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هد هد

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 ه５ـــواد 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  



هد هد

بسم اهللا الرحمن الرحيم
پيام وزير 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 زنده گى 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 ميرويس بلخى
وزير معارف



زو زو

مقدمه
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 

كمال  سوى  به  را  انسانها  معنوى  صفات  اخالق  وعلم  مى بخشد  استقامت  را  گفتار  و  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 أخالقا1( بدون شك، بهترين شما، خوش اخالق ترين شما است.

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

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

اقوال علما 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.

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

اسالمى افغانستان، در بخش نصاب مدارس دينى، مضمون اخالق را در دو صنف )هفتم وهشتم( 

مقرر نموده ومفردات آنرا طورى عيار ساخته تا موضوعات عمدة اخالق 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.

1- صحيح البخاري، شمارة حديث: 5688.
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درس اول

اخالص

شاگردان عزيز در رابطه به مضمون اخالق، در صنف هفتم چيزهاى زيادى آموختيم. ما 
در آن صنف، تعريف اخالق و اركان و انواع آن را فرا گرفتيم. تأثير اخالق نيک و اخالق 
بد را در زنده گى فردى و اجتماعى ياد گرفتيم. ما هم چنان تعداد از خصلتها و صفات 
را كه جزئى اخالق فاضله يا مكارم اخالقى به شمار مى رود از قبيل حلم و برده بارى، 
صلة رحم، صدق و راستى، امانت دارى و ترحم و سخاوت آموختيم. اكنون در اين صنف 
همان راه را پى ميگيريم و بقية اخالق فاضله را فرا مى گيريم. خداوند ما و شما را توفيق 

فراگيرى اين درسها و عمل بر آنها را نصيب فرمايد.

اخالص، روح هر عمل كامياب، نشان پاكى دل، حسن نيت، طهارت قلب، ايمان صادق 
و پاكي اعمال از شايبة نفاق است. اخالص از جملة بزرگترين اخالق است كه مسلمان 
بايد به آن پايبند باشد تا سعادت دارين را بدست آورد. درين درس خواهيم يافت كه 

اخالص چيست؟ و چه فضيلت دارد؟ و عاليم و آثار آن چيست؟ 
تعريف اخالص

اخالص درلغت، مصدر أَخلََص يُخلص از مادة )َخُلَص( مى باشد و بر پاكي و تصفيه داللت ميكند. 
دراصطالح: اخالص، عبارت از خالص ساختن عبادت است براي معبود واحد و ال شريک. 
معناي اخالص آن است كه انسان به وسيلة عمل خويش، ذات خداوند> و حصول رضاي 
او تعالى را، منظور داشته و پاداش كار خويش را تنها از او بخواهد. عكس اخالص، رياء است، 
كه انسان به وسيلة عبادت خود شهرت در بين مردم، مصالح و اغراض موقت و زود گذر 

دنيوى را مد نظر بگيرد. اسالم، از رياء نهي نموده و به اخالص داشتن دستور داده است. 

اخالص در قرآن كريم
�=Ç à»Éå̄ àÈ ßÆ�ßÐ>ß«ß¿ àU� ßÀÈëb¶=�àÄß¶�ß� årå·áà��ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æàfåºà?�>ßºßÆ� :1- اهللا متعال مى فرمايد

Í� ]البينة:5[  ß»ëÉß̄ á¶=� àÀÈåa� ß́ å¶ßcßÆ�Ì> ß²çh¶=�=ÇàIáÖàÈßÆ�Ì ßØ çr¶=
ترجمه: در حالى كه فرمان نيافته بودند، جز آنكه خدا را بپرستند و ايمان و عبادت را 
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براى او ]از هرگونه شرك[ خالص كنند و حق گرا باشند، و نماز را برپا دارند و زكات 
بپردازند و اين آيين استوار و ثابت است. 

�=â� årß¾� á¼àß��ßbåß�� áÀß¶ßÆ�åe>ç¿¶=� ßÀåº� å̧ ß« áißáÙ=� åµáeçb¶=� å��ß�å̄åª>ß¿àá�=� çÁåC� :2- در جاي ديگر ميفرمايد
�ß�å¿åºáÖàá�= � ß¤ßº � ß́ åÒß¶Æà@ßª �åçå� � á¼ àÃß¿Èåa �=Ç àrß· á]ß?ßÆ �åç�>åE �=Ç à» ßrßJ á¢=ßÆ �=Ç àVß· áqß?ßÆ �=ÇàE>ßI � ßÀÈådç¶= � ç×åC �o

<� ]النساء: 146-145[  â»É å� ß¢�=âf áQß?�ß�å¿åºáÖàá�=�àç�=� åLáÖàÈ� ßáÇ ßißÆ
ترجمه: بى ترديد منافقان در پايين ترين طبقه از آتش اند، و هرگز براى آنان ياورى 
نخواهى يافت مگر كسانى كه ]از گناه بزرگ نفاق[ توبه كردند و ]مفاسد خود را[ اصالح 
نمودند و به خدا تمّسک جستند وعبادتشان را براى خدا خالص ساختند. پس آنان در 

زمره مؤمنان اند، و خدا به مؤمنان پاداشى بزرگ خواهد داد.

اخالص در نيت
� áKß¾>ß² � áÀ ß»ßª �(ÏßÇß¾ �>ßº � æÔåfáº= �¸³¶ �>ß�ßCÆ �(L>çÉë¿¶>åE � à¹> ß» á¢ßÙ= �>ßç�åC  :مى فرمايد � پيامبر   .1
�åÆß?�> ßÃàFÉ åràÈ�>ßÉá¾àa� ß�åC�àÄàIßf áRåÂ� áKß¾>ß²� áÀßºßÆ�(åÄå¶Ç àißeßÆ�åç�=� ß�åC�àÄàIßf áRåÃßª�åÄå¶Ç àiße�Æ�åç�=� ß�åC�àÄàIßf áRåÂ

)1( �åÄáÉß¶åC�ßf ßQ> ßÂ�>ßº� ß�åC�àÄàIßf áRåÃßª�> ßÃ àQçÆßhßJßÈ�æÌß?ßfáº=
ترجمه: همانا هر عمل انسان به نيت او وابسته است و هر كس نتيجه ي نيت خود را در 
ميابد. اگر هجرت كسي به خاطر خدا و رسولش باشد، پس او ثواب هجرت به سوي خدا و 
رسولش را درميابد و اگر هجرت او به خاطر كسب اغراض و منافع دنيوي يا به خاطر ازدواج 

با زنى باشد، پس هجرت او به خاطر چيزى مى باشد كه به خاطرش هجرت كرده است. 
� ß�åC�ß×ßÆ� á¼ à³åº> ßj áQß?� ß�åC� àf à�á¿ßÈ�ß×�ßç�=� çÁåC« :2. رسول اكرم�، در حديث ديگري مى فرمايد

)2( » á¼ à³åEÇà·à®� ß�åC� àf à�á¿ßÈ� áÀ å³ß¶ßÆ� á¼ à²åeßÇ àq
ترجمه: »همانا خداوند> به اجسام و چهره هاى شما نمى نگرد، بل كه به قلبهاى شما مى نگرد«. 

اخالص در تمام اعمال واجب است 
بر مسلمان واجب است كه در هر عمل نيكى كه انجام ميدهد، اخالص داشته باشد، تا 
عمل او مورد قبول و پذيرش اهللا > قرار گيرد. اهللا > از بنده اش عملى را مى پذيرد 
� ßÀßº � à̧ ßF¯ßÈ ß× �ß�= � çÁåC� مى فرمايد:   � اكرم  پيامبر  باشد.  بوده  تعالى  او  براي  كه خاص 

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
¼·jº�).
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$-%��àÄßÃQßÆ�åÄåE�Îß§ßJE=�ßÆ�â>rå¶> ß]�àÄß¶� ßÁ>ß²�>ßº�ßä×åC� å̧ ß»ß£¶=
ترجمه: قطعا خداوند عملى را نمى پذيرد، مگر آن كه خالص براي او انجام شده باشد، 

و با آن رضايت او طلب شود. 

رياء و شرك در عمل
رياء چيست؟ رياء آن است كه شخصى با اعمال نيكى كه انجام مى دهد اجر وثواب اخروى 
طلب نكرده و در پى به دست آوردن مصالح دنيوى باشد؛ مثال: شخص رياكار، در پيش 
چشم مردم، دركارهاي نيک و پسنديده فعال مى باشد؛ ولى، در حال تنهايي كسل و تنبل 
نمايند، سعي و كوشش  انجام كار هاى خير مدح وتوصيف  را در  او  اگر مردم  مى باشد. 

فراوان مى نمايد، و اگر كسي او را بدگويي، نمايد نقص در اعمالش رونما ميگردد. 
از ابو هريرÌ / روايت است كه گفت:

او حكم  بر  قيامت  روز  در  كه  »اولين كسي  مى فرمود:  كه  شنيدم   � اهللا  رسول  از 
مى شود، مرديست كه شهيد شده و آورده مى شود و خداوند نعمت هاى خود را به او 
مى شناساند و او هم آن را مى شناسد. خداوند برايش مى فرمايد: در برابر آن چه كردي؟ 
مى گويد: در راه تو جنگيدم تا شهيد شدم. مى فرمايد: دروغ گفتي و ليكن جنگيدي 
تا گفته شود كه او شجاع است و گفته شد. پس در مورد وي دستور صادر شده و وي 
انداخته مى شود. و دوم مرديست كه علم آموخته و  به رويش كشانده شده به دوزخ 
به ديگران تعليم داده و قرآن خوانده و او آورده مى شود و خداوند نعمت هايش را به 
او بازگو مى كند و او هم مى شناسد و مى فرمايد: در برابر آن چه كردي؟ مى گويد: علم 
آموختم و آن را تعليم دادم و براي رضايت تو قرآن خواندم. مى فرمايد: دروغ گفتي، 
ليكن علم آموختي تا گفته شود كه عالم هستي و قرآن خواندي تا گفته شود، قاري 
هستي، گفته شد. سپس در مورد وي دستور داده مى شود و او به رويش كشانده شده 
و به دوزخ انداخته مى شود. و سوم مرديست كه خداوند به وي روزيي فراخ داده و از 
انواع مال به وي ارزاني داشته است و آورده مى شود و او را به آن مى شناساند و او هم 
مى شناسد. مى فرمايد: در برابر آن چه كردي؟ مى گويد: هيچ راهي را كه دوست داشتي 
در آن خرچ شود، نگذاشتم، مگر اينكه در آن براي رضايت خرچ كردم. خداوند متعال 
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مى فرمايد: دروغ گفتي! تو اين كار را كردي تا گفته شود كه جواد وسخاوتمند است و 
گفته شد و در مورد وي دستور صادر مى شود و به رويش كشيده مى شود تا آن كه در 

دوزخ افگنده مى شود.)1(

فوايد اخالص

1. اخالص، اساس قبول اعمال و اقوال انسان درنزد خداوند است.

2. رضايت خداوند> به وسيلة اخالص به دست ميايد. 

3. اخالص، منزلت و مقام انسان را بلند مى برد. 

4. اخالص، سبب اطمينان قلبي گرديده، انسان سعادت را احساس ميكند. 

5. مقام صدق و احسان به آن تحقق مى پذيرد. 

6. اگر شخصى از اخالص محروم شود و به رياء وخود نمايى روى آورد، فرجام بدى در 

انتظارش خواهد بود. 

ارزيابى 

1. اخالص را در لغت و اصطالح تعريف كنيد. 

� ]=¶Í¿ÉF : 5[ از  ßÀÈëb¶=�àÄß¶�ß� årå·áà��ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æàfåºà?�>ßºßÆ�:2. خداوند، در اين آيت

مؤمنين چه خواسته است؟ 

به سوي جهنم كشانيده  قيامت  روز  در  عالم، سخي(  ) شهيد،  اين سه كس  3. چرا 

مى شوند؟ 

4. براى اخالص در نيت يک مثال از قرآن ويا حديث نبوى � ذكر نماييد. 

5. رياء چيست وبا اخالص چه تفاوت دارد؟

6. چرا خداوند متعال بعضى از اعمال را هرچند كه ظاهراً كار خيرى هم باشد، نمى پذيرد؟

در مورد اخالص يک مقاله بنويسيد كه عالوه بر داليل قرآنى، بعضى از داستان هاى 

واقعى را نيز در بر گرفته باشد. 

ËdºfI�Æ�ÊÑ>j¾�(¼·jº�)-
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درس دوم

احسان 

روزى نظر حضرت عبداهللا بن عمر1 بر غالمى افتاد كه براي بادار خود چوپاني مى نمود. 
خواست او را امتحان كند. برايش گفت: مى خواهم يكى از گوسفندانت را خريدارى كنم. غالم 
گفت: گوسفندان مال من نيستند؛ از بادارم هستند ومن غالم او هستم! عبداهللا گفت: ما در 
جايى هستيم كه بادارت ما را ديده نمى تواند، يک گوسفند را برايم بفروش و به بادارات بگو 
كه آن را گرگ خورد، غالم مراقبت خداي تعالي را به ياد آورده با آواز بلند گفت: اگر بادارم 
ما را ديده نمى تواند، پس خداوند كجاست؟ حضرت عبداهللا / از هوشيارى وايماندارى 
غالم خيلي مسرور گرديده، با بادارش ارتباط بر قرار نمود و او را از وى خريدارى كرده، آزاد 

نمود. 
درين درس خواهيم ديد كه احسان چيست، داليل آن كدام است و در زنده گى انسان چه 

تأثير دارد و در كدام جاي ها التزام به احسان ضرورى است؟ 

تعريف احسان ودليل آن 
احسان در لغت: يعنى انجام دادن كارهاى نيک با كمال درستي واتقان. 

و در اصطالح: احسان عبارت از آن است كه اهللا تعالي را بگونه عبادت نمايي گويا كه او تعالى 
را مشاهده مى كني و اگر تو او را نمى بيني، يقين داشته باشى كه اوتعالى ترا مى بيند. 

در روايتى آمده است كه حضرت جبريل' از پيامبر � در مورد احسان پرسيد: احسان 
� áÀ à³ßI�áß�� áÁåDßª�àÅ=ßfßI� ß́ ç¾ß@ ß²�ßç�=�ßbàFá£ßI� áÁß?� àÁ> ßj áUåÝ=� :چيست؟ پيامبر � در پاسخ به وى فرمود

.)1(� ßµ=ßfßÈ�àÄç¾åDßª�àÅ=ßfßI
ترجمه: »احسان، آن است كه خداوند را چنان عبادت نمايي گويا كه او را مشاهده مى كني 

و اگر تو او را نمى بيني، ]يقين داشته باشى كه[او ترا مى بيند.
كلمة احسان با مشتقات مختلفش صد و نود وپنج بار در قرآن به كار رفته است واين خود 
� å¹ábß£á¶>åE�àfàºá@ßÈ�ßç�=�çÁåC� :دليلى بر اهميت آن در اسالم مى باشد. خداوند متعال فرموده است

Ëe>~�)-
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�]النحل: 90[ åÁ> ßj áUåáÝ=ßÆ
ترجمه: »خداوند به عدالت و احسان دستور ميدهد«.

انواع احسان
1- احسان در عبادات: احسان در عبادت آن است كه عبادات آدمى با به جاى آوردن 
شروط، اركان، آداب و سنت هاى آن صورت گيرد و مؤمن بايد باور قوي داشته باشد كه 

خداوند مراقب اوست؛ و ايمان داشته باشد كه خداوند را مشاهده مى كند. 
2- احسان در معامالت: احسان در معامالت عبارت از خوبي و نيكويي در تمام معامالت 
و شئون زنده گى اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ساير اموري است كه براي اسالم و جامعه 

انسانيت سودمند باشد. 
مواضع عملى كردن احسان

احسان در تمام اعمال مسلمان يک امر مطلوب است، چنانچه پيامبر � مى فرمايد: »خداوند 
احسان را درهرچيز فرض گردانيده است« و با آن هم در بعض موارد مهمتر شمرده مى شود 

كه برخي از آنها قرار ذيل است: 
1- احسان با خداوند: احسان با خداوند آن است كه شخص در هر لحظه و در هر حالت 

حضور و مراقبت خداوند را احساس نمايد.
2- احسان با خويشتن: يكى از موارد احسان با خويشتن آن است كه انسان مسلمان از حرام 
دورى اختيار كند و غير از رضاي اهللا متعال مراد وهدفى نداشته باشد و او با اين عمل، خود را 

پاك نگهداشته، از گمراهي و حيرت در دنيا، و از عذاب و شقاوت در آخرت نجات مى يابد. 
3- احسان در گفتار: احسان در سخن زدن، يک امر مطلوب است؛ لذا انسان مسلمان 
غير از سخن نيک، چيز ديگري را به زبان نمى راند، چنانچه خداوند جل جال له مى فرمايد: 

¿<â�Ìf¯E [: 83[ ترجمه: »براي مردم سخن نيكو بگوييد«.  áj àU� ål>ç¿·å¶�á=Çà¶Çà®ßÆ�
4- احسان در عمل: شخص مسلمان بايد اعمال خود را از روى احسان انجام دهد، تا مورد 
پذيرش خداوند جل جال له قرار گيرد وبر سر آن پاداش به دست آورد. پيامبر اكرم � 

 )1(�àÄß¿å̄JàÈ�Áß?�â�Ø ß» ß¢�¼ à²àb ßUß?� ß̧ å» ß¢�=ßcåC� àGåà��ß�=� çÁåC� :مى فرمايد
ترجمه:»خداوند > دوست دارد كه اگر كسي از شما كارى را انجام مى دهد، آن را درست و با 

اتقان انجام دهد. 
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5. احسان با والدين: انسان مؤمن بايد هميشه با والدين خود احسان نموده، از اوامر 
آنها دوري  با  از اساءت و بدرفتارى  نمايد و حقوق شان را رعايت كند و  آنها اطاعت 
� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�àÅ>çÈåC�ç×åC�á=Æ àbàFá£ßI�ç×ß?� ß́ èEße�Î ßvß®ßÆ� :گزيند. خداوند> در اين مورد ميفرمايد

<¾â<�]اإلسراء: 23[  ßj áUåC
ترجمه: )اي انسان!( پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستيد، و با پدر و مادر 

خود نيكي كنيد(. 
حسن  و  او  حقوق  تمام  ايفاي  و  همسر،  با  نيكويي  به  اسالم  همسر:  با  احسان   .6
� çÀ àÂÆàf åm> ß¢Æ� :معاشرت با وى امر نموده است. خداوند متعال در اين مورد فرموده است
�=Ç àqáÇßJ ái=� :النساء: 19[. و چنانچه پيامبر اكرم� در اين مورد فرموده است[�� åÆàf£ß�>åE

�$-%� æÁ=ßÇ ß¢�á¼ à²ßbá¿ å¢� çÀ àÃç¾åDßª�=âá� ß]�åÐ> ßjë¿¶>åE
ترجمه: »شما را به نيكويي با زنها سفارش ميكنم چون ايشان در نزد شما امانت اند«. 
7. احسان با اقارب: بايد انسان مؤمن با تمام اقارب و خويشاوندان و نزديكان خود 
� çÁåC�ß½> ßUáeßÙ=ßÆ�åÄåE� ßÁÇà¶Ð> ßjßI�Ëådç¶=�ßä�=�á=Ç à̄çI=ßÆ� :رحيم و مشفق باشد، خداوند > مى فرمايد

�â>FÉå®ße� ]النساء: 1[  á¼ à³áÉß· ß¢� ßÁ>ß²�ßä�=
ترجمه: »و از )خشم( خدايي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ؛ و بپرهيزيد 
از اين كه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ) و صله رحم را ناديده گيريد(؛ زيرا كه 

يقيناً خداوند مراقب شما است )و كردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند(.  
8. احسان با مزدوركار: آن است كه مزد او قبل از خشک شدن عرق پيشاني اش اعطا 

گردد و به كار شاقة فوق طاقتش گماشته نشود. 
9. احسان با همسايگان: مسلمان بايد با همسايگان خود احسان نموده و ايشان را 
�ÎçJ ßU�åe>ßá�>åE� å�É åqÇàÈ� à̧ Èåá� åQ�ß¹=ßg�>ßº� :اكرام كند، چون پيامبر� در اين مورد مى فرمايد

�*)2(�àÄàMëeßÇàÉ ßi�àÄç¾ß?� àKá¿ß¿ ß�
گمان  حتي  ميكند،  توصيه  همسايه  با  نيكوئي  به  مرا  جبريل'  »همواره  ترجمه: 
آنحضرت�  است.  ايمان  كمال  از  همسايه  نكردن  اذيت  و  مى برد«.  ميراث  او  از   كردم 
مي فرمايد:»اگر كسي به خدا و روز آخرت ايمان دارد، پس همساية خود را اذيت نكند«. 

10. احسان با فقرا، مساكين ويتيمان: مسلمان بايد با فقرا و يتيمان احسان نموده، براى 

*ÄÉ·¢�°«Jº�)-
*ÄÉ·¢�°«Jº�)٢
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شان صدقه دهد و در حق شان بخل نورزد؛ زيرا مال و دارايى نعمت الهى است كه بايد 
از آن به مردم داده شود. از سوى ديگر، آن حضرت به احسان به يتيمان تأكيد زياد كرده 
است، حتى جايگاه سرپرست يتيم را در بهشت با جايگاه خود نزديک ومساوى دانسته 

 )1(��åÍç¿ßá�=� å��å á�ßI> ßÃß²� å¼ÉåJßÉá¶=� à̧ åª> ß²ßÆ�>ß¾ß?�� :است، چنانچه مى فرمايد
انگشت  به  اشاره  و  داريم،  قرار  قسم  همين  جنت  در  يتيم  سرپرست  و  ترجمه:»من 

شهادت و انگشت وسطي نموده، در بين آن دو انگشت خود فاصله دادند«. 
11. احسان با عموم مردم: مسلمان بايد به رفع نياز هاى ديگران توجه كرده و تا حد 
توان مشكالت شان را مرفوع نمايد و با آنان با نرمي و ماليمت سخن بگويد و با آنها از 
روى تواضع برخورد كند و آنها را امر به معروف و نهي از منكر نمايد و اگر حقى بر وى 

داشته باشند، با جبين گشاده آن را ادا نمايد. 
12. احسان با حيوانات: بر مسلمان الزم است كه با حيوانات نيز احسان كند و در وقت 
گرسنگي برايشان خوراكه تهيه كند و اگر بيمار شدند، آنها را تداوى نمايد و اسباب رفاه 
شان را مهيا سازد، بارشان را از توان شان اضافه نسازد، به آب و علف شان متوجه باشد، 
در سردى و گرمى به حال شان رسيده گى نمايد، در جايى كه رفته نمى توانند، آنها را 
مجبور نه سازد، و هرگاه دو نفر سوار بر مركب ها در نيم راه مقابل شده و با هم صحبت 

نمايند، بايد از مركب هاى خود پياده شوند.

ارزيابى 
1- احسان را در لغت و اصطالح تعريف كنيد؟ 

2- احسان چند نوع است؟ 
3- احسان با خويشتن چگونه مى باشد؟ 

4- احسان با خداوند را بيان نماييد.
5- احسان با خويشاوندان را توضيح دهيد. 

6- در مورد احسان با همسايه يک دليل بياوريد. 
7- با يتيمان و تهى دستان چگونه بايد احسان كرد؟ 

شاگردان عزيز در مورد احسان در عرصه هاى مختلف وآثار اجتماعى آن يک مقاله بنويسند. 

*ÄÉ·¢�°«Jº�)-
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درس سوم

عدالت

براي  را  خويش  پادشاه  پيام  تا  شد  منوره  مدينه  وارد  روم،  پادشاه  فرستادة  روزى 
اميرالمؤمنين حضرت عمر بن الخطاب/ برساند. برايش گفته شد كه امير المؤمنين 
در زير درختى خوابيده است. وقتى فرستادة رومى به زير درخت رفت، نگاه كرد كه هيچ 
كسى به خاطر حراست از او وجود ندارد و محافظى هم در آنجا نيست كه مانع ورود 
بى هنگام مردم به نزد او گردد. فرستادة رومى از ديدن اين حالت، سخت شگفت زده 
شده همان قول مشهور خود را گفت: )عدلت، فَأمنت، فنمت( ترجمه: عدالت نمودي كه 
در امن شدى و با فكر آرام خوابيدي! عدالت اميرالمؤمنين حضرت عمر/ معروف و 

مشهور است كه به عنوان نمونه از آن ياد آور شديم. 
تعريف عدالت

عدالت در لغت از َعَدَل يَعِدُل گرفته شده وآن در برگيرندة معناي استواء )برابرى( 
مى باشد، پس معناي َعَدَل خالف ظلم است، واين چيز در دلها مستقر مى باشد.

و در اصطالح: اداكردن حق را به صاحب آن بدون زيادت و كمى عدالت گويند؛ چون 
زيادت فضل است و نقصان ظلم. به عبارت ديگر عدل، عملي است متوسط در بين افراط 

و تفريط. 
ديني  محظورات  از  اجتناب  و  حق  راه  بر  استقامت  از  عبارت  شريعت:  در  عدالت  و 

مى باشد. 
داليل ثبوت عدالت

عدالت مسؤوليت و وجيبة هر فرد مسلمان در تعامل با افراد و گروه ها مى باشد، خداوند> 
�=Ç à» à³áß�� áÁß?� ål>ç¿¶=�ß á�ßE� á¼àJ á» ß³ ßU�=ßcåCßÆ�> ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßç�=� çÁåC� :مى فرمايد

�* ]النساء،58[ å¹ábß£á¶>åE
ترجمه: »خدا به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبان آن بازگردانيد، و هنگامي 
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كه ميان مردم داورى مى كنيد، به عدالت داورى كنيد«. 
� çÁåC� :در آيات متعدد قرآن كريم امر به عدالت شده است، چنانچه خداوند> مى فرمايد 

ÎßEáf� ]النحل: 90[ à̄á¶=�Ëåc�åÐ>ßJÈåC ßÆ� åÁ> ßj áUåáÝ=ßÆ� å¹ábß£á¶>åE� àfàºá@ßÈ�ßç�=
ترجمه:»خداوند به عدالت و احسان و كمک با اقرباء دستور ميدهد«. 

اهميت عدالت
از جملة مهمترين ستونهاي سعادت و نيكبختي كه بشريت همواره براى حصول آن 
تالش ميورزد، يكى هم اينست كه مردم در مورد حقوق و اموال خويش مطمئن بوده، 
و عدالت ميان آن ها حكم فرما باشد. پس عدالت در اسالم، جايگاه خاص دارد و هيچ 

قانونى در اسالم نيست مگر اينكه بر اساس عدالت استوار است. 

دو نمونه از عدالت در اسالم 
1. بعد از فتح مكه، زنى از خانواده هاى اشراف، مرتكب سرقت شناخته شد و خانواده آن 
زن از اسامه بن زيد/ در خواست كردند تا نزد پيامبر � رفته، در مورد آن زن 
شفاعت كند كه دست او را قطع نكند و آنگاه كه اسامه بن زيد در مورد آن زن شفاعت 
كرد، چهرة پيامبر � از شدت غضب دگرگون شده برايش گفت: آيا در مورد حدي از 
حدود اهللا شفاعت ميكني؟ سپس پيامبر اكرم � بپا خاست و براي مردم خطبه اي را 
ايراد نموده فرمود: آنچه اقوام پيشين را هالك نمود، آن است كه اگر شخصي از اشراف 
دزدي ميكرد، او را رها ميكردند و اگر فقير و مستضعفى مرتكب چنين كارى مى شد حد 
را بر او جاري مى كردند. به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد هم دزدي كند دست 

او را قطع خواهم كرد«)1(. 
2. مردى از اهل مصر نزد حضرت عمر بن خطاب/ آمد و گفت: اي اميرالمؤمنين! 
من با پسر عمرو بن العاص والي مصر مسابقة اسپ دوانى اجرا كردم و بر او سبقت جستم. 
پسر عمرو با شالق مرا زد و گفت: چگونه از من پيشى مى گيرى در حالى كه من شريف 
زاده و محترم استم؟! علي الفور حضرت عمر/ به عمروبن عاص/ نامه نوشت و 
او وفرزندش را به نزد خود فرا خواند. زمانى كه هردو نزد حضرت عمر/ حاضر شدند، 

شالق را براي آن مرد مصري داد و گفت : اين شريف زاده را شالق بزن.

Ëe>~�)-
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عرصه هاى اجراى عدالت

مواقع اجراى عدالت فراوان است، ولى از آن جمله به مواقع زير اشاره مى نماييم: 

1. عدالت در حق همسران: اگر مرد مسلمان بيشتر از يک همسر داشته باشد، بايد 

در حق همسران خويش عدالت را مراعات نمايد. 

و  مساوات  خود  فرزندان  ميان  مسلمان  شخص  بايد  فرزندان:  ميان  در  عدالت   .2

عدالت نمايد؛ حتي در نوازش وهديه، بعضى را بر بعضى ديگر ترجيح ندهد تا سبب 

�ß�=�=Ç à̄çI>ßª� :افروختن آتش عداوت و دشمني در بين شان نگردد. پيامبر� فرمودند

��¼à²åa ß×Æß?�ß�ßE�=Çà¶åb¢ß=Æ
ترجمه: »از خداوند بترسيد و ميان فرزندان خويش عدالت نماييد«. 

3. عدالت در ميان رعيت: خداوند بر حاكم مسلمان فرض گردانيده كه عدالت را در 

بين رعيت خويش مراعات نموده و بر هيچكس ظلم نكند و به يک طرف به حساب 

ديگران مايل نشود وسعى نمايد كه حقوق آنها را عادالنه تأمين كند وظلم را از سر 

شان بردارد. 

4ـ عدالت در بين دو فرد متخاصم: پيامبر اكرم� در تطبيق عدالت بهترين مثال 

است؛ دو شخص كه در بين خود به كدام چيزى اختالف داشتند از جمع انصار نزد آن 

حضرت� حاضر شده از ايشان خواستند كه در بين شان حكم كند، آن حضرت� 

براي شان گفتند: اگر كسي حق برادر خود را بگيرد در حقيقت پاره اى از آتش دوزخ 

را گرفته، آن دو شخص گريان نموده، هر كدام شان از حق خود براي برادر خود تنازل 

نمود.

1. عدالت در ترازو و پيمانه: الزم است كه شخص مسلمان در وزن كردن عدالت نموده 

حقوق مردم را مكمل ادا نمايد، و ازجملة آناني كه از مردم زياد گرفته وبراي شان كم 

� ã̧ áÈ ßÆ� :ميدهند، نباشد، چون خداوند تعالي براي اينگونه مردم و عيد داده مى فرمايد

� á¼ àÂÇà¾ßgßÆ �áÆß? � á¼ àÂÇà¶>ß² �=ßcåCßÆ �	 � ßÁÇàªáÇßJ ájßÈ � ål>ç¿¶= �Îß· ß¢ �=Çà¶>ßJ á²= �=ßcåC � ßÀÈådç¶= �	 �ß�å«ë« ßì à»á·å¶
�	��] المطففين:5-1[  æ¼É å� ß¢�æ½áÇßÉå¶�	� ßÁÇàMÇ à£áFßº� á¼ àÃç¾ß?� ß́ åÒß¶Æà?� èÀ à�ßÈ� ß×ß?�	� ßÁÆàf åjáà�
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ترجمه: واى بر كم فروشان آنان كه چون از مردم كااليى را با پيمانه و وزن مى ستانند، 

تمام و كامل مى ستانند و چون براى آنان پيمانه و وزن كنند، كم مى دهند، آيا اينان 

يقين ندارند كه حتماً بر انگيخته مى شوند براى روزى بزرگ«؟.

فوائد عدالت
عدالت آثار و فوايد فردي و اجتماعي بس بزرگي به بار مياورد كه به بعضى از آنها اشاره 

مى شود: 
1- عدالت يكى از مهمترين فضائل اخالقي است؛ چون بوسيلة آن حقوق مردم مصؤون 

مانده، مساوات در بين مردم تحقق مى پذيرد. 
2- عدالت، اساس وزير بناي حكومتداري و بقاي دولتها و رمز قدرت و پايداري آنها است 
و هرگاه ظلم در جامعه رائج گردد، حقوق پايمال مى شود و امنيت مختل مى گردد و 

اعتماد بين حاكم و محكوم از بين مى رود وفساد وفتنه همه جا را فرا مى گيرد.
3- عدالت در جامعه الفت، رحمت و همبستگي را بوجود مى آورد؛ چون هر يک از افراد 

جامعه مصؤونيت حقوق خويش را احساس مى نمايد. 

ارزيابى
1- معناي عدالت چيست؟

2- يک آيه را ذكر نماييد كه داللت به وجوب اقامة عدالت كند؟ 
3- دو مثال به عنوان نمونة عدالت در اسالم را بيان نماييد؟

4- دو فايده از فوايد عدالت در زنده گى را ذكر كنيد؟
5- عرصه هاى اجراى عدالت كدام است وبراى آن مثال بياوريد؟

يک مقاله در مورد عدالت بنويسيد كه در آن عالوه بر عرصه هاى اجراى عدالت ياد شده 
در اين درس، به شمارى از عرصه هاى ديگر اجراى عدالت در زندگى اشاره شده باشد 

و ازيک صفحه كمتر نباشد. 
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درس چهارم

رفق و نرمي

رفق و نرمي از جملة اخالق اسالمي محسوب مى شود كه انسان مسلمان بايد آن را در 

تمامي امور خويش تطبيق نموده و از سنگدلي، سركشي، فحش و ياوه سرايي دوري 

جويد. از خصوصيت هاى مسلمان، التزام و پاي بندي به نرمي و ماليمت در تعامل با مردم 

مى باشد. الگوي شخص مسلمان در اين زمينه رسول اكرم� است. رسول اكرم� 

در حق مسلمين خيلى مهربان بودند، چنانچه از ام المؤمنين عائشه2 روايت است 

كه پيامبر� فرمود: »هر آيينه خداوند نرم است و نرمش را دوست مى دارد و در برابر 

نرم رفتاري ثوابي مى دهد كه به سخت رفتاري و ديگر كارها نمى دهد«)1(. اين درس به 

شناخت معنى و مفهوم رفق و نرمى تخصيص يافته است. 

تعريف رفق و نرمي 

رفق در لغت: به معناي مهربانى، نرمى و لطف و نيكويى است.

رفق در اصطالح: عبارت از نرمي در گفتار و رفتار و كردار، و آسانگيري در تعامل با 

مردم مى باشد. 

داليل اثبات رفق و نرمي 

آيات قرآني در مورد رفق:

1ـ خداوند> به تحلي به رفق و نرمي در تمام كار ها دستور داده، و از شدت و سختي 

� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]� :و عنف بر حذر داشته است، خداوند> مى فرمايد

·ß�å��]األعراف: 199[ åÂ>ßá�=� åÀ ß¢
نادانان  از  به كار نيک دستور بده و  ترجمه: » گذشت داشته باش و آسانگيري كن و 

چشم  پوشي نما«. 

¬Èfm�¼·jº�)-
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2ـ خداوند متعال پيامبرانش، موسى و هارون عليهما السالم را به رفق و نرمي در دعوت 

 �Î ßnáß��áÆß?� àfç²ßdßJßÈ�àÄç·ß£ß¶�>â¿ëÉß¶� â×áÇß®�àÄß¶� ß×Ç à̄ßª�$0/%�Îß§ ß{�àÄç¾åC� ßÁáÇ ß¢áfåª� ß�åC�>ßF ßÂác=� :دستور مى دهد

]طه:44-43[ 

ترجمه: » به سوي فرعون برويد كه سركشي كرده است )و در كفر و طغيان از حّد گذشته 

است(.   سپس به نرمي با او )در باره ايمان( سخن بگوييد، شايد ) غفلت خود و عظمت 

خدا را( به ياد آورد و )از عاقبت كفر و طغيان خويش و عذاب دوزخ( بهراسد«. 

نرمي وماليمت در حديث وسيرت پيامبر �

حضرت پيامبر اكرم � مهربان ترين و نرم ترين شخص بود و بهترين مثالهاي نرمي و 

مهرباني در تعامل با اصحاب و يا رانش را براي ما به عنوان نمونه و الگو به جا گذاشته 

است مثًال: 

روزي يک اعرابي نزد آنحضرت � حاضر شده از او تحايف و هدايا طلب نمود و باشدت 

با او سخن گفت، آن حضرت � تبسم نموده برايش بار دو شتر را بخشش نمود، و در 

احاديث آمده است كه رسول اهللا � با حضرت حسن و حسين بازي نموده و آنها را 

بوسه مى نمود، و آنان را روي شانه هاى مبارك خود بر ميداشت.

� ß×ßÆ�=Æàf ëjßÈ� مى فرمود:  و  نموده  توصيه  را  ياران خويش  و  اصحاب  هميشه  آنحضرت، 

 .)1(�=Æàfë«ß¿àI� ß×ßÆ�=Æàf ënßEßÆ�=Æàf ëjß£àI
ترجمه: »آسانگيرى كنيد و سختگيري نكنيد، و به مردم مژده دهيد و آن ها را گريزان 

مسازيد«. 

انواع رفق

رفق خصلت بزرگ اسالمي است كه در هر چيزى رونما گردد، آنرا زينت مى بخشد، 

را  اين كه آن  نرم رفتاري در هيچ چيزي نمى باشد، جز  � مى فرمايد:  اكرم  پيامبر 

زينت مى بخشد و از هيچ چيزي دور نمى شود، مگر اين كه آن را زشت مى سازد)2(. 

با  نرمى  و  رفق  گذاشت؛  اجراء  مرحلة  به  زندگى  مختلف  عرصه هاى  در  بايد  را  رفق 

مردم، نرمى با خدمتگزاران، نرمى با حيوانات و نرمى با نباتات و همه چيز. براى اثبات 

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
¼·jº�).
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اين مطلب نصوص دينى زيادى وارد شده است. از جمله آن پيامبر� فرموده است: 

 $-%��ãfá« à²�àÄà¶>ßJå®ßÆ� ã±Ç àjàª� å¼å· ájàá�=� àH>ßF åi�
ترجمه:»دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با او كفر است«.

�åÄåIá@ßÈ�áß��=éb ßU�àÄßEßf ßu�áÆß?�àÄß²Çà·áß�� ß¼ ßìß¶� áÀßº� :رسول اكرم� درحديث ديگري فرموده است

àÄß̄åJ�)2( ترجمه:»كسي غالم خود ر ا بزند ويا او را به اساس گناهى كه او  á£àÈ� áÁß?�àÄàIße>ç« ß³ßª
نكرده بر وى حد جارى كند، پس كفارة اشتباهش آزاد نمودن اوست«.

فضيلت و اهميت رفق و نرمي در جامعه 

هر جامعه اي كه افراد آن به رفق و نرمي ملتزم باشند، محبت و احترام متقابل در ميان 

شان انتشار يافته سبب رضاي اهللا متعال و رسولش ميگردد. پيامبر اكرم � با روشهاي 

� çÁåC� :مختلف كوشيده است كه ما را بطرف رفق و نرمي سوق دهد، چنانچه فرموده است

 $/%�åÄë· à²�åfáºßÙ=� å�� ß°áªëf¶=� èGåà�� ã°Éåªße� ß�>ß£ßI�ßç�=
دارد«.  دوست  كار ها  تمام  در  را  مهرباني  و  است  مهربان  و  رفق  با  ترجمه:»خداوند 

مسلمان با نرمي وماليمت از آتش دوزخ دور گرديده و از اهل بهشت به شمار مى آيد. 

پيامبر اكرم � مى فرمايد: آيا شما را خبردار نسازم از كسي كه بر دوزخ حرام است؟ و 

يا دوزخ بر او حرام است؟ دوزخ حرام است بر هر شخص نرم و ماليم و آسان گير. و اگر 

انسان با مردم نرمي و ماليمت كند، خداوند با او در روز قيامت نرمي و شفقت ميكند. 

او را سر زنش  تا  روزي يک مرد صحرا نشين، در مسجد بول نمود. مردم برخاستند 

نمايند. پيامبر � فرمود: او را بگذاريد و بر بول او آب بريزيد؛ زيرا شما برانگيخته شده 

ايد تا آسانگير باشيد و براي آن بر انگيخته نشده ايد كه سختگيري كنيد)4(. 

ÄÉ·¢�°«Jº�)1
¼·jº�).

Ïe>^F¶=�)/
Ëe>~�)0
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ارزيابى 

الف: به پرسش هاى ذيل پاسخ دهيد:

1- رفق و نرمي را تعريف كنيد. 

2- يک نمونه از رفق را بيان نماييد. 

3- حديثي را بيان كنيد كه بر رفق تشويق مى نمايد. 

4- براى اثبات رفق ونرمى از قرآن كريم يک دليل بياوريد.

5- با مادر خود چگونه تعامل ورفتار بايد كرد؟

6- با پدرت چگونه تعامل و رفتار بايد داشته باشى؟ 

7- با دوستان و همسايگان خود چگونه رفتار و معامله مى كني؟

8- خويشتن را بررسي نماييد كه آيا صفت رفق و نرمي در شما و جود دارد؟ 

9- در جامعه امروزي ما، آيا مردم بر اساس رفق و نرمي تعامل ميكنند يا نه؟ 

ب: نظر خود را در موارد ذيل بيان نموده، و نيز توضيح دهيد كه تصرف صحيح در آن 

چگونه مى باشد: 

1. دسته اى از شاگردان اتفاق بر آزار و اذيت يكتن از دوستان خود كردند. 

2. كارمند با مراجعين خود تعامل بد ميكند، و بر سر ايشان فرياد مى كشد.

3. طفلي سگ را باريسمان محكم بسته و او را با شدت مى كشاند. 

4. كودكى پرنده يى را گرفته و بال هايش را قطع ميكند. 

5. مردي با همسر خود تعامل بد و نادرست مى نمايد.

شاگردان عزيز! در كتابچه هاى خود چگونگي تعامل و رفتار نيک با خانواده را تحرير 

كنيد، و در اين مورد كلمات ذيل را مى توانيد به كار ببريد: رفق، نرمي، گذشت، احسان، 

شدت، سختي، بدبيني، غضب، قهر،كبر و غرور. 
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درس پنجم

صبر

اكثريت ارزشهاى اخالقى و ايمانى اسالم به صبر ارتباط دارد؛ از اينرو پيامبر اسالم در 

يک حديث نبوى صبر را ايمان خوانده است. 

صبر چيست؟ صبر چه اهميت دارد؟ فضايل و ثمرات آن چگونه است؟ انواع صبر از چه 

قرار است؟ اجر و منزلت صابران در اسالم چگونه است؟

تعريف صبر

صبر در لغت، به معناى حبس است و در اصطالح عبارت است از حبس نفس بر چيزى 

يا از چيزى. رمضان را ماه صبر مى گويند به خاطرى كه آدم در آن ماه نفس خويش را 

حبس مى كند و نمى گذارد همة خواهشاتش  را به دست آورد.

براى تحمل سختى ها، دردها و مشقتها آماده  را  انسان  نيروى اخالقى است كه  صبر 

ميسازد و او را از بيقرارى، آه و فرياد، شور و هيجان، ترس و طمع وديگر تمايالت نفسى 

و غريزى باز ميدارد. 

صبر دو شاخة اساسى دارد: 

برابر سختيها ومشقتها صورت  در  ومقاومت  كارهاى دشوار  انجام  در  صبر بدنى: كه 

مى گيرد. 

صبر نفسى: كه خود دارى از خواسته ها و هوسهاى فطرى وغريزى را شامل مى شود. 

باشد،  مصيبت  مقابل  در  اگر  مثال:  دارد؛  متعدد  نامهاى  و  وسيع  ميدان  نفسى  صبر 

مقابل  در  اگر  ميشود،  گفته  "شجاعت"  باشد،  جنگ  در  اگر  ميشود،  ياد  "صبر"  بنام 

بنام  باشد،  غضب  مقابل  در  اگر  ميشود،  ياد  "عفت"  بنام  باشد  شهوانى  خواسته هاى 

"حلم" ياد ميشود. 
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� ßÀÈåfåE> çr¶=ßÆ� :قرآنكريم مجموع اين انواع را بنام )صبر( ياد نموده است. آنجا كه مى فرمايد

 ]177 :Ìf¯F¶=[� ßÁÇ à̄çJàá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�=Çà®ßb ßq� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?� ålá@ßFá¶=�ß� åUßÆ�åÐ=çf çv¶=ßÆ�åÐ> ßiá@ßFá¶=�Îåª
ترجمه: و )خوشا به حال( صابرانى كه به هنگام تنگدستى و نا خوشى و هنگام كار زار 

صبر مى كنند، اينها كسانى هستند كه راست ميگويند و هم اينان پرهيزگارانند.

يک شاگرد مكتب و طالب علم چگونه به صبر ضرورت دارد؟ نتيجه و ثمرة صبر كردنش 

چه مى باشد؟ معلم محترم موضوع را با شاگردان بحث نمايد.

اهميت صبر

انسان  آفريده است، هر  امتحان  براى  را  زندگى  و  آنجايى كه خداوند متعال مرگ  از 

در حيات خود ناگزير به انواع مشكالت، مصايب، نا خوشيها وسختيها مواجه ميگردد. 

وقتيكه سيل حوادث ناگوار زندگى باالى انسان هجوم مى آورد، روشنايى صبر پيشروى 

مسلمان متجلى گرديده، مؤمن واقعى با سالح صبر به مقابله ابتالءات وپيشامد هاى تلخ 

وشيرين زندگى مى شتابد. 

فهم درست از صبر همراه با توقع نصرت دنيوى واجر اخروى آن، مسلمان را از بيقرارى 

در برابر مشكالت و مصايب باز ميدارد. صبر جوهر پختگى و استوارى انسان در برابر 

دشواريها و مصيبتهاست و ميزان صدق و كذب انسانها ميباشد. خداوند متعال مى فرمايد: 

� ]محمد: 31[ ßÀÈåfåE> çr¶=ßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÀÈåb åÂ>ßàá�=� ß¼ß·á£ß¾�ÎçJ ßU� á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ßÆ�
باز  را  و صابران  ميان شما مجاهدان  از  تا  را مى آزماييم  و همين گونه شما  ترجمه:   

شناسيم.

فضايل صبر

صبر فضيلتهاى زيادى دارد؛ بطور نمونه، به فضايل آتى اشاره مى نماييم:

را ستايش  ايوب'  متعال صبر  است. چنانچه خداوند  پيامبران  از صفات  1- صبر 
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� ]ص: 44 [ ãH=çÆß?�àÄç¾åC� àbáFß£á¶=� ß¼á£å¾�=âfåE> ßq�àÅ>ß¾ áb ßQßÆ�>ç¾åC� :نموده مى فرمايد

ترجمه: ما او را شكيبا يافتيم، چه نيكو بنده اى كه تواب بود.

2- صبر از اخالق انسانهاى با ثبات وصاحبان عزم راسخ است. قرآن كريم مى فرمايد: 
åeÇàºàáÙ=�å½áh� ]الشورى: 43[  ß¢� áÀåß�� ß́ å¶ßc� çÁåC�ßfß« ß¦ßÆ�ßß� ßq� áÀßß�ßÆ�

كارهاى سترگ  از  اين  بيگمان  پيشه كند،  ترجمه: هر كس كه شكيبايى و گذشت   
است.

3- صبر دليل صدق ايمان است. سورÌ "العصر" به اين امر داللت دارد.

�ßf árç¿¶=� çÁß?� á¼ß· á¢=ßÆ� :4- صبر كليد گشايش مشكالت انسان است. پيامبر اسالم مى فرمايد

.)1(�åá� çr¶=� ß¤ßº
ترجمه: و بدان كه نصرت وكاميابى همراه صبر است.

5- صبر وسيلة رسيدن به قيادت و زعامت در دنيا و امامت در دين است.

6- فضيلت و منزلت صبر به حدى مى رسد كه خداوند متعال اجر و ثواب صبر كننده گان 

� á¼ àÂßf áQß?� ßÁÆàfåE> çr¶=�ÎçªßÇÈ�>ßç�åC� :را بى حساب وعده مى دهد. چنانچه قرآنكريم مى فرمايد

� ]الزمر:10[ æH> ßj åU�å�ß§åE
ترجمه: همانا پاداش صابران بى حساب به آنان داده مى شود.

خالصه

�tبيشتر ارزشهاى اخالقى وايمانى به صبر ارتباط دارند.
�tصبر بمفهوم منع كردن نفس وآمادگى براى تحمل انواع دشواريها مى باشد.

انسان را براى تحمل مشكالت ودشواريهاى مادى ومعنوى آماده  فهم درست صبر  �t
مى سازد.

�tفضايل صبر بى شمار است: صبر از صفات پيامبران، اخالق انسانهاى بزرگ، دليل صدق 
ايمان، گشايش مشكالت، وسيلة رسيدن به زعامت در دنيا وامامت در دين است.

�/,3+-T�+b�=�b¿jº�-
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ارزيابى

1- كلمه )صبر( چه معنى دارد؟

و  احكام  ساير  با  را  صبر  ارتباط  صاحب  معلم  مساعدت  و  رهنمايى  با  شاگردان   -2

ارزشهاى اخالقى اسالم بحث و مناقشه نمايند.

3- معناى مخالف كلمات ذيل را پيدا نماييد!

صبر، شجاعت، حلم، عفت، تواضع

مثال  است؟  مهمتر  يكى  كدام  و  دارند  فرق  چه  هم  از  نفسى  صبر  و  بدنى  صبر   -4

بياوريد!

5- چهار فضيلت از فضايل صبر را ذكر نماييد؟

6- اجر و ثواب صبر با ديگر طاعات و مكارم اخالق چه فرق دارد؟
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درس ششم

صبر در طاعات

مفهوم صبر و اهميت و فضائل آنرا در درس قبلى آموختيم. در اين درس نقش و جايگاه 

صبر در طاعات و عبادات را فرا مى گيريم.

صبر در طاعات

در اسالم طاعات و اوامر زيادى است كه اداى آن به صبر نياز دارد. طاعات بصورت عموم 

به فرايض و نوافل تقسيم ميگردد كه خداوند آن را در اين آيت مباركه جمع نموده و به 

ÎßEáf�]النحل: 90[  à̄á¶=�Ïåc�åÐ>ßJÈåC ßÆ� åÁ> ßj áUåáÝ=ßÆ� å¹ábß£á¶>åE� àfàºá@È�ßç�=� çÁåC� :اجراى آن امر كرده است

ترجمه: خداوند به عدل و احسان و اداى حق خويشاوندان فرمان مى دهد. البته همه 

اين طاعات به صبر ضرورت دارند.

صبر در عبادات

عبادات از جملة طاعات اسالم اند و نماز در رأس اين عبادات قرار دارد كه اداى آن 

صبر و استقامت ميخواهد؛ زيرا نماز فريضه اى است كه در يک شبانه روز پنج بار تكرار 

مى شود و خداوند مؤمنان را در اداى آن به صبر و شكيبايى امر نموده است؛ چنانچه 

<� ]طه: 132[ ßÃÉß· ß¢�áå� ßì áq=ßÆ�åÌ ßØ çr¶>åE� ß́ ß· áÂß?�áfàºá?ßÆ� :مى فرمايد

 ترجمه: و خانواده ات را به نماز فرمان ده و در آن صبورانه بكوش. 

پس اداى نماز موضوع ساده و آسان نيست؛ زيرا اداى درست اين فريضه، اخالص و صبر 

و فدا كارى ميخواهد. توقف كار و مشغوليتهاى زندگى روزانه پنج بار براى اداى نماز 

عمل دشوار است؛ مگر براى مؤمن راستين كه با صبر واخالص، خشوع و تجرد خويشتن 

را براى اداى نماز هاى پنجگانه فارغ ميسازد و كار و بار خود را توقف داده به مناجات 
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پروردگار خويش مى شتابد.

به همين ترتيب اگر به ساير عبادات نظر كنيم مى بينيم كه اداى هر يكى به انواع صبر 

و فداكارى ضرورت دارند. مثال انجام فريضة حج، اداى فريضة روزه، اداى فريضة زكات 

و ديگر شعاير اسالمى به صبر و استقامت معنوى و مادى احتياج دارند.

صبر در جهاد

جهاد در راه خدا از موارد ديگر طاعات است كه مستلزم صبر قوى و فداكارى به جان 

ومال در راه خدا مى باشد. به همين دليل قرآنكريم سخت ترين مراتب صبر را در جهاد 

�=Ç àìåE=ßeßÆ �=ÆàfåE> ßqßÆ�=Æàå� áq=�=Çà¿ßºßA � ßÀÈådç¶= �> ßÃÈß? �>È� آنجا كه مى فرمايد:  است،  نموده  بيان 

� ]آل عمران: 200[  ßÁÇ àVå·á«àI� á¼ à³ç·ß£ß¶�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ
ترجمه: اى مؤمنان شكيبايى و پايدارى ورزيد و آمادة جهاد )و ساير عبادات( باشيد، و از 

خدا بترسيد، باشد كه رستگار شويد. در اين آيت مراتب ومراحل صبر با كلمات )صبر، 

مصابره، مرابطه( بحيث شرط حصول كاميابى و رستگارى تأكيد گرديده است كه خود 

اعجاز قرآنكريم را نشان ميدهد.

ميان كلمات )صبر- مصابره- مرابطه( از لحاظ معنى چه تفاوت و ارتباط مى بينيد؟ معلم 

محترم موضوع را با شاگردان مورد بحث و گفتگو قرار بدهند.

صبر در تحصيل علم

همچنين صبر و استقامت در راه تحصيل علم، تحقيق و تفكر در كاينات و مخلوقات 

خداوند از موارد ديگر صبر بر طاعات شمرده ميشود كه صبر طوالنى، ارادة محكم و 

از همين جهت است كه تحصيل علم و استنباط احكام  تحمل فراوان ضرورت دارد. 

شرعى در اسالم، بنام )اجتهاد( كه بمعناى سعى و تالش مى باشد، نام گذارى شده است. 

و اين درجه را تنها كسانى حاصل مى كنند كه از نيروى صبر و استقامت قوى بهره مند 
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� á¼ à³Èå�å¶�åç�=�åÍ ß»á£å¿åE�åf áVßFá¶=�Îåª�Ïåfáß�� ß́ á· à«á¶=� çÁß?�ßfßI�áß�ß?� :باشند؛ چنانچه قرآنكريم مى فرمايد

æeÇ��]لقمان: 31[ à³ ßm�æe>çF ßq� ȩ̈ à³å¶� æL>ÈßßÛ� ß́ å¶ßc�Îåª� çÁåC�åÄåI>ÈßA� áÀåº
ترجمه: آيا ننگرسته اى كه كشتيها به نعمت الهى در دريا روانند، تا به شما از آيات 

خويش بنماياند؛ بيگمان در اين براى هر شكيباى شاكرى ما يه هاى عبرت است.

اين آيت داللت بر آن دارد كه تحقيق و تفكر در پديده هاى طبعيت و كائنات، انسان 

را به وحدانيت خداوند رهنمايى ميكند؛ همچنان داللت بر آن دارد كه پژوهش و تفكر 

علمى و استفاده از نتايج آن تنها با صبر قوى و ايمان استوار به دست مى آيد.

آيا درس خواندن به صبر ضرورت دارد؟ شاگردان نظر بدهند.

ادا  استقامت  و  به صبر  اسالمى  عبادات  و  نموديم كه طاعات  ترتيب مالحظه  اين  به 

مى شود ومسلمان صبر كننده در نتيجة صبر خود براى انجام اين طاعات و عبادات به 

سعادت و كاميابى دنيا و حصول اجر و ثواب در آخرت نايل مى گردد.

خالصه

�tدر اسالم طاعات وعبادات زيادى است كه اداى آن به صبر واستقامت نياز دارد.
�tهر يكى از عبادات اسالمى مستلزم صبر و استقامت است.

�tفريضة جهاد باال ترين صبر واستقامت وتحمل را ايجاب مى كند
واستقامت ضرورت  وتحمل  به صبر  كه  است  اسالمى  فرايض  از  يكى  علم  تحصيل  �t

دارد.

ارزيابى
1. چگونه اداى نمازهاى پنجگانه به صبر ضرورت دارد؟ توضيح بدهيد.

2. اگر نماز بصورت درست ادا شود، چه فوايد ونتايجى براى نماز گزار ببار مى آورد؟
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وجامعه چگونه  دار  روزه  براى  اين صبر  وفوايد  دارد  نقش  روزه چه  اداى  در  3. صبر 
است؟

4. مراتب صبر را در جهاد توضيح نماييد؟
5. صبر در تحصيل علم وپژوهشهاى علمى چه اثر دارد و نتيجة صبر و زحمت كشى 

يک شاگرد چه ميباشد؟

از ده سطر كمتر  بنويسيد كه  مقاله  فريضه حج يک  اداى  در  به ضرورت صبر  راجع 
نباشد.
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درس هفتم 

صبر از گناهان

پيامبر اسالم مى فرمايد كه "راه جنت با سختيها و مشقتها و راه دوزخ با خواسته هاى 
شهوانى پوشانده شده است")1(.

صبر از گناهان

اين  است.  شده  آفريده  متنوع،  شهوانى  غرايز  و  نفسانى  خواهشات  با  همراه  انسان 

خواسته ها و شهوتها يا مباح و جايز است و يا ممنوع و حرام، كه هر دو به صبر ضرورت 

دارند. خواسته هاى مشروع و حب مال و متاع حالل دنيا براى مسلمان ممنوع نيست، 

ولى مسلمان باز هم در استفاده از لذتهاى دنيا افراط نمى كند و در حصول آن از صبر 

و قناعت و زهد كار ميگيرد. 

اما صبر در برابر گناهان و خواسته هاى نا مشروع نفس براى مسلمان يک جهاد و مبارزة 

پيگير و دوامدار است. مسلمان در اين مبارزة دوامدار به صبر و ارادة قوى ضرورت دارد 

تا بتواند در مقابل انواع خواسته ها و تحريک كننده هاى نفسى و مادى كه پيشروى وى 

قرار ميگيرد و با شيوه هاى گوناگون مزين ساخته ميشود صبر كند و با آن مبارزه نمايد. 

خداوند عز وجل انواع معاصى را در اين آية مبارك جمع نموده و از ارتكاب آن نهى 

Îá§ßFá¶=ßÆ�åf� ]النحل: 90 [  ß³á¿àá�=ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢�ÎßÃá¿ÈßÆ� :فرموده است

ترجمه: و از نا شايستگى و كار ناپسند و سر كشى باز مى دارد. اجتناب از همه اين معاصى 

باز هم به صبر ضرورت دارد. سخت ترين صبر در برابر گناهان و عادات نا پسند مى باشد 

كه در ميان مردم به رسم و رواج عمومى تبديل گرديده، خصوصا گناهان زبانى از قبيل: 

غيبت، دروغ، رياء، خود ستايى، سخن چينى و امثال آن كه با سهولت و آسانى در ميان 

امراض مهلک جامعه  از  و  مره مبدل گرديده  روز  عادت  به  و  بدل ميشود  و  رد  مردم 

محسوب ميشوند كه در برابر آن به صبر و مقاومت جدى ضرورت است.

*¼·jº�XÉVq�*� åL=ßÇßÃ çn¶>åE�àe>ç¿¶=� åKç« àUßÆ�åÅåe> ß³ßá�>åE�àÍç¿ßá�=� åKç« àU �6مبارك چنين است�OÈbU��º�)-
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برخى معاصى و گناهان زبانى را كه در ميان مردم شايع است نام بگيريد.
الگوى صبر و مقابله با مغريات

زندگى پيامبران الهى، اصحاب كرام، اولياى خدا و صالحين پر از تجارب و نمونه هاى 
بى مانند صبر و استقامت در مقابل انواع مغريات، خواسته هاى نفس، وساوس شيطان 

وابتالءات گوناگون است كه همه درس صبر بما مى آموزند. 
بطور نمونه به داستان حضرت يوسف' توجه نماييد كه چگونه در قصر عزيز مصر 
در مقابل تحريكات، فشارها و تهديدات زن عزيز مصر، صبر و مقاومت نشان داد و از اين 
امتحان سخت پيروزمندانه وسر بلند بيرون شد تا اينكه صبر و استقامت يوسف' 

جاودانه ثبت تاريخ انسانيت گرديد. 
ابن قيم جوزى از صبر يوسف' اينچنين نتيجه گيرى نموده است: "سورة يوسف 
را خواندم.. وتأمل نمودم كه صبر يوسف در مقابل خواسته هاى نا مشروع نفس، عظمت 
قبول  را  نفس  خواستة  يوسف'  هرگاه  عجبا!  گفتم:  بخود  گردانيد.  جاودان  را  او 
ميكرد، نتيجه چه مى بود؟! اما او در مقابل هواى نفس مقاومت كرد و به اين ترتيب صبر 
يوسف' براى هميش سرمشق و افتخار انسانها گرديد كه اين همه عظمت و افتخار 

نتيجه صبر چند لحظه بود".

خالصه
�tصبر در مقابل معاصى و خواستهاى تحريک كننده وگناهان ثواب عظيم دارد.

�tصبر در مقابل گناهان و خواسته هاى نفس يک جهاد دوامدار است.
�tصبر و مقاومت يوسف' در برابر اغراءات ومقابله با معاصى، الگو و سرمشق اخالق 

اسالمى مى باشد.

ارزيابى
1- متن عربى حديث شريف »راه جنت به سختيها و راه دوزخ به شهوات پوشانده شده 

است« را حفظ و تكرار نماييد.
است؟  شده  خوانده  آسان  دوزخ  راه  و  دشوار  راه جنت  نبوى�  در حديث  چرا   -2

شاگردان توضيح بدهند.
3- چرا صبر در مقابل گناهانى كه شكل عادت عمومى را بخود گرفته، دشوار است؟ توضيح بدهيد.
4- امام ابن قيم جوزى از خواندن سورت يوسف چه نتيجه گرفته است؟ مختصراً بيان نماييد.
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درس هشتم

صبر در برابر مصيبت ها

عمر بن خطاب/ فرموده است: "هر مصيبتى عايد حالم گرديد، با سه چيز خدا را 
شكر نمودم؛ اول آنكه مصيبت عايد شده در دنيايم بود نه در دينم. دوم آنكه خوب است 
كه مصيبت بزرگتر از آن برايم نه رسيده. سوم آنكه با صبر كردن در مقابل مصيبت اجر 

كمايى نمودم".

صبر بر مصيبت نشان صدق ايمان است:
صبر بر مصيبت از نشانه هاى صدق ايمان و رضاى كامل به قضا و قدر خداوند است. وقوع 
مصيبت از جانب خداوند يا نشان عقوبت و مجازات انسان است و يا امتحان و آزمايش 
الهى كه در هر دو حالت بايد به صبر استعانت خواسته شود. دين مقدس اسالم مؤمنان 

را در حاالت مبتال شدن به مصايب و درد و رنج ناشى از مصيبتها، به صبر توصيه نموده 

و در مقابل، برايشان اجر و پاداش عظيم بشارت داده است. خداوند متعال مى فرمايد: 

�åf ënßEßÆ � åL=ßf ß»çN¶=ßÆ � åkà«á¾ßáÙ=ßÆ � å¹=ßÇáºßáÙ= � ßÀåº � æsá̄ß¾ßÆ � å¥Çàá�=ßÆ � åáÇßá�= � ßÀåº �æÐÎ ßnåE � á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ßÆ�
� ãL=ßÇß· ßq� á¼åÃÉß· ß¢� ß́ åÒß¶Æà?�( ßÁÇ à£ åQ=ße�åÄÉß¶åC�>ç¾åC ßÆ�åçå��>ç¾åC�=Çà¶>ß®�ãÍßFÉ åràº� á¼ àÃáJßE> ßqß?�=ßcåC� ßÀÈådç¶=�( ßÀÈåfåE> çr¶=

� ]البقرة: 157-155[ ßÁÆ àbßJáÃàá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�ãÍßá�ßeßÆ� á¼åÃëEße� áÀåº
ترجمه: و همواره شما را به نوعى از ترس و گرسنگى و زيان مالى و جانى و كمبود 
محصول مى آزماييم و صابران را نويد بده. همان كسانى كه چون مصيبتى به آنان رسد 
گويند: ما از خداييم و به خدا باز مى گرديم. بر اينان درود و رحمت پرورگار شان باد و 

ايشانند كه رهيافته اند.
ترس،  مصيبت  با  را  مؤمنان  متعال  خداوند  كه  مى فهميم  چنين  قرآنى  آيت  اين  از 
اين نص  و همچنان  ميكند.  امتحان  گرفتن جان  و  دارايى  و  اموال  گرسنگى، كمبود 
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قرآنى داللت بر آن دارد كه مسلمان صابر در مقابل مصيبتهاى وارد شده، مستحق عالى 
ترين قدر و منزلت و ثواب و پاداش ميگردد.

آيت مباركة فوق پاداش و اجر صبر كننده در برابر مصيبت را سه چيز وعده داده است، 
اين سه پاداش كدامها اند؟ شاگردان به نوبت توضيح بدهند.

ابتالء و امتحان سنت خداوند است
ابتالء و امتحان انسان به مصايب، سنت خداوند است كه بسا اوقات بندگان مخلص خود 
را به مصيبت و مشقت آزمايش مى كند؛ چنانچه پيامبر اسالم � مى فرمايد: »َمْن يُِرِد 

ُ بِِه َخْيًرا يُِصْب ِمْنُه«)1( اهللاهَّ
ترجمه: كسى را كه خداوند ارادة خير كند، او را به مصيبت مبتال ميسازد. همچنان در 
�ÎåªßÆ�åÄå¶>ßºßÆ�åÄ åjá«ß¾�Îåª�åÍß¿åºáÖßá�=ßÆ� åÀåºáÖàá�>åE�àÐßØßFá¶=� à¹=ßhßÈ�ß×� :حديث ديگرى چنين آمده است

�*)2(�æÍßÒÉ åì ß]� áÀåº�åÄáÉß· ß¢�>ßºßÆ� ß�>ß£ßIßÆ� ßµße>ßFßI�ßç�=�Îß̄á·ßÈ�ÎçJ ßU�åÅ åbß¶ßÆ
ترجمه: همواره هر مرد و هر زن مؤمن در فرزند و مال خويش دچار ابتالء و امتحان 

است تا وقتيكه بخداوند بپيوندد و گناهان وى بخشيده شده باشد. 
صبر و قناعت و رضايت در برابر درد و رنج مصيبتها، براى مسلمان دو نتيجه بار مى آورد 

كه هر دو به خير و منفعت مسلمان است:
1- پاداش عاجل كه عبارت از كفارة گناهان و آمرزش لغزشهاى انسان ميباشد.

2-پاداش اخروى مصيبت، كه بحيث ثواب وفضل ورحمت خداوند براى مؤمنان داده 
ميشود.

ادب مؤمن در وقت مصيبت
بايد بدانيم كه انسان وقتى پاداش دنيوى و اجر وثواب اخروى را نصيب ميشود كه آداب 
اسالمى را در هنگام مبتال شدن به مصيبت مراعات نمايد. هرگونه مظاهر واشكال جزع 

Ëe>~�-
ËdºfI�.
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و فزع در وقت مصيبت از قبيل كندن موى و روى، يخن پاره كردن، اظهار افسردگى، 
تغيير عادت در چهره، لباس و امثال آن از نظر اسالم مردود است. اسالم آداب استقبال 

� مشخص ساخته است.  ßÁÇ à£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC�>ç¾åC ßÆ�å å��>ç¾åC� مصيبت را با گفتن كلمة

�Êå¾áf àQ?� ç¼ àÃç·¶=�:همچنان پيامبر اسالم مؤمن را در وقت مصيبت ارشاد فرموده كه بگويد
)1( .�> ßÃá¿åº�=âá� ß]� å�áFå̄ á¢ß?ßÆ� å�ßFÉ åràº� å�

ترجمه: بار خدايا! بمن در مصيبتم اجر نصيب بگردان و بهتر از آن بمن ارزانى كن. 
به اين ترتيب هرگاه يک مؤمن با اينچنين ادب در مقابل مصيبتى كه به وى عايد ميشود 
برخورد نمايد، شامل صبر جميل ميشود كه علماى اسالم صبر جميل را چنين تعريف 
نموده اند: صبر جميل به آن صبرى گفته مى شود كه بدون جزع وفزع باشد و به كسى 
شكايت نكند و يا اينكه مؤمن در وقت مصيبت حالت طبيعى وعادى خود را از دست 

ندهد و بدون تغيير در چهره ولباس و روش قبلى اش با ديگران پيش آمد نمايد.

خالصه
قرار  ابتالء  و  امتحان  مورد  شان  وفرزندان  ومال  جان  در  را  مؤمنان  متعال  خداوند  �t

مى دهد.
از نگاه اخالق اسالمى امتحان و آزمايش و رسيدن مصيبت براى مؤمن دليل خير  �t

خواهى خداوند برايش مى باشد.
آن جدا  غير  از  را  صابر  مؤمن  آن  با  برخورد  و  مصيبت  هنگام  در  وشكيبايى  صبر  �t

مى سازد.

ارزيابى
1. وقوع مصيبت براى انسان در دنيا، به چه مقصد صورت ميگيرد و انسان مؤمن در 

وقت مصيبت به چه چيز استعانت بجويد؟
2. خداوند در آيت مباركة فوق مسلمان را با كدام چيزها مورد ابتال و آزمايش قرار داده 

¼·jº�KÈ=Æe�)-
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است؟
گويا  سازد،  مبتال  ومشكالت  مصيبت ها  به  را  خود  مخلص  بندة  هرگاه خداوند>   .3

اينكه:
)أ( او را بد مى بيند. )ب( او را عذاب ميكند. )ج( به وى ارادة خير دارد. 

4. مؤمن در وقت مبتال شدن به مصيبت چه ميگويد؟ 
5. صبر در وقت مصيبت ورضايت به قضا و حكم خداوند براى مؤمن صبر كننده دو 

نتيجه دارد: 
..........................................................  )1
..........................................................  )2

6. صبر جميل آن است كه انسان در وقت مصيبت:
أ( لباس سياه بپوشد و فرياد وناله نمايد.

ب( اظهار افسردگى نموده، با مردم صحبت نكند.
ج( به قضاى خدا راضى باشد و به كسى شكايت نكند. 

راجع به برخى عادات غير شرعى در هنگام مصيبت )فوت اقارب( كه در ميان بسيارى 
مردمان رواج دارد، در روشنايى صبر بر مصيبت مقاله اى در يک صفحه بنويسيد.
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درس نهم

حيا و فضايل آن

حيا،  است:  پيامبران  وروشهاى  سنتها  از  چيز  چهار  است:  فرموده   � اسالم  پيامبر 
خوشبويى، مسواك و ازدواج.)1(

در بارة حيا چه ميدانيد؟ شاگردان بطور منظم اظهار نظر نمايند.

تعريف حيا

حياء خوى و خصلت نيكو ونشانة عزت انسان است. حياء عبارت از تغيير نفسى است كه 

در حالت احساس عيب به انسان پيش مى شود. حيا در اصطالح، همان خويى است كه 

انسان را به ترك نمودن امور بد، وادار مى سازد، و صاحب خود را از تقصير وكوتاهى منع 

مى كند؛ بناًء، حياء انسان را بسوى كمال و همت بلند سوق مى دهد و از كردار پست و 

رذايل باز مى دارد. ضد حيا وقاحت وچشم سفيدى است، كه شخص به اقوال و افعال نا 

شايست، شرم آور و بى حيايى دست مى زند.

فرق بين حيا وخجالت

حياى شرعى همين است كه گفته شد، اما آن نوع خجالت و كم دلى كه برخى به آن 

 دچار هستند كه آنها را از كارهاى خوب باز مى دارد و در وقت ضرورت به خوبى ها امر 

و از بدى ها منع كرده نميتوانند، در فرا گرفتن علم خجالت مى كشند. اين حالت حياى 

شرعى نيست، بلكه تنها در عرف به آن حيا گفته مى شود، و اين صفت نا پسند است و 

بايد انسان خود را از آن رها سازد. 

Ïdº�¶=�Å=Æe�)-
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فضايل حيا

پيامبر اسالم � در بارة حيا رهنمود هايى فرموده كه از جمله، موارد زير را مى توان 

ذكر نمود:

حيا شاخة ايمان است

�(àç�=�×åC�ßÄß¶åC�×�áÁß?�àÌßa> ßÃ ßm�> ßÂØá¢ß?�(âÍßFá£ àm�ßÁÇ à£áF ßißÆ�ã¤ ávåE� àÁ>ß�åÝ=� :پيامبر اسالم � فرموده است
)1(*� åÁ>ß�åÝ=� ßÀåº�ãÍßFá£ àm�àÐ>ßÉßá�=ßÆ�( å°Èåf çì¶=� åÀ ß¢�ÏßcßÙ=�àÍ ß{>ßºåC�> ßÂ>ß¾áaß?ßÆ

ترجمه: »پيامبر� فرمودند: ايمان هفتاد و چند شاخه دارد كه اعلى ترين آن گفتن 

كلمة ال اله اال اهللا و پايين ترين آن دور ساختن نا پاكى اذيت كننده از راه مى باشد، و 

حيا شعبه و يا شاخه اى از ايمان است«. 

حيا ثمرة خوب دارد

�àÄß¾> ßm� ç×åC� è�ß®�æÐ áÊ ßm� å�� ào áVà«á¶=� ßÁ>ß²�>ßº� :انس / روايت مى كند كه پيامبر � فرمودند
)2(*�àÄß¾=ßg� ç×åC� è�ß®�æÐ áÊ ßm� å��àÐ>ßÉßá�=� ßÁ>ß²� ß×ßÆ

ترجمه: »فحش و نا سزا در هيچ چيزى نمى رسد، مگر اينكه آنرا نا شايست مى سازد، و 

حيا هيچ وقت به چيزى يكجا نمى شود، مگر اينكه آنرا زيبا و گوارا مى سازد«.

> فرمود:  همچنان عمران بن حصين رضى اهللا عنهما روايت نموده كه پيامبر خدا 
)3(.�æá�ßå~�×åC�ÊåIá@ßÈ�×�ßÐ>ßÉßá�=� çÁåC�

ترجمه: همانا حيا جز خوبى بار نمى آورد.

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
Ïdº�¶=�).

ÄÉ·¢�°«Jº�)3
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برخى از فوايد حيا
در حيا فوايد زيادى وجود دارد كه برخى از اينقرار است:

فرمودند:  پيامبر�  كه  گرديده  روايت  طلحه  بن  زيد  از  است.  اسالم  اخالق  حيا   .1 
)1(.�àÐ>ßÉßá�=�å½Ø áiåÝ=� à°à· à]ßÆ�(> â̄ à· à]� æÀÈåa� ȩ̈ à³å¶� çÁåC�

ــالم حيا  ــوى واخالق اس ــالق دارد كه خ ــى خوى و اخ ــک هر دين ــدون ش ــه: ب  ترجم
است. 

با داشتن حيا و يا به وسيله حيا، انسان در بارة حقوق خداوند تقصير نمى ورزد؛ زيرا 
از وسعت علم و عظمت خداوند حيا مى نمايد، نعمت هاى او تعالى را بياد مى آورد، بناء 

مسئوليت هاى خود را بجا ميكند و از محرمات خود را حفظ مى نمايد.
يكجا  چيزى  هيچ  در  حيا  كه:  خوانديم  الذكر  فوق  حديث  در  است،  زيبايى  حيا   .2
با  وقار است، هركس  با حيا صاحب  انسان  آنرا زينت مى بخشد.  اينكه  نمى شود، مگر 
احترام با وى تعامل مى كند و انسان بى حيا شخص سبک است، نه در خانواده اش كسى 

به او به نظر احترام مى بيند و نه در قريه و جامعه از احترام برخور دار ميباشد.
3. حيا سبب ازدياد نعمت هاى خداوند و دفع آفتها مى گردد، و بى حيايى و فسق عذاب 
�> ßÃà· áÂß?ßÆ � æ¼á· à�åE �Ïßf à̄á¶= � ß́ å· áÃÉå¶ � ß́ èEße � ßÁ>ß² �>ßºßÆ� متعال مى فرمايد:  دارد. خداوند  را همراه 

� ]هود: 117[  ßÁÇ àVå· áràº
ترجمه: و چنين نبود كه پروردگارت شهرها را هالك نمايد، در حاليكه اهل آن در صدد 

اصالح بوده باشند.
�> ßÃÉß· ß¢� ç° ßVßª�> ßÃÉåª�=Ç à̄ ßjß«ßª�> ßÃÉåªßá�àº�>ß¾áfßºß?�âÍÈáfß®� ß́ å· áÃà¾� áÁß?�>ß¾áaßeß?�=ßcåCßÆ� :در جاى ديگر مى فرمايد

<�â�åºábßI=� ]اسراء: 16[  ßÂ>ß¾áfçºßbßª� à¹áÇß̄á¶=
ترجمه: و هنگاميكه بخواهيم شهر و ديارى را هالك سازيم، ثروتمندان آنرا )به طاعت( 
امر مى كنيم، مگر آنها در آن شهر فسق و فساد را ترويج مى كنند )از طاعت سر پيچى 
مى كنند( وعده عذاب بر آنها متحقق مى شود، پس ما آنرا ويران و تباه مى كنيم. ومعلوم 

است كه نيكى از حيا و فسق از بى حيايى سرچشمه مى گيرند.

Ïdº�¶=�)-
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خالصه
�tحيا شاخة ايمان و يكى از سنتهاى پيامبران الهى است.

�tحيا انسان را بسوى كمال و همت بلند سوق مى دهد و از رذايل وپست همتى نجات 
مى بخشد.

�tداشتن حيا انسان را به شناختن و رعايت حقوق خداوند متعال و رعايت حقوق بندگان 
وادار مى سازد و از گناه ومعصيت باز مى دارد.

�tحيا زيبايى است؛ حيا به هر چيزى كه يكجا شود، آنرا زينت مى بخشد.
�tحيا سبب ازدياد نعمتهاى خداوند، وبى حيايى سبب هالكت وتباهى امتها ومدنيتها 

مى گردد.

ارزيابى
1. حيا را ¶§Í و اصطالحا تعريف نماييد.

2. ضد حياء چه چيز است و چه نقصان دارد؟
3. در بارة حيا، سه حديث پيغمبر � را با معناى آن بيان كنيد.

4. حياى شرعى، با حالت كم دلى چه فرق دارد؟ با مثال توضيح بدهيد.
5. برخى فوايد حيا را بيان كنيد.

احاديث زير را با معناى آن حفظ نماييد:

.)1(�àÄß¾=ßg� ç×åC� è�ß®�æÐ áÊ ßm� å��àÐ>ßÉßá�=� ßÁ>ß²� ß×ßÆ�àÄß¾> ßm� ç×åC� è�ß®�æÐ áÊ ßm� å�� ào áVà«á¶=� ßÁ>ß²�>ßº� .1
.)2(�æá�ßå~�×åC�ÊåIá@ßÈ�×�ßÐ>ßÉßá�=� çÁåC� .2

Ïdº�¶= -1
ÄÉ·¢�°«Jº -2
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درس دهم

انواع حيا

حيا از لحاظ اعتبارات مختلف و به اعتبار اينكه از چه كسى صادر مى شود، انواع زياد 

دارد كه در اين درس انواع حياء را مطالعه مى نماييم.

حياى فطرى: آن است كه انسان با آن آفريده شده است، كه اين نوع حيا يک صفت 

وخوى عالى و توفيق بزرگ خداوند است. اين قول پيامبر� از همين نوع حيا است 

�(àç�=�> ß» àÃèFåà��å á�ßJß· árßß��´Éåª� çÁåC� :كه به يكى از ياران خود )اشج بن عبدالقيس( فرمودند

� áÏådß¶=�åäå�� àb á»ß�ß=�6 àKá·à®�(>âá�åbß®� á̧ ßE�6 ß¹>ß®�;>âNáÈ åb ßU�á½ß?�>â�åbß®ß?�6 àKá·à®�(àÐ>Éß�=Æ� à¼·å�=� ß¹>ß®�;> ß» àÂ�>ßº�6 àKá·ã®
)1(.�à�=�> ß» àÃèFåà��å á�ßJç·r ß]�Îß· ß¢� áÎå¿ß·ß£ ßQ

ترجمه: )اى اشج بن عبدالقيس( همانا در تو دو خصلت وجود دارد كه خدا آنرا دوست 

دارد. )اشج مى گويد( من گفتم: آن دو خصلت كدامها اند؟ فرمودند: حلم و حياء، من 

گفتم: آيا از قديم اين خصلت ها بمن داده شده اند يا اينكه اين خصلتها در من جديد 

اند؟ فرمودند: بلكه از قديم اين خصلتها به تو داده شده. گفتم حمد وستايش خدايى را 

كه مرا به خصلتها پيدا نموده كه او تعالى آنرا دوست دارد.

حياى كسبى: آن است كه انسان آنرا به ارادة خود به دست آورده باشد؛ زيرا كه به 

وسعت علم خداوند ايمان دارد، نعمت هاى خداوند و تقصيرات و كوتاهى هاى خود را 

بياد مى آورد، به دين خدا ايمان دارد، وآنچه اسالم آنرا نا جايز دانسته، انجام نمى دهد.

-�ÀÈ=�(¼·jº�½>º=�)يك قسمت حديث شريف است كه ¢«H>ì]�ÀE�f/�روايت كرده است.
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 )1(.�µ=ßfßÈ�àÄç¾åDßª�àÅ=ßfßI� áÀ à³ßI�áß�� áÁåDßª�(àÅ=ßfßI�´ç¾ß@ ß²�ßç�=�bàF á¢à=� :در حديثى آمده است

ترجمه: بندگى خدا > را طورى بجا آر، كه گويا او را مى بينى، هرگاه تو او را نمى بينى، 

يقيناً او تعالى تو را مى بيند.

هركسى كه اين چنين حيا نداشته باشد، براى وى در انجام دادن كار هاى بد هيچ مانعى 

.)2(� ßKáÒ åm�>ßº� á¤ß¿ áq>ßª� åXßJ ájßI�áß��=ßcåC� .وجود ندارد

ترجمه: وقتى كه حيا نكردى، هرچه خواهى انجام بده. 

باز  روا  نا  از كارهاى  و  نيک دعوت  به كارهاى  را  انسان  حياى شرعى: آن است كه 

مى دارد.

حياى غير شرعى: اين گونه اوصاف در حقيقت حيا نبوده، بلكه كم دلى، خجالت و 

يک نوع ضعف است كه در عرف مردم به آن حيا گفته شده، انسان در نتيجه آن برخى 

مكلفيت هاى خود را انجام نمى دهد، مثال به دين خدا دعوت كرده نمى تواند و يا در 

نتيجه كم دلى از مسايل ضرورى سوال كرده نميتواند.

فهميدن  از  را  آنها  حيا  كند؛  رحمت  انصار  زن هاى  به  خداوند  مى گويد:   2ÍnÑ>¢
مسايل دينى منع نكرد.)3( در اينجا مراد از حيا، همان حياى عرفى است كه اين نوع حيا 

مذموم است وصاحب آن در برخى امور نا موفق مى باشد.

اينكه از چه كسى صورت مى گيرد، به سه نوع تقسيم مى شود: حيا از  حيا به اعتبار 

خداوند، حيا از مردم وحيا از خويشتن.

حيا از خداوند>: طورى كه عظمت خدا و رحمت او همراه با تقصير خود به ياد آيد، 

و در اجراى اوامر و ترك نواهى، از خداوند حيا صورت بگيرد و رضاى خدا طلب شود. 

 )4(.�åÐ>ßÉßá�=� ç° ßU�å�=� ßÀåº�=ÇàÉ áVßJ ái=� :در حديث شريف آمده است

ترجمه: از خداوند طورى كه شايسته است حيا كنيد.

Î¯ÉÃF¶=�)-
Ïe>^F¶=�).

..5)..4+-+XJ«¶=�)/
Ïdº�¶= -4
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حيا از مردم: مانند حيا از انجام گناه بصورت علنى. پيامبر � فرموده: هر يكى از امت 

من بخشيده مى شود، مگر مجاهرين بخشيده نمى شوند، مراد از مجاهر كسى است كه 

شبانه كارى را انجام مى دهد، خداوند بر وى ستر نموده، اما خود وى در صبح ميگويد: 

من شب چنين كارى را انجام دادم. شب خدا بر وى ستر نموده و در روز، خود ستر و 

پردة خدا را از باالى خود دور مى سازد.)1( 

حيا از خويشتن: يعنى حيا نمودن در هنگام خلوت؛ آن وقت كه از طرف مردم به 

انسان عيبى راجع نمى شود، اين نوع حيا ظاهر مى گردد. از اين سبب گفته شده: حيا از 

خود بايد نسبت به حيا از ديگران زياد باشد.

هر شاگرد يک حالت از حياى شرعى، عرفى، فطرى و كسبى را در كتابچة خود بنويسد. 

سپس به نوبت نوشته هاى خويش را پيش روى صنف توضيح بدهند.

با مالحظة مطالب درس انواع حيا را ميتوان اينطور خالصه نمود:

1. حياى فطرى.

2. حيا به اعتبار اختيار و انتخاب: حياى كسبى، حياى شرعى.

3. حيا به اعتبار شريعت وعرف: حياى عرفى، حيا از خداوند>.

4. حيا به اعتبار شخص: حيا از مردم و حيا از خويشتن.

خالصه

�tحيا به اعتبار كسب واين كه از چه كسى صادر مى شود، به انواع مختلف تقسيم گرديده 
است.

�tحياى فطرى جزء خلقت انسان ويک صفت عالى است كه خداوند براى انسان ارزانى 
فرموده است.

ÄÉ·¢�°«Jº -1
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ارتكاب گناهان وبديها  مانع  تا  ارادة خود كسب مى كند  با  انسان  حياى كسبى كه  �t
گردد.

�tحياى شرعى انسان را به كارهاى خوب دعوت واز كارهاى زشت باز مى دارد.
�tحيا از خداوند، حيا از مردم وحيا از خويشتن از جملة انواع حيا مى باشد.

ارزيابى

1. حيا به چند اعتبار تقسيم گرديده؟ توضيح نماييد.

2. حياى فطرى وكسبى را تعريف نموده، يک دليل به وجود آن ذكر كنيد.

3. حياى شرعى و حياى عرفى از هم چه فرق دارند؟ حكم هر دو را بيان نماييد.

4. حيا از كى صورت مى گيرد؟ جواب خود را با دليل توضيح بدهيد.

در مورد انواع حيا كه در فوق ذكر شد، يک يک مثال در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس يازدهم

تواضع و فروتنى

تواضع يک خصلت ارزشمند اخالقى است كه اسالم به آن امر كرده و خداوند متعال 

بهشت را براى كسانى وعده نموده كه در روى زمين دعواى بزرگى وفساد نمى كنند. 

مطالعه  را  موضوع  اين  درس  اين  در  دارد؟  جايگاهى  اسالم چه  در  و  تواضع چيست 

مى نماييم.

مفهوم تواضع

تواضع در لغت فروتنى و انكسار را گويند.

و در اصطالح: فضيل بن عياض گفته است: تواضع تسليم شدن به حق وقبول آن است، 

اگر چه آنرا از يک طفل بشنوى.

ابن مبارك مى گويد: تواضع آن است كه خود را با كسى كه از نعمت هاى دنيا نسبت به 

تو كمتر دارد، برابر بشمارى وبدانى كه تو در دنيا نسبت به وى بهتر نيستى؛ و همچنان 

خويشتن را با شخصى كه در دنيا نسبت به تو باال تر است، يكسان بدانى تا آنكه وى را 

در امور دنيا نسبت به خود بهتر و برتر نشمارى.

تواضع ضد كبر و خود بزرگ بينى است وشخص متواضع به اساس معيار هاى دنيايى 

با  با ديگران مهربان است،  برتر نمى داند، به هركس نزديک مى باشد،  از كسى  را  خود 

درمانده گان و بيچاره گان رابطه خوب دارد. خدمت ديگران را مى كند و خدمتگزارى مردم 

� ßÀÈådç·å¶�> ßÃà·ß£áß��àÌßf å]ßáÛ=�àe=çb¶=� ß́ á·åI� :برايش ناپسند معلوم نمى شود. خداوند متعال مى فرمايد

ß�å̄çJ� ]سورت القصص، آيت: 83[  à»á·å¶�àÍßFå®> ß£á¶=ßÆ�=âa> ßjßª� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=�Îåª�=éÇà· à¢� ßÁÆ àbÈåfÈ� ß×
ترجمه: آرى، اين سراى آخرت را تنها براى كسانى قرار مى دهيم كه ارادة برترى جويى 
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در زمين و فساد را ندارند، و عاقبت نيک براى پرهيز گاران است.

سبب رانده شدن و بد بختى شيطان همين خود بزرگ بينى بود، آن وقت كه امر شد 

تا آدم) را سجده كند، از تواضع كار نگرفت و دعواى بزرگى كرد كه به لعنت ابدى 
گرفتار شد.)1(

خداوند > پيامبر خود محمد � را به مهربانى و دلسوزى نسبت به مسلمانان امر 

� áxå« á]=ßÆ� :فرموده است كه به تواضع داللت مى نمايد. آنجا كه قرآن كريم مى فرمايد

�=�ß�å¿åºáÖàá� ]سورت الشعراء، آيت: 215[.  ßÀåº� ß́ ß£ßFçI=� åÀßå�� ß́ ßU>ß¿ ßQ
تواضع(  روى  )از  مى كنند،  پيروى  تو  از  كه  مؤمنانى  براى  را  خود  پر  و  بال  ترجمه: 

بگستر.

 .)2(�æÍß¿ ß³ ájßºåá� ß¦� å�� ß¤ ßu=ßÇßI� áÀßå��ÎßEÇ à{� :پيامبر اسالم در بارة مردمان متواضع مى فرمايد

ترجمه: خوشا به آن كسى كه بدون ذلت و مسكنت، تواضع و فروتنى اختيار نمايد. 

"وداع خود نمايى كن ز ننگ ذره گى بگذر چو گمگشتى به چشم هركه آيى آفتاب آيى"

1ـ استاد محترم حديث ذيل را دو بار با ترجمة آن بخواند، سپس هر شاگرد به نوبت 
آنرا تكرار نمايد.

�=Æ àb ßR ßjßª�ß½ßaßåÛ�=Æ àb àR ái=�åÍ ß³åÑ ßØ ß»á·å¶�>ß¿á·à®� ç¼àM� á¼ à²>ß¾áeçÇ ßq� ç¼àM� á¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]�ábß̄ß¶ßÆy�6bÈ>ºfª�Îº�¹>£Jº�b¾Æ=b]�Åe>E�ÀÈ=�ea�)-
�àÄßJá̄ ß· ß]ßÆ�æe>ß¾� áÀåº� å�ßJá̄ ß· ß]�àÄá¿åº�ãá� ß]�>ß¾ß?� ß¹>ß®� ß́ àIáfßºß?�ácåC� ßb àR ájßI� ç×ß?� ß́ ß£ß¿ßº�>ßº� ß¹>ß®��� ßÀÈåb åQ> çj¶=� ßÀåº� áÀ à³ßÈ�áß�� ßkÉå·áEåC� ç×åC
�f¢Ù=%�w=116ـ13(  ßÀÈåf å¦> çr¶=� ßÀåº� ß́ ç¾åC� áTàf á]>ßª�> ßÃÉåª�ßç� ß³ßJßI� áÁß?� ß́ ß¶� àÁÇ à³ßÈ�> ß»ßª�> ßÃá¿åº� á�åF áÂ>ßª� ß¹>ß®���æ� å{� áÀåº
ترجمه: ما شما را آفريديم، سپس شما را صورت بندى كرديم، سپس به فرشتگان گفتيم: براى آدم 
سجده )خضوع( كنيد. آنها همه سجده كردند، جز ابليس كه از سجده كنندگان نبود. خداوند به او 
فرمود: چه چيز تو را مانع شد كه سجده كنى؟! گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده اى و او را از 
گل! خداوند فرمود: از آن مقام و مرتبه ات فرود آى، تو حق ندارى در آن مقام تكبر نمايى، بيرون رو 

كه تو از افراد پست و كوچک هستى.
Ê¾=�ì¶=�).
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��=�a=g�>ºÆ�( æ¹>º�Àº�ãÍ®bq�Kr¯¾�>º� :أن رسول اهللا� قال ،/ ،Ìوعن أبى هرير

.)1(��=�Ä£ªe�×C���ãbU?�¤u=ÇI�>ºÆ�(â=h¢�×C�æÇ«£E�â=bF¢
2- شاگردان تعريف تواضع را در نظر گرفته، دو دو تن، راجع به كسب نمودن صفت 
تواضع با همديگر تبادل نظر نمايند و بر نقاطى كه اتفاق نمودند، آنرا بنويسند، سپس 

به نوبت آنرا به ديگران بشنوانند، موارد توافق شده را باالى تخته بنويسند.

چگونه تواضع را كسب نماييم؟
تواضع يكى از نعمت هاى بزرگ خداوند است كه هر مسلمان بايد براى به دست آوردن 
آن زحمت بكشد. براى حصول تواضع دو روش داراى اهميت است: علم و تربيت، ويا 
آموزش وپرورش؛ با فهم و دانش اينكه تواضع نعمت خداوند براى انسان است ونبايد با 
اين نعمت خود بزرگ بينى نموده، ديگران را تحقير كند؛ تا مستحق نعمت هاى بيشتر 
گردد. همچنان با آموزش و پرورش، در گفتار و كردار، ديگران را احترام نموده و تواضع 

و فروتنى را پيشة خود گرداند.

خالصه
�tتواضع تسليم شدن به حق، قبول حق وخشوع و فروتنى در برخورد با ديگران است.

�tتواضع ضد كبر وغرور و خود بزرگ بينى است.
�tپيامبر اسالم � كسانى را كه بدون ذلت و مسكنت تواضع و عاجزى پيشه مى كنند 

بشارت داده اند.
�tانسان مى تواند صفت تواضع را با تعليم و تربيت كسب نموده و تقويت بخشد.

 
ارزيابى

1. تواضع را لغتاً و اصطالحاً تعريف نماييد.
2. ضد تواضع چيست؟ فرق آنرا با تواضع بيان نماييد.

3. در بارة منع وتحريم فساد و بزرگ بينى چگونه از قرآنكريم استدالل مى نماييد.

¼·jº�½>º=�)-
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4. چرا شيطان از رحمت خداوند رانده شد؟
5. خداوند > به پيامبر خود در مورد مهربانى با مسلمانان چه فرموده است؟

6. تواضع را از كدام راه ها به دست آورده مى توانيم؟ توضيح بدهيد.

آيات مباركه ذيل را با معناى آن حفظ نماييد:

���å̄çJ à»á·å¶�àÍßFå®> ß£á¶=ßÆ�=âa> ßjßª� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=�Îåª�=éÇà· à¢� ßÁÆ àbÈåfÈ� ß×� ßÀÈådç·å¶�> ßÃà·ß£áß��àÌßf å]ßáÛ=�àe=çb¶=� ß́ á·åI� 
]سورت القصص، آيت: 83[ 

�=�ß�å¿åºáÖàá� ]سورت الشعراء، آيت: 215[  ßÀåº� ß́ ß£ßFçI=� åÀßå�� ß́ ßU>ß¿ ßQ� áxå« á]=ßÆ� 
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درس دوازدهم

نشانه هاى تواضع

براى اينكه تواضع حقيقى را بشناسيم، خود را با آن آراسته نماييم، از بزرگ بينى وذلت 

نا روا خود را نگهداريم، الزم است چند نشانة تواضع را شناسايى كنيم.

هرگاه بخواهيم شخصى را متواضع بگوييم، از نظر اخالق اسالمى، الزم است عاليم و 

نشانه هاى ذيل در وى موجود باشد:

1. شخص متواضع كاميابى و ناكامى، خوبى و بدى را به اعتبار سرماية مادى نمى سنجد. 

به اين سبب بخاطر دنيا، نه خود را از ديگران بزرگ مى بيند، و نه هم بخاطر داشتن 

نعمت هاى دنيوى ديگر سرمايه داران را بر بيچارگان ترجيح مى دهد. تواضع حقيقى 

كاميابى و نا كامى را با معيار علم، عمل و اخالق مى داند، نه به اساس مال و منصب.

2. انسان متواضع براى شخص خود خشم نمى گيرد، از همين سبب روايت گرديده كه 

اند. خشم و غضب آن  انتقام نگرفته  رسول خدا � هيچ گاهى بخاطر شخص خود 

�>ßº� :حضرت تنها براى خدا > و دين خدا بوده است. چنانچه در حديثى فرموده اند
)1(.�àç�=�àÄß£ßªße�ç×åC�åçå��ãb ßUß?� ß¤ ßu=ßÇßI�>ßºßÆ�=éh å¢�ç×åC�æÇá«ß£åE�= âbáF ß¢�àç�=�ßa=ßg

ترجمه: خداوند عزت ومرتبت شخص عفو كننده را بيشتر مى سازد، و كسى كه براى 

خدا تواضع نمايد، خداوند قدر ومنزلت وى را بلند ميگرداند. 

3. انسان متواضع هميشه براى خدمت آماده است، خدمت ديگران ثمرة الزمى تواضع 

مى باشد، كسى كه خدمت نمودن به ديگران را عيب بداند، يقينا به مرض تكبر و خود 

خواهى گرفتار است. پيامبر � فرموده اند:

¼·jº�Å=Æe�)-
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)1(.�åÄåJ ßQ> ßU�Îåª�àç�=� ßÁ>ß²�åÄÉ å]ß?�åÍ ßQ> ßU�Îåª� ßÁ>ß²� áÀßº�
ترجمه: كسى كه نياز وحاجت برادر خود را برآورده سازد، خداوند حاجت وى را برآورده 

مى سازد.

4. انسان متواضع همه صفات كمال را به خداوند > منسوب مى نمايد. هرگاه نيكى را 

در وجود خود احساس نمايد، آنرا فضل و توفيق خداوند مى داند؛ بناًء مغرور نمى شود و 

خويشتن را از كبر و غرور نگهميدارد.

5. انسان متواضع، پست و فرو مايه نمى باشد، هيچگاه ذلت را براى خود نمى پسندد، 

اگر به اعتبار مال و منصب، خود را از ديگران برتر نمى بيند، به همين ترتيب با اين 

اعتبارات خويشتن را از كسى كمتر هم نمى داند، و با داشتن يقين به خداوند > از 

جابران نمى هراسد.

اصرار  خود،  درست  نا  موقف  و  نظر  به  بينى  بزرگ  خود  انگيزة  با  متواضع  انسان   .6

نمى ورزد. هر وقت واز هر زبانى كه حق بيرون شود آنرا مى پذيرد.

7. انسان متواضع خود را از فرا گرفتن علم بى نياز نمى بيند و همواره در تالش ازدياد 

علم و دانش خود مى باشد.

نزديک است و نظرش محترم  به مردم  انسان متواضع مورد محبت مردمان است   .8

شمرده مى شود و در جامعه از احترام و مقبوليت برخور دار است.

9. زشت نشان دادن و بد رنگ نمودن شكل و صورت نشانة تواضع نيست، و اين هم 

الزمى نيست كه انسان متواضع حتما لباس كهنه و چركين بپوشد، بلكه از مسلمان 

خواسته شده كه منظر زيبا وآراسته داشته باشد. خداوند > جميل و زيبا است، زيبايى 

را دوست دارد، و پيامبر � ارشاد فرموده كه خداوند متعال دوست دارد اثر نعمت هاى 

خود را در مسلمان ببيند. قبول نكردن حق و مردمان را به نظر سبک ديدن كار خالف 

با تواضع منافات  لباس زيبا و پاك نگهداشتن خود هر گز  اما پوشيدن  تواضع است، 

ندارد.

¼·jº�Å=Æe�)1
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نماييد. هر شماره را در يک جمله خالصه نموده و در  با دقت مطالعه  را  درس فوق 
كتابچه هاى خود بنويسيد.

مثال: 

معيار كاميابى و ناكامى انسان معنويت است نه ماديت.1

2

3

4

5

6

7

8

9

خالصه
�tمهم ترين نشانه هاى تواضع صفات وارزشهاى معنويت، عفو و گذشت، خدمتگزارى به 
ديگران، عزت نفس، رجوع به حق، جستجوى علم و فضل وديگر اوصاف نيكو مى باشد.

ارزيابى
1. انسان متواضع، معيار كاميابى و نا كامى را در چه مى داند؟

2. آيا پيامبر � براى نفس خود انتقام گرفته و خشم وغضب آنحضرت براى چه بوده 
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است؟
3. در بارة فضيلت بخشش و خدمت كردن به ديگران داليلى از سنت پيغمبر � بيان 

نماييد.
4. فرق ميان ذلت و تواضع را توضيح دهيد.

5. تقاضاى تواضع را در مورد قبول حق و فرا گرفتن علم توضيح بدهيد.
6. آيا تواضع در پوشيدن لباسهاى چركين و ژوليده و بد رنگ ساختن شكل و صورت 
است، يا اينكه با داشتن منظر زيبا هم مى توان تواضع اختيار كرد؟ شاگردان به ترتيب 

توضيح بدهند.

ترجمة حديث ذيل را از طريق امام مسجد تان ياد بگيريد، وآنرا در كتابچه خود به خط 

مقبول بنويسيد.

�ß×ßÆ�(àÄ»å· á�È�×�(¼å· ájà�=�Ç à]ß?� à¼å· ájà�=� :عن ابن عمر رضى اهللا عنهما أنهَّ َرُسول اهللا � َقاَل

�àÄá¿ ß¢�à�=� ßTçfßª�(âÍßEáf à²�¼å· ájàº� áÀ ß¢� ßTçfßª� áÀßºßÆ�(ÄJ ßQ> ßU�Îª�à�=� ßÁ>ß²�(ÄÉ]?�Í ßQ> ßU�Îª� ßÁ>ß²� áÀßº�*àÄ à»· ájÈ
 .)1(�åÍßº>Éå̄¶=�ß½ÇÈ�à�=�àÅßß� ßi�â>»å· ájàº�ßß� ßi� áÀßºßÆ�(åÍßº>Éå̄¶=�å½ÇÈ� åHßf à²� áÀåº�âÍßEáf à²�>ÃE

ÄÉ·¢�°«Jº�)1
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درس سيزدهم

استقامت

يكى از خصلتهاى اخالقى براى يک مسلمان، استقامت است. استقامت بنابركاربرد آن 

در آيات واحاديث، به دومعنا آمده است: نخست درپيش گرفتن راه راست وكار درست 

ودوم استوار ماندن وثبات نشان دادن برآن.

از  واجتناب  وانحراف  كجروى  هرگونه  از  دورى  شامل  استقامت  نخست،  برمعناى  بنا 

هرگونه افراط وتفريط، وبه همين جهت به راه راست "صراط مستقيم" گفته اند، زيرا 

وتفريط  افراط  واعتدال خالف  اعتدال است  به معناى  ازقوام گرفته شده كه  مستقيم 

است.

دشواريهاى استقامت

كه  وهمانگونه  باشند  راست  راه  است هميشه درجستجوى  ازپيروانش خواسته  اسالم 

درشبانه روز چندين بار از خداوند > خواهان هدايت به راه راست مى شوند، خود نيز 

درعمل تالش ورزند تا اين راه را درپيش گرفته واز هرگونه كجى وميل به ديگر شيوه ها 

به شدت دورى گزينند.

درپيش گرفتن راه راست با دشواريها نيز همراه است وبه آسانى تمام به دست آمدنى 

نيست؛ زيرا نابسامانيهاى اجتماعى واخالقى زمينه هاى درستكارى را كاهش مى بخشد 

وبسيارى را به كجى ودورى از راه راست وامى دارد.

اصل براين است كه انسان مسلمان درهمة شرايط، حتى هنگام فزونى گرفتن نابسامانيها 

بر راه راست روان باشد وبه ديگر سو ميل نكند، ولى اگر كسى نتواند به سطح بسيار 

عالى وآرمانى عمل كند، دين اسالم با درنظر گرفتن ناتوانيهاى مردم از آنان خواسته 
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است خود را به سطح مطلوب نزديک گردانند و درحد وسع وتوان خود دراين جهت، 

 )1(�=ÇàEåe>ß®ßÆ�=Æàaëb ßi� :تالش بورزند. پيامبراكرم � فرموده است

ترجمه: كارهارا به درستى انجام دهيد وخود را به درستكارى نزديک بسازيد.

اما اگر كسى بتواند با وجود همة موانع، راه راست را با قوت ومتانت بپيمايد وهيچ گونه 

سستى وضعفى ازخود نشان ندهد، در آن صورت او صفت استقامت را به كمال دريافته 

است؛ زيرا دومين معناى استقامت، پايدارى كردن ومقاومت ورزيدن بر راه راست است، 

واستقامت كامل هم شامل درپيش گرفتن راه راست است وهم شامل ثبات و پايدارى 

بر آن.

درجات وثمرات استقامت

1- كسانى كه به استقامت كامل متصف مى شوند، به درجات بلند نايل مى شوند. خداوند 

�=Çàª>ßß�� ç×ß?�àÍ ß³åÑ ßØßá�=� à¼åÃÉß· ß¢� à¹çhß¿ßJßI�=Çàº>ß̄ßJ ái=� ç¼àM�àç�=�>ß¿èEße�=Çà¶>ß®� ßÀÈådç¶=� çÁåC� :فرموده است <

�. ]سورت فصلت، آيت: 30[  ßÁÆ àb ß¢ÇàI� á¼àJá¿ à²�ÎåJç¶=�åÍç¿ßá�>åE�=Æàf ånáEß?ßÆ�=Çà¾ßháß�� ß×ßÆ
ورزند،  پايدارى  سپس  است،  خداوند  ما  پروردگار  گويند  كه  كسانى  بيگمان  ترجمه: 

فرشتگان برآنان نازل شوند ]وگويند[ كه مترسيد واندوهگين مباشيد وشاد شويد به 

بهشتى كه به شما وعده داده شده بود. 

2- استقامت ورزيدن ازمشكالت هراس نداشتن، ازموانع عبور كردن و راه ديانت واداى 

رسالت را با موفقيت پيمودن هميشه با هزينة سنگين وتكاليف توانفرسا همراه است. به 

همين جهت پيامبر اسالم � مى فرمود : "مرا سورت هود پير ساخت" زيرا دراين سوره 

� ]سورت هود، آيت: 112[.  ßLáfåºà?�> ß»ß²� á¼å̄ßJ ái>ßª� :به ايشان فرمان داده شده بود كه

ترجمه: پس همچنانكه دستوريافته يى پايدارى كن".

هنگامى كه كسى از ياران پيامبر� به آن حضرت گفت : "به من سخنى بفرما كه پس 

ازتو ازهيچ كس نخواهم" ايشان به وى فرمودند: "بگو ايمان آوردم به خداوند، سپس بر 

$-0-�+�4%�)�¼·jº�XÉVq�)-
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آن استقامت كن")1(.

3- استقامت عالوه بر داشتن درجات بلند اخروى وپاداش آن، در اين دنيا نيز پيامدهاى 

خجسته وپربركتى دارد. يكى از نتايج آن اين است كه انسان را پذيراى سفارشهاى الهى 

� áÁß?� á¼ à³á¿åº�ßÐ> ßm� áÀßå��(ß�åß�> ß£á·å¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ� áÁåC� :مى سازد، چنانكه خداوند متعال فرموده است

� ]سورت التكوير، آيت: 28[  ß¼Éå̄ßJ ájÈ
ترجمه: آن جز پند آموزى براى جهانيان نيست. براى هركس از شما كه بخواهد راستى 

ودرستى پيشه كند. 

4- همچنان استقامت ثمرات وبركات مادى نيز مى تواند در پى داشته باشد، چنانكه 

®â<��]سورت  ßb ß¦�âÐ>ßº� á¼ àÂ>ß¿Éß̄ áißßÙ�åÍß̄Èåf çì¶=�Îß· ß¢�=Çàº>ß̄ßJ ái=�åÇß¶� áÁß?ßÆ� :خداوند > فرموده است

الجن، آيت: 16[. 

ترجمه: واگر برآن شيوه پايدارى ورزند، آنان را آب ]وامكانات[ فراوان ارزانى مى داريم. 

مقصود اين است كه بركت، خرمى وشادابى نصيب ايشان مى گرديد.

بنا بر اهميت اين ويژگى اخالقى بوده است كه شمارى از دانشمندان اسالم گفته اند: 

åÍßº>ß̄åJ� يعنى: باال ترين درجة كرامت )كه از اولياى الهى ديده  ái á×=�à½áÆàhà¶�åÍßº=ßf ß³á¶=� à¼ ß� á¢?�
مى شود( پاى بندى به استقامت است.

هريک از شاگردان نمونه اى را بيان كند كه با وجود موانع او توانسته است در زنده گى 

خود كار درستى را انجام دهد.

¼·jº�Å=Æe�1
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خالصه

�tاستقامت در اخالق اسالمى عبارت از فهميدن ودر پيش گردفتن راه درست وثبات 
واستوارى در آن راه مى باشد.

�tاستقامت و در پيش گرفتن راه درست در اخالق اسالمى كار دشوار بوده، مشكالت 
وآزمايشهايى را در قبال دارد.

�tاستقامت وثبات در راه درست از نظر اخالق اسالمى داراى ثمرات و نتايج بسيار بزرگ 
در دنيا وآخرت مى باشد.

�tخداوند متعال بنده گان با استقامت خود را در دنيا به ارزانى نعمتهاى خود بشارت 
داده است.

ارزيابى

1. چرا به راه راست "صراط مستقيم" گفته شده است؟

2. اگر كسى نتواند به سطح بسيار عالى عمل كند، چه بايد بكند؟

3. استقامت به دو مفهوم بكار مى رود. اين دو مفهوم را توضيح بدهيد؟

پيامبر  فرمودة  اين  مراد  ساخت«.  پيرم  هود  »سورت  مى فرمود  اسالم�  پيامبر   .4

گرامى اسالم را توضيح دهيد؟

5. استقامت چه پيامد هايى مى تواند دراين دنيا داشته باشد؟

ده سطر دربارة ارزش اعتدال ودورى از افراط وتفريط بنويسيد.
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درس چهاردهم

قوت و نيرومندى 

مظاهر و جلوه هاى نيرومندى

يكى از اخالقياتى كه دين اسالم ازپيروانش خواسته تا اهميتش را دانسته وبدان متصف 

باشند، قوت ونيرومندى است.

مسير  كه  باشد  ونيرومندى  استوار  شخصيت  داراى  مسلمان  انسان  مى خواهد  اسالم 

زنده گى را با روحية قوى وهمت عالى بپيمايد وحوادث نا ماليم او را نلرزاند واز اهداف 

بلند وآرمان هاى متعالى باز ندارد.

نيرومندى جلوه ها ومظاهر گوناگونى درشخصيت افراد دارد. يكى از جلوه هاى نيرومندى، 

بيرون شدن ازترديد ودو دلى است. انسان مؤمنى كه از اضطراب ودلهره رهايى مى يابد و 

در برابر رويدادهاى ناگوار خويشتن را نمى بازد، انسانى قوى است. خداوند چنين كسانى 

� ßÀåº�åç�=� ß�åC� èG ßUß?Æ�ãá� ß]� èÏåÇß̄á¶=� àÀåºáÖàá�=� :را دوست مى دارد. پيامبر اكرم � فرموده است

 )1(.� å¬Éå£ çv¶=� åÀåºáÖàá�=
ترجمه: مؤمن نيرومند در نزد خداوند بهتر و محبوب تر از مؤمن ضعيف و نا توان است. 

قوت حقيقى كدام است؟

برخوردهاى ديگران به ويژه اگر نسنجيده و همراه با نوعى سوء ادب باشد، مى تواند انسان 

را برآشفته ونا آرام سازد. انسان هاى قوى و نيرومند درچنين حاالتى برخويشتن مسلط 

¼·jº�Å=Æe�)-
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مى باشند وخشم خويش را مهار مى كنند. درحديثى ازپيامبر اسالم � روايت شده كه 
$-%� åG ßvß§á¶=� ßbá¿ å¢�àÄ ßjá«ß¾� à́ å·áß��Ëådç¶=� àbÈåb çn¶=�>ßç�åC�åÍ ß¢ßf èr¶>åE� àbÈåb çn¶=� ßkáÉß¶� :فرموده اند

ترجمه: انسان توانا آن نيست كه ديگران را دركشتى برزمين افگند، بلكه انسان نيرومند 

آن است كه هنگام خشم و غضب خويشتن دارى كند. 

زيستن درميان ديگران وداشتن ارتباط با آنان گاهى سبب مى شود كه يک شخص از 

استقالل نظر تهى گردد، نه خود آزاد بينديشد ونه آزاد تصميم بگيرد، بلكه در هر زمينه 

"خواهى  را كوركورانه تكرار كند:  آنان گردد واين سخن  بنگرد ودنباله رو  به ديگران 

بلكه  نيست،  قوى  انسان هاى  زيبندة  اين خاصيت  همرنگ جماعت شو"  رسوا  نشوى 

�(âÍß£çºåC�=Çà¾Ç à³ßI�ß×� :دليل بر ضعف شخصيت انسان است. پيامبر اكرم � فرموده است

� áÁß?�=Çà¿ ßj áUß?� áÁåC� á¼ à³ ßjà«á¾ß?�=Çà¿ ë{ßÆ� áÀ å³ß¶ßÆ�(>ß¾á@ ßiß?�=ÆàÐ> ßiß?� áÁåCßÆ�(>ç¿ ßj áUß?� àl>ç¿¶=� ßÀ ßj áUß?� áÁåC�6 ßÁÇà¶Ç à̄ßI
��=Ç à»å· á�ßI�×ß?�=ÆàÐ> ßiß?� áÁåCßÆ�(=Çà¿ åjáà�

ترجمه: شما چنين نباشيد كه بگوييد ما همراه مردميم، اگر آنان خوبى كردند، ما نيز 

خوبى مى كنيم واگر آنان بدى كردند، ما هم بدى مى كنم؛ بلكه بايد خويشتن را استوار 

سازيد كه اگر مردم خوبى كردند، شما خوبى كنيد واگر آنان بدى كردند، شما از ظلم 

وبدى اجتناب ورزيد.

ابهام دارند. تيره گى وغموض درموضعگيرى  انسان هاى قوى، روش ومنش واضح وبى 

وخط مشى افراد نشانة سستى ونا استوارى شخصيت ايشان است. چنين كسانى سبب 

را نشناسند و  ايشان  آنان سردرگم شوند و چهرة واقعى  مى شوند كه ديگران دربرابر 

درتعامل با آنان به لغزش افتند.

عرصة  آنان  مى كنند.  زندگى  واميدوارى  به خود  اعتماد  با  قوى  انسان هاى  هم چنان 

را متنوع مى دانند؛  را فراخ ورنگارنگ مى يابند وزمينه هاى پيشرفت وموفقيت  زندگى 

مى گيرند؛  فاصله  انديشى  وتيره  وازبدبينى  گريزانند  اميدى  ونا  ازيأس  آنان  رو  ازاين 

ÄÉ·¢�°«Jº -1
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چنان كه درصفت پيامبر � آمده است كه: خوش بينى وبه فال نيک گرفتن برايش 

خوشايند بود وبه همان پيمانه بد بينى وشگون بد زدن را نا پسند مى دانست.

رو  دنباله  دهد، شما  نشان  كه  كنيد  ذكر  تان  و همصنفى هاى  استاد  درحضور  مثالى 

ديگران نبوده ومستقل مى انديشيد.

خالصه

نيرومندى  و  قوت  به  اخالقى  ارزشهاى  بسيارى  نگهدارى  و  آوردن  به دست  براى   .1

ضرورت است.

2. دين مقدس اسالم از انسان مؤمن مى خواهد از داشتن قوت و نيرومندى برخوردار 

بوده مسير زندگى را با روحية عالى واهداف وآرمانهاى بلند تعقيب نمايد.

3. معيار قوت و نيرومندى از نظر اخالق اسالمى قوت جسمى وپامال نمودن ديگران 

نيست؛ بلكه معيار نيرو مندى حقيقى در اسالم خويشتن دارى در وقت خشم وغضب، 

قوت اراده و دفاع از راستى و درستى، اعتماد به خود و اميد وارى به آيندة خوب و 

درخشان مى باشد.

ارزيابى

1. "خداوند متعال مؤمن قوى را دوست دارد" اين موضوع را توضيح بدهيد.
2. كدام قوت مورد قبول وپسند خداوند است؟ قوت مادى، يا قوت معنوى ويا هردو؟

3. جلوه هاى قوت ونيرومندى در چيست؟
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4. تسلط بر خويشتن نشانة چيست؟ از حديث نبوى دليل ذكر نماييد.

5. چرا مردم درتعامل با يک تعداد افراد دچار سردرگمى مى شوند؟

6. خوش بينى چه رابطه اى با قوت شخصيت دارد؟ توضيح بدهيد.

مطلب كوتاهى دربارة نقش نيرومندى در رسيدن به اهداف عالى بنويسيد.



5556 5556

درس پانزدهم

اقسام نيرومندى 

ومظاهر  است  اسالمى  اخالقيات  از  يكى  نيرومندى  كه  شد  گفته  پيشين  درس  در 

انسان در حيات فردى  انسان ها دارد؛ پس كدام نوع قوت براى  گوناگون درشخصيت 

وزندگى اجتماعى اهميت بيشتر دارد؟ كدام نوع قوت، ضامن حفظ استقالل وشگوفايى 

ملتها مى گردد؟

قوت ظاهر وقوت باطن

بايد بدانيم كه قوت به دو جنبة ظاهر وباطن تعلق مى گيرد؛ و در هردو زمينه ارزشمند 

است. كسى كه جسم سالم وبدن قوى دارد از سالمت روانى بيشتر وتوازن عصبى بهتر 

برخوردار است. به اين دليل بايد انسان مسلمان به صحت وسالمت خود توجه كند وبه 

وقايه وحفاظت خود ازبيمارى ها اهميت دهد. پيامبر اسالم � در دعاهايش مى فرمود: 
)1(�ËåfrßE� å�� å�åª> ß¢� ç¼ àÃ·¶=�(Êå£ ß�� å�� å�åª> ß¢� ç¼ àÃ·¶=�(Êå¾ßbßE��� å�åª> ß¢�¼ àÃ·¶=�

الها!  بار  بدار،  به سالمت  را  الها! شنوائيم  بار  بدار،  به سالمت  را  بدنم  الها!  بار  ترجمه: 

بينائيم را به سالمت بدار. اين روايت نشان مى دهد كه بايد انسان مسلمان به اهميت 

عبادت  به  هم  مى تواند  بهتر  سالم  بدن  داشتن  با  وى  زيرا  باشد؛  قايل  خود  سالمتى 

خداوند بپردازد وهم در خدمت وخير رسانى بندگان خداوند سهم بگيرد.

آرمان هاى  به  بخشيدن  تحقق  زيرا  است؛  اراده  نيرومندى  قوت جسمى  از  تر  مهم  اما 

بلند ملى، دينى وانسانى بستگى به داشتن ارادة استوار وخلل ناپذير دارد. كسانى كه 

نمايند  پيگيرى  با جديت  را  واهداف خود  پايدارى كنند  بر تصميم خويش  نمى توانند 

اشخاصى ضعيف وشكست خورده اند كه سودى به حال ملت هاى شان نخواهند داشت.

aÆÆ=a�ÎE=�À¿i�)-
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راه هاى تقويت اراده

يكى از راه هاى تقويت اراده لگام زدن برغرايز وسيطره يافتن بر تمايالت سركش است. 

باشند،  عاجز  نفس  خواسته هاى  و  غرايز  برابر  در  مقاومت  از  كه  هوسرانى  انسان هاى 

نمى توانند به ارادة قوى وعزم نيرومند دست يابند.

دين اسالم مى خواهد پيروانش از ارادة مستحكم و خلل نا پذير برخوردار باشند تا در 

اداى رسالتى كه بر دوش دارند به نا كامى مواجه نشوند. قرآن كريم مؤمنان با اراده را 

� á¼ àÃßE> ßqß?�>ßå��=Çà¿ ßÂßÆ�> ß»ßª�ã�åNß²� ßÁÇèÉëEåe�àÄß£ßº� ß̧ ßI>ß®�úå�ß¾� áÀåº� áÀëÈß@ ß²ßÆ� :چنين توصيف نموده است

<¾Çà=� ]سورت آل عمران، آيت: 146[.  ß³ßJ ái=�>ßºßÆ�=Çà« à£ ßu�>ßºßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å�
ترجمه: چه بسيار پيامبرانى كه خدا )پرستان مردان( الهى فراوانى همراه با آنان جنگ 

كردند. آنها هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مى رسيد، سست و نا توان نشدند. 

اين آية مبارك مى رساند كه كاميابى در راه خدا و اداى رسالت به برخوردارى از تصميم 

و ارادة قوى بستگى دارد.

مهم ترين عاملى كه مى تواند اراده را تقويت كند، ايمان است. عقيدة صحيح و ايمان قوى 

انسان را از ترديد و هراس نجات مى دهد و به او قوت قلب و آرامش خاطر مى بخشد. 

بدون بهره مندى از چنين ايمانى، انسان از درون فرو مى ريزد  و شخصيتش در باطن 

متالشى مى شود و نمى تواند اراده و عزمى قوى داشته باشد.

قوت معيار ايفاى مسؤوليت

هرگاه كسى شخصيت قوى پيدا كند و از ضعف و سستى رهايى يابد، شايستگى دارد كه 

مسئووليت ها را در عرصه هاى اجتماعى و سياسى بر دوش گيرد و عهده دار امور ديگران 

گردد. برخى از دانشمندان مسلمان اين مفهوم را از اين آية كريمه برداشت كرده اند: 

�=à�åºßáÙ� ]سورت القصص، آيت: 26[  èËåÇß̄á¶=� ßLáf ßQá@ßJ ái=� åÀßº�ßá� ß]� çÁåC�
ترجمه: بهترين كسى را كه مى توانى استخدام كنى، آن كس است كه قوى و امين باشد. 

و برعكس آن، اگر كسى فاقد قوت و نيرومندى الزم باشد، حتى اگر ديگر خوبى ها را 
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هم داشته باشد، نبايد به مسئوليت هاى سنگين گماشته شود و سرنوشت ديگران به او 

سپرده شود؛ چنان كه پيامبر اكرم� به ابوذر غفارى كه يكى از ياران جليل القدر ايشان 
)1(�ãÍßº= ßbß¾ßÆ� ãÏáh å]�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ�> ßÃç¾åCßÆ�(ãÍß¾>ßºß?�> ßÃç¾åCßÆ�( ã¬Éå£ ßu� ß́ ç¾åC�úeßc�>ßEß?�>ßÈ� : بود فرمود

ترجمه: اى ابوذر، توضعيف هستى و اين )امارت( يک امانت است و در روز قيامت ماية 

خوارى و پشيمانى است.

هم چنان كه بايد افراد يک جامعه از صفت قوت ونيرومندى برخوردار باشند، يک ملت 

نيز بايد به قوت ونيرومندى دست يابد تا نيازهايش را برآورده سازد، ازتماميت ارضى 

ونواميس ملى اش دفاع كند وهرگاه با خطر و تهديدى رو به رو گردد به ذلت وزبونى 

��æÌçÇà®� áÀåº� á¼àJá£ ßìßJ ái=�>ßº� á¼àß��=Æèb å¢ß?ßÆ� :تن ندهد. به همين جهت خداوند> فرموده است

]سورت األنفال، آيت: 60[

ترجمه: و هر نيرويى كه در قدرت داريد براى مقابله با آنها )دشمنان( آماده سازيد.

ازآن چه گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه سستى وزبونى يک صفت ناشايسته است 

افراد  بايد هم  وقوت ونيرومندى يک ويژگى و خصلت پسنديده و گران بها است كه 

مسلمان به آن متصف باشند وهم جوامع اسالمى.

شاگردان نظريات خود را در زمينة حفظ صحت و تقويت جسمى در حضور همصنفى هاى 

خويش بيان كنند.

خالصه

1. قوت و نيرومندى شامل هر دو جنبة مادى و معنوى و يا ظاهرى و باطنى مى گردد.

2. اخالق اسالمى به توجه به قوت ظاهرى و باطنى هر دو تأكيد نموده است.

3. قوت اراده و نيرومندى باطنى و معنوى مهمتر و مقدمتر از قوت مادى و ظاهرى 

Î¯ÃÉF¶=�)-
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مى باشد.

از  يكى  و  باشند؛  دار  برخور  اراده  قوت  از  پيروانش  مى خواهد  اسالم  مقدس  دين   .4

راه هاى تقويت اراده لگام زدن برغرايز و تمايالت سركش نفس است.

5. مهمترين عامل تقويت اراده ايمان است.

6. انسانهايى كه از داشتن قوت اراده و نيرومندى واقعى برخور دار نباشند، نميتوانند از 

عهدة مسئووليتهاى خود بدر آيند.

ارزيابى

1. آيا قوت تنها به جنبة ظاهر خالصه مى گردد وكدام قوت بهتر است؟ به حديث نبوى 

استدالل نماييد.

2. چگونه مى توان در اداى رسالت ملى ودينى خويش به كاميابى رسيد؟

3. چه عاملى مهم ترين تأثير را درتقويت اراده دارد؟

4. آيا سپردن مسؤوليت هاى جمعى به افراد ناتوان جايز است؟ دليل بياوريد.

5. آيا قوت فردى سبب بى نيازى از نيرومندى ملى مى گردد؟

در بارة روش هاى تقويت همبستگى ملى مقاله اى را بنگاريد كه از يک صفحه كمتر 

نباشد.
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درس شانزدهم

غيرت

غيرت از اخالق نيكويى است كه اسالم قدر و منزلت آن را بلند شمرده و دفاع از ناموس 

از ناموس، مجبور مى شود كه  انسان به خاطر دفاع  و آبرو را جهاد شمرده است. گاه 

دست به سالح برد و يا خود را در معرض خطر جدى قرار دهد. سعيد بن زيد / 

گفته است: از رسول اهللا� شنيدم كه مى گفت: »ا گر كسي به خاطر مالش كشته 

شود، شهيد است و اگر كسي به خاطر دفاع از جانش كشته شود، شهيد است و اگر 

كسي به خاطر عقيده اش كشته شود، شهيد است. اگر كسي به خاطر اهل و خانواده 

اش كشته شود شهيد است«.)1( درين درس خواهيم خواند كه معناي غيرت چيست؟ 

غيرت چند نوع است؟ 

تعريف غيرت

غيرت در لغت: از َغاَر يَغيُر به معناي حميت و جانفشاني آمده است.

و در اصطالح: عبارت است از برانگيخته شدن خشم و اقدام براى دفاع در صورتيكه بر 

ناموس، آبرو و مقدسات انسان تجاوز صورت بگيرد. 

اهداف غيرت 

اهللا تبارك و تعالي اين قوت را در انسان به خاطر مصؤن ماندن كرامت انساني و حفاظت 

آن  مردان  در  كه  قومي  هر  شده:  گفته  خاطر  همين  به  است.  آورده  وجود  به  نسب 

غيرت موجود باشد، عفت و پاكدامني زنان آنها مصون مى ماند. گاهي اين نيرو به خاطر 

حفاظت از دين، جان، مال، و ناموس استعمال مى شود.

Ïe>~�)-
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مشروعيت غيرت

در قرآن كريم لفظ غيرت ذكر نشده است، بلكه لفظ )�ßÍ[çÉåß( كه عين معنا را مى رساند، 

وارد شده است و آن هم در سياقى كه بر غيرت مذموم وناپسند داللت دارد، لذا قرآن 

� à¼åÃåEÇà·à®� å��=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� ß̧ ß£ ßQ�ácåC� :توصيف نموده است "ÍÉ·Â>�=�ÍÉ�" كريم آن را به

·åÍçÉå� ]الفتح :26[  åÂ>ßá�=�ßÍçÉåß��ßÍçÉ å»ßá�=
ترجمه: » آنگاه كه كافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند«. 

عقيده  و  دين  بر  غيرت  و  ناموس  بر  غيرت  معناى  به  نبوى  سنت  در  »غيرت«  لفظ 

استعمال گرديده است. وپيامبر � به اين نكته اشاره مى كند كه خداوند متعال از هر 

كسى غيرتمند تر است؛ از همين روى است كه حدود را وضع نموده است. غيرت فطرى 

انسان زمانى به خروش مى آيد كه ناموسش مورد تجاوز واقع شود و غيرت دينى اش 

آنگاه فوران مى كند كه مقدسات وى در معرض خطر وپامال شدن واقع شود. 

غيرت مثبت ومنفى

غيرت، هم مثبت مى باشد وهم منفى؛ از اين روى خداوند متعال بعضى از غيرت را 

دوست دارد وبعضى ديگر را زشت ومكروه مى پندارد. 

پيامبر� فرموده است: »برخي از غيرت و نخوت را خداوند دوست دارد و برخي ديگر 

را بد مى بيند«)1(.

بدون شک اگر غيرت به خاطر دفاع از ناموس و مقدسات باشد، آنگاه غيرت، مثبت بوده 

واز نشانه هاى مردانگى به شمار مى رود؛ زيرا غيرت از ايمان راسخ سرچشمه مى گيرد. 

واگر غيرت بى جاى و بر اساس بد گمانى هاى بى مورد باشد، در آن صورت غيرت منفى 

اثر  در  موارد،  بسا  در  مى آورد.  وجود  به  وخانواده  به شخص  را  زيادى  بوده مشكالت 

يا  و  قتل  و سبب  بدگمانى رخ مى دهد  ميان زوجين  در  تبليغات دروغين  و  شايعات 

جدايى وطالق مى گردد. 

از مردم هرگز در جنت داخل شده نمى توانند  � فرموده است: »سه طايفه  پيامبر 

)دايم  الخمر  مدمن   ! خدا  رسول  اي  گفتند:  صحابه   )f»�= �Àºbº �Æ �(Í·Qf¶= �(PÇÈa(
b�=�b¿jº�)-
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الخمر( را مى شناسيم، اما ديوث كيست؟ رسول اهللا� فرمودند: ديوث، كسي است كه 

�Àº�Í·Qf¶=( :باك ندارد چه كسى وارد خانه او شده است. و باز صحابه عرض نمودند

=¶¿Ð>j( كيست؟ رسول اهللا � فرمودند: زنى كه خود را به مردها تشبيه كند)1(. 

نمونه هايى از غيرت مسلمانان در تاريخ

1ـ غيرت مرد بر همسرش: روايت شده، زماني كه گروه بغاوتگر داخل خانة حضرت 

عثمان بن عفان/ شدند، همسر او نائله2 خواست موهاي خويش را برهنه سازد 

تا اين گروه متجاوز حيا كنند و از اين عمل شوم شان صرف نظر نمايند، حضرت عثمان 

بر سر همسرش داد كشيده گفت: چادرت را بپوش، به خدا سوگند ورود آنها به خانه ام 

بر من از حرمت موهاي تو آسان تر است. 

2ـ روايت است زنى در سال 286هـ ق به نزد قاضي شهر ري رفته، از شوهرش شكايت 

نموده گفت: شوهرم مهرم را كه پنجصد دينار مى باشد، نمى دهد، ولي مرد از اين چيز 

انكار ورزيد. آن زن شاهدان را احضار نمود و آن ها هم به نفعش شهادت دادند. برخي از 

حاضرين مجلس گفتند: بايد زن چهرة خويش را برهنه سازد تا بدانيم كه يقينا او همسر 

اين مرد است يا نه. در اين حال، مرد گفت: اين عمل را انجام ندهيد. او در ادعايش 

راستگو است. به اين ادعا اعتراف نمود، و اداى مبلغ را پذيرفت تا اين كه چهرة همسر 

خويش را محفوظ بدارد. زماني كه زن غيرت شوهرش را ديد گفت : او به اين امر اعتراف 

ورزيده تا اين كه چهره ام را از ديد بيگانه گان مصون بدارد، پس من هم مهرم را براي 

او در دنيا وآخرت بخشيدم. قاضي از اين ماجرا شگفت زده شده گفت: »بايد اين ماجرا 

در مكارم اخالقي درج شود«.

3ـ در دورة خالفت معتصم باهللا عباسى، زن مسلمانى در شهر عموريه به اسارت كفار 

افتاد و تحت شكنجة آن ها ضجه مى كشيد و فرياد بر مى آورد و معتصم باهللا را به كمک 

مى خواست. وقتى معتصم باهللا از اين موضوع اطالع پيدا كرد، بى درنگ لشكر بزرگى 

تهيه نمود و به آن شهر حمله ور شد و آن زن مسلمان و هزاران زن ومرد مسلمان 

ديگر را كه در اسارت كفار قرار داشتند، آزاد ساخت و آن شهر نيز فتح شد و جزء قلمرو 

Á>�Ý=�G£m�)-
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خالفت اسالمى گرديد. 

ارزيابى
1ـ كسى كه بخاطر دفاع از دين، مال ودارايى، ناموس و جان خويش كشته شود، شهيد 

است. براى اثبات اين يک دليل بياوريد. 
2ـ معناى غيرت را در اصل لغت و اصطالح بيان كنيد. 

3ـ انواع غيرت را بيان نماييد. 
4ـ در معناى غيرت در قرآن كريم كدام لفظ استعمال شده است؟ 

5ـ در احاديث نبوى »غيرت« به چند معنى استعمال گرديده است؟ 
6ـ »غيرت« در كدام حالت مثبت و در كدام حالت منفى مى باشد؟ 

7ـ غيرت پروردگار و غيرت بر همسر را توضيح دهيد. 
از رويداد هاى بزرگ شده است. براى اين  8ـ در تاريخ اسالمى، غيرت سبب شمارى 

موضوع يک مثال از تاريخ بيان كنيد. 

در مورد غيرت يک مقاله بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد و براى اثبات آن يک 
واقعه را كه در زنده گى خود شما رخ داده باشد و يا از كس ديگرى شنيده و يا در جايى 

خوانده باشيد، بيان داريد.
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درس هفدهم

عفو و بخشش

در روايات آمده است كه روزى حضرت امام حسين/ از خادمة خود آب طلب نمود، 

وى آب بسيار گرم را حاضر كرد، حينى كه مى خواست بر دستانش آب بريزد، ظرف آب 

از دستش افتاد و دستان آن حضرت را بدرد آورد. كنيز از كرده اش سخت خجالت زده 

شد، وقتى امام حسين را در حال غضب ديد، اين قول خداوند متعال را به يادش آورد 

� ]آل عمران:134[  ß áÉß§á¶=�ß�å» å�> ß³á¶=ßÆ�
ترجمه: »آناني كه خشم خود را فرو مى بندند«. 

 � ål>ç¿¶=� åÀ ß¢�ß�åª>ß£á¶=ßÆ� :حضرت امام حسين/ گفت:»خشمم را فرو بردم« كنيز گفت

ترجمه: »از مردم در مى گذرند«، امام گفت: از اشتباهت در گذشتم و ترا بخشيدم، باز 

¿ß�å� ]آل عمران/134[. åjáàá�=� èGåà��àç�=ßÆ� :كنيز گفت

ــين/ فرمودند: ــت دارد«، در مقابل امام حس  ترجمه: »و خداوند نيكوكاران را دوس

»ترا به خاطر خداوند آزاد كردم«.

اين درس به اين سؤاالت پاسخ مى گويد: 

عفو چيست؟ داليل مشروعيت آن كدام است و اثرات آن در زنده گى چيست؟ 

تعريف عفو 

عفو در لغت: مصدر َعَفايَعُفو عفواً مى باشد، كه بر دو معناي اساسي داللت دارد: 

اول: ترك يک چيز. دوم: طلب نمودن آن.

و در اصطالح: گذشت از اشتباهات و لغزشها و ترك عقاب بر آن مى باشد. 

دالئل مشروعيت عفو و گذشت در نصوص اسالمى

اول: عفو وگذشت در قرآن كريم

·ß�å�]األعراف: 199[  åÂ>ßá�=� åÀ ß¢� ázåf á¢ß?ßÆ� åáf à£á¶>åE�áfàºá?ßÆ�ßÇá«ß£á¶=� åd à]� :خداوند > مى فرمايد
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نادانان  از  و  بده  به كار نيک دستور  و  باش وآسانگيري كن  »گذشت داشته  ترجمه: 

چشم پوشي نما«.  خداوند متعال در اين آيت كريمه به طور مستقيم به آراسته شدن 

به عفو و گذشت دستور فرموده است و الزم است كسى كه پيرو محمد� مى باشد و 

مخصوصاً دعوتگران، اين خصوصيت را جزئى از اخالق خويش بگردانند. 

پنداشته  متقيان  خصوصيات  از  جزئى  را  وگذشت  عفو  ديگرى  جاى  در   <  خداوند 

¿ß�å�]آل عمران:134[  åjáàá�=� èGåà��àä�=ßÆ� ål>ç¿¶=� åÀ ß¢�ß�åª>ß£á¶=ßÆ� ß áÉß§á¶=�ß�å» å�> ß³á¶=ßÆ� :مى فرمايد

ترجمه:» آن كساني اند كه خشم خود را فرو مى برند و از مردم در مى گذرند و خداوند 

نيكوكاران را دوست دارد«. 

دوم: عفو وگذشت در سنت نبوي 

�tاز حضرت عائشه2 نقل است كه رسول اهللا� هيچگاه كسى را به دست خويش 
نزده اند؛ نه زني را و نه خادمي را، مگر آن كه جهاد في سبيل اهللا كرده باشد. و هرگاه 

بر ايشان تجاوزى صورت گرفته، هيچگاه براي خويش انتقام نگرفته اند، مگر آن كه به 

حريم شريعت الهي تجاوز شده باشد و آنحضرت� فقط براي حق تعالي انتقام گرفته 

است وبس.

حالت  مورد  در  پيامبر�  كه  ديدم  مى فرمايد:  مسعود/  بن  عبدهللا  حضرت  �t
پيامبرى از پيامبران الهى سخن مى گويد و حكايت مى كند كه قومش او را لت وكوب 

�áfå« á¦=� ç¼ àÃç·¶=� :نموده و خون آلودش مى كردند و او خون خود را پاك نموده مى گفت
)1(� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�×� á¼ àÃç¾åDßª�ÊåºáÇß̄å¶

ترجمه:»پروردگارا قوم مرا ببخش، چون ايشان نمى دانند«.

�tهمچنان صحنه هاى زيادى در زندگى پيامبر � وجود دارد كه دال بر وجود اين 
ُخلق رفيع در وجود آن � مى باشد. از جمله آن كه پيامبر اسالم روزى كه به طايف 

رفته بودند تا آنها را به دين اسالم دعوت نمايند، ولى از طرف آن قوم سخت آزار ديدند، 

در نتيجه فرشته اى جهت كمک رسول اهللا � فرستاده شد و فرشته برايش پيشنهاد 

نمود كه اگر خواسته باشد آزار دهندگان را در ميان دو كوه از بين مى برد، ولى پيامبر 

¼·j�=�)-
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بزرگ از اشتباه آنها گذشت و فرمود: من اميد وارم كه از نسل آنها كسى پيدا شود كه 

خداوند را به يگانگى بشناسد و پرستش نمايد. و همين طور بعد از فتح مكه، مردم آن 

شهر را با همة جناياتى كه در حقش انجام داده بودند، مورد عفو قرار داد و از مجازات 

شان در گذشت. 

شاگردان عزيز در مورد اهميت و ضرورت عفو و گذشت در ميان ملت افغانستان بحث 

نموده، نتايج بحث خود را نكات وار در كتابچه هاى خويش بنويسند و بعداً آن را در پيش 

روى صنف بخوانند. 

فضيلت عفو 

خداوند متعال در عفو وگذشت نتايج دلپسند و فضايل خوبى را قرار داده است. مثال 

�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=Æàfå«á§ßIßÆ�=Ç àVß« árßIßÆ�=Çà«á£ßI�ÁåCßÆ� :خداوند متعال در آيت ذيل مى فرمايد

� ]التغابن: 14[  ã¼É åUçe
ترجمه:»اگر عفو كنيد و چشم پوشي نماييد و ببخشيد ) خدا هم شما را مشمول عفو 

و مرحمت و مغفرت خود قرار مي دهد(؛ چرا كه خداوند بخشايندة و مهربان است(.  

خداوند متعال، در آيت ديگري اهل فضل مؤمنين را دستور داده است كه در برخورد 

�=Ç àVß« árßÉá¶ßÆ�=Çà«á£ßÉá¶ßÆ� :اجتماعى شان بايد راه گذشت و عفو در پيش گيرند، ومي فرمايد

� ] النور: 22[  ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ� á¼ à³ß¶�àç�=�ßfå«á§ßÈ� áÁß?� ßÁÇèFåà�� ß×ß?
»بايد عفو كنند و گذشت نمايند. مگر دوست نمي داريد كه خداوند شما را  ترجمه: 

بيامرزد؟ و خدا آمرزگار و مهربان است«. 

و مسلمان با عفو و گذشت، عزت را از خداوند و احترام را از مردم بدست مياورد و حتي 

� ß×ßÆ� :دشمن او نزدش آمده و از او پوزش مى خواهد. خداوند > در اين مورد مى فرمايد
� êÊå¶ßÆ�àÄç¾ß@ ß²�ãÌßÆ= ßb ß¢�àÄß¿áÉßEßÆ� ß́ ß¿áÉßE�Ëådç¶=�=ßcåDßª� àÀ ßj áUß?� ßÊ åÂ� å�ç¶>åE� á¤ßªáa=�àÍßÒëÉ çj¶=� ß×ßÆ�àÍß¿ ßjßá�=�ËåÇßJ ájßI

� ]فصلت:آيت: 36[ ã¼Éåß�
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ترجمه:»هرگز بدى با نيكى برابر نمى شود، پس بايد تو با زيباترين طريقه و بهترين 

شيوه دفاع بكنى )پاسخ دهى( نتيجة اين كار، آن خواهد شد كسي كه ميان تو و ميان 

او دشمني وجود داشته است، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد«. 

پيامبراسالم� فرموده: كسي كه خشمش را فرو خورد، در حالي كه مى تواند آن را 

مختارش  و  مى خواند  را  او  مردم،  برابر سران  در  قيامت  روز  در  سازد، خداوند  عملي 

مى سازد تا از آن چه از حور العين مى خواهد انتخاب كند)1(.

ارزيابى

1- عفو را در لغت و اصطالح تعريف نماييد. 

2- داليل عفو را از قرآن كريم و سنت نبوي بيان كنيد. 

3- اهميت عفو را در جامعه كنوني ما توضيح بدهيد. 

4- از زندگى پيامبر بزرگ اسالم يک نمونة گذشت را بيان داريد. 

� á¤ßªáa=�àÍßÒëÉ çj¶=� ß×ßÆ�àÍß¿ ßjßá�=�ËåÇßJ ájßI� ß×ßÆ� :5- فهم خود را در مورد آيت قرآنى ذيل بيان كنيد

�� ã¼Éåß�� êÊå¶ßÆ�àÄç¾ß@ ß²�ãÌßÆ= ßb ß¢�àÄß¿áÉßEßÆ� ß́ ß¿áÉßE�Ëådç¶=�=ßcåDßª� àÀ ßj áUß?� ßÊ åÂ� å�ç¶>åE
6- باز تاب عفو و گذشت را در قرآن كريم روشن سازيد. 

7- براى فضيلت عفو و گذشت چند نمونه ذكر نماييد. 

طى يک مقاله، پنج نتيجه از نتايج عفو و بخشش را به تفصيل بنويسيد. 

ÄQ>º�ÀE=�Æ�ËdºfI�(aÆÆ=a�ÇE=�-
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 درس هژدهم 

وفا به عهد

�Î ßvß®� áÀßº� á¼ àÃá¿ å»ßª�åÄáÉß· ß¢�ßç�=�=Æ àb ßÂ> ß¢�>ßº�=Çà®ßb ßq� ã¹> ßQåe�ß�å¿åºáÖàá�=� ßÀåº� :اهللا تعالى فرموده است

ØÈåbáFßI�=Çà¶çbßE�>ßºßÆ�àf� ] األحزاب: 23 [ å�ßJá¿ßÈ� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ�àÄßFáß�
ترجمه:»از ميان مؤمنان مردانى اند كه به آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند 

برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در ]همين[ انتظارند و ]هرگز عقيده 

خود را[ تبديل نكردند«. 

در بيان  سبب  نزول  آية فوق آمده  است: اين  آيه  در شأن  انس  بن  نضر / نازل  شده 

است؛ زيرا او از غزوة بدر غايب  بود و پس  از آن  با خداوند > عهد بست  كه  در غزوة 

به  شهادت   تا  لذا در غزوة احد چنان  جنگيد  ديگري  كه رخ مى دهد، مردانه  بجنگد؛ 

رسيد و در بدن  وي  بيشتر از هشتاد زخم را يافتند)1(. از اين روى درس كنونى را به 

بيان اهميت وفا به عهد تخصيص مى دهيم. 

تعريف وفا 

وفا در لغت، مصدر َوَفي يفي وفاًء بوده به معناي اكمال عهد و اتمام شرط مى باشد و 

ضد اين كلمه غدر وخيانت است.

و در اصطالح: معناى وفا آن است كه انسان به عهد و وعده هاى خويش التزام نشان داده 

از بد عهدى، خالفكارى و بد قولى خود دارى ورزد. 

باز تاب وفا در نصوص دينى

 �â×ÆàÖ ájßº� ßÁ>ß²�ßbáÃß£á¶=� çÁåC� åbáÃß£á¶>åE�á=ÇàªáÆß?ßÆ�:خداوند متعال به وفا به عهد امر نموده مى فرمايد

]اإلسراء: 34[ 

$/0.�+�-%�)ÏbU=Ç·¶�¹Æh¿¶=�H>Fi?�)-



68

ترجمه: »و به عهد و پيمان خود )كه با خدا يا مردم بسته ايد( وفا كنيد، چرا كه از )شما 

در روز رستاخيز درباره( عهد و پيمان پرسيده مي شود«. 

� ßbá£ßE � ßÁ>ßá�ßÙ= �á=Ç àvà̄¿ßI �ß×ßÆ �áè�b ßÂ> ß¢ �=ßcåC �åä�= �åbáÃß£åE �á=ÇàªáÆß?ßÆ� مى فرمايد:  ديگرى  آيت  در  و 

� ] النحل: 91[  ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßä�=� çÁåC�âØÉå«ß²� á¼ à³áÉß· ß¢�ßä�=� à¼àJá·ß£ ßQ�ábß®ßÆ�> ßÂåbÉå²áÇßI
ترجمه:»و چون با خدا پيمان بستيد، به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاى ]خود را[ 

پس از استوار كردن آنها مشكنيد با اينكه خدا را بر خود ضامن ]و گواه[ قرار داده ايد؛ 

زيرا خدا آن چه را انجام مى دهيد، مى داند«. 

رسول � فرمودند: شش چيز را براي من ضمانت كنيد جنت را براي شما ضمانت ميكنم؛ 

هر گاه سخن زديد راستگو باشيد، هر گاه وعده نموديد به وعدة خود وفا كنيد، امانتها را به 

اهل آن ها تسليم دهيد، عورت )شرمگاه( هاى خويش را از ارتكاب گناه نگهداريد، وچشمان 
خود را از نامحرمان ببنديد، واز اذيت مردم دست نگهداريد.)1(

وفا به عهد چه تأثيراتى در زنده گى ما دارد و اگر عهد خود را بشكنيم، با كدام مشكالتى 

روبه رو خواهيم گرديد؟ نتايج بحث را در كتابچه هاى خود بنويسيد و در پيش روى 

صنف قرائت نماييد. 

انواع وفا

اكتفا  آن  مهم  چندقسم  ذكر  به  اينجا  در  ما  كه  است  زيادى  اقسام  داراى  وفادارى 

مى نماييم: 

1. وفا با خداوند جل جالله: در ميان خداوند و بنده اش عهد بزرگ و مقدسى و جود 

دارد، اين كه فقط او را عبادت نمايد، و هيچ چيز را با او تعالى شريک نسازد، و از عبادت 

�>ßÈ� á¼ à³áÉß¶åC� ábßÃ á¢ß?�áß�ß?�� :شيطان و پيروى راه وروش او اجتناب ورزد. خداوند > مى فرمايد

ã�åFèº�êÆ� ] يس: 60 [  àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� ßÁ> ßìáÉ çn¶=�=Æ àbàFá£ßI� ç×�Áß?�ß½ßaA� å�ßE
ترجمه:»اى فرزندان آدم مگر از شما تعهد نگرفته بودم كه شيطان را مپرستيد؛ زيرا 

Ê¾=�{�Æ�b�?�)-
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وى دشمن آشكار شماست«. 

2. وفا به عهد و پيمان: اسالم به احترام عهد و پيمان و اجراي شروط متفقه توصيه 
)1(� á¼åÃ å{Æàf àm�ßbá¿ å¢� ßÁÇ à»å· ájàá�=� :ميكند، رسول اهللا � مى فرمايد

ترجمه: مسلمانها بر شرطهاي خويش پاي بند هستند. از همين روى بود كه پيامبر � 

در تمام پيمانهايى كه با مخالفين خود مى بست، آن را كامًال مرعى مى داشت، مثًال زمانى 

كه در حديبيه با سران مكه صلح نمود، به تمام شروط صلح پابند ماند، تا آن كه مشركين 

خود خالف ورزى كردند و آن گاه بود كه به فتح مكه اقدام كردند. 

3. وفا به نذر: مسلمان به نذر خود وفادار مى باشد در صورتي كه اين نذر در كار هاى خير 

باشد، و در غير آن و فاداري به آن جواز ندارد. خداوند متعال در وصف بندگان خداوند و 

�â=� ] اإلنسان: 7[ åìßJ ájàº�àÅèf ßm� ßÁ>ß²�>âºáÇßÈ� ßÁÇàª>ßß�ßÆ�åeádç¿¶>åE� ßÁÇàªÇàÈ�:نيكو كاران مى فرمايد

ترجمه:»]همان بندگانى كه[ به نذر خود وفا مى كردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده 

است، مى ترسيدند«.

4. وفا به وعده: مسلمان به وعدة خود و فا نموده و خالف آن، عمل نمى نمايد، چون 

مى داند كه خالف ورزي از وعده، و زيرپا نهادن آن، از خصلتهاي منافقين است چنانچه 

پيامبر � مى فرمايد:
)2(� ßÁ> ß]� ßÀåà�áÕ=�=ßcåCßÆ� ß¬ß· á]ß?� ßb ß¢ßÆ�=ßcåCßÆ� ßHßdß²� ßPçb ßU�=ßcåC� ãP ßØßM� å°åª>ß¿àá�=�àÍßÈA�

ترجمه:»نشانه هاى منافق سه چيز است: هرگاه سخن زند، دروغ مى گويد، و اگر با كسي 

وعده نمايد، خالف ورزي مى كند، و اگر برايش امانتى سپرده شود، خيانت ميكند«.

نمونه هايى از وفاداري صحابه رضي اهللا عنهم 
صحابة پيامبر اكرم � به تمامى وعده هاى خويش وفا دار وپاي بند بودند. هرچند كه 
به قيمت جان شان هم تمام مى شد، و در اينجا به عنوان نمونه، قصه انس بن نضر را ياد 
آور مى شويم : حضرت انس بن نضر از عدم اشتراك در غزوة بدر بسيار ناراحت و غمگين 

Ëe>~�)-
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بود و قسم ياد نمود كه اگر خداوند او را همراه پيامبر� در غزوة ديگرى شركت نصيب 
فرمود، صادقانه جهاد خواهد كرد. وى در غزوة احد به خاطر وفا به اين عهد جنگ بي 
نظيرى كرد تا اين كه جام شهادت نوشيد، و بعد از ختم جنگ، صحابه مالحظه نمودند 
كه در جسد او هشتاد و چند ضربه شمشير و تير وجود دارد وهيچ كس نتوانست او را 

شناسايى نمايد، مگر خواهرش وآنهم با آن عالمت كه در انگشت او بود. 

ارزيابى
1- عبارات درست ذيل را با عالمت)3( و عبارات غلط را با عالمت6 نشاندهي كنيد: 

) ا- مسلمان به عهد خود با مسلمانها و كفار وفادار است) 
ب- از صفات منافقين وفا به عهد است. ) (

ج- عهد شكني خصلت بد است. ) ( 
د- مسلمان به نقض عهد مبادرت نمى ورزد.) ( 

2- وفا به عهد را تعريف نماييد. 
3- يک آيت را بنويسيد كه بر وفا به عهد ترغيب نمايد.

4- اگر كسي بر وفا به عهد حريص باشد وليكن به خاطر عذري نتواند به اين امر پاي 
بند باشد، اين شخص چه حكم دارد؟ 

5- سه عرصه از عرصه هاى وفا به عهد را بيان داريد. 
6- در مورد حرص پيامبر� بر وفا به عهد يک مثال ذكر كنيد. 

شاگردان عزيز! اهميت وفا به عهد را در جامعة خود ما در چهار سطر بنويسند. 
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درس نزدهم

ايثار

تعريف ايثار 
در لغت: لفظ ايثار از ماده ) ا ث ر ( اخذ شده است، كه معناي اختيار و تفضيل را مى رساند،)1( 
ß�åÒ�]يوسف:  å{>ßß��>ç¿ à²�ÁåCßÆ�>ß¿áÉß· ß¢�àä�=� ßµßfßMA�ábß̄ß¶�åä�>ßI�á=Çà¶>ß®� :چنانچه در آيت قرآنى آمده است

 ]91
و  شكيبايي  و  پرهيزگاري  سبب  )به  را  تو  ]تعالى[  او  كه  خدا،  به  ترجمه:»سوگند 

نيكوكارى( بر ما برگزيده و برتري داده است«.
و در اصطالح، ايثار عبارت از ترجيح ديگران بر نفس خود، و يا ترجيح شخصي بر شخصي 

ديگر، و يا چيزى بر چيز ديگر است.

اهميت ايثار 
با وجود نيازمندي هاى خود، حاجت ديگران را بر حاجت خود ترجيح مى دهد،  انسان 
خود را گرسنه و تشنه نگه مى دارد تا آن ها سير و سيراب شوند. چنانچه پيامبر اكرم� 
فرمودند: )ايمان كامل ندارد هيچ يک از شما تا اينكه بپسندد براي برادر مسلمان خود 

آنچه را براي خود مى پسندد. )متفق عليه( 
ايثار، خصلتى از خصلت هاى بزرگ اسالمي است؛ چون در نهاد بعضى انسانها بخل و خود 
بيني جاى مى گيرد، پس اگر دلها از اين رذيلة اخالقي پاك و منزه گردد، چنين انسانى 

تا مقام بلند فرشتگان هم باال مى رود. 
واقعاً خيلى مشكل است كه انسان از خودش كامًال بگذرد و برادر مسلمان خود را بر 

خودش در چيزى ترجيح دهد كه خود بدان نياز شديد دارد. 
با اين وصف، مى بينيم كه اين پديده در وجود مادران و پدران در حق فرزندان آنها به 
خوبى ديده مى شود، چنان كه آنها فرزندان خود را بر خويشتن خويش ترجيح مى دهند. 

بلى اين كار را در ميان والدين مى بينيم كه در حق فرزندان خود ايثار نشان مى دهند.
الگوى ايثارگرى آن است كه ايثار در دايره هاى تنگ باقى نماند و به خود بينى ها و منيتها 
محصور نماند اين ايثارى است كه آن را جز در وجود مؤمنان صادق در كس ديگرى 

$1/�+-%le>ª�ÀE×�Í§·¶=�kÉÈ>¯º�)-
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نمى توانيم ديد، آنانى كه با خدا معامله مى كنند و در پى رضوان او تعالى مى باشند و اجر 
و پاداش را هم از او تعالى مى خواهند. 

بازتاب ايثار در نصوص دينى
 خداوند متعال نمونه اى از ايثار انصار را در حق مهاجرين ثبت نموده و نشان مى دهد 
كه آنها چگونه برادران مهاجر خود را بر بسيارى از چيزهايى كه خود بدان نياز بيشتر 
داشتند، ترجيح مى دادند. وقتي كه خداوند> آنها را با داشتن اين خوى نيک مى ستايد، 
� áÀåº�ßÁ>ß�åáÝ=ßÆ�ße=çb¶=�=ÆàÐçÇßFßI� ßÀÈådç¶=ßÆ� :در حقيقت مسلمانان را به اقتدا به آنها تشويق مى نمايد
� á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢�ßÁÆàfåMáÖàÈßÆ�=ÇàIÆà?�>çå��Í ßQ> ßU�á¼ åÂåeÆàb àq� å��ßÁÆàbåß�� ß×ßÆ�á¼åÃáÉß¶åC�ßf ßQ> ßÂ� áÀßº�ßÁÇèFåà��á¼åÃå·áFß®

5�ßÁÇ� ] الحشر: 9[  àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇàÈ� áÀßºßÆ�Í ßq> ßr ß]�á¼åÃåE� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ
ترجمه: »و كسانى كه قبل از ]مهاجران[ در ]مدينه[ جاى گرفته و ايمان آورده اند، هر كس 
را كه به سوى آنان هجرت كرده اند، دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشان داده شده، در 
دلهايشان حسدى نمى يابند و هر چند خودشان به آن ضرورت ]مبرم[ داشته باشد، آنها را بر 
خودشان مقدم مى دارند و هر كس از خست نفس خود مصون ماند، ايشان كه رستگارانند« 

ايثار در زنده گى پيامبر �
آن  زنده گى  در  مطالعه  بودند.  و خودگذرى  ايثار  از  زيبايى  نمونة  اسالم،  بزرگ  پيامبر 
پيامبر� نشان مى دهد كه تا كدام اندازه ايثارگرى را ترجيح داده است. در روايتى آمده 
است، زنى يک �ÅafE»عباى« پشمين را كه خود بافته و خياطى كرده بود، به نزد پيامبر� 
آورده به آن� هديه داد. زن گفت: اين برده را با دست خود بافته ام و خواستم كه آن را 
به شما هديه كنم، پيامبر � هديه اش را پذيرفت و از وى تشكر نمود، وقتى پيامبر � 
به نزد صحابه بيرون شد آن �ÅafE»عبا« را در بر داشت، وقتى صحابه آن را در بر وى ديدند. 
آن را تحسين نمودند. چندلحظه بعد، يكى از حاضران مجلس در حالى كه از اعجاب به آن 
�ÅafE»عبا« به وجد آمده بود، از پيامبر � خواست كه آن را برايش هديه دهد. پيامبر� 
در حالى كه به آن �ÅafE»عبا« نياز داشت آن را به شخص در خواست كننده بخشيد، 
ديگران آن مرد را سرزنش كردند كه چرا چنين كرد، در حالى كه مى دانست پيامبر � 
�ÅafE»عباى« ديگرى ندارد و درخواست كسى را هم رد نمى كند. مرد سوگند ياد نمود كه 
آن را به خاطر پوشيدن نخواسته بلكه به خاطرى خواسته است تا در روز مرگ كفنش 

باشد، و همان طور شد كه در روز مرگ وى را با آن برده كفن نمودند)1(. 

1- بخارى وابن ماجه
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از شدت  و  بودم  گرسنه  خيلى  روزى  كه  مى كند  روايت   / هريره  ابو  2ـ حضرت 
گرسنگي بر شكم ام سنگ بسته بودم. مى گشتم تا كسى را بيابم كه مرا مهمان كند و 
برايم غذا بدهد. نظرم بر پيامبر � افتاد. وقتى به من نگاه كرد، تبسم نمود و از چهره ام 
دانست كه من در چه وضعى هستم، و به من دستور داد: از پشت سرم بيا وقتى نزديک 
خانه اش شديم، ايشان وارد خانه شدند و بعد به من هم اجازة ورود دادند و من هم داخل 
شدم، در خانه يک كاسه شير را ديد، پرسيد كه اين شير از كجا پيدا شده؟ گفتند فالن 
شخص برايتان هديه آورده. پيامبر � روى به من نموده فرمود: ابا هريرة، گفتم: لبيک 
اى رسول خدا، فرمود: »به نزد اهل صفه برو و آنها را به نزدم بخوان«، )اهل صفه در واقع 
مهمانان اسالم بودند، نه خانواده اى داشتند، نه از مال و دارايى برخوردار بودند، هرگاه 
صدقه اى به پيامبر � مى رسيد آن را بر سر اهل صفه مصرف مى نمود و خود از آن 
استفاده نمى كرد( و اگر برايش هديه اى مى رسيد، باز هم آنها را در هديه شريک مى نمود 
و خودش هم استفاده مى كرد، وقتى برايم چنين دستورى داد، خفه شدم و با خود گفتم 
اين چقدر شير است كه آنرا به اهل صفه هم مى دهد و به من هم مى دهد، در حالى كه 
خيلى اندك است؟! ولى از اطاعت امر خدا و پيامبرش گريزى نداشتم. رفتم و اهل صفه را 
فرا خواندم و همه آمده و در جا هاى خود قرار گرفتند و پيامبر� به من دستور داد: ابا 
هريرÌ، اين كاسه شير را بگير و به مهمانان بنوشان من هم كاسه را گرفتم و به يک، يک 
آنها تقسيم نمودم و هر كدام كه نصيبش را مى نوشيد كاسه را به من دوباره مى داد و اين 
طور كاسه را بر سر تمام مهمانان گردانيدم و همه سير شدند. و در نهايت آن را در دست 
پيامبر � گذاشتم، پس پيامبر� فرمود: حاال صرف من و تو مانديم. آنگاه كاسه را به 
من پيش نموده فرمود: بنوش. من هم نوشيدم و بعد دو باره فرمود: بنوش. تا اندازه اى 
اصرار نمود كه گفتم: سوگند به خدايى كه تو را به حق فرستاده ديگر جايى باقى نمانده 

است. در آخر چيزى كه در كاسه باقى مانده بود آن را خودش نوشيد. 

ايثار در زنده گى صحابة كرام و نسل هاى صدر اسالم 
به  شام  شد،  مهمان   � پيامبر  نزد  به  مردى  كه  مى كند  /روايت  هريره  ابو   .1
 خانه هاى خود كس فرستاد تا غذايى يابند كه به مهمان بياورند. در هيچ يک از خانه هاى 
آنحضرت � خوردنى اى يافت نشد. سپس پيامبر � در ميان حاضران صدا كرد كه 
كدام يک از شما اين مهمان را امشب نگه ميدارد؟ مردى از انصار گفت: من، و مهمان را با 
خود به خانه برد. وقتى به خانه داخل شد، به همسر خود گفت: مهمان رسول اهللا را بايد 
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اكرام كنى. زن گفت: جز غذاى يک بار براى فرزندانم چيز ديگرى نداريم. مرد گفت: خير 
است، غذا را پخته نما، چراغ را روشن كن و فرزندانت را بخوابان. وقتى كه زن غذا را آماده 
نمود و چراغ را روشن كرد و فرزندان خود را خواباند، بعد از آن از جاى خود برخاست. انگار 
مى خواهد كه چيزى را درست كند و چراغ را خاموش نمود و به مرد نشان مى دادند كه گويا 
از غذا مى خورند. در حالى كه دست به كاسه مى بردند، ولى نمى خوردند و گذاشتند تا آن 
كه مهمان غذا را مكمل خورد و سير شد و خود گرسنه خوابيدند، فردا مرد انصارى مهمان 
خود را گرفته به نزد پيامبر � رفتند. وقتى پيامبر � او را ديد، فرمود: »امشب خداوند 
�áÇß¶ßÆ�á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢�ßÁÆàfåMáÖàÈßÆ� از كار تو خيلى خوش شد« و در اثر همان حادثه بود كه آيت

��]سورت الحشر، آيت: 9[ ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇàÈ� áÀßºßÆ�Í ßq> ßr ß]�á¼åÃåE� ßÁ>ß²
ترجمه: »و هر چند در خودشان احتياجى ]مبرم[ باشد، آنها را بر خودشان مقدم مى دارند 

و هر كس از خست نفس خود مصون ماند، ايشان رستگارانند«، نازل گرديد. 
ــد ــد: زمانى كه عبدالرحمن بن عوف مهاجر ش ــک / روايت مى كن ــس بن مال  2ـ ان

ــعد در حالى كه مرد  ــت و س ــعد بن الربيع عقد برادرى بس ــر � در ميان او و س پيامب
ثروتمندى بود، به عبدالرحمن گفت: همة انصار مى دانند كه من از همة آنها مال و دارايى 
ــمت مى كنم، و من دو زن  ــما دو قس ــترى دارم، مال و دارايى ام را در ميان خود و ش بيش
دارم به آنها نگاه كن هركدام شان كه برايت مقبول مى نمود، انتخاب كن و من او را طالق 
مى دهم و بعد از تمام شدن عدتش تو با او ازدواج نما. عبدالرحمن در جواب گفت: خداوند 

 در مال و اهلت بركت اندازد... من مرد تاجر هستم مرا به بازار بلد سازيد«)1(.
 ارزيابى

1- ايثار را تعريف كنيد. 
2- اهميت ايثار را بيان نماييد. 

3- براى اثبات ايثار از قرآن كريم دليل بياوريد. 
4- از زنده گانى صحابة كرام يک نمونة ايثار را بيان نماييد. 

به تفاسير مراجعه نموده، تفسير آيت ذيل را در كتابچه هاى خود نقل نماييد: 
�Í ßq> ßr ß]�á¼åÃåE� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ�á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢�ßÁÆàfåMáÖàÈßÆ��

/34,�6Åe>��Ïe>~�)-



7576 7576

درس بيستم

ورع 

صحابي جليل القدر، حضرت سلمان / فرموده است:»فردا- روز قيامت- قريب ترين 
مردم به خداوند اهل ورع و پرهيزگاران مى باشند". 

ورع قلب انسان را از پليديها پاك كرده، و نفس وى را صاف مى گرداند.. حضرت عائشه 
رضي اهللا عنها گفته است: شما از بهترين عبادت ها )پرهيزگاري( غافل مانده ايد.! درين 

درس مى كوشيم تا در مورد ورع معلومات دقيق به دست آوريم. 
تعريف ورع

ورع درلغت: از ورع يرع ورعاً، گرفته شده است و عبارت است از خود داري از انجام آنچه 
كه مناسب نمى باشد)1(.

در  وقوع  از  ترس  خاطر  به  شبهات  از  اجتناب  از  است  عبارت  ورع  دراصطالح:  و 
محرمات)2(. 
داليل ورع 

� çÀ àÃ à»ß·á£ßÈ�ß×� ãL>ßÃåFßJ ánàº�> ß» àÃß¿áÉßEßÆ�ã ë�ßE�ß½=ßfßá�=� çÁåCßÆ�ã ë�ßE� ß¹ßØßá�=� çÁåC� :پيامبر اكرم� فرموده است
�Îåª� ß¤ß®ßÆ� åL>ßÃàF èn¶=�Îåª� ß¤ß®ßÆ� áÀßºßÆ�åÄ åuáf å¢ßÆ�åÄå¿Èåbå¶�ß?ßá�ßJ ái=� åL>ßÃàF èn¶=�Îß̄çI=� åÀ ß»ßª� ål>ç¿¶=� ßÀåº�ã�åNß²
�Îßå�� çÁåCßÆ�ß×ß?�Îâå�� ǽ å·ßº� ȩ̈ à³å¶� çÁåCßÆ�ß×ß?�åÄÉåª� ß¤ßIáfßÈ� áÁß?� à́ åmÇàÈ�Î ß»åá�=� ß¹áÇ ßU�Îß¢áfßÈ�Î å¢=çf¶> ß²�å½=ßfßá�=
� àb ßjßá�=�ßb ßjßª� áLßb ßjßª�=ßcåC ßÆ�àÄè· à²� àb ßjßá�=� ßXß· ßq� áK ßVß· ßq�=ßcåC�âÍß§ ávàº�åb ßjßá�=�Îåª� çÁåCßÆ�ß×ß?�àÄàºåe>ßß��åç�=

*)3(� àGá·ß̄á¶=� ßÎ åÂßÆ�ß×ß?�àÄè· à²
ترجمه:»بدون شک حالل و حرام هر دو واضح اند و در ميان آن دو، امورى مشتبه قرار دارند؛ 
بسيارى مردم آنها را درك نمى كنند و كسي كه از واقع شدن در شبهات خود را نگهدارد، دين 
 و آبروى خود را حفاظت كرده است، وكسى كه در مشتبهات واقع شود، در حرام افتاده است، 
مانند شبانى كه رمه اش را در اطراف كشتزار مى چراند، چيزى نمى ماند كه رمه اش به 

le>ª�ÀE×�Í§·¶=�kÉÈ>¯º�¼R£º�-
-3,�t�Ê¾>Qf�=�bÉj¶=�L>«Èf£I�.

¼·j�=�/
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كشتزار راه يابد و در آن بچرد؛ آگاه باشيد كه هر پادشاهى را مرزها و چارچوبهايى است 
كه نبايد شكستانده شود ومرزهاى الهى محارم اوست. در بدن انسان قطعه گوشتى است 
كه اگر آن درست شود، همه بدن درست مى شود و اگر آن به فساد گرايد، تمام جسد 

فاسد مى گردد و آن دل است.« 
*$-%�ÄÉå¿á£ßÈ� ß×�>ßº�àÄ à²áfßI�åÐáfßá�=�å½ ßØ áiC� åÀ áj àU� áÀåº� :پيامبر � در جاى ديگرى فرموده است

ترجمه: از كمال مسلمان بودن شخص آن است كه آنچه برايش ارتباط و نفعى ندارد 
آن را ترك كند.

فضيلت ورع
.)2(�� ål>ç¿¶=� ßbßF á¢ß?� áÀ à³ßI�> â¢åeßÆ� áÀ à²� :نبي كريم � فرموده است

ترجمه: پرهيزگارباش، عابدترين مردم ميگردي. 
�åÄåE�>çå��â=eßd ßU�åÄåE� ßl@ßE� ß×�>ßº� ß¥ßbßÈ�ÎçJ ßU�ß�å̄çJà�=� ßÀåº� ßÁÇ à³ßÈ�Áß?� àbFß£¶=� à̈ à·FßÈ� ß×��:و فرموده است

.)3(� ãl@ßE
ترجمه: )بنده نمى تواند كه به درجة متقيان برسد، جز آن وقت كه چيزى را كه اشكالى 

در آن وجود ندارد، بخاطر چيزى كه اشكال آفرين است، رها نمايد(. 
از حسن پرسيده شد: در مورد ورع چه مى گويي؟ فرمود: ورع در رأس همة امور قرار دارد. 

انواع ورع
1. ورع واجب: عبارت است از پرهيز نمودن از كارهاي حرام و عمل بر واجبات. 

2. ورع مستحب: عبارت از پرهيز كردن از مكروهات وعمل به مستحبات است، وشامل 
پرهيز از شبهات نيز مى شود.

3. ورع افضل: عبارت از خود داري از بسياري امور مباح وقناعت كردن بر اقل ضروريات 
است و اين صفت پيامبران و صديقين و شهدا و صالحين است. چنانچه نبي اكرم � 
� ç¼àM �(> ßÃß· à² åÛ�>ßÃß£ßªeß@ßª �(Ê åm=ßfåª �Îß· ß¢�âÍ ßìå®> ßi�ßÌf»çJ¶= � ßb åQß@ßª �Êå·Âß? � ß�åC � àGå·ß̄¾ßßÙ�Êë¾åC� مى فرمايد 

دانة  و  مي گردم  بر  خود  خانوادة  نزد  »من  ترجمه:   $0%�> ßÃßÉå̄¶à@ßª �âÍß®ßb ßq� ßÁÇ à³ßI �Áß? �Î ßn]ß?

$./-3%�ËdºfI�)-
ÄQ>º�ÀE=�À¿i�).
Ïdº�¶=�À¿i�)/
Ëe>~�XÉVq�)0
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خرمايى را روى بستر خود مييابم، او را مى گيرم كه بخورم، بعداً ميترسم كه صدقه باشد 
پس آن را دور مى اندازم( 

معيارهاي ورع
براى آنكه كار بنده منجر به ورع فاسد و غير شرعي نگردد و به افراط گرايي ناپسند و 

يا به تفريط ممنوع منتهى نشود، بايد معيارهاى ورع را در نظر داشت:
1. ورع مربوط به انجام فعل واجب، ترك كار حرام، انجام فعل مستحب و ترك كار مكروه 
مى باشد. اما ورع )پرهيزگاري( از مباح محض كه در آن هيچ شک وشبه اى وجود ندارد، 
بر پرهيز  را محدود  اشتباه نموده آن  اندكه در ورع  از مردم  الزم نيست. ولى شمارى 
از محرمات ميدانند، نه انجام واجبات. اين مردم از دروغ گفتن، خوردن مال مشكوك 
انجام آن  را ترك مى كنند كه  آنها كارهايى  اين حال  با  اما  ومانندآن پرهيز مى كنند، 
واجب است، مانند صلة رحم، حقوق همسايه، آموختن علم، امر به معروف ونهي ازمنكر 
بزرگ  بدعتهاي  در  را  اوقات صاحب خود  ورع گاهي  اين  و  وغيره.  راه خدا  در  وجهاد 
مى اندازد، كه درواقع ورع خوارج، معتزله وبرخي ديگر از فرقه هاى گمراه از اين قبيل بود، 
كه به گمان خود از ظلم وآنچه كه ظلم مى پنداشتند پرهيز كردند، ولي بخاطر اين كار 
واجبات بس عظيمي را ترك نمودند مثل: نمازجمعه، جماعت، اداي فريضه حج وغيره.

2. اين كه ورع مبني برعلم شرعي باشد؛ زيرا ورعي كه مصدرآن جهل و يا احتياط فاسد 
باشد بسا اوقات به فساد بزرگتر منجرمي گردد. پرهيز و اجتناب بعضيها از محرمات 
بنا بر دليل شرعي نبوده، بلكه براساس اينكه از آن چيز متنفر اند و با خواست آنان 
سازگارنيست، پرهيز مى كنند و از همين جهت در نزد آنان حدس وگمانهاي كاذب به 
وجود مى آيد و در نتيجه در پرهيزگاري فاسد واقع مى شوند وخود گمان مى كنند كه 

كارنيک انجام مى دهند!
3. بايد دربين مفاسد ومصالح موازنه وجود داشته باشد، آنچه كه مصلحت در آن غالب باشد 
پس ورع در آن اين است كه آن فعل انجام گردد، واگر فساد برآن غلبه يابد، ورع آن است 
كه، آن فعل ترك گردد. ورع سبب مى شود تا بعضي مردم برخي امور را نظر به جنبة فسادآن 
ترك نمايند وبه جنبة مصلحتي كه بر جنبه فساد آن غالب است، نظرننمايند ويا برعكس آن 

بعض كار ها را نظربه جنبة مصلحت آن بدون توجه به جنبه فساد آن انجام ميدهند.
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مواردى كه در آن ورع ضرورى است
مواردى كه بايد در آن ورع صورت گيرد، زياد است وما در اين جا به نكات وموارد مهم 

آن اشاره مى نماييم: 
ا - ورع باطن: انجام ندادن كارى جز به خاطر خداوند پاك و تطهير قلب از ريا.

ب - ورع در طعام وشراب: اين چيز از بزرگترين انواع ورع است و اين كار با تفكر به 
حالل ودوري از حرام وآنچه كه در آن شبهه وجود دارد، انجام مى گيرد.

ج ورع درسخن وكالم: از جهت سختي آن برخي از سلف صالح ميگويند: ورع در 
سخن گفتن، مشكل تر از بدست آوردن طال و نقره است.

دـ ورع در امور مشكوك: مراد از امور مشكوك، اموري است كه در بين حالل وحرام 
قراردارند براى بسيارى مردم اشتباه ايجاد مى شود كه آيا اين كار حالل است ويا حرام؟ 

هـ در خريد وفروش: مثال آن پرهيز ازمخفي كردن عيب مال حين فروش آن است، 
پس ورع آن است كه عيب مال بيان گردد گرچه در اثر اين بيان قيمت مال پايين آيد، 
و مثال ديگر ورع در خريد و فروش اين است كه فروشنده پولهاي ناسالم در بين پولهاي 

سالم مخفي نگرديده و داده نشود. 
وـ ورع در فتوي: اين نوع ورع به اين طريق صورت مى گيرد كه بدون علم و دقت و 

اطمينان در امور شرعى فتوي داده نشود.

ارزيابى
1 - ورع را درلغت واصطالح باذكر دليل بيان نماييد.

2- براى اثبات ورع از قر آن وسنت دليل بياوريد.
3- فضيلت ورع را چگونه وبا كدام دليل ثابت مى توان نمود؟ 

4- در ورع چه معيارهايى وجود دارد؟ آن را روشن سازيد. 
5- انواع ورع را بيان نماييد.

6ـ در كدام زمينه ها ورع امر الزمى است؟ 

مقاله اى بنويسيد كه از يک صفحه كمتر نباشد و در آن پيرامون زمينه هاى ورع و فوايد 
ورع بحث نماييد. 
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درس بيست و يكم

استفاده از وقت 

اسالم برضرورت استفاده از وقت، و بكاربردن آن در آنچه كه سودمند است، تأكيد كرده 
و برانسان حرام گردانيده كه وقت خود را بدون فايده هدر بدهد، زيرا انسان در روز 

قيامت از وقت خود كه در كدام راه صرف نموده است، پرسيده مى شود.
خواهيم  بررسي  را  مسلمان  زنده گى  در  وقت  اهميت  مختلف  جوانب  درس  اين  در 

نمود.

اول: اهميت وقت 
وقت، از نعمت هاى بزرگ خداوند است، كه بربنده گان خود منت گذاشته است. به نحوي 
��=âeÇ à³ àm�ßa=ßeß?�áÆß?�ßfç²çdßÈ�Áß?�ßa=ßeß?� áÀßë��âÍß«á· å]�ße> ßÃç¿¶=ßÆ� ß̧ áÉç·¶=� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶=�ßÇ àÂßÆ� :كه فرموده است

]الفرقان: 62[ 

ترجمه: )و اوست آن كه شب وروز را جانشين يک ديگر ساخت؛ براي كسي كه مى خواهد 
پند بگيرد يا مى خواهد شكرگزار شود(.

 .)1(� à©=ßfß«á¶=ßÆ�àÍ çV ër¶=� ål>ç¿¶=� ßÀåº�ã�åNß²�> ß»åÃÉåª� ãÁÇàFá§ßº� åÁ>ßJ ß»á£å¾�:رسول اهللا � فرموده است
ترجمه:دو نعمت اند كه مردم ارزش آنها را ندانسته و در آنها زيان مى بينند: صحت و 

فراغت. 
�6 æ¹> ßr å]� å¤ßEáeß?� áÀ ß¢� ß¹ß@ ájàÈ�ÎçJ ßU�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ� æbáF ß¢�>ßºßbß®� à¹ÆàhßI�×�:و در جاى ديگر فرموده است
� áÀ ß¢ßÆ�àÄß̄ ß«á¾ß?� ß¼ÉåªßÆ�àÄßF ßjßJá²=� ßÀáÈß?� áÀåº�åÄå¶>ßº� áÀ ß¢ßÆ�àÅØáEß?�> ß»Éåª�åÄåE>ßF ßm� áÀ ß¢ßÆ�(àÅ>ß¿áªß?�> ß»Éåª�åÅ àf á» à¢� áÀ ß¢

 )2(.�åÄÉåª� ß̧ å» ß¢�=ßc>ßº�åÄ»å·¢
ترجمه: »در روز قيامت، تا لحظه اي بنده گام برداشته نمى تواند تا آن كه، از عمرش 
پرسيده شود كه آن را در كدام راه به سر برده و از جواني اش كه آن را در كدام راه 

Ëe>^F¶=�)-
ÏdºfI�).



7980 7980

صرف كرده و از مالش كه آن را از كدام راه بدست آورده و به كدام راه مصرف نموده و 
از علمش كه با آن چه عمل كرده است«. 

� å¹> ß»¢ßÙ= � ßÀåº �=Æ àd à]� مى فرمايد:   � اهللا  رسول  كه:  كرده  روايت  عائشه2  حضرت 
*$1%� ç̧ ß®�ÁåCßÆ�> ßÃàºßÆaß?�å�=� ß�åC� å¹> ß»¢ßÙ=� çG ßUß?� çÁåCßÆ�(=Çè·ßß��ÎçJ ßU� ȩ̀ ßß�� ß×�ß�=� çÁåDßª�( ßÁÇ à̄É åìàI>ßº

 ترجمه: »به اندازة توان خود كار كنيد. بدرستي كه خداوند خسته نمى شود تا آن كه 
شما خسته شويد، و محبوب ترين عمل در نزد خداوند با دوام ترين آن است، اگر چه 

اندك باشد.
به خاطر اهميت بزرگى كه وقت وزمان در زنده گى انسان دارد، خداوند متعال به زمان 
آن دچار  از  استفادة درست  در  مردم  بسيارى  كه  است  فرموده  و  نموده  ياد،  سوگند 
اشتباه وزيان مى باشند به جز آنانى كه وقت خويش را به طور درست به كار مى گيرند و 
از آن در راه خير وصالح خود و جامعه استفاده مى نمايند. چنانچه او تعالى مى فرمايد: 
�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ � åL>ßå�> çr¶= �=Çà· å» ß¢ßÆ �=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= � ç×åC �� �æf áj à] �Êå«ß¶ � ßÁ> ßjá¾åáÙ= � çÁåC ��åf árß£á¶=ßÆ�

�å� ]سورت العصر آيت 1- 3[ çr¶>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ� ë°ßá�>åE
ترجمه:»سوگند به عصر، قطعا انسان همواره در زيان است، جز آنانى كه ايمان آورده و 

عمل نيكو انجام داده اند و همديگر خويش را به حق و صبر توصيه كرده اند«
اند كه  اين را فهميده  اين سوگند به زمان،  از  از علما و دانشمندان اسالمى  بسيارى 
خداوند تعالى به اهميت وقت وزمان قايل است و در حقيقت نصيب انسان از زندگى 

همانا استفادة درست از وقت است، وبايد آن را در راه درست آن به مصرف برساند. 
انسان مؤمن، بيشتر از هر كسى در اين دنيا به ارزش وقت پى مى برد؛ زيرا او همين كه 
صبحگاهان از خواب بيدار مى شود، مى داند كه وقت نماز فجر است و هنگامى كه نماز 
فجر را به جاى آورد، مى داند كه بعد از چند ساعت وقت نماز ظهر فرا خواهد رسيد، 
وزمانى كه از نماز ظهر فارغ گرديد براى اداى نماز عصر خود را آماده مى سازد، و چون 
اين نتيجه مى رسد كه شب فرا  به  ادا مى نمايد و  خورشيد غروب كرد نماز مغرب را 
رسيد و چون نماز عشا ) خفتن( به پايان رسيد، مى داند كه از اين به بعد واجبات و 

مسؤوليتهاى ديگرى دارد كه بايد به انجام برساند. 

Ëe>~�)-



8182 8182

چگونه از وقت خود استفاده نماييم؟
مسلمان به اهميت وقت خود آگاه است، زيرا وقت زود گذر مى باشد. پس هراندازه كه 
عمر انسان طوالني شود، بازهم كوتاه است وآنچه كه ازآن گذشت، ديگر بازنمي گردد 
وعوض هم ندارد. حسن بصري رحمه اهللا گفته است: »هر روزي كه درآن صبح مى دمد، 
ندا مى كند: اي ابن آدم من مخلوق جديد هستم، وبر كار تو شاهد هستم، پس از من 

استفاده كن، بدرستي زماني كه سپري شدم تا روز قيامت ديگر برنمي گردم«. 
وزماني كه از وقت خود در برابر خداوند مسؤول مى باشيم، پس برماست كه:

1- از سستي و تنبلى در تمام حاالت واوقات اجتناب نماييم.
2- اوقات فراغت خود را در كارهاي خير و حق به مصرف برسانيم نه در امور شر و باطل.

3- اوقات خود را منظم نماييم، و آن را جز براي كارهاى نيک ما نند عبادت كردن، 
مطالعه، تحقيقات علمى، كار، سپورت، اداى مسؤوليتهاى فردى و اجتماعى و غيره در 

كارهاى بيهوده و نادرست مصرف ننماييم. 
4 - كار را در وقت آن انجام بدهيم وكار امروز را به فردا نيفگنيم.

5 - ارزش وقت خود و وقت ديگران را بدانيم. 
و  او  به  آن  فايدة  كه  كارهايى  در  را  خود  فراغت  اوقات  تا  مى كند  تالش  مسلمان 
مطالعة  يا  ورزش،  يا  كريم،  قرآن  قرائت  مثل  نمايد،  صرف  مى گردد،  باز  جامعه 
 كتاب هاى علمي وساير كار هاى خير، حصول رزق حالل از طريق كسب و كار حالل 
و...، پس برماست تا وقت را غنيمت شماريم تا باشد به مسلمانان قرنهاي اول اقتدا كرده 
باشيم كه اوقات خود را در هرچه كه بدين ودنياي شان مفيد بود، غنيمت شمرده از 

آن استفادة اعظمى مى نمودند. 

سخنان دانشمندان و صالحين درمورد استفاده درست از وقت 
ـ مسؤوليت هاى ما از اوقات مان بيشتر است؛ پس وقت خود را بى فايده مصرف نكنيد. 
ـ زمان در مورد ما بى طرف نيست؛ يا دوست صميمى ما مى باشد، ويا دشمن سر سخت. 

ـ وقت مانند شمشير است؛ اگر قطعش نكردى، ترا قطع خواهد كرد. 
ـ خداوند اعمالى را در روز بر بنده الزم گردانيده است كه آن را جز در روز نمى پذيرد، 

و اعمالى در شب بر او الزم ساخته كه آن را جز در شب نمى پذيرد. 
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ارزيابى 
1. حديثى را بنويسيد كه در آن رسول اهللا � بر غنيمت شمردن وقت تاكيد فرموده اند.

2. دوخصوصيت از خصوصيت هاى وقت را بيان نماييد.
3. عبارت ذيل را تشريح كنيد: )هر انسان از وقت خود مسؤوليت دارد كه در آن چه 

كارى انجام داده است(.
4. عبارت هاى ذيل را در كتابچه خود نقل كنيد و بعداً عالمت )3( را درمقابل عبارت 

صحيح و عالمت )x( را در مقابل عبارت غيرصحيح بگذاريد:
1. مسلمان، اوقات خود را غنيمت مى شمارد، پس عمل خيرانجام ميدهد.

2. خداوند به انسان مشرك ويا گناه كار براي باردوم فرصت ميدهد و او را به دنيا باز 
مى گرداند تا كار نيک انجام بدهد. 

3. براي مسلمان مناسب نيست تا عمل امروز را به فردا به تاخير بيندازد.
4. مسلمان كوشش مى كند تا وقت خود را در كارهاي جدي ومهم مصرف نمايد، پس 

براي وي وقت اضافه براي تفريح مشروع وجود ندارد. 
برايش  كه  نمايد  اموري سپري  در  را  فارغ خود  وقت  تا  مسلمان كوشش مى كند   .5

منفعت داشته باشد. 

با مشخص  هفتگي  اوقات  تقسيم  در  را  تان  مرة  روز  و سرگرمي هاى  كارهاي خانگي 
نمودن ساعات آن بنويسيد. مثال.

ارزيابيكارهامالقاتورزشمطالعهعباداتروز

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه
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درس بيست و دوم

نگهدارى زبان

نگهدارى زبان چيست؟
مقصد از نگهدارى زبان آن است كه انسان بغير از خير، سخن نزند واز سخن زشت، 

غيبت، سخن چيني، فحش ومانندآن اجتناب ورزد.
اهميت نگهدارى زبان

انسان، از هرآنچه كه از زبانش بيرون مى آيد، مسؤول است، بطوري كه خداوند آنرا بر 
ãbÉåJ� ]ق: 18[ ß¢� ãGÉå®ße�åÄáÈßbß¶� ç×åC� æ¹áÇß®�Àåº� à å«á·ßÈ�>ßº� :اوحساب مى كند، اهللا تعالي مى فرمايد

ترجمه:»انسان هيچ سخني را بر زبان نمى راند، مگر اين كه فرشته اي، مراقب و آماده 
)براي دريافت و نگارش( آن است«.  

� å°çI=� à¹Ç à̄ßI� åÁ> ßjë·å¶� àfë« ß³àI�àÅßÐ> ßvá¢ß?� çÁåDßª�ß½ßaA� àÀáE=� ßXßF áqß?�=ßcåC � :و رسول اهللا � فرموده است
.)1(�>ß¿ áR ßQßÇ á¢=� ßK áR ßQßÇ á¢=� áÁß?ßÆ�>ß¿ á»ß̄ßJ ái=� ßKá»ß̄ßJ ái=� áÁåC� ß́ ç¾åDßª�>ß¿Éåª�ßç�=

ترجمه:»زماني كه انسان روز خود را آغاز مى نمايد، تمام اعضاي بدن او در برابر زبان 
او فروتني نموده ومي گويند: در حق ما ازخدا بترس اگر تو درست رفتار كردى، ما نيز 

رفتار درست مى داشته باشيم واگر تو كج شدي، ما نيز كج مى شويم(.
� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�àÄàFá·ß®� à¼Éå̄ßJ ájßÈ� ß×ßÆ�àÄàFá·ß®� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�æbáF ß¢� àÁ>ß�åC� à¼Éå̄ßJ ájßÈ� ß×�� :و فرموده است

*$.%�àÄà¾> ßjå¶
ترجمه: )ايمان بنده مستقيم نمى شود تا اينكه قلبش مستقيم شود، وقلب او مستقيم 

نمى شود تا اينكه زبانش مستقيم شود(. 
حضرت عبداهللا بن مسعود ميفرمايد: سوگند به آن ذاتى كه هيچ معبود برحقي غير از 

او نيست؛ هيچ چيزي در روي زمين مانند زبان به نگهداشت ضرورت ندارد.

ËdºfI�)-
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قواعد سخن گفتن 
كسي كه بخواهد از بدي هاى زبان در امان باشد، بايد امور ذيل را در نظر بگيرد: 

1. سخن نزند مگراينكه براي خودش ويا ديگران فايده اى داشته باشد، ويا از خود واز 
ديگران دفع ضرري نمايد.

2. براي سخن گفتن وقت مناسب را انتخاب كند، وچنانچه گفته شده است: "هر سخن 
جايى وهر نكته مكانى دارد". 

3. كالم خود را به اندازة كه هدف ومقصود را برساند مختصر سازد، وكسي كه سخنش 
سودي را جلب ويا ضرري را دفع نكرد، درسخن وي خيرى نيست. 

4. در توصيف مبالغه ودر بدگويي اسراف نكند؛ زيرا مبالغه در مدح نوعى از تملق ورياء 
است، واسراف در بدگويي نوعى از انتقام جويي. مؤمن در نزد خداوند> بهتراز آن است 
كه به اين گونه صفات متصف باشد؛ زيرا زياده روي در مدح، سبب مى گردد تا شخص 

از افترا ودروغ استفاده كند.
5. اينكه مردم را به آنچه كه رضايت خداوند نيست، راضي نكند، رسول اهللا � فرموده 
� ål>ç¿¶=�> ßuåe� ßkß»ßJá¶=� áÀßºßÆ� ål>ç¿¶=�ßÍß¾áÖàº�àç�=�àÅ>ß«ß²� ål>ç¿¶=� å� ß̂ ßjåE�åç�=�> ßuåe� ßkß»ßJá¶=� áÀßº� :است

.)1(� ål>ç¿¶=� ß�åC�àç�=�àÄß·ß²ßÆ�åç�=� å� ß̂ ßjåE
ترجمه:»كسي كه رضايت خداوند را در نافرمانى مردم جستجو مى كند خدا او را كفايت 
مى كند، وكسي كه رضايت مردم را در نافرماني خداوند جستجو مى كند، خداوند او را 

به مردم وا گذار مى كند«.
6. اينكه بطور مطلق وعده اي ندهد كه بر ايفاي آن قادرنباشد، ويا وعده اي ندهد كه 
� ß×�>ßº� ßÁÇà¶Ç à̄ßI�ßå��=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� تطبيق كرده نمى تواند چنانچه خداوند ميفرمايد

�� ] الصف: 2ـ 3 [ ßÁÇà·ß£á«ßI� ß×�>ßº�=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?�åç�=�ßb¿ å¢�>âJá̄ ßº�ßà�ß²�	� ßÁÇà·ß£á«ßI
ترجمه: اى مؤمنان چرا مى گويد آنچه نمى كنيد؟! بزرگ است از روى خشم نزد اهللا> 

آنكه بگوئيد چيزى را كه نمى كنيد.  
7. انسان زبان خود را دايم به ذكراهللا مشغول سازد واز زبانش جزسخن خوب چيزي 
�åá�ß§åE�ß½ßØ ß³¶=�=ÆàfåN á³àI�×� :بيرون نشود. روايت شده است كه نبي كريم � فرموده است

Ëdº�¶=�Å=Æe�-
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��>£I�å�=� ßÀåº� ål>ç¿¶=� ßbß£áE?� çÁCÆ��� åGá·ß̄·å¶�ãÌßÇ ájß®� ß�>ß£ßI�å�=�åfá²åc�åá�ß§åE�å½ßØ ß³¶=�ßÌßfáNß²� çÁDßª�7�å�=�åfá²åc
*$1%�Ê åi>ß̄¶=� àGá·ß̄¶=

ترجمه:»بغير از ذكر خداوند سخن زياد نزنيد؛ زيرا سخن زياد بغير از ياد خدا، انسان را 
سنگ دل مى سازد، و بدرستي كه دور ترين مردم از خداوند، سنگدل ترين آنان است(. 

8. گوش دادن به سخن ديگران و خود دارى از قطع كردن سخن آنها، جز در صورتى 
كه در آن سخن منَكر و بدى وجود داشته باشد. 

9. خود دارى از پرسش در مورد چيزهايى كه ضرر مى رساند وفايده ندارد. 
10. در اثناى سخن گفتن تمام مخاطبين را در نظر گرفتن، و اجتناب از اين كه صرف 

به يک سو و يا به تعدادى معين متوجه باشد. 
11. به آهستگى صحبت كردن و خود دارى از سرعت در سخن گفتن. 

12. با هر كسى يا گروهى طورى صحبت نمايد كه مناسب حال و سوية او باشد.
بلكه كسى كه غيبت  با غيبت كننده گان شريک نشود،  و  به غيبت گوش ندهد   .13

مى كند، او را به صواب بياورد و به يادش بياورد كه در غيبت قرار دارد. 
14. از تكرار و گفتن هر چيزى كه مى شنود، خود دارى نمايد؛ زيرا هر سخنى را كه 

مى شنويم، قابل آن نيست كه آن را به ديگران نيز بيان داريم. 
15. در جاى گريه، خنده نكند و در جاى خنده نگريد و در وقت حزن و اندوه، خوشى 

نشان ندهد و دروقت خوشى، حزن وغم نشان ندهد. 
فضيلت حفظ زبان

� ß¼å· ßi� áÀßº� :از نبي كريم � سوال شد: كدام مسلمان افضل است؟ آن� فرمودند
.)2(�åÅ åbßÈßÆ�åÄå¾> ßjå¶� áÀåº� ßÁÇ à»å· ájàá�=

ترجمه:)كسي كه مسلمانان ازدست وزبانش در امان باشند(.
عقبه بن عامر گفت: يا رسول اهللا، نجات چيست؟ آنحضرت � فرمود: ) زبان خود را حفظ 

كن، وخويشتن را در امورخانه خود مصروف بدار , و برخطاهاي خود گريه كن()3(. 

Ëdº�¶=�Å=Æe�)-
ÄÉ·¢�°«Jº�).

ËdºfI�)/
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 .)1( � áK à» árßÉå¶�áÆß?�=âá� ß]� á̧ à̄ßÉá·ßª�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� ßÁ>ß²� áÀßº��:پيامبر� فرموده است
ترجمه:»كسي كه به خدا وروز آخرت ايمان دارد پس سخن خير بگويد و يا خاموش باشد(.

فتنه ها و بيمارى هاى زبان
مسلمان بايد زبان خود را از چيز هاى ذيل نگهدارد: 

1ـ از سخن گفتن در مورد چيزى كه به او ارتباط ندارد. 
2ـ سخن گفتن در چيزهاى كه گناه باشد. 

3ـ بد سخنى و كالم زشت. 
4ـ لعنت گفتن. 

5ـ فحش گفتن و دشنام دادن. 
6ـ تمسخر واستهزا به ديگران. 

7ـ مردم را با لقب هاى زشت ياد كردن. 
8ـ افشاى اسرار مردم. 

9ـ دروغ گفتن، هر چند مزاح باشد. 
10ـ غيبت وبهتان. 

11ـ سوگندخوردن بيجا وبى مورد. 
12ـ چيزى را به خود نسبت دادن كه داده نشده و يا صفتى كه از آن برخوردار نيست. 

13ـ تحقير كردن مردم. 
14ـ قسم خوردن بيجا در خريد وفروش. 

15ـ كفران نعمت و خود ستايى. 

پيرامون نگهداشتن زبان از بديها با تمسک به آيات متبركه و احاديث نبوى� يک 
مقاله بنويسيد. 

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
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درس بيست و سوم

كتمان اسرار

از انس/ روايت است كه گفت: روزى رسول اهللا � نزدم آمدند ومن با اطفال بازي 

مى كردم، برما سالم نمود و مرا براي كاري فرستادند و من ديرتر نزد مادرم رسيدم؛ 

كار خويش  براي  مرا   � اهللا  رسول  كردي؟گفتم:  دير  چرا  گفت:  مادرم  آمدم  چون 

فرستادند.گفت: كار شان چه بود؟ گفتم: آن پنهان است.گفت: هيچكس را از راز رسول 

اهللا� باخبر مساز!)1(.

كتمان چيست؟

كتمان درلغت: از فعل كتم يكتم كتماناً گرفته شده كه بر پوشانيدن و مخفى كردن 

داللت مى كند)2(.  

كتمان در اصطالح: عبارت از حفظ اسرار ومخفي كردن امور خاصي است كه الزم نيست 

مردم آنها را بدانند.

انواع كتمان

كتمان بر دو نوع است: )1(كتمان پسنديده. )2( كتمان ناپسند.

كتمان پسنديده: جزئى از امانت و نوعى از وفا و نشانه اى وقار است.

نمونه هايى از كتمان پسنديده

1- كتمان ِسر: مسلمان اسرار را حفظ مى كند چه اين اسرار مخصوص به خودش باشد 

¼·jº�)-
*$-15+1%�Í§·¶=�kÉÈ>¯º�).
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ويا مربوط به شخص ديگر؛ كه بر او اطمينان نموده است، زماني كه مسلمان اسرار را 

حفظ نمود وجدان او مطمئن و راحت مى گردد و از هيچ چيزي خوف ندارد. و محافظت 

مسلمان بر كتمان رازها، دليل بر امانت داري او مى باشد، بطور ي كه سبب مى گردد تا 

مردم به او اعتماد نموده وبراو باور داشته باشند؛ اما زماني كه از جملة كساني باشد كه 

اسرار را فاش مى كنند، مردم از وي متنفر شده بر او اعتماد نمى كنند. نبي كريم� 

*$1%�ãÍß¾>ßºß?� ßÊåÃßª� ßKß«ßJá¶>ßª�>âNÈ åb ßU� à̧ àQçf¶=� ßPçb ßU�=ßcåC�� :فرموده است

ترجمه: )هرگاه شخص، مصروف سخن زدن باشد و به چهار سوى خود نگاه كند؛ سخن 

او امانت است، يعنى او نمى خواهد ديگران بر سخنش مطلع شوند.( و رسول اهللا� 

هرگاه قصد انجام غزوه اى را مى نمودند، وقت و مكان جنگ را به هيچ كس نمى گفت 

تا اينكه لشكر مجهز گرديده و آمادة جنگ مى گرديد.

2- كتمان نيازها: هرگاه مسلمانى بخواهد عملي را به بهترين وجه انجام دهد، الزم 

است كه آن را تا زماني كه اجرا ميكند، مخفي داشته باشد، و به كسي كه مواجه مى شود 

است:  فرموده  توصيه  سر  كتمان  به  احتياجات  انجام  در  كريم�  نبي  و  نكند.  نقل 

*$2%�ãaÇ àjáß��æÍ ß»á£å¾�Ëåc� ç̧ à²� çÁåDßª�( åÁ> ß»áJ å³á¶>åE� á¼ à³ åRåÑ=ßÇ ßU� å\>ßá�åC�Îß· ß¢�=Çà¿Éå£ßJ ái=�
ترجمه:»بخاطر برآورده ساختن احتياجات خود از كتمان كمک بگيريد، زيرا هر صاحب 

نعمتي مورد حسد قرار مى گيرد«.

3- كتمان اسرار فاميل: آنچه كه در خانه واقع مى شود، از جملة اسرار است كه بر 

انسان واجب است آنرا مخفي داشته و براي ديگران افشا ننمايد؛ وبا مردم در مورد آنچه 

كه در خانه اش مى گذرد، قصه نكند، و همچنين بر او الزم است روابط زناشويى خود را 

كتمان كند، و آن چه را كه در بين زن و شوهر واقع مى شود، افشا نسازد. 

ËdºfI�)-
Ê¯ÃÉEÆ�Ê¾=�{�).
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�Î åvá«àÈ� ß̧ àQçf¶=�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ�âÍß¶åhá¿ßº�åç�=�ßbá¿ å¢� ål>ç¿¶=�ëf ßmß?� áÀåº� çÁåC�� :نبي كريم � فرموده است

*)1(�> ßÂçf åi�àf àná¿ßÈ� ç¼àM�åÄáÉß¶åC�Î åvá«àIßÆ�åÄåIß?ßfáº=� ß�åC
ترجمه: »بدترين منزلت را درنزد خداوند در روز قيامت شخصي دارد كه با زنش پيش 

مى شود وزنش با او پيش ميشود بعداً ِسر همسر خود را فاش ميكند«. 

4- كتمان اسرار ناموس مسلمانان: مسلمان بر عليه ناموس ديگر مسلمانان سخني 

نمى گويد كه سبب اذيت وآزار شان شود، بلكه آبرو و نواميس آنان را حفظ مى كند، 

وچشمان خود را از محارم آنها مى بندد، اهللا پاك كسي را كه هتک ناموس مسلمانان 

� ßÀÈ ådç¶=� çÁåC� :را مى كند، به عذاب درد ناك در دنيا و آخرت وعيد داده فرموده است

� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ�åÌßf å] áÛ=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å�� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� á¼àß��=Çà¿ßºA� ßÀÈ ådç¶=� å��àÍ ßn åU>ß«á¶=� ß¤É ånßI�Áß?� ßÁÇèFåà�
��] النور19[  ßÁÇ à»ß·á£ßI� ß×� á¼àJ¾ß? ßÆ

ترجمه:»بي گمان كساني كه دوست مي دارند گناهان بزرگي ) همچون زنا ( در ميان 

مؤمنان پخش گردد، ايشان در دنيا و آخرت، شكنجه و عذاب دردناكي دارند. خداوند 

مي داند )عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء را ( و شما نمي دانيد ) ابعاد مختلف 

پخش گناهان و پليدي ها را(.

پيغمبر� مى فرمايد: �... Ìf]×=�Æ�>É¾b¶=�Îª��=�Å�i�â>¿ºÖº��i�Àº�Æ�. ترجمه: كسى 

كه عيب مسلمان را بپوشاند، خداوند> در دنيا و آخرت عيوب وى را مى پوشاند. و در 

�(�»·j�=�L=eÇ¢�=Ç£FJI�×��ÄF·®�ÀºÖÈ���Æ�Ä¾>j·E�ÀºA�Àº�>È � :جاى ديگر مى فرمايد

.�Åe=a�f¯¢���Ç¶�Æ��=�ÄVvª�(�»·j�=�¤FJI�Àº�Á>ª
اى كسانى كه بر زبان ايمان آورده و قلب هاى تان مؤمن نشده! راز هاى پنهانى مسلمانان را 

جستجو نكنيد. پس به دوستى كسى كه عورات مسلمين را جستجو مى كند خداوند> 

او را رسوا مى سازد، گر چه در بين خانة خود باشد.

¼·jº�)-



8990 8990

كتمان ناپسند بر سه نوع است 

همان گونه كه كتمان، امر مطلوب و درست است؛ مواردى هم است كه براي مسلمان 

جواز ندارد آنرا مخفي نمايد بلكه بر او الزم است آنچه را كه ميداند بگويد و درغير آن 

صورت مرتكب گناه مى گردد وآن قرار ذيل است:

أ - كتمان شهادت: براي هيچ مسلمانى جواز ندارد كتمان شهادت كند، بلكه بر او الزم است 

شهادت را آن طورى كه ديده است، ادا نمايد. اهللا تعالي به عدم كتمان شهادت امر كرده 

 � ã¼Éå· ß¢� ßÁÇà· ß»á£ßI�>ßå��àä�=ßÆ�àÄàFá·ß®� ã¼åMA�àÄç¾åDßª�> ßÃ á»àJ á³ßÈ�ÀßºßÆ�ßÌßa> ßÃ çn¶=�á=Ç à»àJ á³ßI�ß×ßÆ� :و گفته است

] 283 :Ìf¯F¶=[
ترجمه: و گواهي را پنهان نكنيد و هركس آن را پنهان كرد قلبش گناهكار است، و خدا 

بدانچه انجام ميدهيد آگاه است«.   

ب- كتمان علم: براي مسلمان جواز ندارد كه علم خود را مخفي كند؛ زيرا كتمان 

علم گناه بزرگ است و مجازات شديد در آخرت به همراه دارد وسبب لعنت خداوند 

� ßÀÈ ådç¶= � çÁåC� است:  گفته  تعالي  اهللا  مى كند.  مخفي  را  خود  علم  كه  مى گردد  بركسي 

� à¼ àÃà¿ß£·ßÈ� ß́ åÒß¶Æà?� åH>ßJ å³á¶=� å�� ål>ç¿·å¶�àÅ>ç¿çÉßE�>ßº� åbá£ßE�Àåº�Ïßbàá�= ßÆ� åL>ß¿ëÉßFá¶=� ßÀåº�>ß¿á¶ßh¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ
 ]159 Ìf¯F¶=[ � ßÁÇà¿ å¢ çØ¶=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈ ßÆ�àä�=

ترجمه: » بيگمان كساني كه پنهان ميدارند آنچه را كه از داليل روشن و هدايت فرو 

فرستاده ايم، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب ) تورات و انجيل ( بيان و روشن 

نموده ايم، خدا و نفرين كننده گان )چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و 

جن(، ايشان را نفرين ميكنند )و خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد(. 

�ß½ÇßÈ�æe>ß¾� ßÀåº�æ½> ßRå·åE�à�=�àÄ ß»ß�ß?�(àÄ ß»ßJ ß³ßª� æ¼· å¢�À¢� ß̧ åÒ ài�Àßº� :نبي كريم � فرموده است

.)1(�åÍßº>ßÉå̄¶=

ÄQ>º�ÀE=�Æ�ÏdºfI�(aÆ=aÇE=�)-
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ترجمه:»كسي كه از علمى پرسيده شود و او علم خود را مخفي نمايد، خداوند او را در 

روز قيامت لجامى را از آتش در دهن وى مى گذارد؛ پس مسلمان بايد شهادت حق و 

علم خود را كتمان نكند.

ج- كتمان در خريد وفروش: بر فروشندة مسلمان الزم است كه عيب مال خود را 

بيان كند، و در معاملةخود صادق باشد، تا خداوند در تجارت او بركت عطا كند، نبي 

�(> ß»åÃå£áÉßE� å��> ß»àß�� ßµåeÇàE�>ß¿çÉßEßÆ�>ß® ßb ßq� áÁåDßª�(>ß®çfß«ßJßÈ�áß��>ßº�åe>ßÉåá�>åE� åÁ>ß£ëÉßFá¶=� :كريم� مى فرمايد

.)1(�> ß»åÃå£áÉßE�àÍß²ßfßE� áKß̄åà��>ßEßdß²ßÆ�> ß»ßJß²� áÁåCßÆ
هم  از  كه  زماني  تا  دارند  اختيار  خريدار(  و  )فروشنده  كننده  معامله  دو  ترجمه:»هر 

جدا نشوند، اگر راست گفتند و بيان نمودند در معامله شان بركت نهاده مى شود. اگر 

پوشيدند و دروغ گفتند، بركت معامله شان از ميان مى رود«.

ارزيابى

1- جمالت ذيل را مطالعه نموده و در مقابل آن عالمت صحت و يا غلط را در بين قوس 

بگذاريد:

* فيروز اسرار خانة خود را به دوستان خود، و اسرار دوستان خود را در خانه خود فاش 

مى كند. ) (

* فواد به كسي اجازه نميدهد تا در مورد اسرار خانه اش ازوي سوال نمايد. ) (

* زماني كه مردي بدون اجازه وارد مجلس ما گرديد، همة ما خاموش شديم.) (

گوش سخنانش  به  من  ميگويد،  برايم  خود  دوستان  اسرار  از  برادرم  كه  زماني   * 

نميدهم. ) (

2- كتمان را در لغت واصطالح بيان كنيد. 

Ëe>~�)-
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3- براى كتمان پسنديده دو مثال ذكر نماييد. 

4- چه وقت مى توان كتمانى را ناپسند و نادرست توصيف نمود؟ 

يک مقاله بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد و در آن در مورد فوائد كتمان و اضرار 

آن سخن بگوييد.
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درس بيست و چهارم

تأني

يكى از صفات ارزشمند انسان مؤمن تأنى )صبر( ميباشد، خداوند متعال در موارد زيادى 

انسان هاى صابر و با حوصله را تمجيد و ستايش نموده است. خداوند متعال ميفرمايد: 

âº<� ]الفرقان: 75[ ßØ ßißÆ�âÍçÉ åVßI�>ßÃÉåª� ßÁáÇç̄ß·àÈßÆ�=ÆàfßF ßq�> ß»åE�ßÍßªáf à§á¶=� ßÁáÆßh áRàÈ� ß́ åÒß¶áÆà?�
ترجمه: »آنها )عبادالرحمن( هستند كه درجات عالى بهشت در برابر شكيبايى و صبر 

شان به آنها پاداش داده ميشود و در آن با تحيت و سالم رو به رو ميشوند«. 

از خالل اين درس خواهيم شناخت كه تأني چيست ودليل مشروعيت آن كدام است و چه 

فضيلت دارد؟ آيا در عجله خيراست ويا پشيماني؟ وچگونه خود را به اخالق وصفت تأني 

مزين سازيم؟ و چه وقت در كارهاي خود حوصله نشان دهيم و چه وقت عجله نماييم؟

تأني چيست؟

تأني درلغت: مصدر تأني يتأني، به معناي حوصله ودقت نظر است كه براساس لغت به 

چند معني مى آيد ودراين درس به معناي آهسته گي، حوصله مندي و آنچه شباهت 

به آن دارد؛ مثل حلم وغيره.

تأني در اصطالح: عدم عجله در طلب چيزي، و حوصله نمودن در به دست آوردن آنست.

داليل مشروعيت تأني 

=� ]مريم: 84[  éb ß¢� á¼àß��èb à£ß¾�>ßç�åC� á¼åÃáÉß· ß¢� á̧ ßRá£ßI� ßØßª�� :خداوند تعالي فرموده است -

ترجمه: )اي پيغمبر ! از كفر ايشان دلتنگ مباش، و در نزول عذاب ( بر آنان شتاب مكن. 

ما تمام اعمال ايشان را دقيقاً محاسبه مي كنيم ) و جزاي كارهايشان را خواهيم داد(.  

�¸à®ßÆ�àÄàÉ áUßÆ� ß́ áÉß¶åC�Î ßvá̄àÈ�Áß?� å̧ áFß®�Àåº� åÁAáf à̄á¶>åE� á̧ ßRá£ßI� ß×ßÆ� :و در جاى ديگرى فرموده است

<� ]طه: 114[ â»á· å¢�Êå¾áaåg� ëHçe
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ترجمه: »اي پيغمبر ! در ]خواندن[ قرآن پيش از آنكه وحى آن بر تو پايان يابد، شتاب 

مكن و بگو پروردگارا بر دانشم بيفزاى«.  

�å�=� ßÀåº�Êë¾ß@çJ¶=� :از حضرت انس / روايت است كه رسول اهللا � فرموده است -

*$-%� åb»ß�=� ßÀåº�å�=� ß�åC� çG ßUß?�ãÐÊ ßm>ßºÆ�(å�=� ßÀåºßfÈåc> ß£ßºßfßN²ß?� ãb ßUß?�>ßºÆ�( åÁ> ßìÉ çn¶=� ßÀåº�àÍß· ßRß£¶=ßÆ
ترجمه:)تأني )حوصله مندي( از جانب خداوند است وعجله از جانب شيطان، هيچ كسي به 

اندازة خدواند عذر پذير نيست، و هيچ چيزي به نزد خداوند از ستايش محبوبتر نيست(. 

� àH> ßRßJ ájàÈ�:بر مسلمان الزم است تا در اجابت دعا عجله نكند، نبي كريم� فرموده است -

�*$2%��� áG åRßJ ájßÈ� á¼ß·ßª�ÎëEße� àLáÇ ß¢ßa�ábß®� à¹Ç à̄ßÉßª� á̧ ßRá£ßÈ�áß��>ßº� á¼ à²åb ßUßÙ
ترجمه: )دعاي هر يكي از شما قبول مى شود، مادامي كه عجله نكند وبگويد پروردگارخود 

را دعاكردم ولي قبول نكرد(.

فايدة تأنى

بمعناي تثبت وتمهل وعدم عجله باشد، پس انسان  - هرگاه تأني - حوصله نمودن – 

مسلمان بر تأني وتعمق در تمام كارهايش حريص مى باشد، واو در كارخود اهمال نمى ورزد، 

بلكه در آن با دقت واخالص فكرمي كند، حضرت علي/ گفته است: سرعت در كار 

را طلب نكنيد، بلكه خوب وبهتر بودن آن را طلب كنيد، زيرا مردم ازاين نمى پرسند كه 

كار در چه مدتي تمام شده است بلكه به خوبي وكيفيت آن نظر مى كنند.

از صواب محروم ميشود.  دراعطاي جواب عجله كند،  اند: هرآنكه  بعض حكماء گفته 

وديگري گفته است: كسيكه در كاري تأني وفكر كرد، آنرا در مى يابد.

فضيلت تأني

حضرت عبد اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت مى كند كه: رسول اهللا � به اشج بن 

عبد القيس گفتند:»در تو دو صفت وجود دارد كه خدا آن را دوست مى دارد: بردباري 

و تأني«)3(.

$0-4+/%�GÉÂ�¶=Æ�GÉ¦�¶=�)-
$ÄÉ·¢�°«Jº�%�¼·jºÆ�Ëe>~�).

¼·jºÆ�Ëe>~�)/
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عجله
عجله ضد تأنى است، درضرب المثل عربي آمده است: كسي كه مركب خود را بدواند و 
او را بزند تا سريع حركت كند، اين شخص با عجله اى كه دارد، به مراد خويش نمى رسد 

و نه هم مركب او راحت مى باشد، بلكه مركب او هالك مى گردد.
عجله در كارهاي خير

هرگاه مسلمان ارادة كار خير نمايد، بايد در انجام آن تاخير نكند، مثال هرگاه اراده بدارد 
كه صدقه وخيرات را بدهد، پس براوست كه در اداي آن شتاب ورزد. همچنان زمانيكه 
نيت انجام طاعت مشخصي را دارد، پس بايد به اجراي آن مبادرت ورزد. نبي كريم� 

*$1%�åÌßf å]Û=� å̧ ß» ß¢� å�� ç×åC�ààá� ß]�æÐÊ ßm� ȩ̈ à²� å��àÌßa àÖèJ¶=� :فرموده است

ترجمه: »درهرعملى تأني خوب است مگر در اعمالى كه براي آخرت انجام مى گيرد«. 

� àl>ç¿¶=� à¹=ßhßÈ ß×� :چنانچه نبي اكرم � ما را به عجله كردن در افطار روزه، امر كرده است

*$2%�ßfìå«¶=�=Çà· åRß¢�>ßº�æ�ßå~
 ترجمه:»هميشه مردم به خير اند، تا وقتى كه در افطار شتاب نمايند«.

� àzáeßáÙ=ßÆ� àL=ßÆ> ß» çj¶=�> ßÃ àuáf ß¢�æÍç¿ ßQßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº�æÌßfå«á§ßº� ß�åC�=Ç à¢åe> ßißÆ�� :اهللا تعالي مى فرمايد

ß�å̄çJ� ]آل عمران:133[   à»á·å¶� áLçb å¢à?
ترجمه: و )با انجام اعمال شايسته و بايسته( به سوي آمرزش پروردگارتان، و بهشتي 
بشتابيد؛كه عرض آن، مانند عرض آسمانها و زمين است؛ )و چنين چيز با ارزشي ( براي 
پرهيزگاران تهّيه شده است«. از اين آيات واحاديث واضح وروشن مى گردد كه در انجام 

كار خير بايد تأخير نشود.
عواقب ناگوار عجله و عدم تأنى

1- در روايات آمده است كه پيامبر � عقبه بن وليد را به نزد قوم بنى مصطلق فرستاد 
تا زكات مال شان را جمع كرده، به مدينه برد. زمانى كه عقبه به بنى مصطلق نزديک 
شد و ديد كه مردم بنى مصطلق سوار وپياده و مسلح از پيش روى به طرف او در حركت 
اند وگمان كرد كه آنها به جنگ او مى آيند؛ زيرا كه در دوران جاهليت در ميان او و 
آن قوم اختالفاتى موجود بود، با عجله و هراسان بدون تحقيق در حقيقت امر به مدينه 

aÆ=aÇE=�)-
ÄÉ·¢�°«Jº�).
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بازگشت و به پيامبر اكرم � خبر داد كه بنى مصطلق از اسالم برگشته اند و قصد 
كشتن مرا را داشتند، پيامبر اكرم � سريه اى را فرستاد تا آنها را تأديب كند و در 
ضمن از آنها خواست كه در اين مورد تحقيق نمايد. آنها بعد از تحقيق در يافتند خبرى 
را كه عقبه به پيامبر � رسانده از حقيقت عارى مى باشد. بناء بدون آنكه با آنها جنگى 

داشته باشند، به مدينه باز گشتند و حقيقت را به آنحضرت بازگو نمودند. 
2- در روايت ديگرى آمده است كه پيامبر � سريه اى را فرستاد تا دشمن را سركوب 
نمايد و وقتى سريه به آن منطقه رسيد و در ميان لشكر اسالم و مشركين جنگ در 
گرفت، لشكر مشركين شكست خورد و يكى از آنها از صحنه فرار نمود. اسامه بن زيد و 
يک نفر انصارى او را تعقيب كردند و چون نزديک شد كه او را دستگير كنند، مرد كلمة 
توحيد را به زبان آورد، اسامه بن زيد گمان كرد كه او از ترس جان كلمه گفته و با ضرب 
نيزه او را به زانو در آورد و چون سريه به مدينه بازگشت و داستان را به پيامبر � باز 
گو نمودند، آن حضرت اسامه را به خاطر اشتباه و عجله اى كه كرده بود سرزنش نمود 

و اسامه هم از كرده اش سخت پشيمان گرديد. 
فوايد تأني قرار ذيل است

1. تأني وعدم عجله منجر به قبول دعا مى گردد.
2. تأني وحلم از خصلتهايى است كه خدا ورسولش آنرا دوست دارند.

3. تأني باعث عدم وقوع شخص عاقل در خطا و لغزش مى شود.
4. تأني نوعي از وقار پسنديده است. 

5. كارى كه خير بودن وشر بودنش دقيقا معلوم نباشد، بايد در آن تأنى كرد. 
6. در كارى كه خير بودنش ثابت است، بايد در آن تأخير نشود. 

ارزيابى
1. تأني را در لغت و اصطالح تعريف نماييد؟

2. مشروعيت تأني را از قرآن كريم وسنت نبوي ثابت كنيد. 
3. اهميت تأني در زنده گى مسلمان چيست؟

4. فايده وضرر عجله چيست؟

با استفاده از حديث شريف )=¶£Á>ìÉn¶=�Àº�Í·R( عجله كردن در كارها از شيطان است، 
پنج سطر در مورد )ضررهاي عجله( بنويسيد.
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درس بيست و پنجم

تعاون و همكاري

ضرورت تعاون در جامعه
انسانى  وآيا  است؟  پذير  امكان  آن،  افراد  وتكافل  تعاون  بدون  جامعه  يک  بقاي  آيا 
برپا  وهمكارى  تعاون  بدون  اي  جامعه  هيچ  يقينا  مى تواند؟  كرده  زنده گى  تنهايي  به 
نمى شود، وانسان به تنهايى تمام نيازمندي ها و منافع خويش را تكميل كرده نمى تواند. 

زيرا استمرار زنده گى اش مرهون روابط با ديگران مى باشد.
از  وخصلتي  اسالمي،  وجيبة  يک  نيازمندان  با  خصوصاً  خير  كارهاي  همه  در  تعاون 

� áÀ ß¢� ßkç«ß¾� áÀßº� :خصلتهاي نيک اسالمي مى باشد، چنانچه پيامبر اسالم � مى فرمايد

�æf åjá£àº�Îß· ß¢�ßf çjßÈ� áÀßºßÆ�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�å½áÇßÈ� åHßf à²� áÀåº�âÍßEáf à²�àÄá¿ ß¢�àç�=� ßkç«ß¾�>ßÉá¾ èb¶=� åHßf à²� áÀåº�âÍßEáf à²� æÀåºáÖàº
� åÁáÇ ß¢�Îåª�àç�=ßÆ�åÌßf å]Û=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Îåª�àç�=�àÅßß� ßi�> â»å· ájàº�ßß� ßi� áÀßºßÆ�åÌßf å]Û=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Îåª�åÄáÉß· ß¢�àç�=�ßf çjßÈ

*$1%�***åÄÉ å]ß?� åÁáÇ ß¢�Îåª� àbáFß£á¶=� ßÁ>ß²�>ßº�åbáFß£á¶=
ترجمه: »كسي كه مصيبتى از مصيبتهاى دنيوي مؤمني را مرفوع سازد، خداوند مصيبتي 
از مصيبتهاي روز قيامت او را مرفوع مى كند، وكسي كه با تنگدستي سهلگيري كند، 
خداوند در دنيا و آخرت با او سهلگيري مى كند. كسي كه عيب مسلماني را بپوشاند، 
او را مى پوشاند. خداوند در صدد كمک بنده است، تا  خداوند در دنيا و آخرت عيب 

لحظه اي كه بنده در صدد كمک به برادر مسلمانش باشد«. 
مسلمانان  براى  و  شود  روشن  تعاون  ومفهوم  معنى  كه  اينست  حاضر  درس  هدف 

روش هاى تعاون و همكارى معلوم گردد. 
تعريف تعاون

تعاون در لغت: به معناي مساعدت به كار رفته است)2(.

و  پسنديده،  و  نيک  كارهاي  در  را  خود  برادر  مسلمان  شخص  اينكه  اصطالح:  در  و 

اجتناب از معاصي ياري رساند.

$3-�+�4%�)�¼·jº�XÉVq�)-
$.-25).-24+2%�ËfÂÇR·¶�\>Vr¶=�f�¾=�Æ�Z�$/-4,)/-35+1%�eÇ�¿º�ÀE×�Hf£¶=�Á>j¶�).
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داليل تعاون

1ـ دليل تعاون از قرآنكريم:

�Îß· ß¢�á=Çà¾ßÆ>ß£ßI�ß×ßÆ�ÏßÇá̄çJ¶= ßÆ�ë�á¶=�Îß· ß¢�á=Çà¾ßÆ>ß£ßIßÆ� :خداوند به انجام تعاون امر نموده ميفرمايد

 ]2 :ÌbÑ>�=[��ßä�=�á=Ç à̄çI= ßÆ� åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ� å¼áMåÝ=
ترجمه: »با يكديگر مدد كنيد بر نيكو كارى و پرهيزگارى، و با يک ديگر مدد نكنيد بر 

گناه و ستم و بترسيد از خداوند...«.

2ـ دليل تعاون از سنت نبوي 

��â>ºÇà· á�ßº�áÆß?�â> å�> ß�� ßµ> ß]ß?�áf àrá¾=� :در حديث شريف روايت است كه رسول � فرمودند�t
Å� قال:  àf àrá¾ß?� ß¬áÉß²�â> å�> ß�� ßÁ>ß²� áÁåC� ßKáÈß?ßeß?�â>ºÇà·�ßº� ßÁ>ß²�=ßcåC�àÅfrá¾ß?� ç�=�¹Çie�>ßÈ�6 ã̧ àQße� ß¹>ß̄ª

*$1%�áÅ àf árß¾�´å¶c� çÁåDßª� å¼á· è�¶=� ßÀåº�àÄ à£¿áß��áÆß?�àÅ àh àRáß��
ترجمه:»برادرت را ياري كن، خواه ظالم باشد يا مظلوم! مردي گفت: يا رسول اهللا� 

چون مظلوم باشد ياري اش مى دهم، هرگاه ظالم باشد، چطور او را ياري كنم؟ فرمود: 

اينكه او را از ظلم باز داري، همين ياري دادن اوست«.

اهميت تعاون و رابطة آن با همبستگى

تعاون در ميان افراد جامعه يک ضرورت اجتماعي بوده كه قرآن كريم به آن دستور 

ميدهد؛ مشروط بر اينكه اين تعاون تا سرحد كارهاي نيک وخير وعام المنفعه باشد، وبه 

كارهاي نامشروع مانند تجاوز بر حريم ديگران وظلم وهتک حرمت ايشان نينجامد.

در ميان تعاون وهمبستگي در اسالم نزديكي وجود دارد، به اينگونه كه تعاون مقتضي 

تعاون  از  بلندتر  درجه  يک  همبستگي  البته  مى باشد،  جانبين  از  وجهد  بذل كوشش 

محبت  احساسات  با  همراه  ضعيف  شخص  به  قوي  شخص  از  كمک  اينكه  مى باشد، 

وشفقت صورت ميگيرد. 

پيامبر اكرم � تعاون و همبستگى ميان مسلمانان را به يک بناء شامخ تشبيه نموده 

*$2%�åÄå£ßE> ßqß?�ß�ßE� ß́ çF ßmÆ�â>v£ßE�àÄ àv£ßE�èb ànßÈ� åÁ>ßÉ¿àFä¶> ß²� åÀåºÖ à»·å¶� àÀåºÖà�=� :ميفرمايد

Ïe>~�)-
Ïe>~�).
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ترجمه: »مؤمن با برادر مؤمن خود مانند يک بناى بلند است كه بعضى از اجزاي آن 

بعض اجزاى ديگر را استوار ومحكم ميكند و انگشتان خود را بهم بست«

باز هم ضعيف شمرده  باشد،  قوي  و  محكم  كه  قدر  هر  تنهائي خود  به  يک خشت   

مى شود و هزاران خشت پراگنده بناي را تشكيل نمى دهد، ولي بناي قوي و محكم و 

استوار از مجموع خشتهاي متماسک و درهم پيچيده در صفهاي منظم بوجود مى آيد. 

عين همين مثال بر جامعة اسالمى صدق مى كند. 

همچنان پيامبر � در مورد تراحم و تكامل و تعاطف در بين افراد جامعه مى فرمايد: 

�Î ß¢=ßbßI�ãÇ áv à¢�àÄá¿åº�Î ß³ßJ ám=�=ßcåC� åb ßjßá�=� à̧ ßN ß»ß²� á¼åÃå« à{>ß£ßIßÆ� á¼åÃåà�=ßfßIßÆ� á¼ åÂëa=ßÇßI�Îåª�ß�å¿åºáÖàá�=� à̧ ßNßº��
.)1(�Îç»àá�=ßÆ�åfßÃ çj¶>åE� åb ßjßá�=� àfåÑ> ßi�àÄß¶

مانند يک  به همديگر  و مهرباني شان  و رحمت  ترجمه:»حالت مسلمانها در محبت 

جسد است، كه هرگاه عضوي از آن به درد آيد، ديگر اعضاي جسد در تب و بيدار خوابي 

با آن همراهي مى كنند«. 

فضيلت تعاون

اسالم بر تعاون ترغيب نموده است، چون تعاون باعث نشركار هاى نيک، ورفع نيازمنديها، 

و پيروزي بر مشكالت و ايجاد الفت و محبت در بين افراد جامعه مى گردد، پيامبر� 

*$2%�åe>ç¿¶=� å��çd àm�çd ßm� áÀßº�(åÍ ß¢> ß»ßá�=� ß¤ßº�åç�=� àbßÈ�� :درين مورد مى فرمايد

تنها شده، جماعت  اگر كسي  و  باالي جماعت است  »دست رحمت خداوند  ترجمه: 

مسلمانها را رها كند در دوزخ تنها ميشود«. و تعاون از جمله نيازهاى زنده گى مى باشد؛ 

چون يک فرد به تنهايي نمى تواند تمام مشكالت زنده گى را متحمل شود. پيامبر� 

� à̧ ávßª�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�(àÄß¶�ßfáÃ ß��×� áÀßº�Îß· ß¢�åÄåE� áb à£ßÉá·ßª�æfáÃ ß�� à̧ ávßª�àÄß£ßº� ßÁ>ß²� áÀßº� :فرموده است

*$3%�àÄß¶�ßa=ßg�×� áÀßº�Îß· ß¢�åÄåE� áb à£ßÉá·ßª�æa=ßg
ترجمه: »اگر كسي سواري زائد داشته باشد، پس بايد براي آنكه سواري ندارد، بدهد، و 

اگر كسي توشه زائد داشته باشد، پس بايد براي آنكه توشه ندارد، بدهد«. 

¼·jº�)-
Ïdº�¶=�À¿i�).
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*$1%�ãÍß®ßb ßq� ß́ åIçÇà®� å̧ ávß«åE� ß¬É£ çv¶=� ß́ à¾áÇ ß¢Æ�:پيامبر � در جاى ديگرى فرموده است

ترجمه:»تعاون شما با شخص ضعيف صدقه محسوب ميشود«.

شاگردان عزيز! حكايات ذيل را بخوانيد و سپس داللت هر كدام را به موضوع تعاون 

بطور فشرده بيان بداريد: 

از  اي  دسته  ايشان  براي  و  نموده  جمع  را  خود  فرزندان  حكيمى،  پيرمرد  روزي   .1

شاخچه ها را داد و از هر كدام آنها خواست كه آنها را بشكنانند، و لي همه عاجز آمدند، 

سپس آن مرد حكيم دسته شاخچه ها را از هم جدا ساخته و براي هر يک از آنها يک 

شاخچه داد كه آن را بشكند و همه ايشان در اين كار موفق شدند!

2. خداوند > حضرت ابراهيم ' را دستور داد كه كعبه شريفه را آباد سازد و او از 

فرزند خود اسماعيل ' خواست تا او را در اين كار ياري كند و هر دو با هم اين بنا 

را به بهترين وجه به پاية اكمال رساندند. 

3. خداوند تبارك وتعالي حضرت موسي' را دستور داد كه فرعون را به توحيد و يكتا 

پرستي دعوت كند و او از خداوند خواست كه برادرش حضرت هارون را نيز بعنوان معاون- 

وزير- بفرستد و هردو با كمک يكديگر توانستند بر فرعون و نيرو هايش غالب آيند. 

ارزيابى

1- تعاون را در لغت واصطالح تعريف كنيد.

2- براى مشروعيت تعاون از قرآن كريم يک دليل ذكر نماييد. 

3- چگونه تعاون از سنت نبوى شريف ثابت مى گردد؟ 

4- تعاون وهمكارى در ميان مسلمانان چه اهميت دارد؟ 

5- چه رابطه معنوى ميان تعاون و همبستگى موجود است؟

6- تعاون براى يک مسلمان چه فوايدى را ببار مياورد و كدام فضايل در آن نهفته است؟ 

در بارة اهميت تعاون مقاله اى بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد. 

b�=�b¿jº�)-
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درس بيست و ششم

حكمت

به  كردار، متصف  و  گفتار  و هرگاه  دارد  اسالم  دين  در  وبزرگى  بلند  حكمت، جايگاه 

حكمت شود از قدر و منزلت خاصى برخوردار مى شود و هر اندازه از حكمت بعيد گردد 

مذموم و متصف به حماقت و خشونت مى شود. 

درين درس سعى مى شود تا مضمون و ابعاد و فوائد حكمت در كارها را مورد بررسى و 

مطالعه قرار بدهيم. 

تعريف حكمت

حكمت، تعقل و فهم دين و يا اتقان در علم و عمل است و در اين جا مراد از حكمت 

نهادن هر چيزى در جاي  به مفهوم  و  برمي گيرد  را در  امور  تمام  بوده،  تر  گسترده 

مناسب آن مى باشد، مانند غضب در محل غضب و خورسندى در محل خورسندى و 

فهم عميق در استعمال روشهاى مختلف در موارد مختلف. 

حكمت در روشنى قرآن كريم

از  بزرگي  نصيب  و  بهره  پيامبران  پيروان  براي  بلكه  نبوده  نبوت  به  مختص  حكمت، 

�Àßº�Í ß» á³åá�=�ÊåIÖàÈ� :حكمت بخاطر پيروي آنها وجود دارد؛ چنانچه خداوند > مى فرمايد

 ]269 Ìf¯F¶=[ ��� åH>ßFá¶ßÙ=�á=Çà¶áÆà?�ç×åC� àfç²çdßÈ�>ßºßÆ�=â�åNß²�=âá� ß]� ßÊåIÆà?�ábß̄ßª�Í ß» á³åá�=� ßLáÖàÈ�ÀßºßÆ�Ð> ßnßÈ
ترجمه: »حكمت را به هركس كه بخواهد ) و شايسته بيند ( )پيغمبر باشد و يا نباشد( 

ميدهد، و به هركس كه حكمت داده شود، بيگمان خير فراواني به او داده شده است، و 

جز خردمندان ) اين حقايق را درك نميكنند و ( متذّكر نميگردند«. 

�åçå��áf à³ ám=� åÁß?�Í ß» á³åá�=� ßÁ> ß»á̄ à¶�>ß¿áÉßIA�ábß̄ß¶ßÆ� :و در بارة لقمان كه پيامبر هم نيست مى فرمايد

�  ]لقمان 12[. ãbÉåß��êå�ß¦�ßç�=� çÁåDßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶� àf à³ ánßÈ�>ßç�åDßª�áf à³ ánßÈ�ÀßºßÆ
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ترجمه: »ما به لقمان فرزانگي بخشيديم )و بدو دستور داديم( كه خدا را سپاسگزاري 

و  به سود خويش سپاسگزاري مي كند،  كند،  هر كس سپاسگزاري  كه(  )بدان  و  كن 

و  بي نياز  خدا  كه  چرا  خدا(  به  نه  مي رساند  زيان  خود  )به  كند  ناسپاسي  كس  هر 

� ß́ á·àá�= �àä�= �àÅ>ßIA ßÆ� مى فرمايد:  است  پيامبر  كه   ' داود  وصف  در  و  است«.   ستوده 

 ]251 :Ìf¯F¶=[�Í ß» á³åá�=ßÆ
ترجمه: »خداوند حكومت و حكمت را براي داود بخشيد«. 

باز تاب حكمت در احاديث نبوي

از حضرت عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كه: آنحضرت� مرا در آغوش 

خويش گرفته دعا نمود: »اي بار خدايا! به او حكمت تعليم بده«)1(. 

و در حديث ديگر آمده است كه آنحضرت� فرمود: »حسد وغبطه خوردن جز در دو 

چيز جواز ندارد، يكي مردي كه خداوند به او مالي داده و او را در مصرف نمودن آن در 

راه حق قدرت داده است، و مردي كه خداوند به او علمي داده و او بدان حكم نموده و 

آن را تعليم مى دهد«)2(.

از حضرت ابي بن كعب/ روايت است كه رسول اهللا � فرمودند: در برخي از اشعار 

حكمت نهفته است)3(. يعني آن اشعار كه قول صادق ومطابق باحق باشد. 

موانع حكمت 

1- هوا و هوس و خواهشات نفساني از بزرگترين موانع حكمت است چنانچه خداوند 

�=�åç� ]ص: 26[  å̧ ÉåF ßi�Àß¢� ß́ ç· åvàÉßª�ÏßÇßá�=� å¤åFçJßI� ß×ßÆ��:ميفرمايد

ترجمه: و پيروي مكن خواهش نفس را كه آن ترا از راه خدا گمراه ميكند«، و در آيت 

��ßäÀåÃÉåª�ÀßºßÆ� àzáeßáÙ=ßÆ� àL=ßÆ> ß» çj¶=� åLßb ßjß«ß¶� á¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� è°ßá�=� ß¤ßFçI=�åÇß¶ßÆ� :ديگر آمده است

]المؤمنون:71[

ايشان پيروي مي كرد ) و جهان  از خواستها و هوسهاي  » اگر حق و حقيقت  ترجمه: 

Ëe>~�)-
Ëe>~�).
Ëe>~�)/
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هستي بر طبق تمايالتشان به گردش مي افتاد( آسمانها و زمين و همه كساني كه در 

آنها بسر مي برند تباه مي گرديدند ) و نظم و نظام كاينات از هم مي پاشيد(. 

2- فهم نا درست از داليل شرعي و يا استدالل بيجا و بي مورد بر آن، و يا عدم جمع 

بين آنها.

3- قلت تجربه و تخصص.

4- خود ستايي و مشخص نبودن اهداف و سطحي نگري و عجله در كار ها. 

ومكر  دسايس  از  خبري  بي  و  بركليات  ديني  جزئيات  تقديم  و  مفاهيم  در  خلط   -5

دشمنان، و درست درك نكردن اصل مصالح و مفاسد. 

چگونگى رسيدن به حكمت؟ 

دورى از رذائل اخالقي باعث مى شود كه ما بتوانيم اخالق نيكو و حكمت را در خود 

زنده گردانيم و هر كه طالب حكمت است، بايد بداند كه حكمت فضل و مهرباني از 

جانب پروردگار مى باشد كه رسيدن به آن فقط از طريق اطاعت و پيروي باري تعالي 

ميسر است و بس. 

بزرگترين اسباب حكمت عبارت اند از:

اخالص، تقوي و پرهيزگاري، طلب علم شرعي از مصادر اصليش، مشوره، استخاره، دور 

انديشي، اهداف عالي و با ارزش، دانستن سنت هاى تكويني و شرعي، عدالت، تثبت و 

كوشش، دعاء و صبر، رفق و نرمي وامثال آن. گاهگاهي اين صفات در يک شخص جمع 

است.  نسبي  امر  وقلت حكمت  لذا كثرت  و  انسانها،  از  و گاهي در مجموعة  ميشوند، 

كاملتر،  ايشان  از  و  العزم  اولوا  پيامبران  كاملتر  ايشان  از  و  پيامبران  انسانها  كاملترين 

گذاشته  منت  اش  امت  و  او  بر  خداوند  لهذا  مى باشد؛   � مصطفي  محمد  حضرت 

� ß́ áÉß· ß¢�àç�=� ß¹ßhá¾ß? ßÆ� :كه حكمت را برايش اعطا نموده است، چنانچه خداوند مى فرمايد

ßÍ� ]النساء : 113[ ß» á³åá�=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=
ترجمه: »و فرود آورده است خدا بر تو كتاب و حكمت را«. 
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ارزيابى

1- حكمت را تعريف نماييد. 

2- اقسام حكمت را بيان كنيد. 

3- مراحل حكمت را روشن سازيد. 

4- برخى از نصوص قرآنى را در مورد حكمت ذكر كنيد.

5- پيامبر اكرم � در مورد حكمت چه فرموده است؟ 

6- چه چيز هايى مانع حكمت مى شود؟

7- براى به دست آوردن حكمت چه كار هايى الزم وضرورى است؟ 

8- حكمت در زنده گى انسان چه اهميت وتأثير دارد؟ 

در مورد حكمت مقالة بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد. 
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درس بيست و هفتم

شكر 

شكر چيست؟
شكر درلغت: مصدر شكر يشكر است كه داللت دارد، بر ستودن وسپاسگزارى در برابر 

كار نيكى كه براى وى انجام يافته است. 
در اصطالح : شكر عبارت است از دادن مكافات درعوض احسان، وبه نيكويي ياد كردن 

آن كسي كه خير واحسان را تقديم مى كند. 
داليل مشروعيت شكر

� á¼àJ¿ à²�ÁåC�åäå��á=Æàf à³ ám=ßÆ�á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{�Àåº�á=Çà· à²�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� :اهللا تعالي فرموده است 
 ]172 :Ìf¯F¶=[ � ßÁÆàbàFá£ßI�àÅ>çÈåC

ترجمه: »اى مؤمنان، از آنچه شما را روزى داديم، پاكيزه ها را بخوريد و اگر تنها خداوند 
را مى پرستيد، پس او را شكر كنيد(.

�ãbÈåb�]إبراهيم: 7[ ßnß¶�ÊåE=ßd ß¢�çÁåC�áà�áfß«ß²�ÀåÒß¶ßÆ�á¼ à³ç¾ßbÈågßÙ�áà�áf ß³ ßm�ÀåÒß¶� :و اوتعالي فرموده است
ناسپاسي كنيد، هرآيينه عذاب من  را واگر  ترجمه: »اگر شكر كنيد، زياده دهم شما 

سخت است«.
�áÆß?�> ßÃáÉß· ß¢�àÅ ßb ß» áVßÉßª�ßÍß·á²ßÙ=� ß̧ à²á@ßÈ� áÁß?� åbáFß£á¶=� åÀ ß¢�Î ßuáß�ß¶�ßç�=� çÁåC� :رسول اهللا� فرموده است

.)1(�> ßÃáÉß· ß¢�àÅ ßb ß» áVßÉßª�ßÍßEáf çn¶=� ßHßf ánßÈ
ترجمه:»بدرستي كه خداوند از بندة خود راضي مى شود كه طعام را بخورد وخداوند را 

ستايش كند، ويا شربت را بياشامد وخداوند را به خاطر آن ستايش كند.«
�ç×åC� æb ßUßÙ� ßµ=ßc� ßkáÉß¶ßÆ�ãá� ß]�àÄç· à²�àÅßfáºß?� çÁåC� åÀåºáÖàá�=�åfáºßÙ�>âF ßRß¢� :و آن حضرت � فرموده است

.)2(�àÄß¶�=âá� ß]� ßÁ> ß³ßª�ßß� ßq�àÐ=çf ßu�àÄáJßE> ßqß?� áÁåCßÆ�àÄß¶�=âá� ß]� ßÁ> ß³ßª�ßf ß³ ßm�àÐ=çf ßi�àÄáJßE> ßqß?� áÁåC� åÀåºáÖ à»á·å¶
ترجمه:»به كارمؤمن جاي تعجب است؛ زيرا كه تمام كارش خيراست؛ واين جز براي 
شخص مؤمن براى كس ديگرى نيست؛ اگر به اوخوشي برسد، شكر مى كند اين برايش 

خيراست، و اگر به او ضرر برسد، صبر مى كند و اين برايش خير است.( 

¼·jº�)-
¼·jº�).
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شكر انبياء ) 
شكر يک خصلت نيک وحتمي براي انبياء – عليهم السالم - بوده است، خداوند تعالي 
� ßÀåº� à́ ßÈ�áß�ßÆ�>â«Éå¿ ßU�åäå��>âJå¾>ß®�âÍçºà?� ßÁ>ß²� ß¼É åÂ=ßfáEåC� çÁåC�� :در مورد حضرت ابراهيم ' مى فرمايد

� ] النحل: 120 - 121 [  æ¼Éå̄ßJ ájèº� æ�=ßf åq� ß�åC�àÅ=ßb ßÂßÆ�àÅ>ßFßJ áQ=�åÄ å» à£á¾ßëÙ�=âfå²> ßm�ß�å²åf ánàá�=
ترجمه: »هر آئينه  ابراهيم' )كه شما مشركان و شما يهوديان بدو مي نازيد( عبادت 
كننده بود )جامع همه فضائل اخالقي( و مطيع فرمان الهي و حّقگراي بيزار از باطل و 
كناره گير از بديها و او از زمره مشركان )چون شما( نبوده است.   او سپاسگزار نعمتهاي 
خدا بود، )و به خاطر اين خصال حميده، خدا براي حمل رسالت ( او را برگزيد و به راه 

راست رهنمودش گردانيد«. 
وخداوند – عزوجل- حضرت نوح ' را به شاكر بودن توصيف نموده است، چنانچه 

 ]3 : âeÇ=� ] األسرىٰ à³ ßm�=âbáF ß¢�ßÁ>ß²�àÄç¾åC� æ\Çà¾�ß¤ßº�>ß¿á·ßß�� áÀßº�ßÍçÈëeàc� :فرموده است
ترجمه:»]بودند[ فرزندان كسانى كه ]آنان را در كشتى[ با نوح برداشتيم راستى كه او بنده اى 
� àf à³ ámß?ß?�Êå¾ßÇà·áFßÉå¶�ÊëEße� å̧ ávßª� áÀåº�=ßd ßÂ� ß¹>ß®�� :سپاسگزار بود« ودر مورد سليمان ' فرموده است

�� ]النمل: 40[  ã¼Èåfß²�êå� ß¦�ÊëEße� çÁåDßª�ßfß«ß²� áÀßºßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶�àf à³ ánßÈ�>ßç�åDßª�ßf ß³ ßm� áÀßºßÆ�àfà«á²ß?�á½ß?
يا  سپاسگزارم  آيا  كه  بيازمايد  مرا  تا  است  من  پروردگار  فضل  از  اين  »گفت  ترجمه: 
ناسپاسى مى كنم و هر كس سپاس گزارد، تنها به سود خويش سپاس مى گزارد و هر 

كس ناسپاسى كند، بى گمان پروردگارم بى نياز و كريم است«. 
از  بعد  تا  است  ماآموخته  وبه  بود،  بسيار شاكر  پروردگار خود  براي   � اهللا  و رسول 

.)1(� ß́ åIßa>ßF å¢� åÀ áj àUßÆ� ßµåf á³ àmßÆ� ßµåfá²åc�Îß· ß¢�Îë¿ å¢ß?� ç¼ àÃç·¶=� :هرنماز بگوئيم
ترجمه: »اي بارخدايا مرا برذكر وشكر وبهترين عبادت خودت ياري برسان«.

انواع شكر
شكر وسپاسگزارى را مى توان به انواع ذيل تقسيم نمود:

1. شكرخداوند تبارك و تعالي 
و  مى گويد،  شكر  است  داده  برايش  كه  زيادي  برنعمتهاي  را  خود  پروردگار  مسلمان 
كفران و ناسپاسى در مقابل نعمتهاى خداوندى شائستة مسلمان نيست. اهللا تعالي گفته 

 ]152 : Ìf¯F¶=[ � åÁÆàfà« á³ßI� ß×ßÆ�Êå¶�=Æàf à³ ám=ßÆ�á¼ à²áf à²ácß?�Êå¾Æàf à²ác>ßª� :است
من  وناسپاسي  مرا  گوئيد  وسپاس  را  شما  كنم  ياد  تا  مرا  كنيد  ياد  )پس  ترجمه: 

ÊÑ>j¾Æ�aÆ=aÇE=�)-
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مكنيد(.
�=Æèb à£ßI �áÁåCßÆ� مى فرمايد:  تعالي  اهللا  چنانچه  نيست،  شمارش  قابل  تعالي  اهللا  نعمتهاي   

<� ]إبراهيم : 34[  ßÂÇ àráà�� ß×�åç�=� ßKß»á£å¾
ترجمه: »و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بر شماريد، )بخاطر كثرت شان( نمي توانيد آنها 

را شمارش كنيد«.
� ]األنفال: 26[  ßÁÆàf à³ ánßI�á¼ à³ç·ß£ß¶� åL>ßFëÉ çì¶=� ßÀåº�á¼ à³ß®ßgßeßÆ�åÅåf árß¿åE�á¼ à²ßbçÈß?ßÆ� :و درجاي ديگر ميفرمايد
ترجمه: »و با معونت و ياري خود شما را )در جنگ بدر( نيرو بخشيد و رزق)غنايم( 

پاكيزه را بهرة شما كرد تا اين كه سپاسگزاري كنيد«. 
� àf à³ ánßÈ �ß×� áÀßº �(ãfá« à² �> ßÃ à²áfßIßÆ �(ãf á³ àm�å�= �åÍ ß»á£å¿åE � àPèb ßVçJ¶= �� است:  فرموده   � اهللا  رسول 

.)1( ��ß�åN ß³á¶=� àf à³ ánßÈ�ß×�( ß̧ Éå·ß̄ á¶=� àf à³ ánßÈ�ß×� áÀßºßÆ�(ßç�=� àf à³ ánßÈ�ß×�( ßl>ç¿¶=
اندك  كه  وكسي  كفر،  آن  وترك  است،  شكر  خداوند  نعمت  از  گفتن  ترجمه:»سخن 
نيز  را  نكند، شكر خدا  نكند، زياد را شكر نمى كند، وكسي كه مردم را شكر  را شكر 

نمى كند(. 
�ÏßfßÈ� áÁß?� èGåà�� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�ßç�=� çÁåC� :و در حديث ديگرى آمده كه رسول اكرم � فرموده 

.)2(�åÅ åbáF ß¢�Îß· ß¢�åÄåJ ß»á£å¾�ßfßMß?
ترجمه: يقيناً خداوند دوست دارد كه ببيند اثر نعمت خود را باالى بنده اش. 

2. شكر والدين
امر كرده است، ومي  آنها  به  از پدر ومادر ونيكي كردن  به شكر گزاري  خداوند پاك 
�Êå¶�áf à³ ám=�åÁß?�å á�ßº> ß¢� å��àÄà¶> ßråªßÆ� æÀáÂßÆ�Îß· ß¢�>â¿ áÂßÆ�àÄèºà?�àÄáJß·ßß��åÄáÈßbå¶=ßÇåE� ßÁ> ßj¾åáÝ=�>ß¿áÉ çqßÆßÆ� فرمايد: 

��à� ] لقمان: 14[  årßá�=� çÊß¶åC� ß́ áÈßbå¶=ßÇå¶ßÆ
ترجمه: »و انسان را به )اطاعت( پدر و مادرش وصيت )سفارش( كرديم. مادرش او را 
برداشت در حـال سست شدن بعد سست شدن و از شير باز گرفتنش در دو سال است 
]آرى به او سفارش كرديم[ كه شكرگزار من و پدر و مادرت باش كه بازگشت ]همه[ 

به سوى من است«. 
پس مسلمان پدر ومادر خودرا با اطاعت از اوامر ايشان ونيكي كردن به آنها وحريص 

بودن بر رضايت وعدم برانگيختن خشم شان سپاسگزارى مى كند.

Ê¯ÃÉE�)-
ËdºfI�Æ�aÆ=aÇE=�).
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3. شكر مردم 
مؤمن، نيكي را تحسين مى كند وحقوق مردم را مى شناسد، در برابر آنچه كه برايش 
�ßf ß³ ámß?� çÁåC�� :كار خير انجام ميدهند سپاس گزاري مى نمايد. رسول اهللا� فرموده است

*$1%� ål>ç¿·å¶� á¼ àÂàf ß³ ámß?� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢�åçå�� ål>ç¿¶=
ترجمه: »بدرستي كه شكرگزارترين مردم براي خداوند شكر گزارترين آنها براي مردم 

است«.
الفاظ و كلمات اداى شكر:

نبي كريم � تأكيد كرده است تا براي كسي كه براي ما كار نيک را انجام ميدهد كلمه 
شكر را ادا نماييم؛ و برايش بگوييم: )جزاك اهللا خيراً( )خداوند براي تومزد نيكو بدهد(. 
� ábß̄ßª�(=âá� ß]�àç�=� ßµ=ßh ßQ�6�åÄå· å¢>ß«å¶� ß¹>ß̄ ßª� ãÆàfá£ßº�åÄáÉß¶åC� ß¤å¿ àq� áÀßº� :رسول اهللا � فرموده است

.)2(�åÐ>ß¿çN¶=� å�� ß̈ ß·áEß?
ترجمه: ) كسي كه برايش كار خير انجام داده شد، براي انجام دهندة آن كار گفت:جزاك 

اهللا خيراً )خداوند ترا مزد نيكو بدهد( سپاسگزارى اش كامل شده است(.

ارزيابى
1. شكر را درلغت واصطالح تعريف نماييد.

2. دليل مشروعيت شكر را از قرآن كريم وسنت نبوي بيان كنيد.
3. انواع شكر چيست؟ 

4. چگونه شكر را اداء نماييم؟
5. نمونه هايى شكرگزارى انبياء عليهم السالم را بيان كنيد. 

در مورد اثرات اجتماعى و روانى شكر و سپاسگزارى يک مقاله بنويسيد.

b�=�b¿jº�)-
ÊÑ>j¾�Æ�ËdºfI�).
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درس بيست و هشتم

قناعت 

شخص تندرست با خانوادة خود در منزل يكى از دوستانش و با نفقة مردمان خيرخواه 

امرار حيات مى كند و از زنده گى خود راضى و خوشحال بنظر مى رسد، اما وى نميتواند 

انسان قانع  انجام دهد. آيا اين شخص يک  مكلفيتهاى تعليمى واساسى فرزندانش را 

است؟ 

اگر نيست، پس قناعت چيست و نقش آن در حيات فردى و اجتماعى انسانها چگونه 

است؟

مفهوم قناعت

قناعت يعنى راضى بودن وخرسند بودن آدمى به آنچه در دست دارد، ودورى گزيدن 

ازحرص وآزمندى براى به دست آوردن سرمايه وامكانات دنيوى.

بسيارى ازمردم براى رفع نيازهاى مادى يا رسيدن به خواسته هاى دنيوى شان دچار 

ازآينده  نگرانى  علت  به  آنان  مى دهند.  ازدست  را  خود  وآرامش  مى شوند  پريشانى 

جهت  همين  به  وگاهى  مى زنند  دست  گوناگونى  تالشهاى  به  حال،  از  رضايتى  نا  يا 

ازچارچوبهاى اخالقى واصول شرعى تخطى مى كنند.

اسالم به پيروانش توصيه كرده كه سرمايه را ازراه هاى مشروع وقانونى به دست آورند، 

وهرگاه دراين راه به مشكالت روبرو شدند ونتوانستند به همة آنچه مى خواهند دست 

يابند، نبايد به راه هاى ناروا روى آورند ومرتكب امور غير مجازشوند، بلكه بهتراست به 

آنچه دارند، قناعت كنند.

پيشه  قناعت  و  عفت  نكرده،  دراز  ديگران  بسوى  گدايى  كه دست  را  كسانى  خداوند 

� á¼ àÃàªåfá£ßI � å¬è«ß£çJ¶= � ßÀåº �ßÐ>Éå¿ á¦ß? � à̧ åÂ>ßá�= � à¼ àÃàF ßjá�� است:  كرده  توصيف  گونه  بدين  مى گيرند، 

�âª>ßá�åC<��]سورة بقره: 273[  ßl>ç¿¶=� ßÁÇà¶ß@ ájÈ� ß×�á¼ àÂ> ß»É åjåE
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ترجمه: )از شدت خويشتن دارى( افراد نا آگاه آنها را بى نياز مى پندارند؛ اما آنها را از 

چهره هايشان مى شناسى؛ و هرگز با اصرار از مردم چيزى نمى خواهند.

�àÄß£ç¿ß®ßÆ�>âª>ß«ß²� ß±ågàeßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº� ßXß·áªß?� ábß®�:پيامبر� درحق قناعت پيشگان فرموده است

.)1(�àÅ>ßIA�>ßå��àç�=
به حد  به اسالم مشرف شده و روزى  به حقيقت كه رستگار شد كسى كه   ترجمه: 

كفايت وى داده شده و خداوند او را به آنچه داده قانع گردانيده است. 

قناعت حالت روانى است

احساس  ديگران  از  انسان  مى شود  سبب  كه  است  روانى  و  نفسى  حالت  يک  قناعت 

بى نيازى و استغنا كند و خود را محتاج ديگران نينگارد. اين احساس بستگى چندانى 

به  ولى  باشد؛  دار  بسيار سرمايه  است كسى  ندارد، چرا كه ممكن  امكانات  و  مال  به 

چنين احساس آرامش بخشى نرسيده باشد، و برعكس آن كسى با دارايى اندك انسانى 

�(zßfß£¶=�åÌßfNß²�Àß¢�Îß¿å§¶=� ßkÉß¶� :مستغنى باشد. به همين جهت پيامبر اسالم� فرموده

.)2(� åk«ç¿¶=�Îß¿ å¦�Îß¿å§¶=� çÀ å³¶Æ
ترجمه: دارايى به فراوانى كاالى )چيز هاي( مادى نيست، بلكه دارايى حقيقى، استغناى 

باطنى است.

راه حصول قناعت: 

يكى از راه هايى كه انسان را به قناعت مى رساند، درنظر آوردن كسانى است كه وضعيت 

مادى شان پايين تراست، زيرا هركس مى تواند كسانى را بيابد كه نسبت به او از امكانات 

�ß×ßÆ� á¼ à³á¿åº� ß̧ ß« áiß?� áÀßº� ß�åC�=Æàf à�á¾=� :كمترى برخوردار باشند. پيامبر اكرم � فرموده است

.)3(�åç�=�ßÍ ß»á£å¾�=ÆàeßaáhßI�ß×� áÁß?�àeßb áQß?�ßÇ àÃßª� á¼ à³ß®áÇßª�ßÇ àÂ� áÀßº� ß�åC�=Æàf à�á¿ßI
از  )درامورمادى(  به كسى كه  نه  تر است،  پايين  ازشما  بنگريد كه  به كسى  ترجمه: 

شما باالتراست، زيرا اين امر در حق شما مناسب تر است كه به نعمت خداوند به چشم 

¼·jº�Å=Æe�)-
Ïe>^F¶=�Å=Æe).

ÄÉ·¢�°«Jº�)/
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سبک نبينيد. 

اين امر بهترين راه تقويت قناعت براى انسان است كه پيامبر اسالم� به مسلمانان 

با پرهيز ازاسراف وزياده خرجى، وبا صرفه  رهنمايى كرده است. عالوه براين مى توان 

جويى درمصارف زندگى واعتدال درامورمعيشتى آسان تربه قناعت دست پيدا كرد. 

يكى ديگر از راه هايى كه انسان را دررسيدن به قناعت يارى مى كند، دورى ازپريشانى 

واضطراب به خاطر آينده است. زيرا كسى كه مى داند روزيش طبق آنچه مقدر گرديده 

به اومى رسد، جايى براى نگرانى نخواهد داشت. همچنين به ياد داشتن اين حقيقت كه 

قناعت سبب سربلندى، استغنا وعزت انسان درنزد ديگران مى گردد، ازعواملى است كه 

او را درمتصف شدن به اين صفت شايسته كمک مى كند. 

آثار و نتايج قناعت

ازمهم ترين آثارى كه برقناعت مرتب مى شود محبوبيت انسان درنزد خدا و بنده گان 

اوست؛ و احساس آرامش وسكينت باطنى است.

معلم محترم از برخى شاگردان طلب نمايد كه پيش روى صنف آمده، ابراز نظر نمايند 

الگو  واز چه كسانى  نمايند،  به چه كسانى نظر  كه در زندگى مادى ومعنوى خويش 

بردارى داشته باشند.

خالصه

�tقناعت عبارت از راضى بودن به آنچه خداوند براى انسان داده است، ودورى گزيدن از 
حرص وآزمندى.

�tاسالم به پيروانش توصيه نموده كه براى به دست آوردن مال حالل از راه هاى مشروع 
جد وجهد نمايند؛ اما به آنچه كسب مى كنند، راضى وقانع بوده باشند.

�tقناعت يک حالت روانى است كه سبب مى شود انسان از ديگران احساس بى نيازى 
نمايد.
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�tيكى از راه هايى كه انسان را به قناعت مى رساند، توجه به كسانى است كه وضعيت 
مادى شان كمتر وپايين تر بوده باشد.

�tمهمترين آثار ونتايجى كه بر قناعت مرتب مى گردد، محبوبيت انسان در نزد خداوند 
و بنده گان او تعالى مى باشد.

ارزيابى

1. قناعت به چه معنا است؟

2. چرا مردم اصول شرعى را در راه به دست آوردن مال و دارايى ناديده مى گيرند؟

3. آيا قناعت نتيجة داشتن پول وسرمايه است؟

4. چگونه مى توان به قناعت دست پيدا كرد؟

5. مهم ترين آثار قناعت چيست؟

يک مضمون كوتاه دربارة مظاهر ونمونه هاى پرهيز از اسراف وزياده خرجى بنويسيد.
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درس بيست و نهم

عفت 

عفت، يک خصلت با ارزش است. قرآن كريم دارندة اين صفت را ستوده، ورسول اهللا� 

مسلمانان را به داشتن اين خصلت دعوت نموده است، معناي عفت چيست؟ و چگونه 

اسالم به آن دعوت كرده است؟ و آثارمثبت آن چيست؟ و در صورت مخالفت ازآن كدام 

آثار ناگوار را بر جاى مى گذارد ؟.

درين درس به جواب اين سواالت مى پردازيم.

معناي عفت

عفت درلغت: پرهيز از زشتي است. 

عفت دراصطالح: عبارت است از پرهيز ازآنچه كه حالل نيست. 

عفت به معني خاص آن، عبارت است از پرهيز وامتناع از آنچه كه سبب عار شده وحالل 

نمى باشد، وآن داراى انواع ذيل است:

اول: دوري از زشتي ها

به محرمات  ازنگريستن  واجتناب  وفحشاء،  از زشتي ها  به دوري  را  ما  متعال،  خداوند 

�Îß²ágß?� ß́ å¶ßc� á¼ àÃ ßQÆàfàª�=Ç à�ß«áß�ßÆ�á¼ åÂåe> ßráEß?� áÀåº�=Ç èvà§ßÈ�ß�å¿åºáÖ à»á·ë¶�¸à®� :دستور داده فرموده است

� ßÀÈåbáFàÈ� ß×ßÆ� çÀ àÃ ßQÆàfàª� ßÀ á�ß«áß�ßÆ� çÀ åÂåe> ßráEß?� áÀåº� ßÀ áv àvá§ßÈ� åL>ß¿åºáÖ à»á·ë¶�¸à®ßÆ�ßÁÇ à£ß¿ árßÈ�>ßå��ã�åF ß]�ßç�=�çÁåC� á¼àß�
<� ]النور: 30 - 31 [  ßÃá¿åº�ßfßÃ ß��>ßº� ç×åC� çÀ àÃßJß¿Èåg

ترجمه: »)اي پيغمبر!( به مردان مؤمن بگو : ) آنان موّظفند كه از نگاه كردن به عورت و 

محّل زينت نامحرمان ( چشمان خود را فرو گيرند، و عورتهاي خويشتن را ) با پوشاندن 

و دوري از پيوند نامشروع ( مصون دارند. اين براي ايشان زيبنده تر و محترمانه تر است. 
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بي گمان خداوند از آنچه انجام مي دهند آگاه است )و جزاي رفتارشان را مي دهد (  و به 

زنان مؤمن بگو : چشمان خود را ) از نامحرمان ( فرو گيرند و عورتهاي خويشتن را مصون 

دارند و زينت خويش را )همچون سر، سينه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردن بند، بازوبند 

وغيره( نمايان نسازند، مگر آن مقدار و آن چيزهايى را كه ظاهر باشد مانند دستها تا بند 

دست و پا ها تا بجلک و روى«. 

ابو هريره / روايت است كه از رسول اهللا � شنيدم كه  از  و در حديث شريف 

� æG årá¿ßº� àL=ßc�ãÌß?ßfáº=�àÄáJßFß· ß{� ã̧ àQßeßÆ�********àÄè· å��ç×åC� ç̧ å��ß×�ß½áÇßÈ�åÄë· å�� å��àç�=� à¼ àÃè· å�àÈ�ãÍß£áF ßi� :فرمود

.)1(��ßç�=� à> ß]ß?�Êë¾åC� ß¹>ß̄ ßª� æ¹>ßß�ßÆ
ترجمه: »هفت كس هستند كه خداوند آنها را در سايه خويش، در روزي كه سايه اى 

جز سايه او تعالى نيست، جاي ميدهد.... و )از جملة اين هفت تن( شخصي است كه زني 

صاحب مقام و زيبا او را دعوت به زنا نمايد، ولي او در جواب بگويد: از خدا مى ترسم...( 

دوم: دوري از گدايي كردن

به  از مردم  از فقراي مسلمان را كه فقرخود را آشكارنساختند و  قرآن كريم عده اي 

� ßÀÈådç¶=�Ð=ßfß̄ à«á·å¶��:خاطر عفتي كه داشتند چيزي طلب نكردند، ستايش نموده وگفته است

�¼ àÃàªåfá£ßI� å¬è«ß£çJ¶=� ßÀåº�Ð>ßÉå¿ á¦ß?� à̧ åÂ>ßá�=� à¼ àÃàF ßjáß�� åzáeßÙ=� å��>âEáf ßu�ßÁÇ à£É åìßJ ájßÈ�ß×�åä�=� å̧ ÉåF ßi� å��á=Æàf årUà?
�� ] البقرة: 273[  ã¼Éå· ß¢�åÄåE�ßä�=�çÁåDßª�æá� ß]� áÀåº�á=Ç à̄å«¿àI�>ßºßÆ�>âª>ßá�åC� ßl>ç¿¶=� ßÁÇà¶ß@ ájßÈ�ß×�á¼ àÂ> ß»É åjåE

ترجمه: »)اين صدقات ( براى آن )دسته از( نيازمندانى است كه در راه خدا فرو مانده  اند، 

و نمى توانند )براى تأمين هزينة زنده گى ( در زمين سفر كنند. از شّدت خويشتن دارى ، 

فرد بى اطالع ، آنان را توانگر مى پندارد. آنها را از سيمايشان مى شناسى . با اصرار، )چيزى ( 

از مردم نمى خواهند و هر مالى كه )به آنان ( انفاق كنيد، قطعاً خدا از آن آگاه است«.  

را كه  بر مسلمان واجب است كسي  بيان مى كند كه  را  اين موضوع  آية كريمة فوق 

گرسنه است وعزت نفسش اجازة طلب كردن از مردم را به وي نميدهد، كمک نمايد 

يابد واين گروه فقير درهر جامعه وزماني  او چيزي بدهند كه ازگرسنگي نجات  به  و 

¼·jºÆ�Ëe>~�)-
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آنان كمک نماييم و به ظاهرآنان فريب نخوريم، بسا  تابه  موجود ميباشد وبرما است 

ازمردم حال شان بر ديگران پوشيده است! ونفس هاى باعزت شان به آنان اجازه نميدهد 

تا دست به گدايي بزنند. وحديث شريف ما را بر پرهيز از گدايي تشويق مى كند. حضرت 

ابو هريره/ روايت مى كند كه: پيامبر � فرمود: غنا و بي نيازي با زياد بودن مال 

نيست، بلكه غنا در غناي نفس است)1(.

آثار عفت

مسلمانى كه از گدايي، طمع و شهوت بدور باشد، از نفس خود احساس رضايت مى كند 

و در راه به دست آوردن اموال دنيايي، خود را خوار و ذليل نمى كند؛ زيرا عفت به وي 

آموخته است كه چگونه از آنچه كه در دست مردم است، خود را بي نياز گرداند، وچگونه 

از شهوت بدور بوده و مربى نفس خود باشد، و چگونه بر چيزهاى فريبنده صبر داشته 

�Îß̄èJ¶=ßÆ�Ïßbàá�=� ß́ à¶ß@ áiß?�Îë¾åC� ç¼ àÃç·¶=� :باشد. از دعاي رسول اهللا � است كه مى فرمايد

.)2(�Îß¿å§á¶=ßÆ� ß>ß«ß£á¶=ßÆ
ترجمه: ) اي بارخدايا من از تو هدايت، تقوا عفت وبي نيازي را ميخواهم(.

� áTçÆßhßJßÉá·ßª�ßÌßÐ>ßFá¶=� ß¥> ßìßJ ái=� åÀßº� åH>ßF çn¶=�ßf ßná£ßº�>ßÈ� :همچنان پيامبر اكرم � فرموده است

�*$3%�Ð> ßQåÆ�àÄß¶�àÄç¾åDßª�å½áÇ çr¶>åE�åÄáÉß·ß£ßª� á¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÀßºßÆ�( åTáfß«á·å¶� àÀ ßr áUß?ßÆ�åf ßrßFá·å¶� èxß¦ß?�àÄç¾åDßª
ترجمه: »اي گروه جوانان كسي كه از شما توان ازدواج را دارد پس ازدواج نمايد؛ زيرا 

ازدواج چشم را از هرچيز بيشتر مى پوشاند، وشرمگاه را حفظ مى كند، وكسي كه توان 

ازدواج را ندارد، پس روزه بگيرد؛ زيرا روزه قطع كنندة شهوت اواست«.

Ëe>~�)-
¼·jº�).

ÄÉ·¢�°«Jº�)/
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انواع عفت

عفت به دو نوع است:

1ـ عفت از محرمات 2ـ عفت از گناهان.

اول: عفت از محرمات بدو نوع است:

1ـ دور نگهداشتن شرمگاه از حرام. 2ـ دور نگهداشتن زبان از تجاوز بر آبروي ديگران.

دوم: عفت از گناهان به دو نوع است:

1ـ خود داري از ظلم كردن. 2ـ بازداشتن نفس از خيانت هر چند كه مخفى باشد. 

ارزيابى

1. معني عفت را توضيح دهيد.

2. دو آيه و دو حديث را بياوريد كه بر عفت تشويق مى كنند.

3. آثار وپيامدهاي عفت برافراد وجوامع را واضح سازيد.

4. عفت به چند نوع است؟ 

5. براى عفت از گدايى يک دليل ذكر نماييد. 

6. براى عفت از نگاه كردن به نامحرم يک آيت ذكر نماييد. 

درمورد عفت وپاكدامنى يک مقاله بنويسيد و آثار خوب عفت و آثار زشت بى عفتى را 

روشن سازيد. 
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درس سى ام

امر به معروف و نهي از منكر 

اسالم بخاطر ايجاد يک جامعة سالم كه افرادش در كار هاى نيک باهم همكار و متعاون 

بوده و با شر مقابله نمايند، امر به معروف و نهي از منكر را تشريع و به آن تشويق نموده 

است.

درين درس خواهيم ديد كه مراد از امر به معروف چيست؟ مراد از نهي از منكر چيست؟ 

منهج و روش اسالم در اين مورد چيست؟ 

معناي امر به معروف

معروف در لغت: عبارت است از خوبى هايى كه نفس هاى بشري آنرا مى شناسد وبه آن 

¾âªÆàfá£ßº�>ßÉá<� ]سورت لقمان:  èb¶=� å��> ß» àÃáF åU> ßqßÆ� :اطمينان ميابد، چنانچه اهللا تعالي ميفرمايد

 ]15

ترجمه: )با ايشان در دنيا به طرز شايسته و بايسته رفتار كن(، يعني با ايشان به نيكوئي 

رفتار كن. 

و در اصطالح: معروف اسم جامعى است براى همة اقوال و افعال نيک و هر آنچه كه 

طاعت و تقرب به درگاه الهى و احسان به مردم محسوب مى شود. و هر آنچه كه شريعت 

به آن فرا خوانده است.

معناي نهي از منكر 

منكر درلغت ضد معروف است يعني نا شناخته و در اصطالح: هر آنچه شريعت او را 

قبيح و حرام پنداشته است، مثًال خيانت، دروغگويي، اذيت ديگران، اعتداء و تجاوز بر 

حقوق و اموال مردم و غيره كه شريعت از آن نهي كرده است. 
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حكم امر به معروف و نهي از منكر 

اسالم امر به معروف و نهي از منكر را بر پيروان خود واجب گردانيده است، چنانچه 

�åf ß³¿àá�=� åÀ ß¢� ßÁáÇßÃá¿ßÈßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßÈßÆ�åá�ßá�=� ß�åC� ßÁÇ à¢ábßÈ�ãÍçºà?� á¼ à³¿ëº�À à³ßJá¶ßÆ� :خداوند ميفرمايد

� ]آل عمران: 104[ ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ
ترجمه:  »بايد از شما گروهي باشد كه )تربيت الزم را ببينند و قرآن و سّنت و احكام 

آنان خود  و  نمايند،  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  را(  مردمان  و  بياموزند  را  شريعت 

رستگارند«.  

به موقف و جايگاه  از منكر عملي است كه هر مسلمان نسبت  نهى  به معروف و  امر 

خويش بايد به آن قيام كند مثًال علما، احكام شرعي را براي مردم بيان نموده و براى 

شان وعظ و نصيحت مى كنند، و پدر ومادر، فرزندان خود را رهبري و رهنمايي مى كنند 

و همين قسم اقشار ديگر جامعه هر كدام بالنوبه اين وظيفه را عملي مى سازند، و بر همه 

واجب است كه در امر به معروف و نهى از منكر با هم متعاون و همكار باشند، و ترك 

اين وظيفه موجب لعنت و دوري از رحمت خدا مى گردد، و پيامبر اسالم � انكار از 

� áÀßº�� :منكر و تغيير آن را در حدود طاقت و قدرت شخص واجب گردانيده و مى فرمايد

� à¬ß£ áuß?� ß́ å¶ßcßÆ�åÄåFá·ß̄åFßª� á¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁåDßª�åÄå¾> ßjå·åFßª� á¤ åìßJ ájßÈ�áß�� áÁåDßª�åÅ åbßÉåE�àÅáë�ß§àÉá·ßª�=âf ß³á¿àº� á¼ à³á¿åº�Ïß?ße
.)1(� åÁ>ß�åÝ=

ترجمه: »هرگاه كسي از شما كار بدي را ديد بايد آن را به دست خويش تغيير دهد، 

اگر نتوانست به زبان خود آن را منع كند و اگر نتوانست با دل خود آن را انكار كند و 

اين ضعيف ترين مرحلة ايمان است«. 

را در مقابل  و بى طرفى  تكليفي  ندارد كه موقف بي  انسان مسلمان جواز  براي   پس 

منكرات اختيار كند؛ بلكه بايد اصالح را به اندازه توان و قدرت خود انجام دهد. وتغيير 

منكر را با دانستن و مراعات فقه امر به معروف و نهى از منكر از تغيير عملي به دست، 

آغاز نمايد و اين در صورتي كه آن شخص مالک اين چيز بوده باشد و اين عملش باعث 

انكار به زبان مى باشد و اين عمل به نصيحت و  برانگيختن شر بزرگتر نباشد؛ سپس 

¼·jº�)-
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ارشاد تحقق مى يابد. سپس انكار قلبي مى باشد كه اثر آن در سيماي انسان و تحركات 

جسمي نمودار مى گردد، كه بارز ترين اين اثر در مفارقت از مجالس منكر مى باشد. 

آثار امر به معروف و نهي از منكر در جامعه 

امر به معروف مردم را بسوي نيكي و استقامت سوق مى دهد و ايشان را به صالح و فالح و 

�áfë²ßcßÆ�:رستگاري دعوت مى كند، آخرت را به ياد آنها مى آورد، چنانچه خداوند ميفرمايد

�=��ß�å¿åºáÖàá� ] الذاريات: 55 [  à¤ß«¿ßI�Ïßfá²ëd¶=� çÁåDßª
ترجمه:» پند و اندرز بده، چرا كه پند و اندرز به مؤمنان سود مي رساند«. 

نهي از منكر جامعه را از سقوط در گودال فساد و هالكت نجات مى بخشد، و هر جامعه 

اي كه افراد آن از اين عمل شانه خالي كنند؛ در آن معصيت و گناه عام گرديده، و 

ظلم و فساد در آن زياد شده اختالف و نزاع رايج ميگردد و باعث از بين رفتن و سقوط 

جامعة مذكور ميشود. 

بالمعروف  امر  � اهميت  ازآيات قرآن كريم و احاديث گهربار آنحضرت  در بسياري 

و نهي از منكر بيان گرديده، و هر جامعه اي كه به اين وظيفه پاي بند باشد، بهترين 

� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßI� ål>ç¿·å¶� áK ßQåf á]à?�Íçºà?�ßá� ß]� á¼àJ¿ à²� :جامعه است چنانچه خداوند ميفرمايد

�åä�>åE� ] آل عمران 110[. ßÁÇà¿åºáÖàIßÆ�åf ß³¿àá�=� åÀ ß¢� ßÁáÇßÃá¿ßIßÆ
پسنديده  كار  به  شده ايد.  پديدار  مردم  براى  كه  هستيد  امتى  بهترين  »شما  ترجمه: 

فرمان مى دهيد و از كار ناپسند بازمى داريد و به خدا ايمان داريد«

آداب امر به معروف و نهي از منكر

هر كسيكه بخواهد امر به معروف و نهي از منكر نمايد بايد اين خصلتها را رعايت كند:

1- نرمي و ماليمت نيك: چون خشونت و سختي باعث نفرت مردم ميگردد و ايشان 

� á¼àß�� ßK¿å¶�åä�=� ßÀëº�æÍßá�ße�> ß»åFßª�� :را از كارهاي نيک دور مى سازد چنانچه اهللا تعالي ميفرمايد

� ] آل عمران: 159[  ß́ å¶áÇ ßU� áÀåº�á=Ç èvß«¾ß×� åGá·ß̄á¶=� ß Éå· ß¦�> é�ßª� ßK¿ à²�áÇß¶ßÆ
ترجمه: » پس به سبب رحمت الهي است كه تو با آنان ) كه سر از خّط فرمان كشيده 

پراگنده  تو  پيرامون  از  مى بودي،  سنگدل  و  درشتخوي  اگر  و  نمودي،  نرمش  بودند( 
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ميشدند«. 

اينكه  ويا  دانسته،  برتر  ديگران  از  را  خويشتن  كه  نمى زيبد  دعوتگر  شخص  براي  و 

احساسات آنها را جريحه دار ساخته و خشم آنها را بر انگيزد. 

� à¥áa=� :2- حكمت: بايد داعي مردم را با حكمت دعوت نمايد چنانچه خداوند ميفرمايد

� ] النحل: 125[ àÀ ßj áUß?� ßÊ åÂ� å�ç¶>åE�¼àá�åa> ßQßÆ�åÍß¿ ßjßá�=�åÍ ß� å¢áÇßá�=ßÆ�åÍ ß» á³åá�>åE� ß́ ëEße� å̧ ÉåF ßi� å�åC
ترجمه: ) اي پيغمبر ! ( مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه 

پروردگارت فراخوان، و با ايشان به شيوه هرچه نيكوتر و بهتر گفتگو كن «.

3- سطح درك و فهم مردم را مد نظر بگيرد.

4- مطابقت ميان قول و عمل: شخص امر به معروف و نهي از منكر كننده بايد يک 

شخصيت قدوه و نمونه باشد كه خودش آنچه را بسوي آن دعوت ميكند، در زندگي 

خود عملي سازد، چون مردم بر كسي كه رفتارش با گفتارش متناقض باشد، اعتماد 

� ßb¿ å¢�>âJá̄ ßº�ßà�ß²� :نمى كنند. خداوند> نيز او را مورد خشم و غضب خويش قرار مى دهد

��]الصف:3[ ßÁÇà·ß£á«ßI� ß×�>ßº�=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?�åç�=
ترجمه: بسيار نا پسند باشد نزد خدا كه بگوييد آنچه را كه انجام ندهيد.

امر به معروف را از نهي از منكر در نصوص ذيل جدا سازيد

¼�ã�åFèº�ãfÈådß¾�àÄá¿ëº� ] الذاريات:51[  à³ß¶�Êë¾åC�ßf ß]A�>âß�åC�åç�=� ß¤ßº�=Çà·ß£áß�� ß×ßÆ� :1- خداوند ميفرمايد

ترجمه:»و با خدا معبودى ديگر قرار مدهيد كه من از جانب او هشدار دهنده  آشكارم«

2- پيامبر � ميفرمايد: »و ال تحاسدوا و ال تباغضوا و ال تقاطعوا و ال تدابروا«)1(.

ترجمه: با همديگر حسد نورزيد، بغض و كينه نداشته باشيد، قطع روابط نكنيد و از 

همديگر رو گردان مباشيد.

�¼àJ¾ß? ßÆ �ç×åC � çÀàIÇàß� �ß×ßÆ �åÄåI>ß̄ àI � ç° ßU �ßä�= �á=Ç à̄çI= �á=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ� ميفرمايد:  خداوند   -3

�]آل عمران: 102[  ßÁÇ à»å· ájèº

$-55�+�0%�)�Á>�Ý=�G£m�)-
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ترجمه:  »اي كساني كه ايمان آوردهايد آن چنان كه مى بايد از خدا بترسيد ) و با انجام 

واجبات و دوري از منهّيات گوهر تقوا را به دامان گيريد ( و شما ) سعي كنيد كه غافل 

نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد ( نميريد مگر آن كه مسلمان باشيد«. 

ْن َظلََمَک«  4- رسول خدا � ميفرمايد: »ِصْل َمْن َقَطَعَک، َواْعُف َعمهَّ

ترجمه: رابطه بر قرار كن با كسى كه با تو قطع رابطه مى كند و درگذرى كن از كسي 

كه با تو ظلم مى كند«.

�åäå� �á=ÇàºÇà®ßÆ �Î ßì áiàÇá¶= �ÌßØ çr¶=Æ � åL=ßÇß· çr¶= �Îß· ß¢ �á=Ç à�åª> ßU� مى فرمايد:  ديگر  آيت  در  و   -5

 ]238 :Ìf¯F¶=[ �ß�åJå¾>ß®
ترجمه:» در انجام نمازها و ) به ويژه ( نماز ميانه )يعني عصر( كوشا باشيد و محافظت 

ورزيد و فروتنانه براي خدا بپا خيزيد«. 

 ارزيابى

1- سه نمونه از امر به معروف را ذكر كنيد.

2- سه نمونه نهي از منكر را ذكر كنيد.

3- معروف را در لغت واصطالح بيان نماييد. 

4- منكر را تعريف نماييد.

5- براى امر به معروف ونهى از منكر از قرآن كريم يک دليل بياوريد.

6- حكم امر به معروف و نهي از منكر چيست؟

� åÀ ß¢� ßÁáÇßÃá¿ßIßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßI� ål>ç¿·å¶� áK ßQåf á]à?�æÍçºà?�ßá� ß]� á¼àJá¿ à²� 7- اين آيت را توضيح دهيد

åf� ]آل عمران :110[  ß³á¿àá�=
8- براى امر به معروف ونهى ازمنكر كدام آداب وجود دارد؟ آن را روشن سازيد. 

طى يک مقاله، اهميت امر به معروف و نهي از منكر را در كتابچه هاى خويش توضيح 

دهيد.
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درس سى و يكم

اميدوارى 

اميد چيست؟

رجاء و اميد الفاظ مترادف اند، به معناى توقع حالت خوشايند كه در حوصله مندى 

شخص افزايش مى آورد و ضد آن يأس و نااميدى است كه انسان را از تالش بيشتر باز 

ميدارد.

)½Øj¶=Æ�ÌØr¶=�¼ÃÉ·¢( اميد انبياء

اميد وآرزو از جملة اخالق انبيا )عليهم السالم( است، وهمين اميد است كه آنها را وا 

داشته تابه دعوت اقوام خود به سوي خداوند > بدون يأس و نا اميدي، برغم آنچه 

كه با روگرداني ونفرت وآزارشان مواجه ميشدند، به رهياب شدن آنها در روزهاي آينده 

ادامه بدهند و در بدترين شرايط و در اوقات مصيبت و سختى اميدوار باقى مى ماندند و 

هيچگاه يأس و نا اميدى در دلهايشان راه نمى يافت.

پسرانش)يوسف  شدن  مفقود  با  را  يعقوب'  حضرت  خويش  پيامبر  پاك  خداوند 

وبنيامين(مورد آزمايش قرار داد، وبه خاطر آنها بسيار غمگين شد تا اين كه بينائي خودرا 

ازدست داد، وليكن يعقوب ' به قضاي خداونداميد داشت واز بازگشت پسرانش نا اميد 

نگشت واميد وآرزويش را به خداوند پاك افزايش داد تا فرزندانش را برايش بازگرداند، 

ويعقوب ' از ديگر فرزندانش خواست تا به جستجوي پسران گمشده اش بدون يأس و 

�=Ç àiß@áÉßI� ß×ßÆ�åÄÉ å]ß?ßÆ� ß¬ àiÇàÈ� áÀåº�=Ç àj çj ßVßJßª�=ÇàF ßÂác=�çå�ßE�>ßÈ�:نا اميدي ادامه دهند؛ و برايشان گفت

�]يوسف: 87[ ßÁÆàfåª> ß³á¶=�à½áÇß̄á¶=� ç×åC�åç�=� å\áÆße� áÀåº� àlß@áÉßÈ� ß×�àÄç¾åC�åç�=� å\áÆße� áÀåº
ترجمه: »اي فرزندانم برويد واز يوسف وبرادرش جستجونماييد وازرحمت خدا نا اميد 

مباشيد. به درستي كه از رحمت خداوند جز قوم كافر نااميد نمى شوند«. 

وخداوند اميد وآرزوي يعقوب' را تحقق بخشيد، و بينايى و فرزندانش را به وي 

برگرداند. 
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اميد واطمينان به نصرت خداوند بطورروشن در موقف نبي خدا، موسي ' همراه 

قومش آشكارشده است، زماني كه فرعون و لشكريانش موسي وقومش را تعقيب نمود و 

گمان بردند كه فرعون به زودي آنان را درخواهد يافت و زمانى كه فرعون را در نزديكي 

خود يافتند احساس نا اميدي كردندو درپيش روي آنان بغيراز دريا چيزي نبود. پس 

��]الشعراء : 61[ ترجمه: گرفتار)دريافته( شده گانيم.  ßÁÇ à²ßeábàß��>ç¾åC� :براي موسي گفتند

پس خداوند پاك وي را امر كرد تاعصاي خودرا به دريا بزند، درنتيجه دريا بدو نصف 

دريا دوباره  بعداً  تقسيم شد وموسي وقومش داخل شدند واز دريا سالم عبورنمودند، 

بصورت اول خود بازگشت و فرعون و لشكرش غرق شد و موسي و كسانى كه با وي 

ايمان آوردند، نجات پيداكردند.

اميد رسول اهللا�: نبي كريم � بر هدايت قوم خود حريص بود وحتي يک روز هم 

از تحقق اين هدفش نا اميد نشد و دايم به پرودگارخود دعا مى كرد تا قوم وي را هدايت 

كند، وسينه هاى شانرا براي اسالم باز نمايد.

بعد از سفر مشقت بار آن حضرت به طايف، جبرئيل ' با ملک كوه ها به نزدشان آمد 

و برايش گفت: ما را پروردگار بسوي تو فرستاده است تا اگر خواسته باشيد اين دوكوه 

)اخشبين( را به همديگر مى زنيم و آنها را هالك مى كنيم، ولي آن حضرت� فرمود: 

)نه چنين نكنيد، من اميد وارم كه خداوند از پشت ايشان كساني را بيرون بياورد كه 

تنها خداوند را عبادت كنند و برايش چيزي را شريک نسازند()1(.

رسول اهللا� در اينكه خداوند> وي را ياري مى رساند، اطمينان كامل داشت و لذا 

در سخت ترين شرايط مأيوس و نا اميد نمى شد، حتى زمانى كه در غار ثور با ابوبكر 

صديق/ پناه برد و مشركين به تعقيب آنها تا دهن غار رسيدند اطمينان و اميد 

خود را از دست نداد بلكه چنانچه قرآن كريم بيان مى كند با اطمينان و ايمان كامل به 

]40:ÍEÇJ¶=[ �>ß¿ ß£ßº�ß�=� çÁåC�Áßh ß� ß×� :حضرت ابوبكر صديق/ فرمود

ترجمه: غمگين)ناراحت( مباش، يقينا كه خدواند همراه ما است.

ÄÉ·¢�°«Jº�)-
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اميد وعمل 

اميد به خدا و مغفرت اوتعالى، دايم با عمل شخص همراه است، نه با تنبلي وآرزوهاي 

� ß×ßÆ�>âå�> ßq� âØ ß» ß¢� á̧ ß»á£ßÉá·ßª �åÄëEße �ßÐ>ß̄ å¶ �Ç àQáfßÈ � ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª� تعالي فرموده است:  بيجا. خداوند 

=� ]الكهف : 110[  âb ßUß?�åÄëEße�åÌßa>ßF å£åE� áµåf ánàÈ
ترجمه: »پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند، 

و در پرستش پروردگارش كسي را شريک نسازد«. 

�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å��=Æ àb ßÂ> ßQßÆ�=Æàf ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC�� :وخداوند عزوجل گفته است

� ]البقرة : 218[  ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ�åç�=� ßKßá�ße� ßÁÇ àQáfßÈ� ß́ åÒß¶Æà?
ترجمه:» كساني كه ايمان آورده اند و كساني كه هجرت نموده اند و در راه خدا جهاد 

كرده اند، آنان رحمت خدا را اميد ميدارند، و خداوند آمرزنده و مهربان است«. 

فضيلت اميد

اميد، انسان را دايم به عمل وكار خستگي ناپذير وادار مى كند واگر اميد نباشد، انسان از 

ادامة حيات ومقابله با مصيبتها وسختي هاى آن، باز مى ماند. اگر اميد نباشد، نا اميدي 

برقلب وي مسلط مى گردد وبرمرگ حريص مى شود، وبه همين جهت گفته شده است: 

نا اميدي راهى به سوى نا كامى و مرگ است واميد نور زنده گى وشاهراهى به سوى 

نا  نا اميدي همراه زندگي جمع نمى شود و زندگي همراه  كاميابى. وگفته شده است: 

اميدي. 

مسلمان از رحمت خداوند نااميد نمى شود؛ زيرا اميد به عفوخداوند است كه به توبه و 

رفتن به راه راست وادار مى سازد و خداوند بزرگ از نا اميدي از رحمت و مغفرت، نهي 

�åÍßá�ße� áÀåº�=Ç àìß¿á̄ ßI� ß×� á¼åÃ åjà«á¾ß?�Îß· ß¢�=Çàªßf áiß?� ßÀÈådç¶=� ßËåa>ßF å¢�>ßÈ� á̧ à®� :كرده است، فرموده است

� ]الزمر : 53[  à¼É åUçf¶=�àeÇà«ß§á¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�> â£Éåß�� ßHÇà¾èd¶=� àfå«á§ßÈ�ßç�=� çÁåC�åç�=
ترجمه: »بگو: اي آن بندگان من كه در معاصي زياده  روي كرده  ايد! از لطف و مرحمت 

خدا مأيوس و نا اميد نگرديد. قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمرزد. چرا كه او بسيار 

آمرزگار و بس مهربان است«.  
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هرگاه انسان گناهي را مرتكب شود، بسوي پروردگارخود ميشتابد وتوبه مى كند وتمام 

اميد آن درعفو خداوند وقبول توبه اوست. اميد طاقتي است كه خداوند آنرا در دل هاى 

بشر نهاده است؛ تا آنان را به آباد نمودن زمين تحريک نمايد و نبي كريم � فرموده 

�> ßÃ ßiåfá§ßÈ �ÎçJ ßU �ß½Ç à̄ßÈ �ß× � áÁß? � ß¥> ßìßJ ái= � åÁåDßª �(âÍß·É åjßª � á¼ à²åb ßUß? �åbßÈ � å�ßÆ �àÍ ß¢> çj¶= � åKßº>ß® � áÁåC� است: 

��> ßÃ áiåfá§ßÉá·ßª
توان  اگر  بود پس  نهال خرماي  يكي شما  ودر دست  برپا شود  قيامت  »اگر  ترجمه: 

نشاندن آنرا داشت، پس آن را غرس نمايد«.

ارزيابى

1. اميد را در لغت و در اصطالح تعريف نماييد.

2. يک نمونة از اميد را در زنده گى خود را بياوريد.

3. اميد در نزد انبياء چگونه بود؟ 

4. اهميت اميد را بيان كنيد.

5. اميد داشتن در زنده گى انسان چه فضيلت دارد؟ 

6. اميد با عمل چه ارتباطى دارد؟ 

7. نمونه هايى از اميد پيامبر � را بيان كنيد. 

يک مقاله در مورد اميد ونا اميدى بنويسيد كه از ده سطر كمتر نبوده و شامل نكات 

ذيل باشد:

1ـ خطرات نا اميدى. 

2ـ اسباب نا اميدى. 

3ـ راه هاى كسب اميد وارى. 


