان را به اخالق قرآن آراسته، سربازاني قرار دهد در راستاي تحقق 

  ... يافتن مرام قرآن
  .گفتار ده روزگاري هم به من كردار بي فتار بي كردار كردي مرحمت مدتي گ

  استاد دكتر نور محمد امرا

  ده ادبيات عربكعضو هيئت تدريس دانش
پاكستان -دانشگاه بين المللي اسالم آباد 



  دفتر دوم

  روزنه

كه در كـالم مجيـدت راه و    ز آن توستسپاس و ستايش فقط ا! بار الها
، و عالم انسانيت را آموختيل زندگي را به بشريت روش سالم وشيوة معقو

هدايت نمودي تا بنـدگان   پسنديدهو رستگاري و اخالق  سعادتبه سوي 
درست بخش و زندگي ثمر راه و رسممتعهد و مخلصت طرز تفكر سالم و 

  .هاي سودمند استفاده نمايندو از اين رهنمود را بدانند
گـوئيم   قرآن، ترا سپاس مي گوئيم به نعمت بزرگ ترا سپاس مي! كريما
هدايت و به همراه اشك شوق و نياز جبين سپاس و سـتايش بـه    به نعمت

پايان سزاوار خالق  يم، حقا كه حمد و سپاس بيئاتس ميآستان مهر گسترت 
 »�U�U�\�� ScU�T	VH��U « شـرف  موجودات بهتمامي بشر را از بين  يكتائي است كه

مشرف  »�U�YOU< Y?V� �U& VH�UMY�de\�� U?T�Y?V«و  »VJ\��d8�U� d?V�U?T «با خلعت  ل گردانيده،ناي
و نـذيران و هاديـان    ، بـه بشـيران  بي پايانو مزين فرمود، و درود و سالم 

هـاي وحشـت و    و ترسـانندگان از راه و سـعادت  ق و رسـتگاري  طريق ح
 سـيدنا و خصوصاً بر سرور كائنات و بهترين اوالد آدم  و بدبختي گمراهي
  .ن عبداهللا و آل و اصحاب ايشان بادمحمد ب

  !گرامي برادر و خواهر
ميدان  قرآن چون مونس و همدمي است كه انسان را در زندگي دنيا كه

 ، نوريسـت كند ميمشقت همراهي سختي و سراسر  رنج است و زحمت و



30  �
	ات    ��رۀ  �    ا���� ا��ق   ���

       
بـه انسـان   و معلمي است كـه   ،نمايد كه راه درست و حقيقت را روشن مي

آموزد، و راهنمـائي اسـت كـه دسـت انسـان را       مي اخالق و آداب زندگي
هـدايت   و ضاللت و گمراهي به راه راسـت  تاريكيها و گرفته او را از ميان

نـد كـه بـا    كن مي، لذت و زيبائي قرآن را تنها كساني درك كند ميراهنمائي 
  .اند نمودهاز ايمان با قرآن زندگي كرده آنرا درك  آكندهقلب  چشم بينا و

كتـاب  . باشـد  اهللا تبارك و تعالي و كالم مجيد او ميقرآن كريم وحي  
و صـفات باريتعـالي، عقيـده و ايمـان،      ءجاويداني اسـت كـه در آن اسـما   

گردد، وقتـي انسـان بـا     معجزات قدرت و رحمت واسع خالق يكتا بيان مي
كه اهللاِ خالق و توانا  اوست، چه شرفي باالتر ازين براي كند ميقرآن زندگي 

  !گويد با او سخن ميموجودات او را برگزيده  تمامي ميان از
بنـدگان   يا ...!ايد كسانيكه ايمان آورده يا ...!اي مسلمانان ...!اي انسان

  ...!من

آن انسان هـا   در كتاب جاويدان خود با تعالياين عباراتي است كه اهللا 
كه در آن زنـدگي   سياره ايرا مخاطب قرار داده است، در حاليكه انسان و 

، نيسـت بـيش  اي  هدر مقابل شكوه و عظمت مخلوقات باريتعالي ذر كند مي
شامل حـال انسـان هـا گرديـد بـا       آفريدگار يكتااما چون رحمت و فضل 

سـرور  قرآن مجيـد كـه بـر     ژهآسماني به وي هاي پيامبران و كتابفرستادن 
نازل شد انسان را قـدر و   �مصطفي محمد پيامبران و رسوالن؛ حضرت

  .است منزلت عالي بخشيده
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 قرآن كريم كتاب بزرگـي اسـت كـه برآخـرين پيـامبران محمـد      ! آري
 نازل گرديد، و ايشان با اخالق وااليي كه بـر گرفتـه از ايـن    � مصطفى

كتاب مقدس بود كوشيدند انسان ها را از تاريكي گمراهـي بـه سـر منـزل     
و يـاران و اصـحاب وفادارشـان كـه     . سعادت و تكامـل راهنمـائي نماينـد   

ن مكتب الهي و نسل تربيـت يافتـة قـرآن مجيـد بودنـد در راه      شاگردان اي
رساندن اين پيام بزرگ الهي و برافراشتن پرچم توحيد و محو ظلم و شرك 
وكفر و برقراري حكومت عدل الهي و مساوات و برادري در بـين انسـانها   

  .فشانيها نمودندجانفداكاري و 
 چون؛يق مهمي حقاپرتويي است از  قرآن كريم اين كتاب مقدس الهي

در  و انسان سازي و تهذيب ،اخالق و تربيت ،نظامقانون و ،شريعت ،عقيده
 .اسلوبي بسيار شيوا، و به روشي كه خالق بشر براي او در نظر گرفته است

انـد   شـده براي تحقق آن فرستاده  كه پيامبران عليهم السالم از جمله اهدافي
بـه راه   اوو راهنمـائي  هـدايت   ،تنظيم امور زندگي بشر به صـورت دقيـق  

قـرآن كـريم كـه آخـرين كتـاب       .دباش ميراه حق و حقيقت  همان ؛راست
 ،عقيده و عبادت ؛آسماني است در هر سوره و آية مبارك آن مسائلي چون

امور زندگي ذكر گرديده است تا باشد كه اداره و چگونگي  ،ادب و اخالق
ه اهللا تبـارك وتعـالي   با تربيت سالم اين انسان خاكي به مقـام و منزلتـي كـ   

  .گردد نايلبرايش برگزيده است 
 ،شـريعت  ةبرنامـ  ،هاي بزرگ قرآن كريم كه حقايق عقيده از بين سوره
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اخـالق را در البـالي خـود دارد     الفبـاي  ادب ومرام  ،انسانيتراه و رسم 

  .باشد مي »حجرات«سورة 
 به ه در كمال صراحت و وضوحسورة مبارك اهللا تبارك و تعالي در اين 

 ،انسـانها فـرق دارد   سـاير شيوة زندگي شما بـا  : دفرماي ميمسلمانان ارشاد 
 ةبشري اسوه و نمونه اخالق باشند، و جامعـ  ةبايد در جامع يعني مسلمانان

 پروردگار عالم،ادب با نهايت احترام و  ،عدالت اجتماعياسالمي نمادي از 
 �او برگزيـده  رسول نهايت احترام و تبجيل در مقابل پيك و فرستاده و

  .بايد باشد ،انسانهار يساادب در مقابل نهايت احترام و و 
به تمامي معاني هر شخصي كه به اهللا و رسولش ايمان مي آورد بايد 

چنانكه قرآن كريم بدان امر نموده  ،و آداب اسالمي آراسته گردد اخالقي
  .است

باشند، پسنديده مسلمانان بايد داراي قلب پاك و زبان عفيف و اخالق 
اهللا تبارك وتعالي در اين سورة مبارك به مسلمانان مي آموزد چگونه با 

اين  و همچنين ،سخن بگويند و چه آدابي را مراعات نمايند �پيامبر
انگشت نهاده كه امنيت و استقرار مهمي  بسيار موضوعمباركه بر  ةسور

بين شيوه برقراري صلح و آرامش  و آنتواند تضمين كند،  جامعه را مي
  .آنها را بهم زده است ةمسلماناني است كه آتش فتنه ميان

همچنان به برپا نمودن رابطة برادري اي كـه بـر اسـاس اخـالص و      و
  .صداقت و رضايت اهللا متعال باشد امر نموده است
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خواهد كه اين رابطه هميشگي و مسـتحكم باشـد    مي تعالى اهللاو چون 
ي، وغيبـت و گمانهـاي بـد و    مسلمانان را از تمسخر يكديگر، عيـب جـوئ  

كه هدف از پيدايش اقوام و قبائل مختلـف،   داردو تاكيد  كند ميناحق منع 
شناخت و معرفت است و مرتبه و مقام در نزد اهللا تبارك و تعالي فقـط در  

و در آخـر ايـن سـورة بـزرگ صـفات نيكـوي        ،تقوي و پرهيزگاري است
سـورة  «ين سورة مبـارك را  توانيم ا مياز اينرو  ،مؤمنان ذكر گرديده است

بناميم و اين را بدانيم كه درجات ايمان به درجـات اخـالق نيـك     »اخالق
  :فرموده اند �وابسته است چنانچه رسول اهللا

� f̀U�\WVg��\���hJ�̀S2 Y?S S�UMYZVg �i��Ujdk Uld�[&Ym�  )سنن الترمذي( 

  .»باشند شان مي تريناخالق  خوشايمان  دركامل ترين مؤمنان « 
بهترين شما كساني اند كه اخـالق شـان    ؛اند فرمودهدر جاي ديگري 

  .باشد رستگاري در اخالق نيكو ميو همچنان فرموده اند كه  ،نيكو باشد
  : اند وعده داده �پيامبر بزرگ اسالم

اي در بـاالترين   خانـه پسـنديده داشـته باشـد داراي    كسي كه اخالقي «
  . »درجه بهشت خواهد بود

  : اند فرموده �روايت كرده كه رسول اهللا �چنانچه جابر 
»�hQ�V�Y2Vg Y?%̀U�['�UZVg [�U&�U	[J�� UnY�U< �iM[�Y+U& 3�̂[& Y?%̀d8U�\QVgUo R3V�dk Y?%̀�̂UZVg Y][& THdk« )الترمذي سنن(.  
در مجلس مـن روز قيامـت    ترين شما ترين و نزديك همانا از محبوب«

  .»باشد يمترين شما  اخالق خوش
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دل و داراي  جهاني اسـت  باشد، ميكه اسالم در پي ساختن آن  جهاني
، و پـيش از هـر    ، زبان پـاك  هاي پاك ، داراي احساسها و انديشه درون پاك

پروردگار و خالق  متعال اهللا باكه جهاني است .. .چيز رازها و رمزهاي پاك
بـا ديگـران   . با خـودش ادب دارد . ادب دارد �با پيغمبر. ادب دارد خود

هـا و   انديشـه  افكـار و  در حتـي  اسـت  و اخالق سراپا ادب. ز ادب داردني
و در حركـات و   !گـذرد  كـه بـر دل و درونـش مـي     گـذرايي  هـاي  خاطره
 ..ش در فرهنگ و نظام اجتماعي و در قـوانين و سياسـت و اقتصـاد   سكنات
جامعة اسالمي بـر   توان گفت پايه و اساس و تار و پود به سادگي مياصال 

  ....شده است اخالق بنااساس ادب و 
پيرو قرآن كريم و  تا توفيق عنايت فرمايد ما ةبه هماميدوارم اهللا متعال 

و دستورات و احكام آنرا كه براي سعادت مـا   ،باشيم �رسول اهللاسنت 
و شكر گـذار ايـن    ،جامة عمل بپوشانيم را است و ساير بشريت مسلمانان

  .است آموختهرا به ما  لطف وكرم الهي باشيم كه چگونگي امور زندگي
مرا  ناچيز تالش اين دارم؛ مسألت يكتا؛ آفريدگار عالم و آدم پروردگار از

 اين هاي نيكي و حسنات ترازوي در با كرم و سخاوت خويش قدر نهاده،
آن نقشي ايفا  بازنگري و تصحيح در كه تمام عزيزاني و خاكي بنده

 ! دهد قرار اند نموده

، كه اين /حامد قاري شهيدم برادر وتگر دلسوزدع از دارد جا اينجا در
 اين تهيه در من مشوق كه نمايم يادي كتابچه يادگاري از او خواهد بود،
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ايشان چند روز قبل از والدت اين نوشتار در هنگام بازگشت . بودند مطلب
از دانشكده علم و تربيت، مورد هجوم موشكهاي جتهاي كور ارتش 

ته، همراه با چند تن ديگر از اساتيدي كه در اشغالگر جهان غرب قرار گرف
 �از اهللا. كردند، جام شهادت سركشيدند ماشين ايشان را همراهي مي

 رحمتش غريق را حق راه شهداي ديگر و خواهم كه اين دوست مهتر مي
   .گرداند

 كه "امرا محمد نور دكتر" گرامي استاد و بزرگوار برادر جناب از همچنين
 و تشكر شدند متحمل را فراواني زحمات كتاب اين مراجعه و تصحيح در

 عزيز خوانندة شما براي والجالل العزت رب بارگاه از و نمايم مي قدرداني
 تمامي براي و اند، داشته نقشي كتاب اين رسيدن ثمر به در كه دوستاني و

 .دارم استدعا جهان دو در سعادت و عمر طول مسلمان خواهران و برادران
 ��� �� !� ,#�$% &�'�%( &!) *+( ,-. /!01�( 2,3+ *+ �� 1(
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 ����و رسول اهللاتعالي ادب و اخالق با اهللا 

�m~�_�`�a�b�c�d�e�gf�h��ji��k���l�m�n�l ]1: الحجرات[  

دستي نكنيد؛ و تقواي  در برابر اهللا و پيامبرش پيش) گاه هيچ! (اي مؤمنان«
  .»يقين اهللا، شنواي داناست به . اهللا پيشه سازيد

را  �اهللا هر كساولين و اساسي ترين اقتضاي ايمان اين است كه  
 داند ميرا هادي و رهبر خود  �خود و رسول اهللا و آفريدگار پروردگار

د فكر و نظر خود را توان ميعقيدة خود صادق است هيچگاه ن ايمان و و در
سرسري و بدون  بر حكم اهللا و رسول اهللا مقدم بدارد، و يا در مسائل

نظر  مداتخاذ رأي نمايد، و اين نكته را بايد  مراجعه پروردگار و پيك او
وقتي حاصل  �ز اهللا متعال و پيامبرداشت كه فرمان برداري و اطاعت ا

د كه خوف و هراس اهللا تبارك و تعالي در دل باشد درين صورت شو مي
و اگر اين خوف  كند ميعمل  �انسان به دستورات اهللا و پيامبر گرامي

د و ظاهراً با شو ميوجود نداشته باشد انسان تابع خواهشات نفساني خود 
دليل اينكه ايمان به شمارد اما به  كلماتي چند خود را در صف مؤمنين مي

  .گردد محروم از سعادت دارين مي قلب وي راه نيافته است
زيرا . ميتوانيم اين آية مبارك را اساس و بنياد قانون اسالم قرار دهيم

هيچ انساني حق ندارد در جائيكه از جانب اهللا قادر وتوانا و رسول 
در حديث شريف . حكمي آمده باشد قانوني وضع نمايد �محبوبش
  :آمده كه
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براي قضاوت به يمن را  �معاذ ابن جبل �هنگاميكه رسول اهللا«
. چه چيز در ميان آنها حكم خواهي كرداز او پرسيدند كه با  فرستادند

اگر دربارة چيزي در كتاب اهللا حكمي : با كتاب اهللا، فرمودند: عرض كرد
اگر در كتاب اهللا و سنت : فرمودند .�به سنت پيامبر: نيافتي، عرض كرد

و در اين امر خودم اجتهاد خواهم نمود : رسول اهللا نيافتي؟ عرض كرد
دست مبارك خود را بر سينة او  �ول اهللاآنگاه رس .كوتاهي نخواهم كرد

سپاس پروردگاري را كه به نمايندة پيامبر خود توفيق : گذاشته فرمودند
  . »پيمودن راهي را عطا نموده كه مورد پسند پيامبر اوست

هيچ حكمي را بر حكم اهللا تبارك وتعالي و بايد  ،پس اي مسلمانان
هللا و پيامبرش عملي را ا پيش از اخذ امر .مقدم نداريد �رسول گرامي
اهللا و پيامبرش  از طرف و دستوري در جائيكه حكمي و. انجام ندهيد

 هميشه گوش بفرمان ؛يعني .صادر نكنيد و قانوني وجود دارد شما حكمي
  :دفرماي مياهللا متعال . اهللا و رسولش باشيد

�{~�}��a�`�_�f�e�d�c�b����i�h�gz ]63:نور[  
كنند، بايد  را مخالفت مى) رسول اهللا يعني( پس آنان كه فرمان او«

  N»اى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد بترسند از اينكه فتنه



�
	ات    ��رۀ  �    ا���� ا��ق   ���    39   
 

نقل  )رحمهم اهللا(حنيفه جمله امام ابواز امامان مذاهب اربعه  ةاز هم و
از ما را مخالف با قرآن و حديث رسول  سخنيگاه هر  :اند فرمودهشده كه 

  .ول ما را به ديوار بزنيديافتيد ق �اهللا

روايت است كه   ،�از عدي بن حاتم ترمذي در مسند امام احمد و و 

 �ªz»�¬�®�¯��¨�©} :، آية�رسول اهللا

دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در ) اهل كتاب(« ]31 :بةالتو[

ا م !يا رسول اهللا :گفتم: دفرماي مي �عدي ،ندرا خواند »قرار دادند برابر اهللا
مگر آنها حاللهاي اهللا : ندفرمود �رسول اهللا. كرديم آنها را پرستش نمي

  پذيرفتيد؟ كردند و شما از آنها مي را حرام، و حرامهاي اهللا را، حالل نمي
  . همين است پرستش آنان: ندفرمود. كردند چنين مي: گفتم

قدري دگرگون ه مطلب قابل توجه اينست كه متأسفانه امروز، اوضاع ب
عبارت است از پرستش پيشوايان  در نزد توده مردم كه بهترين عملشده 
پرستش دجاالن و .فقه و دانش ه بهانهب ؛و پرستش علما ،واليت ؛نام اديني ب
 با رنگ و بوي سياسي با پرستش ديگري نحوه و ،»پير«نام  افروش ب دين
رسيده كه بسياري از جاهالن و  جائيه حتي وضعيت، برهبر،  ؛نام

   !گيرند قرار ميمورد پرستش  اي غير صالح، انسانه
  : فرمايد مى �اهللا

� {J�I�H�G�F�E�D�C�B�A� � � ��N�M�L�K

R�Q�P�O��S���[�Z�Y�X�W�V�U�T

\���_�^�]z ]60: نساءال[  
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از كتابهاى آسمانى (كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى«

خواهند براى  ، ولى مىاند بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده) كه
با اينكه به آنها دستور داده شده ! داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟

خواهد آنان را گمراه كند، و به  اما شيطان مى. كه به طاغوت كافر شوند
@N»هاى دور دستى بيفكند بيراهه @

باشند،  مي �اهللاذات ربوبيت و الوهيت، مختص ؛ اينكه ما ايمان داريم
  .حكم و قانونگذاري نيز يگانه بداينم را در �ينست كه اهللامستلزم ا

كه  كند ميپيدا مصداقيت وقتي  @���������א�Aاز اينرو توحيد و تحقق 
فرموده  �نازل كرده و رسول اهللا �بندگان، در تحكيم نيز، به آنچه اهللا

و روي  �زيرا ترك كردن حكم اهللا. ، روي بياورند وتسليم بشونداند
و معارض با توحيد، محسوب  �اهللابه قانون بشري، كفر به آوردن 

كفر : نويسد مي» تحكيم القوانين«محمد ابراهيم در كتاب  استاد. شود مي
بزرگ و آشكار، اين است كه قانون بشري جاي وحي الهي را كه بر قلب 

 ،تعيين شود قانون الهي براي بندگان عنوانه سيد المرسلين نازل شده تا ب
  .اسالم است ضدمقابله با وحي و عمل اين  و. بگيرد

   :فرمايد مي اهللا متعال

{Ð�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ�z    ]50:ةمائدال[.  

، اهللاو چه كسى بهتر از ! خواهند؟ مى) از تو(آيا آنها حكم جاهليت را «
  .»!كند؟ براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى

اهل جاهليت بر قانون جاهلي، عبارت است از آنچه  حكم و يا
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ة و ساخت قانون جاهلي، ساختة دست بشر. كردند يكديگر حكم مي
به  اجراي آن قوانينو . باشد دموكراتيك مي پارلمانها و مجالس به اصطالح

آن  دركنندگان شركت  و. شود اطاعت از بشر و شرك محسوب ميمعناي 
   .اند چار شرك شدهعبادت اطاعت و حرف شنوي د در

رسول  كه است كرده روايت �از عبد اهللا بن عمر :يوبغامام و 
  :ندفرمود �اهللا
� �< �9 
� �Q �, �9�% �4 �� 
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تابع شريعت من  شهاي خواستهتا شود  هيچ يك از شما، مؤمن نمي« 
هايش  ينكه خواستهمگر ا شود هيچ كس مؤمن شمرده نمي :يعني .»نباشد

  .تابع شريعت من باشد

�mp�q�r�s�t�u��v�w�x�y��z�{�|�
}�~����¡�¢�£�¤�¥��¦�§�l� ]2 :الحجرات[  

گونه  صداهايتان را فراتر از صداي پيامبر نبريد و با او آن! اي مؤمنان«
آنكه دريابيد، اعمالتان  گوييد تا مبادا بي سخن نگوييد كه با يكديگر سخن مي

  .»نابود شود

نبريد و مراد سخن  �از صداي پيامبر باالتريعني صداي خود را 
منظور از  ،مشرف مي شدند �گفتن كساني است كه در خدمت پيامبر 

 �اهل ايمان در گفتگو و مالقات با پيامبر  ياين دستور اين بود كه ا
  .حداكثر احترام او را نگه داريد
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با يك فرد عادي و بلندتر نباشد زيرا  رسول اهللاصداي كسي از صداي 

و بر  ،مخاطبيد �گزيدهبررسول  بلكه با ،همتاي خود مخاطب نيستيد
همة مردم الزم است در موارديكه ذكر آن حضرت در ميان باشد و يا 

و  ،دنحكمي و حديثي از ايشان نقل شود بايد همين طور رفتار نماي
و قبر مبارك  �همچنان وقتي مسلمانان به زيارت مسجد رسول اهللا

 /كثير ابن. آداب ذكر شده را مراعات نمايند شوند مشرف مييشان ا
بلند   نيز همچون � اكرم  صدا در برابر قبر رسول  بلندكردن: دفرماي مي

  هميشه  براي � حضرت  زيرا آن ، است  مكروه  شان حيات صدا در  كردن
  .اند  محترم و مرگ   در زندگي

�m¨�©��ª�«�¬�®�¯�°�±�²�³��´�
¶µ�¸��¹���º�»��l ]3: الحجرات[ 

آورند، همان  اهللا پايين مي گمان آنان كه صداهايشان را نزد رسول بي�
آنان، . هايشان را براي تقوا آزموده و پرورده است كساني هستند كه اهللا، دل

  .»آمرزش و پاداش بزرگي دارند

را آرام و محترمانه مخاطب قرار ميدادند و اكنون نيز  �آنانيكه پيامبر
اهللا و رسولش فرمان بردار هستند اهللا تبارك و تعالي آنها را  رابر حكمدر ب

آزموده و پاكيزه كرده است امتحان اهللا نسبت به دل بنده آن است كه دلش 
را نشانة انواع محنت ها و تكليف ها گردانيده تا صدق ايمانش به واسطة 

زمايش فرمان برداري و صبر آشكار شود و تقواي آن ظاهر گردد و از آ
  .پاك بيرون آيد
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ابوبكر   درباره  آيه  اين: روايت شده كه فرمود �عباس از ابن
  كه  گرفت  ، تصميم سوره  از اين  دوم  آيه  بعد از نزول  شد كه  نازل �صديق

راز   گويي  كه  و پوشيده  طور بسيار آهسته  جز به � اكرم  ديگر با رسول
  .نگويد  گويد، سخن مي

  در حال �اهللا  رسول  حرمت«: دفرماي مي  عربيال  بنا ابوبكر  قاضي
ي كه از سخن هر و  ،است حيات   در حال  ايشان  حرمت  ، همچون وفات

و   رفعت شود، در مكانت و جايگاه و ايشان پس از رحلتشان نقل مي
آن سخني است كه در محضر ايشان و از زبان   همچون دقيقا خود،  عظمت

شود بر هر  مي  خوانده ايشان   سخن  چون  پس  ،مبارك شنيده شده است
  بلندتر نكند و از آن  را از آن  خويش  صداي   است  واجب  حاضري  شخص

  تعالياهللا   البته. بود  واجب  ايشان  كار در حيات  اين  كه  چنان ،نگرداند  روي
  : در آيه

m©�ª�«� ¬�®�¯�°�±�l ]204 :عرافألا «  

مانيد تا   بسپاريد و خاموش  گوش  آن  شود، به  خوانده  قرآن  و چون«

در گذر   احترام  و استمرار اين  دوام  بر ضرورت» شويد  رحمت  مشمول
و   بوده  نيز از وحي � اهللا رسول  زيرا سخن  است  داده  زمانها توجه

  .دارد  همانند قرآن  حرمتي

�m½�¾��¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ��A�B�
C�D�E�F�G�H�JI�K�L��M�N�l ]5 – 4: الحجرات[ 
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و اگر  .دانند زنند، نمي ها صدا مي بيشترِ كساني كه تو را از پشت اتاق«

و اهللا، . طور قطع برايشان بهتر است صبر كنند تا به سويشان بيرون بروي، به
  .»استي مهربان  آمرزنده

دانند تو چه مقام واالئي در پيش اهللا داري، و بايد با تو  نميآنها 
  .ار كنندمحترمانه رفت

است كه در  � رسول اهللا هاي همسران پاك مراد از حجرات اطاق
  .كنار مسجد نبوي تهيه شده بود

  .زدند كه بيرون بيا را صدا مي �پيامبر ،دورافرادي از  
از  �د كه در دين اسالم مقام پيامبرشو ميمعلوم  هات مباركين آيا از

در نزد  �پيامبرچه عظمتي بر خوردار است، كيفر سوء ادب نسبت به 
احترامي نسبت به  ادبي و بي ند كيفر كفر ميباشد، كوچكترين بيهمان �اهللا

انسان در  ي كهتواند همة اعمال گناه بزرگي است كه مي �مقام پيامبر
باطل سازد، اين مطلب به روشني اثبات  بدست آورده راخود  زندگيطول 

ان كامل و تقوي نيز تهي باشد از ايم �دلي كه از احترام پيامبر كند مي
صدا را بلند كردن و نافرماني آن  �در برابر پيامبر .باشد خالي مي
نمودن نه تنها سوء ادب است بلكه عالمت عدم وجود -را  �حضرت

  .تقوا در دل نيز ميباشد



  چيني پراكني و سخن شايعه

�mO�P�Q�R���S�T�U�V��W�X�Y�Z���[�\�
]�^�_�`��l ]6: الحجرات[  

خوبي بررسي كنيـد تـا    اگر فاسقي براي شما خبري آورد، به! اي مؤمنان«
اي آسيب برسانيد و بدين ترتيب بر كردة خويش پشـيمان   مبادا ندانسته به عده

  .»شويد

اهللا تبارك و تعالي به مؤمنان دستور مي دهد هر گاه  ، هآية مبارك در اين
ذيرفتن آن خبري مهم كه نتيجة بزرگي را در پي دارد به شما برسد قبل از پ

بنگريد آورندة آن خبر چگونه آدمي است اگر او شخصي فاسق باشد يعني 
آن صـورت قبـل از    از ظاهر حال او پيدا باشد كه لياقت اعتماد را ندارد در

اقدام بر اساس خبر او تحقيق كنيـد واقعيـت چيسـت؟ طوريكـه مشـاهده      
 بب شنيدنا به سهدر بين مردم و گروهها و جنگ ها  دشمنيشود بيشتر  مي

كـه سـبب    ،آيد انگيز پديد مي احوال دروغ و فتنهو اعتماد كردن به اخبار و 
رر جبران ناپذير باشد كه ض عكس العمل بدون تحقيق و اثبات ميعجله در 

  .آورد ند و در نتيجه پشيماني به بار ميرسا به هر دو طرف مي
سـبب اينگونـه   به اين دليل كلمة فاسق را ذكر نموده كه اكثراً  تعالياهللا 

  .باشد نزاعات افراد فاسق هستند، زيرا فاسق دروغگو مي
ها و بروز فتنـه و فسـاد در    براي جلو گيري از نزاعات وكشمكش پس
ها و اخبار غيـر   گمانها و جامعه نبايد به  خانواده يا در بين و ادررببين دو 

دقيق توجه شود بلكه بايد بين خبر فـرد صـالح و شـخص فاسـق تفـاوت      
رسد بدون تحقيق و بررسـي   اخباري كه به گوش ما مي. ته باشدد داشوجو
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جدي گرفته نشود بلكه بايد به اسلوب و شـيوة مناسـب منبـع اساسـي آن     
دريافت شود و موضوع به شكل مسالمت آميز حل و فصل گردد تـا مبـادا   

كـه در آن وقـت هـر دو    . سبب برپائي فتنه و فساد در بين مسلمانان گردد
  .ذاب الهي قرار خواهند گرفتطرف مورد ع

و گاهي اتفاق مي افتد كه شخص فاسقي در بين دو نفر يا دو گروه به 
شيطنت و سخن چيني مي پردازد تا آنها را به جان هم انداخته از يكـديگر  
دور نمايد پس بر همة مسلمانان واجب است اينگونه افـراد را بشناسـند و   

وش ندهند تا از شيوع هر گونه بدون تحقيق و بررسي به حرف هاي آنها گ
فتنه و دشمني جلو گيـري شـود و مـورد قهـر و غضـب اهللا تعـالي واقـع        

به  در چنين مواقعي ،سبب خسران دنيا و آخرت آنها شود، مبادا آن نگردند
  .باشد صبر و شكيبائي و حكمت و كارداني امري ضروري ميكار گرفتن 

بزرگترين و همچنين خبر و يا سخن كسي را به ديگري گفتن 
ورساختن آتش كينه و عداوت ميان  ترين عامل قطع روابط و شعله اساسي
را مذمت نموده است،  چين سخن تعالي حقگردد، و  محسوب ميمردم 

  :فرمايد مي

 �¬�®�¯��°�±�²�³�´�µ��¶�� ]11-10القلم[  
 به كه ييجو بيع چيه از و يا هيفروما ندةسوگندخورد چيه از و«

  .»مبر فرمان است آمد و رفت در ينيچ سخن
خورند گوش مده و  ناروا سوگند بسيار مي  به بله به حرف كساني كه

و تمييز   و انديشه  از آنها فرمان مبر از صفات آنها اين است كه در رأي
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ياد   بدي  به  رويشان را در پيش   مردم  كه  است  هماز كسي .حقير هستند
، كند ميياد  بدي   به  سرشان  ا در پشتر  مردم  كه  است  لماز كسي  و ،كند مي

مردم   در ميان  كه  است  كسي: ����µ´�.  مبتالست  آنان  غيبت  به  يعني
  .زند  را بهم  آنان  رود تا ميانه مي  چيني سخن  در پي 

  : فرمودند �پيامبر: فرمايد مي �حذيفه 
� 
!� �� �� 
, �5 �Y> Hh��< �A �W�X �i�  )البخاري صحيح( 
  .»گردد ن به بهشت داخل نميچي سخن«

هاي مدينه  از كنار باغي از باغ �پيامبر: فرمايد مي �ابن عباس 
شان دچار  كردند و آنجا صداي دو نفر را شنيدند كه در قبرهاي عبور مي

اين دو شخص دچار عذاب «: فرمودند �عذاب بودند، آن حضرت

 :رمودندسپس فهستند، البته عذاب آنان به خاطر گناه بزرگي نيست، 
كرد، و آن ديگري  آري يكي از آنان از ادرار خويش پرهيز نمي

  )فتح الباري(. »كرد چيني مي سخن
چيني فريفتن زن عليه شوهر و عكس  هاي زشت سخن يكي از صورت

زدن روابط ميان آنان است، و همچنين اين كه برخي از كارمندان  و بهم ،آن
مدير و مسؤل اداره  يك اداره سخن بعضي از همكاران خود را به

رسانند و بدين وسيله مسؤل اداره را نسبت به كارمندان بدگمان نموده  مي
  .باشد رسانند، و اين كار نيز حرام و ناجايز مي و به آنان ضرر مي



  ����حرمت رسول اهللا

�ma�b�c�d�fe�g�h���i�k�j�l�m��n�o�p�q���r�
s�t�u�v�w�x�y�{z�|�}�~l ]7: الحجرات[  

و بايـد در تعامـل بـا او ادب داشـته     (اهللا در ميان شماسـت   ولو بدانيد رس«
طور قطع گرفتار رنج و  ؛ اگر در بسياري از كارها از شما پيروي كند، به)باشيد

هايتان  ولي اهللا، ايمان را محبوب شما گردانيده و آن را در دل. شويد سختي مي
چنـين كسـاني   . سـت ا آراسته و كفر و فسق و نافرماني را برايتان ناپسند نمـوده 

  .»اند يافته هدايت

از شـما اطاعـت كنـد و بـه      �گردد كه اگر پيامبر در اين آيه بيان مي
رأي و نظرية شما گوش بدهـد پـس يقينـاً بـه مشـقت و سـختي گرفتـار        

 گرديد و سبب نابودي شما خواهد شد زيـرا پروردگـاري كـه زمـين و     مي
ه بايد انجـام گيـرد و بـه    آسمانها را آفريده است آگاه و داناست به آنچه ك

هـر   �گـردد و پيـامبر   ها مـي  انسان دنيا و آخرتآنچه كه سبب سعادت 
بوده و نبايد سخن ديگري  تعالياز جانب اهللا  و آنچه را كه ميفرمايند وحي

  .آن ترجيح داده شود بر

�mK�L��M�N�J�P�Q�R��S��T�U�l ]4 - 3: النجم[  
ش، چيزي جـز وحـي نيسـت    سخن �.گويد و از روي هواي نفس سخن نمي «

  .»شود كه به او نازل مي

  اسـت  تعـالي  اهللا  جانب از  وحي كند مي  نطق  بدان� محمد كه  آنچه
 در. افزايد مي  نه و كند مي  كم  آن در  نه او و شود مي  فرستاده او  سوي  به  كه

  مـن : فرمـود   كه  است  شده  روايت �عمرو بن عبداهللا از  شريف  حديث
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 و حفـظ  را آنها  تا  نوشتم مي ، شنيدم مي �اكرم  رسول از  كه را  چيزي هر
  چيـزي  هر تو: گفتند  نموده  نهي كار  اين از مرا  قريشسپس  .كنم  داري نگه
 و بشرند نيز  ايشان  كه حالي در  نويسي مي  شنوي مي �اهللا  رسول از  كه را

  ايـن   كشـيده   دسـت   نوشـتن  ازآنگاه . گويند مي  سخن  خشم  حال در  گاهي
  : فرمودند  ايشان ، گذاشتم  ميان در �رسول با را  موضوع

� �j
k�� ` �a�!� �0 �V 
l�< 
Q�  �Y�� Z�X �� �m �L �� � �� �̂ �,�?�  n_ �9�  )مسند امام احمد( 
 جز  من  زبان از اوست، اختيار در  جانم  كه  ذاتي  به سوگند زيرا  بنويس«
  . » است  دهنيام  بيرون  ديگري چيز  حق

�m`�a�b�dc�e�f�g�h�l ]8 :الحجرات[  

و اهللا، دانـاي حكـيم   ). باشـد  مـي (به فضل و نعمتي از سـوي اهللا  ) و اين،(«
  .»است

  داند چه كسي شايستة هدايت و بايستة مرحمت و نعمت است؟ و مي
اوامر الهي و سنت نبوي باشند اهللا به مسلمانان در همة امور پايبند  گرا
مند ميسازد  بهرهو از نعمت ايمان  كند ميا به راه راست هدايت آنها ر تعالي

و فضيلت و لذت و زيبائي ايمان را براي شان هويـدا مينمايـد و سـعادت    
گرداند و نور ايمـان را در   را در اطمينان قلبي نصيب شان مي دنيا و آخرت

  .دهد شان تجلي مي قلب



  در بين مسلماناناصالح 

�mi�j��k�l�m�n�po�q�r�s���t�u�
v�w��x���y�z�{���|�~}���¡��¢�£�¤�¦¥�§�¨�
©�ª��«�l ]9: الحجرات[  

و اگر دو گروه از مؤمنان بـا يكـديگر جنگيدنـد، ميانشـان صـلح برقـرار       «
و اگر يكي از اين دو گروه، به گروه ديگر تجاوز نمود، با گروه متجاوز . كنيد

  .»بجنگيد تا به حكم اهللا بازگردد

 اگر دوگروه از اهل ايمان با: حكيم و دانا ميفرمايد اهللا كريمه ةدرين آي
  .هم بجنگند

كه جنگيدن با يكديگر شيوة  كند مياين كلمات بطور طبيعي داللت  
و نه از آنان انتظار آن  روي دهد،اهل ايمان نيست و نبايد چنين چيزي 

  !مؤمن بودن با يكديگر بجنگند با وجودميرود كه 
 يناپسند بسياراز نظر اهللا متعال حالت  هاي مسلمان گروهدرگير شدن 

زيرا جنگ در بين مسلمانان اساساً حرام  روي دهد،است كه اصال نبايد 
در خطبة عيد قربان در مكه  �قرار داده شده است چنانچه رسول اكرم

  :فرمودند مكرمه
» 
� �� �� 
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هاي شما بر يكديگر حرام است؛ همانند  ها و ناموس ها، مال خون«
ن سرزمين تا آنكه به مالقات پروردگارتان حرمت اين روز در اين ماه در اي

شاهد ! بارالها :فرمودند! بله :گفتند...آيا ابالغ كردم؟! آگاه باشيد. برويد
  . »باش

 �روايت شده رسول اهللا �ابوهريره و در صحيح مسلم از
خون، مال، و ناموس هر مسلماني بر ساير مسلمانان حرام «: ندفرمود

  .»است
ي و اختالف بسيار است و جلوگيري از آن از آنجا كه عوامل درگير

بس دشوار و مشكل، پروردگار متعال راهكاري براي پيشگيري از 
هاي قرآن  آنان را به فرمانبرداري از آموزه ،پيامدهاي ناگوار تفرقه قرار داده

زيرا اين تنها راهي است كه آنان . كريم و سنت پيامبرش دستور داده است
ها به آرامش  يابد و قلب و عدالت تحقق مي رساند دافشان ميرا به اه

   :دنفرماي مي �اهللا. رسد مي

�mÇ�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î��Ï�ÑÐ�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×����Ø�
Ù�Ú�Û��������Ü�Ý�Þ�àß�á�â�ã�ä�l ]59: النساء[  

از اهللا اطاعت كنيد و از پيامبر و صاحبان امور خويش ! اي مومنان«
ف كرديد، آن را به اهللا و پيامبر فرمانبرداري نماييد و هرگاه در چيزي اختال
اين بهتر است و سرانجام بهتري . بازگردانيد؛ اگر به اهللا و رستاخيز ايمان داريد

  . »دارد
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حال اگر ميان مومنان جنگ و درگيري رخ دهد، باز هم پروردگار 

ببرند؛ بلكه در  بينيكديگر را از تا كند  رها نميبه حال خود متعال آنان را 
ز آنها را راهنمايي كرده كه به چه راهي بروند و چه روشي در اين مورد ني

پيش گيرند تا اينكه جنگ پايان يابد و آتش فتنه خاموش شود و صلح برپا 
و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر «: فرمايد پروردگار متعال مي. گردد

ه و اگر يكي از اين دو گروه، به گرو. جنگيدند، ميانشان صلح برقرار كنيد
در اين  .»ديگر تجاوز نمود، با گروه متجاوز بجنگيد تا به حكم اهللا بازگردد

نهايتي نسبت به مومنان مشاهده  فرمان الهي، رحمت و خيرخواهي بي
  .شود مي

  :دفرماي ميي ديگري اهللا متعال يدر جا

�mA�B�C�D�E�F�G�IH��KJ�L� ��M�N�
O�P�l  ]46: األنفال[  

نماييد و با هم نزاع نكنيد كه سست و از اهللا و پيامبرش اطاعت «
به راستي اهللا . رود و شكيبايي ورزيدشويد و شكوهتان از ميان ميمي

  .»با صابران است
رادر مسلمان است جان، مال و ناموس مسـلمان بـر مسـلمان    بمسلمان 

ديگري حرام است و كشتن مسلماني به ناحق از جملة بزرگتـرين گناهـان   
  :فرمايد عال ميميباشد چنانچه اهللا مت

�mc�d�e��f�g�h�i�j�k��

l�m�n�o�p���q�r�s�l ]93: النساء[  
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بكشد، جزايش دوزخ است و جاودانه  از روي قصدو هر كس مومني را «
در آن خواهد ماند؛ و اهللا بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و 

  .»عذاب بزرگي برايش آماده ساخته است

د بدانند كه اگر جنگ و قتالي بين دوگروه پس مسلمانان وظيفة خو
مسلمان به وقوع پيوست آنها بايد طبق اوامر و ارشادات الهي عمل نموده 
نخست سعي و كوشش به خرج دهند تا در بين آنها صلح بر قرار گردد و 
از خون ريزي جلوگيري شود و اگر يك گروه بر ديگري با وجود كوشش 

ظلم و ستم گرديد در آن صورت  هاي اصالحانه حمله نموده مرتكب
وظيفة دوم مسمانان اين است كه با آن گروه متجاوز به قتال وجنگ 

و از جنگ  ،برخيزند تا اينكه به فرمان الهي گردن نهند و آن را قبول نمايند
گروه  تجاوز نمودند در بين آن دو و وقتي ترك ،و تجاوز دست بكشند

گيري عدالت و با بكار صىخابايد بدون تعصب و يا حمايت از گروه 
  .صفا بر قرار شود صلح وانصاف 

مؤمنين جنگ شدند دوگروه از مسلمانان درگير  گاهبه عبارت ديگر هر
بايد  پيوستتماشاچي باشند بلكه هر زماني اين وضع اسفبار به وقوع  نبايد

بر قراري صلح از دست  همة اهل ايمان ناراحت شده هر كوششي كه براي
  .د انجام دهندآي آنها بر مي

بايد طرفين درگير را به توقف جنگ توصيه كنند و آنها را از عذاب اهللا 
متعال بترسانند و با افراد بانفوذ يا افراد بر جستة طرفين درگير تماس 
بگيرند علل و اسباب درگيري را بررسي نمايند و هر كوششي كه براي بر 

مسلمانان  ةن شايستقراري صلح از دست آنها برآيد را انجام دهند، اي
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 ،نيست كه دست متجاوز را باز بگذارند و مظلوم را به حالش رها سازند

بلكه وظيفة آنها اين است كه اگر  !كه با متجاوز همكاري كنند چه رسد
همة تالشهاي آنها براي بر قراري صلح بين طرفين در گير ناكام شد ببينند 

آنگاه از كسي كه بر  كه حق با چه طرفي است و چه كسي متجاوز است و
و الزم است كه در هر  .حق است حمايت نمايند و بر عليه متجاوز بجنگند

  .اهللا و رسولش را در نظر گرفته از عدل و انصاف كار بگيرند حالتي حكم
�� :ندفرماي مي �پيامبر B�0� 
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شخصي  »يا ستمديده برادرت را يارى كن خواه ستمكار باشد« 
ه او چگونم بود او را ياري مي كنم اما گر مظلوا �اي رسول اهللا: گفت

دست او را بگير و از «: ندفرمود در حاليكه ظالم است؟كنم  كمك را

  .»را منع كن ادامه ظلم و ستم او
ديگر را كه حرمت و آبرويش  يهر مسلمان كه مسلمان«: ندو فرمود 

در خطر باشد، كمك كند، اهللا در مواردى كه او نياز به كمك داشته 

  ). مسند امام احمد(. »كند و را كمك ويارى مىباشد، ا
هر كس از حيثيت و آبروى مسلمان دفـاع كنـد، اهللا روز   «: و فرمود

  ).مسند امام احمد( .»قيامت آتش دوزخ را از وى دور خواهد كرد



  هم برادرند با مسلمانان

�m¬�®�̄����°�±�³²�´�µ��¶�¸��l )10: الحجرات(  

صلح وصفا برقرار كنيـد    برادرانتان  ميان  ادرند پسبر  باهم  ، مؤمنان در حقيقت«
  .»قرار گيريد  داشته باشيد تا مورد رحمت )تقوا و( يدترسباهللا  و از

كه در بين پيـروان   كند ميي جهاني بين مسلمانان بر قرار ادررباين آيه 
د برادري و برابـري از جملـه اصـول و    شو مياديان و مذاهب ديگر ديده ن

نظام اسالم ميباشد اخوت يا برادري كه به اخالص تمام بر  قواعد اجتماعي
  . اساس اسالم و ايمان باشد باالتر و برتر از هر رابطة ديگري خواهد بود

نمونة ايـن بـرادري را در صدراسـالم بـه مسـلمانان       �پيامبر اسالم
  .آموختند و به آنها نشان دادند كه برادري در راه دين چگونه بايد باشد

سـادات   ،سـرداران قـريش   ،سي، صهيب رومي، بالل حبشيسلمان فار
 هاي آزاد شده همه در كنار هم در كمال محبت صحرا نشينها و برده ،انصار

برابـر  و  ادرربـ چـون طبـق دسـتور قـرآن حكـيم      . زندگي نمودند برادروار
فراموش نشدني از برادري و برابري به  و مثالي نمونة و آنها ،خوانده شدند
اند با اين همه  توانستهآيا نظام هاي خود ساختة بشر . كردند جهانيان تقديم

امكانات مادي خود چنين رابطه اي را به وجود آورند؟ آنها نتوانستند بـين  
اي را برقـرار نماينـد چـه رسـد بـه سـاختار        رابطـه دو فرد عادي اينگونـه  

ـ اي كه در آن همـه   جامعه و طوريكـه مالحظـه    .رادر و برابـر هـم باشـند   ب
هاي مسـلمانان در عصـر حاضـر همـين      بدبختيد يكي از بزرگترين شو مي

  .باشد اسالمي مي اساس و پايهين ا دوري آنها از
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گردد، اين اسـت   كه بر اين برادري مترتب مي چيزهائيپس بايد بدانيم 

،  محبت و مودت و صلح و صفا وتعاون و همكاري و اتحـاد و اتفـاق   ؛كه
، و مخالفـت و   گروه مسلمانان اسـت  اندر مي و روابط اجتماعي كار اساس 

روي داد اختالفاتي كه  منازعت يا جنگ و جدال مستثني است و بايد همين
محبـت و مـودت و صـلح و صـفا و تعـاون و       اسـالمي كـه  آن را به اصل 

  .دنهمكاري و اتحاد و اتفاق است برگردان
  : اند فرموده �رسول گرامي كند ميروايت  �حضرت معاذ 
» � !� �=� �A> �� �[ �( �t �+ �& :->
!�>�! �w �� �[ �S �70v� �'�<> �� ���x�3> 
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 �I� �, �� vz!� �( �70v?�3�X!�«. )الترمذي سنن(  

ورزند  ه در راه من با هم مهر و محبت ميبراي آنانيك: فرمود �اهللا«

رشـك  منبرهايي از نور است كه پيامبران عليهم السالم و شهداء بـرآن  

  .»پسندند كنند و مي مي برند يعني مقام آنها را انبياء و شهداء آرزو مي
  :اند فرموده �همچنان پيامبر بزرگوار اسالم

» �7��->
!�� BJ
� � �& �J
� � v, �z�5 �7��?
X�3
!� �Q �4 �� 
d �-
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ها بـا همـديگر در تعـاون و    مؤمن با مؤمن يعني رابطـة مسـلمان  « 

اي از آن گوشـه ديگـر را    گوشـه  همكاري چون ساختماني اسـت كـه  

براي بيشـتر روشـنتر شـدن     �رسول اهللا از آن پس .كند مستحكم مي

  .»دندهمديگر در آور درمبارك خود را  دو دست انگشتانمقصودشان 
  :دفرماي مي �جرير بن عبداهللا
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 و زكــات دادن و نمــاز داشــتن برپــا بــر �اهللا رســول بــا«

   .»نمودم بيعت مسلمان، هر براي خيرخواهي
  : فرموده اند �روايت كرده است كه پيامبر �و عبداهللا ابن مسعود 

» ��
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  .»كشتن مومن كفر است و ناسزا گفتن به او فسق«
  : فرموده اند �روايت كرده كه پيامبر �و ابوهريره
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  .»ديگر حرام استهر مسلمان بر مسلمان مال و آبرو و جان «

  :فرمودند �كه پيامبر كند ميروايت  �و ابو سعيد خدري
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، و او را رسـوا  كنـد  مـي به او ظلم ن ؛است رادر مسلمانبمسلمان «

براي هالكت يـك مسـلمان    كند، به دشمن تسليم نمي و او را ،كند مين

تحقيـر   ردهرادر مسلمان خود را خـوار شـم  باست كه  كافيهمين شر 

  .»كند
 �و در بخاري و مسلم در روايت ديگري از پيامبر بزرگـوار اسـالم  

  :آمده است كه فرمودند
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ي موجود در ميانشان  مثال مومنان در مودت و محبت و عاطفه«

اي آن به درد آيد، ساير همانند يك پيكر است كه اگر عضوي از اعض

  . »كنند اش مي همراهيبيداري و تب  اعضاي بدن با شب
  بنــي آدم اعضــاي يكديگرنــد   
  چو عضوي به درد آورد روزگار 
  تو كز محنت ديگران بـي غمـي   

  

  كه در آفرينش ز يك گوهرند 
  دگر عضـوها را نمانـد قـرار    
  نشايد كه نامـت نهنـد آدمـي    

  
  
  
  

  
  
  



  جويي تمسخر و عيب

�mº�»�¼�½��¾��¿��À�Á��Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È��É�Ê�
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ÝÜ�Þ�ß�à�á�â�ã���l ]11: الحجرات[  

هيچ گروهي نيايد گروه ديگـري را مسـخره كنـد؛ چـه بسـا      ! اي مؤمنان«
و نيز زنان . بهتر باشند) كنند كه مسخره مي(از اينها ) شوند آنها كه مسخره مي(

شوند از زناني كه  بسا زناني كه مسخره مي چه. ن را مسخره نمايندنبايد ساير زنا
جويي از يكديگر نپردازيـد و همـديگر    و به عيب. كنند، بهتر باشند مي  مسخره

پس از ايمان آوردن، فسـق و بـدكاري، نـام و    . هاي زشت صدا نزنيد را با لقب
  .»و كساني كه توبه نكنند، ستمكارند. رسم بدي است

تمسخر و طعنـه زدن و   ،كه درين آية مبارك ذكر گرديده زشتي عمالا
عيب جوئي كردن و به القاب و نام هاي بـد و زشـت يـاد كـردن ديگـران      

  . دباش مي
قبلي مالحظه شد كه اهللا تبارك و تعالي اخـوت و صـميميت و    ةدر آي

مينمايد تا مبادا نـزاع وكشـمكش بـين     و بيان برادري را براي مؤمنان تلقين
ز كند و اگر چنين شد چگونه با آن مقابله صورت گيرد و خاموش آنها برو

  .گردد
و حاال راه ها و اسبابي كه منشـأ و منبـع اينگونـه اعمـال و اختالفـات      

 كننـد كـن   آنرا ريشه نمايد تا مسلمانان به آن توجه نموده ميباشد را بيان مي
بـه   مؤمنـان را از تمسـخر و اسـتهزا و ريشـخند     �آية كريمـه اهللا  در اين

  .نمايد يكديگر منع مي
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بين افـراد و گـروه هـا و    به سبب همين اعمال زشت بسيار ديده شده 

اين اعمال ناپسند چـه بـر    كرده،خانواده ها اختالفات و كشمكش ها بروز 
اساس زباني و قومي و ملي باشد و چه بر اساس ساير مسائل همه و همـه  

در كتاب مجيدش آنـرا  گردد، و پروردگار دانا  گناه بس بزرگ محسوب مي
  .منع فرموده است

مراد از مسخره كردن فقط به استهزاء گرفتن بـا زبـان نيسـت بلكـه ادا     
خنديـدن و اشـاره كـردن بـه      يـا  ،درآوردن يا تقليد صدا و راه رفتن كسي

صـورت و   پوزخند به سر ويا  ،كار كردن كسي تقليد نحوه يا ،سخن كسي
كه  صورتيبسوي عيب كسي به  يا متوجه كردن مردم ،شكل و لباس كسي
همة اينها  ،د يا جديباش ميشوخي و سر گر چه از باب ،مردم به او بخندند

  .شود محسوب مي گناهاست و  كردندر حقيقت مسخره 
تواند در پوستين برخـي   احيانا شيطان مي البته بسيار جاي تعجب دارد؛

ـ افراد آنچنان رسوخ كند كه آن كوته انديشان سسـت ب  ار خـود را  اد، مهـ ني
بكلي در دستان اهريمن خانمانسوز رها كرده، بـه چيزهـايي كـه بكلـي از     

اند، افتخـار   اختيار آنها بدور بوده، در صورت گرفتن آن هيچ نقشي نداشته
ورزند و آنرا مايه برتري خود بر ديگران و تحقيـر سـاير افـراد جامعـه      مي

  !اند دهآنها از خميري ديگر سرشته ش تو گويي !دانند بشري مي
ي مايه ننگ است كسي به رنگ و روي، يا نژاد و مليت، و يا زبان و بس
خود را بر ديگران برتري دهد، يا اينكه بر اساس همـين ارزشـهاي    قوميت

  !فطري خارج از توان انسان ديگران را خوار و پست بشمرد
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 گفت نقشت همه كژ است چرا؟     راـري بچـــد اشتــابلهي دي

 دارـــــعيب نقاش مي كني هش      ارــندرين پيكر اـت اشتــگف

 واهـــتو زمن راه راست رفتن بخ     در كژي من مكن بعيب نگاه

پدر و مادر، رنگ پوست و نژاد، كشور و زادگاه، زبان  ؛هيچ يك از ما
همه بر اساس حكمت الهي بدينصورت . و قوميتش را انتخاب نكرده است

تقدير رقم زده، بر قالب ما تحميل گشته  ايم، و در آنچه نقش آفريده شده
تواند باعث فخر و يا  آنچه احيانا مي. هيچ جاي فخر، و يا شرمي نيست

  ...رنج خود اوست سرشكستگي فرد شود همان اختيار و دست
  ميشاخسار كي از و ميزاد چمن     مــيتتار و ترك نه و ميافغان نه
  ميهارـنوب كـي روردهءپ ما، هـك     است حرام برما، وبو رنگ زيتم

كـه كسـي بـه هـيچ وجـه      اسـت   آنچه در اصل ممنوع است، اينپس 
ديگري را مسخره نكند زيرا مسخره كـردن حتمـاً احسـاس تكبـر و خـود      
بزرگ بيني و خوار و كوچك شمردن ديگران را در بر دارد و ايـن چيـزي   

عالوه بـرآن ايـن چيـز سـبب      .است كه از نظر اخالقي خيلي ناپسند است
و موجـب   دارد،فسـاد اجتمـاعي در پـي     گشتهاراحتي و آزار ديگران نيز ن

  .دشو ميبروز كينه و عداوت بين مسلمانان 
  .به همين دليل اهللاِ حكيم و دانا اين كار را حرام قرار داده است 

همچنين زخم زبان زدن، اتهـام وارد سـاختن و عيـب جـوئي نمـودن      
ديگر خـراب نمـوده در جامعـه    روابط مـردم را بـا يكـ    ،صريح يا با اشاره

  .آورد مي دشمني و كينه به وجود
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يكي ديگر از اين گناهان بزرگ كه در اين آيه به آن اشـاره شـده ايـن    

كـه او آنـرا دوسـت نداشـته      صدا بزنياست كه كسي را به اسمي يا لقبي 
مثالً كسي را فاسق و يا منـافق ناميـدن، يـا     .باشد و موجب اهانت او گردد

وكور و فلج خواندن، و يا كسي را به عيبي كه در پدر يا مادر  كسي را لنگ
و يا پس از مسلمان شـدن كسـي را بـه     ،او باشد ملقب ساختن ةيا خانواد

اي را به اسمي  خانوادهاسم دين قبلي او موسوم كردن، شخصي و يا قبيله و 
  .موسوم كردن كه در آن مذمت و اهانت آنها باشد

مطلب بسيار شرم آور و زشت است كـه  براي شخص مؤمن اين ! آري
  .به عنوان شخص بد زبان و فاسق شهرت يابد

يمـان دارد و از عـذاب   ا �و رسول گرامي �آيا براي كسيكه به اهللا
معروف شود  زشتآور نيست كه به اين اوصاف  ترسد شرم روز آخرت مي

منـع   بـه شـدت  و به كـاري دسـت بزنـد كـه اهللا و رسـول گرامـي از آن       
  .دان فرموده
  



  بدگماني و جاسوسي و غيبت

  بدگماني *

�mA�B�C�D�F�E�G�H��I�J�LK��M��N�O�P�
Q��SR�T�U�V��W�X�Y�Z�\[�]�_^�`��a�
b��c�d�l ]12: الحجرات[  

شك برخي از  هاي بد بپرهيزيد كه بي از بسياري از گمان! اي مؤمنان«
دازيد نپر) در كارهاي ديگران(و به كنجكاوي و تجسس . ها، گناه است گمان

يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر  آيا هيچ. و از يكديگر غيبت نكنيد
. و تقواي اهللا پيشه كنيد. گمان از اين كار نفرت داريد اش را بخورد؟ بي مرده

  .»پذير مهربان است به يقين اهللا، توبه

ابتدا اهل ايمان را از گمـان بـردن    هين آية مباركا اهللا تبارك و تعالي در
 كه ن و از پيروي از هر گونه گمان باز داشته علتش را بيان كرده استفراوا

زشـت و ناپسـند    يگمان بد و يا بدبيني عمل ،باشد برخي از گمانها گناه مي
  .است

است زيرا نوعي از گمان از نظر  نفرمودهالبته از گمان بردن مطلق منع 
 �اهللا ارةپسنديده و مطلوب است، مثالً گمان نيك در ب انتو دي ياخالق

در رابطه و گمان نيك در بارة مؤمنان و كسانيكه انسان با آنها  �و پيامبر
كسانيكه دالئل شرعي و منطقي براي بدبيني در بارة آنها وجود  و است،

  .نداشته باشد
كه انسان بدون دليل در بارة اين ؛دباش مياما گمانهايي كه گناه است اين 

دربارة ديگران  ابراز رأيو يا در  ،دديگران سوء ظن و نظر بد داشته باش
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و يا در بارة كسانيكه ظاهر حالشان بر  بگذارد،هميشه بنا را بر سوء ظن 

همچنين اين نيز گناه است كه در  ،صالح شان داللت دارد بد گماني كند
قول و فعل كسي احتمال خوبي و بدي برابر و يكسان باشد و ما بنا را بر 

د ترس ميكسيكه از اهللا متعال  ،بين شويم بد سوء ظن گذاشته در بارة او
خود با مردم  برخوردحتماً اين احتياط را در پيش خواهد گرفت كه در 

 سرچشمهدچار لغزش و گناه نگردد چون گمان بد خود گناه است و 
چون تهمت و تجسس و غيبت ميگردد و هر گاه  يگناهان ديگر و بزرگتر

ان شيوع پيدا كرد جنگ و نزاع و اين عادات بد و زشت در ميان مسلمان
  .اختالف و تفرقه و دشمني بيشتر مي گردد

رسول گرامي اسالم نيز   ظن سوء  حرمت مورد در شود مي  خاطرنشان
ما را بي بهره نگذاشته در سخناني بسيار آموزنده ما را از بيماريهاي قلبي 


 «: اند فرمودهبسياري از آنها سوءظن مي باشد بازداشته  سرچشمهكه � �Q� �5��
 
!� �R �a 
Q�% �4�q!� �7�: �V , �4�q!� �(> ,�( �, �1� � �u �Y �( ,�0 �8 �8 � �T �Y �( ,�0 �8 �8 � �u �Y �( , �D5 �, �'

 � !� �E��3 �+ �0��0 �Q �( ,�0 �J ����3 �O �Y �( ,�( �L �� �, �O �Y �(>� B�� �0 
��� �&«. )���" � #$%&(  

حذر ميدارم زيرا ظن بر ) سوءظن و بدبيني( شما را از ظن و گمان«

به شمار ميرود، و هرگز در پي يافتن عيوب  بزرگترين دروغو گمان 

ديگران نباشيد و تجسس نكنيد و به يكديگر حسادت نورزيد و به 

 و بندگي اهللا را ،از هم ناراحت و دلگير نشويد، پشت نكنيدهمديگر 

  .»هستيد) و مهربان( پيشه كنيد در حاليكه با يكديگر برادر
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 پيوند و اتحاد و اجتماعي همكاريهاي مانع بزرگترين ظنسوء
 و روي تك و انزوا گيري، گوشه فردي، زندگي به را انسان و دلهاست،

 به انسان گذارد نمي سوءظن كشاند، مي صفات اين از ناشي مفاسد
 حل به او كمك با و بريزد را او با همكاري پاية و كند اعتماد ديگري

 و جنگها اصلي ماية گاهي و عداوتها، سرچشمة بدبيني. بشتابد مشكالت
 هم از بدبيني اثر بر كه ها خانواده بسيار چه. دشو مي خونين نزاعهاي
 در بد گمان يك با كه باشخصيت و اليق اشخاص بسيار چه ،شده متالشي

 بزرگي جنگهاي آتش بد گمان گاهي و اند، گرديده مرگ تسليم آنها، حق
  . است ساخته روشن را

 دورويي و نفاق و برد مياز بين  را دوستي و محبت سوءظن، ينهمچن
 است ناچار ظاهر در كسي چنين زيرا دهد، مي پرورش دوستان ميان در را

 و چنين نيست باطن در كه حالي در كند خود رفقاي با دوستي به تظاهر
 و نفاق روح پرورش موجب رفتار همين و باشد مي بدبين آنها به نسبت

 �گرديد و به همين سبب رسول گرامي اسالم خواهد وا در دورويي
�,D5%«آنرا � RaQ« ندا ناميده ـ ترين سخن ـ دروغ. 

 نگراني و اضطراب و مجس عذاب و روح ناراحتي سرچشمة بدبيني
 دربارة كه توهماتي اساس بر و ناراحتند، غالباً بدبين افراد. است خاطر

 افراد با معاشرت از آنها. رندب مي رنج العاده فوق دارند حوادث و اشخاص
 يا كلمات زيرا گريزانند است روحي نشاط مؤثر و عادي وسايل از يكي كه

دل با  درد از. كنند مي فرض خود براي نيشهايي و كنايه را مردم كارهاي
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 ترسند، مي است ناراحتيها و آالم تخفيف براي مفيدي وسيلة كه دوستان

 و! گردد ديگري مشكالت يا و نهاآ اسرار افشاي موجب است ممكن زيرا
 به تدريجاً و هستند، غمگين و نشاط بي افسرده، غالباً دليل همين به

  . آيند مي در فايده بي و معطل موجود يك صورت
 خود دل در هميشه زيرا اند بهره بي غالباً روح صفاي از بدبين افراد
 اخالق، ايعلم از بعضي مالحظه همين به و ديگرند افراد غيبت به مشغول
اند و همانگونه كه قبال  نموده عنوان  »قلب با غيبت« عنوان به را سوءظن

اشاره كرديم چه بسا اين آفت خود منشاء بسياري از بيماريهاي قلبي ديگر 
  .گردد همانند غيبت و حسد مي

  :است  نوع چند بر  گمان  كه  است ذكر  شايان
 اهللا  به نيك  گمانمانند داشتن  :  شده امر  بدان  آنچه يا  واجب  گمان ـ 1
` «: است  آمده  قدسي  شريف  حديث در.  مؤمنان  به و  متعال �,
3 �+ �4�r �,
X �+ � �� �%

  .» هستم ،خود  حق در ،خود  بنده  گمان نزد  من« )البخاري صحيح(» �� 


 ���Y «: است آمده  شريف  حديث در  همچنين� �Q �, �9�% �4�O0 �- �5 �Y  
 �~ �0 �e �( �4 �8
 �4�q!� �@��  )مسلم صحيح( »

  داشـته   نيـك   گمان �اهللا  به  كه اين مگر نميرد، شما از  يكي هرگز«

   .»باشد
 متعال، اهللا  به  نسبت  سوءظن  مانند: است  حرام يا  ممنوع  كه  گماني ـ 2
 آنها  حال ظاهر  كه  حالي  پوشيده  مسلمين  به  نسبت و  صالح  اهل  به  نسبت
  به  نسبت  سوءظن ؛ گفتيم  كه چنان اما.  است  عدالتشان و  نيكي گر بازتاب
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 و  شك  موضع در را خود يا شود، مي بد  اعمال  مرتكب آشكارا  كه  كسي
  . نيست  حرام دهد، مي قرار  تهمت
  مسلمان برادر به  داشتن  نيك  گمان مانند: است  مستحب  كه  گماني ـ 3

و فجور و  فسق  دهنده نشان  حالش ظاهر  كه  كسي به  داشتن بد  گمان و
  .  است  شرارت
يـا   شـرعي   احكـام  اسـتنباط  در  زدن  گمانـه   همچـون : مباح  گمان ـ 4

 در  غالب  گمان  به  نمودن  عمل و ،اجتهاد  از راه  عملي  فرعي  استنتاج احكام
  . ركعت چهار يا  است  خوانده  ركعت  سه مثال  كه ـ نماز  و ظاهر ياتلشك

  جاسوسي *

اهللاِ دانا و مهربان مسلمانان را از  »حجرات«ة سور 10در ادامة آية 

به كنجكاوي و « �mM��Nl ،تجسس و خبر چيني منع فرموده است
يعني در امور پنهاني مردم جستجو  .»نپردازيد) در كارهاي ديگران(تجسس 

در اوضاع و  ديگران نباشيد و و ايرادهاي عيب دانستننكنيد و در پي 
بيني باشد يا به قصد اين كار چه بر اساس بد ،احوال ديگران تجسس نكنيد

اي، به هر  گري و يا براي دور كردن شك وشبههضرر رساندن به دي
صورت گناه است، اين كار شايستة يك مؤمن و مسلمان نيست كه در 

ي احوال پنهاني مردم جستجو كند و براي دانستن اين كه چه كسي چه عيب
  .دارد كنجكاوي نمايد

گوش دادن به گفتگوهاي محرمانه بين  ،هاي شخصي مردم نامهخواندن 
 فضـولي و  هـا و  همسـايه بـه خانـة    )سرك كشـيدن (دو نفر، چشم اندازي 
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مختلـف از نظـر اخالقـي     هاي راهكنجكاوي در بارة امور پنهاني ديگران به 

از ايـن   �اهللا بسيار زشت است و فساد هاي گوناگون در پي دارد و چون
  !بزرگ يارعمل منع فرموده پس گناهي است بس

روايـت نمـوده    دابـوداو  در خطبـه اي كـه   �پيامبر بزرگـوار اسـالم  
  : فرمودند
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ايد و هنوز ايمان در دل هايتان نفوذ  وردهكسانيكه با زبان ايمان آ يا«

جكاوي نكنيد، زيرا كسيكه به در بارة امور پنهاني مردم كن ،نكرده است
دنبال به دست آوردن عيوب مسلمانان باشد، اهللا متعال عيوب او را دنبال 

اش  او را دنبال نمايد او را در خانهعيوب  �و كسيكه اهللا ،خواهد كرد
  .»كند ميرسوا 

  غـيـبت* 

 يو در آخر اين آيه اهللا متعال مؤمنان را از گناهي بس بزرگ و عمل
 از ياريبس و نقل يسرگرم امروزهمنع فرموده است كه  زشت و ناپسند

 و يزيآبرور و انمسلمان ييبدگو و بتيغاين عمل زشت  ،باشد مي مجالس
 آن و فرموده ينه امر نيا از اهللا متعال كه يصورت در است، آنان يحرمت يب
 دايپ نفرت آن از انسان نفس كه نموده ليتمث زشت و هيكر يصورت به را
  .كند يم
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يك از شما دوست دارد گوشت  آيا هيچ. و از يكديگر غيبت نكنيد«
و تقواي اهللا پيشه . گمان از اين كار نفرت داريد اش را بخورد؟ بي برادر مرده

  .»پذير مهربان است به يقين اهللا، توبه. كنيد

در غياب كسي در بارة او حرفي بزند كه اگر غيبت اين است كه انسان 
نقل گرديده  �او مطلع شود ناراحت گردد اين تعريف غيبت از پيامبر

  .است
از  امامان حديثنسائي و ديگر  ،ترمذي ،دابوداو ،در روايتي مسلم

تعريف غيبت را اينطور  �رسول اهللانقل نموده اند كه  �ابوهريره
  :بيان نموده اند

»� ���% �2 �L 
Q�C �̂ �L 
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غيبت اين است كه از برادرت به گونه اي ياد كني كه او آنرا « 

اگر آن چيزيكه من ميگويم در برادرم  گفتكسي . باشددوست نداشته 
اگر آن مورد در او باشد او را غيبت : موجود باشد چه؟ حضرت فرمودند

  .»يا بسته، و اگر در او نباشد بر او بهتان ينموده ا
 ،نقل كرده آمده است »موطا«آنرا در  /و در روايتي كه امام مالك

اينكه «: فرمودند �حضرتغيبت چيست؟ آن :پرسيد �كسي از پيامبر

اگر  :گفت .اي ياد كني كه اگر بشنود ناراحت شود از كسي به گونه
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اگر حرف تو باطل باشد همان چيز  :فرمودند ؟حرف من راست باشد

  .»بهتان است
از اين روايت آشكار شد كه وارد كردن اتهام دروغين بر كسي در 

وجود دارد غيبت و بيان عيبي كه واقعاً در او  .غياب او بهتان است
اين فعل چه با كلمات صريح باشد يا به اشاره و كنايه، به هر  .دباش مي

حال حرام است همچنان اينكار چه در زندگي كسي باشد يا پس از مرگ 
  .در هر دو صورت حرمت آن يكسان است ،او

غيبت آنست كه «: دربارة غيبت ميفرمايد /شيخ االسالم ابن تيميه

 ،كند آنرا نپسندد پيداتي ذكر نمائي كه اگر اطالع خود را با صف ادررب

خواه نقص در بدنش باشد و يا در لباسش يا در اخالقش يا در كردار و 

  .»اش خانوادهاش يا در بارة  دنيويگفتارش يا در دينش يا در امور 
بلكه غيبت به اشاره  !زباني نيستتنها اين را هم بايد دانست كه غيبت 

سخنان غيبت كننده نيز  و تأييد و همچنان تصديق ،يگرددو كنايه نيز واقع م
و كسي كه در مجالسي كه در آن غيبت صورت  ،غيبت به شمار ميرود

  .باشد نيز در گناه آن شريك مي كند ميگيرد شركت  مي
براي ابي  سلمان فارسي !است كردن در حقيقت يك نوع بيماري غيبت

يت ميكنم زيرا ذكر اهللا شما را به ذكر اهللا وص«نوشته بود،  �دردا

بيماري و شما را از ذكر مردم منع ميكنم زيرا ذكر مردم  .دواست

غيبت را از جملة  بزرگوار اسالمعلماي  به همين دليل. »است اي كشنده
  .گناهان كبيره شمرده اند
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آن به يك سوم عذاب قبر در سه چيز است «: فرموده است /قتاده

م توجه به ستر و نظافت در آن به سبب عدو يك سوم ،سبب غيبت

  .»ديگر آن به سبب سخن چينييك سوم و  ،وقت قضاي حاجت
  :ميفرمايند �غيبت سبب عذاب در روز قيامت است، پيامبر
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� �� �|� �L 
+�% �S �70�� �N �5 �( , ����X!��  )داود أبي سنن( 
هاي آهني  ناخنوقتي به معراج برده شدم بر قومي گذر كردم كه « 

 :هاي خود را مي خراشيدند، از جبرئيل پرسيدم سينهداشتند و صورت و 

خوردند  مياند كه گوشت مردم را  كسانياينها  :فتاينها كيستند؟ گ

  .»آبرو كردن مردم هستند و در پي بي) اند كردهچيني  يعني غيبت وسخن(
عالوه بر اينها غيبت حسنات را در روز قيامت محو ميگرداند و هر كه 

گيرد، روزيكه خودمان  ميرا غيبت نموده باشي در آن روز از حسنات شما 
  .داريم احتياج به يك حسنه

ى ابن يبه نصيحت حضرت يح! مسلمان ادرربخواهر و  يپس ا
سه خصلت  پيمؤمن بايد در «: عمل نماييد آنجا كه فرمود /معاذ

اگر  ؛اول اينكه .و نيك باشد تا از جملة رستگاران به شمار آيدپسنديده 

اگر  ؛دوم اينكه. نبايد ضرر برسانيدتوانيد به كسي نفعي برسانيد  نمي
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 ؛سوم اينكه. يد ديگران را خوشحال گردانيد ناراحت هم نسازيدتوان مين

  .»يد كسي را به نيكي ياد كنيد به بدي هم ياد نكنيدتوان مياگر ن
 �كه پيامبراند  آورده �بخاري و مسلم از انس ابن مالك

  :اند فرموده
� �& �8 
k�X�! vl� �~ � �� �&? ��� �� �l� �~ f�< �9 , 
� �Q �, �9�% �4 �� 
d �5 �Y�  )هعلي متفق( 

 دوست خود براي را آنچه آنكه تا آورد نمي ايمان شما از كسي« 

   .»بدارد دوست نيز خود برادر براي دارد مي
مثالً اگر دوست داريم كسي غيبت ما را ننمايد پس ما هم غيبت كسي  

را نكنيم، اگر دوست داريم كسي به ما تهمتي نزند پس ما هم به كسي 
داريم كسي سخن چيني ما را نكند پس ما هم  تهمتي نزنيم، اگر دوست
  :خالصه اينكه .سخن چيني كسي را نكنيم

  انگشت مكن رنجه بدر كوفتن كس
  !به در كوفتنت مشت پنجه تا كس نكند

  :اند فرموده �روايت كرده آمده پيامبر �در حديثي كه حذيفه
� Hh��< �A �W�X ��� �� �� 
, �5 �Y�  )البخاري صحيح( 
  .»گردد نميشت داخل چين به به سخن«

  : فرمودند �پيامبر ،�و در حديث ديگر از ابو هريره
C�0 �8 �8 � �T �Y �( ,�0 �8 �8 � �u �Y �(D ��,B� 9 E!�"�$ 
  .»هرگز در پي يافتن عيوب ديگران نباشيد و جاسوسي نكنيد«
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 و ياران بزرگوارشان از اصحاب �رسول اهللاو در حديث ديگري 
  : پرسيدند

» �� �7( �� 
,�O�% �4 �->
!� ��� 
k��0�!� �A ? : 
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��E �Y 
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? � �+ �& :� ��
� �5 
4 �� Z�< ���% 
4 �� ��� 
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0 �5 �=� �� �� �Q�% �( ,� �a �e �� �a �A �( � �a �e ���< �o 
, �A ��
� �5 �( , �&
 
4 �� � �a �e �( , �&�O��X �8 �9 
4 �� � �a �e v��< 
N�? �V �, �� 
N�? �V � �a �e �R � �� �( ,� �a �e �� �E �/ �k �1 �( ,� �a �e

� �5��x ��� �4 �� �&
? � �+ � �� ���< 
N �5 
7�% ��
3 �A �& �O��X �8 �9 
	�?�X �V 
7�: �V , �&�O��X �8 �9  
� �e� �5��x �� 
4 �� �a ���%
 ����X!� �S �� �L�� ���� �&
? � �+ �� �L�x �V« )الترمذي سنن(  

هيچ در نزد ما مفلس كسي است كه  :گفتندميدانيد مفلس كيست؟ «
 در امت من بلكه مفلس :فرمودند�رسول اهللا .نداشته باشدپول و مالي 

وانده و روزه كسي است كه روز قيامت او را بياورند در حاليكه نماز خ

ليكن يكي را دشنام داده و بر ديگري تهمت بسته  ،گرفته و زكات داده

ديگري را به ناحق و مال كسي را خورده و خون كسي را ريخته و 

د و اگر حسناتش شو ميتقسيم  پس از حسنات او گرفته و بين آنهازده، 

قت او د آن وشو ميتمام شد از گناهان آنها گرفته بر گناهان او افزوده 

  .»اندازند را در آتش مي
سبب بسياري از گناهان مانند غيبت و سخن ! برادر و خواهر عزيز

اين زبان  �به فرمودة رسول محبوبمان .چيني و دروغگويي زبان است
چه بسا كه زبان سرخ  .است كه انسان را يا به بهشت مي برد و يا به دوزخ
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توجه فرماييد كه در آن به اين حديث شريف ! دهد بر باد سر سبز را مي

را به اركان اسالم و  �معاذ بن جبل �پس از اينكه رسول اهللا
زكات و جهاد فراخواند خطاب به او  ،روزه ،هاي بلند آن همچون نماز قله
  :فرمايند مي
C �& � �Q �/�! �C �2 �� �-� �2 � �� 
��% �Y�%� �	
 �A ? : � !� �Z�3 �� � �5 �*�> �&��� �8� � �a ���� �V , �&  �=� �A :

�� �a �e �/
? � �+ �P�Q� �	
 �N �V , : � !� �Z�3 �� � �5> �c � ���� �( , �&�> �=� �N �V ?�&� ��� ���< �� ��� �7( �a ��� �d :
� �* �+ 
(�% 
� �� �e0 �[ �( �* �+ ����X!� �S ����X!� vl �� �5 
� �e �( , �C� �� �� � �5 �/ v��% �/
< � �� ��

 
! �% �,��� �� �9 �Y�� 
� �e �L ����X �� 
� ���<�X �8D )�� �'"�(��(  

معاذ رضي (آيا تو را به قوام و پايه تمامي اين كارها آگاه نسازم؟ «

پس ايشان به زبان خود . اي رسول اهللا ،آري :گفتم:) دفرماي مياهللا عنه 

يا  :گفتم:) دفرماي ميمعاذ . (اين را حفظ كن: اشاره نموده و فرمودند

يم؟ شو مي و بازخواست مؤاخذه دبه سبب سخنان خو رسول اهللا، آيا ما

 جز چيزي آيا !اي معاذ مادرت به عزايت بنشيند: فرمودند )رسول اهللا(

 آتش با صورتهايشان در را آنان مردم هاي زبان )ثمرات( و نتايج

  !؟»افكند مي
پس برادر و خواهر گرامي از غيبت كردن، بهتان زدن، دروغگويي، 

، طعنه زدن، زخم زبان زدن به استهزا و مسخره كردن، عيب جويي كردن
ديگران، فحش و ناسزا گويي و بسياري از اخالق ناپسند و نكوهيده ديگر 

. آيند هاي زبان به شمار مي بر حذر باشيد كه همگي آنها از آفت



  خودخواهي و نژادپرستي

�me�f�h�g�i�j�k�l��m�n�po�q��r�
s�t�vu�w�x��y�z�{�l ]13: الحجرات[  

هايي  ها و قبيله ايم و شما را تيره را از مرد و زني آفريده ما، شما! اي مردم«
ترين شما نزد اهللا  گمان گرامي بي. ايم تا يكديگر را بشناسيد قرار داده

  .»آگاه است و همانا اهللا، دانا. باتقواترين شماست

انسانها بدانيد نژاد و قوم  يا ؛دندرين آية كريمه اهللا قادر و توانا ميفرماي
بلكه براي آن است كه هر انساني . ار اعتبار و ماية افتخار نيستو زبان مد

دروني و بيروني از ديگري مشخص شود و  اي خاصويژگيهتفاوت و با 
در پيكرة جامعة انساني نقش جداگانه داشته باشد همة انسانها اوالد يك 

ميباشند و تمام بشر چه عرب يا  )���-, �+�*((مرد و زن يعني آدم و حوا 
 چ يا اروپايي و آمريكاييهزاره، بلوا ترك، ، ازبك ي، تاجيك يا پشتوسفار

+�*(.% (د نسب همة آنها به آدم و حوا نو قومي كه باش و يا از هر كشور

  .گردد پس برتري به قوم نژاد و زبان و قبيله نيست بر مي )���-,
در دين مقدس اسالم اينگونه مسائل اهميتي ندارد بلكه آنچه در نزد 

 متعال داراي اهميت ميباشد تقوي و پرهيزگاري است و رنگ و زبان و اهللا
  .قوم فقط براي شناخت و تعارف بين انسانها است و بس

همة انسانها سه اصل بسيار مهم را بيان  برايآيه اهللا متعال  در اين
  .فرموده است

  .اصل همة شما از يك پدر و مادر است ؛اينكه اول 
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اهللا اين بوده كه  اصل شما يكي است حكمت با وجوديكه ؛اينكه دوم

چون همة انسانهاي . هاي مختلف تقسيم نمايد شما را به نژادها و قبيله
استمرار نسل . ستند يك خانواده و قبيله تشكيل بدهندتوان ميروي زمين ن

ها  نمود كه از آن قبيله مي اقتضاآمدن خانواده هاي فراوان  بشر و به وجود
هاي مختلف را نيز  فرهنگآيد وتفاوت رنگ و قيافه و و اقوام به وجود 

  .هاي قدرت خودش قرار داده است از نشانه �اهللا

mo�p�q��r�s�t�u�wv�x��y�

z�{�|�}�l ]22: الروم[  
ها  ها و رنگ ها و زمين و تفاوت زبان هاي او، آفرينش آسمان و از نشانه«

ي افراد آگاه و دانا وجود هايي برا همانا در اين امر نشانه. شماست) و نژادهاي(
  .»دارد

بر انسان ديگر وجود داشته  انساني اگر اساسي براي برتري ؛اينكه سوم
اين است كه آن  ،دهد برتري مي و آنچه واقعاً كسي را بر ديگران ،باشد

ها اجتناب نمايد و راه  بدياز  نزديك باشد؛ �اهللا بهانسان بيش از ديگران 
اينچنين انساني اگر از هر نژاد و قوم و  ،دپاكي و نيكي را در پيش گير

كشوري باشد به خاطر اين فضائل در نزد اهللا متعال ارجمند و گرامي 
  .است

  : در وقت فتح مكه پس از طواف كعبه فرمودند �پيامبر
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 � !� �_� �� �( , �� �E) 0�X �> yR� �L �O 
4 �� �� �E) �&« )ترمذي(  
را  و نازيدن به پدرانتان اي انسانها اهللا متعال عيب تكبر و جاهليت«

دستة صالح و  ؛همة انسانها دو دسته اند! آگاه باشيد. شما دور كرد از

اهللا آبرومند است، و ديگري فاجر و شقي كه در  پرهيزگار كه در پيش

اهللا  ، همة انسانها فرزند آدم اند وو پست است نظر نزد اهللا خوار و ذليل

  .»آدم را از خاك آفريده است
  :يق در خطبة خود فرمودنددر ايام تشر �!i9W ��E0در  �و پيامبر

» �* �+ � �� �L ���! �� 
J�V �Y �Y�% , H, �9� �( 
� �Q� � �% �7�� �( , H, �9� �( 
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1�% �Y �( , �E �0 
1�% �* �+ �L� 
�� �� �Y �( , � �� �L �+ �* �+ �Z �- �i���! �Y �( , �Z �- �i �+

!�� 
� �Q� �N
O�% �@� �,
X �+ 
� �� �� �L 
Q�% �7�� ,� �0 
N�<« )بيهقي يمانو شعب اإل أحمد امام مسند(  
پروردگار شما يكي است، هيچ عربي بر  ؛مردم آگاه باشيد كه يا«

و هيچ  ،و هيچ سفيدي بر سياهي ،و هيچ عجمي بر عربي ،عجمي

شما نزد اهللا برتري ندارد مگر با تقوي، گرامي ترين  ،سياهي بر سفيدي

  .»پرهيزگارترين شماست
اهللا متعال در روز قيامت دربارة حسب و : اند فرمودهجاي ديگري  و در

نسب شما نخواهد پرسيد گرامي ترين شما نزد اهللا كسي است كه 
  .پرهيزگارترين شما باشد
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  :فرموده اند �و در حديث ديگر رسول اهللا 
» �E� �8 
[�% �6�� �L�q
X �5 �Y �@� �7�� 
� ���0� �A �6�� �L�q
X �5 
4���! �( , 
� �Q �� �0 �� �6�� �Y �( , 
� �Q« 

  )مسلم صحيح(
  .»نگرد نگرد بلكه به دلها و اعمالتان مي نميشما  شكل و قيافهاهللا به «

اسالم تنها ديني است كه اينچنين قانون برادري و مساوات را در بين 
جامعة اسالمي جايي در . انسانها وضع نموده و عمالً تطبيق كرده است

براي تبعيض بر اساس رنگ و نژاد و زبان و وطن و قوميت وجود ندارد، 
كه در آن هيچ باال و پائين و تفرقه و تعصبي قابل تصور نيست،  يجامعه ا

حقوق مساوي دارند و صرف نظر از اختالفات  هجامعه اي كه در آن هم
حتي دشمنان . رآيندو رنگ، همه ميتوانند به عضويت آن د در نژاد و قوم

اسالم اعتراف كرده اند كه اصل وحدت و برادري و مساواتي كه در جامعة 
د، اسالم شو مياسالمي وجود دارد در هيچ دين و نظامي در جهان يافت ن

امتي از نژادهاي مختلف تشكيل داد كه در آن مالك برتري و فضيلت فقط 
  .اهللا و تقوي و پرهيز گاري است در ايمان به

تعصب بيجا و اعمال ناشايستة ديگر كه ذكر  سرچشمهد بدانيم كه باي
آنرا منع فرمود تكبر و  هگرديد و اهللا تبارك و تعالي در اين آيات مبارك

د شو ميخود خواهي ميباشد و همين تكبر و خود خواهي است كه سبب 
اهللا و پيامبرش كفر  تكبر در مقابل. حقير بشماردپست و انسان ديگران را 

و انسان را از رحمت باري تعالي و نعمت هاي آخرت محروم  است
  :دنفرماي مي اهللا متعال .مينمايد
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 �m¹�º�� �»��¼��½�¾�¿�À�Á�Â��Ã�ÅÄ�Æ�
Ç��È�l ]83: القصص[  

دهيم كه  اين، سراي آخرت است كه آن را براي كساني قرار مي«
اران و فرجام نيك از آنِ پرهيزك. خواهان فساد و برتري در زمين نيستند

  .»است

هاي  اراني است كه دلهايشان از آلودگيعاقبت از آن پرهيزگ! آري
  .كاري پاك است بيني و تبه طلبي و بزرگ طلبي و شهرت جاه

 �رسول اكرم ،روايت شده �از حضرت عبداهللا بن مسعود
  :فرموده اند

» 
!� �� �� 
, �5 �Y> 
4 �� y� �� �C �=� �N
� �� �&�3 
 �A �S �7� �Q 
4 �� �W�X �i y 
��Q« )مسلم صحيح(  
  .»دشو ميآنكه در دلش ذره اي از كبر باشد به بهشت داخل ن«

غيـر مسـلمان را بـه خـاطر      فـردي مسلمان حـق نـدارد   يك همچنين 
اعتقـاد باطـل و    بلكه ،تحقير و توهين نمايد و قوميتش جنسا يشخصيت 

توانـد تحقيـر    را مـي ) پرسـتي  قبر بت و ك وكفر و شر(باورهاي پست او 
ديـن اسـالم گرديـد     مشـرف بـه   چنانچه كافر يا مشرك و همين فرد ،كند 

  . گردد ميفاصله برادر مسلمان محسوب بال
 ،ظالم ،نان ملزم هستند تا با مردمان جنايت كار، گنهگار، منحرفامسلم

ا از قوم و خويش يـا از فرزنـدان   يرابطه نمايند هرچند برادر  ن قطعخائ و
اعمـالي دسـت كشـيده توبـه نمودنـد از       و هرگاه از چنين ،دنشان هم باش

  .دنمحبوب ترين مردمان در نزد شان مي گرد
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  !برادران وخواهران مسلمان

نان انمايد و در جامعه مسلم الم به مساوات و برابري تاكيد مياس
در حقوق و واجبات همه با هم  .چيزي به نام نظام طبقاتي وجود ندارد

 تنها مدار فضل و. ندارد يفضيلتو هيچ كسي بر ديگري برتري و  ،برابرند
   ..!تقوي و پرهيزگاري و آن هم با ،است �اهللانزد  برتري

جهاد در راه  باهر شخصي كه اهللا متعال را بيشتر از ديگران عبادت نمود و 
گرامي و در نزد اهللا متعال همان شخص  ،گذشتجان و مال خويش از او 

در  ب و شايسته عمل نمايدكسي به اين اعمال خو و اگر ،دباش ميبزرگوار 
، و نبايد انتظار داشته باشد مردم برتري بر ديگران ندارد هيچ جامعه بشري

براي او احترام و تقدس و جايگاه خاصي در نظر بگيرند، و يا با چشمي 
زيرا وي اين اعمال را به خاطر كسب رضامندي اهللا  ديگر به او بنگرند،

  .بشماردرا باالتر از ديگران كه خود نه اينمتعال انجام داده است 
از نخستين اگر به تاريخ درخشان اسالم نظري اندازيم مي بينيم كه 

بالل حبشي، سلمان فارسي  ،صهيب رومي ؛�روزهاي بعثت رسول اهللا
Y� &!� @� Y (را زير يك پرچم  )34$ �2 +�(� �1 0�(عربي قريشي  وابوبكر

و تعصب قوم، نژاد، رنگ، وطن،  تبعيض ،غوش كشيدآدر ) .-, �01= �@
اسالم در هر روستا، شهر، قبيله و خانه  آفتابو  ،را پايان بخشيد.... .قبيله و

  :درخشيد، پيامبر بزرگ اسالم فرمودند
» �&�< � 
< �N �V , yW�?�3 �����! �l �J
p �5 
(�% , yW�?�3 �� �+ �6�� 0 �+ 
,�5 , yW�? �- �+ yW �5� �� �	
 �u ���O� �A 
4 ��
 �?� �e� �[ HW« )ماجه ابن سنن(  
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؛ كه به تعصب و قومگرائي هر كسي زير پرچم جهالت و گمراهي«

جنگش  بجنگد، گيرد، اي خشم مي كند، يا براي قوم و قبيله دعوت مي

و هيچ ارزشي ندارد، و اگر در اين راه  بر پايه مفاهيمي جاهالنه است

 اهللا در پيشگاهبه مرگ جاهليت مرده است و جانش را از دست دهد، 

  !»فاقد هرگونه ارزشي است
يا  براي تعصبات قومي و زباني بجنگد و سهر ك به عبارت ديگر؛

دعوت نمايد و در آن حالت بميرد از امت  بسوي اين تبعيض نژاديها
  . نيست �محمد

و زبان پرستي با تمام  گرائينژاد پرستي و قوم تصوراينگونه بود كه 
 ه،فرو ريخت شه در جامعه اسالميسرنگون شده براي همي اقسام و انواعش

كه او در آن  وطن مسلمان تنها سرزميني ،و از همان زمان .از هم پاشيدو 
ا كند نبوده بلكه در هر سر زميني كه ميتواند احكام دين خود ر ميزندگي 

عملي نمايد و در هر جايي كه باشد خواه در شرق يا در غرب جهان 
ملك ماست كه ملك خداي هر ملك  .و سرزمين اوست همانجا وطن

  !ماست
  استـــاني مــت كفر از پريشـجمعي  تـآبادي بتخانه ز ويراني ماس

  !هر عيب كه هست از مسلماني ماست  اسالم به ذات خود ندارد عيبي
  
  
  



  مــؤمنـانصـفات 

m�}�~�`_�a�b�c�d��e�f�g�h�i�j�lk�
m�n�o��p�q�r��s�t�vu�w���x�y�z���l ]14: الحجرات[  

ايد؛ بلكه بگوييد  ايمان نياورده: بگو. »ايمان آورديم«: شينان گفتندن باديه«
و اگر از اهللا و . هايتان نشده است و هنوز ايمان، وارد دل .ايم اسالم آورده

يقين اهللا،  به. كاهد پيامبرش اطاعت كنيد، چيزي از پاداش اعمالتان نمي
  .»ي مهربان است آمرزنده

مخصوصي بودند  افرادبلكه  ،نيست منظور اين آية كريمه همة عربها
كه با توجه به قدرت فزايندة اسالم فقط براي اين مسلمان شده بودند كه 

منافع  دستاوردها و در ساية قدرت مسلمانان در امان باشند و از
ايمان آوردن خود  درمند شوند در واقع آنها  بهرههاي مسلمانان  پيروزي

زبان مصلحتا مسلمان شده بودند و  صادق نبودند بلكه با اقرار اسالم به
اقوال و افعال آنها با هم فرق داشت البته از اعراب باديه نشين كساني 
بودند كه واقعاً مؤمن به اهللا و صادق بودند چنانكه در جاي ديگري اهللا 

  : فرمايد تبارك و تعالي در بارة آنها مي

m¯��°�±�²�³�́�µ�¶��¸�¹�º�
»�¼�½�¾¿�À�Á���Â��ÃÄ�Å�Æ�Ç�ÈÉ�Ê�� �Ë�Ì��
Í�Î��l ]99: التوبة[  

و آنچه را انفاق  ،آورند نشينان به اهللا و روز قيامت ايمان مي برخي از باديه«
ي  اين برايشان مايه! هان. دانند كنند، سبب نزديكي به اهللا و دعاي پيامبر مي مي
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اهللا، آنان را در رحمتش ـ يعني بهشت ـ وارد . تقرب و نزديكي است
  .»ي مهربان است انا اهللا آمرزندههم. گرداند مي

�m|��}�~���¡�¢�£�¤�¥��¦�§�
¨�©�ª�¬«�®�¯��°�±�l ]15: الحجرات[  
گاه  مؤمنان تنها كساني هستند كه به اهللا و پيامبرش ايمان آوردند و آن«

هايشان در راه اهللا جهاد  ها و جان شك و ترديدي به خود راه ندادند و با مال
  .»گويانندهمانا اينها، راست. كردند

مؤمنان راستگوئي  ،صفات مؤمنان ذكر گرديده است هدر اين آية مبارك
بر ايشان نازل  �كه به اهللا متعال و رسول بر گزيدة او و به آنچه از اهللا

اي در راه  شبهو بدون شك و  ،گرديده ايمان و يقين كامل داشته باشند
ري دريغ مايند و از هيچ فداكامين فدااسالم مال و جان خويش را 

ورزند به درستي كه اعمال آنها نشان ميدهد كه ايمان در اعماق قلبهاي  نمي
  .آنها جا گرفته است

  : كه ايشان فرمودند استروايت  �حضرت عمر فاروق از
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� �Q� �O�%« )مسلم صحيح(   
نشسته بوديم ناگهان مردي ظاهر  �مبردر حاليكه ما خدمت پيا«

شد كه لباسهايش به شدت سفيد و موهايش شديداً سياه بود، هيچ 

و نه هم كسي از ما او را  ،شد از سفر بر او ديده نمي ينشانه ا

همچنانكه پيامبر نشسته بودند دو زانو ، �جلو پيامبر! شناخت مي

دستهايش را  و .چسپاند �نشست و زانوهايش را به زانوهاي پيامبر

 ،آگاه سازمرا از اسالم  !محمد يا: گفت هبه بر روي رانهايش گذاشت

اينكه گواهي دهي كه هيچ معبود بر حقي جز : فرمودند �رسول اهللا

اهللا يگانه وجود ندارد و اينكه محمد فرستادة اهللا است، و نماز را برپا 

نايي داري و زكات بپردازي و ماه رمضان را روزه بگيري و اگر توا
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تعجب كرديم . راست گفتي: گفت. داشتي حج بيت اهللا را ادا نمايي

مرا : كننده پرسيد سوال! كند ميتأييد پرسد و هم  چگونه هم از ايشان مي

اهللا و فرشتگان و  اينكه به: فرمودند �رسول اهللا؟ آگاه سازاز ايمان 

ن كتابها و رسوالنش و به روز قيامت و به تقدير اعم از خير و شر آ

 .آگاه ساز )اخالص( مرا از احسان: گفت. ايمان و باور داشته باشي

 بيني چون كه گويا او را مي عبادت نمايياهللا را طوري  اينكه: فرمودند

. از قيامت مرا خبر ده: گفت. بيند قطعاً ترا ميبيني او  اگر تو او را نمي

: گفت. اندد نميكننده بيشتر  شونده از سؤال در اين باره سؤال :فرمودند

اينكه كنيز ارباب خودش را : هاي آن مرا خبر ده، فرمودند از نشاني

بزايد، و اينكه ببيني چوپانان تنگدست با پاي لخت و عريان در ساختن 

 آن غريبه آنگاه: فرمايد ميراوي . ورزند ميساختمانها بر يكديگر فخر 

 �رفت، ما اندكي درنگ كرديم آنگاه حضرتگرفته راهش را 
اهللا و رسولش  :كننده كي بود؟ گفتيم عمر، آيا ميدانيد سؤال يا: دندفرمو

  .»آمده بود تا به شما دينتان را بياموزد !جبرئيل: داناترند، فرمودند
 را �غمبريپ و اهللا ، دل كه  است نيا مانيا! برادر و خواهر گرامي

 يديترد و شك در آن كه يباور و قيتصد باشد، داشته باور و كند قيتصد
 شانيپر و لرزان و باشد مطمئن و ثابت كه يباور و قيتصد ،نيابد راه

 و متزلزل آن باره در خرد و دل و ،دنابين راه بدان ها وسوسه و نگردد،
 سرچشمه اهللا از آن راه در جان و مال با جهاد كه يمانيا آن. نشود نگران

  . رديبگ
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 كند، دايپ نانياطم بدان و بچشد را مانيا نيا ينيريش  يوقت قلب انسان

 در مانيا قتيحق كردن ادهيپ يبرا حتما ماندگارگردد، و ثابت آن بر و
 راه در و ستد،يا يم تالش به و خيزد يبرم محوطه جان و دل خود از خارج

آري مؤمن  .ندينش ينم يپا از اي لحظه ، يواقع يزندگ در آن كردن ادهيپ
 جهان به را اوست لد در مانيا از كه را يبائيز ينيب جهان آنواقعي 

  .دارد و ساير بشريت عرضه مي تيواقع

�mW�X�Y�Z�[�\�]��^�_�`�a�b��
c�d��e�f��g�h�l ]2: األنفال[  

ياد   چون  هستند كه  كساني  همان«  كامل »مؤمنان  كه  نيست  جز اين«

از اهللا در   و بيم  ترس  آمدن پديد: يعني »بترسد  آيد، دلهايشان ميان   اهللا به
  كامل  مؤمنان »و«.  است  مؤمنان  ، از نشانه هايپروردگار يكتاياد  م هنگا
  شود، بر ايمانشان  خوانده اهللا بر آنان   آيات  چون«  هستند كه  كساني  همان

  بر پروردگار خود توكل«  هستند كه  كساني  همان  كامل  مؤمنان» بيفزايد و

رو،   ، از همين اوست كار به   نسپرد بر اهللا  توكل.  بر ديگري  نه »كنند مي
  .»است  ايمان  ، همه بر اهللا عزوجل  توكل«: است  فرموده �جبير سعيدبن

�mi�j�k�l�m��n�o�p�q�r�
ts�u�v�w��x�y�z�{�|�l ]4-3: األنفال[  
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ي م انفاق م،اي داده شانيا به آنچه از و ي دارندم پا بر نماز كه آنان«
 از پروردگارشان نزد آنها. هستند مؤمن يراست به يكسان نيچن .كنند

  .»برخوردارند فراوان و كين يروز و آمرزش و باال يدرجات
 اهللا از  بيم  چون ؛ قلب  اعمال  ميان  كه هستند  مؤمناني  همان  آنان: يعني

 و نماز  چون اندامها؛ و اعضا  اعمال  ميان و  توكل و  اخالص ، عزوجل 
 و  كرامت و خير  مقامات و  منازل ، گروه  اين  براي .كنند مي  جمع  زكات
  اعمال و  ايمان  حسب  به منزلها  اين از  بعضي  كه ، بهشت در  است  شرفي
  . است برتر ديگر  بعضي از خود  صاحبان  صالح

  :خالصه اينكه مؤمنان كساني هستند كه
  . افتند لرزه به خوف و بتيه از ديآ انيم در اهللا متعال نام چون )1
  . شود استوارتر شانيا نيقي و مانيا ياله احكام و اتيآ دنيشن با )2
  . نيست ياحد بر اهللا متعال به جز آنها ياصل توكل و اعتماد )3
 برپا را نماز وجود تمام با دهآور فرود يبندگ سر او شگاهيپ در )4

  . دارند يم
 ناننديا و كنند يم صرف متعال اهللا راه در را خود يهست و ييدارا )5

 مراتب و مقامات به كه شاننديا و راسخ و ادقص كامل، مؤمنان
 .گردند يم نايل ياله قرب بزرگ

�m²�³�´�µ��¶��¸�¹�º�»�¼�½�¿¾�À�
Á�Â�Ã��Ä�l )16: الحجرات(  
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داري خويش آگاه سازيد، حال آنكه  خواهيد اهللا را از دين آيا مي: بگو«

  .»ز داناستداند؟ و اهللا، به همه چي ها و زمين است، مي اهللا آنچه را در آسمان

مصلحتاً مسلمان  نشين باديه اي از اعراب طوريكه قبالً ذكر گرديد عده
آنها هنگامي فاش گرديد  و حقيقت دروني شده بودند و اين كيفيت باطني

هاي گوناگون خود را مطرح ميكردند و  خواستهآمده  �كه نزد پيامبر
ن خود بر كه گويا با اسالم آورد كردند، مطالبه مي حق خود را آنچنان
  !منت گذاشتند �پيامبر

بيان كرده اند كه يكبار در زمان قحطي آنها به  �حضرت ابن عباس
و چند  ،طلب كمك مالي مي كردند �مدينه آمدند در حاليكه از پيامبر

گيري مسلمان شديم و  درما بدون جنگ و  :گفتند �بار به رسول اهللا
آنها اين بود كه نجنگيدن  منظور ،مثل فالن و فالن قبائل با شما نجنگيديم

و  بايد ارج نهاده شود، و اسالم آوردن آنها منتي است كه �آنها با پيامبر
  .مؤمنان بايد عوض آنرا بدهند

�mÅ�Æ�Ç�ÉÈ�Ê�Ë�Ì�Í�ÏÎ�Ð��Ñ��Ò�Ó�Ô�Õ�
Ö�×�ÙØ�Ú�l ]17: الحجرات[  
منت اسالم آوردن : بگو. اند گذارند كه اسالم آورده بر تو منت مي«

صادق باشيد، اهللا بر شما ) در ايمانتان(بلكه اگر . من نگذاريدخويش را بر 
، اگر واقعا راست گذارد كه شما را به ايمان هدايت نموده است منت مي

  .»!گوييد مي

�mÛ�Ü��Ý��Þ�ß�áà�â�ã�ä�å���l )18: الحجرات(   
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دهيد،  و اهللا به آنچه انجام مي. داند ها و زمين را مي شك اهللا، غيب آسمان بي«
  .»ناستبي

دروغ و كتمان  ء،رياخودنمائي و توان در مقابل اهللا متعال از  نميهر گز 
و فريب استفاده كرد زيرا او ذاتي است قادر و توانا و عالم به همة اسرار 

اسرار و پوشيدگي هاي همه امور را ذره  ،قدرت وعظمت خود باكائنات و 
  .داند به ذره مي





  سخن آخر

  !نبرادران و خواهران مسلما
آنچه خدمت شما تقديم شد آياتي چند از قرآن حكيم اين معجزة 

هدايت براي بشريت بود، قرآن كريمي كه  مشعلجاويدان اسالم و 
فرستاد تا به  �كرم خود بر پيامبر محبوبمانو باريتعالي از روي لطف 

وعمل به آن به فالح  پايبندي باگمراهان هدايت شوند و مؤمنان  ؛وسيلة آن
و و بهشتها و سر انجام جنت  و سعادت و خوشبختي در دنيا يو رستگار

  .گردند نايلهاي آن  نعمت

�mr�s�t�u�v��w�x�y�z� ��{�|��}�
~�_��`�l )57: يونس (  

ي بهبودي  راستي پندي از سوي پروردگارتان آمده كه مايه به! اي مردم«
ومنان هاست و هدايت و رحمتي براي م هايي است كه در سينه و درمان بيماري

  .»است

 آنانيكه به قرآن ايمان دارند و آنرا راهنماي زندگي خود قرار داده! آري

��mÚ�Û�Ü :در بارة آنها ميفرمايد �و به آن عمل ميكنند اهللا

Ý�àßÞ�á�â���ã�ä�å�æ��l )28: الرعد(  
بدانيد كه . يابد هايشان با ياد اهللا آرامش مي آنان كه ايمان آوردند و دل «

  .»گيرد اهللا آرام ميها با ياد  دل

  :فرمايد و در جاي ديگر مي
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mO�P�Q�R�S�T�U�V��W�X�Y�Z�

[�\�]�̂��_��l )9: اإلسراء( 

كند و به مومنان  ها هدايت مي گمان اين قرآن به استوارترين راه بي«
  .»دارند) در پيش(دهد كه پاداش بزرگي  نيكوكار نويد مي

�ms�t�u�v�w�x�y�z�{�|��}��~�¡�¢�£���
¤����¥¦�§���¨��©���� �ª���� �«�¬�®�¯�°�±�²�³�´�
µ����¶�̧�¹�º�»�l ]54 – 53: الزمر[  

روي در گناهان به خويشتن ستم  اي بندگان من كه با زياده: بگو«
. آمرزد گمان اهللا، همة گناهان را مي بي. از رحمت اهللا نااميد نباشيد! ايد كرده

به سوي پروردگارتان و  راستي كه او، همان ذات آمرزنده و مهربان است به
روي بياوريد و فرمانبردارش شويد، پيش از آنكه عذاب الهي به سراغتان بيايد 

  .»گاه ياري نشويد و آن

� m¼�½�¾�¿��À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�
Ç���È�É�Ê�Ë��l� ]55: الزمر[� �

و از بهترين دستورهايي كه از سوي پروردگارتان به سوي شما نازل «
به صورت ناگهاني و در حالي  الهيذاب شده، پيروي كنيد؛ پيش از آنكه ع

�.»به شما برسد كه غافليد �
m�Í�Î�Ï��Ð���Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�����Ù�Ú���l�]56: الزمر[� �
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هايي كه در حق اهللا  اي واي و افسوس بر كوتاهي: تا مبادا كسي بگويد«
�.»كنندگان بودم گمان از مسخره كردم و بي �

m�A��B�C��D�E�F�G�H�I��l ]57: الزمر[� �
�.»شدم  طور قطع از پرهيزكاران مي كرد، به اگر اهللا هدايتم مي: بگويد يا« �

m�K�L��M�N�O�P�Q�R�S�T��U�V�l��]58: الزمر[� �
اي كاش برايم بازگشتي : كند، بگويد يا هنگامي كه عذاب را مشاهده مي«

�.»شدم داشت تا از نيكوكاران مي وجود ) به دنيا( �

mX�Y�Z�[�\�]��^�_�`�al ]59: الزمر[  

آري؛ آياتم به تو رسيد و تو تكذيبش كردي و سركشي نمودي و از «
  .»كافران گشتي

بيائيد قبل ازينكه آن روز سخت و هولناك بيايد به سوي قرآن برگرديم 
و مسائل زندگي و خانوادگي و اجتماعي خود را با قوانين قرآن تنظيم 

  .حركت نمائيم �و سنت رسول اهللا نموده و در پرتو قرآن
بر  �اهللا زمانيكه مسلمانان به قرآن عمل نموده اند و به سوي در هر

گشته اند عزت و اقتدار يافته اند، و هر چه از آن دور شده اند خوار و 
ذليل گشته اند، امروز بجاي اينكه قرآن را در دست گرفته و به آن عمل 

ه قرآن اينك م، به جاييا نهادهها  طاقچهها پيچيده و در  پارچهنمائيم آنرا در 
را برنامة زندگي خود قرار دهيم آنرا به گورستان ها برده براي مردگان 

  !ميخوانيم
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 �در بارة اخالق رسول اهللا �عايشه صديقه أم المؤمنيناز 
  .اخالق رسول اكرم قرآن بود: ايشان جواب دادند: پرسيدند

در آغوش تعليم وتربيت پيامبر بزرگ اسالم و در مكتب و ! آري 
حكيم چنان نسلي تربيت گرديد كه به نيكوترين صفات و  مدرسة قرآن

بهترين اخالق متصف بودند، و از اخالق پست و عادات زشت و صفات 
 بهبد رهائي جستند، وتوانستند در مدت زمان اندكي اين دين بر حق را 

  .اقصي نقاط عالم برسانند
  
  
  
  
  



  ����رسول اهللاخالق نيكوي 

پيك توحيد و رسول خالق نيكوي ا و اي ازصفات و در پايان گزيده
اميد است بتوانيم  ؛داريم مي تان بيانبرايرا  �محمدحضرت هدايت؛ 

  .باشيم �پيروان واقعي قرآن حكيم و سنت پيامبر بزرگ اسالم
  :�اهللاچه زيبا سروده است سعدي شيرين سخن در وصف رسول 

و خوش گفتار بودند، درشتخو و بي مروت  رفتار خوش� رسول اهللا
امير  .را قبول ميكردندبخود و نه اهانت  ،به كسي اهانت نمي كردند ،نبودند

از بد  ايشان: دفرمودن �در بارة پيامبر �علي ابن ابي طالب المؤمنين

  دــــ ال محمـــ اند از جمــماه فروم
  تقدر فلك را كمـال و منزلتـي نيسـ   

  ي ديدار هـر كسـي بـه قيامـت     وعده
  آدم و نوح و خليل وموسـي وعيسـي  

  ي گيتي مجال همت او نيسـت  عرصه
  وآنهمه پيرايـه بسـته جنـت فـردوس    
  همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتـد 

  ابـد شمس و قمـر در زمـين حشـر نت   
  شــايد اگــر آفتــاب و مــاه نتابنــد    
  چشم مرا تا به خواب ديـد جمـالش  

  وانيسعدي اگـر عاشـقي كنـي و جـ    
 

  دـــــ سرو نباشد بـه اعتـدال محم   
  دــــــ در نظر قدر بـا كمـال محم  

  ي اسـري شـب وصـال محمـد     ليله

ــد   ــالل محم ــوع در ظ ــده مجم   آم
ــد   ــال محم ــر مج ــت نگ   روز قيام
  بو كـه قبـولش كنـد بـالل محمـد     
  تــا بدهــد بوســه بــر نعــال محمــد
ــد    ــال محم ــر جم ــد مگ ــور نتاب   ن
  پيش دو ابروي چون هالل محمـد 

  ز خيـال محمـد  گيـرد ا  خواب نمي
  عشق محمد بس است و آل محمد
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 .شد در بازارها صداي شان بلند نمي ،عفتي خيلي به دور بودند بيگوئي 

مجلس  ،نمودند بلكه عفو و گذشت مي .دادند بدي را با بدي پاسخ نمي
صداها در  .حيا و عفت و امانت بود ،ايشان سراسر حكمت و بردباري

وي آبر ،گرفت كسي مورد بحث قرار نمي شد عيبِ حضورش بلند نمي
رادر و بگشت و همه با هم  هاي ضعف افشا نمي نكته ،شد كسي ريخته نمي

  .برابر بودند
هيچگاه  �رسول اهللا: فرمايد در ادامه مي �علي اميرالمؤمنين

و  ،كردند يعيب كسي را آشكار نم ،دادند و دشنام نمي ،زدند فرياد نمي
  .بخيل و تنگدل نبودند

 جدال و ستيز، تكبر، و كارهاي ؛نمودند مياز سه چيز به شدت پرهيز 
حد بگذرد  كردند، مگر اينكه از نميمعني، سخن كسي را قطع  بيپوچ و 

هاي  خواستند، دعوت انسان يا از مجلس برمي ،كردند آنگاه يا او را منع مي
، بيماران را در اقصي گفتند استجابت ميآزاد، برده و كنيز و مسكين را 

پذيرفتند، هيچگاه در  ميكننده را  معذرتكردند، عذرِ  مينقاط شهر عيادت 
مبادا  تارا دراز كنند  خود مجلس اصحابشان ديده نشده پاهاي مبارك

شنيدند نماز را  ميموجب ناراحتي كسي گردد، اگر صداي گرية كودكي را 
ايستم دلم  ميهنگامي كه به نماز : فرمودند ميكردند، و  مختصر مي

رسد لذا نماز  مياي بگوشم  بچهاي گرية خواهد آنرا طوالني كنم اما صد مي
  .م تا مادرش احساس ناراحتي و مشكل نكندكن ميرا مختصر 
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هيچ يكي از شما خبري از باب  فرمودند ميهميشه به اصحابشان 
خواهم در حالي به سوي شما بيايم كه  خبرچيني برايم نياورد زيرا من مي

  .دلم خالي از كدورت باشد
در خانه  �رسول اهللا: پرسيدند �صديقهاز ام المؤمنين عايشة 

در خانه مشغول كار بودند،  ايشان: بردند، فرمودند ميچگونه به سر 
هاي  كاردوشيدند، و  ميكردند، گوسفندشان را  هاي شان را تميز مي لباس

رسيد براي نماز تشريف  ميدادند، و هر گاه وقت نماز فرا  خود را انجام مي
  .بردند مي

از  �رسول اكرم: فرمايد مي �منين عايشةالمؤ ام همچنين
  .ترين اشخاص بودند گراميترين و  مهربان

بر  �ام كه از رسول اهللا من هيچ كسي را نديده: فرمايد مي �انس
  .تر باشد شان مهربان خانوادةافراد 

 �كه پيامبر: فرمايد مي �و همچنين ام المؤمنين عايشة صديقه
و من  ،ا خانوادة خود خوب باشدبهترين شما كسي است كه ب: فرمودند

  .بهترين شما نسبت به خانواده ام هستم
از هيچ غذايي عيب  �رسول اكرم: فرمايد مي �ابوهريرهو 

پسنديدند  خوردند و اگر نمي داشتند مي ميگرفتند، چنانچه آنرا دوست  نمي
  .كردند تركش مي

خدمت  �رسول اهللا بهمن مدت ده سال : فرمايد مي �انس و
 :از روي ناراحتي بر من اُف هم نگفتند، هيچگاه نفرمودند ايشان كردم و

دي، اصحابشان هنگامي ايشان را چرا چنين كردي و چرا چنان نكر
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 .دانستند اين عمل را دوست ندارند شدند، چون مي ديدند بلند نمي مي

در  اي كه مسيحيان به گونهدر وصف من : فرمودند مي �آنحضرت
مبالغه نكنيد البته من  روي و ، زيادهلغه كردندوصف عيسي ابن مريم مبا

  .اهللا و رسول او يك بنده هستم پس بگوئيد بندة
كسي را  �من مانند رسول اهللا: دفرماي مي �عبداهللا ابن حارث

خنديدند كه  مينديدم كه هميشه تبسم بر لبانش باشد، گاهي چنان 
عيادت  بيماران را �رسول اهللا. شد شان ظاهر مي مباركدندانهاي 

كردند، با  يافتند، دعوت برده را قبول مي كردند و بر جنازه حضور مي مي
كردند كه بر او ناگوار آيد هديه را قبول  كس برخوردي نمي هيچ
  .دادند فرمودند و عوض آنرا مي مي

آن پيروي نمائيم  �پس بيائيد در همه شؤون زندگي از رسول اكرم
   .ستقرآن كريم به ما امر نموده ا چنانكه

�m^�_�a`�b��c�d��e�f�g��ih�j�k�l���l ]31: آل عمران[  

اگر اهللا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا اهللا شما را دوست : بگو «
  .»ي مهربان استو اهللا، آمرزنده. بدارد و گناهانتان را ببخشد

  ..!مسلمان ادرربخواهر و  يپس ا

�mA�B�C�D�E�F�G�H�l ]8: التحريم [  
  .»ي خالصي نماييد به سوي اهللا توبه! ناناي مؤم «

بياييد درگه رحمت الهي را با اشك ندامت بزنيم، او بخشاينده مهرباني 
  :راند است كه كسي را از درگه خود نااميد نمي
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  تي باز آـــباز آ باز آ هر آنكه هس
  

  گر كافر و گبر و بت پرستي باز آ
  

  اين درگه ما درگه نوميدي نيست
  

  ي باز آـتوبه شكستصد بار اگر 
  

 خواهيم از ذات اقدس تو ميهمه بندگان محتاج درگاه توييم  ما! بارالها
ما را به راه راست هدايت فرمايي و راه حق و حقيقت را به ما نشان دهي، 

  .تا بندگان مطيع و فرمان بردار تو باشيم
منان قلبهاي ما را مملو از نور ايمان و يقين بگردان تا به مؤ! پروردگارا

قرآن و به سنت پيامبر  ما توفيق ده تا به به م، وو مسلمانان محبت ورزي
  .پايبند گرديم �بزرگت

قلبهاي مسلمانان را با ايمان و اخوت و برادري و ! قادر توانا يا! بارالها
  .فرمامحبت مزين گردان و به جمع پراكندة آنها وحدت و پيروزي نصيب 

تا مؤمنان  مان ده يان، و توفيقرا بنمابما راه حق و حقيقت ! پروردگارا
  .تو را دوست بداريم و با منكران و كافران تو دشمن باشيم

كوشد  و فساد مسلمانان مي ندگي و ذلتكبراي پراهر آنكه ! پروردگارا
  .ياننابودش گردان و به آنها عجايب قدرت خود را بنما

در اقصي  »ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا«به اميد روزيكه پرچم  
از هر گوشة دنيا به گوش  به اهتزاز در آيد و گلبانگ اهللا اكبرنقاط عالم 

  !رسد
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