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مؤلفان:  
- دكتور شير علي ظريفي

- دكتور عنايت اهللا خليل هدف
- محمد محق

               
ایدیت علمی

-  دكتور عبدالصبور فخرى
- دكتور فضل الهادى وزين

- رقيب اهللا ابراهيمى

ایدیت زبانی
- عبدالحميد عاطف

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی:

-  دكتور شير على ظريفى

-  سعيد الرحمن حامد

إشراف:
- دكتور شير على ظريفى رئيس پروژه انكشاف نصاب تعليمى.
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سرود ملی

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پښتــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، ګوجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ځلي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیام وزیر معارف

الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

نصاب تعليمي معارف اساس نظام تعليم و تربيه را تشكيل داده و در رشد و توسعة علمى، فكرى و سلوكى 

نسلهاى امروز و فرداى كشور نقش بنيادى و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعليمى با گذشت زمان و تحول و پيشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، مطابق با نيازهاى جامعه، بايد 

هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شيوه و روش عرضة معلومات، تطور و انكشاف نمايد.

تعليمات  نصاب  مى باشد،  بهبود  و  نظر  تجديد  براى  توجه جدى  مورد  تعليمى كه  نصاب  از عرصه هاى  يكى 

اسالمى است؛ زيرا از يك جانب، فارغان مدارس دينى به حيث پيشوايان معنوى جامعه، بايد محور تالشهاى 

معارف قرار گيرند و از سوى ديگر نصاب تعليمات اسالمى شامل عقايد، احكام و هدايات دين مبين اسالم 

است كه به حيث نظام و قانون مكمل، تمام ابعاد زندگى انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرين پيام خالق و 

پروردگار جهان تا روز قيامت، رسالت رهنمايى و هدايت بشريت را انجام مى دهد. 

علماى امت اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات و معارف اسالمى 

مخصوصاً انكشاف تدريجى نصاب تعليمى مراكز و مؤسسات علمى جهان اسالم، ايفاء كرده اند.

مطالعة دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد كه نصاب تعليمى مدارس و 

مراكز علمى ما، همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احكام ثابت و پا بر جاى دين اسالم، كه براى 

همة انسانها در همة زمانها و مكانها مى باشد، توسعه يافته است.

كشور عزيز ما افغانستان با سابقة درخشان علمى، روزگارى مهد علم و دانش و جايگاه بزرگترين مراكز علمى 

عصر بوده و در شكل گيرى تمدن بزرگ اسالمى نقش عظيمى داشته است، وجود هزاران دانشمند و عالم در 

عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقايد، تفسير، حديث، فقه، اصول فقه و غيره، 

گواه واضح آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد بيدارى اسالمى در عصر حاضر، تعليمات اسالمى در كشور ما شاهد تحول كمى و كيفى بوده و 

اطفال و جوانان كشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراكز تعليمات اسالمى رو مى آورند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش، در مطابقت با احكام قانون 

اساسى كشور، به منظور رشد و توسعة كمى و كيفى تعليمات اسالمى و از جمله نصاب آن، اقدامات قابل توجه 

نموده است.

درين راستا وزارت معارف با دعوت از علماء، استادان و متخصصين باتجربه و قابل اعتماد كشور، به بهبود و 

انكشاف نصاب تعليمى پرداخته و كتابهاى رايج مدارس تعليمات اسالمى را با شرح و توضيح متون، جا بجا 

ساختن فعاليتها، ارزيابى و تمرينها با معيارهاى كتب درسى عيار ساخت.

بيشتر  چه  هر  انكشاف  و  بهبود  در  معارف،  وزارت  متخصصان  و  علماء  تمجيد  قابل  تالشهاى  اين  اميدوارم 

تعليمات اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شده وسبب كسب رضاى خداوند متعال قرار گيرد.

وباهللا التوفيق

دکتور محمد میرویس بلخی
وزير معارف
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پیشگفتار
معلمان محترم و شاگردان گرامى!

علماى اسالم، تعليمات وآموزه هاى دين را به سه بخش: عقايد، احكام و اخالق تقسيم نموده 

اند، علم عقايد باورها را در مورد خالق – جل جالله – و مخلوق راست مى سازد، علم احكام 

به سوى كمال  را  انسانها  معنوى  اخالق صفات  استقامت مى بخشد وعلم  را  و گفتار  كردار 

راهنمايى مى كند. 

از آنجاييكه علم اخالق با اوصاف معنوى افراد جامعة بشرى سروكار دارد، از ايجاد توانايى هاى 

معنوى مطلوب و محو كردن اخالق سوء بحث مى كند، پس پيشرفت مادى و رفاه اجتماعى 

جوامع بشرى تا حد زيادى به كيفيت ارزشهاى اخالقى در افراد آن ارتباط دارد. 

و چون معيار مؤثريت وقابليت فرد در گرو خصلتهاى معنوى وى مى باشد؛ ازينرو، اخالق خوب 

از ديدگاه اسالم معيار نيكى وارزش انسان شمرده شده است پيامبر اسالم� فرموده است: 

)إن خياركم أحاسنكم أخالقا( بدون شك، بهترين شما، خوش اخالق ترين شما است.

پس اين نياز مبرم ماست تا فضايل و ارزشهاى اخالقى در جامعه ترويج و انكشاف يابد و با 

فراگرفتن هدايات قرآن و سنت و سيرت پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وسلم و اطالع از عملكرد 

و اقوال علماء و پيشوايان اسالم، دانش آموزان مدارس دينى با علم اخالق مزين گردند، خود 

به آن عمل نمايند و اين مشعل فروزان را به هر كنج و كنار وهر خانواده برسانند، تا آنكه به 

زخمها و رنجهاى فراوان فردى و خانوادگى جامعة ما التيام بخشيده شود.

معارف  وزارت  تعليمى  نصاب  انكشاف  رياست  اخالق،  مهم  ارزش  و  جايگاه  اين  بر  بنا 

جمهورى اسالمى افغانستان، در بخش نصاب مدارس دينى، مضمون اخالق را در دو صنف 

اخالق  عمدة  موضوعات  تا  ساخته  عيار  طورى  آنرا  ومفردات  نموده  مقرر  وهشتم(  )هفتم 

اسالمى را با در نظر داشت اولويتها و تسلسل منطقى وسطح استعداد وتوانايى هاى شاگردان 

در بر گيرد. در عين حال تأليف كتابهاى اخالق با روش ساده و مؤثر صورت گرفته تا به توفيق 

خداوند> خواندن اين كتابها نه تنها براى شاگردان مدارس دينى؛ بلكه براى هر خواننده سود 

مند و قابل عمل واقع گردد و درشخصيت وظرفيت وى دگرگونى مثبت ايجاد نمايد.                                    
وما ذلك على اهللا بعزيز.
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درس يكم

شناخت اخالق

اخالق چه را مى گويند؟ آيا اخالق خوب و اخالق بد وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه ميان 
هر دو فرق نماييم؟ دين مقدس اسالم اخالق را چگونه مى بيند؟

در دين مقدس اسالم سه قسم رهنمود وجود دارد كه عبارت اند از عقايد، احكام واخالق. 
عقايد باور هاى انسان را درست مى سازد، احكام كردار هاى انسان را تنظيم مى كند واخالق از 

طبيعت وسلوک خوب وبد انسان بحث مى كند.

تعريف اخالق
اخالق كلمة عربى است كه به خوى، رويه وطبيعت اطالق مى شود. مفرد آن )ُخلق( است. 
ُخلق )به ضم خا( از حالت باطنى انسان تعبير مى كند وَخلق )به فتح خا وسكون الم( به 

درست بودن شكل ظاهرى انسان داللت دارد.
اشاره  آن  تعريف  به يک  اينجا  در  ما  كه  گرفته  زيادى صورت  تعريف هاى  اخالق،  براى 

مى نماييم:
اخالق صفت فطرى وكسبى مستقر در نفس است كه داراى آثار و نتايج  پسنديده ويا نا پسند 

در سلوک انسان بوده باشد.

اخالق خوب و اخالق بد
هرگاه خوى وطبيعت كسى چنين باشد كه از وى افعال خوب صادر شود، آن را اخالق خوب 

مى گويند و اگر از كسى اعمال وتصرفات  بد صادر گردد، آن را اخالق بد مى نامند.
نيكى وهمكارى با ديگران، برخورد خوب با همسايگان، مهمان نوازى، سالم گفتن، عيادت 
بيماران، حاضر شدن به جنازة مسلمان، احترام به بزرگان، ترحم وشفقت به خورد ساالن، 

راستگويى، سخاوت، عفو وبخشش واين قبيل چيزها از جملة اخالق نيک مى باشند. 
اما دروغگويى، بخل ورزيدن، تجاوز به حقوق ديگران، فريب ونيرنگ، سخن چينى، قطع صلة 
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رحم، بد زبانى، حسد ورزيدن، تكبر نمودن وامثال آن از جملة اخالق بد بشمار مى رود.
از البالى آنچه گفته شد چنين نتيجه مى گيريم كه اخالق نيک زيور انسان است؛ در دنيا 
خوشحالى ودر آخرت كاميابى بار مى آورد. در مقابل آن، اخالق بد رنجى است كه هميشه 

صاحب خود را تكليف وعذاب داده وسبب مشكالت براى ديگران نيز مى گردد.

فعاليت

شاگردان پنج نمونة اخالق خوب وبد را نام بگيرند.

خالصه:
�tاخالق يكى از رهنمود هاى سه گانة )عقايد، اخالق، احكام( دين اسالم است.

�tاخالق تنظيم كنندة سلوک وتعبير حالت ظاهرى وباطنى انسان است.
�tاخالق خوب زيور انسان واخالق بد سبب رنج و عذاب دايمى انسان مى باشد.

ارزيابى
1. معناى كلمة اخالق را توضيح دهيد.

2. فرق ميان َخلق )به فتح خا( وُخلق )به ضم خا( چيست؟
3. اخالق را تعريف نماييد؟

4. اخالق خوب وبد با چه چيزهايى شناخته مى شود؟
5. چند نمونه از اخالق خوب و اخالق بد را نام بگيريد؟

6. اخالق خوب واخالق بد در زندگى انسان چه تأثير دارند؟

كار خانه گى

در بارة اخالق خوب يک مقاله بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.
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درس دوم

چرا اخالق مى آموزيم؟

وقتى يک انسان عاقل وخردمند، به انجام كارى اقدام مى نمايد، در نخستين وهله، اين 

سوال در ذهنش خطور مى كند كه: چرا بايد اين كار را انجام دهد؟ وبرايش چه فوايدى 

در پى دارد؟ 

حاال  كه ما مى خواهيم علم اخالق را بياموزيم، با اين سوالها مواجه مى شويم كه چرا 

بايد علم اخالق را بياموزيم؟ دانستن و آراستن بر آن در زنده گى دنيوى و اخروى ما چه 

نفعى در پى خواهد داشت؟

ارايه گردد و در مورد اهداف   از خالل اين درس سعى مى شود به اين سؤالها پاسخ 

آموختن اخالق اطالع حاصل شود.

اهداف آموزش اخالق

اهداف آموزش اخالق را در نكات ذيل خالصه مى نماييم: 

1. اخالق نيكو هدف وغايت بعثت پيامبر� است

 نخستين هدف ما از مطالعه وآموزش اخالق، آن است كه اخالق نيكو در جامعه ترويج 

يابد؛ زيرا كه نشر اخالق نيكو و برچيدن بساط اخالق زشت، هدف وغايت بعثت پيامبر 

�ß½åe> ß³ßº� ß¼ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC% :بزرگ اسالم� مى باشد. چنانچه آن حضرت خود فرموده است

�$-%$ å±ßØ á]ßÙ=
ترجمه: يقيناً من، جهت تكميل نمودن بناى اخالق نيكو مبعوث شده ام. 

رابطه ميان بعثت پيامبر و اخالق چيست؟ از اين حديث شريف، چنين بر مى آيد كه 

هدف بعثت پيامبر اسالم كمال و استوارى برترى هاى اخالقى بوده است. به تأييد اين 

1 - السنن الكبرى للبيهقي.
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�âÍßá�ße� ç×åC� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆy�:مطلب خداوند> پيامبرش را مخاطب قرار داده فرموده است

¶�wß�åß�>ß£á·å]األنبياء : 107[ 
ترجمه: و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم. 

� æ°à· à]�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆy:در جاى ديگرى از قرآن كريم اخالق ايشان را ستوده فرموده است

wæ¼É ]القلم: 4[  å� ß¢
ترجمه: و تو داراى اخالقى بزرگ هستى. 

نگاه كنيد، در جامعه اى كه غش وخيانت، خدعه وفريب، ضايع كردن امانت، فحشاء 

ومنكر وامثال آن وجود داشته باشد، چنين جامعه اى را از رحمت خالى مى بينيم و 

همچنان خانواده اى كه در ميان افراد آن بدبينى وكراهيت وحسد و جنجال موجود 

باشد از رحمت محروم است. و پيامبر�  براى اين آمد تا بساط عادات زشت را از ميان 

جوامع انسانى بر چيند و به عوض آن عادات نيكو را ترويج كند، پس در چنين حالى 

مى توان رابطه ميان حديث وآيت فوق را به خوبى درک نمود.  

2. از بين بردن جدايى ميان اخالق و عبادات 

يكى از اهداف اخالق آن است كه جدايى و بيگانگى اخالق و عبادات كه دو ركن مهم 

خودسازى است برداشته، كه انسان عابد بدون داشتن اخالق اسالمى و درست كامل 

است:  فرموده  اكرم�  پيامبر  است.  ناقص  عبادت  بدون  اخالق  كه  همچنان  نبوده، 

 .$>â̄ à· à]� á¼ àÃà¿ ßj áU?�â>¾>ßá�C�ß á�å¿åºÖ à»[á¶=� à̧ ß»á²ß?%
ترجمه: كامل ترين مؤمنان از جهت ايمان كسى است كه داراى خلق نيكو باشد. 

اسالم با جدايى اخالق و عبادت مخالف است؛ زيرا كه اسالم به سان يک جسم كامل 

بوده و تجزيه پذير نيست. آنانى كه با عبادت و نماز خود مردم را به شگفتى و اعجاب 

وا ميدارند و در ميدان اخالق بدترين رفتار را با مردم نشان مى دهند، در واقع اسالم را 

درست نفهميده اند و در درک روح اين دين سخت به خطا رفته اند. هدف اسالم آن 

است تا انسانهايى بسازد كه از اخالق نيكو و رفتار واال در كنار عبادت خاشعانه برخوردار 

باشند. به خاطر همين مطلب است كه پيامبر بزرگ اسالم، انسانهايى را كه اخالق نيكو 

نداشته و با همسايگان خود خوش رفتار نيستند از نعمت ايمان محروم مى داند. چنانچه 
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�Ëådç¶=�6 ß¹>ß®�å�=� ß¹Ç àiße�>ßÈ� áÀßºß�6 ß̧ Éå®� àÀåºáÖàÈ�ß×�åç�=ßÆ� àÀåºáÖàÈ�ß×�åç�=ßÆ� àÀåºáÖàÈ�ß×�åç�=ßÆ% :فرموده است

 *$-%$àÄß̄Ñ=ßÇßE�àÅ àe> ßQ� àÀßºá@ßÈ�ß×
ترجمه: به خدا سوگند كه ايماندار نمى شود، به خداسوگند كه ايماندار نمى شود، به خدا 

سوگند كه ايماندار نمى شود، گفته شد: كى اى رسول خدا! فرمود: كسى كه همسايه او 

از آزار هايش در امان نباشد. 

3. عملي كردن مبادى اخالقى

قبل از همه مبادى اخالق را بيان مى نماييم: 

يكى ديگر از اهداف آموزش اخالق، آن است كه مبادي اخالقى  را بياموزيم تا آن را 

در زنده گى شخصى، خانواده گى و اجتماعى خويش تطبيق نماييم و از جملة مردمى 

نباشيم كه صرف حرف مى زنند و شعار مى دهند ولى گفته هاى آنان در زنده گى شان 

جامة عمل نمى پوشد. يكى از علماى اسالم گفته است: »هر اندازه كه دل تان مى خواهد 

علم فرا گيريد و به آموزه هاى خود بيفزاييد، اشكالى ندارد؛ ولى اين نكته را به ياد داشته 

باشيد كه شما به خاطر آموزش تان پاداش نمى گيريد بلكه آن گاه پاداش مى گيريد كه 

�ßå��=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈy :به آنچه مى آموزيد عمل نماييد«. خداوند متعال فرموده است

w*�]سوره صف: 3-2[.  ßÁÇà·ß£á«ßI� ß×�>ßº�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?�åç�=�ßbá¿ å¢�>âJá̄ ßº�ßà�ß²� ßÁÇà·ß£á«ßI� ß×�>ßº� ßÁÇà¶Ç à̄ßI
ترجمه:» اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چرا چيزى مى گوييد كه انجام نمى دهيد؛  نزد 

خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد« 

4. عدم ايجاد شك و ترديد در مردم

يكى از اهداف آموزش اخالق اين است كه مردم را در شک و ترديد قرار ندهيم، با اين 

توضيح كه: اسالم دين عمل و رفتار است، چنانچه خداوند> در سورة مباركة صف 

ميفرمايد: �yلَِم تَُقولُوَن َما َال تَْفَعُلوَنw]الصف: 2[ 

ترجمه: چيزى را كه مورد عمل قرار نمى دهيد چرا ميگوييد؟ بر اين اساس آموزه هاى 

دينى در تمام عرصه ها عمل را مى طلبد، به خصوص آنهايى كه داعية دين دارى ايشان 

1-  بخارى حديث6016
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بيش از همه است. اگر چنانچه گفتار آنان را كردار شان مورد تأييد قرار ندهد، بقيه 

مردم در ترديد مى افتند. 

ارزيابى:

1. براى اين كه آموزش اخالق هدف بعثت پيامبر�  بوده است، دليل بياوريد. 

2. چگونه اسالم مشكل جدايى ميان اخالق وعبادات را معالجه مى نمايد؟ 

3. آيا اخالق اسالمى فقط براى شناخت ودانستن آن است يا براى عملى كردن وتطبيق 

آن نيز؟ در اين مورد از قرآن كريم دليل بياوريد. 

4. چگونه انسان مى تواند با التزام خود به شعاير تعبدى باعث فتنه و شک در ديگران نشود؟ 

كار خانه گى

با  در صنف  را  آن  و  نماييد  داشت  ياد  كتابچة خود  در  را  اخالقى  فضايل  از  شمارى 

شاگردان ديگر مورد بحث قرار دهيد.
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درس سوم

اركان اخالق

آيا اخالق و آداب اسالمى با آداب و اخالق در اديان ديگر و مدنيتهاى وضعى يكسان 

با  اين درس  در  است؟  اسالم چگونه  در  اخالق  اركان  و  پايه ها  دارد؟  فرق  يا  و  است 

اساسات و اركان اخالق اسالمى آشنا مى شويم.

پايه هاى اخالق در اسالم

آداب و اخالق در دين مقدس اسالم بر چهار پايه استوار است كه اخالق وآداب يک 

مسلمان از اين چهار اصل سر چشمه مى گيرد و فرد مسلمان سلوک خود را بر اساس 

آن عيار مى سازد:

اساس اعتقادى و ايمانى: دين مقدس اسالم عقيده و ايمان را اولين تهداب و اساس 

نشأت  آن  از  مسلمان  فرد  يک  ظاهرى  و  معنوى  رفتارهاى  همه  كه  مى داند  اخالق 

مى كند؛ به اين معنى كه اخالق مسلمان جزء عقيده و ايمان مسلمان است. "عقيده 

بدون اخالق مانند درختى است كه سايه و ميوه نداشته باشد، و اخالق بدون عقيده 

مانند ساية يک موجود بى ثبات است". پس عقيده و ايمان در توجيه و رهبرى اخالق 

مسلمان تأثير اساسى دارد.

فعاليت

رهبرى  و  توجيه  در  وايمان  عقيده  نقش  پيرامون  محترم  معلم  رهنمايى  با  شاگردان 

اخالق گفتگو و ابراز نظر نمايند.

اساس علمى: علم ركن و تهداب دومى آداب و اخالق اسالمى را تشكيل مى دهد؛ زيرا 

كه علم همرديف ايمان است و هيچوقت با ارزشهاى اخالقى صحيح تناقض ندارد. از 
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جانب ديگر هرگاه علم و تكنالوژى توسط ارزشهاى اخالقى توجيه نگردد، بسا اوقات 

به ضرر بشريت تمام مى شود. اگر ما به علوم مختلف از قبيل علم طب، كيميا، فيزيک، 

اقتصاد، سياست و غيره  نظر نماييم مى بينيم كه هر يكى از اين علوم به اصول و مبادى 

اخالقى ضرورت دارند و بدون مراعات ارزشهاى اخالقى هيچ يكى از اين علوم نميتوانند 

براى انسان خدمت واقعى نمايند.

فعاليت

مورد  اين  در  ميتوانيد  آيا  ميگردد؟  تباهى  اخالق سبب  بدون  وتكنالوژى  علم  چگونه 

مثالى بياوريد.

اساس مكافات و مجازات:

 دين مقدس اسالم ارزشهاى اخالقى را بى فائده نميداند؛ بلكه براى انسان داراى اخالق 

نيكو در دنيا پاداش، و در آخرت اجر و ثواب قايل ميشود. چنانچه پيامبر� مى فرمايد: 

"در روز قيامت هيچ چيزى سنگين تر از اخالق نيكو در ترازوى اعمال مؤمن نيست".  
و در مقابل براى انسان فاقد ارزشهاى اخالقى هم در دنيا و هم در آخرت مجازات مقرر 

نموده است؛ زيرا كه اسالم  خوبى و بدى، پاكى و پليدى را يكسان نميداند؛ چنانچه 

wàÍßÒëÉ]فصلت: 34[  çj¶=� ß×ßÆ�àÍß¿ ßjßá�=�ËåÇßJ ájßI� ß×ßÆy :خداوند متعال مى فرمايد

ترجمه: هرگز نيكى وبدى يكسان نيست. 

w ]المائدة: 100[  àGëÉ çì¶=ßÆ� àOÉåFßá�=�ËåÇßJ ájßÈ� ß×� á̧ à®y :همچنان مى فرمايد

ترجمه: بگو )هيچ گاه( نا پاک وپاک مساوى نيستند. 

كه  كسى  يعنى:   $-%$>ç¿åº � ßkÉß·ßª �>ß¿ çn ß¦ � áÀßº% مى فرمايد:  اسالم  گرامى  پيامبر  همچنان 

فريبكارى نمايد از امت ما نيست. 

اساس نفسى و انسانى:

ارزشهاى اخالقى مانند ديگر غرايز انسانى در نهاد هر شخص نهفته است، اما اسالم 

1- روايت مسلم
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تفريط  و  افراط  از  تا  مى كند  هدايت  و  توجيه  معقول  و  مثبت  بطرف  را  غرايز  اين 

جلوگيرى بعمل آيد؛ مثال: خوردن و نوشيدن براى هر انسان يک غريزة حياتى؛ ولى 

در عين حال نحوة خوردن و نوشيدن يک ارزش اخالقى است. حاال اگر غريزة خوردن 

و نوشيدن بصورت معتدل ومعقول اشباع نشود هم به خود انسان و هم به ديگران 

ضرر مى رساند؛ بناًء نظام اخالقى اسالم آداب و مقررات زيادى را در قسمت اشباع و 

توجيه غريزة خوردن و نوشيدن وضع نموده  تا از اثرات منفى آن جلوگيرى شود؛ مثال 

�=ÇàEßf ám=ßÆ�=Çà· à²ßÆy :قرآنكريم در اين مورد از اسراف منع نموده وچنين توجيه مى نمايد

wß�åªåf ]األعراف: 31[  ájàá�=� èGåà�� ß×�àÄç¾åC�=Çàªåf ájàI� ß×ßÆ
يعنى: و )از نعمتهاى الهى( بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد كه يقيناً او )خداوند 

متعال( اسراف گران را دوست نمى دارد.

به همين قسم هرگاه ساير ارزشهاى اخالقى را مورد مطالعه قرار بدهيم، در ميابيم كه 

وضع  معينى  رهنمود هاى  و  توجيهات  ارزشها  اين  از  يكى  هر  براى  اسالمى  تعليمات 

نموده تا در جهت معقول و مفيد رهنمايى و از آن استفاده بعمل آيد و از افراط و تفريط 

و ضررهاى  آن بخود و ديگران اجتناب شود.

خالصه

�tآداب واخالق اسالمى بر چهار اصل و اساس استوار است كه ارزشهاى اخالقى از آن 
سرچشمه مى گيرند.

�tاركان وپايه هاى چهار گانة اخالق اسالمى عبارت اند از: اساس اعتقادى، اساس علمى، 
اساس مكافات ومجازات واساس نفسى و انسانى.

�tآداب واخالق اسالمى با داشتن اين اصول واساسات از اخالق در اديان ومكاتب غير 
اسالمى فرق پيدا مى كند.

ارزيابى

1. اخالق اسالمى از كدام اركان و اساسات سرچشمه مى گيرد؟
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2. در مقابل كسانى كه مى گويند: ما در عصر علم و تكنالوژى زندگى ميكنيم و به اخالق 

ضرورت نيست، چگونه استدالل مى نماييد؟

3. اگرغرايز انسانى بدون ارزشهاى اخالقى اشباع شود چه اثراتى را بار مى آورد؟ چند 

مثال ذكر نماييد.

4. جمالت زير را تكميل نماييد:

الف( عقيده بدون اخالق مانند درخت........................

ب( اخالق بدون عقيده مانند سايه يک جسم................

كار خانه گى

َنا َفلَيَس ِمنَّا« يک مقاله بنويسيد كه از  راجع به مفهوم اخالقى حديث نبوى »َمْن َغشَّ

چهار سطر كمتر نباشد.
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درس چهارم

 انواع اخالق

اخالق به دو دسته تقسيم مي شود، اخالق نيک و پسنديده و اخالق زشت و ناپسند. اين 
تقسيم بندى بنا بر اوصاف ثابت خوب يا بد، كه اخالق به آن ارتباط دارد، مي باشد، از 
همين رو مى توان شخصى را به داشتن اخالق نيک يا بد، توصيف كرد، در بسيارى از 

كتب علم اخالق آن را بنام فضايل ورذايل ياد كرده اند:

اول: اخالق نيك و پسنديده
اخالق نيک عبارت از استعدادهاي معنوي راسخي است كه تمام افعال و سلوک شايستة 
انسان، به سهولت و آساني از آن صادر مى گردد، كه اين روش ها،  موافق با موازين عقلي 
و ديني، و مطابق با آنچه به نام اخالق فاضله ياد مى شود، مي باشد.  اخالق پسنديده، 
به صورت قطع يكي از مباحث علم اخالق به شمار مى رود و به دست آوردن آن، از 
جملة اهداف نهايي در نزد هر انساني است كه، در شاهراه اخالق شايسته گام بر داشته 

است.
دوم: اخالق زشت و ناپسند 

اخالق ناپسند، عبارت از اوصاف بدى است كه به شكل افعال از انسان، صادر مى شوند، 
و اين افعال با معيارهاي  شرع مقدس و عقل سالم تطابق ندارند، و در علم اخالق، به 

نام  رذايل ياد مي شوند.

نمونه هايى از اخالق نيك و بد:

اخالق زشت و ناپسنداخالق شايسته و پسنديده

غرورپيروي از شهوتها صبراحسان

خشم و غضب خود پسنديصداقت وراستگويي استقامت

غفلت وبي خبريخود بيني عفت وپاكدامنياصالح در بين مردم
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اخالق زشت و ناپسنداخالق شايسته و پسنديده

ترس وبزدلي گوش فراگرفتن مخفيانهعفو و گذشتاعتدال و ميانه روي 

تحقير ديگراناستكبارنگهدارى چشم و شرمگاهاعراض از كارهاي بيهوده

حسداسراف انجام كارهاي پسنديدهايثار

خبثفضول بودناكرام و احترام مهمانبشاش بودن

خيانتافترا و بهتاننظافت وپاكيتواضع

غيبتظلم وفسادوفا به عهدحكمت

فسق و فجوربخلشفقت بر خوردانجواب بدي به نيكى

تكبربغض و كينهاحترام به بزرگانرحمت

كذبانجام اعمال زشتاعتدال در گفتار وكردارآرامش روحي

كفران نعمتدشنام دادنسخن نيکسالمت قلب

حق ناپذيرىلقب بد دادنفرو بردن خشمرفتار  نيک

عهد شكنىتجسسشتاب در انجام كارهاي نيکرعايت حقوق همسايه ها

ريا وخود نمايياشاعة اخبار دروغيننيكى با پدر و مادرشكر

تمسخر و استهزالهو ولعبنيكى با استادانمحبت با صحابة كرام

بد گمانىناسزا گفتنعيادت مريضسبقت در سالم دان 

حرص وطمععيبجويىقناعت داشتننيكى با همسر و اوالد

ارزيابى 
1. اخالق به طور عموم به چند نوع تقسيم مى گردد؟ 

2. اخالق نيک را در علم اخالق چه مى نامند؟ 
3. اخالق زشت در علم اخالق چه نام دارد؟ 

4. براى اثبات اخالق نيک از قرآن كريم يک مثال ذكر نماييد. 
5. هدف از بعثت پيامبر� چه بوده است؟ 

6. براى هر يک از اخالق نيک و زشت پنج پنج مثال ذكر كنيد. 



13

درس پنجم

نشانه هاى اخالق نيكو

اخالق نيک نشانة ايمان و از جملة كماالت انسانى است، چگونه انسان ميتواند خويشتن 
را با زيور اخالق عالى مزين بسازد و در ميان مردم محبوبيت كسب نمايد؟ اوصاف و 

مشخصات اخالق نيک كدام است؟ 

چگونه اخالق نيك را بشناسيم؟
اوصاف ومعيارهاى اخالق نيک عموما در محور خير رساندن و نيكى كردن به ديگران 
مى چرخد. از نگاه اسالم كمک به همنوعان و برطرف نمودن مشكل حاجتمندان اجر و 

ثواب عظيم دارد و در پيشگاه خداوند متعال عبادت شمرده مى شود. 
روحية خير خواهى و همكارى با اشخاص محتاج و ضعيف، تعاون و تكافل اجتماعى را 
بار مى آورد ومحبت و صميميت ميان افراد جامعه را تقويت مينمايد و سبب تحكيم 
وحدت ملى و رشد مادى و معنوى جامعة اسالمى ميگردد؛ البته در اين مورد روايات 

زيادى آمده است.  بطور نمونه  ذيال برخى از اين روايات را ذكر مى نماييم: 

.)1($åÄ åjá«ß¿å¶� èGåà��>ßº�åÄÉ å]ßåÙ� çGåà��ÎçJ ßU� á¼ à² àb ßUß?� àÀåºáÖàÈ�×% :پيامبر اسالم� مى فرمايد
براى  بدارد  دوست  آنكه  تا  نمى شود  كامل شمرده  مؤمن  شما  از  يكى  "هيچ  ترجمه: 

برادرش آنچه را كه براى خودش دوست ميدارد".

.)2($ ål>ç¿·å¶� á¼ àÃ à£ß«á¾ß?� ål>ç¿¶=�ãá� ß]% :همچنان در حديث ديگرى آمده است
ترجمه: بهترين مردم كسى است كه به ديگران نفع برساند. 

فعاليت

چگونه مى توانيد به يک  برادر مسلمان تان خير انديش باشيد و به او كمک نماييد؟ هر 

1- متفق عليه.
*H>Ãn¶=�b¿jº�).
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شاگرد اين موضوع را ضمن يک مثال در كتابچة خود بنويسد.
اخالق اسالمى گفتار، كردار و همه جنبه هاى زندگى انسان را شامل مى شود؛ پيشانى 
از نشانه هاى  باز، سخن خوب، صبر و تحمل، خدمت به ديگران وكمک به بيچارگان 

اخالق پسنديده است.

خالصه
اوصاف و نشانه هاى اخالق نيک را چنين خالصه مى توان كرد:

شخص با اخالق انسان با حيا، بى آزار، صالح، راستگو، كم سخن، پرعمل وكم لغزش 
است. انسان نيكوكار، با وقار، صابر، شاكر، راضى، با حكمت، نرم خو و پاک طينت است. 
انسان داراى اخالق نيک لعنت نميكند، دشنام نمى دهد، سخن چينى نمى كند، غيبت 
اخالق  با  انسان  نمى ورزد.  وحسد  بخل  ندارد،  توزى  كينه  نمى كند،  عجله  نمى گويد، 
خوش خو وآسان گير است، بخاطر خدا دوستى ميكند وبخاطر خدا دشمنى مى ورزد، 

براى خدا حلم ميورزد و در راه خدا خشم مى گيرد. اين است اخالق نيكو و پسنديده.

ارزيابى
1. اوصاف ومعيارهاى اخالق نيک را توضيح دهيد؟

2. گرد جواب صحيح خط بكشيد: در دين مقدس اسالم كمک به ديگران: 
 أ. ضرورى نيست.        

 ب. يک وجيبه اخالقى است. 
 ج. براى بدست آوردن منافع مادى است.

3. اگر همسايه به شما ضرر برساند، بر اساس اخالق اسالمى برخورد شما در برابر وى 
چگونه بايد باشد:

 أ. شما هم به او ضرر برسانيد.
 ب. شما با وى نيكى كنيد. 

كار خانه گى

در بارة حقوق همسايه يک مقاله بنويسيد كه از پنج سطر كم نباشد.
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درس ششم

خصوصيت هاى اخالقى

چه وقت يک خوى و عادت را مى توان اخالق ناميد؟ صفات و خصوصيتهاى اخالقى با 
شروط و ويژه گيهايى شناخته مى شود كه در اين درس به برخى از اين خصوصيتها 

اشاره مى نماييم:

خصوصيت اول
وقتى مى توان يک صفت و يا خوى را خلق ويا اخالق ناميد كه با تكرار زياد در طبع 
انسان استقرار يافته و به عادت تبديل گرديده باشد. بنا بران هرگاه شخصى يک يا دو 
بار به كسى كمک ومساعدت نمايد، به او سخى گفته نمى شود تا آنكه اين صفت در وى 

تكرار و آزمايش گرديده و به عادت طبيعى مبدل گردد.

فعاليت

محمد در خانواده اش با اخالق راستگويى شهرت دارد، اما او يک روز پياله را شكستاند، 
بخاطر ترس از پدرش گفت: من پياله را نشكسته ام، آيا وى با گفتن چنين كلمه اى 

انسان دروغگو شناخته مى شود؟ شاگردان توضيح بدهند.

خصوصيت دوم
خصوصيت ديگر اخالقى آن است كه عمل اخالقى به آسانى و بدون تكلف از انسان 
بر كسى رحم  با تكلف و سختى  انسان ظالمى، يک وقت  اگر  بر آن   بنا  صادر شود، 
نمايد، نمى توان وى را انسان مهربان و دلسوز گفت؛ زيرا وى با تكلف از ظلم خود دارى 
نموده، و تا زمانى كه با سهولت و بصورت طبيعى به دلسوزى عادت نورزد، به وى انسان 

مهربان گفته نمى شود.
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خصوصيت سوم
ارادة انسان بايد در انجام عمل اخالقى دخالت داشته باشد. حاالت نفسى كه از ارادة 
انسان خارج  باشد و انسان در ساختن آن دست نداشته باشد، مانند ذكاوت و داشتن 
ذهن خوب و امثال آن صفات اخالقى گفته نمى شوند؛ زيرا در چنين صفاتى ارادة انسان 

دخالت ندارد و با داشتن آن كسى را نمى توان انسان با اخالق و يا بد اخالق ناميد.

فعاليت

شاگردان با رهنمايى استاد محترم در بارة صفات و خصلتهايى كه به آن اخالق )پسنديده 
ويا نا پسند( گفته مى شود، وصفات وخصلتهايى كه به آن اخالق گفته نمى شود بحث 

وگفتگو نمايند.

خالصه
�tخصوصيتهاى اخالقى با ديگر صفات وخصوصيتهاى انسان فرق دارد.

�tصفات اخالقى با سه خصوصيت اساسى از ديگر صفات انسان متمايز مى گردد.
�tويژگيها و خصوصيات مهم اخالقى عبارت اند از: تكرار وترسيخ صفت اخالقى در نفس، 
سهولت و طبيعى بودن صفت اخالقى، دخيل بودن اراده و اثر گزارى انسان در عمل 

اخالقى.

ارزيابى
اين  مى شود،  جدا  صفات  ديگر  از  خصوصيت  يا  ويژه گى  سه  با  اخالقى  صفات   .1

خصوصيت ها را بيان كنيد.
2. يک صفت اخالقى را با ذكر خصوصيت آن تشريح نماييد؟

3. يک صفت و يا خصلتى را كه به آن صفت اخالقى گفته نمى شود، در روشنايى درس 
خوانده شده  تشريح نماييد.

كار خانه گى

در بارة خصوصيتهاى اخالقى يک مقاله بنويسيد كه از چهار سطر كم نباشد.
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درس هفتم

جايگاه اخالق در اسالم

ــها وزمينه هاى مختلف زنده گى تعلق دارد. يكى از  ــالم به بخش تعاليم و رهنمودهاى اس

ــى و بلندى مى باشد، اخالق است. اهميت  ــها كه داراى اهميت و جايگاه اساس اين بخش

ــالم به داليل متعددى ثابت گرديده است كه ذيًال به برخى از  اخالق در دين مقدس اس

اين موارد مى پردازيم:

بعثت پيغمبر براى تكميل مكارم اخالق

ــدان خاطر به  ــه او ب ــالم� ك ــالت پيامبر اس ــى رس ــداف و مقاصد اساس ــى ازاه يك

ــت. آن  ــكارم اخالق بوده اس ــاندن م ــد، تقويت وبه كمال رس ــوث گردي ــرى مبع  پيامب

$%-$ يعنى: تنها به اين  å±ßØ á]ßÙ=�ß½åe> ß³ßº� ß¼[[ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC% :ــت حضرت � خود فرموده اس

جهت به پيامبرى مبعوث شده ام كه مكارم اخالق را به پاية اكمال برسانم.

اخالق نيك ديانت است

ــتن اخالق نيک وآراسته بودن به سجاياى پسنديدة  ــان با داش ديندارى مترادف وهمس

ــيد: ديندارى چيست؟  ــت. چنانكه كسى ازپيامبرخدا> پرس ــده اس اخالقى معرفى ش
پيامبر�  فرمود: »ُحسُن الُخُلِق« يعنى داشتن اخالق نيک.)2(

اخالق معيار ايمان راستين

ــل را ازايمان ضعيف باز  ــتين وكام ــارى كه از روى آن مى توان ايمان راس ــانه و معي نش

� á¼ àÃà¿ åi> ßUß?�>â¾>ß�åC�ß�å¿åºáÖàá�=� à̧ ß»á²ß?% :ــت. پيامبر اكرم � فرموده اند ــناخت اخالق نيک اس ش

â®Ø<$)3( كامل ترين مؤمنان كسانى اند كه اخالق بهتر داشته باشند. á]ß?
1- مؤطا امام مالک، مسند امام احمد

2- ديلمى.
3- المعجم الصغير للطبرانى/362/1
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ــتن اخالق نيک مورد ستايش قرار  خداوند > در كالم خود، پيامبرش را به خاطر داش

ــت، و اين دليلى است براين كه اخالق نيک منزلتى بزرگ و ارزشى عالى دارد،  داده اس

wæ¼É ]سورة القلم، آيت: 4[   å� ß¢� æ°à· à]�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆy :چنان كه فرموده است

ترجمه: و يقينا كه تو اخالق عظيم و بر جسته اى دارى.

ــى داده و اخالق وى را  ــه خوبى وعظمت اخالق پيامبر� گواه ــا آن كه خداوند> ب ب

ستوده است، با آن هم، آن حضرت � ازخداوند متعال دردعايش خواهان بهتر گردانيدن 

 $-%$Êå̄ à· à]� áÀ åj áUß@ßª�Êå̄ á· ß]� ßKá¿ ßj áUß?� ç¼ àÃç·¶=% :اخالق خود گرديده و چنين مى فرمود

ترجمه: بار خدايا آفرينش وخلقتم را نيكو گردانيده اى، اخالقم را نيز نيكو بگردان.

اخالق خوب بهترين هدية خداوند است:

بهترين موهبت و بخشش الهى به بندگان، برخوردارى آنان از اخالق نيک است. روايت 

ــان  ــين به حضور پيامبر اكرم � آمدند واز ايش ــده كه تعدادى از مردمان باديه نش ش

ــت"؟ فرمود: "حسُن األخالق" يعنى:  ــيدند: "بهترين دادة خداوند> به بنده چيس پرس
اخالق نيكو )2(

ــته آمد پى مى بريم كه يک مومن ومسلمان  ــت نكاتى كه در روايات گذش با در نظر داش

خوب كسى است كه اخالق خوب داشته باشد و از اخالق ناپسند دور مى نمايد.

فعاليت

ــما اخالق نيک ارزانى كند اين درخواست را از او تعالى  ــمابخواهيد خداوند به ش اگر ش

چگونه مطرح مى كنيد؟ به عبارت خودتان بنويسيد.

 

خالصه

�tدر دين مقدس اسالم اخالق از جايگاه اساسى وبلندى برخور دار است.

1- مسند احمد
2- البيهقى
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�tيكى از مقاصد بعثت پيامبر اسالم تعليم وگسترش مكارم اخالق است.
�tحسن خلق با ديندارى برابر است.

�tاخالق نيكو معيار ايمان راستين وقدر ومنزلت انسان است.
�tانسان مؤمن بايد هميشه از خداوند داشتن اخالق نيكو را مسئلت نمايد.

 

ارزيابى

1- پيامبر اسالم حضرت محمد � يكى از اهداف بعثت و رسالت خود را تقويت مكارم 

اخالق ذكر نموده است. در اين مورد حديث نبوى را بيان داريد؟

2- ميان ديندارى واخالق نيک چه نسبت ورابطه اى وجود دارد؟ توضيح بدهيد.

3- چگونه مى توان تفاوتهاى ايمانى مسلمانان را ازهم، شناسايى كرد؟ دليل بياوريد.

4- كدام صفت پيامبر � بيشتر مورد ستايش خداوند >  قرار گرفته است؟

ــتند، كدام يک بهترين  ــهاى الهى به بندگان، متفاوت هس ــر موهبت ها و بخشش 5- اگ

موهبت است؟ از سيرت پيامبر اسالم راجع به اين موضوع استدالل نماييد.

كار خانه گى 

سه سطر دربارة بهترين موهبت الهى  بنويسيد.
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درس  هشتم

تأثير اخالق در زنده گى

اخالق در زنده گى انسان تأثير زياد دارد؛ همانطور كه اخالق نيک داراى فوايد و پيامد هاى 

مثبت در زنده گى انسان است، اخالق بد هم ضررها و نتايج منفى و زيان آور را براى انسان 

بار مى آورد. در اين درس به آثار و نتايج مثبت و منفى اخالق خوب و بد اشاره مى نماييم 

تا بدين وسيله مفاهيم درس هاى گذشته نيز در اذهان شاگردان تثبيت گردد.

از پيامبر خدا � در بارة اخالق نيک سؤال شد، رسول خدا� اين قول خداوند> را 

·wß�å ]األعراف: 199[  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]y :تالوت نمود

جاهالن  از  و  نما  دعوت  نيكى ها  به  و  بپذير  را  شان  عذر  و  كن  مدارا  آنها  با  ترجمه: 

)نادانان( روى بگردان.

� ß̧ ßqßÆ� áÀßº�;åÌf]Û=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å̧ áÂß?� å±Ø á]ß?�åá� ß]�Îß· ß¢� á¼ à³è¶àaß?�×ß?% :در يک روايت پيامبر � فرمودند

 )1($àÄßºßf ßU� áÀßº�Î ßì á¢ß?ßÆ�(àÄ ß»ß· ß�� áÀ ç» ß¢�>ß« ß¢ßÆ�(àÄß£ ßìß®� áÀßº
ترجمه: آيا شما را به بهترين اخالق اهل دنيا و آخرت رهنمايى ننمايم؟ )بهترين اخالق 

از آن( كسى است كه با مقاطعه كننده رابطه )صلة رحم( بر قرار سازد، و آن كسى را  

كه به وى ستم نموده ببخشايد، و به كسى كه وى را )از حقوقش محروم ساخته( عطا 

نمايد.

همچنان حضرت على/ در بارة اثرات اخالق نيک در زنده گى فرموده است: اخالق 

نيک داراى سه خصلت است: از حرام خود را نگهداشتن، حالل را جستجو نمودن و با 
خانوادة خود با سهولت وخوش خويى رفتار كردن)2(

حسن بصرى6 مى گويد: شخص بد خوى هميشه خود را رنج وعذاب مى دهد.

1- المعجم الكبير.
2- احياء علوم الدين/251/2
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عبداهللا بن مبارک )رحمه اهللا( مى گويد: اخالق نيک در زنده گى، داشتن پيشانى باز، 

خوبى كردن به  ديگران و خود را نگهداشتن از بديها است.

به  را  بنده  منزلت  و  مقام  كه  است  كار  است: چهار  گفته  اهللا(  )رحمه  بغدادى  جنيد 

بلند ترين درجه باال مى برد، گرچند كه علم و عمل وى اندک باشد: برد بارى، تواضع، 

سخاوت واخالق نيک.

با وجود آن،  همچنان يحيى بن معاذ فرموده است: بد اخالقى چنان زشت است كه 

كثرت اعمال نيک نفع نمى رساند. 

خالصه

�tاخالق نيک در زنده گى ثمرة خوب واخالق بد نتيجة نا گوار دارد.
�tبا داشتن اخالق نيک انسان مى تواند سبب خير و نيكى براى خود، اقارب و همنوعان 

خود شود.

ارزيابى

1. معناى كلمات: عفو، عرف، وصل  و قطع را بيان نماييد.

2. آيت و حديث ذكر شده در اين درس را حفظ نماييد.

در  نمونه  دو  سخن  اين  توضيح  در  مى دهد".  عذاب  را  خود  اخالق  بد  "شخص   .3

كتابچه هاى خود ثبت نماييد.

كار خانه گى

شاگردان راجع به اخالق نيک يک بيت، حكمت، ضرب المثل و يا مقوله اى از گفته هاى 

علما در كتابچه هاى خود نوشته و آنرا پيش روى صنف ارائه نمايند.
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درس  نهم

نتايج اخالق نيك

فضيلت و مرتبه اى كه براى اخالق نيک ثابت گرديده، به دليل نتايج و پيامدهايى است 
كه برآن مرتب مى گردد. پيامدها ونتايج اخالق، هم در اين دنيا نمايان مى گردد و هم 

در آخرت سبب نجات و سعادت انسان ميشود.

فعاليت

شاگردان  است؟  چگونه  واجتماعى  فردى  زنده گى  در  نيک  اخالق  وثمره هاى  نتايج 
تصورات خود را با رهنمايى معلم ابراز نمايند.

پيامدهاى دنيوى اخالق نيك
1- كسى كه مزين به اخالق پسنديده وعالى باشد به زودى به دلها راه پيدا مى كند 
انسانهاى خوش اخالق هميشه در نظر  ومحبوبيت او در نزد ديگران افزايش مى يابد. 

ديگران خوب و زيبا معلوم مى شوند و مردم آنان را دوست مى دارند.
2- هنگامى كه اخالق نيک در ميان افراد جامعه گسترش مى يابد اعتماد نيز به دنبال 
آن رواج پيدا مى كند ومردم با خوش بينى و احترام به يكديگر نگاه مى كنند و بدبينى 

و خصومت كاهش ميابد.
3- جامعه اى كه اعضايش به هم اعتماد داشته باشند، به يكديگر خوش بين باشند، 
نسبت به هم گمان نيک و حسن نظر داشته باشند، و در مقابل هم با احترام و محبت 
رفتار كنند، آن جامعه راهش را بسوى پيشرفت و ترقى مى گشايد، استقالل و عزت خود 
را حفظ مى كند، و قوت و اقتدار خود را به ثبوت مى رساند، زيرا ميان افراد آن اعتماد، 

همبستگى و همكارى مستحكم مى گردد.
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پس ديده مى شود كه پيامد هاى اخالق نيک در اين دنيا هم متوجه فرد مى شود و هم 
متوجه جامعه، و همه از آن بهره مى برند و مستفيد مى گردند. 

ثمره هاى اخروى اخالق نيك
از نظر دين مقدس اسالم، نتايج و ثمرات اخالق نيک تنها دنيوى نيست، بلكه صاحبان 
آن در آخرت نيز از ثمرات آن بهره مند مى شوند. در اين مورد به نمونه هايى از تعليمات 

پيامبر اسالم � اشاره مى نماييم:
�tحضرت انس/ روايت نموده كه پيامبر � فرمود: "همانا بنده با اخالق نيكش به 
باالترين درجات در آخرت و بهترين منازل آن مى رسد، اگر چند كه در عبادت ضعيف 

بوده است، و با اخالق ناشايسته به پايين ترين درجة جهنم فرو مى افتد.)1(
�tحضرت عائشه2- گفته است كه ازپيامبر �  شنيدم كه مى فرمود: "يقيناً انسان 
مؤمن با داشتن اخالق نيک درجة كسى را به دست مى آورد كه شبها را به عبادت و 

روزها را به روزه دارى گذرانده باشد".)2(
�tپيامبر � فرموده است: "هيچ چيزى در ترازوى اعمال انسان مؤمن در روز قيامت، 

سنگين تر از اخالق نيكو نيست".)3(
ايشان   به  نزديكى  و  اسالم�  پيامبر  نزد  به  انسان  محبوبيت  سبب  نيک  اخالق  �t
مى گردد. چنانچه در حديثى فرموده است: "همانا محبوبترين تان به نزد من و نزديكترين 
دارا  را  اخالق  بهترين  كه  هستند  شما  از  كسانى  من  مجلس  به  قيامت  روز  در   تان 

باشند".)4(
ــعادت در زنده گى دنيوى باشد بايد اخالق نيک را  ــى خواهان موفقيت وس پس اگر كس
ــتگارى اخروى هم باشد بايد به  ــد، و اگر آرزومند فوز و رس ــد و بدان پايبند باش بشناس
ــته  ــردو را يكجا بخواهد باز هم بايد صاحب اخالق شايس ــک بگرايد، و اگر ه ــالق ني اخ

باشد.

1- طبرانى
2- ابو داود
3- ترمذى
4- ترمذى
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فعاليت

ــت آورد چه راهى بايد درپيش گيرد؟ ــتانش را به دس ــى بخواهد اعتماد دوس  اگر كس
هر شاگرد يک روش عملى را معرفى نمايد.

خالصه:
�tصاحب اخالق نيكو در دنيا مورد محبت، احترام واعتبار قرار مى گيرد.

ــن اعتماد، همبستگى وترقى جامعه  ــهاى اخالقى سبب حس ــترش ارزش �tتقويت و گس
مى گردد.

�tاجر وپاداش اخالق نيكو در نزد خداوند باال تر از هرچيز ديگر است.
ــان به پيامبر� خواهد  ــو در روز قيامت نزديک ترين مؤمن ــان داراى اخالق نيك �tانس

بود.

ارزيابى
1- چرا مردم انسانهاى خوش اخالق را دوست مى دارند؟

2- چگونه اعتماد درميان مردم گسترش پيدا ميكند؟
3- چگونه اخالق نيک سبب عزت و استقالل وپيشرفت جامعه مى گردد؟

4- اخالق ناشايسته چه پيامدى براى انسان درآخرت دارد؟
5- براى سنگين شدن ترازوى اعمال خود درآخرت، چه بايد كرد؟
6- چگونه مى توان به مجلس پيامبر� درقيامت نزديک گرديد؟

كار خانه گى

سه سطر دربارة نقش اخالق نيک در تأمين عزت و استقالل جامعه بنگاريد.
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درس دهم 

اسباب و عواقب اخالق زشت

ــته مگر آنكه امت خود را بر آن تشويق فرموده و  ــول اهللا� هيچ كار خير را نگذاش رس

ــتى نبوده، مگر آنكه امت خود را از آن بر حذر داشته  ــتور داده است و هيچ كار زش دس

ــندى كه پيامبر�  امت خود را از آن برحذر داشته اخالق  ــت. از جملة اعمال ناپس اس

ــباب و عواقب اخالق زشت را بيان  ــعى خواهيم كرد تا اس ــد. در اين درس س بد مي باش

نماييم.

اسباب اخالق زشت و ناپسند  

اسباب و منشأ تمام اخالق بد چهار چيز است: 

ــاي بد را نيک و كمال را نقص و  ــل و ناداني، كار هاي نيک را بد، كار ه 1- جهـل: جه

نقص را كمال جلوه ميدهد. 

2- ظلم: ظلم، انسان را به نهادن يک چيز در غير محل آن واميدارد؛ مثًال يک شخص 

ــخاوت بخل، در  ــه در جاي رضا غضب، در جاي تواضع تكبر، در جاي س ــى ك را مى بين

ــتي  ــتي نرمي و در جاي نرمي درش جاي خود دارى از پر مصرفى تبذير، در جاي درش

مي نمايد. 

3- شهوت حرام: شهوت حرام، انسان را به حرص، طمع، بخل، عدم عفت و پاكدامني 

و تمام پستي ها وادار مي سازد. 

ــد، ظلم و تجاوز  ــان را به كبر، حقد و حس ــم و غضب انس 4- خشـم و غضب:  خش

مى كشاند.
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فعاليت

اسباب اخالق زشت را از البالي جمالت ذيل توضيح دهيد:

)      ( 1ـ شاگردان چيزهاى اضافى خويش را در ميدان مدرسه مي اندازند          

)       ( 2ـ خردساالن  بزرگان را احترام نمي كنند و بزرگان بر خردان  رحم نمي نمايند. 

)      ( 3ـ زبير بسيار غذا مي خورد، زياد مي خوابد و در نماز ها كاهلى ميكند.  

)      ( 4ـ نسيم فقيران را حقير مي شمارد و براي شان از مال خود انفاق نميكند.  

)      ( 5ـ سهيل به خانة ديگران نگاه كرده عيبهاي ديگران را فاش مي سازد.  

عواقب اخالق زشت و ناپسنديده 

�tانسان بد اخالق مورد نفرت مردم وخشم پروردگار واقع مى شود. 
ــان بد اخالق را مردم به اوصاف زشت ياد مي كنند، در حالي كه خود اين سخنان  ��tانس
را مي شنود از حضرت عبد اهللا بن عباس1 روايت است كه پيامبر گرامى اسالم� 

ــهاي شان را از مذمت مردم كه  فرمودند: »..... و اهل دوزخ، آناني اند كه اهللا تعالي گوش

ــت)يعني آن قدر مردم آنها را مذمت ميكنند كه  ــان مي نمايند مملو گردانيده اس از ايش
زبان زد عام وخاص گرديده و ايشان نيز از اين چيز باخبر هستند(.)1(

ــبب جلب غمها، تلخ كاميها، بد بختى ها وشقاوتها مى شود. اولين  ��tانسان بد اخالق، س
ــت و بعد نزديكانش،  ــخص بد اخالق اس ــت در رنج مى افتد، ش ــى كه از اخالق زش كس

ــتش متأثر  ــد دارند به نحوى از اخالق زش ــه با او رفت و آم ــة مردمى ك ــت هم در نهاي

مى گردند.  

��tاخالق بد، حالوت وشيريني ايمان و نور اسالم را از بين مي برد. 

1- ابن ماجه
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اسباب تبديلى اخالق نيك به اخالق زشت 

ــت  ــر ودگرگونى اخالق نيک به اخالق زش ــبب تغيي ــادى وجود دارندكه س ــباب زي اس

مى گردند، كه درينجا به مهمترين آنها اشاره مى شود:  

ــى، بر اخالق انسان تأثير منفى  ــا اوقات  قدرت و كرس 1- قدرت )مقام ومنزلت(: بس

ــازد و او را از دوستان قديمي اش متنفر  ــته اخالق وي را دگرگون مى س به جاى گذاش

مي گرداند. 

ــمت اخالق نا  ــان را به س ــت رفته، انس 2-  بر كناري از قدرت: گاهي قدرت از  دس

ــدت تأسف و حزن ويا هم بخاطر قلت صبر، به  ــته سوق مي دهد، و او را در اثر ش شايس

ضيق صدر، غضب و روى آوردن به كارهاى زشت وادار مى سازد. 

3-  ثروت و پولداري: گاهي ثروت سبب طغيان و سركشي انسان مي گردد. به تجربه 

ثابت شده كه ثروت سبب سركشى وطغيان بسيارى از مردم شده است.

4- فقر و مستمندي: گاهى فقر، اخالق را تغيير مى دهد؛ زيرا بعضى از انسانهاى فقير 

ــت به كارها و اعمالى مى زنند كه  ــتى، دس ــدت اندوه و تنگدس در اثر ايمان ضعيف و ش

ــت.  به طور اغلب دزدى، قطاع الطريقى، كيسه برى و امثال  ــته انسان مؤمن نيس شايس

اين كارها در وهلة نخست در نتيجة فقر وتنگدستى رخ مى دهد وبعد در نتيجة ممارست 

ــود. از همين سبب اسالم با فقر مبارزه مي كند، پيامبر  به خوى واخالق بد تبديل مى ش

� از فقر و تنگدستي به خداوند متعال پناه مي خواست. 

ــاخته  قلب او را به خود  ــان را دچار اختالل س 5- غمگيني: غم واندوه زياد عقل انس

ــغول مى سازد و در نتيجه در اخالق و رفتار وى نيز دگرگونى رخ مى دهد. به همين  مش

سبب پيامبر � از غم و اندوه به خداوند متعال پناه مي برد.
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ــود،  ــان هاى بد اخالق هم صحبت مى ش ــان با انس 6ـ همنشـيني با بدان: وقتى انس

ــن روى پيامبر� امت  ــا متأثر مى گردد. از همي ــى از خوى ورفتار آنه ــى نخواه خواه

ــاخته آنها را از انتخاب رفيقان بد بر حذر داشته مى فرمايد:  خود را به اين امر متوجه س

 $-%$ à̧ å¶>ßà�� áÀßº� á¼ à² àb ßUß?�áf à�á¿ßÉá·ßª�åÄå·Éå· ß]� åÀÈåa�Îß· ß¢� à̧ àQçf¶=%
ــت؛ بايد هر يكى از شما متوجه باشد كه با چه  ــخصى بر دين رفيقش اس ترجمه: هر ش

كسى دوستى ورفاقت مى كند. 

ارزيابى

1-  اخالق زشت چگونه به وجود مى آيد واسباب آن كدام است؟ 

2- اخالق زشت چه عواقبى در پى دارد؟ 

3- كدام حاالت اند كه عامل بد اخالقى مى گردند؟

ــان تأثير دارد؟ براى اثبات مدعاى خويش دليل  ــين در اخالق و رفتار انس 4- آيا همنش

بياوريد. 

كار خانه گى

مقالة بنويسيد و در آن، روشهاى تغيير اخالق زشت به اخالق نيكو را بيان داريد.  

1- ابوداود
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درس  يازدهم

اخالق نيك پاكى قلب است

همانطورى كه جسم ظاهرى انسان دچار بيمارى مى گردد، نفس باطنى انسان نيز مبتال 
ــت در نتيجه بيمارى نمى تواند كار كند  ــود. مثال قسمى كه دس به درد و بيمارى مى ش
ويا چشم به سبب مرض از ديدن باز مى ماند، قلب نيز به سبب بيمارى  باطنى از انجام 

وظايفى كه برايش تعيين گرديده بصورت درست برآمده نمى تواند.

وظايف قلب پاك
ــان خداوند متعال را بشناسد، به  ــت كه انس ــالم اين اس از جملة وظايف قلب پاک و س
ــود وبخاطر  ــت آماده ش پروردگار خود محبت ورزد، براى عبادت او تعالى بصورت درس

رضاى او تعالى همه خواهشات و خواسته هاى خود را نيک و آراسته بسازد. 
wåÁÆ ]سورة الذاريات: 56[. àbàFá£ßÉå¶� ç×åC� ßká¾åáÝ=ßÆ� çÀåá�=� àKá̄ß· ß]�>ßºßÆy :خداوند متعال مى فرمايد

ترجمه: ما جن وانس را تنها براى عبادت و معرفت خود پيدا نموده ايم.
ــد، مانند آن است كه هيچ  ــد، مگر خالق را نشناخته باش ــى همه چيز را بشناس اگر كس
ــناخته است.  ــت؛ زيرا كه خالق و پيدا كنندة همه چيزها را نش ــناخته اس چيزى را نش
ــراى بنده گى او  ــت ورزيدن با او تعالى و ب ــناخت خداوند متعال محب ــده و ثمرة ش فاي
 بصورت كامل آماده شدن است، به اين ترتيب كه انسان خدا شناس هيچ امرى را بر امر

خداوند> ترجيح ندهد و بهتر نداند. اين شخص داراى قلب پاک است.
پس كسى كه در عين دعواى دوستى خدا و خواستن رضاى او تعالى، چيز هاى ديگرى 
را بر محبت و رضاى خداوند ترجيح مى دهد،  قلب وى مريض است.  مانند معدة معلولى 
ــبت به نان، خاک برايش مزه دار تر باشد.  اين نوع قلبها بيشتر به مريضى مبتال  كه نس
ــفاى قلبها و پاكى آن از گناه حاصل مى گردد. به  ــطة اخالق خوب ش ــتند، و بواس هس
طور مثال بخل ورزيدن يک بيمارى  باطنى است كه به سبب آن انسان از خداوند دور 
مى شود.  عالج اين بيمارى اين است كه انسان بخل را از خود دور نموده  نفس خويش 
ــخاوت  ــرف نمودن مال در راه صحيح همت گمارد تا آنكه به س ــازد و به مص را پاک س
ــاير انواع اخالق نيک انسان را  ــم س عادت كند و آنرا اخالق خود بگرداند. به همين قس

صاف و پاک مى سازد، سعادت و نيكبختى دنيا و آخرت را براى انسان بار مى آورد.
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فعاليت

1. انسان براى چه آفريده شده است؟ شاگردان با رهنمايى معلم محترم در روشنايى آية 
wåÁÆ گفتگو وابراز نظر نمايند. àbàFá£ßÉå¶� ç×åC� ßká¾åáÝ=ßÆ� çÀåá�=� àKá̄ß· ß]�>ßºßÆy مباركة

ــاگردان مطابق جدول زير پنج  مرض باطنى را همراه با اثرات آن بطور فشرده در  2. ش
كتابچه هاى خويش بنويسند.

مثال:

اثرات آناخالق بد

سبب محروم شدن از رحمت خدا ودورى از مردم ميشود.كبر

3. براى بدست آوردن اخالق نيک، در روشنايى درس فوق چه پيشنهاد مى نماييد؟

خالصه
ــان نيز دچار  ــود، روح  انس ــان به مريضى مبتال مى ش ــم ظاهرى انس �tهمانطور كه جس

بيمارى مى گردد.
�tمفاسد اخالقى وصفات زشت سبب مريضى قلب مى گردد.

�tمعرفت و عبادت خداوند متعال قلب انسان را از بيماريهاى باطنى سالم نگهميدارد.

كار خانه گى

در ده سطر مقاله اى راجع به شناخت و عالج امراض قلبى بنويسيد.
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درس دوازدهم

ارتباط اخالق با ايمان و عبادت

اول: ارتباط اخالق  با ايمان 

دين مقدس اسالم، ايمان را به حيث تهداب اساسى اخالق معرفى نموده است. پس 

تمام سلوک ورفتار هاى معنوى وظاهرى فرد مؤمن، از ايمان وى سرچشمه مى گيرد. 

� ß¤åªàe �> ß» àÂ àb ßUß? � ß¤åªàe �=ßcåDßª �(> â£Éåß� �>ß¾åfà® � ßÁ>ß�åÝ=ßÆ �ßÐ>ßÉßá�= � çÁåC% است:  فرموده  پيامبر�  حضرت 

 $-%$ àf ß]Û=
ترجمه: »حيا و ايمان، به همديگر پيوست داده شده اند؛ هرگاه يكى از اين دو، برداشته 

شود دومى نيز برداشته مى شود«.

� á¼ àÃà¿ åi> ßUß?�>â¾>ß�åC�ß�å¿åºáÖàá�=� à̧ ß»á²ß?% :از ابو سعيد خدرى روايت شده كه پيامبر� فرموده اند
��$.%$ à¬ß¶áÖàÈ �ß×ßÆ � à¬ß¶á@ßÈ �× � áÀ ß»Éåª �ßá� ß]�ß×ßÆ �( ßÁÇà«ß¶áÖàÈßÆ � ßÁÇà«ß¶á@ßÈ � ßÀÈådç¶= �(>âª>ß¿ á²ß? � ßÁÇàÒ ç{ßÇàá�= �(>â®Ø á]ß?
ترجمه:» صاحبان بهترين اخالق ونيكو ترين رفتار، از كامل ترين ايمان برخوردار اند؛ 

ايشان با تواضع و فروتنى رفتار مى كنند، آنانى كه با ديگران انس مى ورزند و رفتارشان 

انيس ديگران شود، خيرى  ونه  انس ورزد  نه  واز كسى كه  پر كشش است،  و  جذاب 

ُمَتَصور نيست«

در حديث ديگرى پيامبر بزرگ اسالم � اخالق زشت را از نشانه هاى نفاق معرفى 

� áÀßºßÆ�(> ârå¶> ß]�>â̄ åª>ß¿ àº� ßÁ>ß²�åÄÉåª� çÀ à²� áÀßº� ã¤ßEáeß?% :كرده است، چنانچه آن حضرت� مى فرمايد

� ßPçb ßU�=ßcåCßÆ�( ßÁ> ß]� ßÀåà�áÕ=�=ßcåC�6> ßÃ ß¢ßbßÈ�ÎçJ ßU� å±>ß«ë¿¶=� ßÀåº�ãÍß· ár ß]�åÄÉåª� áKß¾>ß²� çÀ àÃá¿åº�ãÍß· ár ß]�åÄÉåª� áKß¾>ß²
 .$/%$ßf ßRßª� ß¼ ßq> ß]�=ßcåCßÆ�(ßeßb ß¦�ßb ßÂ> ß¢�=ßcåCßÆ�( ßHßdß²

1- المستدرک - )1 / 73(
2- المعجم الصغير 1/ 362

°ª>¿�=�ÍºØ¢�H>E�(Ëe>^F¶=�Å=Æe -3
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به  منافق خالص  آن شخص  باشد،  موجود  در وجود كسى  اگر چهار خصلت  ترجمه: 

شمار مى رود، و در هركسى كه يكى از آن خصلتها موجود باشد در او يک خصلت از 

خصلتهاى نفاق موجود است،  تا آن كه آن خصلت را رها نمايد، )و آن خصلتها عبارت 

دروغ  بزند  و چون سخن  مى كند،  خيانت  آن  در  داده شود  قرار  امين  هرگاه  از(:  اند 

مى گويد، و زمانى كه پيمان و عهدى مى كند غدر مى كند، و چون خصومت ورزد بد 

زبانى مى نمايد«. 

فعاليت

در مورد مفهوم نفاق و اوصاف منافقان در ميان خود بحث نموده سه صفت از صفات 

ديگر آنها را نيز بيان نماييد.

دوم: رابطه ميان اخالق و عبادات 

در حقيقت هدف  و  است  ناگسستنى  و  استوار  اى  رابطه  نيز  عبادات  با  اخالق  رابطة 

باز دارد.  بد  از اخالق  و  نمايد  تقويت  انسان  را در وجود  عبادات آن است كه فضايل 

براى اثبات مدعاى خويش مى توانيم مثال هاى زيادى بياوريم؛ ولى به چند مثال اكتفا 

مى نماييم: 

1- نماز وسيلة حصول اخالق نيكو و دورى از اخالق زشت 

�wåf]العنكبوت:  ß³á¿àá�=ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢�ÎßÃá¿ßI�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC�ßÌ ßØ çr¶=� !" !#ß? ßÆy :خداوند متعال مى فرمايد

 ]45

ترجمه: و نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد.

با روح و حقيقت نماز  ازگناه منع ونفسش را تزكيه نكند،  را  نمازى كه صاحب خود 

مطابق نيست وهيچ ثوابى هم برآن مرتب نخواهد شد.

� å� ß» ß�ß£å¶�> ßÃåE� ß¤ ßu=ßÇßI�Àçå��ßÌ ßØ çr¶=� à̧ çFß̄ ßIß?�>ßç�åCy :خداوند > در يک حديث قدسى مى فرمايد

�(ß� å³jå�=� ß¼ åUßeÆ�Ëåf²åc� å��àÅße> ßÃß¾� ß¤ ßìß®Æ� å�ßÉ år£ßº�Îß· ß¢�â=çf åràº�KåFßÈ� ß�Æ�Êå̄· ß]�Îß· ß¢�¸ åìßJjßÈ�ß�Æ
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 )1(.w ßH> ßr�=� ß¼ åUßeÆ�ßÍß·ßºeßÙ=Æ� ß̧ ÉåF çj¶=� ßÀE=ßÆ
ترجمه: تنها از كسى نماز را مى پذيرم كه به وسيلة نماز خويش در برابر عظمت وجالل 

من، فروتنى نمايد، و با نمازش بر مردم فخر فروشى نكند وبه معصيت اصرار نورزد، وروز 

را به ذكر من سپرى نمايد و بر تنگدست، مسافر، بيوه و مصيبت زده ترحم كند.

2-  صدقه، مؤمن راتزكيه و تطهير مى كند 

��w>ßÃåE]التوبة : 103[ á¼åÃÉë²ßhàIßÆ� á¼ àÂàfëÃ ßìàI�âÍß®ßb ßq� á¼åå�=ßÇáºß?� áÀåº�ád à]y :خداوند> مى فرمايد

ترجمه: ازمال هاى آنها صدقه بگير، تا بدان، ايشان را )از بخل وسنگدلى( پاک گردانى. 

زكات انسان را از گناهان پاک مى گرداند، احساسات وى را در برابر تنگدستان بيدار 

مى سازد، نفس او  را براى كمک به محتاجان و تنگدستان آماده مى نمايد.  

3- روزه، مسلمان را به نگهداشت اخالق نيكو فرا مى خواند

�áÆß?� ãb ßUß?�àÄßß�> ßm� áÁåDßª� áG ß̂ árßÈ� ß×ßÆ� áOàªáfßÈ� ßØßª� á¼ à²åb ßUß?�å½>ßÉ åq�à½áÇßÈ� ßÁ>ß²�=ßcC%:پيامبر� مى فرمايد

*$ ã¼åÑ> ßq�Êë¾åC� á̧ à̄ßÉá·ßª�àÄß·ßI>ß®
ترجمه: هرگاه يكى از شما روزه داشت، نشايد كه فحش بگويد ونشايد كه داد وفرياد 

برپا كند،  واگركسى به او دشنام مى داد وبا او به ستيزه  بر مى خاست، برايش بگويد:  

من روزه دار هستم.

4. حج، اخالق مؤمن را به مدارج عالى مى رساند

� ß×ßÆ� ßOßªße� ßØßª� çSßá�=� çÀåÃÉåª� ßzßfßª� áÀ ß»ßª� ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?� èSßá�=y :خداوند متعال مى فرمايد

w ]سوره البقرة : 197[   ëSßá�=� å�� ß¹=ßb åQ� ß×ßÆ� ß±Ç àjàª
ترجمه: حج،  در ماه هاى معلوم است؛ پس هركسى كه حج بر وى فرض شده باشد 

)بايد بداند كه( در حج  فحش، گناه و جنگ نيست.

پس دانسته مى شودكه نماز، زكات، روزه وحج، در صورتى كه درصاحب خود اخالق 

نيكو را به بار نياورد و تثبيت نكند، اهداف اصلى آن بر آورده نخواهد شد.

1- مسند البزار172/2.
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فعاليت

ذكر  را  واحاديثى  آيات  بعض  كه  نمايند  سعى  نموده  گفتگو  خود  ميان  در  شاگردان 

نمايند كه به آثار عبادات بر اخالق ارتباط مى گيرند.

ارزيابى

1. چگونه ثابت مى توان كرد كه اخالق با ايمان رابطة نزديک دارد؟ 

2. كدام حديث ثابت مى سازد كه منافقين از اخالق نيكو دور اند؟ 

3. عمده ترين اوصاف منافقين كدامها اند؟ 

4.  )نماز اخالق نيكو را در وجود آدمى غرس مى نمايد(. براى اثبات اين مطلب يک آية 

قرآنى ويا حديث نبوى بياوريد. 

5. اگر شخص نمازگزار داراى اخالق زشت باشد، به چه چيزى داللت مى كند؟ 

6ـ روزه و حج چه اثرى بر اخالق انسان دارد؟ 

7ـ كدام فوايد اخالقى واجتماعى در زكات وجود دارد؟ 

كار خانه گى

دو آيت و دو حديث شريف را كه در متن درس به آنها استشهاد صورت گرفته همراه با 

ترجمة آن از بر نموده در روز بعدى در پيش روى صنف بخوانيد. 
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درس  سيزدهم

كسب اخالق نيكو

ــان در چگونگى  ــش انس ــعى وكوش ــت؟ آيا عمل، س آيا اخالق قابل تغيير و تبديل اس
ــها مى تواند در ايجاد اخالق  ــهاى اخالقى وتغيير آن نقش دارد؟ كدام راه ها و روش ارزش

انسان تأثير بگذارد؟ عوامل تغيير دهندة اخالق كدام است؟
ــر و تبديل  ــبى قابل تغيي ــد وهم فطرى؛ اخالق كس ــبى مى باش ــان هم كس اخالق انس
ــت وتمرين تغيير داد و يا از ميان برد. اما  ــبى را مى توان با ممارس ــت.  اخالق كس اس
ــالق فطرى را نمى توان از ميان برد؛ ولى مى توان آن را تهذيب و تقويت كرد. وظيفة   اخ
انبيا ) اين بود كه اخالق كسبى زشت را به اخالق نيک مبدل سازند و اخالق فطرى 

زشت را تهذيب و مفيد گردانند.
ــالم را در ميان قومى به پيغمبرى مبعوث كرد كه انواع عادات  خداوند متعال پيامبر اس
و اخالق بد و نا درست در ميان شان وجود داشت. با يكديگر در جنگ بودند، يكى مال 
ــتم  صورت مى گرفت،  ديگرى را چور و چپاول مى نمود، باالى مردمان ضعيف ظلم و س
اما در نتيجة تعليم و تربية اخالقى آن حضرت � از همان قوم، مردمانى بار آمدند كه 

براى همه بشريت معلمان اخالق نيكو شدند. 
تأثير محيط در تغيير اخالق

ــويم، مى بينيم كه مردم از ماحول خود  ــما در قريه و محلة خود متوجه ش هرگاه ما وش
ــاى نيک تعلق دارند و با مردمان  ــران و دخترانى كه به خانواده ه اثر مى پذيرند، آن پس
ــود، و اگر با  ــت مى كنند، اخالق آنها خوب مى ش ــت و برخاس داراى اخالق نيک نشس
خانواده هايى تعلق داشته باشند كه تربيه و تعليم خوب ندارند و يا دوستان و همنشينان 
ــته باشند، باالى اخالق شان تأثير نا درست  مى گذارد و آنها را به راه بد اخالقى  بد داش

مى كشانند.
عوامل وراه هاى تغيير اخالق

روشها و اسبابى كه از آن در تغيير و دگرگونى اخالق كار گرفته مى شود تعليم و تربيه 
مى باشد. علم به انسان در بارة اخالق آگاهى ميدهد، وبه واسطة تربيه، تمرين و آزمايش 

به عادت تبديل ميشود. به شرح بيشتر اين موضوع توجه نماييد.
ــد تقويت  ــارة اخالق خوب و ب ــان را در ب ــى انس ــت و آگاه ــم، معرف  1. تعليـم:  تعلي
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ــان اخالق بد و  ــتفاده از آن و همچن ــم اخالق نيک و اس ــطة تعلي ــد.  به واس مى بخش
زيان هاى آن شناسايى مى گردد.

قرآن كريم، سنت و سيرت پيامبر � بزرگترين مصادر اخالق اند كه انسان مى تواند از 
طريق آنها به اوصاف و خصوصيات اخالقى معرفت و آگاهى پيدا نمايد.

ــوخ  ــايل مهم تقويت ورس 2. تربيـه:  تربيه همراه با تكرار و آزمايش عملى يكى از وس
اخالق است كه از طريق  خانواده، مكتب و مدرسه، همصنفان و دوستان خوب، نشست 

و برخاست با مردمان محل و شهر به انسان تلقين مى شود.
ــى دارد كه به  ــناخت، تغيير و تبديل صفات اخالقى تأثير اساس پس تعليم و تربيه در ش
ــان مى تواند اخالقش را نيكو سازد و از اخالق بد و نا شايسته  ــيلة تعليم و تربيه انس وس

اجتناب ورزد.

خالصه
�tصفات فطرى وكسبى هر دو در اخالق تأثير دارد.

�tمحيط پرورش و زنده گى در چگونگى اخالق انسانها تأثير مهم و اساسى دارد.
�tاوصاف وارزشهاى اخالقى با دو عنصر )تعليم وتربيه( تغيير وتقويت مى شوند.

ارزيابى
ــاگردان توضيحات  ــت. ش ــارز تغيير وتهذيب اخالق اس ــالم � نمونة ب ــر اس 1. پيامب

بدهند. 
ــا مالحظة رويدادهاى ماحول خود و از طريق تربيه وتمرين راجع به امكانات تغيير  2. ب

اخالق مثال ذكر نماييد.
3. كدام وسايل و روشها در بدست آوردن اخالق نيک تأثير دارد؟

4. فهم و شناخت اخالق از كدام منابع حاصل مى شود؟

كار خانه گى

ــاگرد در بارة  اين درس، براى اعضاى خانوادة خود صحبت كند و در درس آينده  هر ش
فعاليت خود را در صنف ارائه نمايد.
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 درس  چهاردهم

ارزش اخالق نيك

آيا داشتن اخالق نيک تنها براى مسلمان است ويا اينكه داشتن سجاياى اخالقى براى 

هر انسان ضرورى است؟ براى يک انسان غير مؤمن داشتن ارزشهاى اخالقى چه اهميت 

دارد؟ 

تقسيم  نوع  دو  به  و  مى نمايد  تعيين  را  انسان  معنوى  ارزش  كه  است  چيزى  اخالق 

مى شود، اخالق انسانى و اخالق اسالمى.

اخالق نيك انسانى: اين نوع اخالق صاحب خود را به يک انسان مؤثر در زنده گى 

مبدل مى سازد. داشتن ارزشهاى اخالق انسانى براى كاميابى هر گروه  موفق ويا هر 

جامعة كامياب و پيشرفته  شرط الزمى است.

افراد و جوامع به اساس اهليت اخالقى شان، مى توانند اثر گذار باشند و يا مانند سالح 

مؤثر  خوب  و  اصلى  وابزار هاى  وسايل  البته  بمانند.  باقى  بى تأثير  جعلى  و  درست  نا 

مى باشند.

پس هرگاه در طبيعت يک انسان صبر موجود باشد، مشكالت را تحمل نمايد، ثبات و 

استقامت ورزد، براى حصول مقاصد خود سعى وتالش دوامدار نمايد، داراى همت عالى 

بوده سست و بيكار نباشد، راست بگويد، شجاعت داشته و با اهداف خود محبت ورزد 

و براى آن به قربانى حاضر باشد، برنامه داشته باشد و كارها را با تدبير و سنجش انجام 

بدهد و احساسات خود را كنترول نمايد، اين شخص در رسيدن به اهداف خويش موفق 

مى باشد، چه مسلمان باشد و يا خير.

به همين ترتيب، هرگاه در يک جامعه اخالق پسنديده وجود داشته باشد مانند گذشت 
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و بخشش در برابر يكديگر، باور داشتن به اهداف عمومى و سعى براى آن، ايثار، پاكى و 

نظافت، نظم، به مردمان مطابق توانايى شان وظيفه سپردن، احترام به نظريات يكديگر، 

دلسوزى  و  ترحم  كار خود،  از  واحساس مسؤوليت وحسابدهى  تحمل  روحية  داشتن 

اعتدال پسندى. كه هرگاه  امانت دارى، معقوليت و  با يكديگر، همدردى، راستگويى، 

اينگونه عادت ها در يک جامعه موجود باشد، يقينا آن جامعه به اهداف خود مى رسد، 

چه آن جامعه مؤمن بخدا باشد ويا نباشد.

فعاليت

شاگردان براى به دست آوردن اهداف اخالقى فرد و جامعه، پنج پنج نمونه از عناصرى 

كه مؤثر واقع مى شود ذكر نمايند.

اخالق اسالمى: دين مقدس اسالم همه ارزشهاى اخالق نيک انسانى در فرد و جامعه 

را تقويت و برجسته ساخته، آنرا تهذيب و توجيه مى نمايد. تقويت اين ارزشها به اين 

ترتيب حاصل مى شود كه:

الف- به اساس ايمان به خداوند > كه هيچ كس از او غايب نمى باشد و به اساس ايمان 

به آخرت كه براى هر كس مطابق اعمال خوب و بد جزا داده مى شود، مقتضى است كه 

عادات و خصلت هاى شايستة فردى و اجتماعى در ميان مؤمنان نسبت به هر كسى 

ديگر قوى و عميق باشد.

اوست، عقل  باطنى  راهنماى  و  انسان موجودى است عاقل، عقل رهبرى درونى  ب- 

حكم مى كند تا از اهليت و توانايى خود براى بدست آوردن اهداف مشروع و نيک  در راه 

منفعت انسانيت استفاده نمايد، و امكانات و توانايى هاى خود را در جهت انجام كارهاى 

 )1(.$ ål>ç¿·å¶� á¼ àÃ à£ß«á¾ß?� ål>ç¿¶=�à� ß]% :نا روا به مصرف نرساند. پيامبر � مى فرمايد

ترجمه: بهترين مردمان آنانى اند كه به مردم منفعت بيشتر برسانند. 

ج-. توجه به تقوية ارزشهاى اخالقى به دو قسم صورت مى گيرد: 

1- أخرجه الشهاب القضاعى فى مسنده
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1. تهذيب و پاک نمودن و در نظر گرفتن معيارها مانند سخاوت كه يک عادت نيک 

است، ولى اگر اين عادت از حالت اعتدال بيرون شود، به اسراف تبديل ميشود؛ پس 

اسالم براى سخاوت احكامى وضع نموده  ومعيارهايى براى آن تعيين كرده تا اينكه با 

اسراف فرق پيدا نمايد.

2. مشروع ساختن اخالق شرعى خاص، مانند اخالص، تواضع، شكر، قناعت وامثال آن 

كه عقل به تنهايى بدون وحى امكانات رسيدن به آن را ندارد. 

ولى اگر فرد و يا جامعه اى كه خود را مسلمان معرفى مى نمايد، اما از داشتن اخالق 

نيک فردى و اجتماعى محروم است، نميتواند تنها با اين دعوا به فرد ويا جامعة مؤثر 

�=Æà�ß§È�ÎçJ ßU�æ½áÇß̄åE�>ßº�à�ß§È� ß×�ßç�=� çÁåCy�:مبدل گردد. خداوند متعال در قرآنكريم مي فرمايد

wá¼åÃ]الرعد: 11[.  åjà«á¾ß@åE�>ßº
ترجمه: همانا خداوند> سرنوشت هيچ قومى را تغيير نمى دهد، تا آنكه قوم آنچه را 

كه در خود شان است تغيير دهند.

خوشحالى جامعه، ثبات، پيشرفت زندگى و امور دينى، حفظ آزادى و در جهان بعنوان 

يک ملت مؤثر نقش مثبت بجا گذاشتن، وقتى ممكن است كه جامعة بشرى در سطح 

فردى و اجتماعى از اخالق نيک بهره مند باشند.

خالصه

ــالمى  ــانى و ديگرى اخالق اس ــود كه يكى اخالق انس ــيم مى ش "�tاخالق به دو نوع تقس
مى باشد.

�tاخالق انسانى صاحب خود را در زندگى دنيا مقبول وموفق مى سازد.
ــعادتمند  ــم در آخرت موفق وس ــى دنيا و ه ــان را هم در زندگ ــالمى انس ــالق اس "�tاخ

مى گرداند.

�tدين مقدس اسالم صفات اخالقى را تهذيب وتوجيه و اعتدال مى بخشد.

ارزيابى
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1. آيا اخالق نيک تنها صفت مسلمان است و يا شخص ديگرى نيز مى تواند آنرا داشته 

باشد؟

2. هرگاه فرد و يا جامعه اخالق نيک داشته باشد، برايش چه ثمراتى پيش مى آيد؟

3. اگر فرد و يا جامعه اخالق مؤثرى نداشته باشد، آيا تنها با ادعاى ايمان و اسالم كدام 

اثرى به آن مرتب مى گردد؟

4. ايمان راستين در اخالق چه نوع تغيير ايجاد مى نمايد؟

كار خانه گى

تان  كتابچه هاى  در  مطالبى  سطر  چهار  در  جامعه  در  نيكو  اخالق  ارزش  پيرامون 

بنويسيد.
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درس  پانزدهم

اخالق پيامبر اسالم�

پبامبر اسالم� منبع وسر چشمة آداب و اخالق است و مسلمانان اخالق خود را از او 

مى گيرند. در اين درس به گوشه هايى از اخالق نبوى نظر اندازى مى كنيم.

قرآن اخالق پيغمبر است

ــورت گرفته،  ــالم� ص ــرى كه از اخالق پيامبر اس ــا ترين تعبي ــب ترين و زيب مناس

ــه فرموده ــد ك ــا ميباش ــى اهللا عنه ــه رض ــرت عائش ــن حض ــول أم المؤمني ــن ق  همي

wßÁAáf)1( يعنى: اخالق پيغمبر� قرآن بود.   à̄á¶=�àÄ à̄ à· à]� ßÁ>ß²y:اند

�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆy�:قرآنكريم اخالق پيغمبر � را با  اين وصف شگفت انگيز بيان مى نمايد

wæ¼É ]سورة القلم، آيت:4[   å� ß¢� æ°à· à]
ترجمه: و تو اخالق بزرگ و بر جسته اى دارى. 

ــتقبال نمود، بدون آنكه  ــهادت آسمانى را با قلب استوار اس ــالم اين ش پيامبر بزرگ اس

احساس كبر و خود بينى نمايد وبر ديگران برترى و بزرگى نشان دهد؛ بلكه با تواضع و 

�ß½åe> ß³ßº� ß¼ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC%ــى رسالت خود اعالن نموده فرمود كه ثبات، اخالق را جزء اساس

 $.%$ å±ßØ á]ßÙ=
ترجمه: جز اين نيست كه من فرستاده شده ام تا مكارم اخالق را تكميل نمايم.

پس عنصر اخالق جزء اصلى و اساسى رسالت محمدى محسوب مى گردد كه به طهارت 

ــد دعوت مى كند و در  ــم و عدالت، نيكى و التزام به عه ــدق و امانت، ترح ــت، ص و نظاف

ــدت  ــتبداد، مكر و فريب، تجاوز به جان ومال و ناموس ديگران بش ــل از ظلم و اس مقاب

ــانى و جهانى  منع مى نمايد و در همه امور اخالقى حيات فردى و اجتماعى و روابط انس

1- جامع األحاديث
2- السنن الكبرى للبيهقى
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مطابقت قول و عمل، ظاهر و باطن، شعور و سلوک، را ضرورى مى داند.

نمونه هايى از اخالق پيامبر اسالم�

ــالم بر خاسته از قرآن است و ارزشهاى اخالقى  ــت اينكه اخالق پيغمبر اس با در نظر داش

ــد، اقوال و احاديث پيامبر اسالم و سيرت عملى  ــى رسالت آن حضرت مى باش جزء اساس

حيات مبارک ايشان تطبيق عملى ارزشهاى اخالقى در همه جوانب و عرصه هاى زندگى 

ــهاى اخالقى مانند: تواضع، صدق، امانت، وفاء، عدالت، سخاوت، پارسايى،  ــد. ارزش مى باش

برخورد نيكو، عبادت و ترس خدا و ديگر سجاياى اخالقى جزء اساسى و الزمة سنت قولى 

و فعلى و سيرت عملى پيامبر اسالم را تشكيل مينمايد.

فعاليت

ــا نمونه هايى از اخالق پيغمبر را در )تواضع،  ــاگردان را همكارى نمايد ت معلم محترم ش

امانت، سخاوت، زهد و پارسايى، حسن معاشرت، عبادت و خدا ترسى(  پيش روى صنف 

بيان نمايند.

سجاياى اخالقى در حيات پيامبر�

ــجاياى اخالقى وآداب پيامبر اسالم � در حيات خانوادگى و عمومى، فردى  برخى س

و اجتماعى اين چنين بود:

�tپيامبر اسالم با فقرا و مساكين و بيچارگان مى نشست و با آنها غذا مى خورد.
�tصلة رحم را با خويشاوندان و اقارب خود نگه ميداشت، بدون آنكه ايشان را بر ديگران 

ترجيح دهد.

ــتر و طوالنى  ــدت تواضع، نظرش به طرف زمين بيش �tبا وقار و ادب نگاه مى كرد و از ش
تر بود نسبت به آسمان.

ــيدند خود پيشقدم  ــانها بود، جايى كه مردم مى ترس ــجاع ترين انس ــالم ش �tپيامبر اس
ــمن  ــخص به دش مى گرديد، مردم را حمايت مى كرد و در ميدان جنگ نزديک ترين ش
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مى بود.

ــاخت و با آنان سخن ميگفت.  ــب بود مخاطب مى س �tاهل مجلس خود را به آنچه مناس
ــم، اگر در امور آخرت  ــد: وقتى كه در مجلس پيامبر� مى بودي ــد بن ثابت مى گوي زي

ــريک مى شد، اگر در امور دنيا سخن مى گفتيم ما را همراهى  صحبت مى كرديم با ما ش

مى كرد و اگر در بارة خوردنى و نوشيدنى صحبت مى كرديم نيز با ما شريک مى شد.

ــتگو ترين مردم بود، همه سخنان و كردارش مطابق حقيقت بود، حتا  �tپيامبر� راس
اگر مزاح هم مى كرد از صدق و راستى بدور نبود.

ــالم بود وهمه تعاليم دين را بى كم وكاست تطبيق  ــخص به مبادى اس �tملتزم ترين ش
مى كرد.

ــاه مى برد ومى فرمود:  ــد، به نماز پن ــم و اندوهى به پيامبر � چيره مى ش ــرگاه غ �tه
  $-%$åÌØ çr¶=� å�� å�áÉ ß¢�àÌçfà®� áKß·å£ àQ%

ترجمه: روشنايى چشمانم در نماز گذاشته شده است. 

�tخلوت نشينى را غرض ذكر خدا و تفكر و تأمل و محاسبة كار خود، دوست داشت.
�tاز روى تواضع، با هر كسى كه رو برو مى شد در اداى سالم سبقت مى كرد.

ــت  �tغذايى كه به وى تقديم مى گرديد هرگز در آن عيب نمى گرفت، بلكه اگر ميخواس
تناول ميكرد و اگر نمى خواست آنرا مى گذاشت.

�tبه اندازة ضرورت سخن مى گفت، زيادت و نقصان بيجا در كالمش نبود.
�tهرگز براى شخص خود خشمگين نمى شد و انتقام نمى گرفت.

�tياران خود و مردم را تفقد مى كرد تا از وضعيت و امور ايشان مطلع باشد.
�tنشست و بر خاستش بدون ذكر خدا نبود.

خود لباسهايش را بخيه ميكرد، پاپوشهايش را پينه مى زد، با خادمان يكجا غذا مى خورد، 

ــان مصافحه مى نمود، مسكين و درمانده اى را  ــت، با غنى و فقير يكس بر زمين مى نشس

ــبت فقرش تحقير نمى كرد، در هنگام مصافحت تا آنكه شخص مقابل دست خود را  نس

نمى كشيد، دستش را رها نميكرد، به غنى و فقير و خورد و بزرگ سالم مى داد.

1- البيهقى



44

خالصه

�tپيامبر اسالم حضرت محمد � منبع و سرچشمة اخالق است.
ــالق آنحضرت قرار داده  ــتوده و قرآن را اخ ــول گرامى را س �tخداوند متعال اخالق رس

است.

�tپيامبر گرامى اسالم نمونة واالى اخالق معنوى وظاهرى مى باشد.

ارزيابى

ــى؟ و به كدام  ــر � قرآن كريم بود". اين مقولة كى؟ وبراى چه كس ــالق پيامب 1. "اخ
مناسبت گفته شده است؟

ــت؟ آيت قرآنى را در اين  ــالم را چگونه تعريف كرده اس 2. قرآنكريم اخالق پيغمبر اس

باره ذكر نماييد.

ــالم چگونه معرفى گرديده است؟  ــالت پيامبر اس 3. جايگاه ومنزلت اخالق نيک در رس

حديث نبوى را در اين باره ذكر نماييد.

ــالم را كه در اين درس ذكر گرديده،  ــجاياى اخالقى پيامبر اس ــاگرد يكى از س 4. هر ش

ــاگردان در مورد آن  ــاركت معلم و ش ــروى صنف قرائت نمايد و با همكارى و مش پيش

توضيحات بدهد.

كار خانه گى

ــتان يک مقاله بنويسيد  ــان با زيردس در بارة اخالق پيغمبر � در خانواده و رفتار ايش

كه از پنج سطر كم نباشد.
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درس  شانزدهم

آداب سخن گفتن(1)

نعمت زبان
اين نعمت  انسان را به وسيلة  زبان و بيان از جملة نعمتهاى عظيم خداوند است كه 
بزرگ بر ساير مخلوقات كرامت و برترى بخشيده است؛ پس بر انسان است كه آداب و 

اخالق سخن گفتن را مراعات كند تا شكر اين نعمت بزرگ را  ادا  نمايد.

فعاليت

شا گردان راجع به فوايد زبان ابراز نظر نمايند.

اهميت زبان
روايت شده كه لقمان حكيم از يک شاگردش تقاضا كرد گوسفندى ذبح كند و خوبترين 
از وى  لقمان  باز  تقديم كرد.  به وى  را  زبان گوسفند  بياورد، شاگرد  برايش  آنرا  جزء 
خواست بد ترين جزء گوسفند را برايش بياورد، شاگرد باز هم زبان گوسفند را  احضار 
داد: هرگاه  پرسيد، شاگرد هوشيار جواب  از وى  را  كار  اين  لقمان سبب  وقتى  نمود. 
زبان در خير استعمال شود خوب ترين جزئى در انسان است، و اگر همين زبان به شر 

استخدام گردد بد ترين عضو در وجود انسان ميباشد.
دين مقدس اسالم توجه خاصى به زبان، سخن گفتن، موضوع سخن و آداب سخن گفتن 
نشان داده و تأكيد نموده كه اين نعمت خداوندى بايد در راه خير و نيكى استعمال 
گردد و از سخنان بيهوده و زيان آور جلو گيرى بعمل آيد. خداوند متعال گفتگو هاى بى 
�æ�åNß²�Îåª�ß� ß]� ß×y :فايده و سرگوشيهاى حساسيت بر انگيز را نا درست خوانده مى فرمايد

*W--0�6Ð>j¿¶=Y�w ål>ç¿¶=�ß�ßE� æ\ ßØ áqåC�áÆß?� æÆàfá£ßº�áÆß?�æÍß®ßb ßråE�ßfßºß?� áÀßº� ç×åC�� á¼ àÂ=ßÇáç��Àëº
به  يا  به صدقه  آنكه كسى  مگر  نيست،  ايشان خيرى  راز گوييهاى  اغلب  در  ترجمه: 
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نيكوكارى يا اصالح بين مردم دستور دهد. 

كدام بهتر است؟
هر انسان قبل از سخن گفتن بايد فكر كند، آيا به آنچه ميگويد ضرورت است يا خير؟ 
اگر سخن گفتنش ضرور و مفيد باشد سخن گفتن خوب است، در غير آن بهتر است 
سكوت اختيار نمايد، زيرا سكوت و اجتناب از سخن بى مورد از نگاه اسالم عبادت است 
�åÌßa>ßF å£¶=�åf ßjáÈß@E� á¼ à²àå� á]à?�ß×?% :و اجر عظيم دارد. پيامبر اسالم� در اين باره مى فرمايد

)1(.$ å°à·àá�=� åÀ áj àU�ßÆ� àKá» çr¶ß=�; åÁßbßFá¶=�Îß· ß¢�> ßÃå¾ßÇ áÂß?ßÆ
ندهم؟ همانا  بدن خبر  براى  آن  و سبكترين  عبادت  آسانترين  به  را  آيا شما  ترجمه: 
�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� ßÁ>ß²� áÀßº% :سكوت و اخالق نيک است. همچنان پيامبر اسالم مى فرمايد

 )2($ áK à» árßÉå¶�áÆß?�=âá� ß]� á̧ à̄ßÉá·ßª�åf å]Û=
ترجمه: كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد، بايد سخن خير بگويد و يا 

سكوت اختيار كند. 
امروز سخنهاى بيهوده اكثر مجالس مردم را تشكيل ميدهد، انسانهايى كه ميخواهند 
افكار خود را جمع و اعمال خود را مراجعه و باز رسى  نمايند دوست دارند از اماكن پر 
غوغا به محيطهاى  آرام فرار كنند. پيامبر اسالم� در حديث ديگرى به صحابى جليل 
�ßÆ�( åÁ> ßìáÉ çn·å¶�Ìßaßf áìßº�àÄç¾åDßª�Ká» çr¶=� å¹Ç àìåE�´áÉß· ß¢% :القدر ابوذر غفارى چنين توصيه مينمايد

 )3(.$ ß́ å¿áÈåa�åfáºß?�Î· ß¢� ß́ ß¶� ãÁáÇ ß¢
ترجمه: بر تو است تا  سكوت طوالنى اختيار نمايى؛ زيرا سكوت، شيطان را مى راند و تو 

را در امر دينت كمک ميرساند.

زبان لجام گسيخته در دست شيطان است
را  صاحبش  كه  است  شيطان  دست  در  بند  و  قيد  بى  و  گسيخته  لجام  زبان  يقينا 
طوريكه خواسته باشد بطرف شر وهالكت سوق ميدهد، وقتيكه انسان اختيار زبان خود 
را نداشته باشد، دهانش مدخلى براى ورود نا پاكيهايى است كه قلب انسان را آلوده 

1- مرقات المفاتيح.
2- روايت بخاري
3- روايت احمد.
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مى سازد  و آنرا با پرده هاى غفلت مى پوشاند.)1(
به اين ترتيب نگهدارى زبان از اخالق اسالمى و دليل استقامت ايمانى و اطمينان قلبى 
�×ßÆ�(àÄàFá·ß®� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�æbáF ß¢� àÁ>ß�åC� à¼Éå̄ßJ ájßÈ�×% :انسان است؛ چنانچه پيامبر اسالم مى فرمايد

$.%*$àÄà¾> ßjå¶� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�àÄàFá·ß®� à¼Éå̄ßJ ájßÈ
ترجمه: ايمان بندة مؤمن درست نميشود تا آنكه قلبش استوار ومستقيم نشود، و قلب 

وى به استقامت نمى رود تا آنكه زبانش استقامت نداشته باشد.

خالصه
�tزبان نعمت بزرگ خداوند بوده و اهميت اساسى وحياتى براى انسان دارد.

�tسكوت وخاموشى بهتر از سخنى است كه براى انسان عواقب ناگوار بار آورد.
�tنگهدارى زبان از اخالق اسالمى ودليل استقامت انسان است.

ارزيابى
1- "زبان" يكى از نعمتهاى بزرگ الهى براى انسان است. چگونه شكر اين نعمت را ادا 

نماييم؟
2- چطور انسان به وسيلة زبان بر ساير مخلوقات بر ترى حاصل نموده است؟

3- آيت 114سورة النساء كدام نوع گفتگوها را نا جايز ميداند؟ و به كدام نوع سخنان 
تشويق ميكند؟ توضيح بدهيد.

است  نموده  امر  نمودن  سكوت  يا  و  خوب  سخن  گفتن  به  كه  را  نبوى  احاديث   -4
بخوانيد؟

5- "استقامت ايمان به استقامت زبان مربوط است". توضيح بدهيد.

كار خانه گى

يک مقاله پنج سطرى راجع به خوبيها و فوايد سكوت وخاموشى بنويسيد.

1- محمد غزالي، خلق المسلم، ص81
*ËdºfI�KÈ=Æe�).
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درس  هفدهم

آداب سخن گفتن (2)

معاذ بن جبل صحابى جليل القدر ميگويد: از پيامبر� پرسيدم: آيا بسبب سخنان مان 

مورد مؤاخذه قرار ميگيريم؟ پيامبر خدا  فرمودند: "مادرت ترا گم كند اى معاذ!  آيا 

همين گفته هاى زبان نيست كه انسانها را روهاى شان به طرف دوزخ ميكشاند؟"

آفت هاى زبان

زبان در ظاهر امر تنها يک پارچة گوشت كوچک است؛ اما نتايج و اثرات عظيم براى 

صاحبش دارد، و كفر و ايمان به وسيلة زبان ظاهر ميگردد. بنا بران زبان همانگونه كه 

نعمت بزرگ خداوند است، آفت بزرگى نيز است كه سبب هالكت انسان ميشود. 

بعضى آفتهاى زبان از اين قرار است: آفت سخن بى مورد، آفت سخن باطل، آفت سخن 

لعنت  بدزبانى، آفت  زبانى، آفت سخن فحش و دشنام و  ريا و تظاهر، آفت خصومت 

گفتن به انسان يا حيوان يا جماد، آفت تمسخر و استهزاء، آفت افشاى اسرار، آفت وعده 

خالفى، آفت سخن دروغ و قسم ناحق، آفت غيبت و نميمت، آفت دو زبانى، آفت مدح 

كردن و غيره.

 
فعاليت

شاگردان آفتهاى زبان را كه در متن فوق ذكر شده نام گرفته به كمک ورهنمايى معلم 

محترم توضيح بدهند، سپس آنرا  در كتابچه هاى خود بنويسند.

دورى از بيهوده گويى

از نظر اخالق اسالمى اجتناب از سخن هرزه و بيفايده شرط رستگارى و كمال انسان 
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است. قرآن كريم اجتناب از سخن هرزه را در ميان دو ركن اساسى اسالم، يعنى فريضة 

� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=�( ßÁÇà¿åºáÖàá�=� ßXß·áªß?� ábß®y :نماز و فريضة زكات ذكر نموده است؛ چنانچه ميفرمايد

�w]سورة  ßÁÇà· å¢>ßª�åÌ> ß²çh·å¶� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�( ßÁÇ àuåfá£àº�åÇá§ç·¶=� åÀ ß¢� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�( ßÁÇ à£ åm> ß]� á¼åÃåI ßØ ßq�Îåª
المؤمنون، آيت: 4-1[.

ترجمه: به راستى كه مؤمنان رستگار شدند؛ آنها كه در نماز شان خشوع دارند؛ وآنها 

كه از لغو )بيهوده گويى( روى گردانند؛ وآنها كه زكات را انجام ميدهند.

اسالم سخن لغو و بيهوده را مردود ميداند؛ زيرا امور پست و بى فايده را نمى پسندد. 

همچنان سخنان بيهوده وقت و عمر انسان را ضايع ميسازد ويک انسان مسلمان نبايد 

وقت خود را بدون فايده بگذراند، بلكه از هر لحظة وقت خود بايد در جديت و توليد و 

انجام كار هاى خير استفاده نمايد. به هر اندازه اى كه يک انسان مسلمان از لغو وسخن 

بى مورد دورى گزيند به همان اندازه منزلت وى نزد خداوند باال ميرود. 

از انس بن مالک / روايت شده كه شخصى وفات نموده بود، يكى از اصحاب در 

حضور پيامبر اسالم  متوفى را به جنت بشارت داد. پيامبر اسالم با شنيدن اين سخن 

àÄ$*%-$ يعنى: شما چه  àrà̄á¿ßÈ�ß×�>ßå�� ß̧ åß~�áÆß?�(åÄááÉå¿á£ßÈ�ß×�> ß»áÉåª� ß¼ç· ß³ßI�àÄç·ß£ß·ßª�; áÏåeábßI�ß×ßÆß?%:فرمود

ميدانيد؟ شايد بدون مورد سخنى گفته باشد و يا در آنچه برايش ضرر نداشت بخل 

ورزيده باشد.

اخالق اسالمى سخن گفتن بى مورد و بدون ضرورت را اگر چندى كه سخن مباح و 

بصورت مزاح هم بوده باشد نا پسند مى داند، اما سخنان  زيان آور،  تمسخر آميز، بد 

گويى، غيبت، نميمت و ديگر آفت ها و امراض زبانى را  قطعا حرام دانسته مرتكب آن را 

مورد محاسبه و مؤاخذه سخت  قرار ميدهد.

خالصه

�tانسان در مقابل هر آنچه از زبان وى سر مى زند مورد محاسبه ومؤاخذه قرار مى گيرد.
�tآفت هاى زبان بسيار زياد است كه همه صفات زشت را در بر مى گيرد.

1 - روايت ترمذى
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�tنگهدارى زبان از لغو و سخنان بيهوده و بى فايده از صفات بندگان نيكبخت خداوند 
است.

ارزيابى

1. آيا انسان به سبب آنچه كه ميگويد مؤاخذه مى شود؟ دليل بياوريد.

2. شاگردان آفت هاى زبان را نام بگيرند.

3. كسانى كه با سخنان بيهوده و مزاح و تمسخر آميز مجالس مردم را مشغول مى سازند. 

اين نوع سخنان بى مورد و بيهوده از نگاه اخالق اسالمى چه حكم دارد؟

4. چرا دين مقدس اسالم سخنان لغو و بيهوده را مردود مى داند؟

5. در بارة دورى از سخن بيهوده چگونه به آيت قرآنى استدالل مى كنيد؟
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درس  هجدهم

حلم در اسالم

ترين   زيبا  و  اوصاف  ترين  عالى  به  را  خود  صاحب  كه  است  اخالق  لوحة  سر  حلم 

خصلت ها مزين مى سازد. گذشت و صبر در برابر اذيت و آزار ديگران از جملة صفاتيست 

كه هركس شايستگى آنرا ندارد و خداوند متعال، اين فضيلت را فقط براى صاحبان حلم 

ارزانى نموده است.

حلم چيست؟

حلم بمعناى خويشتن دارى و انضباط نفس در حالت خشم و غضب، عفو و گذشت در 

برابر اذيت و آزار ديگران مى باشد. خداوند متعال به پيامبر اسالم� امر نموده تا عفو 

�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=�åd à]y�:و گذشت را پيشه و شعار خود سازد. چنانچه قرآن كريم مى فرمايد

·wß�å ]سورة األعراف، آيت: 199[.  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE
ترجمه: عفو پيشه كن و به نيكى فرمان بده و از بى خردان دورى جوى.

فعاليت

آيت مباركه به سه نوع روش حلم و صبر امر نموده. اين روش ها كدام ها اند؟

از  را  محكم  ايمان  و  راسخ  عقيده  داراى  انسان  كه   است  بارزى  نشانة  حلم،  صفت 

انسان هاى بى ايمان و غير متوازن، جدا  مى سازد. يک انسان مؤمن و بزرگ منش به هر 

اندازه اى كه بطرف مدارج كمال حركت نمايد به همان اندازه سينة كشاده پيدا مى كند، 

هرگاه  و  مى گذرد  ديگران  لغزش هاى  و  خطاها  از  و  مى گردد  افزون  تحملش  و   حلم 



52

نابخردى بر او تجاوز نمايد، به او از بلنداى حلم وخويشتن دارى مى نگرد؛ درست مانند 

يک فيلسوف حكيم در مقابل كودكانى كه بسوى او سنگ پرتاب نمايند و او با بزرگ 

منشى وبرد بارى به آنها نگاه مى نمايد.

مشروعيت و منزلت حلم

قرآن كريم در موارد متعددى، خوبى ها وفضايل حلم را تقدير و تمجيد نموده و آنرا از 

ã¼Éå· ßU�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆy صفات خداوند و اسماء حسنى او تعالى بيان نموده است. آيات مباركة

 .]225 :Ìالبقر[ w
ترجمه: و خداوند آمرزگار بردبار است. 

 .]263 :Ìالبقر[ wã¼Éå· ßU�Îå¿ ß¦�àç�=ßÆy
ترجمه: و خداوند بى نياز بردبار است. 

·wã¼Éå ]النساء: 12[ .  ßU� ã¼Éå· ß¢�àç�=ßÆy
ترجمه: وخداوند داناى بردبار است. و ديگر آيات و احاديث نبوى دال بر جايگاه و منزلت 

حلم در نزد خداوند است؛ همچنان قرآن كريم حلم را از صفات پيامبران معرفى نموده 

كه در مقابل سركشى ها، بيرحمى ها و اذيت وآزار پيروان شان از حلم و گذشت و تأنى 

كار گرفته اند. 

خداوند متعال در موارد زيادى به صفات خويشتن دارى از خشم وغضب، پيشه نمودن عفو 

و گذشت و دورى از جاهالن امر نموده و كسانى را كه از خطاهاى ديگران در گذر مى شوند، 

 ستايش نموده است. خداوند متعال ابراهيم ) را به حلم توصيف نموده مى فرمايد:

 ]114 :ÍEÇJ¶=[ wã¼Éå· ßU�ãÅ=çÆßßÙ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� çÁåCy
ترجمه: به تحقيق كه ابراهيم درد مندى بردبار بود. 

به همين قسم، ديگر انبياى كرام، مخصوصا پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد � در 

دعوت و برخورد  با اقوام و اتباع شان به حلم و برد بارى توصيف گرديده اند كه حلم 

ايشان براى هميشه سر مشق مؤمنان و همه انسان ها قرار گرفته است.
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فعاليت

شاگردان با كمک ورهنمايى معلم محترم راجع به حلم پيامبر اسالم نمونه هايى را بيان 

نمايند.

خالصه

�tحلم سر لوحة اخالق اسالمى است.
�tحلم به معناى خويشتن دارى و انضباط نفس در حالت غضب وعفو وگذشت در برابر 

اذيت ديگران است.

مدح  مورد  حلم  داشتن  با  العزم  اولو  پيامبران  بوده،  متعال  خداوند  صفات  از  حلم  �t
وستايش خداوند> قرار گرفته اند.

ارزيابى

1- حلم را چگونه تعريف مى نماييد؟

2- كدام يک درست است: 

أ( حلم صفت انسان هاى قوى و زور مند است.     

ب( حلم صفت انسان هاى ضعيف و بيچاره است.      

ج( حلم صفت مؤمنان  و مردان بزرگ است.

3- در بارة حلم و صبر ابراهيم) چه ميدانيد؟

خورد  بر  چگونه  ايشان  درمقابل  بگيريد،  قرار  جاهالن  واهانت  خطاب  مورد  اگر   -4

مى نماييد؟ در اين باره از قرآن كريم استدالل كنيد.

كار خانه گى

در بارة فضيلت و فوايد حلم يک مقاله بنويسيد كه از پنج سطر كمتر نباشد.
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درس  نزدهم

نمونه هايى از حلم  پيامبر�

حلم واقعى آن است كه انسان در وقت قدرت كسى را مورد عفو وگذشت قرار بدهد، اما 

اظهار حلم وعفو و بخشش در حالت ضعف و ناچارى، حلم گفته نميشود. عفو و گذشت 

و بخشش پيامبر اسالم در وقت قوت وقدرت بود كه خود بلند ترين مدارج حلم است.

زندگى و سيرت پيامبر اسالم  مظهر عالى ترين صفات حلم، عفو و بخشش است كه در 

اينجا به چند نمونة  آن  اشاره مى كنيم:

حلم با زير دستان

انس بن مالک روايت ميكند كه من مدت ده سال شرف خدمت پيامبر اسالم را حاصل 

اين مدت  را نداشتم. در طول  نو رس بودم و آنچنان پختگى الزم  نمودم، من جوان 

پيامبر اسالم هرگز بمن كلمه "اف" را هم ياد نكرد. و هيچگاهى بمن نگفت كه چرا اين 
كار را نمودى؟ و يا اينكه: كاش چنين نميكردى!.)1(

حلم در مقابل دشمن
در يكى از غزوات در حالى كه پيامبر اسالم در وقفة استراحت زير سايه درختى راحت 
گرفته بود، نا گهان يكى از جنگجويان دشمن بنام غورث بن الحارث را با شمشير برهنه 
باالى سر خود ديد كه خطاب به پيامبر خدا چنين گفت: چه كسى ترا از من نجات 

مى دهد؟ پيامبر اسالم بدون اندكترين تردد  جواب داد: خدا مرا نجات ميدهد. در اين 
وقت شمشير از دست جنگجوى دشمن  به زمين افتاد و متعاقبا شمشير را  پيامبر 
داد؟  نجات خواهد  از من  ترا كى  به آن شخص گفت: حاال  و  به دست گرفت  اسالم 
جنگجوى دشمن گفت: آرزو دارم بهترين گيرندة شمشير باشى. پيامبر اسالم فرمود: 

1- سنن ابي داود.
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به يگانگى خدا و به رسالت من گواهى بده. آن شخص گفت: من اين كار را نمى كنم، 
اما تعهد مى كنم كه در آينده با تو نخواهم جنگيد، به تو نمى پيوندم و با گروهى كه با 
تو ميجنگند نيز نخواهم پيوست. پيامبر بزرگوار اسالم وى را رها كرد وآن مرد به جمع 
همراهان خود شتافت و به آنها گفت: من از نزد بهترين انسانها آمده ام.  با شنيدن اين 

واقعه گروه زيادى از همراهانش مسلمان شدند و به صف مسلمانان پيوستند.)1(

فعاليت

آيا پيامبر اسالم بخاطر ترس، اين فرد جنگجوى دشمن را رها نمود؟ شاگردان راجع به 

اين موضوع اظهار نظر كنند.

حلم در برابر عامة مردم

انس بن مالک/ روايت ميكند كه پيامبر اسالم � در مدينه منوره گشت و گذار 

مى كرد، عباى نجرانى داراى حاشيه درشتى بر تن داشت؛ در اين وقت يک اعرابى به 

نزد پيامبر� پيش آمد و از يخن عباى ايشان گرفته بشدت كش كرد. من به گردن 

پيامبر � نظر نمودم كه آثارعباى خشن در نتيجة شدت كش كردن اعرابى در گردن 

پيامبر اسالم � نمايان بود؛ سپس اعرابى به پيامبر اسالم گفت: اى محمد! از مال 

خدا كه در نزد تو است بمن بده. پيامبر اسالم در حالى كه با تبسم بسوى اعرابى نظر 
مى نمود، امر كرد برايش آنچه حاجت دارد بدهند.)2(

فعاليت

شاگردان با رهنمايى معلم محترم در بارة برخورد اعرابى و معاملة پيامبر� در مقابل 

وى، گفتگو و تبادل نظر نمايند.

1- متفق عليه.
2- متفق عليه
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خالصه

�tپيامبر اسالم � نمونة كامل وعالى حلم و شكيبايى است.
�tحلم پيغمبر� و برخورد نيک وى با زير دستان، در مقابل دشمن، عامة مردم وديگر 

عرصه هاى زندگى، الگوى عملى براى مسلمانان است.

�tچه بسا كه دشمنان سرسخت پيغمبر� با مشاهدة حلم بى مانند آنحضرت به دين 
مقدس اسالم گرويده اند.

ارزيابى

1- اگر كسى از روى مجبورى و يا نا توانى از تجاوز و اهانت بخود، در گذر شود، حليم 

گفته مى شود و يا چيز ديگرى؟

2- برخورد پيامبر اسالم با انس بن مالک، حلم در برابر كدام طبقه را نشان ميدهد؟

3- جنگجوى دشمن كه قصد كشتن پيامبر� را داشت، ولى پيامبر اسالم وى را آزاد 

نمود. اين برخورد به كدام خصلت پيغمبر� داللت مى كند وچه نتائج داشت؟

4- جنگجوى دشمن دعوت پيغمبر� را به قبول اسالم نپذيرفت، اما پيامبر اسالم وى 

را آزاد نمود. اين امر در شريعت اسالمى به چه داللت مى كند؟

5- آيا عمل اعرابى با اين قساوت در مقابل پيامبر اسالم كار درست بود؟

6- آيا پيامبر اسالم در حـال زير فشار بودن به اعرابى كمک مالى نمود يا چطور؟

كار خانه گى

در بارة ضرورت حلم براى يک شاگرد در مكتب و خانه، مقاله پنج سطرى بنگاريد.
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درس  بيستم

دوست و همنشين صالح

دوستى و الفت ثمرة اخالق خوب و تفرقه ثمرة اخالق بد است. حسن اخالق، دوستى 
و همدلى بار مى آورد و سوء اخالق سبب عداوت و جدايى ميگردد. پس به هر اندازه اى 
كه درخت اخالق سبز و متعالى گردد، بهمان مقدار ثمرة گوارا مى دهد كه عبارت از 

الفت و محبت و همدلى ميان انسانها مى باشد.

همنشين صالح نعمت خداوند است
دوست خوب و همنشين صالح نعمتى است كه خداوند  براى بنده گان محبوب خود 
نصيب مى گرداند. پيامبر اسالم دوست وهمنشين خوب را از نعمتهاى بزرگ خداوند 
معرفى نموده و مى فرمايد: "كسى را كه خداوند اراده خير نمايد، بوى دوست و همنشين 
صالح نصيب مى كند كه هرگاه )كارى را( فراموش نمايد وى را تذكر دهد و اگر به ياد 

آورد، وى را يارى رساند".)1( 

فعاليت

اگر در صنف و يا مكتب يک دوست خوب داشته باشيد، به وى چگونه كمک مى كنيد؟ 
و از آن دوست خود چه توقع داريد؟ 

دوست وهمنشين صالح همانطور كه در دنيا نعمت خداوند و سبب كاميابى وخوشحالى 
انسان است، در آخرت نيز وسيله تقرب درگاه الهى و نايل شدن به نعمتهاى خداوندى 
مى باشد؛ "كسى كه شخصى را به برادرى در راه خدا بر گزيند، خداوند وى را در بهشت به 

درجه اى نايل مى گرداند كه آنرا به هيچگونه عمل ديگر خود بدست نمى آورد.")2(   

*ÀÈb¶=�½Ç·¢�Ð>ÉU?�(Ê¶=h§¶=�bº>U�ÇE?�)-
*¤Qfº�Á>»Â�).
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انسانها به دوستان وهمنشينان شان شناخته ميشوند. انسانهاى خوب با مردمان خوب 
و صالح همنشينى و دوستى مى كنند و بر عكس اشخاص نا سالم با مردمان نا سالم 
�åÄå·Éå· ß] � åÀÈåa �Îß· ß¢ �àÐáfßá�=% مى فرمايد:  اسالم�  پيامبر  نمايند.  مى  همنشينى  و  دوستى 
$%-(. آدم بر دين دوست و همنشين خود مى باشد، لهذا هر يک  à̧ å¶>ßà�� áÀßº� á¼ à² àb ßUß?�áf à�á¿ßÉá·ßª

از شما بينديشد كه با كى دوستى كند.

فعاليت

مى نماييد؟  انتخاب  خود  براى  وهمنشين  دوست  ومواصفات  معيارها  كدام  اساس  به 
شاگردان توضيح بدهند وهرشاگرد معيارهاى انتخاب شده را در كتابچة خود بنويسد.

خالصه
دوست خوب و همنشين صالح يكى از نعمتهاى خوب وبزرگ خداوند براى انسان  �t

است.
صفت دوست وهمنشين نيک اين است كه كارهاى خوب را براى انسان ياد آورى  �t

نمايد، ودر كارهاى معروف وخوب با انسان كمک ويارى رساند.
انسانها با دوستان شان شناخته مى شوند، پس بايد انسان خوب فكر نمايد كه چه  �t

كسى را دوست وهمنشين خود انتخاب مى كند.

ارزيابى
وحديث  قرآن  از  مورد  اين  در  است"  خداوند  نعمت  خوب  همنشين  و  "دوست   -1

استشهاد نماييد.
2- چگونه دوست خوب را انتخاب مى كنيد؟

3- همنشين بد و نا سالم چگونه به انسان ضرر مى رساند؟
4- پيامبر اسالم دوست خوب را بحيث چى معرفى نموده است؟

5-  دو صفت دوست صالح را كه در حديث شريف وارد شده است بيان نماييد.
1- سنن ابى داود- 4835. 
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درس  بيست و يكم

فوايد همنشين خوب

پيامبربزگوار اسالم فرموده است: 
"مثل همنشين صالح مانند دارندة مشک و يا عطر است كه يا آنرا خريدارى ميكنى و 
يا بوى خوب آن بمشامت مى رسد. و مثل همنشين بد مانند كورة آهنگرى است كه يا 

جسم و لباسهايت را مى سوزاند و يا از بوى ناپاكش متضرر مى شوى".

هر انسان براى دوستى مناسب نيست
را  يكديگر  اند كه  مانند دو دست  مينمايند  با هم مالقات  برادر مسلمان  دو  زمانيكه 
شستشو مينمايند. و دو مؤمن با هم روبرو نميشوند مگر اينكه حتما خداوند يكى را از 

ديگرى خير نصيب مى كند.
هر انسان براى دوستى و همنشينى مناسب نيست. انسان عاقل وقتى كه كسى را براى 
دوستى و همنشينى انتخاب مى كند، بر وى الزم است تا شخصيت، اوصاف و سلوک آن 
شخص را مورد مطالعه قرار بدهد. بهترين دوست و همنشين آن است كه براى رضاى 

خداوند تعالى انتخاب شود كه هم در دنيا و هم در آخرت برايش فايده برساند. 
ديندارى  اساس  بر  دوست  انتخاب  ضرورت  مورد  در   / خطاب  بن  عمر  حضرت 
مى فرمايد: "دوستان و برادران صادق را انتخاب كن تا در كنار شان زندگى نمايى؛ چرا 
كه اين نوع دوستان در وقت عافيت و خوشى، زينت و در وقت مصيبت يار و همكار تو 

اند".
امام غزالى مى گويد: "كسى را كه براى دوستى و همنشينى مى گزينى، بايد اوصاف و 
خصلتهاى پنج گانة ذيل در وى وجود داشته باشد: عاقل باشد، داراى اخالق پسنديده 

باشد، فاسق نباشد، بدعت كار نباشد، به دنيا حريص نباشد".
اوصاف همنشين خوب

يكى از علماى اسالم)1( حين وفاتش به فرزند خود راجع به انتخاب دوست چنين توصيه 

1- علقمة العطاردي
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مى نمايد: "فرزندم! در گزينش دوست، كسى را انتخاب كن كه هرگاه وى را خدمت كنى 
پاسدار باشد و هرگاه با وى صحبت نمايى زينت بخش مجلست باشد و هرگاه محتاج 
شوى تو را يارى رساند. دوستى را برگزين كه هرگاه به كار خيرى دست دراز كنى دستت 
را تقويت كند و هرگاه نيكى از تو ببيند آنرا حساب نمايد و اگر بدى از تو سر زند به 
اصالح آن بكوشد. همنشينى گزين كه هرگاه از وى چيزى طلب نمايى به تو ببخشد و 
اگر سكوت نمايى به صحبتت سبقت كند و اگر به مصيبتى رو برو شوى به دلجويى ات 
بپردازد. همنشينى انتخاب كن كه هرگاه سخن بگويى ترا تصديق نمايد و اگر به كارى 

اقدام نمايى به تو اقتدا كند و هرگاه نزاع نموديد رأى ترا ترجيح دهد".)1(

خالصه
�tپيامبر اسالم � دوست وهمنشين خوب را براى انسان مانند مشک ويا عطر تشبيه 

نموده اند كه در هر حالت فايده واثر نيک آن به انسان مى رسد.
�tبهترين دوست آن است كه بر اساس دين و ايمان انتخاب شود.

ارزيابى
1. پيامبر اسالم همنشين را به عطر و كورة آهنگر تشبيه نموده است، مفهوم اين تشبيه 

را توضيح نماييد؟
2. اساس دوستى و همنشينى از نظر اسالم چيست، توضيح بدهيد؟

3. حضرت عمر بن خطاب / در باره انتخاب همنشين خوب چه توصيه نموده اند، مختصراً توضيح دهيد.
4. امام غزالى پنج صفت را در انتخاب دوست و همنشين ضرورى دانسته. اين پنج صفت 

را نام بگيريد.

كار خانه گى

در بارة فوايد و اوصاف دوست وهمنشين صالح يک مقاله بنويسيد كه از چهار سطر 
كمتر نباشد.

1- ابوحامد الغزالي، احياء علوم الدين
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درس  بيست و دوم

نيكى به پدر و مادر

نزديک ترين شخص براى يک انسان چه كسى مى باشد؟ يک طفل نو زاد توسط كى 

ودر آغوش چه كسى پرورش ميابد؟ چرا پدر ومادر تان را دوست داريد؟ حقوق والدين 

در اسالم وديگر اديان وفرهنگها چه فرق دارد؟ آيا حقوق پدر ومادر را ادا مى نماييد؟

نيكى به پدر ومادر )برالوالدين( وضد آن بنام )عقوق الوالدين( خوانده مى شود. نيكى به 

پدر و مادر به اين ترتيب ادا مى شود كه با آنها محبت صورت گيرد، احترام  وقدر دانى 

شوند، دلسوزى  نسبت به آنها باشد، سخن شان قبول گردد، و هر چيزى كه توسط 

آن رضايت ايشان حاصل مى شود انجام يابد، و بعد از مرگ ايشان در حق ايشان دعا 

شود، به آنها طلب عفو و آمرزش صورت گيرد، وعده ها وتوصيه هاى ايشان بجا گردد و 

دوستان آنها مورد احترام و قدر دانى قرار گيرند. خداوند متعال در مورد نيكى نمودن 

به پدر و مادر مى فرمايد:

�å�å²> ßjßá�=ßÆ�Îßº>ßJÉá¶=ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�ÏådåEßÆ�>â¾> ßj áUåC� åÀÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�>âÒÉ ßm�åÄåE�=Ç à²åf ánàI� ß×ßÆ�ßç�=�=Æ àbàF á¢=ßÆy
� çÁåC� á¼ à³à¾>ß�ß?� áK ß³ß·ßº�>ßºßÆ� å̧ ÉåF çj¶=� åÀáE=ßÆ� åGá¿ßá�>åE� åG åU> çr¶=ßÆ� åGà¿àá�=�åe>ßá�=ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�Ïåc�åe>ßá�=ßÆ

�w=âeÇ]النساء/36[.  à̂ ßª� â×>ßJáà�� ßÁ>ß²� áÀßº� èGå�� ß×�ßç�=
ترجمه: خدا را بپرستيد، وهيچ چيزى را به او شريک نسازيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد، 

همچنين به خويشاوندان و يتيمان و همساية نزديک )صاحب قرابت( و همساية دور، و 

دوست و همنشين، و مسكينان و واماندگان در سفر، و بردگانى كه مالک آنها هستيد، 

نيكى كنيد؛ زيرا كه خداوند كسى را كه فخر فروش و متكبر باشد دوست نمى دارد.

در جاى ديگر خداوند متعال فرموده:

�áÆß?�> ß» àÂ àb ßUß?�ßß� å³á¶=� ßµßbá¿ å¢� çÀß§à·áFÈ�>çºåC�>â¾> ßj áUåC� åÀÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�àÅ>ÈåC� ç×åC�=Æ àbàFá£ßI� ç×ß?� ß́ èEße�Î ßvß®ßÆy
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� ßÀåº� ë¹èd¶=� ß\>ß¿ ßQ�> ß»àß�� áxå« á]=ßÆ�(>â�åfß²� â×áÇß®�> ß»àß�� á̧ à®ßÆ�> ß» àÂáfßÃá¿ßI� ß×ßÆ� úà?�> ß»àß�� á̧ à̄ßI� ßØßª�> ß» àÂ ßØå²
§�w=â�å]االسراء: 24-23[  ßq�Îå¾>ÉçEße�> ß»ß²�> ß» àÃáß�áe=� ëHße� á̧ à®ßÆ�åÍßá�çf¶=

ترجمه: و پروردگارت حكم نموده كه جز او كسى را نپرستيد، و به پدر ومادر نيكى 

كنيد. هرگاه يكى از آن و يا هر دوى آنها نزد تو به سن پيرى رسند كمترين اهانتى 

به آنها روا مدار، و بر آنها فرياد مزن، و گفتار سنجيده وبزرگوارانه به آنها بگو. و بالهاى 

تواضع خويش را از محبت و لطف در برابر آنها فرود آر، وبگو: پروردگارا! همانگونه كه 

آنها مرا در كوچكى تربيت كردند، ايشان را مشمول رحمت خويش بگردان.

پيامبر � احسان به پدر و مادر را از بزرگترين اعمال ومحبوب ترين آن به نزد خداوند 

دانسته است. از عبد اهللا بن مسعود / روايت شده كه از پيامبر �  پرسيدم: yأَى 

َالُة َعلَى َوْقِتَها، َقاَل : ثُمَّ أَى؟ َقاَل: ثُمَّ بِرُّ الَْوالَِديِن،َقاَل: ثُمَّ  wِ َقاَل:%الصَّ الَْعَمِل أََحبُّ إِلَى اهللاَّ
)1($ِ أَى؟ َقاَل: الِْجَهاُد فِى َسِبيِل اهللاَّ

ترجمه: حضرت عبداهللا بن مسعود / روايت نموده كه از پيامبر � پرسيدم: كدام 

عمل به نزد خداوند محبوب است؟ پيامبر� فرمودند: اداى نماز به وقت آن، گفتم: باز 

كدام كار؟ فرمودند: نيكى به پدر ومادر، گفتم: باز چه؟ فرمودند: جهاد در راه خدا>.

از آنجا ييكه مادر براى  يک انسان در وقت خيلى نا توانى و نيازمندى كمک مى رساند، 

و زحمات زيادى را براى وى متحمل مى گردد، بناء در اسالم به حقوق وى  ترجيح و 

� åÀ ájàå}� ål>ç¿¶=� è° ßUß?� áÀßº��åç�=� ß¹Ç àiße�>È%�:اولويت داده شده است. شخصى به پيغمبر��گفت

�; áÀßº� ç¼àM�6 ß¹>ß®�( ß́ èºà?� ç¼àM�6 ß¹>ß®�; áÀßº� ç¼àM�6 ß¹>ß®�( ß́ èºà?� ç¼àM�6� ß¹>ß®�; áÀßº� ç¼àM�6 ß¹>ß®�( ß́ èºà?�6� ß¹>ß®�;ÎåJßE> ßV ßq
$.%*$ ßµÇàEß?� ç¼àM�6 ß¹>ß®

ترجمه: اى پيامبر خدا! چه كسى از مردمان براى همنشينى وخدمت گذارى مستحق 

تر است؟ پيامبر خدا فرمودند: مادرت، آن شخص پرسيد: باز چه كسى؟ فرمودند: بازهم 

مادرت، آن شخص گفت: باز چه كسى؟ فرمودند: بازهم مادرت، آن شخص پرسيد: باز 

چه كسى؟ فرمودند باز پدرت.

1- رواه البخارى
2- رواه البخارى
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فعاليت

چگونه به پدر و مادر برخورد و معاملة نيک كرده مى توانيم؟ هر شاگرد يک نمونه ذكر 

نمايد. 

مثال: من سخن پدر و مادرم را قبول مى كنم.  من با پدر و مادرم در كارهاى خانه كمک 

مى كنم.

خالصه

�tهيچ دين و آيينى مانند اسالم مقام والدين را ارج نگذاشته است.
�tقرآن كريم ذكر والدين و خدمت به ايشان را بعد از توحيد خداوند وحقوق او تعالى 
بيان نموده است كه اين امر به جايگاه عالى مقام والدين در دين مقدس اسالم داللت 

دارد.

�tپيامبر اسالم � در حديث نبوى حقوق والدين و خدمت به ايشان را در رديف اداى 
نمازهاى فرضى در وقت آن و جهاد در راه خدا تأكيد فرموده اند.

ارزيابى

1. چرا دين اسالم به نيكى كردن به پدر و مادر، خويشاوندان، همسايگان و ديگر مردم  

خواهد  واقع  نمايند، چه  بدى  نيكى  بجاى  يكديگر  با  مردم  هرگاه  است؟  كرده  حكم 

شد؟

2. با پدر و مادر چگونه نيكى صورت مى گيرد؟ در زندگى با ايشان چه بايد شود، و بعد 

از مرگ شان چگونه نيكى به آنها بايد صورت گيرد؟

3. در بارة نيكى و احسان به پدر و مادر از قرآن و سنت دليل بياوريد.

4. چرا مادر نسبت به همه مستحق بِّر و نيكى است؟ در اين مورد داليل عقلى و نقلى 

ذكر نماييد.
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كار خانه گى

حديث زير را ياد نماييد و آنرا با معنايش با خط زيبا در كتابچه هاى خود بنويسيد.

�6 ß¹>ß®�;åç�=� ß¹Ç àiße�>È� áÀßº�6� ß̧ Éå®�(àÄ à«á¾ß?� ß¼ å¦ße� ç¼àM�(àÄ à«á¾ß?� ß¼ å¦ße� ç¼àM�(àÄ à«á¾ß?� ß¼ å¦ße%���åç�=� à¹Ç àiße� ß¹>ß®
*$ßÍç¿ßá�=� á̧ à]ábÈ�áß�� ç¼àM�> ß»åÃÉß·å²�áÆß?�> ß» àÂßb ßUß?�åß� å³á¶=� ßbá¿ å¢�åÄÈ ßbå¶=ßÆ� ßµßeáaß?� áÀßº
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درس  بيست و سوم

صلة رحم

ــان توانايى تنها زيستن وجدا بودن از جامعه را ندارد؛ ناگزير است با ديگران زيست  انس

ــت؟ وانسان  ــد. مراتب اين روابط چگونه اس ــته باش نمايد و با همنوعان خود رابطه داش

مؤمن در حفظ و تحكيم اين روابط چه مكلفيت دارد؟ و اثرات آن در جامعه چيست؟ 

ــد و از ضرر و آسيب ديگران در امان بماند،  ــان زندگى خوب داشته باش براى اينكه انس

ــد، با مردم روابط نيک بر قرار نمايد تا همه  ــت در جامعه عنصر مفيد باش بر وى الزم اس

مردم در عدل، خوشحالى و نيكبختى زندگى نمايند. و اگر چنين نباشد، مانند: حيوانات 

جنگل در ترس خواهند بود، هيچ كس با اطمينان از نعمت هاى دست داشته خود بهره 

گرفته نمى تواند و مردمان يكى براى ديگرى منبع و مصدر ترس و مشكالت مى باشند.

يُِحبُّ  َما  ِألَِخيِه  يُِحبَّ  َحتَّى  أََحُدُكْم  يُْؤِمُن  %َال  مى فرمايد:  پيامبر�  جهت  همين  از 

لَِنْفِسِه$)1( 

ترجمه: يكى از شما مؤمن واقعى وكامل شده نمى تواند تا آنكه براى برادر خود دوست 

بدارد آنچه را كه براى خود دوست مى دارد. اما چون روابط انسانها با يكديگر از لحاظ 

عمق و گسترش و نزديكى و دورى فرق دارد، دين اسالم نيز در ميان ايشان در حقوق 

وترتيب اولويت ها فرق گذاشته است. اين اولويتها به ترتيب حقوق پدر ومادر، حقوق 

اقارب، حقوق همسايگان، حقوق مسلمانان وحقوق عامه انسان ها به همين اساس بر قرار 

گرديده است. پدر و مادر نسبت به هركس ديگر حق دار تر اند، به همين ترتيب اقارب 

ورشته داران، همسايگان و عامه مسلمانان و كافة انسان ها حقوق و مكلفيت دارند.

ــدر كالن، فرزندان، برادران،  ــته داران ديگرى مانند: پ ــدر و مادر، اقارب و رش ــد از پ بع

ــته دارى  ــران، ماماها، برادر زاده گان، كاكا ها و ديگر افراد  قوم و قبيله، حقوق رش خواه

1- متفق عليه.
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وقرابت دارند. در مورد اين رشته داران حقوق ايشان به دو قسم انجام مى شود:

ــان و غيره كه اين نوع  ــم در حقوق واجبى مانند نفقه، حصة ميراث ايش ــة رح اول: صل

حقوق باالى مسلمان ضرورى و اداى آن الزم است كه در صورت عدم اداى آن مستحق 

عذاب مى شود.

دوم: صلة رحم در حقوق مستحب كه به نگهدارى و بجا نمودن اين نوع حقوق مستحق 

�Î åÂßÆ�ãÍß®ßb ßq�å� å³ ájåá�=�Îß· ß¢�àÍß®ßb çr¶=% :ثواب مى گردد، مثل اين قول پيامبر� كه فرمودند

  .$ãÍß· åqßÆ�ãÍß®ßb ßq� åÁ>ßJß¿áM�¼ åUçf¶=�Ïåc�Îß· ß¢
ترجمه: دادن صدقه به شخص مسكين تنها صدقه است، ولى به رشته دار و اقارب صدقه 

و صلة رحم هردو است.

ــته داران، در حاالت مصيبت با  ــبت هاى مختلف با اقارب و رش حفظ صلة رحم در مناس

آنها غم شريک شدن، در حاالت خوشى با آنها با پيشانى باز و خوشحالى شريک شدن، 

ــكالت ايشان را كمک نمودن، با آنها محبت و دلسوزى كردن و كارهايى  در حاالت مش

از اين قبيل است.

خداوند متعال در بارة قطع صلة رحم و بى پروايى نسبت به آن چنين فرموده است: 

� à¼ àÃß¿ß£ß¶� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?�( á¼ à³ßº> ßUáeß?�=Ç à£ ëìß̄ àIßÆ� åzáeßáÙ=�Îåª�=Æ àb åjá«àI� áÁß?� á¼àJÉç¶ßÇßI� áÁåC� á¼àJÉ ßj ß¢� á̧ ßÃßªy
�w]محمد: 23-22[    á¼ àÂße> ßráEß?�Î ß» á¢ß?ßÆ� á¼ àÃ ç» ßqß@ßª�àç�=

ــما را قدرت داده شود آنكه فساد كنيد  ــود كه اگر ش ــما توقع ميش ترجمه: پس آيا از ش

ــتند كه  ــانى هس ــته دارى هاى خود را؟)آرى!( آنها كس در روى زمين و قطع كنيد رش

ــان را كر و چشمهايشان را كور  ــان ساخته، گوشهايش خداوند از رحمت خويش دور ش

كرده است.

شخصى به رسول اهللا �  گفت: چيزى را براى من خبر بدهيد كه مرا به جنت داخل 

�×Æ�ßç�=� àbàFá£ßI%�:سازد و از آتش دوزخ نجات دهد، پيامبر� در جواب به ايشان فرمودند

��.$-%$ ß¼ åUçf¶=� à̧ årßIßÆ�(ßÌ> ß²çh¶=�ÊåIáÖàIßÆ�(ßÌØ çr¶=� à¼Éå̄ àIßÆ�(>âÒáÉ ßm�åÄåE� àµåf ánàI
ترجمه: خدا را عبادت كن و چيزى را به وى همتا وشريک نگردان، و نماز را بجا آر، و 

¼·jº�Å=Æe �-
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زكات را ادا كن، و صلة رحم را نگهدار.

ــت: كسى كه بخواهد عمرش دراز و روزى اش فراوان  در حديث ديگرى چنين آمده اس

شود، پس رابطة نيكش را با رشته داران و اقارب خود نگهدارى نمايد.

اما بايد توجه داشت كه بنام حفظ ونگهدارى حقوق اقارب و رشته داران حقوق ديگران 

را پامال نمودن، اقارب و نزديكان را در امور اجتماعى نسبت به ديگران مقدم ساختن، و 

يا اينكه به ناحق و نا روا با ايشان كمک نمودن وامثال اينها در جمله حقوق رشته داران 

و صلة رحم نمى آيند، بلكه تعصب نا مشروع بوده و جواز ندارد.

فعاليت

شاگردان در كتابچه هاى خود يک حالت حفظ صلة رحم مشروع، و همچنان يک حالت 

ــپس آنرا به نوبت به  ــند، س ــته دارى از روى تعصب و بى عدالتى نا جايز را بنويس رش

ديگران بخوانند.

خالصه

ــانها فضاى  ــراه با ديگران زندگى كند و براى اينكه ميان انس ــان ضرورت دارد هم �tانس
ــود بايد انسان، عنصر مفيد و مؤثر در ميان همنوعانش قرار  اعتماد و اطمينان بر قرار ش

گيرد.

ــالمى حكم مى كند كه انسان آنچه براى خود دوست دارد، براى برادر مؤمن  �tاخالق اس
خود نيز دوست داشته باشد.

ــته داران را ترتيب و تنظيم نموده كه مراعات آن  ــالم درجات و حقوق اقارب و رش �tاس
صلة رحم اسالمى گفته مى شود.

ــب اجر، ثواب، دخول جنت و نجات از آتش  ــبب كس ــالم س �tحفاظت صلة رحم در اس
جهنم مى گردد.

ــت كه انسان مؤمن باغير  ــالم به حفظ و رعايت صلة رحم به معناى آن نيس �tتأكيد اس
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ــران در حقوق و واجبات   ــاوندان را بر ديگ ــود نيكى نكند، و يا اقارب و خويش ــارب خ اق

اجتماعى ترجيح دهد.

ارزيابى

1. اقارب و رشته دار چه كسى را مى گويند؟

2. حفظ رشته دارى در كدام امور انجام مى يابد؟

3. حقوق الزمى رشته داران چند نوع است؟

4. در بارة حفظ حقوق رشته داران از قرآن و سنت دليل بياوريد.

5. در امور عامه، اقارب و رشته داران خود را بر ديگران مقدم ساختن چه حكم دارد؟

كار خانه گى

ــيد كه  ــت". در اين باره يک مقاله بنويس ــته داران ناروا اس "در امور ناجايز كمک به رش
كمتر از چهار سطر نباشد.
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 درس  بيست و چهارم

آداب فراگيرى علم 

ياد دادن وياد گرفتن يا تعليم وتعلم آدابى دارد كه بايد ازسوى آموزنده گان و آموزگاران 

مراعات گردد، تا بركات وثمرات دلخواه را ببار آورد. 

فعاليت

شاگردان راجع به آداب فرا گيرى علم بطور خالصه نظر بدهند.

برخى آدابى كه بايد متعلم در فراگيرى علم و دانش در نظرگيرد وبه آنها پاى بند باشد 

ازينقرار است:

1- پاكيزه سـازى درون از اخالق ناپسـند: برخى از عالمان دين گفته اند همانگونه 

ــت نيست، ياد گيرى علم نيز كه يک نوع عبادت  كه اداى نماز بدون طهارت ظاهر درس

ــت نمى باشد. كسى كه از درون به انواع رذايل وآفتهاى  ــت، بدون طهارت باطن درس اس

ــود، از آن بهره اى  ــد، حتى اگر به فراگيرى علم موفق هم ش روانى واخالقى گرفتار باش

نخواهد برد جز استفادة ناجايز واستعمال نا درست از آنچه فرا گرفته است. موالناى روم 

گفته است:

دادن تيغ است دست راهزن بدگهــر را علم وفن آموختن 

ــى كه گام در راه كسب دانش مى گذارد ازنخست به اصالح وتهذيب باطن  پس بايد كس

ــينه اش ظرف پاكيزه ومناسبى براى گردآورى حكمت ومعرفت  خويش توجه كند تا س

باشد. به گفتة حافظ شيرازى:

ورنه هرسنگ وگلى لؤلؤ ومرجان نشود گـــوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض 
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ــم به اندوختن علم  2. كاسـتن از اشـتغال خاطر به امور دنيوى: يعنى نمى توان ه

ــرماية مادى كوشش كرد؛ البته نوعى تالش براى رفع  ــت و هم به گرد آوردن س كمربس

ــى خوابى براى جمع  ــرص وآزمندى وتالش و ب ــى عيبى ندارد، ولى ح ــاى زندگ نيازه

سرمايه، با ياد گيرى علم وتحصيل دانش، به شكل صحيح آن، ناسازگار است، خداوند>  

ُ لَِرُجٍل ِمْن َقلَْبيِن فِى َجْوفِِهw. ]األحزاب: 4[    فرموده است: yَما َجَعَل اهللاَّ

ترجمه: خداوند براى هيچ كس دو دل در درونش نيافريده.

از اين دانسته مى شود كه نمى توان دريک زمان به دو يا چند چيز به يک اندازه اهميت 

ــى همتش را به سرمايه دار شدن معطوف ساخته است بايد اميدى به عالم  داد، اگر كس

ــكالت مادى وكمبود  ــد، واگر مى خواهد عالمى موفق باشد بايد مش ــدن نداشته باش ش

سرماية دنيوى را تحمل كند؛ زيرا عالم شدن به آسانى امكان پذير نيست. سنايى غزنوى 

چه خوب گفته است:

عمرها بايد كه تا يک كودكى از لطف طبع

عالمى گردد نكو يا شاعرى شيرين سخــن

ــت و ناروا است،  3- تواضع و فروتنى درمقابل اسـتاد: تكبر ازهركس ودرهر جا زش

ــر و غرور مضاعف  ــتى و قباحت كب ــخاص زش ــى اوقات و دربرابر برخى اش ــا در برخ ام

مى گردد؛ يكى ازاين موارد تكبر درمقابل استاد است. استاد كسى است كه مى خواهد از 

خميرماية وجود آدمى  انسانى ديگر بسازد، وبه همين دليل  اورا پدر معنوى مى گويند. 

ــبب محروم ماندن شاگرد از بركات تعليم  ــتاد س رفتار متكبرانه وغير مؤدبانه دربرابر اس

مى گردد، و برعكس، حفظ احترام وتواضع در برابر معلم، سبب بركت و موفقيت شاگرد 

خواهد شد.

ــاى علمى تبحر حاصل  ــانى كه در عرصه ه 4- دورى گزيـدن از امور اختالفى: كس

ــيارى زمينه ها نظريات متعدد وديدگاه هاى گوناگونى وجود  كرده اند مى دانند كه دربس

دارد، واين البته در ذات خود پديده اى نيكو است، زيرا از تنوع انديشه ها است كه دانش 

ــت كه وارد مباحث  ــاگردان مبتدى بهتراس ــى وبالندگى پيدا مى كند، اما براى ش پوياي

ــت بسنده كنند، زيرا امور  ــوند و به يادگيرى موضوعاتى كه محل اتفاق اس اختالفى نش
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ــاگردان مبتدى گردد واشتياق ايشان به  ــبب تحير و سردرگمى ش اختالفى مى تواند س

يادگيرى علم را تقليل بخشد.

5- آشنايى اجمالى با همة علوم:  هرچند با گذشت زمان دانشها تكثر وتنوع بيشتر 

ــاگرد  ــت، و براى آنكه ش پيدا مى كنند، وامكان تخصص واحاطه بر همة آنها ممكن نيس

ــتوه نيايد، بهتر است كه در  ــتردگى عرصه هاى دانش به س ــود و از گس گرفتار مالل نش

مراحل آغازين با همة انواع دانش آشنايى مختصر واجمالى پيدا كند، سپس از آن ميان، 

عرصه اى را جهت تخصص برگزيند. انتخاب رشتة تخصصى بايد با درنظر گرفتن اولويت 

ــد؛ اولويت گاهى به حسب استعداد وسليقة شاگرد معين مى گردد وگاهى بر حسب  باش

نياز جامعه، وگاهى ديگر نيز به اساس فراهم بودن امكانات وزمينه هاى فراگيرى.

فعاليت

ــتادانش را در  ــرة كوتاهى دربارة نحوة مراعات ادب دربرابر اس ــاگردان خاط هريک از ش

صنف بيان كند.

خالصه

ــى وطهارت ظاهرى  ــس براى فراگيرى علم، پاك ــت، پ �tآموختن علم نوعى عبادت اس
وباطنى ضرورى مى باشد.

�tبراى فراگيرى علم، بايد خود را از اشتغاالت دنيوى فارغ نمود.
�tمراعات تواضع و فروتنى در مقابل استاد يكى از شرايط آموختن علم است.

�tدانشجوى ابتدايى، بايد تا حد زيادى از امور اختالفى دورى گزيند.
�tدانشجو، بايد تا اندازة ضرورت به اساسات ومبادى ساير علوم آشنايى پيدا نمايد.
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ارزيابى 

1. شعر موالناى روم چه مفهومى را مى رساند؟

2. حرص وآزمندى درامور دنيوى چه تأثيرى برتحصيل علم دارد؟

3. چرا به استاد پدرمعنوى گفته شده است؟

4. چرا بايد شاگردان مبتدى از پرداختن به امور اختالفى پرهيز كنند؟

5. تواضع وفروتنى در تحصيل علم چه اثر دارد؟

6. مهمترين آداب فراگيرى علم را چنانچه در اين درس خوانديد، نام بگيريد.

كار خانه گى

ــته و داليل  ــكل تخصصى فرا بگيريد بيان داش ــته اى كه مى خواهيد در آينده به ش رش

انتخاب آن را نيز طى چند سطر بنويسيد.
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درس  بيست و پنجم

آداب فراگيرى علم (2)

 
ــم را بيان كرديم، دراين درس به ذكر  ــته پنج مورد از آداب فراگيرى عل در درس گذش

وتوضيح آداب ديگرى مى پردازيم.

ــه ياد گيرى همة مضامين  6- ترتيـب يـاد گيرى علوم: زيرا نمى توان دريک زمان ب

پرداخت، چرا كه برخى مضامين در دشوارى وآسانى با برخى ديگر متفاوت اند، همچنان 

ــته ها،  ــت برخى مضامين با برخى ديگر فرق دارد، ويادگيرى همزمان يكايک رش طبيع

كار را برشاگرد دشوار مى سازد.

7- پرداختن به هر فن ورشـته پس از تكميل فنون ورشته هاى پيشين: چراكه 

ناقص ماندن رشته هاى قبلى يا نا آگهى آنها مى تواند احيانا بر فراگيرى رشته هاى بعدى 

تأثير گذار باشد، همچنان گاهى ميان آنها نوعى پيوند زنجيره اى برقرار است وفهميدن 

ــبب  ــين دارد. درنظر نگرفتن اين اصل، س ــتگى به فهم مضمون پيش ــک مضمون بس ي

اختالل در روند ياد گيرى مى گردد.

ــى درجاى خود ارزنده  8- پى بردن به اهميت واعتبار هر علم: زيرا اگرچه هر دانش

وسودمند است، ولى با نتايجى كه بر يادگيرى هركدام مترتب است وكاربردى كه هريک 

دارد، ارزش آنها از يكديگر تفاوت مى يابد. برخى دانشها براى بخش اندكى از مردم فايده 

ــودمند است. همچنان  ــها به بخشهاى گسترده اى از جامعه س ــاند وبرخى دانش مى رس

برخى دانشها نيازهاى زود رس وحاد جامعه را برآورده مى سازد وبرخى دانشها نيازهاى 

ــت شاگرد به ميزان ارزش وسودمندى هر دانشى كه فرا  درجه دوم را؛ بنا براين بهتر اس

مى گيرد آگاه باشد.
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9- درنظر داشتن رضاى الهى درتحصيل علم: زيرا فراگيرى علم عبادت است و 

اين درست  انجام شود.  او  براى  الهى ميشود كه خالص  عبادت زمانى پذيرفتة درگاه 

است كه از هردانش يک هدف عاجل مقصود است، مانند درمان بيماران دررشتة طب 

و سر وسامان دادن به وضعيت مالى جامعه درعلم اقتصاد، ولى عالوه برآن، هريک از 

رشته هاى يادشده مى تواند وسيله اى براى كسب رضاى الهى گردد مشروط به اينكه با 

نيت نيک همراه شود وبا صداقت ودرستى به انجام رسد واز غل وغش پاكيزه بماند.

توجه داشتن به اين نكته ضرورى است كه هر مضمون يا رشته اى كه فرا مى گيرد به 

چه پيمانه او را به هدف نهايى كه رضاى الهى وسعادت اخروى است نزديک مى گرداند، 

و آيا اين اميدوارى قوى است يا ضعيف. و آيا اين احتمال نيز وجود دارد كه آن مضمون 

يا رشته به جاى نيل به رضاى الهى، سبب خشم ونا خشنودى آفريدگار متعال گردد؟ 

زيرا دراثر بى توجهى به چنين اصولى بوده است كه دانش درخدمت اهداف غير انسانى 

است؛  گرفته شده  كار  به  آور  وتباهى  اخالقى  غير  راههاى  در  و  قرارگرفته  ويرانگر  و 

وگاهى وسيله اى بوده است درجهت استعمار كردن توده هاى مظلوم وملتهاى فقير، 

وگاهى ابزارى شده است درجهت به خاک وخون كشيدن انسانهاى بيگناه.

هرگاه شاگرد آداب يادشده را درمسير تحصيل درنظر گيرد وكوشش كند به مقتضاى 

آنها عمل كند، اميد مى رود درس وتحصيل وى با بركت همراه گردد وثمرات ارزنده اى 

به دنبال آورد؛ چنانكه دانشمندان پيشين وعلماى سلف چنين بوده اند.

فعاليت

معلم صاحب شاگردان را به چند گروپ تقسيم كند واز آنان بخواهد هرگروپ مضامينى 

را كه مى خوانند بر اساس ميزان ارزش وسودمندى ترتيب ودسته بندى كنند.
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خالصه

�tترتيب اولويات در آموزش وفراگيرى علم بايد مراعات شود.
�tپرداختن به هرفن ورشته بعد از تكميل فنون ورشته هاى قبلى.

�tفهم و تشخيص ارزش و اعتبار هر رشتة علمى براى جامعه.
�tخلوص نيت ورضاى خداوند متعال در طلب علم.

ارزيابى

1- چرا بايد دريادگيرى علوم ترتيب را درنظر گرفت؟

2- تكميل نكردن رشته هاى پيشين چه تأثيرى بر روند يادگيرى دارد؟

3- آيا ارزش همة مضامين و رشته ها يكسان است؟

4- چگونه يک رشتة علمى وسيله اى براى كسب رضاى الهى مى گردد؟

5- چرا گاهى دانش سبب تباهى و ويرانى گرديده است؟

6- نقش اخالق در تطبيق و عملى ساختن رشته هاى علمى چيست؟

كار خانه گى

مطلب كوتاهى دربارة آن دسته ازدانشها كه به بخشهاى گسترده اى از جامعه فايده 

مى رساند، بنويسيد.
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درس  بيست و ششم

صدق و راستى

حقيقت راستى

اسالمى  اخالق  استوار  ازپايه هاى  راستكارى  به  زدن  وچنگ  راستگويى  به  بندى  پاى 

است. اين ويژگى اخالقى سبب باال رفتن منزلت انسان مسلمان درپيشگاه خالق وهم 

درنگاه مخلوق مى گردد.

انسان راستگو با مواظبت و پايدارى براين خصلت شايسته سرانجام به مقام صديقان 

پيامبران،  بجز  خداوند  كار  نيكو  بندگان  ازهمة  كه  هستند  كسانى  صديقان  مى رسد. 

درجة باالتر دارند.

راه  راستى  زيرا  ندهيد!  ازدست  را  راستى  است:  فرموده  باره  دراين   � پيامبراكرم 

پيوسته راست مى گويد  به بهشت مى برد، وشخصى كه  راه  ونيكوكارى  نيكوكارى،  به 

نوشته  صديقان  درشمار  خداوند  درنزد  سرانجام  مى كند  خود  پيشة  را  وراستگويى 

مى شود... وبپرهيزيد از دروغ! چراكه دروغگويى به فجور مى انجامد وفجور به آتش دوزخ 

درنزد  مى كند  راتعقيب  ودروغگويى  مى گويد  دروغ  پيوسته  كه  وشخصى  مى كشاند، 
خداوند دروغگوى نوشته مى شود.)1(

فعاليت

ضد راستى چيست؟ شاگردان نمونه هايى از راستى وضد آن را ذكر نمايند واثرات اين 

دو صفت را در جامعه بيان كنند.

1- امام بخارى.
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مظاهر و اشكال راستى

1- واضح ترين مفهوم راستى مربوط به سخن گفتن است. راستى در اين جا به اين 

معنى است كه آنچه شخص خبر مى دهد مطابق با واقع باشد و از گفتن آنچه خالف 

آن است خود را باز دارد. دروغگو در اين مفهوم كسى است كه سخنانش مطابق با واقع 

نباشد.

2- مفهوم ديگر راستى مربوط به نيت و انگيزه است. هنگامى كه انسان به انجام كارى 

نيت مى كند بايد انگيزه اش را از تمايالت ناروا پاک سازد تا كارش صادقانه و خالص به 

انجام رسد.

3- وفا كردن به عزم و تصميم، يكى ديگر از مفاهيم راستي اين است كه انسان گاه 

بنابر فطرت خدا دادى و گاهى بنابر ترغيب شدن به كار خير و آگاه شدن از فضايل آن 

اراده به انجام كارهاى نيک مى كند، اما هنگامى كه لحظة كمربستن به آن، فرا مى رسد 

است.  راستى  كارخالف  اين  مى زند،  باز  آن سر  به  ازعمل  و  به خرج مى دهد  سستى 

داشتن عزم و ارادة راستين به كارهاى نيک درمفهوم راستى شامل است.

4- مطابقت ميان اعمال ظاهر و احوال باطن شامل مفهوم راستى مى باشد. يعنى نبايد 

اعمال بيرونى انسان برچيزى داللت كند كه وى درباطن به آن متصف نباشد. تالش 

درجهت هماهنگى ميان ظاهر و باطن يكى از مفاهيم و مظاهر راستى است. اگر كسى 

خود را درظاهر شجاع يا سخى بنماياند و در باطن آن چنان نباشد، آن ظاهر دروغين 

خالف واقعيت باطنى اوست، و اين خالف راستى ميباشد.

عالى ترين درجة راستى

محبت  مانند  دينى  ومقامات  ايمانى  درخصال  بودن  صادق  راستى  درجات  باالترين 

خداوند>، ترس از او، توكل بر او، رضا وخشنودى دربرابر او و اميد به فضل واحسان 

او تعالى مى باشد. رسيدن به حقيقت هريک از اين مقامات و مراعات مقتضاى هركدام، 

كاملترين مفهوم راستى است.
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عواقب زشت دروغگويى

انسانى كه از راستى فاصله مى گيرد وبه دروغ روى مى آورد، ارزش خود را درنظر اسالم، 

از دست مى دهد. حضرت عائشة رضى اهللا عنها گفته است هيچ عادتى درنزد رسول� 

بد تر از دروغگويى شمرده نمى شد، و اگر پيامبر � به دروغ كسى پى مى برد، اعتبارآن 

ــت ازاين خصلت، آگاه  ــان ازميان مى رفت، مگر آنكه به توبه و باز گش كس در نظر ايش
مى گرديد. )1(

دين اسالم تاكيد دارد كه انسان مسلمان به يكايک خوبيهاى اخالق آراسته باشد واز 

رذايل آن پاک بماند، اما اين احتمال را نيز درنظرگرفته است كه ممكن است او نتواند 

هميشه به سرحد عالى برسد، به اين خاطر برخى لغزشها را از انسان مؤمن محتمل 

دانسته است، به استثناى يک صفت زشت كه نبايد به هيچ روى از او سر بزند وآن 

عبارت ازدروغ است. 

بلى! گفته شد:  باشد؟ فرمود:  آيا ممكن است مؤمن بزدل  از پيامبر� پرسيده شد: 

مؤمن  است  ممكن  آيا  شد:   گفته  بلى!   فرمود:  باشد؟  بخيل  مؤمن  است  آياممكن 

دروغگوى باشد؟  فرمود:  هرگز.  

ازدروغ  گزيدن  ودورى  وراستكارى  راستگويى  كه  مى گردد  واضح  گذشت  برآنچه  بنا 

افراد  گرديدن  وآراسته  دارد،  مهمى  وبسيار  ارزشمند  جايگاه  اخالق  فضايل  درميان 

امت به اين فضيلت ازمهمترين اسباب كاميابى دنيوى واخروى آنان است؛ ولى هرگاه 

دروغگويى درجامعه رواج يابد وكسى دربرابر اين پديدة شوم حساسيت ومخالفتى نشان 

ندهد، سقوط وتباهى آن جامعه حتمى خواهد بود.

فعاليت

شاگردان در مورد نتايج و آثار زشت فقدان صداقت و راستى در جامعه بحث وگفتگو 

نموده نظريات خود را همراه با نمونه هاى عملى از محيط خويش ارايه نمايند.

1- مسند احمد.
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خالصه

�tانسان راستگو وصادق در اخالق اسالمى به مقام صديقان و شهدا مى رسد.
�tراستى انسان را به نيكو كارى هدايت مى كند و نيكو كارى مؤمن راستگو را به بهشت 

مى رساند.

�tراستى در سخن گفتن، اخالص نيت و انگيزة وفا كردن به عهد و پيمان و مطابقت 
ميان قول و عمل از اشكال و مظاهر راستى و صداقت به شمار مى رود.

�tعالى ترين درجات راستى صادق بودن در خصلتهاى ايمانى، محبت خداوند> توكل 
و رضا و خشنودى در برابر او تعالى مى باشد.

ارزيابى

1. راستگويى چه تاثيرى برمنزلت انسان مسلمان دارد؟

2. صديقان چه كسانى هستند؟

3. اگرپيامبر � ازكسى دروغى مى شنيد، درچه صورتى اورا مى بخشيد؟

4. صادق بودن درخصال ايمانى دركدام درجة راستى قرار دارد؟

5. آيا دروغگويى با بزدلى وبخل برابر است؟

6. راستى و صداقت  در وحدت و قوت جامعه چه اثر دارد؟

كار خانه گى

راجع به اهميت راستى و صداقت در تقويت وحدت و اعتماد ميان افراد جامعه يک مقاله 

بنويسيد كه از پنج سطر كمتر نباشد.
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درس  بيست و هفتم

اجتناب از دروغ 

ــتى و مفاهيم آن را دانستيم.  زيبايى  ــتى، فضيلت راس ــته حقيقت راس در درس گذش

ــب دروغ را نيز دريابيم؛  ــه زيانها وعواق ــتر تبارز مى كند ك ــتى زمانى بيش وعظمت راس

چنانچه گفته اند "پديده ها با ضد شان شناخته مى شوند"، بناًء هنگامى به كمال راستى 

نايل مى شويم كه ازهر نوع دروغ دورى گزينيم.

زشتى دروغ

ــتى دروغگويى به چه پيمانه است، پيامبراكرم � فرموده  ــت بايد بدانيم كه زش نخس
)1($åÄåE�ßÐ> ßQ�>ßº�å á�ß¾� áÀåº�( æ̧ Éåº�ßÌß� åjßº� à́ ß·ßá�=�àÄá¿åº�ßb ß¢>ßFßI�âÍßEådß²� àbáFß£á¶=� ßHßdß²�=ßcåC% :است

ــته به خاطر تعفن عمل وى به مسافت  ترجمه: هرگاه بنده اى يک بار دروغ بگويد، فرش

يک ميل راه از وى فاصله مى گيرد. 

اين روايت نشان مى دهد كه زيان وزشتى دروغگويى به جهان انسانها خالصه نمى گردد 

بلكه فرشتگان نيز از آن آزار مى بينند و از شخص دروغگو بيزار مى شوند.

دروغ در شكل مزاح

ــود. پيامبر اسالم �   ــكل مزاح گفته مى ش ــت كه به ش ــاده ترين نوع دروغ آن اس س

فرموده است: "بنده به كمال ايمان نمى رسد مگرآن گاه كه دروغ را ترک كند حتى در 
مزاح..".)2(

اگر كسى عادت مى كند دروغ را به قصد به خنده آوردن ديگران بگويد، گناهش بيشتر است. 

از آن بدتر، گفتن دروغهايى است كه دهان به دهان نقل شود و باور مردمان را به بازى گيرد، 

چنان كه برخى رسانه ها گاهى چنين مى كنند. درحديثى ازپيامبر اسالم � روايت شده كه 
چنين كسانى ازلحظة مردن تا روزقيامت به عذابى دردناک مبتال خواهند بود.)3(

1- الطبرانى
2- مسند احمد

3- صحيح بخارى.
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دروغ در معامله

ــم همراه  ــوگند و قس ــت، به خصوص اگر با س دروغ گفتن درمعامله وتجارت نيز نارواس

�(> ß»àß�� ßµåeÇàE�>ß¿çÉßEßÆ�>ß® ßb ßq� áÁåDßª�(>ß®çfß«ßJßÈ�áß��>ßº�åe>ßÉåá�>åE� åÁ>ß£ëÉßFá¶=% :ــت گردد. پيامبر � فرموده اس

 )1($> ß»åÃå£áÉßE�àÍß²ßfßE� áKß̄åà��> ß»ßJß²ßÆ�>ßE ßdß²� áÁåCßÆ
ترجمه: بايع و مشترى حق اختيار دارند تا آن وقت كه ازهم جدا نشده اند، اگرآنان به 
هم راست گفتند وحقيقت را بيان داشتند، درمعاملة  ايشان بركت نهاده مى شود، واگر 

دروغ گفتند وپنهان كارى كردند، بركت معامله شان نابود مى شود. 

دروغ در شهادت
بزرگترين  از  يكى  زيرا  است،  دادن  وشهادت  گواهى  هنگام  گفتن  دروغ  همه  از  بدتر 
گناهان كبيره شهادت وگواهى ناحق است؛ وطبق حديثى كه امام بخارى روايت كرده 

اين عمل به لحاظ زشتى پس از شرک وعقوق والدين وقتل نفس قرار مى گيرد.

دروغ حاكم به ملت
دروغها به تناسب پيامدهاى زيانبارشان ازهمديگر متفاوت اند وگناه برخى از آنها نسبت 
به  برخى ديگر بيشتر است؛ مثال دروغى كه حكام به ملتهاى شان مى گويند )به غرض 
ــت آنان( مانع ورود شان به بهشت  ــيارى ازمردم وبازى كردن با سرنوش  فريب دادن بس

�à½>ßºåÝ=ßÆ�(Êå¾=çh¶=� à_áÉ[[ çn¶=�6�ßÍç¿ßá�=� ßÁÇà· à]ábßÈ�ß×�ãÍßMØßM% :ــت ــى گردد. پيامبر � فرموده اس م
$.%*$èÇ àÂáhßá�=� à̧ åÑ> ß£á¶=ßÆ�( àH=çd ß³á¶=

ترجمه: سه گروه به بهشت داخل شده نمى توانند: پيرمرد زناكار، حاكم دروغگوى و 
فقير متكبر.

بد ترين دروغها
بدترازهمة انواع دروغ، نسبت دادن دروغ به خدا وپيامبر است، يعنى موضوعاتى را ازنزد خود 
ــبت دادن كه گويا خدا وپيامبر چنين گفته اند، درحالى كه آن چنان  ــاختن و به دين نس س
 �)٣(*$åe>ç¿¶=� ßÀåº�àÅ ßbß£á̄ ßº�á?çÇßFßJßÉá·ßª�= âb ë»ß£ßJàº� çÎß· ß¢� ßHßdß²� áÀßº% :ــت ــد. پيامبراسالم �  فرموده اس نباش

1- الطبرانى.
2- بزار.

٣- البخاری
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ترجمه: هركس عمدا برمن دروغى ببندد، بايد جايگاهش را دردوزخ آماده سازد.
براى متصف شدن به صفت راستگويى ورسيدن به مقام صديقان، بايد ازهمة انواع دروغ 

اجتناب ورزيم و كوشش نماييم تا به تمامى مفاهيم راستى آراسته شويم.

فعاليت

مى كنيد؟  جلوگيرى  دروغ  پخش  از  چگونه  باشيد  رسانه ها  از  يكى  مسؤول  شما  اگر 

دركتابچة خود ياد داشت كنيد.

خالصه
�tدروغ و دروغگويى در مقابل راستى و صداقت قرار دارد.

�tزيان و زشتى دروغ آنچنان وخيم است كه از جهان انسانيت گذشته وحتى فرشتگان 
از شخص دروغگو بيزار مى شوند.

�tدروغ بطور مزاح، دروغ در معامله، دروغ در شهادت دادن، دروغ حاكم و مسؤول به 
ملت، همه از انواع واشكال دروغ مى باشند.

�tبد ترين دروغ اين است كه انسان چيزى را به دروغ به خدا و پيامبرش نسبت بدهد.

ارزيابى
1. چرا فرشته از انسان دروغگو فاصله مى گيرد؟

2. آيا دروغ گفتن در مزاح جايز است؟
3. خندانيدن مردم با دروغ چه حكم دارد؟

4. دروغ گفتن درمعامله و تجارت چه پيامد دارد؟
5. گواهى دروغ چگونه گناهى است؟

6. دروغ حاكم و زمامدار به ملت چگونه است و چه حكم دارد؟
7. بدترين نوع دروغ كدام است؟

كار خانه گى

مطلبى كوتاه دربارة زيانهاى اجتماعى گواهى دروغ بنويسيد.
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درس  بيست و هشتم

شتافتن به خوبيها

دين اسالم پيروانش را تشويق كرده است كه درشتافتن به خوبيها واقدام به كارهاى 

نيک، پيشگام باشند. چه شناختى از خوبيها وبديها در جامعه داريد؟ گسترش خوبيها 

بار  عواقبى  چه  جامعه  در  وبديها  شرارتها  وغلبة  دارد؟  ونتايجى  اثرات  چه  جامعه  در 

مى آورد؟

چگونه خوبيها را گسترش دهيم؟

معلوم است كه درجامعة انسانى خير و شر و يا خوبى و بدى به تنهايى و بصورت مطلق 

وجود ندارد، بلكه بنا به سرشت آدمى كه همزمان مستعد به تقوى و فجور آفريده شده، 

ــتى دوشا دوش هم حضور خواهند داشت، و از  ــر و زيبايى و زش در جامعه نيز خير و ش

ــتن همة شرارتها، كارى است دشوار و غالبا  ــتيها و از ميان برداش  اينرو بركندن همة زش

ناممكن.

مهار نمودن بديها و گسترش بخشيدن خوبيها به روشهاى زير حاصل مى شود: 

1- يكى از راههايى كه به تقوية خوبيها يارى مى رساند خو گرفتن مردم وعادت دادن 

ايشان به پيشگام شدن دركارهاى نيک است؛ زيرا بسيارى ازمردم دراين زمينه ازخود 

ترديد نشان مى دهند ومنتظر مى مانند كه ديگران چه مى گويند وچه مى كنند، وهنگامى 

بدين راه روى مى آورند كه مطمئن شوند نه تنها تهديد يا سرزنشى متوجه ايشان نيست، 

بلكه تشويق يا منفعتى در انتظار ايشان است.

اين روحيه اگر همگانى گردد وتغيير نكند، زمينة چندانى به رشد وگسترش خوبيها 

نمى ماند واميدى به پرورش فضايل نمى توان داشت. درشرايطى امكان كاهش شرارتها 

وبه حداقل رساندن رذيلتها ميسر مى گردد كه مردم بى ترديد و بدون واهمه به اعمال 
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نيک كمر ببندند وبه انتظار ترغيب وتاييد ديگران ننشينند.

ــلمان به كارهاى نيک سبب تشويق وتشجيع ديگران درآن زمينه  پيشگام شدن يک مس

ــان دادن نمونة عملى، خود نقش الگو را پيدا مى كند، والگو همواره  مى گردد، زيرا او با نش

ــويق ديگران به شمار مى رود. وبه همين دليل او برابر همة كسانى كه  ازعوامل مهم درتش

�âÍç¿ ài� çÀ ßi� áÀßº% :به او اقتدا كنند پاداش دريافت خواهد داشت؛ چنانكه درحديثى آمده است
$-%*$ãÐ áÎ ßm� á¼ åÂåeÇ àQà?� áÀåº� àsà̄á¿ßÈ�ß×�> ßÃåE� ß̧ å» ß¢� áÀßº�åf áQß?� à̧ áNåºßÆ�> ßÂàf áQß?�àÄß¶� ßÁ>ß²�> ßÃåE� ß̧ å» à£ßª�âÍß¿ ßj ßU

ترجمه: كسى كه شيوة نيكوى را پايه گذارد كه بعد از وى ديگران به آن عمل نمايند، 

هم پاداش خود را مى گيرد وهم به اندازة پاداش كسانى كه به آن عمل كنند، دريافت 

مى نمايد، بدون آنكه ازپاداشهاى آنان چيزى كاسته شود.

پيشگام شدن در خوبيها

از ديگر سو، زمينة رقابت مثبت و سازنده ميان افراد جامعه فراهم مى آيد و انگيزه هاى 

نيكوكارى در مردم قوت مى گيرد. اين درست است كه همچشميهاى بيجا ورقابتهاى 

رقابتها  برخى  بلكه  نيست،  روا  نا  رقابتى  هرگونه  ولى  دارد،  قرار  رذايل  درشمار  ناروا 

كه متعلق به كارهاى نيک باشد، از امورى است كه نه تنها مانعى برآنها وارد نيست، 

� ß́ å¶ßc� å�ßÆy :بلكه دين اسالم بدانها تشويق كرده است، چنانكه خداوند> فرموده است

wßÁÇ ]المطففين: 26[  àjåª>ß¿ßJàá�=� åkßª>ß¿ßJßÉá·ßª
ترجمه: و در آن رقابت كنندگان بايد به رقابت بپردازند. 

پيامبر اسالم �  درحديثى برخى از رقابتها را مجاز وپسنديده خوانده وفرموده است: 

"رقابت درميان تان روا نيست مگر در دوجاى، يكى آنكه خداوند عزوجل به شخصى 
توفيق يادگيرى قرآن را داده باشد و او شبانه روز بدان بپردازد وازآن پيروى كند، آن 

گاه كسى )آرزو كند و( بگويد اگر خداوند متعال آنچه را به فالنى داده است به من هم 

بدهد من نيز به آن همانگونه خواهم پرداخت كه او بدان مى پردازد.  دوم شخصى كه 

خداوند به اوسرمايه اى داده و او آن را انفاق كند وصدقه بدهد، ديگرى بگويد كاش 

خداوند به من نيز همانند او بدهد تا من نيز صدقه بدهم". 

1- البيهقى.
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با توجه به آنچه گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه پيشگام شدن دركارهاى نيک يكى 

وتقويت  اسالمى  درجامعة  فضايل  شكوفايى  به  كه  است  اخالقى  ارزندة  ويژگيهاى  از 

رقابتهاى سالم وسودمند كمک مى رساند.

فعاليت

مثالى را درحضور هم صنفيهاى خود دربارة پيشگام شدن تان دركارهاى نيک بيان كنيد.

خالصه
در جامعه خير و شر، خوبى و بدى هر دو وجود دارند. اما وظيفة انسانها است كه  �t

خوبى ها را گسترش بدهند تا بديها و زشتى ها از جامعه نابود شود.
�tپيشگام شدن در خوبيها و عمل كردن به آن ديگران را براى كارهاى خوب تشويق مى كند.

�tاز نگاه اخالق اسالمى هرگاه انسان يک عمل ويا طريقة نيک را اساس بگذارد، اجرآن  
به اندازة ثواب كسانى كه به آن طريقه عمل مى كنند براى همان شخص اساس گذار 

خوبيها مى باشد.

ارزيابى

1- آيا در جامعه هميشه خوبيها وجود دارد يا بديها؟

2- اگر بركندن همة زشتيها ناممكن باشد پس چه بايد كرد؟

3- چرا بسيارى ازمردم دراقدام به كارهاى نيک دچار ترديد مى شوند؟

4- درچه شرايطى امكان كاهش شرارتها وجود دارد؟

5- چگونه الگوى عملى به تقويت خوبيها كمک مى كند؟

6- آيا همة انواع رقابتها ناپسنديده است؟

7- دو نمونه از رقابتهاى مشروع در اخالق اسالمى را ذكر نماييد؟

كار خانه گى

مطلب كوتاهى دربارة گسترش خوبيها ازطريق پيشگام شدن دركارهاى نيک بنويسيد.
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درس  بيست و نهم

رقابت نمودن در خوبيها

در درس گذشته گفته شد كه پيشگام شدن به كارهاى نيک يكى از صفاتى است كه 

ازنظر اسالم اهميت خاص دارد. رقابت نمودن در اعمال نيک وپيشگام شدن در خوبيها 

چه اهميت دارد و در جامعه چه اثراتى مى گذارد؟

فعاليت

هرگاه شرايط اجتماعى در يک جامعه بجايى برسد كه فساد ورذيلت بر خير وفضيلت 

با رهنمايى استاد راههاى حل  بايد كرد؟ شاگردان  اينگونه شرايط چه  غلبه كند، در 

ارايه نمايند.

اهميت رقابت در نيكيها

قرآن كريم شمارى از صالحان گذشته را بدين جهت ستوده است كه آنان دركارهاى نيک 

ازديگران سبقت مى گرفتند، چنانكه دربارة حضرت زكريا&وخانواده اش مى فرمايد: 

 ]90  : Ð>ÉF¾Ù=[ w>âF áÂße�ßÆ�>âF ß¦ße�>ß¿ß¾Ç à¢ábÈßÆ� åL=ß�ßá�=�Îåª� ßÁÇ à¢åe> ßjÈ�=Çà¾> ß²� á¼ àÃç¾åCy
ترجمه: آنان به نيكى مى شتافتند ومارا از روى اميد وبيم مى خواندند. همچنان خداوند 

� ßÀåº� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ� åL=ß�ßá�=�Îåª� ßÁÇ à¢åe> ßjÈßÆy :متعال در وصف بندگان صالحش فرموده است

<�wß�åå ]آل عمران: 114[   çr¶=
ترجمه: وبه نيكوكارى مى شتابند و آنان از شايستگانند.

ديگران سبقت  از  مسلمان  انسان  بايد  آيد،   فراهم  نيک  كارهاى  انجام  زمينة  كه  هنگامى 

w]البقرة:  åL=ß�ßá�=�=Ç à̄åFßJ ái>ßªy :جويد و پيش از آنان اقدام كند، زيرا خداوند > فرمان داده است

 ]148
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ترجمه: در نيكيها و اعمال خير، بر يكديگر سبقت جوييد. 

برخى از دانشمندان بزرگ وپيشوايان امت، ازاين آية كريمه استنباط نموده اند كه بهتر 

است تا نمازها در اول وقت ادا گردد؛ زيرا اين عمل نوعى سبقت جستن دركارهاى خير 

است. البته ديگر اعمال نيک نيز دراين حكم داخل اند، زيرا  مقصد آية كريمه اين است كه 

مسلمان به شتافتن دركارهاى نيک عادت كند وهميشه دراين گونه اعمال پيشگام باشد.

مسلمانانى كه در صدراسالم از ديگران زود تر مسلمان شده بودند به آنان "سابقين اولين" 

گفته شده؛ يعنى نخستين سبقت جويندگان به ايمان و اسالم وآنان چندين بار درقرآن 

كريم بدين وصف مورد ستايش قرار گرفتند وپاداشهاى ارزنده اى به آنان وعده داده شد.

مؤمنان سبقت كننده بهتر اند

همچنان قرآن كريم انسانهاى مؤمن را بر اساس عملكرد شان به سه دستة عمده تقسيم 

مى نمايد، يكى آنان كه درضمن مسلمانى مرتكب تقصيراتى شده اند، دوم كسانى كه از 

گناهان اجتناب ورزيده اما دركارهاى نيک چندان تبارزى نداشته اند وسوم كسانى كه 

عالوه براجتناب ازهرگونه كار ناروا هميشه دركارهاى نيک دركيفيت وكميت ازديگران 

�>ß¾åa>ßF å¢� áÀåº�>ß¿Éß« ßì áq=� ßÀÈådç¶=� ßH>ßJ å³á¶=�>ß¿áMßeáÆß?� ç¼àMy :سبقت مى گرفته اند. خداوند > فرموده است

�wà�åF ß³á¶=� à̧ ávß«á¶=�ßÇ àÂ� ß́ å¶ßc�åç�=� åÁácåDåE� åL=ß�ßá�>åE� ã°åE> ßi� á¼ àÃá¿åºßÆ�ãb årßJá̄ àº� á¼ àÃá¿åºßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶�ãå�> ß�� á¼ àÃá¿ å»ßª

�

]فاطر: 32[.   

ترجمه: سپس اين كتاب را به گروهى از بندگان بر گزيدة خود به ميراث داديم؛ اما از 

ميان آنها عده اى بر خود ستم كردند و عده اى ميانه رو بودند و گروهى به اذن خدا در 

نيكى ها پيشى گرفتند و اين همان فضل بزرگ است.

به همين دليل است كه تأنى وخويشتن دارى ازنظر اسالم امرى شايسته تلقى شده و 

ازمسلمانان خواسته شده است تا از شتابزدگى وعجله بپرهيزند، مگر آن گاه كه نوبت 

به كارهاى خير رسد، زيرا در آن صورت شتاب بهتر ازتأنى وتأخير است. پيامبر اسالم  
$-%$åÌßf å]Û=� å̧ ß» ß¢�Îåª�ç×åC�æÐ áÎ ßm� ȩ̈ à²�Îåª�àÌßaßÖèJ¶=% :فرموده است

1- سنن ابى داود
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ترجمه: بهتراست هرچيزى با آرامى وبدون شتاب صورت گيرد مگر عملى كه مربوط 

به آخرت باشد.

قرآن مجيد نيز شتافتن به كارى را كه به آمرزش گناهان ورسيدن به نعمتهاى الهى 

�æÌßfå«á§ßº� ß�åC�=Ç à¢åe> ßißÆy :منتهى گردد به صراحت فرمان داده است، چنانكه فرموده است

wß�å̄çJ ]آل عمران: 133[.   à»á·å¶� áLçb å¢à?� àzáeßáÙ=ßÆ� àL=ßÇ ß» çj¶=�> ßÃ àuáf ß¢�æÍç¿ ßQßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº
ترجمه: وشتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگار تان؛ و بهشتى كه وسعت آن 

آسمانها و زمين است؛ و براى پرهيز گاران آماده شده است. 

اگر شرايط اجتماعى به نابسامانيهايى ازنظر دينى واخالقى آلوده گردد، يكى از بهترين 

راههاى نجات وپاک ماندن از آلودگيها شتافتن به كارهاى نيک است. پيامبراسالم�  

�=âfåª> ß²�Î åjá�ßÆ�>â¿åºáÖàº� à̧ àQçf¶=� àXåF árÈ� å¼å· á�àá�=� å̧ Éç·¶=� å¤ ßìå̄ ß²�>â¿ßJåª� å¹> ß» á¢ßÙ>åE�=Æàeåa>ßE% :فرموده است

  $-%$>Éá¾ èb¶=� ßÀåº� æzßfß£åE�àÄß¿Èåa� à¤ÉåFÈ�=âfåª> ß²� àXåF árÈßÆ�>â¿åºáÖàº�Î åjá��áÆß?
ترجمه: بشتابيد به كارهاى نيک )درآن هنگام كه( فتنه ها باشد همانند پرده هاى شب 

تاريک، كه يک شخص صبحگاهان مؤمن است و درشامگاه كافر مى شود، يا شامگاهان 

مومن است ودربامداد كافر مى شود، دينش را به متاع واجناس دنيا مى فروشد.

بنا بر آيات ورواياتى كه ذكر شد بايد يک مسلمان خود را عادت دهد كه دركارهاى نيک 

پيشگام باشد تا هم به موفقيتهاى معنوى وپاداشهاى الهى دست يابد وهم دركارهاى 

دنيوى خود به موفقيت و ترقى نايل گردد.

فعاليت

با مشورة  واز هر گروپ بخواهد  به چند گروپ تقسيم كند  را  معلم محترم شاگردان 

همديگر ابتكاراتى را درزمينة كارهاى نيک ياد داشت بگيرند ودر پيشروى صنف بيان 

كنند.

1- رواه مسلم
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خالصه:

�tاخالق اسالمى انسانها را به سبقت نمودن در كارهاى نيک دعوت وتشويق مى نمايد.
�tقرآن كريم انبياى الهى –عليهم السالم- را به سبب مبادرت وپيشى گرفتن شان در 

كارهاى خير ونيک ستايش نموده است.

مسلمانانى كه در صدر اسالم نسبت به ديگران زود تر مسلمان شدند صفت نيک  �t
وپسنديدة "سابقين اولين" را كمايى نمودند.

نا بسامانيها  انحراف و  از نظر دينى واخالقى دچار  در صورتى كه شرايط اجتماعى  �t
گردد، وظيفة انسانهاى با ايمان وبا رسالت شتافتن و مبادرت ورزيدن به خوبيها ونيكى ها 

مى باشد.

ارزيابى

1- چرا برخى علماى دين اداى نماز دراول وقت را بهتر دانسته است؟

2- آيا شتافتن به كارهاى نيک مخصوص به عبادات است؟

3- سابقين اولين به چه كسانى گفته شده است؟

4- قرآن مؤمنان را به چند دسته تقسيم كرده است؟ اين دسته ها را نام بگيريد واز قرآن 

كريم در اين مورد استشهاد نماييد.

5- آيا خويشتن دارى وتأنى درهر جا نيكو است؟

كار خانه گى

مطلب كوتاهى دربارة نقش شتافتن به خوبيها درنجات ازفتنه ها بنويسيد.
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درس  سى ام

امانت در اسالم

امانت چى را مى گويند؟ عناصر امانت چيست؟ فوايد و ارزشهاى امانت در جامعة انسانى 
چگونه است؟ 

داشتن صفت امانت براى افراد سبب اطمينان و ترقى در دنيا و موجب نجات وكاميابى 
در آخرت ميگردد. در اين درس موضوعات فوق الذكر را مطالعه مى نماييم.

معناى لغوى امانت
باور  امانت در زبان عربى آرامش و اطمئنان را گويند، و امين كسى است كه بر وى 
واعتماد شود، و در مورد وى اطمئنان موجود باشد، و مقصد آن حفظ و امان وايفاى 

يک حق را مى گويند. ضد امن ترس و خوف مى باشد.

معناى اصطالحى امانت
امانت عبارت است از رعايت حقوق خداوند، به ترتيبى كه انسان فرايض و واجبات را ادا 
كند وحقوق بنده گان خدا را بجا آورد، كارى كه به او سپرده شده باشد آنرا با شايستگى 
انجام دهد، اگر حفاظت مالى به وى سپرده شده باشد در آن خيانت نورزد و قصد وى 

در جامعه حفاظت و نگهدارى ارزشهاى خداوندى و حقوق افراد جامعه باشد.

انواع امانت
اقسام  و  انواع  و  برده مى شود  بكار  زنده گى  در ساحات مختلف  امانت  كه  بدانيم  بايد 

گوناگون دارد كه از جمله انواع واقسام زير را ميتوان ذكر نمود:
1. هرگاه امانت اداى يک مسؤوليت باشد، به آن »مسؤوليت ويا وجيبه« گفته مى شود.

2. و اگر وفادارى در مقابل يک قرار داد و يا تعهد باشد،  به آن »وفا و التزام« گفته 
مى شود.
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و  آنرا »صداقت  بدهد  نشان  امانتى صداقت  در سپردن  زمان  در يک  اگر كسى  و   .3
راستى« مى گويند.

4. و اگر دريک مجلس باالى اهداف ومقاصد مهمى توافق صورت بگيرد، حفظ اخبار و 
اسرار آن امانت »راز دارى« خوانده مى شود.

اهميت امانت
امانت در شريعت اسالمى يک مسؤوليت بزرگ و مهم شمرده شده است. وبه حاكم و 
زمامدار حكم گرديده تا امانت ها را به اشخاص با اهليت و امين بسپارد؛ چنانچه  خداوند 
آيت:  النساء،  ]سورة   w>ßÃå· áÂß? � ß�åC � åL>ß¾>ßºßáÙ= �=ÆèaßÖàI � áÁß? � á¼ à²àfàºá@È �ßç�= � çÁåCy:مى فرمايد متعال 

 ]58
ترجمه: خداوند متعال شما را فرمان مى دهد تا امانت ها را به صاحبان آن بدهيد.

چنانچه  نورزند،  خيانت  امانت ها  در  مى كند  امر  را  مؤمنان  خداوند>  ديگر  ازجانب 
�w ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJá¾ß?ßÆ� á¼ à³åI>ß¾>ßºß?�=Çà¾Çàß�ßÆ� ß¹Ç àiçf¶=ßÆ�ßç�=�=Çà¾Çàß�� ß×�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃÈß?�>Èy :مى فرمايد

]سورة االنفال، آيت: 27[ 

ترجمه: اى كسانيكه ايمان آورده ايد! به خداوند و پيامبر خيانت نكنيد؛ و در امانتهاى 
خود خيانت روا مداريد، در حاليكه مى دانيد.

به همين قسم در مورد اهميت حفظ واداى امانت احاديث نبوى زيادى ذكر گرديده 
� áÀßå�� ßÀÈåa�ß×ßÆ�àÄß¶�ßÍß¾>ßºß?�ß×� áÀßå�� ßÁ>ß�åC�ß×% :كه در يک حديث مبارک پيامبر � فرموده اند

$-%*$àÄß¶� ßbáÃ ß¢�ß×
ترجمه: كسى كه امانت را نگهدارى نكند، ايمان ندارد، و كسى كه از عهد خود خالف 

ورزى كند، دين ندارد.
همچنان پيامبر � در حديث ديگرى صفت خوب امانت را به كسى بشارت داده است 

�Îß· ß¢� àl>ç¿¶=�àÄß¿åºß?� áÀßº� àÀåºáÖàá�=% :كه شخص مؤمن و امين بوده باشد، چنانچه مى فرمايد
)2($ á¼åÃ åjà«á¾ß?ßÆ� á¼åå�=ßÇáºß?

ترجمه: مؤمن كسى است كه مردم وى را در اموال و در نفسهاى شان امين بدانند.

1- رواه احمد.
2- مسند الصحابه.
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عناصر امانت
امانت داراى سه عنصر مهم است كه شخص امين بايست اين سه اصل را رعايت كند:

1. چيزيكه حق وى نباشد، از آن خود دارى كند.
2. حق ديگرى را ادا كند، با داشتن قدرت به عدم ايفاى آن.

3. چيزى كه به وى سپرده شده، آنرا بدون كم وكاست حفاظت نمايد.

فوايد امانت در جامعه
وفا نمودن به امانت سبب اعتبار و باور ميگردد.

1. در جامعه احساس امن و امان و اطمينان را تقويت مى كند.
2. در جامعه همه امور به صورت خوب و درست انجام مى گردد.

گيرى  جلو  حقوق  ضياع  و  غدر  درگيرى،  نوع  هر  از  امانت  رعايت  و  شناخت   .3
مى نمايد.

4. وفاى امانت سبب رضاى خداوند وخوشحالى بنده گان او مى گردد.
هرگاه خواسته باشيم كاميابى دنيا و آخرت نصيب ما شود، پس الزم است ارزش وفوايد 
امانت را در نظر گرفته، در كارهاى خود امور مربوط به خانواده، وظايف و مسؤوليت 
هاى ادارى و ساير عرصه هاى زنده گى امانت را حفظ وادا نماييم و اين اخالق بزرگ  را 

شعار و عمل خود بگردانيم.

فعاليت

با آواز بلند بخوانند  معلم محترم  شاگردان را تشويق نمايند تا آيت و حديث زير را 
ومعناى آنرا بفهمند.

�w>ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@È�ßç�=� çÁåCy .1

 .$àÄß¶�ßbáÃ ß¢�ß×� áÀßå�� ßÀÈåa�ß×ßÆ�àÄß¶�ßÍß¾>ßºß?�ß×� áÀßå�� ßÁ>ß�åC�ß×% .2



93

خالصه
انجام  و  خدا  بنده گان  حقوق  ايفاى  متعال،  خداوند  حقوق  رعايت  از  عبارت  امانت  �t

مسئووليتهاى فردى و اجتماعى مى باشد.
�tوجايب ومسئووليتها، وفا و التزام، صداقت و راستى، راز دارى و پوشانيدن اسرار ديگران 

از جملة انواع امانت در اخالق اسالمى مى باشد.
�tاخالق اسالمى ايماندارى و ديانت را مشروط به امانت دارى نموده است.

ايفاى حقوق ديگران و حفاظت و نگهدارى كامل آنچه به انسان سپرده مى شود از  �t
عناصر اصلى امانت است.

به  انسانها  با مراعات آن زندگى فردى واجتماعى  زياد است كه  فوايد  امانت داراى  �t
اطمئنان ورفاه وسعادت همه جانبه مبدل مى گردد.

ارزيابى
1. مقصد از امانت چيست؟ توضيح بدهيد.

2. انواع واقسام امانت كدامها اند؟
3. سه عنصر امانت را توضيح بدهيد.

4. فوايد وارزشهاى امانت در جامعه چيست؟

كار خانه گى

در مورد يكى از عناوين زير مقاله اى بنويسيد كه كمتر از پنج سطر نباشد.
1. حفاظت و نگهدارى اموال خانه.

2. حفاظت و نگهدارى اموال مسجد و مدرسه.
3. كتاب، كتابچه، قلم و هر امانت ديگر همصنفى ها و دوستان خود را به وقت آن مسترد 

نمودن.



94

درس سى و يكم

ترحم و مهربانى

پيامبر اسالم حضرت محمد � بحيث رحمت براى همه عالميان فرستاده شده است، 
چنانچه خداوند متعال اين اصل را در كتاب خود به صيغة حصر چنين اعالم نموده 

��wß�åß�>ß£á·å¶�âÍßá�ße ]األنبياء: 107[ ç×åC� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆy :است
 ترجمه: )اى پيامبر!( ما تو را جز رحمت براى جهانيان نفرستاديم. 

رحمت عالمة روح عالى، صفاى نفس و نشانة اخالق نيک و صالح و پاكى قلب است. 
بياييد به مفاهيم وارزشها وفوايد اين هدية گرانبهاى الهى بيشتر آشنا شويم.

مفهوم رحمت
را  مهرباني  و  ترحم  و  شفقت  عطوفت،  گذشت،  نرمش،  آن  ومشتقات  رحمت  كلمة 

ميگويد، و ضد آن قسوت، سختى وغلظت قلب است.
در اصطالح شرعى: رحمت به آن خوى و طبيعت اخالقى گفته ميشود كه به اساس 
شفقت و ارادة نيک، انسان را بطرف خير رساندن تشويق ميكند. پس انسان با صفت 
با  اظهار خوشى  در خوشحالى  مى دهد،  شفقت  احساس  ديگران  قلب هاى  به  رحمت 

ايشان ميكند و در حاالت غم و حزن با ايشان، غم شريكى و دلسوزى مى نمايد.

جايگاه ترحم ومهربانى در اسالم
ترحم و مهربانى در دين مقدس اسالم جايگاه عالى دارد و همه چيز را شامل مى باشد. 
اندازه  به  يكديگر  با  اند،  جسم  يک  مانند  مؤمنان  كه  شده  رهنمايى  چنين  اسالم  در 
اثر  اعضا  ديگر  باالى  باشد  دردمند  و  عليل  عضوى  چنانچه  دارند،  نزديک  روابط  اى 
گذارى مى نمايد. مؤمنان با يكديگر رحم كننده هستند، در خوشحالى و اندوه با يكديگر 
احساس مشترک دارند بزرگ وقوى بر كوچک و ضعيف شفقت ميكند، يكى با ديگرى 
در فضاى محبت، صلة رحم و برادرى دست كمک وشفقت دراز ميكند، چنانچه پيامبر 

�àÄá¿åº�Î ß³ßJ ám=�=ßcåC� åb ßjßá�=� à̧ ßNßº� á¼åÃå« à{>ß£ßIßÆ� á¼åÃåà�=ßfßIßÆ� á¼ åÂëa=ßÇßI�Îåª�ß�å¿åºáÖàá�=� à̧ ßNßº% :مى فرمايد �
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)1(.$Î ç»àá�=ßÆ�åfßÃ çj¶>åE� åb ßjßá�=� àfåÑ> ßi�àÄß¶�Î ß¢=ßbßI�ãÇ áv à¢
واحد  جسد  يک  مانند  يكديگر  ميان  عطوفت  و  تراحم  دوستى،  در  مؤمنان  ترجمه: 
هستند كه هرگاه عضوى از آن به رنج وتكليف گرفتار شود، ساير اعضاى جسد را به بى 

خوابى و درد وادار مى سازد.
مفهوم اين حديث شريف را شيخ سعدى6 به زبان شعر تعبير نموده است:

كـه در آفرينش زيك جـــــوهر اند بنى آدم اعضاى يكـــديگــــر انـد 

ديـگر عضـــوها را نمانــد قـــرار چه عضوى بــــــه درد آورد روزگار 

نشايـــد كه نامت نهنــد آدمـــى تو كز محنت ديگــــــران بى غمى 

ــويق  ــدارى و ترحم به ديگر مخلوقات تش ــلمانان در جامعه به نگه ــوى آن، مس در پهل

�Îåª� áÀßº�=Çàß�áe=� àÀßá�çf¶=� à¼[[ àÃàß�áfßÈ� ßÁÇàå�=çf¶=% :ــر � مى فرمايد ــده اند، چنانچه پيامب گردي

��$.%*$åÐ> ß» çj¶=�Îåª� áÀßº� á¼ à³áß�áfßÈ� åzáeßÙ=
ترجمه: خداوند رحمان بر رحم كننده گان رحم مى كند، با اهل زمين ترحم كنيد تا 

مورد ترحم آن ذاتى كه در آسمان است قرار گيريد. 

مظاهر رحمت وترحم در قرآن كريم
خداوند متعال در آيات مختلف قرآن كريم مؤمنان را به صبر و مرحمت و شفقت امر 
نموده اجر و ثواب و كاميابى دنيا و آخرت را به اين اوصاف نيک مربوط و منوط گردانيده 

�=¶wÍßá�çf  ]اإلسراء: 24[  ßÀåº� ë¹èd¶=� ß\>ß¿ ßQ�> ß»àß�� áxå« á]=ßÆy :است، قرآنكريم مى فرمايد
ترجمه: وبالهاى تواضع خويش را از محبت و لطف، در برابر آنان )والدين( پهن بگردان.

همچنان خداوند > توصيه كننده گان به شكيبايى و ترحم و مهربانى را ستايش نموده 
و آنها را از جملة گروه راستكاران و راه يافتگان معرفى مى نمايد، آنجا كه مى فرمايد: 

wåÍßß�áfßá�>åE�=áÇ  ]البلد: 17[  ßq=ßÇßIßÆ�åá� çr¶>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆy
همچنان قرآنكريم در وصف ترحم ومهربانى پيامبر اسالم چنين مى فرمايد:

� á¼ àÃá¿ ß¢� à¬á¢>ßª� ß́ å¶áÇ ßU� áÀåº�=Ç èvß«á¾ ß×� åGá·ß̄á¶=� ß Éå· ß¦�> é�ßª� ßKá¿ à²�áÇß¶ßÆ� á¼àß�� ßKá¿å¶�åç�=� ßÀåº�æÍßá�ße�> ß»åFßªy
w¼àß��áfå«á§ßJ ]آل عمران: 159[  ái=ßÆ

1- رواه مسلم.
2- رواه ابو داود والترمذى.
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ترجمه: به بركت رحمت الهى در برابر آنان نرم و مهربان شدى؛ و اگر خشن و سنگدل 
مي بودى، از اطراف تو پراگنده مى شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب. 

نمونه هاى رحمت و ترحم
* عيادت نمودن مريضان.

* كمک وهمكاري با بيچاره گان و محتاجان.
* خود دارى از ضرر، آزار و اذيت ديگران.

* همكارى و مشاركت در حل مشكالت و مصيبت ديگران.
* عفو و بخشش كسى كه از اداى حقوق تو كوتاهى نمايد.

* كشيدن دست ترحم بر والدين و كودكان.
* كمک ويارى رساندن به مسافران ومحتاجان.
* شتافتن به يارى وهمكارى آسيب ديده گان.

* سهم گيرى براى جستجوى گم شدگان.
* ترحم بر حيوانات ومكلف نساختن آنها باالتر از طاقت شان.

ترحم چگونه به دست مى آيد؟
ترحم و مهربانى با فهميدن و عملى نمودن موارد زير به دست مى آيد:

1. رفق )نرمى( و شفقت را پيشة خود كردن.
2. با ديگران به تواضع و خاكسارى تعامل نمودن.

3. در مقابل مشكالت خود و ديگران خويشتن دارى وشكيبايى نمودن.
4. عفو و بخشش پيشه  كردن.

5. خوى و عادت قناعت را حاصل نمودن.
6. قلب خود را از غلظت، كينه، قهر و نا اميدى پاک نمودن.

فعاليت

هرشاگرد در بارة رحمت يک آيت ويا حديث، در پيشروى شاگردان ديگر بخواند.
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خالصه
�tرحمت وترحم عبارت از خوى وطبيعت اخالقى است كه انسان را بسوى خير رساندن 
تشويق نموده وانسان با داشتن اين صفت به قلبهاى ديگران احساس خوشى مى دهد 

ودر حاالت غم و اندوه با ايشان همنوايى مى ورزد.
�tرحمت وترحم در دين مقدس اسالم جايگاه عالى دارد وهمه صفات نيكو را شامل 
مى گردد. قرآن كريم مقصد اصلى بعثت پيامبر� را رحمت به جهانيان معرفى نموده، 
پيامبر گرامى اسالم مؤمنان را در ترحم وهمبستگى به يک جسم واحد تشبيه نموده 

است.
�tرحمت و ترحم در اخالق اسالمى از عرصة انسانها فراتر رفته شامل همه مخلوقات 

خداوند متعال مى گردد.
�tاخالق رحمت وترحم با آموزش، تمرين وآزمايش حاصل مى شود، وبا صفات اخالقى 

ديگر تقويت مى گردد.

ارزيابى
1. رحمت را تعريف كنيد.

2. جايگاه رحمت را در دين مقدس اسالم توضيح بدهيد.
3. اهميت رحمت را از نگاه قرآن كريم توضيح بدهيد.

4. رحم نمودن چه فوايدى دارد؟ بيان نماييد.
5. غير از انسان با ديگر مخلوقات چگونه ترحم كرده ميتوانيد؟
6. راه هاى به دست آوردن رحمت كدام است؟ توضيح بدهيد.

كار خانه گى

هر شاگرد در چهار سطر فوايد ترحم نمودن را بنويسد.
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درس سي و دوم

كرم و سخاوت

خداوند كريم است و كرم كننده گان را دوست دارد. در اين درس ميخوانيم كه كرم يا 
سخاوت چى را مى گويند؟ كرم صفت چه كسى است؟  قرآن كريم و سنت نبوى در بارة 

كرم چه فرموده اند؟ كرم وسخاوت چه اهميت دارد؟

معناى لغوى كرم
كرم ويا سخاوت در زبان عربى به معناى مصرف كردن و نفقه نمودن مال و خود دارى 

از بخل را مى گويد.

معناى اصطالحى كرم
مصرف نمودن و اعطاى مال در وقت ضرورت و حاجت، و به اندازة توان با مستحقان 
كمک نمودن را كرم ويا سخاوت گويند. پس سخاوت آن صفت كريمى است كه انسان 
نفس خود را به انفاق مال عادت بدهد، از بخل و سخت گيرى بپرهيزد و با خوشى و 

اخالص مال اصلى خود را در راه نيک و كمک به محتاجان و بيچاره گان خرج نمايد.
و  تنگدستان  با  كه  اند  شده  موصوف  خوب  قلب هاى  دارنده گان  مؤمنان  اسالم  در 
از  ميكنند،  پيشقدمى  نمودن  كمک  و  تعاون  در  مى نمايند،  دلسوزى   بيچاره گان 

آنچه خداوند > به ايشان داده است  در راه خير و سازنده گى بمصرف مى رسانند.
به قدر  باشد،  بايد اخالق كريمانه داشته  تعليمات اسالمى حكم مى كند كه هر كس 
توانايى كمک كننده باشد، ثروتمندان و مالداران به مصرف نمودن اموال شان در راه 
خير تشويق شوند، از حالت فقرا و بيچاره گان باخبر شوند؛  به هر اندازه يى كه با مصرف 
نمودن مال در حل مشكالت جامعه سبقت نماييم به همان اندازه كمبود هاى ما تكميل 
ميشود وهمه مردم داراى كار و روزگار ميشوند؛ با سخاوت مشكالت فقر ودرماندگى 

افراد جامعه مرفوع ميگردد و يک فضاى مطمئن و با امن بميان مى آيد.
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كرم و سخاوت در قرآنكريم

اسالم مردم را به انفاق و سخاوت تشويق مى كند و از بخل منع مى نمايد. قرآن كريم 

�âÍÉå¾ ßØß¢ßÆ�=éf åi�åe> ßÃç¿¶=ßÆ� å̧ Éç·¶>åE� á¼àß�=ßÇáºß?� ßÁÇ à̄ å«á¿È� ßÀÈådç¶=y :مسلمانان را چنين توصيف مى كند

.]273 :Ìالبقر[  wá¼åÃëEße�ßbá¿ å¢� á¼ àÂàf áQß?� á¼ àÃß·ßª
ترجمه: آنهايى كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى كنند، مزد شان 

نزد پروردگار شان است. 

�àÅ àf ëjÉà¿ ßjßª �Îß¿ ájàá�>åE � ß±çb ßqßÆ �Îß̄çI=ßÆ �Î ßì á¢ß? � áÀßº �>çºß@ßªy:مى فرمايد خداوند>  همچنين 

wÏßf  ]الليل7-5[  ájÉá·å¶
ترجمه: پس آن كس كه در راه خدا انفاق كند و پرهيز گارى پيش گيرد و جزاى نيک 

الهى را تصديق كند ما او را در مسير آسانى قرار مى دهيم.

همچنان قرآن كريم مسلمان را آگاه مى سازد كه در مصرف نمودن مال خود اسراف نكند 

و بكوشد از مال ودارايى خود براى فقيران و مساكين و در راه خداوند> يک حصه قايل 

�ÌeÇi[ w=âfÈådáFßI�áeëdßFàI اإلسراء، آيت:  ß×ßÆ� å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE=ßÆ�ß� å³ ájåá�=ßÆ�àÄç̄ ßU�ÎßEáf à̄á¶=�=ßc� åLßAßÆy .شود

26[  ترجمه: و حق نزديكان را بپرداز، وهمچنان حق مستمند و مسافرراه  و هرگز اسراف 

وتبذير مكن.

كرم وسخاوت در احاديث نبوى

پيامبر اسالم � در حديثى جايگاه مؤمن كريم وسخى را چنين فرموده اند: 
$-%$ ß́ É·¢�°«¾?�°«¾=�Ê¶�¹>®��=�ÁC% :� قال رسول اهللا

ــوده،  كه  انفاق كن  تا من  ــول اكرم�  گفت: خداوند متعال به من فرم ترجمـه: رس

بااليت انفاق كنم. 

1 - صحيح مسلم.
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� ãGÈåfß®�(åç�=� áÀåº� ãGÈåfß®�Î å̂ çj¶=% :عن جابر بن عبداهللا قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

� áÀåº�bÉå£ßE�(åÍç¿ßá�=� áÀåº�bÉå£ßE�(åç�=� áÀåº�bÉå£ßE� à̧ É å̂ ßFá¶=ßÆ�(åe>ç¿¶=� áÀåº�bÉå£ßE�( ål>ç¿¶=� áÀåº� ãGÈåfß®�(åÍç¿ßá�=� áÀåº
$-%$ æ̧ Éåß~�bE>¢� áÀåº� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�åç�=� ß�åC� èG ßUß?�Î å̂ ßi� ã̧ åÂ>ßß�ßÆ�(åe>ç¿¶=� áÀåº� ãGÈåfß®�( ål>ç¿¶=

ترجمه: شخص سخاوت مند به اهللا تعالى، جنت و انسانها نزديک بوده و از آتش دوزخ 
ــانها دور بوده و به دوزخ نزديک  ــخص بخيل از اهللا تعالى، جنت و انس ــد و ش دور ميباش
ــد، البته شخص جاهل سخاوت پيشه به نزد اهللا تعالى از عالم بخيل پسنديده تر  مى باش

است.
فوايد سخاوت

با سخاوت وكرم نفس اطمينان و راحت مى يابد.
�tسبب رضايت خداوند وانسان ها ونزديک شدن به جنت ميگردد.

نفس پاک و صفا مى شود و اوصاف زشت بخل و شح از آن دور ميشود، وكسى كه از بخل 
و شح خود را نگهدارد  خوشحالى برايش نصيب ميشود، چنانچه خداوند > مى فرمايد: 

w*]الحشر9[ ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇÈ� áÀßºßÆy
ترجمه: و كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده اند رستگارانند.

�tسخاوت در جامعه تعاون، پشتيبانى، مهرباني وهمبستگى مى آورد، دست قوى را به 
طرف ضعيف ميكشاند و غريب را به كرم مالدار وصل مى سازد كه سر انجام يک جامعة 

يكپارچه بوجود مى آيد.
�tسخاوت انسان را  از حرص و طمع باز ميدارد.

�tاز فقر و بيچاره گى جلوگيرى ميكند، از اسراف داراييها منع ميكند و باآلخره عامل 
مؤثرى در مقابل قيمتى، چور وچپاول قرار ميگيرد.

فعاليت

شاگردان با رهنمايى استاد محترم مفهوم سخاوت وبخل را پيش روى صنف توضيح بدهند.

1- الطبرى، تهذيب اآلثار.
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خالصه
�tكرم ويا سخاوت مصرف نمودن و اعطاى مال به حاجتمندان را گويند.

�tاخالق اسالمى مؤمنان را به داشتن صفت كرم و سخاوت تشويق وترغيب نموده تا با 
مصرف نمودن مال و دارايى شان در جهت خير وكمک افراد جامعه سبقت جويند.
�tهمچنان اخالق اسالمى؛ مؤمنان را تشويق مى كند تا از اسراف وتبذير بپرهيزند.

�tتقويت اخالق كرم وسخاوت سبب آرامش، سعادت، فالح ورستگارى انسان در دنيا 
وهمبستگى  ومحبت  جامعه  افراد  خوشحالى  متعال،  خداوند  رضاى  حصول  وآخرت، 

جامعة اسالمى مى گردد.

ارزيابى
1. معناى لغوى و اصطالحى سخاوت را بيان نماييد.

2. راجع به كرم وسخاوت از قرآنكريم دليل ذكر نماييد.
3. جايگاه سخاوت را در احاديث نبوى چگونه مى بينيد؟ توضيح بدهيد. 

4. فوايد سخاوت را در حيات اجتماعى تشريح كنيد.
چگونه  را  جامعه  آن  عواقب  باشد  نداشته  وجود  وسخاوت  كرم  كه  اى  جامعه  در   .5

مى بينيد؟

كار خانه گى

به سخاوت يک يک مقاله  نبوى راجع  احاديث  آيات مباركه و  به  استناد  با  شاگردان 
بنويسند.


