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ﻣؤﻟفان
 دﻛتﻮر ﻋبداﻟﺼبﻮر ﻓخرى -ﻣحﻤد ابراﻫﻴﻢ رباﻧﻰ

اﻳدﻳت عﻠﻤﻰ
 دﻛتﻮر ﻓﻀﻞ اﻟﻬادى وزﻳﻦ -رﻗﻴب اﷲ ابراﻫﻴﻤﻰ

اﻳدﻳت زباﻧﻰ
 سﻴد ﻣحﻤﻮد خﻠﻴﻖکﻤﻴتﺔ دﻳﻨﻰ ،سﻴاسﻰ و فرﻫﻨگﻰ
 دﻛتﻮر ﺷﻴر ﻋﻠﻰ ﻇرﻳﻔﻰ سﻌﻴد اﻟرحﻤﻦ حاﻣدإشراف
 -دﻛتﻮر ﺷﻴر ﻋﻠﻰ ﻇرﻳﻔﻰ رئﻴس پروژه اﻧﻜﺸاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ.

ب

ج

سرود ملی

د

دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د هـــر افـــغان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولو کـور دى

د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو

د پښتــــون او هزاره وو

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو

ورسره عرب ،ګوجــر دي

پـــاميــريان ،نورستانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا ه５ـــواد به تل ځلي８ي

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سينــه ک ３د آسيـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاويدان

نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
پﻴام وزﻳر ﻣعارف
اﻟحﻤدﷲ رب اﻟﻌاﻟﻤﻴﻦ والصالة واﻟسﻼم 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 ﻋرﺻﻪﻫاى 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.
ﻳﻜﻰ از ﻋرﺻﻪﻫاى ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد تﻮجﻪ جدى براى تجدﻳد ﻧﻈر و بﻬبﻮد ﻣﻰباﺷد ،ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤات
اسﻼﻣﻰ است؛ زﻳرا از ﻳﻚ جاﻧب ،ﻓارﻏان ﻣدارس دﻳﻨﻰ بﻪ حﻴث پﻴﺸﻮاﻳان ﻣﻌﻨﻮى جاﻣﻌﻪ ،باﻳد ﻣحﻮر تﻼﺷﻬاى
ﻣﻌارف ﻗرار ﮔﻴرﻧد و از سﻮى دﻳﮕر ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ ﺷاﻣﻞ ﻋﻘاﻳد ،احﻜام و ﻫداﻳات دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم
است ﻛﻪ بﻪ حﻴث ﻧﻈام و ﻗاﻧﻮن ﻣﻜﻤﻞ ،تﻤام ابﻌاد زﻧدهﮔﻰ اﻧسانﻫا را در بر ﮔرﻓتﻪ و بﻪ ﻋﻨﻮان آخرﻳﻦ پﻴام خاﻟﻖ و
پروردﮔار جﻬان تا روز ﻗﻴاﻣت ،رساﻟت رﻫﻨﻤاﻳﻰ و ﻫداﻳت بﺸرﻳت را اﻧجام ﻣﻰدﻫد.
ﻋﻠﻤاى اﻣت اسﻼﻣﻰ در ﻃﻮل تارﻳخ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ را در اﻳجاد ،تﻮسﻌﻪ و ﻏﻨاﻣﻨدى سﻴستﻢ تﻌﻠﻴﻤات و ﻣﻌارف اسﻼﻣﻰ
ﻣخﺼﻮﺻاً اﻧﻜﺸاف تدرﻳجﻰ ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣراﻛز و ﻣؤسسات ﻋﻠﻤﻰ جﻬان اسﻼم ،اﻳﻔاء ﻛرده اﻧد.
ﻣﻄاﻟﻌﺔ دﻗﻴﻖ در سﻴر تﻄﻮر تارﻳخﻰ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌارف اسﻼﻣﻰ در جﻬان ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣدارس و
ﻣراﻛز ﻋﻠﻤﻰ ﻣا ،ﻫﻤﻮاره بﻨا بر ﺿرورتﻫاى جاﻣﻌﻪ و در تﻄابﻖ با احﻜام ثابت و پا بر جاى دﻳﻦ اسﻼم ،ﻛﻪ براى
ﻫﻤﺔ اﻧساﻧﻬا در ﻫﻤﺔ زﻣاﻧﻬا و ﻣﻜاﻧﻬا ﻣﻰباﺷد ،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 اسﻼﻣﻰ ﻧﻘﺶ ﻋﻈﻴﻤﻰ داﺷتﻪ است ،وجﻮد ﻫزاران داﻧﺸﻤﻨد و ﻋاﻟﻢ در
ﻋرﺻﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﻓرﻫﻨﮓ ﻣخﺼﻮﺻاً در ﻋﻠﻮم ﺷرﻋﻰ ﻣاﻧﻨد ﻋﻘاﻳد ،تﻔسﻴر ،حدﻳث ،ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﻏﻴره،
ﮔﻮاه واﺿح آﻧچﻪ ﮔﻔتﻪ ﺷد ﻣﻰباﺷد.
ﻫﻤزﻣان با رﺷد بﻴدارى اسﻼﻣﻰ در ﻋﺼر حاﺿر ،تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ 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 اسﻼﻣﻰ رو ﻣﻰآورﻧد.
وزارت ﻣﻌارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ اﻓﻐاﻧستان بر اساس ﻣسؤوﻟﻴت ورساﻟت خﻮﻳﺶ ،در ﻣﻄابﻘت با احﻜام ﻗاﻧﻮن
اساسﻰ ﻛﺸﻮر ،بﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷد و تﻮسﻌﺔ ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ 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 اسﻼﻣﻰ ،را با ﺷرح و تﻮﺿﻴح ﻣتﻮن ،جا بجا
ساختﻦ ﻓﻌاﻟﻴتﻬا ،ارزﻳابﻰ و تﻤرﻳﻨﻬا با ﻣﻌﻴارﻫاى ﻛتب درسﻰ ﻋﻴار ساخت.
اﻣﻴدوارم اﻳﻦ تﻼﺷﻬاى ﻗابﻞ تﻤجﻴد ﻋﻠﻤاء و ﻣتخﺼﺼان وزارت ﻣﻌارف ،در بﻬبﻮد و اﻧﻜﺸاف ﻫر چﻪ بﻴﺸتر
تﻌﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در اﻓﻐاﻧستان ﻋزﻳز ﻣﻔﻴد واﻗﻊ ﺷده وسبب ﻛسب رﺿاى خداوﻧد ﻣتﻌال ﻗرار ﮔﻴرد.
وباﷲ اﻟتﻮﻓﻴﻖ
دکتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ
وزﻳر ﻣﻌارف

ه

ﻣقدﻣﻪ
ﻣعﻠﻤان ﻣحترم و شاگردان گراﻣﻰ!

ﻋﻠﻤاى اسﻼم ،تﻌﻠﻴﻤات وآﻣﻮزهﻫاى دﻳﻦ را بﻪ سﻪ بخﺶ :ﻋﻘاﻳد ،احﻜام و اخﻼق تﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮده
اﻧد ،ﻋﻠﻢ ﻋﻘاﻳد باورﻫا را در ﻣﻮرد خاﻟﻖ – جﻞ جﻼﻟﻪ – و ﻣخﻠﻮق راست ﻣﻰسازد ،ﻋﻠﻢ احﻜام
ﻛردار و ﮔﻔتار را استﻘاﻣت ﻣﻰبخﺸد وﻋﻠﻢ اخﻼق ﺻﻔات ﻣﻌﻨﻮى اﻧساﻧﻬا را بﻪ سﻮى ﻛﻤال
راﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨد.
از آﻧجاﻳﻴﻜﻪ ﻋﻠﻢ اخﻼق با اوﺻاف ﻣﻌﻨﻮى اﻓراد جاﻣﻌﺔ بﺸرى سروﻛار دارد ،از اﻳجاد تﻮاﻧاﻳﻰﻫاى
ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻄﻠﻮب و ﻣحﻮ ﻛردن اخﻼق سﻮء بحث ﻣﻰﻛﻨد ،پس پﻴﺸرﻓت ﻣادى و رﻓاه اجتﻤاﻋﻰ
جﻮاﻣﻊ بﺸرى تا حد زﻳادى بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ارزﺷﻬاى اخﻼﻗﻰ در اﻓراد آن ارتباط دارد.
و چﻮن ﻣﻌﻴار ﻣؤثرﻳت وﻗابﻠﻴت ﻓرد در ﮔرو خﺼﻠتﻬاى ﻣﻌﻨﻮى وى ﻣﻰباﺷد؛ ازﻳﻨرو ،اخﻼق خﻮب
از دﻳدﮔاه اسﻼم ﻣﻌﻴار ﻧﻴﻜﻰ وارزش اﻧسان ﺷﻤرده ﺷده است پﻴاﻣبر اسﻼم ﻓرﻣﻮده است( :إن
خﻴارﻛﻢ أحاسﻨﻜﻢ أخﻼﻗا )1بدون ﺷﻚ ،بﻬترﻳﻦ ﺷﻤا ،خﻮش اخﻼق ترﻳﻦ ﺷﻤا است.
پس اﻳﻦ ﻧﻴاز ﻣبرم ﻣاست تا ﻓﻀاﻳﻞ و ارزﺷﻬاى اخﻼﻗﻰ در جاﻣﻌﻪ تروﻳج و اﻧﻜﺸاف ﻳابد و با
ﻓراﮔرﻓتﻦ ﻫداﻳات ﻗرآن و سﻨت و سﻴرت پﻴاﻣبر اﻛرم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ و اﻃﻼع از ﻋﻤﻠﻜرد و
اﻗﻮال ﻋﻠﻤا و پﻴﺸﻮاﻳان اسﻼم ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣدارس دﻳﻨﻰ با ﻋﻠﻢ اخﻼق 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 اخﻼق ،رﻳاست اﻧﻜﺸاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ وزارت ﻣﻌارف جﻤﻬﻮرى
اسﻼﻣﻰ اﻓﻐاﻧستان ،در بخﺶ ﻧﺼاب ﻣدارس دﻳﻨﻰ ،ﻣﻀﻤﻮن اخﻼق را در دو ﺻﻨﻒ (ﻫﻔتﻢ وﻫﺸتﻢ)
ﻣﻘرر ﻧﻤﻮده وﻣﻔردات آﻧرا ﻃﻮرى ﻋﻴار ساختﻪ تا ﻣﻮﺿﻮﻋات ﻋﻤدة اخﻼق اسﻼﻣﻰ را با در ﻧﻈر
داﺷت اوﻟﻮﻳتﻬا و تسﻠسﻞ ﻣﻨﻄﻘﻰ وسﻄح استﻌداد وتﻮاﻧاﻳﻰﻫاى ﺷاﮔردان در بر ﮔﻴرد .در ﻋﻴﻦ حال
تأﻟﻴﻒ ﻛتابﻬاى اخﻼق 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 اﷲ بﻌزﻳز.
 -1ﺻحﻴح اﻟبخاري ،ﺷﻤارة حدﻳث.5688 :

و

فﻬرست عﻨاوﻳن
ﻋﻨﻮان

شﻤاره

ﺻﻔحﻪ

شﻤاره

ﻋﻨﻮان

ﺻﻔحﻪ

1

اخﻼص

1

20

ورع

75

2

احسان

5

21

استفاده از وقت

79

3

عداﻟت

9

22

ﻧﮕﻬدارى زبان

83

4

رفق و ﻧرﻣﻰ

13

23

ﻛتﻤان اسرار

87

5

صبر

17

24

تأﻧﻰ

93

6

صبر در طاعات

21

25

تعاون و ﻫﻤﻜارى

97

7

صبر از ﮔﻨاﻫان

25

26

حﻜﻤت

101

8

صبر در برابر
ﻣصﻴبتﻫا

27

27

شﻜر

105

28

قﻨاعت

109

9

حﻴا و فضاﻳﻞ آن

31

29

عفت

113

10

اﻧﻮاع حﻴات
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درس اول

اخﻼص
شاﮔردان عزﻳز در رابطﻪ بﻪ ﻣضﻤﻮن اخﻼق ،در صﻨف ﻫفتﻢ چﻴزﻫاى زﻳادى آﻣﻮختﻴﻢ .ﻣا
در آن صﻨف ،تعرﻳف اخﻼق و ارﻛان و اﻧﻮاع آن را فرا ﮔرفتﻴﻢ .تأثﻴر اخﻼق ﻧﻴک و اخﻼق
بد را در زﻧده ﮔﻰ فردى و اجتﻤاعﻰ ﻳاد ﮔرفتﻴﻢ .ﻣا ﻫﻢ چﻨان تعداد از خصﻠتﻬا و صفات
را ﻛﻪ جزئﻰ اخﻼق فاضﻠﻪ ﻳا ﻣﻜارم اخﻼقﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰرود 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 اخﻼق فاضﻠﻪ را فرا ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ .خداوﻧد ﻣا و شﻤا را تﻮفﻴق
فراﮔﻴرى اﻳﻦ درسﻬا و عﻤﻞ بر آﻧﻬا را ﻧصﻴب فرﻣاﻳد.
اخﻼص ،روح ﻫر عﻤﻞ ﻛاﻣﻴاب ،ﻧشان پاﻛﻰ دل ،حسﻦ ﻧﻴت ،طﻬارت قﻠب ،اﻳﻤان صادق
و پاﻛﻲ اعﻤال از شاﻳبﺔ ﻧفاق است .اخﻼص از جﻤﻠﺔ بزرﮔترﻳﻦ اخﻼق است ﻛﻪ ﻣسﻠﻤان
باﻳد بﻪ آن پاﻳبﻨد باشد تا سعادت دارﻳﻦ را بدست آورد .درﻳﻦ درس خﻮاﻫﻴﻢ ﻳافت ﻛﻪ
اخﻼص چﻴست؟ و چﻪ فضﻴﻠت دارد؟ و عﻼﻳﻢ و آثار آن چﻴست؟
تﻌرﻳﻒ اخﻼص
َ
ص ﻳُخﻠص از ﻣادة َ
ص) ﻣﻰباشد و بر پاﻛﻲ و تصفﻴﻪ دﻻﻟت ﻣﻴﻜﻨد.
(خ ُﻠ َ
اخﻼص درﻟغت ،ﻣصدر أخﻠَ َ
دراصطﻼح :اخﻼص ،عبارت از خاﻟص ساختﻦ عبادت است براي ﻣعبﻮد واحد و ﻻ شرﻳک.
ﻣعﻨاي اخﻼص 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 اخﻼص ،رﻳاء است،
ﻛﻪ اﻧسان بﻪ وسﻴﻠﺔ عبادت خﻮد شﻬرت در بﻴﻦ ﻣردم ،ﻣصاﻟح و اغراض ﻣﻮقت و زود ﮔذر
دﻧﻴﻮى را ﻣد ﻧظر بﮕﻴرد .اسﻼم ،از رﻳاء ﻧﻬﻲ ﻧﻤﻮده و بﻪ اخﻼص داشتﻦ دستﻮر داده است.
اخﻼص در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
 -1اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟبﻴﻨﺔ]5:

ترجﻤﻪ :در حاﻟﻰ ﻛﻪ فرﻣان ﻧﻴافتﻪ بﻮدﻧد ،جز آﻧﻜﻪ خدا را بپرستﻨد و اﻳﻤان و عبادت را
1

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.
 -2در جاي دﻳﮕر ﻣﻴفرﻣاﻳد:
o
[اﻟﻨساء]146-145 :

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] اصﻼح
تﻤسک جستﻨد وعبادتشان را براى خدا خاﻟص ساختﻨد .پس آﻧان در
ﻧﻤﻮدﻧد و بﻪ خدا ّ
زﻣره ﻣؤﻣﻨان اﻧد ،و خدا بﻪ ﻣؤﻣﻨان پاداشﻰ بزرگ خﻮاﻫد داد.
اخﻼص در ﻧﻴت
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
 .1پﻴاﻣبر
()1

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 ﻣﻰباشد ﻛﻪ بﻪ خاطرش ﻫجرت ﻛرده است.
 .2رسﻮل اﻛرم  ،در حدﻳث دﻳﮕري ﻣﻰفرﻣاﻳد« :
()2
»
ترجﻤﻪ« :ﻫﻤاﻧا خداوﻧد بﻪ اجسام و چﻬرهﻫاى شﻤا ﻧﻤﻰﻧﮕرد ،بﻞ ﻛﻪ بﻪ قﻠبﻬاى شﻤا ﻣﻰﻧﮕرد».
اخﻼص در تﻤام اﻋﻤال واجب است
بر ﻣسﻠﻤان واجب است ﻛﻪ در ﻫر عﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ اﻧجام ﻣﻴدﻫد ،اخﻼص داشتﻪ باشد ،تا
عﻤﻞ او ﻣﻮرد قبﻮل و پذﻳرش اﷲ قرار ﮔﻴرد .اﷲ از بﻨده اش عﻤﻠﻰ را ﻣﻰپذﻳرد
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻛﻪ خاص براي او تعاﻟﻰ بﻮده باشد .پﻴاﻣبر اﻛرم
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ترجﻤﻪ :قطعا خداوﻧد عﻤﻠﻰ را ﻧﻤﻰپذﻳرد ،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 ﻣﻰدﻫد اجر وثﻮاب اخروى
طﻠب ﻧﻜرده و در پﻰ بﻪ دست آوردن ﻣصاﻟح دﻧﻴﻮى باشد؛ ﻣثﻼ :شخص رﻳاﻛار ،در پﻴش
چشﻢ ﻣردم ،درﻛارﻫاي ﻧﻴک و پسﻨدﻳده فعال ﻣﻰباشد؛ وﻟﻰ ،در حال تﻨﻬاﻳﻲ ﻛسﻞ و تﻨبﻞ
ﻣﻰباشد .اﮔر ﻣردم او را در اﻧجام ﻛارﻫاى خﻴر ﻣدح وتﻮصﻴف ﻧﻤاﻳﻨد ،سعﻲ و ﻛﻮشش
فراوان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،و اﮔر ﻛسﻲ او را بدﮔﻮﻳﻲ ،ﻧﻤاﻳد ﻧقص در اعﻤاﻟش روﻧﻤا ﻣﻴﮕردد.
رواﻳت است ﻛﻪ ﮔفت:
از ابﻮ ﻫرﻳر
شﻨﻴدم ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣﻮد« :اوﻟﻴﻦ ﻛسﻲ ﻛﻪ در روز قﻴاﻣت بر او حﻜﻢ
از رسﻮل اﷲ
ﻣﻰشﻮد ،ﻣردﻳست ﻛﻪ شﻬﻴد شده و آورده ﻣﻰشﻮد و خداوﻧد ﻧعﻤتﻫاى خﻮد را بﻪ او
ﻣﻰشﻨاساﻧد و او ﻫﻢ آن را ﻣﻰشﻨاسد .خداوﻧد براﻳش ﻣﻰفرﻣاﻳد :در برابر آن چﻪ ﻛردي؟
ﻣﻰﮔﻮﻳد :در راه تﻮ جﻨﮕﻴدم تا شﻬﻴد شدم .ﻣﻰفرﻣاﻳد :دروغ ﮔفتﻲ و ﻟﻴﻜﻦ جﻨﮕﻴدي
تا ﮔفتﻪ شﻮد ﻛﻪ او شجاع است و ﮔفتﻪ شد .پس در ﻣﻮرد وي دستﻮر صادر شده و وي
بﻪ روﻳش ﻛشاﻧده شده بﻪ دوزخ اﻧداختﻪ ﻣﻰشﻮد .و دوم ﻣردﻳست ﻛﻪ عﻠﻢ آﻣﻮختﻪ و
بﻪ دﻳﮕران تعﻠﻴﻢ داده و قرآن خﻮاﻧده و او آورده ﻣﻰشﻮد و خداوﻧد ﻧعﻤتﻫاﻳش را بﻪ
او بازﮔﻮ ﻣﻰﻛﻨد و او ﻫﻢ ﻣﻰشﻨاسد و ﻣﻰفرﻣاﻳد :در برابر آن چﻪ ﻛردي؟ ﻣﻰﮔﻮﻳد :عﻠﻢ
آﻣﻮختﻢ و آن را تعﻠﻴﻢ دادم و براي رضاﻳت تﻮ قرآن خﻮاﻧدم .ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 ﻣﻰشﻮد و او بﻪ روﻳش ﻛشاﻧده شده
و بﻪ دوزخ اﻧداختﻪ ﻣﻰشﻮد .و سﻮم ﻣردﻳست ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ وي روزﻳﻲ فراخ داده و از
اﻧﻮاع ﻣال بﻪ وي ارزاﻧﻲ داشتﻪ است و آورده ﻣﻰشﻮد و او را بﻪ آن ﻣﻰشﻨاساﻧد و او ﻫﻢ
ﻣﻰشﻨاسد .ﻣﻰفرﻣاﻳد :در برابر آن چﻪ ﻛردي؟ ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻫﻴچ راﻫﻲ را ﻛﻪ دوست داشتﻲ
در آن خرچ شﻮد ،ﻧﮕذاشتﻢ ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ در آن براي رضاﻳت خرچ ﻛردم .خداوﻧد ﻣتعال
1
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ﻣﻰفرﻣاﻳد :دروغ ﮔفتﻲ! تﻮ اﻳﻦ ﻛار را ﻛردي تا ﮔفتﻪ شﻮد ﻛﻪ جﻮاد وسخاوتﻤﻨد است و
ﮔفتﻪ شد و در ﻣﻮرد وي دستﻮر صادر ﻣﻰشﻮد و بﻪ روﻳش ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد تا آن ﻛﻪ در
()1
دوزخ افﮕﻨده ﻣﻰشﻮد.
ﻓﻮاﻳد اخﻼص
 .1اخﻼص ،اساس قبﻮل اعﻤال و اقﻮال اﻧسان درﻧزد خداوﻧد است.
 .2رضاﻳت خداوﻧد بﻪ وسﻴﻠﺔ اخﻼص بﻪ دست ﻣﻴاﻳد.
 .3اخﻼص ،ﻣﻨزﻟت و ﻣقام اﻧسان را بﻠﻨد ﻣﻰبرد.
 .4اخﻼص ،سبب اطﻤﻴﻨان قﻠبﻲ ﮔردﻳده ،اﻧسان سعادت را احساس ﻣﻴﻜﻨد.
 .5ﻣقام صدق و احسان بﻪ آن تحقق ﻣﻰپذﻳرد.
 .6اﮔر شخصﻰ از اخﻼص ﻣحروم شﻮد و بﻪ رﻳاء وخﻮد ﻧﻤاﻳﻰ روى آورد ،فرجام بدى در
اﻧتظارش خﻮاﻫد بﻮد.
ارزﻳابﻰ
 .1اخﻼص را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 ]5 :از
[
 .2خداوﻧد ،در اﻳﻦ آﻳت:
ﻣؤﻣﻨﻴﻦ چﻪ خﻮاستﻪ است؟
 .3چرا اﻳﻦ سﻪ ﻛس ( شﻬﻴد ،عاﻟﻢ ،سخﻲ) در روز قﻴاﻣت بﻪ سﻮي جﻬﻨﻢ ﻛشاﻧﻴده
ﻣﻰشﻮﻧد؟
ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4براى اخﻼص در ﻧﻴت ﻳک ﻣثال از قرآن وﻳا حدﻳث ﻧبﻮى
 .5رﻳاء چﻴست وبا اخﻼص چﻪ تفاوت دارد؟
 .6چرا خداوﻧد ﻣتعال بعضﻰ از اعﻤال را ﻫرچﻨد ﻛﻪ ظاﻫرا ً ﻛار خﻴرى ﻫﻢ باشد ،ﻧﻤﻰپذﻳرد؟

در ﻣﻮرد اخﻼص ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ عﻼوه بر دﻻﻳﻞ قرآﻧﻰ ،بعضﻰ از داستانﻫاى
واقعﻰ را ﻧﻴز در بر ﮔرفتﻪ باشد.
4

درس دوم

اﺣﺴﺎن
بر غﻼﻣﻰ افتاد ﻛﻪ براي بادار خﻮد چﻮپاﻧﻲ ﻣﻰﻧﻤﻮد.
روزى ﻧظر حضرت عبداﷲ بﻦ عﻤر
خﻮاست او را اﻣتحان ﻛﻨد .براﻳش ﮔفت :ﻣﻰخﻮاﻫﻢ ﻳﻜﻰ از ﮔﻮسفﻨداﻧت را خرﻳدارى ﻛﻨﻢ .غﻼم
ﮔفت :ﮔﻮسفﻨدان ﻣال ﻣﻦ ﻧﻴستﻨد؛ از بادارم ﻫستﻨد وﻣﻦ غﻼم او ﻫستﻢ! عبداﷲ ﮔفت :ﻣا در
جاﻳﻰ ﻫستﻴﻢ ﻛﻪ بادارت ﻣا را دﻳده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،ﻳک ﮔﻮسفﻨد را براﻳﻢ بفروش و بﻪ بادارات بﮕﻮ
ﻛﻪ آن را ﮔرگ خﻮرد ،غﻼم ﻣراقبت خداي تعاﻟﻲ را بﻪ ﻳاد آورده با آواز بﻠﻨد ﮔفت :اﮔر بادارم
از ﻫﻮشﻴارى واﻳﻤاﻧدارى
ﻣا را دﻳده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،پس خداوﻧد ﻛجاست؟ حضرت عبداﷲ
غﻼم 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 ،دﻻﻳﻞ آن ﻛدام است و در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان چﻪ
تأثﻴر دارد و در ﻛدام جايﻫا اﻟتزام بﻪ احسان ضرورى است؟
تﻌرﻳﻒ احسان ودﻟﻴﻞ آن
احسان در ﻟغت :ﻳعﻨﻰ اﻧجام دادن ﻛارﻫاى ﻧﻴک با ﻛﻤال درستﻲ واتقان.
و در اصطﻼح :احسان عبارت از آن است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ را بﮕﻮﻧﻪ عبادت ﻧﻤاﻳﻲ ﮔﻮﻳا ﻛﻪ او تعاﻟﻰ
را ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻲ و اﮔر تﻮ او را ﻧﻤﻰبﻴﻨﻲ ،ﻳقﻴﻦ داشتﻪ باشﻰ ﻛﻪ اوتعاﻟﻰ ترا ﻣﻰبﻴﻨد.
در ﻣﻮرد احسان پرسﻴد :احسان
از پﻴاﻣبر
در رواﻳتﻰ آﻣده است ﻛﻪ حضرت جبرﻳﻞ
در پاسخ بﻪ وى فرﻣﻮد:
چﻴست؟ پﻴاﻣبر
(.)1
ترجﻤﻪ« :احسان ،آن است ﻛﻪ خداوﻧد را چﻨان عبادت ﻧﻤاﻳﻲ ﮔﻮﻳا ﻛﻪ او را ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻲ
و اﮔر تﻮ او را ﻧﻤﻰبﻴﻨﻲ[ ،ﻳقﻴﻦ داشتﻪ باشﻰ ﻛﻪ]او ترا ﻣﻰبﻴﻨد.
ﻛﻠﻤﺔ احسان با ﻣشتقات ﻣختﻠفش صد و ﻧﻮد وپﻨج بار در قرآن بﻪ ﻛار رفتﻪ است واﻳﻦ خﻮد
دﻟﻴﻠﻰ بر اﻫﻤﻴت آن در اسﻼم ﻣﻰباشد .خداوﻧد ﻣتعال فرﻣﻮده است:
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[اﻟﻨحﻞ]90 :

ترجﻤﻪ« :خداوﻧد بﻪ عداﻟت و احسان دستﻮر ﻣﻴدﻫد».
اﻧﻮاع احسان
 -1احسان در ﻋبادات :احسان در عبادت آن است ﻛﻪ عبادات آدﻣﻰ با بﻪ جاى آوردن
شروط ،ارﻛان ،آداب و سﻨتﻫاى آن صﻮرت ﮔﻴرد و ﻣؤﻣﻦ باﻳد باور قﻮي داشتﻪ باشد ﻛﻪ
خداوﻧد ﻣراقب اوست؛ و اﻳﻤان داشتﻪ باشد ﻛﻪ خداوﻧد را ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛﻨد.
 -2احسان در ﻣﻌاﻣﻼت :احسان در ﻣعاﻣﻼت عبارت از خﻮبﻲ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ در تﻤام ﻣعاﻣﻼت
و شئﻮن زﻧدهﮔﻰ اجتﻤاعﻲ ،اقتصادي ،سﻴاسﻲ و ساﻳر اﻣﻮري است ﻛﻪ براي اسﻼم و جاﻣعﻪ
اﻧساﻧﻴت سﻮدﻣﻨد باشد.
ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻤﻠﻰ ﻛردن احسان
احسان در تﻤام اعﻤال ﻣسﻠﻤان ﻳک اﻣر ﻣطﻠﻮب است ،چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر ﻣﻰفرﻣاﻳد« :خداوﻧد
احسان را درﻫرچﻴز فرض ﮔرداﻧﻴده است» و با آن ﻫﻢ در بعض ﻣﻮارد ﻣﻬﻤتر شﻤرده ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ برخﻲ از آﻧﻬا قرار ذﻳﻞ است:
 -1احسان با خداوﻧد :احسان با خداوﻧد آن است ﻛﻪ شخص در ﻫر ﻟحظﻪ و در ﻫر حاﻟت
حضﻮر و ﻣراقبت خداوﻧد را احساس ﻧﻤاﻳد.
 -2احسان با خﻮﻳﺸتﻦ :ﻳﻜﻰ از ﻣﻮارد احسان با خﻮﻳشتﻦ آن است ﻛﻪ اﻧسان ﻣسﻠﻤان از حرام
دورى اختﻴار ﻛﻨد و غﻴر از رضاي اﷲ 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.
 -3احسان در ﮔﻔتار :احسان در سخﻦ زدن ،ﻳک اﻣر ﻣطﻠﻮب است؛ ﻟذا اﻧسان ﻣسﻠﻤان
غﻴر از سخﻦ ﻧﻴک ،چﻴز دﻳﮕري را بﻪ زبان ﻧﻤﻰراﻧد ،چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد جﻞ جﻼ ﻟﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[  ]83 :ترجﻤﻪ« :براي ﻣردم سخﻦ ﻧﻴﻜﻮ بﮕﻮﻳﻴد».
 -4احسان در ﻋﻤﻞ :شخص ﻣسﻠﻤان باﻳد اعﻤال خﻮد را از روى احسان اﻧجام دﻫد ،تا ﻣﻮرد
پذﻳرش خداوﻧد جﻞ جﻼ ﻟﻪ قرار ﮔﻴرد وبر سر آن پاداش بﻪ دست آورد .پﻴاﻣبر اﻛرم
()1
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ«:خداوﻧد دوست دارد ﻛﻪ اﮔر ﻛسﻲ از شﻤا ﻛارى را اﻧجام ﻣﻰدﻫد ،آن را درست و با
اتقان اﻧجام دﻫد.
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 .5احسان با واﻟدﻳﻦ :اﻧسان ﻣؤﻣﻦ باﻳد ﻫﻤﻴشﻪ با واﻟدﻳﻦ خﻮد احسان ﻧﻤﻮده ،از اواﻣر
آﻧﻬا اطاعت ﻧﻤاﻳد و حقﻮق شان را رعاﻳت ﻛﻨد و از اساءت و بدرفتارى با آﻧﻬا دوري
ﮔزﻳﻨد .خداوﻧد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[اﻹسراء]23 :

ترجﻤﻪ( :اي اﻧسان!) پروردﮔارت فرﻣان داده است ﻛﻪ جز او را ﻧپرستﻴد ،و با پدر و ﻣادر
خﻮد ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﻴد).
 .6احسان با ﻫﻤسر :اسﻼم بﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ با ﻫﻤسر ،و اﻳفاي تﻤام حقﻮق او و حسﻦ
ﻣعاشرت با وى اﻣر ﻧﻤﻮده است .خداوﻧد ﻣتعال در اﻳﻦ ﻣﻮرد فرﻣﻮده است:
[اﻟﻨساء .]19 :و چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر اﻛرم در اﻳﻦ ﻣﻮرد فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ« :شﻤا را بﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ با زﻧﻬا سفارش ﻣﻴﻜﻨﻢ چﻮن اﻳشان در ﻧزد شﻤا اﻣاﻧت اﻧد».
 .7احسان با اﻗارب :باﻳد اﻧسان ﻣؤﻣﻦ با تﻤام اقارب و خﻮﻳشاوﻧدان و ﻧزدﻳﻜان خﻮد
رحﻴﻢ و ﻣشفق باشد ،خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨساء]1 :

ترجﻤﻪ« :و از (خشﻢ) خداﻳﻲ بترسﻴد ﻛﻪ ﻫﻤدﻳﮕر را بدو سﻮﮔﻨد ﻣﻲدﻫﻴد ؛ 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 ﻧﻤﻲﻣاﻧد).
 .8احسان با ﻣزدورﻛار :آن است ﻛﻪ ﻣزد او قبﻞ از خشک شدن عرق پﻴشاﻧﻲ اش اعطا
ﮔردد و بﻪ ﻛار شاقﺔ فﻮق طاقتش ﮔﻤاشتﻪ ﻧشﻮد.
 .9احسان با ﻫﻤساﻳﮕان :ﻣسﻠﻤان باﻳد با ﻫﻤساﻳﮕان خﻮد احسان ﻧﻤﻮده و اﻳشان را
اﻛرام ﻛﻨد ،چﻮن پﻴاﻣبر در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
()2

ﻣرا بﻪ ﻧﻴﻜﻮئﻲ با ﻫﻤساﻳﻪ تﻮصﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨد ،حتﻲ ﮔﻤان
ترجﻤﻪ« :ﻫﻤﻮاره جبرﻳﻞ
ﻛردم از او ﻣﻴراث ﻣﻰبرد» .و اذﻳت ﻧﻜردن ﻫﻤساﻳﻪ از ﻛﻤال اﻳﻤان است .آﻧحضرت
ﻣﻲ فرﻣاﻳد«:اﮔر ﻛسﻲ بﻪ خدا و روز آخرت اﻳﻤان دارد ،پس ﻫﻤساﻳﺔ خﻮد را اذﻳت ﻧﻜﻨد».
 .10احسان با فقرا ،ﻣساﻛﻴﻦ وﻳتﻴﻤان :ﻣسﻠﻤان باﻳد با فقرا و ﻳتﻴﻤان احسان ﻧﻤﻮده ،براى
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
است ،چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ«:ﻣﻦ و سرپرست ﻳتﻴﻢ در جﻨت ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ قرار دارﻳﻢ ،و اشاره بﻪ اﻧﮕشت
شﻬادت و اﻧﮕشت وسطﻲ ﻧﻤﻮده ،در بﻴﻦ آن دو اﻧﮕشت خﻮد فاصﻠﻪ دادﻧد».
 .11احسان با ﻋﻤﻮم ﻣردم :ﻣسﻠﻤان باﻳد بﻪ رفع ﻧﻴازﻫاى دﻳﮕران تﻮجﻪ ﻛرده و تا حد
تﻮان ﻣشﻜﻼت شان را ﻣرفﻮع ﻧﻤاﻳد و با آﻧان با ﻧرﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤت 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.
 .12احسان با حﻴﻮاﻧات :بر ﻣسﻠﻤان ﻻزم 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 رسﻴدهﮔﻰ ﻧﻤاﻳد ،در جاﻳﻰ ﻛﻪ رفتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ،آﻧﻬا را
ﻣجبﻮر ﻧﻪ سازد ،و ﻫرﮔاه دو ﻧفر سﻮار بر ﻣرﻛبﻫا در ﻧﻴﻢ راه ﻣقابﻞ شده و با ﻫﻢ صحبت
ﻧﻤاﻳﻨد ،باﻳد از ﻣرﻛبﻫاى خﻮد پﻴاده شﻮﻧد.
ارزﻳابﻰ
 -1احسان را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻛﻨﻴد؟
 -2احسان چﻨد ﻧﻮع است؟
 -3احسان با خﻮﻳشتﻦ چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰباشد؟
 -4احسان با خداوﻧد را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5احسان با خﻮﻳشاوﻧدان را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -6در ﻣﻮرد احسان با ﻫﻤساﻳﻪ ﻳک دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 -7با ﻳتﻴﻤان و تﻬﻰ دستان چﮕﻮﻧﻪ باﻳد احسان ﻛرد؟

شاﮔردان عزﻳز در ﻣﻮرد احسان در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف وآثار اجتﻤاعﻰ آن ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس سﻮم

ﻋﺪاﻟﺖ
روزى فرستادة پادشاه روم ،وارد ﻣدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره شد تا پﻴام پادشاه خﻮﻳش را براي
برساﻧد .براﻳش ﮔفتﻪ شد ﻛﻪ اﻣﻴر اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ
اﻣﻴراﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ حضرت عﻤر بﻦ اﻟخطاب
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
بﻰﻫﻨﮕام ﻣردم بﻪ ﻧزد او ﮔردد .فرستادة روﻣﻰ از دﻳدن اﻳﻦ حاﻟت ،سخت شﮕفت زده
شده ﻫﻤان قﻮل ﻣشﻬﻮر خﻮد را ﮔفت( :عدﻟتَ ،
فأﻣﻨت ،فﻨﻤت) ترجﻤﻪ :عداﻟت ﻧﻤﻮدي ﻛﻪ
ﻣعروف و
در اﻣﻦ شدى و با فﻜر آرام خﻮابﻴدي! عداﻟت اﻣﻴراﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ حضرت عﻤر
ﻣشﻬﻮر است ﻛﻪ بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻳاد آور شدﻳﻢ.
تﻌرﻳﻒ ﻋداﻟت
عداﻟت در ﻟغت از َع َد َل ﻳَعد ُِل ﮔرفتﻪ شده وآن در برﮔﻴرﻧدة ﻣعﻨاي استﻮاء (برابرى)
ﻣﻰباشد ،پس ﻣعﻨاي َع َد َل خﻼف ظﻠﻢ است ،واﻳﻦ چﻴز در دﻟﻬا ﻣستقر ﻣﻰباشد.
و در اصطﻼح :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.
و عداﻟت در شرﻳعت :عبارت از استقاﻣت بر راه حق و اجتﻨاب از ﻣحظﻮرات دﻳﻨﻲ
ﻣﻰباشد.
دﻻﻳﻞ ثبﻮت ﻋداﻟت
عداﻟت ﻣسؤوﻟﻴت و وجﻴبﺔ ﻫر فرد ﻣسﻠﻤان در تعاﻣﻞ با افراد و ﮔروهﻫا ﻣﻰباشد ،خداوﻧد
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨساء]58،

ترجﻤﻪ« :خدا بﻪ شﻤا فرﻣان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ اﻣاﻧتﻫا را بﻪ صاحبان آن بازﮔرداﻧﻴد ،و ﻫﻨﮕاﻣﻲ
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ﻛﻪ ﻣﻴان ﻣردم داورى ﻣﻰﻛﻨﻴد ،بﻪ عداﻟت داورى ﻛﻨﻴد».
در آﻳات ﻣتعدد قرآن ﻛرﻳﻢ اﻣر بﻪ عداﻟت شده است ،چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[اﻟﻨحﻞ]90 :

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
تﻼش ﻣﻴﻮرزد ،ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﻳﻨست ﻛﻪ ﻣردم در ﻣﻮرد حقﻮق و اﻣﻮال خﻮﻳش ﻣطﻤئﻦ بﻮده،
و عداﻟت ﻣﻴان آنﻫا حﻜﻢ فرﻣا باشد .پس عداﻟت در اسﻼم ،جاﻳﮕاه خاص دارد و ﻫﻴچ
قاﻧﻮﻧﻰ در اسﻼم ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بر اساس عداﻟت استﻮار است.
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋداﻟت در اسﻼم
 .1بعد از فتح ﻣﻜﻪ ،زﻧﻰ از خاﻧﻮادهﻫاى اشراف ،ﻣرتﻜب سرقت شﻨاختﻪ شد و خاﻧﻮاده آن
رفتﻪ ،در ﻣﻮرد آن زن
در خﻮاست ﻛردﻧد تا ﻧزد پﻴاﻣبر
زن از اساﻣﻪ بﻦ زﻳد
شفاعت ﻛﻨد ﻛﻪ دست او را قطع ﻧﻜﻨد و آﻧﮕاه ﻛﻪ اساﻣﻪ بﻦ زﻳد در ﻣﻮرد آن زن شفاعت
از شدت غضب دﮔرﮔﻮن شده براﻳش ﮔفت :آﻳا در ﻣﻮرد حدي از
ﻛرد ،چﻬرة پﻴاﻣبر
بپا خاست و براي ﻣردم خطبﻪ اي را
حدود اﷲ شفاعت ﻣﻴﻜﻨﻲ؟ سپس پﻴاﻣبر اﻛرم
اﻳراد ﻧﻤﻮده فرﻣﻮد :آﻧچﻪ اقﻮام پﻴشﻴﻦ را ﻫﻼك ﻧﻤﻮد ،آن است ﻛﻪ اﮔر شخصﻲ از اشراف
دزدي ﻣﻴﻜرد ،او را رﻫا ﻣﻴﻜردﻧد و اﮔر فقﻴر و ﻣستضعفﻰ ﻣرتﻜب چﻨﻴﻦ ﻛارى ﻣﻰشد حد
را بر او جاري ﻣﻰﻛردﻧد .بﻪ خدا سﻮﮔﻨد اﮔر فاطﻤﻪ دختر ﻣحﻤد ﻫﻢ دزدي ﻛﻨد دست
او را قطع خﻮاﻫﻢ ﻛرد»(.)1
آﻣد و ﮔفت :اي اﻣﻴراﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ!
 .2ﻣردى از اﻫﻞ ﻣصر ﻧزد حضرت عﻤر بﻦ خطاب
ﻣﻦ با پسر عﻤرو بﻦ اﻟعاص واﻟﻲ ﻣصر ﻣسابقﺔ اسپ دواﻧﻰ اجرا ﻛردم و بر او سبقت جستﻢ.
پسر عﻤرو با شﻼق ﻣرا زد و ﮔفت :چﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻦ پﻴشﻰ ﻣﻰﮔﻴرى در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ شرﻳف
ﻧاﻣﻪ ﻧﻮشت و
بﻪ عﻤروبﻦ عاص
زاده و ﻣحترم استﻢ؟! عﻠﻲ اﻟفﻮر حضرت عﻤر
حاضر شدﻧد،
او وفرزﻧدش را بﻪ ﻧزد خﻮد فرا خﻮاﻧد .زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻫردو ﻧزد حضرت عﻤر
شﻼق را براي آن ﻣرد ﻣصري داد و ﮔفت  :اﻳﻦ شرﻳف زاده را شﻼق بزن.
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ﻋرﺻﻪﻫاى اجراى ﻋداﻟت
ﻣﻮاقع اجراى عداﻟت فراوان است ،وﻟﻰ از آن جﻤﻠﻪ بﻪ ﻣﻮاقع زﻳر اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 .1ﻋداﻟت در حﻖ ﻫﻤسران :اﮔر ﻣرد ﻣسﻠﻤان بﻴشتر از ﻳک ﻫﻤسر داشتﻪ باشد ،باﻳد
در حق ﻫﻤسران خﻮﻳش عداﻟت را ﻣراعات ﻧﻤاﻳد.
 .2ﻋداﻟت در ﻣﻴان ﻓرزﻧدان :باﻳد شخص ﻣسﻠﻤان ﻣﻴان فرزﻧدان خﻮد ﻣساوات و
عداﻟت ﻧﻤاﻳد؛ حتﻲ در ﻧﻮازش وﻫدﻳﻪ ،بعضﻰ را بر بعضﻰ دﻳﮕر ترجﻴح ﻧدﻫد تا سبب
افروختﻦ آتش عداوت و دشﻤﻨﻲ در بﻴﻦ شان ﻧﮕردد .پﻴاﻣبر فرﻣﻮدﻧد:
ترجﻤﻪ« :از خداوﻧد بترسﻴد و ﻣﻴان فرزﻧدان خﻮﻳش عداﻟت ﻧﻤاﻳﻴد».
 .3ﻋداﻟت 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 عادﻻﻧﻪ 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 اختﻼف 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.
 .1عداﻟت در ترازو و پﻴﻤاﻧﻪ :ﻻزم 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
ﻣﻴدﻫﻨد ،ﻧباشد ،چﻮن خداوﻧد تعاﻟﻲ براي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣردم و عﻴد داده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ اﻟﻤطففﻴﻦ]5-1:
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ترجﻤﻪ :واى بر ﻛﻢ فروشان آﻧان ﻛﻪ چﻮن از ﻣردم ﻛاﻻﻳﻰ را با پﻴﻤاﻧﻪ و وزن ﻣﻰستاﻧﻨد،
تﻤام و ﻛاﻣﻞ ﻣﻰستاﻧﻨد و چﻮن براى آﻧان پﻴﻤاﻧﻪ و وزن ﻛﻨﻨد ،ﻛﻢ ﻣﻰدﻫﻨد ،آﻳا اﻳﻨان
ﻳقﻴﻦ ﻧدارﻧد ﻛﻪ حتﻤاً بر اﻧﮕﻴختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد براى روزى بزرگ»؟.
ﻓﻮائد ﻋداﻟت
عداﻟت آثار و فﻮاﻳد فردي و اجتﻤاعﻲ بس بزرﮔﻲ بﻪ بار ﻣﻴاورد ﻛﻪ بﻪ بعضﻰ از آﻧﻬا اشاره
ﻣﻰشﻮد:
 -1عداﻟت ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ فضائﻞ اخﻼقﻲ است؛ چﻮن بﻮسﻴﻠﺔ آن حقﻮق ﻣردم ﻣصؤون
ﻣاﻧده ،ﻣساوات در بﻴﻦ ﻣردم تحقق ﻣﻰپذﻳرد.
 -2عداﻟت ،اساس وزﻳر بﻨاي حﻜﻮﻣتداري و بقاي دوﻟتﻬا و رﻣز قدرت و پاﻳداري آﻧﻬا است
و ﻫرﮔاه ظﻠﻢ در جاﻣعﻪ رائج ﮔردد ،حقﻮق پاﻳﻤال ﻣﻰشﻮد و اﻣﻨﻴت ﻣختﻞ ﻣﻰﮔردد و
اعتﻤاد بﻴﻦ حاﻛﻢ و ﻣحﻜﻮم از بﻴﻦ ﻣﻰرود وفساد وفتﻨﻪ ﻫﻤﻪ جا را فرا ﻣﻰﮔﻴرد.
 -3عداﻟت در جاﻣعﻪ اﻟفت ،رحﻤت و ﻫﻤبستﮕﻲ را بﻮجﻮد ﻣﻰآورد؛ چﻮن ﻫر ﻳک از افراد
جاﻣعﻪ ﻣصؤوﻧﻴت حقﻮق خﻮﻳش را احساس ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ارزﻳابﻰ
 -1ﻣعﻨاي عداﻟت چﻴست؟
 -2ﻳک آﻳﻪ را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ دﻻﻟت بﻪ وجﻮب اقاﻣﺔ عداﻟت ﻛﻨد؟
 -3دو ﻣثال بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﺔ عداﻟت در اسﻼم را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -4دو فاﻳده از فﻮاﻳد عداﻟت در زﻧدهﮔﻰ را ذﻛر ﻛﻨﻴد؟
 -5عرصﻪﻫاى اجراى عداﻟت ﻛدام است وبراى آن ﻣثال بﻴاورﻳد؟

ﻳک ﻣقاﻟﻪ در ﻣﻮرد عداﻟت بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ در آن عﻼوه بر عرصﻪﻫاى اجراى عداﻟت ﻳاد شده
در اﻳﻦ درس ،بﻪ شﻤارى از عرصﻪﻫاى 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 اخﻼق اسﻼﻣﻲ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻧسان ﻣسﻠﻤان باﻳد آن را در
تﻤاﻣﻲ اﻣﻮر خﻮﻳش تطبﻴق ﻧﻤﻮده و از سﻨﮕدﻟﻲ ،سرﻛشﻲ ،فحش و ﻳاوه سراﻳﻲ دوري
جﻮﻳد .از خصﻮصﻴتﻫاى ﻣسﻠﻤان ،اﻟتزام و پاي بﻨدي بﻪ ﻧرﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤت در تعاﻣﻞ با ﻣردم
ﻣﻰباشد .اﻟﮕﻮي شخص ﻣسﻠﻤان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ رسﻮل اﻛرم است .رسﻮل اﻛرم
رواﻳت است
در حق ﻣسﻠﻤﻴﻦ خﻴﻠﻰ ﻣﻬربان بﻮدﻧد ،چﻨاﻧچﻪ از ام اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ عائشﻪ
ﻛﻪ پﻴاﻣبر فرﻣﻮد« :ﻫر آﻳﻴﻨﻪ خداوﻧد ﻧرم است و ﻧرﻣش را دوست ﻣﻰدارد و در برابر
ﻧرم رفتاري ثﻮابﻲ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ بﻪ سخت رفتاري و دﻳﮕر ﻛارﻫا ﻧﻤﻰدﻫد»( .)1اﻳﻦ 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 اصطﻼح :عبارت از ﻧرﻣﻲ در ﮔفتار و رفتار و ﻛردار ،و آساﻧﮕﻴري در تعاﻣﻞ با
ﻣردم ﻣﻰباشد.
دﻻﻳﻞ اثبات رﻓﻖ و ﻧرﻣﻲ
آﻳات قرآﻧﻲ در ﻣﻮرد رفق:
1ـ خداوﻧد بﻪ تحﻠﻲ بﻪ رفق و ﻧرﻣﻲ در تﻤام ﻛارﻫا دستﻮر داده ،و از شدت و سختﻲ
و عﻨف بر حذر داشتﻪ است ،خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻷعراف]199 :

ترجﻤﻪ« :ﮔذشت داشتﻪ باش و آساﻧﮕﻴري ﻛﻦ و بﻪ ﻛار ﻧﻴک دستﻮر بده و از ﻧاداﻧان
چشﻢ پﻮشﻲ ﻧﻤا».
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2ـ خداوﻧد ﻣتعال پﻴاﻣبراﻧش ،ﻣﻮسﻰ و ﻫارون عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم را بﻪ رفق و ﻧرﻣﻲ در دعﻮت
دستﻮر ﻣﻰدﻫد:
[طﻪ]44-43:

حد ﮔذشتﻪ
ترجﻤﻪ« :بﻪ سﻮي فرعﻮن بروﻳد ﻛﻪ سرﻛشﻲ ﻛرده است (و در ﻛفر و طغﻴان از ّ
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 وﻣﻼﻳﻤت در حدﻳث وسﻴرت پﻴاﻣبر
ﻣﻬربان ترﻳﻦ و ﻧرم ترﻳﻦ شخص بﻮد و بﻬترﻳﻦ ﻣثاﻟﻬاي ﻧرﻣﻲ و
حضرت پﻴاﻣبر اﻛرم
ﻣﻬرباﻧﻲ در تعاﻣﻞ با اصحاب و ﻳا راﻧش را براي ﻣا بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮ بﻪ جا ﮔذاشتﻪ
است ﻣث ً
ﻼ:
حاضر شده از او تحاﻳف و ﻫداﻳا طﻠب ﻧﻤﻮد و باشدت
روزي ﻳک اعرابﻲ ﻧزد آﻧحضرت
تبسﻢ ﻧﻤﻮده براﻳش بار دو شتر را بخشش ﻧﻤﻮد ،و در
با او سخﻦ ﮔفت ،آن حضرت
با حضرت حسﻦ و حسﻴﻦ بازي ﻧﻤﻮده و آﻧﻬا را
احادﻳث آﻣده است ﻛﻪ رسﻮل اﷲ
بﻮسﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،و آﻧان را روي شاﻧﻪﻫاى ﻣبارك خﻮد بر ﻣﻴداشت.
آﻧحضرت ،ﻫﻤﻴشﻪ اصحاب و ﻳاران خﻮﻳش را تﻮصﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰفرﻣﻮد:
(.)1
ترجﻤﻪ« :آساﻧﮕﻴرى ﻛﻨﻴد و سختﮕﻴري ﻧﻜﻨﻴد ،و بﻪ ﻣردم ﻣژده دﻫﻴد و آنﻫا را ﮔرﻳزان
ﻣسازﻳد».
اﻧﻮاع رﻓﻖ
رفق خصﻠت بزرگ اسﻼﻣﻲ است ﻛﻪ در ﻫر چﻴزى روﻧﻤا ﮔردد ،آﻧرا زﻳﻨت ﻣﻰبخشد،
ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻧرم رفتاري در ﻫﻴچ چﻴزي ﻧﻤﻰباشد ،جز اﻳﻦ ﻛﻪ آن را
پﻴاﻣبر اﻛرم
زﻳﻨت ﻣﻰبخشد و از ﻫﻴچ چﻴزي دور ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻦ ﻛﻪ آن را زشت ﻣﻰسازد(.)2
رفق را باﻳد در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف زﻧدﮔﻰ بﻪ ﻣرحﻠﺔ اجراء ﮔذاشت؛ رفق و ﻧرﻣﻰ با
ﻣردم ،ﻧرﻣﻰ با خدﻣتﮕزاران ،ﻧرﻣﻰ با حﻴﻮاﻧات و ﻧرﻣﻰ با ﻧباتات و ﻫﻤﻪ چﻴز .براى اثبات
14

اﻳﻦ ﻣطﻠب ﻧصﻮص دﻳﻨﻰ زﻳادى وارد شده است .از جﻤﻠﻪ آن پﻴاﻣبر

فرﻣﻮده است:

ترجﻤﻪ«:دشﻨام دادن ﻣسﻠﻤان فسق و جﻨﮓ با او ﻛفر است».
درحدﻳث دﻳﮕري فرﻣﻮده است:
رسﻮل اﻛرم
( )2ترجﻤﻪ«:ﻛسﻲ غﻼم خﻮد ر ا بزﻧد وﻳا او را بﻪ اساس ﮔﻨاﻫﻰ ﻛﻪ او
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
با روشﻬاي
شان اﻧتشار ﻳافتﻪ سبب رضاي اﷲ ﻣتعال و رسﻮﻟش ﻣﻴﮕردد .پﻴاﻣبر اﻛرم
ﻣختﻠف ﻛﻮشﻴده است ﻛﻪ ﻣا را بطرف رفق و ﻧرﻣﻲ سﻮق دﻫد ،چﻨاﻧچﻪ فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ«:خداوﻧد با رفق و ﻣﻬربان است و ﻣﻬرباﻧﻲ را در تﻤام ﻛارﻫا دوست دارد».
ﻣسﻠﻤان با ﻧرﻣﻲ وﻣﻼﻳﻤت از آتش دوزخ دور ﮔردﻳده و از اﻫﻞ بﻬشت بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳد.
ﻣﻰفرﻣاﻳد :آﻳا شﻤا را خبردار ﻧسازم از ﻛسﻲ ﻛﻪ بر دوزخ حرام است؟ و
پﻴاﻣبر اﻛرم
ﻳا دوزخ بر او حرام است؟ دوزخ حرام است بر ﻫر شخص ﻧرم و ﻣﻼﻳﻢ و آسان ﮔﻴر .و اﮔر
اﻧسان با ﻣردم ﻧرﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤت ﻛﻨد ،خداوﻧد با او در روز قﻴاﻣت ﻧرﻣﻲ و شفقت ﻣﻴﻜﻨد.
روزي ﻳک ﻣرد صحرا ﻧشﻴﻦ ،در ﻣسجد بﻮل ﻧﻤﻮد .ﻣردم برخاستﻨد تا او را سر زﻧش
فرﻣﻮد :او را بﮕذارﻳد و بر بﻮل او آب برﻳزﻳد؛ زﻳرا شﻤا براﻧﮕﻴختﻪ شده
ﻧﻤاﻳﻨد .پﻴاﻣبر
اﻳد تا آساﻧﮕﻴر باشﻴد و براي آن بر اﻧﮕﻴختﻪ ﻧشده اﻳد ﻛﻪ سختﮕﻴري ﻛﻨﻴد(.)4

1
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ارزﻳابﻰ
اﻟف :بﻪ پرسشﻫاى ذﻳﻞ پاسخ دﻫﻴد:
 -1رفق و ﻧرﻣﻲ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2ﻳک ﻧﻤﻮﻧﻪ از رفق را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3حدﻳثﻲ را بﻴان ﻛﻨﻴد ﻛﻪ بر رفق تشﻮﻳق ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 -4براى اثبات رفق وﻧرﻣﻰ از قرآن ﻛرﻳﻢ ﻳک دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 -5با ﻣادر خﻮد چﮕﻮﻧﻪ تعاﻣﻞ ورفتار باﻳد ﻛرد؟
 -6با پدرت چﮕﻮﻧﻪ تعاﻣﻞ و رفتار باﻳد داشتﻪ باشﻰ؟
 -7با دوستان و ﻫﻤساﻳﮕان خﻮد چﮕﻮﻧﻪ رفتار و ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻲ؟
 -8خﻮﻳشتﻦ را بررسﻲ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ آﻳا صفت رفق و ﻧرﻣﻲ در شﻤا و جﻮد دارد؟
 -9در 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 ﻣﻰباشد:
 .1دستﻪ اى از شاﮔردان اتفاق بر آزار و اذﻳت ﻳﻜتﻦ از دوستان خﻮد ﻛردﻧد.
 .2ﻛارﻣﻨد با ﻣراجعﻴﻦ خﻮد تعاﻣﻞ بد ﻣﻴﻜﻨد ،و بر سر اﻳشان فرﻳاد ﻣﻰﻛشد.
 .3طفﻠﻲ سﮓ را بارﻳسﻤان ﻣحﻜﻢ بستﻪ و او را با شدت ﻣﻰﻛشاﻧد.
 .4ﻛﻮدﻛﻰ پرﻧده ﻳﻰ را ﮔرفتﻪ و بالﻫاﻳش را قطع ﻣﻴﻜﻨد.
 .5ﻣردي با ﻫﻤسر خﻮد تعاﻣﻞ بد و ﻧادرست ﻣﻰﻧﻤاﻳد.

شاﮔردان عزﻳز! در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد چﮕﻮﻧﮕﻲ تعاﻣﻞ و رفتار ﻧﻴک با خاﻧﻮاده را تحرﻳر
ﻛﻨﻴد ،و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ﻣﻰتﻮاﻧﻴد بﻪ ﻛار ببرﻳد :رفق ،ﻧرﻣﻲ ،ﮔذشت ،احسان،
شدت ،سختﻲ ،بدبﻴﻨﻲ ،غضب ،قﻬر،ﻛبر و غرور.
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درس پﻨجﻢ

ﺻﺒﺮ
اﻛثرﻳت ارزشﻬاى اخﻼقﻰ و اﻳﻤاﻧﻰ اسﻼم بﻪ صبر ارتباط دارد؛ از اﻳﻨرو پﻴاﻣبر اسﻼم 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 اسﻼم چﮕﻮﻧﻪ است؟
تﻌرﻳﻒ ﺻبر
صبر در ﻟغت ،بﻪ ﻣعﻨاى حبس است و در اصطﻼح عبارت است از حبس ﻧفس بر چﻴزى
ﻳا از چﻴزى .رﻣضان را ﻣاه صبر ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد بﻪ خاطرى ﻛﻪ آدم در آن ﻣاه ﻧفس خﻮﻳش را
حبس ﻣﻰﻛﻨد و ﻧﻤﻰﮔذارد ﻫﻤﺔ خﻮاﻫشاتش را بﻪ دست آورد.
صبر ﻧﻴروى اخﻼقﻰ است ﻛﻪ اﻧسان را براى تحﻤﻞ سختﻰﻫا ،دردﻫا و ﻣشقتﻬا آﻣاده
ﻣﻴسازد و او را از بﻴقرارى ،آه و فرﻳاد ،شﻮر و ﻫﻴجان ،ترس و طﻤع ودﻳﮕر تﻤاﻳﻼت ﻧفسﻰ
و غرﻳزى باز ﻣﻴدارد.
صبر دو شاخﺔ اساسﻰ دارد:
ﺻبر بدﻧﻰ :ﻛﻪ در اﻧجام ﻛارﻫاى دشﻮار وﻣقاوﻣت در برابر سختﻴﻬا وﻣشقتﻬا صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد.
ﺻبر ﻧﻔسﻰ :ﻛﻪ خﻮد دارى از خﻮاستﻪﻫا و ﻫﻮسﻬاى فطرى وغرﻳزى را شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد.
صبر ﻧفسﻰ ﻣﻴدان وسﻴع و ﻧاﻣﻬاى ﻣتعدد دارد؛ ﻣثﻼ :اﮔر در ﻣقابﻞ ﻣصﻴبت باشد،
بﻨام "صبر" ﻳاد ﻣﻴشﻮد ،اﮔر در جﻨﮓ باشد" ،شجاعت" ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد ،اﮔر در ﻣقابﻞ
خﻮاستﻪﻫاى شﻬﻮاﻧﻰ باشد بﻨام "عفت" ﻳاد ﻣﻴشﻮد ،اﮔر در ﻣقابﻞ غضب باشد ،بﻨام
"حﻠﻢ" ﻳاد ﻣﻴشﻮد.
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قرآﻧﻜرﻳﻢ ﻣجﻤﻮع اﻳﻦ اﻧﻮاع را بﻨام (صبر) ﻳاد ﻧﻤﻮده است .آﻧجا ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[

]177 :

ترجﻤﻪ :و (خﻮشا بﻪ حال) صابراﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻫﻨﮕام تﻨﮕدستﻰ و ﻧا خﻮشﻰ و ﻫﻨﮕام ﻛار زار
صبر ﻣﻰﻛﻨﻨد ،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 ﻣﻰباشد؟ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﻣﻮضﻮع را با شاﮔردان بحث ﻧﻤاﻳد.
اﻫﻤﻴت ﺻبر
از آﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال ﻣرگ و زﻧدﮔﻰ را براى اﻣتحان آفرﻳده است ،ﻫر اﻧسان
در حﻴات خﻮد ﻧاﮔزﻳر بﻪ اﻧﻮاع ﻣشﻜﻼت ،ﻣصاﻳب ،ﻧا خﻮشﻴﻬا وسختﻴﻬا ﻣﻮاجﻪ ﻣﻴﮕردد.
وقتﻴﻜﻪ سﻴﻞ حﻮادث ﻧاﮔﻮار زﻧدﮔﻰ باﻻى اﻧسان ﻫجﻮم ﻣﻰآورد ،روشﻨاﻳﻰ صبر پﻴشروى
ﻣسﻠﻤان ﻣتجﻠﻰ ﮔردﻳده ،ﻣؤﻣﻦ واقعﻰ با سﻼح صبر بﻪ ﻣقابﻠﻪ ابتﻼءات وپﻴشاﻣدﻫاى تﻠخ
وشﻴرﻳﻦ زﻧدﮔﻰ ﻣﻰشتابد.
فﻬﻢ درست از صبر ﻫﻤراه با تﻮقع ﻧصرت دﻧﻴﻮى واجر اخروى آن ،ﻣسﻠﻤان را از بﻴقرارى
در برابر ﻣشﻜﻼت و ﻣصاﻳب باز ﻣﻴدارد .صبر جﻮﻫر پختﮕﻰ و استﻮارى اﻧسان در برابر
دشﻮارﻳﻬا و ﻣصﻴبتﻬاست و ﻣﻴزان صدق و ﻛذب اﻧساﻧﻬا ﻣﻴباشد .خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ﻣحﻤد]31 :

ترجﻤﻪ :و ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ شﻤا را ﻣﻰآزﻣاﻳﻴﻢ تا از ﻣﻴان شﻤا ﻣجاﻫدان و صابران را باز
شﻨاسﻴﻢ.
ﻓﻀاﻳﻞ ﺻبر
صبر فضﻴﻠتﻬاى زﻳادى دارد؛ بطﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،بﻪ فضاﻳﻞ آتﻰ اشاره ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 -1صبر از صفات پﻴاﻣبران است .چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣتعال صبر اﻳﻮب

را ستاﻳش
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ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻣا او را شﻜﻴبا ﻳافتﻴﻢ ،چﻪ ﻧﻴﻜﻮ بﻨده اى ﻛﻪ تﻮاب بﻮد.
 -2صبر از اخﻼق اﻧساﻧﻬاى با ثبات وصاحبان عزم راسخ است .قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ص] 44 :

[اﻟشﻮرى]43 :

ترجﻤﻪ :ﻫر ﻛس ﻛﻪ شﻜﻴباﻳﻰ و ﮔذشت پﻴشﻪ ﻛﻨد ،بﻴﮕﻤان اﻳﻦ از ﻛارﻫاى سترگ
است.
 -3صبر دﻟﻴﻞ صدق اﻳﻤان است .سﻮر "اﻟعصر" بﻪ اﻳﻦ اﻣر دﻻﻟت دارد.
 -4صبر ﻛﻠﻴد ﮔشاﻳش ﻣشﻜﻼت اﻧسان است .پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(.)1
ترجﻤﻪ :و بدان ﻛﻪ ﻧصرت وﻛاﻣﻴابﻰ ﻫﻤراه صبر است.
 -5صبر وسﻴﻠﺔ رسﻴدن بﻪ قﻴادت و زعاﻣت در دﻧﻴا و اﻣاﻣت در دﻳﻦ است.
 -6فضﻴﻠت و ﻣﻨزﻟت صبر بﻪ حدى ﻣﻰرسد ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال اجر و ثﻮاب صبر ﻛﻨﻨدهﮔان
را بﻰحساب وعده ﻣﻰدﻫد .چﻨاﻧچﻪ قرآﻧﻜرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟزﻣر]10:

ترجﻤﻪ :ﻫﻤاﻧا پاداش صابران بﻰحساب بﻪ آﻧان داده ﻣﻰ شﻮد.
خﻼﺻﻪ
بﻴشتر ارزشﻬاى اخﻼقﻰ واﻳﻤاﻧﻰ بﻪ صبر ارتباط دارﻧد.
صبر بﻤفﻬﻮم ﻣﻨع ﻛردن ﻧفس وآﻣادﮔﻰ براى تحﻤﻞ اﻧﻮاع دشﻮارﻳﻬا ﻣﻰباشد.
فﻬﻢ درست صبر اﻧسان را براى تحﻤﻞ ﻣشﻜﻼت ودشﻮارﻳﻬاى ﻣادى وﻣعﻨﻮى آﻣاده
ﻣﻰسازد.
فضاﻳﻞ صبر بﻰشﻤار است :صبر از صفات پﻴاﻣبران ،اخﻼق اﻧساﻧﻬاى بزرگ ،دﻟﻴﻞ صدق
اﻳﻤان ،ﮔشاﻳش ﻣشﻜﻼت ،وسﻴﻠﺔ رسﻴدن بﻪ زعاﻣت در دﻧﻴا واﻣاﻣت در دﻳﻦ است.
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ارزﻳابﻰ
 -1ﻛﻠﻤﻪ (صبر) چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
 -2شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ و ﻣساعدت ﻣعﻠﻢ صاحب ارتباط صبر را با ساﻳر احﻜام و
ارزشﻬاى اخﻼقﻰ اسﻼم بحث و ﻣﻨاقشﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -3ﻣعﻨاى ﻣخاﻟف ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را پﻴدا ﻧﻤاﻳﻴد!
صبر ،شجاعت ،حﻠﻢ ،عفت ،تﻮاضع
 -4صبر بدﻧﻰ و صبر ﻧفسﻰ از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد و ﻛدام ﻳﻜﻰ ﻣﻬﻤتر است؟ ﻣثال
بﻴاورﻳد!
 -5چﻬار فضﻴﻠت از فضاﻳﻞ صبر را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -6اجر و ثﻮاب صبر با دﻳﮕر طاعات و ﻣﻜارم اخﻼق چﻪ فرق دارد؟

20

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 ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.
ﺻبر در ﻃاﻋات
در اسﻼم 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
اجراى آن اﻣر ﻛرده است:

[اﻟﻨحﻞ]90 :

ترجﻤﻪ :خداوﻧد بﻪ عدل و احسان و اداى حق خﻮﻳشاوﻧدان فرﻣان ﻣﻰدﻫد .اﻟبتﻪ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ طاعات بﻪ صبر ضرورت دارﻧد.
ﺻبر در ﻋبادات
عبادات از جﻤﻠﺔ طاعات اسﻼم 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
ﻣﻰشﻮد و خداوﻧد ﻣؤﻣﻨان را در اداى آن بﻪ صبر و شﻜﻴباﻳﻰ اﻣر ﻧﻤﻮده است؛ چﻨاﻧچﻪ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[طﻪ]132 :

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 ،اخﻼص 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 واخﻼص ،خشﻮع و تجرد خﻮﻳشتﻦ
را براى اداى ﻧﻤازﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ فارغ ﻣﻴسازد و ﻛار و بار خﻮد را تﻮقف داده بﻪ ﻣﻨاجات
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پروردﮔار خﻮﻳش ﻣﻰشتابد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اﮔر بﻪ ساﻳر عبادات ﻧظر ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اداى ﻫر ﻳﻜﻰ بﻪ اﻧﻮاع صبر
و فداﻛارى ضرورت دارﻧد .ﻣثﻼ اﻧجام فرﻳضﺔ حج ،اداى فرﻳضﺔ روزه ،اداى فرﻳضﺔ زﻛات
و دﻳﮕر شعاﻳر اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻰباشد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ قرآﻧﻜرﻳﻢ سخت ترﻳﻦ ﻣراتب صبر را در جﻬاد
بﻴان ﻧﻤﻮده است ،آﻧجا ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[آل عﻤران]200 :

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 ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟ 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 طﻮﻻﻧﻰ ،ارادة ﻣحﻜﻢ و
تحﻤﻞ فراوان ضرورت دارد .از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت است ﻛﻪ تحصﻴﻞ عﻠﻢ و استﻨباط احﻜام
شرعﻰ در اسﻼم ،بﻨام (اجتﻬاد) ﻛﻪ بﻤعﻨاى سعﻰ و تﻼش ﻣﻰباشد ،ﻧام ﮔذارى شده است.
و اﻳﻦ درجﻪ را تﻨﻬا ﻛساﻧﻰ حاصﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ از ﻧﻴروى صبر و استقاﻣت قﻮى بﻬره ﻣﻨد
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باشﻨد؛ چﻨاﻧچﻪ قرآﻧﻜرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ﻟقﻤان]31 :

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 ﻳﻪﻫاى عبرت است.
اﻳﻦ آﻳت دﻻﻟت بر آن دارد ﻛﻪ تحقﻴق و تفﻜر در پدﻳدهﻫاى طبعﻴت و ﻛائﻨات ،اﻧسان
را بﻪ وحداﻧﻴت خداوﻧد رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣﻴﻜﻨد؛ ﻫﻤچﻨان دﻻﻟت بر آن دارد ﻛﻪ پژوﻫش و تفﻜر
عﻠﻤﻰ و استفاده از ﻧتاﻳج آن تﻨﻬا با صبر قﻮى و اﻳﻤان استﻮار بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.

آﻳا درس خﻮاﻧدن بﻪ صبر ضرورت دارد؟ شاﮔردان ﻧظر بدﻫﻨد.
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ طاعات و عبادات اسﻼﻣﻰ بﻪ صبر و استقاﻣت ادا
ﻣﻰشﻮد 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 ﻣﻰﮔردد.
خﻼﺻﻪ
در اسﻼم طاعات وعبادات زﻳادى است ﻛﻪ اداى آن بﻪ صبر واستقاﻣت ﻧﻴاز دارد.
ﻫر ﻳﻜﻰ از عبادات اسﻼﻣﻰ ﻣستﻠزم صبر و استقاﻣت است.
فرﻳضﺔ جﻬاد باﻻ ترﻳﻦ صبر واستقاﻣت وتحﻤﻞ را اﻳجاب ﻣﻰﻛﻨد
تحصﻴﻞ عﻠﻢ ﻳﻜﻰ از فراﻳض اسﻼﻣﻰ است ﻛﻪ بﻪ صبر وتحﻤﻞ واستقاﻣت ضرورت
دارد.
ارزﻳابﻰ
 .1چﮕﻮﻧﻪ اداى ﻧﻤازﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ بﻪ صبر ضرورت دارد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .2اﮔر ﻧﻤاز بصﻮرت درست ادا شﻮد ،چﻪ فﻮاﻳد وﻧتاﻳجﻰ براى ﻧﻤاز ﮔزار ببار ﻣﻰآورد؟
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 .3صبر در اداى روزه چﻪ ﻧقش دارد وفﻮاﻳد اﻳﻦ صبر براى روزه دار وجاﻣعﻪ چﮕﻮﻧﻪ
است؟
 .4ﻣراتب صبر را در جﻬاد تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .5صبر در تحصﻴﻞ عﻠﻢ وپژوﻫشﻬاى عﻠﻤﻰ چﻪ اثر دارد و ﻧتﻴجﺔ صبر و زحﻤت ﻛشﻰ
ﻳک شاﮔرد چﻪ ﻣﻴباشد؟

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

ﺻﺒﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ "راه جﻨت با سختﻴﻬا و ﻣشقتﻬا و راه دوزخ با خﻮاستﻪﻫاى
شﻬﻮاﻧﻰ پﻮشاﻧده شده است"(.)1
ﺻبر از ﮔﻨاﻫان

اﻧسان ﻫﻤراه با خﻮاﻫشات ﻧفساﻧﻰ و غراﻳز شﻬﻮاﻧﻰ ﻣتﻨﻮع ،آفرﻳده شده است .اﻳﻦ
خﻮاستﻪﻫا و شﻬﻮتﻬا ﻳا ﻣباح و جاﻳز است و ﻳا ﻣﻤﻨﻮع و حرام ،ﻛﻪ ﻫر دو بﻪ صبر ضرورت
دارﻧد .خﻮاستﻪﻫاى ﻣشروع و حب ﻣال و ﻣتاع حﻼل دﻧﻴا براى ﻣسﻠﻤان ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻴست،
وﻟﻰ ﻣسﻠﻤان باز ﻫﻢ در استفاده از ﻟذتﻬاى دﻧﻴا افراط ﻧﻤﻰﻛﻨد و در حصﻮل آن از صبر
و قﻨاعت و زﻫد ﻛار ﻣﻴﮕﻴرد.
اﻣا صبر در برابر ﮔﻨاﻫان و خﻮاستﻪﻫاى 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 خﻮاستﻪﻫا و تحرﻳک ﻛﻨﻨدهﻫاى ﻧفسﻰ و ﻣادى ﻛﻪ پﻴشروى وى
قرار ﻣﻴﮕﻴرد و با شﻴﻮهﻫاى 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
[اﻟﻨحﻞ] 90 :
فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ :و از ﻧا شاﻳستﮕﻰ و ﻛار ﻧاپسﻨد و سر ﻛشﻰ باز ﻣﻰدارد .اجتﻨاب از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣعاصﻰ
باز ﻫﻢ بﻪ صبر ضرورت دارد .سخت ترﻳﻦ صبر در برابر ﮔﻨاﻫان و عادات ﻧا پسﻨد ﻣﻰباشد
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
ﻣردم رد و بدل ﻣﻴشﻮد و بﻪ عادت روز ﻣره ﻣبدل ﮔردﻳده و از اﻣراض ﻣﻬﻠک جاﻣعﻪ
ﻣحسﻮب ﻣﻴشﻮﻧد ﻛﻪ در برابر آن بﻪ صبر و ﻣقاوﻣت جدى ضرورت است.
ﻣبارك چﻨﻴﻦ است
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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 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى
بﻰﻣاﻧﻨد صبر و استقاﻣت در ﻣقابﻞ اﻧﻮاع ﻣغرﻳات ،خﻮاستﻪﻫاى ﻧفس ،وساوس شﻴطان
وابتﻼءات ﮔﻮﻧاﮔﻮن است ﻛﻪ ﻫﻤﻪ درس صبر بﻤا ﻣﻰآﻣﻮزﻧد.
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ در قصر عزﻳز ﻣصر
بطﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ بﻪ داستان حضرت ﻳﻮسف
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.
اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرى ﻧﻤﻮده است" :سﻮرة ﻳﻮسف
ابﻦ قﻴﻢ جﻮزى از صبر ﻳﻮسف
را خﻮاﻧدم ..وتأﻣﻞ ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ صبر ﻳﻮسف در ﻣقابﻞ خﻮاستﻪﻫاى ﻧا ﻣشروع ﻧفس ،عظﻤت
خﻮاستﺔ ﻧفس را قبﻮل
او را جاودان ﮔرداﻧﻴد .بخﻮد ﮔفتﻢ :عجبا! ﻫرﮔاه ﻳﻮسف
ﻣﻴﻜرد ،ﻧتﻴجﻪ چﻪ ﻣﻰبﻮد؟! اﻣا او در ﻣقابﻞ ﻫﻮاى ﻧفس ﻣقاوﻣت ﻛرد و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب صبر
براى ﻫﻤﻴش سرﻣشق و افتخار اﻧساﻧﻬا ﮔردﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ عظﻤت و افتخار
ﻳﻮسف
ﻧتﻴجﻪ صبر چﻨد ﻟحظﻪ بﻮد".
خﻼﺻﻪ

صبر در ﻣقابﻞ ﻣعاصﻰ و خﻮاستﻬاى تحرﻳک ﻛﻨﻨده وﮔﻨاﻫان ثﻮاب عظﻴﻢ دارد.
صبر در ﻣقابﻞ ﮔﻨاﻫان و خﻮاستﻪﻫاى ﻧفس ﻳک جﻬاد دواﻣدار است.
در برابر اغراءات وﻣقابﻠﻪ با ﻣعاصﻰ ،اﻟﮕﻮ و سرﻣشق اخﻼق
صبر و ﻣقاوﻣت ﻳﻮسف
اسﻼﻣﻰ ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 -1ﻣتﻦ عربﻰ حدﻳث شرﻳف «راه جﻨت بﻪ سختﻴﻬا و راه دوزخ بﻪ شﻬﻮات پﻮشاﻧده شده
است» را حفظ و تﻜرار ﻧﻤاﻳﻴد.
راه جﻨت دشﻮار و راه دوزخ آسان خﻮاﻧده شده است؟
 -2چرا در حدﻳث ﻧبﻮى
شاﮔردان تﻮضﻴح بدﻫﻨد.
 -3چرا صبر در ﻣقابﻞ ﮔﻨاﻫاﻧﻰ ﻛﻪ شﻜﻞ عادت عﻤﻮﻣﻰ را بخﻮد ﮔرفتﻪ ،دشﻮار است؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 -4اﻣام ابﻦ قﻴﻢ جﻮزى از خﻮاﻧدن سﻮرت ﻳﻮسف چﻪ ﻧتﻴجﻪ ﮔرفتﻪ است؟ ﻣختصرا ً بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس ﻫﺸتﻢ

ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ
فرﻣﻮده است" :ﻫر ﻣصﻴبتﻰ عاﻳد حاﻟﻢ ﮔردﻳد ،با سﻪ چﻴز خدا را
عﻤر بﻦ خطاب
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 ﻧشاﻧﻪﻫاى 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 اسﻼم ﻣؤﻣﻨان
را در حاﻻت ﻣبتﻼ 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 ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[اﻟبقرة]157-155 :

ترجﻤﻪ :و ﻫﻤﻮاره شﻤا را بﻪ ﻧﻮعﻰ از ترس و ﮔرسﻨﮕﻰ و زﻳان ﻣاﻟﻰ و جاﻧﻰ و ﻛﻤبﻮد
ﻣحصﻮل ﻣﻰآزﻣاﻳﻴﻢ و صابران را ﻧﻮﻳد بده .ﻫﻤان ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ چﻮن ﻣصﻴبتﻰ بﻪ آﻧان رسد
ﮔﻮﻳﻨد :ﻣا از خداﻳﻴﻢ و بﻪ خدا باز ﻣﻰﮔردﻳﻢ .بر اﻳﻨان درود و رحﻤت پرورﮔار شان باد و
اﻳشاﻧﻨد ﻛﻪ رﻫﻴافتﻪ اﻧد.
از اﻳﻦ آﻳت قرآﻧﻰ چﻨﻴﻦ ﻣﻰفﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال ﻣؤﻣﻨان را با ﻣصﻴبت ترس،
ﮔرسﻨﮕﻰ ،ﻛﻤبﻮد اﻣﻮال و داراﻳﻰ و ﮔرفتﻦ جان اﻣتحان ﻣﻴﻜﻨد .و ﻫﻤچﻨان اﻳﻦ ﻧص
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قرآﻧﻰ دﻻﻟت 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.
ابتﻼء و اﻣتحان سﻨت خداوﻧد است
ابتﻼء و اﻣتحان اﻧسان بﻪ ﻣصاﻳب ،سﻨت خداوﻧد است ﻛﻪ بسا اوقات بﻨدﮔان ﻣخﻠص خﻮد
ﻣﻰفرﻣاﻳدَ « :ﻣ ْﻦ ﻳُ ِر ِد
را بﻪ ﻣصﻴبت و ﻣشقت آزﻣاﻳش ﻣﻰﻛﻨد؛ چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم
()1
هَّ ُ
اﷲ ب ِ ِﻪ َخ ْﻴ ًرا ﻳُصِ ْب ِﻣ ْﻨ ُﻪ»
ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد ارادة خﻴر ﻛﻨد ،او را بﻪ ﻣصﻴبت ﻣبتﻼ ﻣﻴسازد .ﻫﻤچﻨان در
حدﻳث دﻳﮕرى چﻨﻴﻦ آﻣده است:
()2

ترجﻤﻪ :ﻫﻤﻮاره ﻫر ﻣرد و ﻫر زن ﻣؤﻣﻦ در فرزﻧد و ﻣال خﻮﻳش دچار ابتﻼء 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 ﻣﻰآورد
ﻛﻪ ﻫر دو بﻪ خﻴر و ﻣﻨفعت ﻣسﻠﻤان است:
 -1پاداش عاجﻞ ﻛﻪ عبارت از ﻛفارة ﮔﻨاﻫان و آﻣرزش ﻟغزشﻬاى اﻧسان ﻣﻴباشد.
-2پاداش 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
اسﻼﻣﻰ را در ﻫﻨﮕام ﻣبتﻼ شدن بﻪ ﻣصﻴبت ﻣراعات ﻧﻤاﻳد .ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻣظاﻫر واشﻜال جزع
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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 اسﻼم ﻣردود است .اسﻼم آداب استقبال
ﻣشخص ساختﻪ است.

ﻣصﻴبت را با ﮔفتﻦ ﻛﻠﻤﺔ

ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر اسﻼم ﻣؤﻣﻦ را در وقت ﻣصﻴبت ارشاد فرﻣﻮده ﻛﻪ بﮕﻮﻳد:
()1

.
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 اسﻼم صبر جﻤﻴﻞ را چﻨﻴﻦ تعرﻳف
ﻧﻤﻮده اﻧد :صبر جﻤﻴﻞ بﻪ آن صبرى ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد 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.
خﻼﺻﻪ
خداوﻧد ﻣتعال ﻣؤﻣﻨان را در جان وﻣال وفرزﻧدان شان ﻣﻮرد اﻣتحان و ابتﻼء قرار
ﻣﻰدﻫد.
از ﻧﮕاه اخﻼق اسﻼﻣﻰ اﻣتحان و آزﻣاﻳش و رسﻴدن ﻣصﻴبت براى ﻣؤﻣﻦ دﻟﻴﻞ خﻴر
خﻮاﻫﻰ خداوﻧد براﻳش ﻣﻰباشد.
صبر وشﻜﻴباﻳﻰ در ﻫﻨﮕام ﻣصﻴبت و برخﻮرد با آن ﻣؤﻣﻦ صابر را از غﻴر آن جدا
ﻣﻰسازد.
ارزﻳابﻰ
 .1وقﻮع ﻣصﻴبت براى اﻧسان در دﻧﻴا ،بﻪ چﻪ ﻣقصد صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد و اﻧسان ﻣؤﻣﻦ در
وقت ﻣصﻴبت بﻪ چﻪ چﻴز استعاﻧت بجﻮﻳد؟
 .2خداوﻧد در آﻳت ﻣبارﻛﺔ فﻮق ﻣسﻠﻤان را با ﻛدام چﻴزﻫا ﻣﻮرد ابتﻼ و آزﻣاﻳش قرار داده
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است؟
 .3ﻫرﮔاه خداوﻧد بﻨدة ﻣخﻠص خﻮد را بﻪ ﻣصﻴبتﻫا وﻣشﻜﻼت ﻣبتﻼ سازد ،ﮔﻮﻳا
اﻳﻨﻜﻪ:
(أ) او را بد ﻣﻰبﻴﻨد( .ب) او را عذاب ﻣﻴﻜﻨد( .ج) بﻪ وى ارادة خﻴر دارد.
 .4ﻣؤﻣﻦ در وقت ﻣبتﻼ شدن بﻪ ﻣصﻴبت چﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد؟
 .5صبر در وقت ﻣصﻴبت ورضاﻳت بﻪ قضا و حﻜﻢ خداوﻧد براى ﻣؤﻣﻦ صبر ﻛﻨﻨده دو
ﻧتﻴجﻪ دارد:
..........................................................
)1
..........................................................
)2
 .6صبر 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
پﻴاﻣبر اسﻼم

فرﻣﻮده است :چﻬار چﻴز از سﻨتﻬا وروشﻬاى پﻴاﻣبران است :حﻴا،

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 ﻣﻰشﻮد .حﻴا در اصطﻼح ،ﻫﻤان خﻮﻳﻰ است ﻛﻪ
اﻧسان را بﻪ ترك ﻧﻤﻮدن اﻣﻮر بد ،وادار ﻣﻰسازد ،و صاحب خﻮد را از تقصﻴر وﻛﻮتاﻫﻰ ﻣﻨع
ﻣﻰﻛﻨد؛ بﻨا ًء ،حﻴاء اﻧسان را بسﻮى ﻛﻤال و ﻫﻤت بﻠﻨد سﻮق ﻣﻰدﻫد و از ﻛردار پست و
رذاﻳﻞ باز ﻣﻰدارد .ضد حﻴا وقاحت وچشﻢ سفﻴدى است ،ﻛﻪ شخص بﻪ اقﻮال و افعال ﻧا
شاﻳست ،شرم آور و بﻰحﻴاﻳﻰ دست ﻣﻰزﻧد.
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 ﻣﻰدارد و در وقت ضرورت بﻪ خﻮبﻰﻫا اﻣر
و از بدىﻫا ﻣﻨع ﻛرده ﻧﻤﻴتﻮاﻧﻨد ،در فرا ﮔرفتﻦ عﻠﻢ خجاﻟت ﻣﻰﻛشﻨد .اﻳﻦ حاﻟت حﻴاى
شرعﻰ ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ تﻨﻬا در عرف بﻪ آن حﻴا ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،و اﻳﻦ صفت ﻧا پسﻨد است و
باﻳد اﻧسان خﻮد را از آن رﻫا سازد.
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ﻓﻀاﻳﻞ حﻴا
پﻴاﻣبر اسﻼم

در بارة حﻴا رﻫﻨﻤﻮدﻫاﻳﻰ فرﻣﻮده ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ ،ﻣﻮارد زﻳر را ﻣﻰتﻮان

ذﻛر ﻧﻤﻮد:
حﻴا شاخﺔ اﻳﻤان است
پﻴاﻣبر اسﻼم

فرﻣﻮده است:
()1

ترجﻤﻪ« :پﻴاﻣبر

فرﻣﻮدﻧد :اﻳﻤان ﻫفتاد و چﻨد شاخﻪ دارد ﻛﻪ اعﻠﻰ ترﻳﻦ آن ﮔفتﻦ

ﻛﻠﻤﺔ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و پاﻳﻴﻦ ترﻳﻦ آن دور ساختﻦ ﻧا پاﻛﻰ اذﻳت ﻛﻨﻨده از راه ﻣﻰباشد ،و
حﻴا شعبﻪ و ﻳا شاخﻪ اى از اﻳﻤان است».
حﻴا ثﻤرة خﻮب دارد
اﻧس

رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ پﻴاﻣبر

فرﻣﻮدﻧد:

()2

ترجﻤﻪ« :فحش و ﻧا سزا در ﻫﻴچ چﻴزى ﻧﻤﻰرسد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ آﻧرا ﻧا شاﻳست ﻣﻰسازد ،و
حﻴا ﻫﻴچ وقت بﻪ چﻴزى ﻳﻜجا ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ آﻧرا زﻳبا و ﮔﻮارا ﻣﻰسازد».
ﻫﻤچﻨان عﻤران بﻦ حصﻴﻦ رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ پﻴاﻣبر خدا
.

فرﻣﻮد:

()3

ترجﻤﻪ :ﻫﻤاﻧا حﻴا جز خﻮبﻰ بار ﻧﻤﻰآورد.

3

32

برخﻰ از ﻓﻮاﻳد حﻴا
در حﻴا فﻮاﻳد زﻳادى وجﻮد دارد ﻛﻪ برخﻰ از اﻳﻨقرار است:
فرﻣﻮدﻧد:
 .1حﻴا اخﻼق اسﻼم است .از زﻳد بﻦ طﻠحﻪ رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ پﻴاﻣبر
()1
.
ترجﻤــﻪ :بــدون شــک ﻫر دﻳﻨــﻰ خﻮى و اخــﻼق دارد ﻛﻪ خــﻮى واخﻼق اســﻼم حﻴا
است.
با داشتﻦ حﻴا و ﻳا بﻪ وسﻴﻠﻪ حﻴا ،اﻧسان در بارة حقﻮق خداوﻧد تقصﻴر ﻧﻤﻰورزد؛ زﻳرا
از وسعت عﻠﻢ و عظﻤت خداوﻧد حﻴا ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻧعﻤتﻫاى او تعاﻟﻰ را بﻴاد ﻣﻰآورد ،بﻨاء
ﻣسئﻮﻟﻴتﻫاى خﻮد را بجا ﻣﻴﻜﻨد و از ﻣحرﻣات خﻮد را حفظ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 .2حﻴا زﻳباﻳﻰ است ،در حدﻳث فﻮق اﻟذﻛر خﻮاﻧدﻳﻢ ﻛﻪ :حﻴا در ﻫﻴچ چﻴزى ﻳﻜجا
ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ آﻧرا زﻳﻨت ﻣﻰبخشد .اﻧسان با حﻴا صاحب وقار است ،ﻫرﻛس با
احترام با وى تعاﻣﻞ ﻣﻰﻛﻨد و اﻧسان بﻰحﻴا شخص سبک است ،ﻧﻪ در خاﻧﻮاده اش ﻛسﻰ
بﻪ او بﻪ ﻧظر احترام ﻣﻰبﻴﻨد و ﻧﻪ در قرﻳﻪ و جاﻣعﻪ از احترام برخﻮر دار ﻣﻴباشد.
 .3حﻴا سبب ازدﻳاد ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد و دفع آفتﻬا ﻣﻰﮔردد ،و بﻰحﻴاﻳﻰ و فسق عذاب
را ﻫﻤراه دارد .خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ﻫﻮد]117 :

ترجﻤﻪ :و چﻨﻴﻦ ﻧبﻮد ﻛﻪ پروردﮔارت شﻬرﻫا را ﻫﻼك ﻧﻤاﻳد ،در حاﻟﻴﻜﻪ اﻫﻞ آن در صدد
اصﻼح بﻮده باشﻨد.
در جاى دﻳﮕر ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اسراء]16 :

ترجﻤﻪ :و ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ بخﻮاﻫﻴﻢ شﻬر و دﻳارى را ﻫﻼك سازﻳﻢ ،ثروتﻤﻨدان آﻧرا (بﻪ طاعت)
اﻣر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﮕر آﻧﻬا در آن شﻬر فسق و فساد را تروﻳج ﻣﻰﻛﻨﻨد (از طاعت سر پﻴچﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨد) وعده عذاب بر آﻧﻬا ﻣتحقق ﻣﻰشﻮد ،پس ﻣا آﻧرا وﻳران و تباه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .وﻣعﻠﻮم
است ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻰ از حﻴا و فسق از بﻰحﻴاﻳﻰ سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
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خﻼﺻﻪ
حﻴا شاخﺔ اﻳﻤان و ﻳﻜﻰ از سﻨتﻬاى پﻴاﻣبران اﻟﻬﻰ است.
حﻴا اﻧسان را بسﻮى ﻛﻤال و ﻫﻤت بﻠﻨد سﻮق ﻣﻰدﻫد و از رذاﻳﻞ وپست ﻫﻤتﻰ ﻧجات
ﻣﻰبخشد.
داشتﻦ حﻴا اﻧسان را بﻪ شﻨاختﻦ و رعاﻳت حقﻮق خداوﻧد ﻣتعال و رعاﻳت حقﻮق بﻨدﮔان
وادار ﻣﻰسازد و از ﮔﻨاه وﻣعصﻴت باز ﻣﻰدارد.
حﻴا زﻳباﻳﻰ است؛ حﻴا بﻪ ﻫر چﻴزى ﻛﻪ ﻳﻜجا شﻮد ،آﻧرا زﻳﻨت ﻣﻰبخشد.
حﻴا سبب ازدﻳاد ﻧعﻤتﻬاى خداوﻧد ،وبﻰ حﻴاﻳﻰ سبب ﻫﻼﻛت وتباﻫﻰ اﻣتﻬا وﻣدﻧﻴتﻬا
ﻣﻰﮔردد.
ارزﻳابﻰ
 .1حﻴا را و اصطﻼحا تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ضد حﻴاء چﻪ چﻴز است و چﻪ ﻧقصان دارد؟
را با ﻣعﻨاى آن بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .3در بارة حﻴا ،سﻪ حدﻳث پﻴغﻤبر
 .4حﻴاى شرعﻰ ،با حاﻟت ﻛﻢ دﻟﻰ چﻪ فرق دارد؟ با ﻣثال تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .5برخﻰ فﻮاﻳد حﻴا را بﻴان ﻛﻨﻴد.

احادﻳث زﻳر را با ﻣعﻨاى آن حفظ ﻧﻤاﻳﻴد:
(.)1

.1
.2

(.)2

-1
-2
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درس دﻫﻢ

اﻧﻮاع ﺣﻴﺎ
حﻴا از ﻟحاظ اعتبارات ﻣختﻠف و بﻪ اعتبار اﻳﻨﻜﻪ از چﻪ ﻛسﻰ صادر ﻣﻰشﻮد ،اﻧﻮاع زﻳاد
دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ درس اﻧﻮاع حﻴاء را ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
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

ﻛﻪ بﻪ ﻳﻜﻰ از ﻳاران خﻮد (اشج بﻦ عبداﻟقﻴس) فرﻣﻮدﻧد:
.

()1

ترجﻤﻪ( :اى اشج بﻦ عبداﻟقﻴس) ﻫﻤاﻧا در تﻮ دو خصﻠت وجﻮد دارد ﻛﻪ خدا آﻧرا دوست
دارد( .اشج ﻣﻰﮔﻮﻳد) ﻣﻦ ﮔفتﻢ :آن دو خصﻠت ﻛداﻣﻬا اﻧد؟ فرﻣﻮدﻧد :حﻠﻢ و حﻴاء ،ﻣﻦ
ﮔفتﻢ :آﻳا از قدﻳﻢ اﻳﻦ خصﻠتﻫا 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 ،ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد و تقصﻴرات و ﻛﻮتاﻫﻰﻫاى خﻮد را
بﻴاد ﻣﻰآورد ،بﻪ دﻳﻦ خدا اﻳﻤان دارد ،وآﻧچﻪ اسﻼم آﻧرا ﻧا جاﻳز داﻧستﻪ ،اﻧجام ﻧﻤﻰدﻫد.

ﻳﻚ ﻗسﻤت حدﻳث ﺷرﻳﻒ است ﻛﻪ
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رواﻳت ﻛرده است.

()1

.
در حدﻳثﻰ آﻣده است:
ترجﻤﻪ :بﻨدﮔﻰ خدا را طﻮرى بجا آر ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳا او را ﻣﻰبﻴﻨﻰ ،ﻫرﮔاه تﻮ او را ﻧﻤﻰبﻴﻨﻰ،
ﻳقﻴﻨاً او تعاﻟﻰ تﻮ را ﻣﻰبﻴﻨد.
ﻫرﻛسﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ چﻨﻴﻦ حﻴا ﻧداشتﻪ باشد ،براى وى در اﻧجام دادن ﻛارﻫاى بد ﻫﻴچ ﻣاﻧعﻰ
(.)2
وجﻮد ﻧدارد.
ترجﻤﻪ :وقتﻰ ﻛﻪ حﻴا ﻧﻜردى ،ﻫرچﻪ خﻮاﻫﻰ اﻧجام بده.
حﻴاى شرﻋﻰ :آن است ﻛﻪ اﻧسان را بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴک دعﻮت و از ﻛارﻫاى ﻧا روا باز
ﻣﻰدارد.
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
ﻣﻜﻠفﻴتﻫاى خﻮد را اﻧجام ﻧﻤﻰدﻫد ،ﻣثﻼ بﻪ دﻳﻦ خدا دعﻮت ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد و ﻳا در
ﻧتﻴجﻪ ﻛﻢ دﻟﻰ از ﻣساﻳﻞ ضرورى سﻮال ﻛرده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد.
ﻣﻰﮔﻮﻳد :خداوﻧد بﻪ زنﻫاى اﻧصار رحﻤت ﻛﻨد؛ حﻴا آﻧﻬا را از فﻬﻤﻴدن
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 ﻣﻰباشد.
حﻴا بﻪ اعتبار اﻳﻨﻜﻪ از چﻪ ﻛسﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،بﻪ سﻪ ﻧﻮع تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد :حﻴا از
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.
در حدﻳث شرﻳف آﻣده است:
ترجﻤﻪ :از خداوﻧد طﻮرى ﻛﻪ شاﻳستﻪ است حﻴا ﻛﻨﻴد.

.

()4

-4
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فرﻣﻮده :ﻫر ﻳﻜﻰ از اﻣت
حﻴا از ﻣردم :ﻣاﻧﻨد حﻴا از اﻧجام ﮔﻨاه بصﻮرت عﻠﻨﻰ .پﻴاﻣبر
ﻣﻦ بخشﻴده ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر ﻣجاﻫرﻳﻦ بخشﻴده ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،ﻣراد از ﻣجاﻫر ﻛسﻰ است ﻛﻪ
شباﻧﻪ ﻛارى را اﻧجام ﻣﻰدﻫد ،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
()1
پردة خدا را از باﻻى خﻮد دور ﻣﻰسازد.
حﻴا از خﻮﻳﺸتﻦ :ﻳعﻨﻰ حﻴا ﻧﻤﻮدن در ﻫﻨﮕام خﻠﻮت؛ آن وقت ﻛﻪ از طرف ﻣردم بﻪ
اﻧسان عﻴبﻰ راجع ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻳﻦ ﻧﻮع حﻴا ظاﻫر ﻣﻰﮔردد .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 ﻧﻮشتﻪﻫاى خﻮﻳش را پﻴش روى صﻨف تﻮضﻴح بدﻫﻨد.
با ﻣﻼحظﺔ ﻣطاﻟب درس اﻧﻮاع حﻴا را ﻣﻴتﻮان اﻳﻨطﻮر خﻼصﻪ ﻧﻤﻮد:
 .1حﻴاى فطرى.
 .2حﻴا بﻪ اعتبار اختﻴار و اﻧتخاب :حﻴاى ﻛسبﻰ ،حﻴاى شرعﻰ.
 .3حﻴا بﻪ اعتبار شرﻳعت وعرف :حﻴاى عرفﻰ ،حﻴا از خداوﻧد .
 .4حﻴا بﻪ اعتبار شخص :حﻴا از ﻣردم و حﻴا از خﻮﻳشتﻦ.
خﻼﺻﻪ
حﻴا بﻪ اعتبار ﻛسب واﻳﻦ ﻛﻪ از چﻪ ﻛسﻰ صادر ﻣﻰشﻮد ،بﻪ اﻧﻮاع ﻣختﻠف تقسﻴﻢ ﮔردﻳده
است.
حﻴاى فطرى جزء خﻠقت اﻧسان وﻳک صفت عاﻟﻰ است ﻛﻪ خداوﻧد براى اﻧسان ارزاﻧﻰ
فرﻣﻮده است.
-1
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حﻴاى ﻛسبﻰ ﻛﻪ اﻧسان با ارادة خﻮد ﻛسب ﻣﻰﻛﻨد تا ﻣاﻧع ارتﻜاب ﮔﻨاﻫان وبدﻳﻬا
ﮔردد.
حﻴاى شرعﻰ اﻧسان را بﻪ ﻛارﻫاى خﻮب دعﻮت واز ﻛارﻫاى زشت باز ﻣﻰدارد.
حﻴا از خداوﻧد ،حﻴا از ﻣردم وحﻴا از خﻮﻳشتﻦ از جﻤﻠﺔ اﻧﻮاع حﻴا ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 .1حﻴا بﻪ چﻨد اعتبار تقسﻴﻢ ﮔردﻳده؟ تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2حﻴاى فطرى وﻛسبﻰ را تعرﻳف ﻧﻤﻮده ،ﻳک دﻟﻴﻞ بﻪ وجﻮد آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 .3حﻴاى شرعﻰ و حﻴاى عرفﻰ از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟ حﻜﻢ ﻫر دو را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4حﻴا از ﻛﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟ جﻮاب خﻮد را با دﻟﻴﻞ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.

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

ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻰ
تﻮاضع ﻳک خصﻠت ارزشﻤﻨد اخﻼقﻰ است ﻛﻪ اسﻼم بﻪ آن اﻣر ﻛرده و خداوﻧد ﻣتعال
بﻬشت را براى ﻛساﻧﻰ وعده ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در روى زﻣﻴﻦ دعﻮاى بزرﮔﻰ وفساد ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد.
تﻮاضع چﻴست و در اسﻼم چﻪ جاﻳﮕاﻫﻰ دارد؟ در اﻳﻦ درس اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را ﻣطاﻟعﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣﻔﻬﻮم تﻮاﺿﻊ
تﻮاضع در ﻟغت فروتﻨﻰ و اﻧﻜسار را ﮔﻮﻳﻨد.
و در اصطﻼح :فضﻴﻞ بﻦ عﻴاض ﮔفتﻪ است :تﻮاضع تسﻠﻴﻢ شدن بﻪ حق وقبﻮل آن است،
اﮔر چﻪ آﻧرا از ﻳک طفﻞ بشﻨﻮى.
ابﻦ ﻣبارك ﻣﻰﮔﻮﻳد :تﻮاضع آن است ﻛﻪ خﻮد را با ﻛسﻰ ﻛﻪ از ﻧعﻤتﻫاى 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 باﻻ 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 ﻣعﻴارﻫاى دﻧﻴاﻳﻰ
خﻮد را از ﻛسﻰ برتر ﻧﻤﻰداﻧد ،بﻪ ﻫرﻛس ﻧزدﻳک ﻣﻰباشد ،با دﻳﮕران ﻣﻬربان است ،با
درﻣاﻧدهﮔان و بﻴچارهﮔان رابطﻪ خﻮب دارد .خدﻣت دﻳﮕران را ﻣﻰﻛﻨد و خدﻣتﮕزارى ﻣردم
براﻳش ﻧاپسﻨد ﻣعﻠﻮم ﻧﻤﻰشﻮد .خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮرت اﻟقصص ،آﻳت]83 :

ترجﻤﻪ :آرى ،اﻳﻦ سراى آخرت را تﻨﻬا براى ﻛساﻧﻰ قرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ 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
ﮔرفتار شد.
خداوﻧد

را سجده ﻛﻨد ،از تﻮاضع ﻛار ﻧﮕرفت و دعﻮاى بزرﮔﻰ ﻛرد ﻛﻪ بﻪ ﻟعﻨت ابدى
()1

پﻴاﻣبر خﻮد ﻣحﻤد

را بﻪ ﻣﻬرباﻧﻰ و دﻟسﻮزى ﻧسبت بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان اﻣر

فرﻣﻮده است ﻛﻪ بﻪ تﻮاضع دﻻﻟت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .آﻧجا ﻛﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮرت اﻟشعراء ،آﻳت.]215 :

ترجﻤﻪ :بال و پر خﻮد را براى ﻣؤﻣﻨاﻧﻰ ﻛﻪ از تﻮ پﻴروى ﻣﻰﻛﻨﻨد( ،از روى تﻮاضع)
بﮕستر.
پﻴاﻣبر اسﻼم در بارة ﻣردﻣان ﻣتﻮاضع ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(.)2

ترجﻤﻪ :خﻮشا بﻪ آن ﻛسﻰ ﻛﻪ بدون ذﻟت و ﻣسﻜﻨت ،تﻮاضع و فروتﻨﻰ اختﻴار ﻧﻤاﻳد.
"وداع خﻮد ﻧﻤاﻳﻰ ﻛﻦ ز ﻧﻨﮓ ذرهﮔﻰ 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.

11ـ)13

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.
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وعﻦ أبﻰ ﻫرﻳر ،

 ،أن رسﻮل اﷲ

قال:

(.)1
 -2شاﮔردان 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 باﻻى تختﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
چﮕﻮﻧﻪ تﻮاﺿﻊ را ﻛسب ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
تﻮاضع ﻳﻜﻰ از ﻧعﻤتﻫاى 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 ﻧعﻤتﻫاى بﻴشتر
ﮔردد .ﻫﻤچﻨان با آﻣﻮزش و پرورش ،در ﮔفتار و ﻛردار ،دﻳﮕران را احترام ﻧﻤﻮده و تﻮاضع
و فروتﻨﻰ را پﻴشﺔ خﻮد ﮔرداﻧد.
خﻼﺻﻪ
تﻮاضع تسﻠﻴﻢ شدن بﻪ حق ،قبﻮل حق وخشﻮع و فروتﻨﻰ در برخﻮرد با دﻳﮕران است.
تﻮاضع ضد ﻛبر وغرور و خﻮد بزرگ بﻴﻨﻰ است.
ﻛساﻧﻰ را ﻛﻪ بدون ذﻟت و ﻣسﻜﻨت تﻮاضع و عاجزى پﻴشﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد
پﻴاﻣبر اسﻼم
بشارت داده اﻧد.
اﻧسان ﻣﻰتﻮاﻧد صفت تﻮاضع را با تعﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛسب ﻧﻤﻮده و تقﻮﻳت بخشد.
ارزﻳابﻰ
 .1تﻮاضع را ﻟغتاً و اصطﻼحاً تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ضد تﻮاضع چﻴست؟ فرق آﻧرا با تﻮاضع بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3در بارة ﻣﻨع وتحرﻳﻢ فساد و بزرگ بﻴﻨﻰ چﮕﻮﻧﻪ از قرآﻧﻜرﻳﻢ استدﻻل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
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 .4چرا شﻴطان از رحﻤت خداوﻧد راﻧده شد؟
 .5خداوﻧد بﻪ پﻴاﻣبر خﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻬرباﻧﻰ با ﻣسﻠﻤاﻧان چﻪ فرﻣﻮده است؟
 .6تﻮاضع را از ﻛدام راهﻫا بﻪ دست آورده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.

آﻳات ﻣبارﻛﻪ ذﻳﻞ را با ﻣعﻨاى آن حفظ ﻧﻤاﻳﻴد:

[سﻮرت اﻟقصص ،آﻳت]83 :
[سﻮرت اﻟشعراء ،آﻳت]215 :
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درس دوازدﻫﻢ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺗﻮاﺿﻊ
براى اﻳﻨﻜﻪ تﻮاضع حقﻴقﻰ را بشﻨاسﻴﻢ ،خﻮد را با آن آراستﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،از بزرگ بﻴﻨﻰ وذﻟت
ﻧا روا خﻮد را ﻧﮕﻬدارﻳﻢ ،ﻻزم است چﻨد ﻧشاﻧﺔ تﻮاضع را شﻨاساﻳﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫرﮔاه بخﻮاﻫﻴﻢ شخصﻰ را ﻣتﻮاضع بﮕﻮﻳﻴﻢ ،از ﻧظر اخﻼق اسﻼﻣﻰ ،ﻻزم است عﻼﻳﻢ و
ﻧشاﻧﻪﻫاى ذﻳﻞ در وى ﻣﻮجﻮد باشد:
 .1شخص ﻣتﻮاضع ﻛاﻣﻴابﻰ و ﻧاﻛاﻣﻰ ،خﻮبﻰ و بدى را بﻪ اعتبار سرﻣاﻳﺔ ﻣادى ﻧﻤﻰسﻨجد.
بﻪ اﻳﻦ سبب بخاطر دﻧﻴا ،ﻧﻪ خﻮد را از دﻳﮕران بزرگ ﻣﻰبﻴﻨد ،و ﻧﻪ ﻫﻢ بخاطر داشتﻦ
ﻧعﻤتﻫاى دﻧﻴﻮى دﻳﮕر سرﻣاﻳﻪ داران را بر بﻴچارﮔان ترجﻴح ﻣﻰدﻫد .تﻮاضع حقﻴقﻰ
ﻛاﻣﻴابﻰ و ﻧا ﻛاﻣﻰ را با ﻣعﻴار عﻠﻢ ،عﻤﻞ و اخﻼق ﻣﻰداﻧد ،ﻧﻪ بﻪ اساس ﻣال و ﻣﻨصب.
 .2اﻧسان ﻣتﻮاضع براى شخص خﻮد خشﻢ ﻧﻤﻰﮔﻴرد ،از ﻫﻤﻴﻦ سبب رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ
رسﻮل خدا

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

حضرت تﻨﻬا براى خدا

و دﻳﻦ خدا بﻮده است .چﻨاﻧچﻪ در حدﻳثﻰ فرﻣﻮده اﻧد:
.

()1

ترجﻤﻪ :خداوﻧد عزت وﻣرتبت شخص عفﻮ ﻛﻨﻨده را بﻴشتر ﻣﻰسازد ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ براى
خدا تﻮاضع ﻧﻤاﻳد ،خداوﻧد قدر وﻣﻨزﻟت وى را بﻠﻨد ﻣﻴﮕرداﻧد.
 .3اﻧسان ﻣتﻮاضع ﻫﻤﻴشﻪ براى خدﻣت آﻣاده است ،خدﻣت دﻳﮕران ثﻤرة ﻻزﻣﻰ تﻮاضع
ﻣﻰباشد ،ﻛسﻰ ﻛﻪ خدﻣت ﻧﻤﻮدن بﻪ دﻳﮕران را عﻴب بداﻧد ،ﻳقﻴﻨا بﻪ ﻣرض تﻜبر و خﻮد
خﻮاﻫﻰ ﮔرفتار است .پﻴاﻣبر
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فرﻣﻮده اﻧد:

.

()1

ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻧﻴاز وحاجت برادر خﻮد را برآورده سازد ،خداوﻧد حاجت وى را برآورده
ﻣﻰسازد.
 .4اﻧسان ﻣتﻮاضع ﻫﻤﻪ صفات ﻛﻤال را بﻪ خداوﻧد

ﻣﻨسﻮب ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻫرﮔاه ﻧﻴﻜﻰ را

در وجﻮد خﻮد احساس ﻧﻤاﻳد ،آﻧرا فضﻞ و تﻮفﻴق خداوﻧد ﻣﻰداﻧد؛ بﻨا ًء ﻣغرور ﻧﻤﻰشﻮد و
خﻮﻳشتﻦ را از ﻛبر و غرور ﻧﮕﻬﻤﻴدارد.
 .5اﻧسان ﻣتﻮاضع ،پست و فرو ﻣاﻳﻪ ﻧﻤﻰباشد ،ﻫﻴچﮕاه ذﻟت را براى خﻮد ﻧﻤﻰپسﻨدد،
اﮔر بﻪ اعتبار ﻣال و ﻣﻨصب ،خﻮد را از دﻳﮕران برتر ﻧﻤﻰبﻴﻨد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب با اﻳﻦ
از

اعتبارات خﻮﻳشتﻦ را از ﻛسﻰ ﻛﻤتر ﻫﻢ ﻧﻤﻰداﻧد ،و با داشتﻦ ﻳقﻴﻦ بﻪ خداوﻧد
جابران ﻧﻤﻰﻫراسد.

 .6اﻧسان ﻣتﻮاضع با اﻧﮕﻴزة خﻮد بزرگ بﻴﻨﻰ بﻪ ﻧظر و ﻣﻮقف ﻧا درست خﻮد ،اصرار
ﻧﻤﻰورزد .ﻫر وقت واز ﻫر زباﻧﻰ ﻛﻪ حق بﻴرون شﻮد آﻧرا ﻣﻰپذﻳرد.
 .7اﻧسان ﻣتﻮاضع خﻮد را از فرا ﮔرفتﻦ عﻠﻢ بﻰﻧﻴاز ﻧﻤﻰبﻴﻨد و ﻫﻤﻮاره در تﻼش ازدﻳاد
عﻠﻢ و داﻧش خﻮد ﻣﻰباشد.
 .8اﻧسان ﻣتﻮاضع ﻣﻮرد ﻣحبت ﻣردﻣان است بﻪ ﻣردم ﻧزدﻳک است و ﻧظرش ﻣحترم
شﻤرده ﻣﻰشﻮد و در جاﻣعﻪ از احترام و ﻣقبﻮﻟﻴت برخﻮر دار است.
 .9زشت ﻧشان دادن و بد رﻧﮓ ﻧﻤﻮدن شﻜﻞ و صﻮرت ﻧشاﻧﺔ تﻮاضع ﻧﻴست ،و اﻳﻦ ﻫﻢ
ﻻزﻣﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ اﻧسان ﻣتﻮاضع حتﻤا ﻟباس ﻛﻬﻨﻪ و چرﻛﻴﻦ بپﻮشد ،بﻠﻜﻪ از ﻣسﻠﻤان
خﻮاستﻪ شده ﻛﻪ ﻣﻨظر زﻳبا وآراستﻪ داشتﻪ باشد .خداوﻧد
را دوست دارد ،و پﻴاﻣبر

جﻤﻴﻞ و زﻳبا است ،زﻳباﻳﻰ

ارشاد فرﻣﻮده ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال دوست دارد اثر ﻧعﻤتﻫاى

خﻮد را در ﻣسﻠﻤان ببﻴﻨد .قبﻮل ﻧﻜردن حق و ﻣردﻣان را بﻪ ﻧظر سبک دﻳدن ﻛار خﻼف
تﻮاضع است ،اﻣا پﻮشﻴدن ﻟباس زﻳبا و پاك ﻧﮕﻬداشتﻦ خﻮد ﻫر ﮔز با تﻮاضع ﻣﻨافات
ﻧدارد.
1
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درس فﻮق را با دقت ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .ﻫر شﻤاره را در ﻳک جﻤﻠﻪ خﻼصﻪ ﻧﻤﻮده و در
ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
ﻣثال:
1

ﻣعﻴار ﻛاﻣﻴابﻰ و ﻧاﻛاﻣﻰ اﻧسان ﻣعﻨﻮﻳت است ﻧﻪ ﻣادﻳت.

2
3
4
5
6
7
8
9

خﻼﺻﻪ
ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ ﻧشاﻧﻪﻫاى تﻮاضع صفات وارزشﻬاى ﻣعﻨﻮﻳت ،عفﻮ و ﮔذشت ،خدﻣتﮕزارى بﻪ
دﻳﮕران ،عزت ﻧفس ،رجﻮع بﻪ حق ،جستجﻮى عﻠﻢ و فضﻞ ودﻳﮕر اوصاف ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 .1اﻧسان ﻣتﻮاضع ،ﻣعﻴار ﻛاﻣﻴابﻰ و ﻧا ﻛاﻣﻰ را در چﻪ ﻣﻰداﻧد؟
براى ﻧفس خﻮد اﻧتقام ﮔرفتﻪ و خشﻢ وغضب آﻧحضرت براى چﻪ بﻮده
 .2آﻳا پﻴاﻣبر
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است؟
بﻴان
 .3در بارة فضﻴﻠت بخشش و خدﻣت ﻛردن بﻪ دﻳﮕران دﻻﻳﻠﻰ از سﻨت پﻴغﻤبر
ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4فرق ﻣﻴان ذﻟت و تﻮاضع را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 .5تقاضاى تﻮاضع را در ﻣﻮرد قبﻮل حق و فرا ﮔرفتﻦ عﻠﻢ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .6آﻳا تﻮاضع در پﻮشﻴدن ﻟباسﻬاى چرﻛﻴﻦ و ژوﻟﻴده و بد رﻧﮓ ساختﻦ شﻜﻞ و صﻮرت
است ،ﻳا اﻳﻨﻜﻪ با داشتﻦ ﻣﻨظر زﻳبا ﻫﻢ ﻣﻰتﻮان 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.
أن َر ُسﻮل اﷲ
عﻦ ابﻦ عﻤر رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا هَّ

َق َ
ال:
(.)1

1
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اسﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻳﻜﻰ از خصﻠتﻬاى اخﻼقﻰ 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.
بﻨا برﻣعﻨاى ﻧخست ،استقاﻣت شاﻣﻞ دورى از ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻛجروى واﻧحراف واجتﻨاب از
ﻫرﮔﻮﻧﻪ افراط وتفرﻳط ،وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت بﻪ راه راست "صراط ﻣستقﻴﻢ" ﮔفتﻪ اﻧد ،زﻳرا
ﻣستقﻴﻢ ازقﻮام ﮔرفتﻪ شده ﻛﻪ بﻪ ﻣعﻨاى اعتدال است واعتدال خﻼف افراط وتفرﻳط
است.
دشﻮارﻳﻬاى استﻘاﻣت
اسﻼم ازپﻴرواﻧش خﻮاستﻪ است ﻫﻤﻴشﻪ درجستجﻮى راه راست باشﻨد وﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
درشباﻧﻪ روز چﻨدﻳﻦ بار از خداوﻧد

خﻮاﻫان ﻫداﻳت بﻪ راه راست ﻣﻰشﻮﻧد ،خﻮد ﻧﻴز

درعﻤﻞ تﻼش ورزﻧد تا اﻳﻦ راه را درپﻴش ﮔرفتﻪ واز ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻛجﻰ وﻣﻴﻞ بﻪ دﻳﮕر شﻴﻮهﻫا
بﻪ شدت دورى ﮔزﻳﻨﻨد.
درپﻴش ﮔرفتﻦ راه راست با دشﻮارﻳﻬا ﻧﻴز ﻫﻤراه است وبﻪ آساﻧﻰ تﻤام بﻪ دست آﻣدﻧﻰ
ﻧﻴست؛ زﻳرا ﻧابساﻣاﻧﻴﻬاى اجتﻤاعﻰ واخﻼقﻰ زﻣﻴﻨﻪﻫاى درستﻜارى را ﻛاﻫش ﻣﻰبخشد
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 اسﻼم 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،
تﻼش بﻮرزﻧد .پﻴاﻣبراﻛرم

()1

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
 -1ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ استقاﻣت ﻛاﻣﻞ ﻣتصف ﻣﻰشﻮﻧد ،بﻪ درجات بﻠﻨد ﻧاﻳﻞ ﻣﻰشﻮﻧد .خداوﻧد
فرﻣﻮده است:
[ .سﻮرت فصﻠت ،آﻳت]30 :

ترجﻤﻪ :بﻴﮕﻤان ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨد پروردﮔار ﻣا خداوﻧد است ،سپس پاﻳدارى ورزﻧد،
فرشتﮕان برآﻧان ﻧازل شﻮﻧد [وﮔﻮﻳﻨد] ﻛﻪ ﻣترسﻴد واﻧدوﻫﮕﻴﻦ ﻣباشﻴد وشاد شﻮﻳد بﻪ
بﻬشتﻰ ﻛﻪ بﻪ شﻤا وعده داده شده بﻮد.
 -2استقاﻣت ورزﻳدن ازﻣشﻜﻼت 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 اسﻼم

ﻣﻰفرﻣﻮد " :ﻣرا سﻮرت ﻫﻮد پﻴر ساخت" زﻳرا دراﻳﻦ سﻮره
[سﻮرت ﻫﻮد ،آﻳت.]112 :

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
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آن استقاﻣت ﻛﻦ"(.)1
 -3استقاﻣت عﻼوه 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
ﻣﻰسازد ،چﻨاﻧﻜﻪ خداوﻧد ﻣتعال فرﻣﻮده است:
[سﻮرت اﻟتﻜﻮﻳر ،آﻳت]28 :

ترجﻤﻪ :آن جز پﻨد آﻣﻮزى براى جﻬاﻧﻴان ﻧﻴست .براى ﻫرﻛس از شﻤا ﻛﻪ بخﻮاﻫد راستﻰ
ودرستﻰ پﻴشﻪ ﻛﻨد.
 -4ﻫﻤچﻨان استقاﻣت ثﻤرات وبرﻛات ﻣادى ﻧﻴز ﻣﻰتﻮاﻧد در پﻰ داشتﻪ باشد ،چﻨاﻧﻜﻪ
خداوﻧد

فرﻣﻮده است:

[سﻮرت

اﻟجﻦ ،آﻳت.]16 :
ترجﻤﻪ :واﮔر برآن شﻴﻮه پاﻳدارى ورزﻧد ،آﻧان را آب [واﻣﻜاﻧات] فراوان ارزاﻧﻰ ﻣﻰدارﻳﻢ.
ﻣقصﻮد اﻳﻦ است ﻛﻪ برﻛت ،خرﻣﻰ وشادابﻰ ﻧصﻴب اﻳشان ﻣﻰﮔردﻳد.
بﻨا بر اﻫﻤﻴت اﻳﻦ وﻳژﮔﻰ اخﻼقﻰ بﻮده است ﻛﻪ شﻤارى از داﻧشﻤﻨدان اسﻼم ﮔفتﻪ اﻧد:
ﻳعﻨﻰ :باﻻ ترﻳﻦ درجﺔ ﻛراﻣت (ﻛﻪ از اوﻟﻴاى اﻟﻬﻰ دﻳده
ﻣﻰشﻮد) پاى بﻨدى بﻪ استقاﻣت است.

ﻫرﻳک از شاﮔردان ﻧﻤﻮﻧﻪ اى را بﻴان ﻛﻨد ﻛﻪ با وجﻮد ﻣﻮاﻧع او تﻮاﻧستﻪ است در زﻧدهﮔﻰ
خﻮد ﻛار درستﻰ را اﻧجام دﻫد.

1
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خﻼﺻﻪ
استقاﻣت در اخﻼق اسﻼﻣﻰ عبارت از فﻬﻤﻴدن ودر پﻴش ﮔردفتﻦ راه درست وثبات
واستﻮارى در آن راه ﻣﻰباشد.
استقاﻣت و در پﻴش ﮔرفتﻦ راه درست در اخﻼق اسﻼﻣﻰ ﻛار دشﻮار بﻮده ،ﻣشﻜﻼت
وآزﻣاﻳشﻬاﻳﻰ را در قبال دارد.
استقاﻣت وثبات در راه درست از ﻧظر اخﻼق اسﻼﻣﻰ داراى ثﻤرات و ﻧتاﻳج بسﻴار بزرگ
در دﻧﻴا وآخرت ﻣﻰباشد.
خداوﻧد ﻣتعال بﻨدهﮔان با استقاﻣت خﻮد را در دﻧﻴا بﻪ ارزاﻧﻰ ﻧعﻤتﻬاى خﻮد بشارت
داده است.
ارزﻳابﻰ
 .1چرا بﻪ راه راست "صراط ﻣستقﻴﻢ" ﮔفتﻪ شده است؟
 .2اﮔر ﻛسﻰ ﻧتﻮاﻧد بﻪ سطح بسﻴار عاﻟﻰ عﻤﻞ ﻛﻨد ،چﻪ باﻳد بﻜﻨد؟
 .3استقاﻣت بﻪ دو ﻣفﻬﻮم بﻜار ﻣﻰرود .اﻳﻦ دو ﻣفﻬﻮم را تﻮضﻴح بدﻫﻴد؟
 .4پﻴاﻣبر اسﻼم

ﻣﻰفرﻣﻮد «سﻮرت ﻫﻮد پﻴرم ساخت» .ﻣراد اﻳﻦ فرﻣﻮدة پﻴاﻣبر

ﮔراﻣﻰ اسﻼم را تﻮضﻴح دﻫﻴد؟
 .5استقاﻣت چﻪ پﻴاﻣدﻫاﻳﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد دراﻳﻦ دﻧﻴا داشتﻪ باشد؟

ده سطر دربارة ارزش اعتدال ودورى از افراط وتفرﻳط بﻨﻮﻳسﻴد.

50

درس چﻬاردﻫﻢ

ﻗﻮت و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى
ﻣﻈاﻫر و جﻠﻮهﻫاى ﻧﻴروﻣﻨدى
ﻳﻜﻰ از اخﻼقﻴاتﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ اسﻼم ازپﻴرواﻧش خﻮاستﻪ تا اﻫﻤﻴتش را داﻧستﻪ وبدان ﻣتصف
باشﻨد ،قﻮت وﻧﻴروﻣﻨدى است.
اسﻼم ﻣﻰخﻮاﻫد اﻧسان ﻣسﻠﻤان داراى شخصﻴت استﻮار وﻧﻴروﻣﻨدى باشد ﻛﻪ ﻣسﻴر
زﻧدهﮔﻰ را با روحﻴﺔ قﻮى وﻫﻤت عاﻟﻰ بپﻴﻤاﻳد وحﻮادث ﻧا ﻣﻼﻳﻢ او را ﻧﻠرزاﻧد واز اﻫداف
بﻠﻨد وآرﻣانﻫاى ﻣتعاﻟﻰ باز ﻧدارد.
ﻧﻴروﻣﻨدى جﻠﻮهﻫا وﻣظاﻫر ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ درشخصﻴت افراد دارد .ﻳﻜﻰ از جﻠﻮهﻫاى ﻧﻴروﻣﻨدى،
بﻴرون شدن ازتردﻳد ودو دﻟﻰ است .اﻧسان ﻣؤﻣﻨﻰ ﻛﻪ از اضطراب ودﻟﻬره رﻫاﻳﻰ ﻣﻰﻳابد و
در برابر روﻳدادﻫاى ﻧاﮔﻮار خﻮﻳشتﻦ را ﻧﻤﻰبازد ،اﻧساﻧﻰ قﻮى است .خداوﻧد چﻨﻴﻦ ﻛساﻧﻰ
را دوست ﻣﻰدارد .پﻴاﻣبر اﻛرم
.

فرﻣﻮده است:

()1

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 ،ﻣﻰتﻮاﻧد اﻧسان
را برآشفتﻪ وﻧا آرام سازد .اﻧسانﻫاى قﻮى و ﻧﻴروﻣﻨد درچﻨﻴﻦ حاﻻتﻰ برخﻮﻳشتﻦ ﻣسﻠط

51

ﻣﻰباشﻨد وخشﻢ خﻮﻳش را ﻣﻬار ﻣﻰﻛﻨﻨد .درحدﻳثﻰ ازپﻴاﻣبر اسﻼم

رواﻳت شده ﻛﻪ

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 ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻳک شخص از
استقﻼل ﻧظر تﻬﻰ ﮔردد ،ﻧﻪ خﻮد آزاد بﻴﻨدﻳشد وﻧﻪ آزاد تصﻤﻴﻢ بﮕﻴرد ،بﻠﻜﻪ در ﻫر زﻣﻴﻨﻪ
بﻪ دﻳﮕران بﻨﮕرد ودﻧباﻟﻪ رو آﻧان ﮔردد واﻳﻦ سخﻦ را ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ تﻜرار ﻛﻨد" :خﻮاﻫﻰ
ﻧشﻮى رسﻮا ﻫﻤرﻧﮓ جﻤاعت شﻮ" اﻳﻦ خاصﻴت زﻳبﻨدة اﻧسانﻫاى قﻮى ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ
دﻟﻴﻞ بر ضعف شخصﻴت اﻧسان است .پﻴاﻣبر اﻛرم

فرﻣﻮده است:

ترجﻤﻪ :شﻤا چﻨﻴﻦ ﻧباشﻴد ﻛﻪ بﮕﻮﻳﻴد ﻣا ﻫﻤراه ﻣردﻣﻴﻢ ،اﮔر آﻧان خﻮبﻰ ﻛردﻧد ،ﻣا ﻧﻴز
خﻮبﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ واﮔر آﻧان بدى ﻛردﻧد ،ﻣا ﻫﻢ بدى ﻣﻰﻛﻨﻢ؛ بﻠﻜﻪ باﻳد خﻮﻳشتﻦ را استﻮار
سازﻳد ﻛﻪ اﮔر ﻣردم خﻮبﻰ ﻛردﻧد ،شﻤا خﻮبﻰ ﻛﻨﻴد واﮔر آﻧان بدى ﻛردﻧد ،شﻤا از ظﻠﻢ
وبدى اجتﻨاب ورزﻳد.
اﻧسانﻫاى قﻮى ،روش وﻣﻨش واضح وبﻰ ابﻬام دارﻧد .تﻴرهﮔﻰ وغﻤﻮض درﻣﻮضعﮕﻴرى
وخط ﻣشﻰ افراد ﻧشاﻧﺔ سستﻰ وﻧا استﻮارى شخصﻴت اﻳشان است .چﻨﻴﻦ ﻛساﻧﻰ سبب
ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ دﻳﮕران دربرابر آﻧان سردرﮔﻢ شﻮﻧد و چﻬرة واقعﻰ اﻳشان را ﻧشﻨاسﻨد و
درتعاﻣﻞ با آﻧان بﻪ ﻟغزش افتﻨد.
ﻫﻢ چﻨان اﻧسانﻫاى قﻮى با اعتﻤاد بﻪ خﻮد واﻣﻴدوارى زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد .آﻧان عرصﺔ
زﻧدﮔﻰ را فراخ ورﻧﮕارﻧﮓ ﻣﻰﻳابﻨد وزﻣﻴﻨﻪﻫاى پﻴشرفت وﻣﻮفقﻴت را ﻣتﻨﻮع ﻣﻰداﻧﻨد؛
ازاﻳﻦ رو آﻧان ازﻳأس وﻧا اﻣﻴدى ﮔرﻳزاﻧﻨد وازبدبﻴﻨﻰ وتﻴره اﻧدﻳشﻰ فاصﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴرﻧد؛
-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 ﻣﻰداﻧست.

ﻣثاﻟﻰ درحضﻮر استاد و ﻫﻤصﻨفﻰﻫاى تان ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ ﻧشان دﻫد ،شﻤا دﻧباﻟﻪ رو
دﻳﮕران ﻧبﻮده وﻣستقﻞ ﻣﻰاﻧدﻳشﻴد.
خﻼﺻﻪ
 .1براى بﻪ دست آوردن و ﻧﮕﻬدارى بسﻴارى ارزشﻬاى اخﻼقﻰ بﻪ قﻮت و ﻧﻴروﻣﻨدى
ضرورت است.
 .2دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم از اﻧسان ﻣؤﻣﻦ ﻣﻰخﻮاﻫد از داشتﻦ قﻮت و ﻧﻴروﻣﻨدى برخﻮردار
بﻮده ﻣسﻴر زﻧدﮔﻰ را با روحﻴﺔ عاﻟﻰ واﻫداف وآرﻣاﻧﻬاى بﻠﻨد تعقﻴب ﻧﻤاﻳد.
 .3ﻣعﻴار قﻮت و ﻧﻴروﻣﻨدى از ﻧظر اخﻼق اسﻼﻣﻰ قﻮت جسﻤﻰ وپاﻣال ﻧﻤﻮدن دﻳﮕران
ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ ﻣعﻴار ﻧﻴرو ﻣﻨدى حقﻴقﻰ در اسﻼم 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 ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
" .1خداوﻧد ﻣتعال ﻣؤﻣﻦ قﻮى را دوست دارد" اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .2ﻛدام قﻮت ﻣﻮرد قبﻮل وپسﻨد خداوﻧد است؟ قﻮت ﻣادى ،ﻳا قﻮت ﻣعﻨﻮى وﻳا ﻫردو؟
 .3جﻠﻮهﻫاى قﻮت وﻧﻴروﻣﻨدى در چﻴست؟
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 .4تسﻠط بر خﻮﻳشتﻦ ﻧشاﻧﺔ چﻴست؟ از حدﻳث ﻧبﻮى دﻟﻴﻞ ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5چرا ﻣردم درتعاﻣﻞ با ﻳک تعداد افراد دچار سردرﮔﻤﻰ ﻣﻰشﻮﻧد؟
 .6خﻮش بﻴﻨﻰ چﻪ رابطﻪ اى با قﻮت شخصﻴت دارد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.

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

اﻗﺴﺎم ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى
در درس پﻴشﻴﻦ ﮔفتﻪ شد ﻛﻪ ﻧﻴروﻣﻨدى ﻳﻜﻰ از اخﻼقﻴات اسﻼﻣﻰ است وﻣظاﻫر
ﮔﻮﻧاﮔﻮن درشخصﻴت اﻧسانﻫا دارد؛ پس ﻛدام ﻧﻮع قﻮت براى اﻧسان در حﻴات فردى
وزﻧدﮔﻰ اجتﻤاعﻰ اﻫﻤﻴت بﻴشتر دارد؟ ﻛدام ﻧﻮع قﻮت ،ضاﻣﻦ حفظ استقﻼل وشﮕﻮفاﻳﻰ
ﻣﻠتﻬا ﻣﻰﮔردد؟
ﻗﻮت ﻇاﻫر وﻗﻮت باﻃﻦ
باﻳد بداﻧﻴﻢ ﻛﻪ قﻮت بﻪ دو جﻨبﺔ ظاﻫر وباطﻦ تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد؛ و در ﻫردو زﻣﻴﻨﻪ ارزشﻤﻨد
است .ﻛسﻰ ﻛﻪ جسﻢ ساﻟﻢ وبدن قﻮى دارد از سﻼﻣت رواﻧﻰ بﻴشتر وتﻮازن عصبﻰ بﻬتر
برخﻮردار است .بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ باﻳد اﻧسان ﻣسﻠﻤان بﻪ صحت وسﻼﻣت خﻮد تﻮجﻪ ﻛﻨد وبﻪ
وقاﻳﻪ وحفاظت خﻮد ازبﻴﻤارىﻫا اﻫﻤﻴت دﻫد .پﻴاﻣبر اسﻼم

در دعاﻫاﻳش ﻣﻰفرﻣﻮد:
()1

ترجﻤﻪ :بار اﻟﻬا! بدﻧﻢ را بﻪ سﻼﻣت بدار ،بار اﻟﻬا! شﻨﻮائﻴﻢ را بﻪ سﻼﻣت بدار ،بار اﻟﻬا!
بﻴﻨائﻴﻢ را بﻪ سﻼﻣت بدار .اﻳﻦ رواﻳت ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ باﻳد اﻧسان ﻣسﻠﻤان بﻪ اﻫﻤﻴت
سﻼﻣتﻰ خﻮد قاﻳﻞ باشد؛ زﻳرا وى با داشتﻦ بدن ساﻟﻢ بﻬتر ﻣﻰتﻮاﻧد ﻫﻢ بﻪ عبادت
خداوﻧد بپردازد وﻫﻢ در خدﻣت وخﻴر رساﻧﻰ بﻨدﮔان خداوﻧد سﻬﻢ بﮕﻴرد.
اﻣا ﻣﻬﻢ تر از قﻮت جسﻤﻰ ﻧﻴروﻣﻨدى اراده است؛ زﻳرا تحقق بخشﻴدن بﻪ آرﻣانﻫاى
بﻠﻨد ﻣﻠﻰ ،دﻳﻨﻰ واﻧساﻧﻰ بستﮕﻰ بﻪ داشتﻦ ارادة استﻮار وخﻠﻞ ﻧاپذﻳر دارد .ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد بر تصﻤﻴﻢ خﻮﻳش پاﻳدارى ﻛﻨﻨد واﻫداف خﻮد را با جدﻳت پﻴﮕﻴرى ﻧﻤاﻳﻨد
اشخاصﻰ ضعﻴف وشﻜست خﻮرده اﻧد ﻛﻪ سﻮدى بﻪ حال ﻣﻠتﻫاى شان ﻧخﻮاﻫﻨد داشت.
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راهﻫاى تﻘﻮﻳت اراده
ﻳﻜﻰ از راهﻫاى تقﻮﻳت اراده ﻟﮕام زدن برغراﻳز وسﻴطره ﻳافتﻦ بر تﻤاﻳﻼت سرﻛش است.
اﻧسانﻫاى ﻫﻮسراﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣقاوﻣت در برابر غراﻳز و خﻮاستﻪﻫاى ﻧفس عاجز باشﻨد،
ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد بﻪ ارادة قﻮى وعزم ﻧﻴروﻣﻨد دست ﻳابﻨد.
دﻳﻦ اسﻼم ﻣﻰخﻮاﻫد 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
چﻨﻴﻦ تﻮصﻴف ﻧﻤﻮده است:
[سﻮرت آل عﻤران ،آﻳت.]146 :
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 ﻣﻰرسﻴد ،سست و ﻧا تﻮان ﻧشدﻧد.
اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارك ﻣﻰرساﻧد ﻛﻪ ﻛاﻣﻴابﻰ در راه خدا و اداى رساﻟت بﻪ برخﻮردارى از تصﻤﻴﻢ
و ارادة قﻮى بستﮕﻰ دارد.
ﻣﻬﻢترﻳﻦ عاﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد اراده را تقﻮﻳت ﻛﻨد ،اﻳﻤان است .عقﻴدة صحﻴح و اﻳﻤان قﻮى
اﻧسان را از تردﻳد و ﻫراس ﻧجات ﻣﻰدﻫد و بﻪ او قﻮت قﻠب و آراﻣش خاطر ﻣﻰبخشد.
بدون بﻬره ﻣﻨدى از چﻨﻴﻦ اﻳﻤاﻧﻰ ،اﻧسان از درون فرو ﻣﻰرﻳزد و شخصﻴتش در باطﻦ
ﻣتﻼشﻰ ﻣﻰشﻮد و ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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
ﻣسئﻮوﻟﻴتﻫا را در عرصﻪﻫاى 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:
[سﻮرت اﻟقصص ،آﻳت]26 :

ترجﻤﻪ :بﻬترﻳﻦ ﻛسﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻰ استخدام ﻛﻨﻰ ،آن ﻛس است ﻛﻪ قﻮى و اﻣﻴﻦ باشد.
و برعﻜس آن ،اﮔر ﻛسﻰ فاقد قﻮت و ﻧﻴروﻣﻨدى ﻻزم باشد ،حتﻰ اﮔر دﻳﮕر خﻮبﻰﻫا را
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ﻫﻢ داشتﻪ باشد ،ﻧباﻳد بﻪ ﻣسئﻮﻟﻴتﻫاى 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

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
تﻦ ﻧدﻫد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت خداوﻧد

فرﻣﻮده است:

[سﻮرت اﻷﻧفال ،آﻳت]60 :

ترجﻤﻪ :و ﻫر ﻧﻴروﻳﻰ ﻛﻪ در قدرت دارﻳد براى ﻣقابﻠﻪ با آﻧﻬا (دشﻤﻨان) آﻣاده سازﻳد.
ازآن چﻪ ﮔذشت بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسﻴﻢ ﻛﻪ سستﻰ وزبﻮﻧﻰ ﻳک صفت ﻧاشاﻳستﻪ است
وقﻮت وﻧﻴروﻣﻨدى ﻳک وﻳژﮔﻰ و خصﻠت پسﻨدﻳده و ﮔران بﻬا است ﻛﻪ باﻳد ﻫﻢ افراد
ﻣسﻠﻤان بﻪ آن ﻣتصف باشﻨد وﻫﻢ جﻮاﻣع اسﻼﻣﻰ.

شاﮔردان ﻧظرﻳات خﻮد را در زﻣﻴﻨﺔ حفظ صحت و تقﻮﻳت جسﻤﻰ در حضﻮر ﻫﻤصﻨفﻰﻫاى
خﻮﻳش بﻴان ﻛﻨﻨد.
خﻼﺻﻪ
 .1قﻮت و ﻧﻴروﻣﻨدى شاﻣﻞ ﻫر دو جﻨبﺔ ﻣادى و ﻣعﻨﻮى و ﻳا ظاﻫرى و باطﻨﻰ ﻣﻰﮔردد.
 .2اخﻼق اسﻼﻣﻰ بﻪ تﻮجﻪ بﻪ قﻮت ظاﻫرى و باطﻨﻰ ﻫر دو تأﻛﻴد ﻧﻤﻮده است.
 .3قﻮت اراده و ﻧﻴروﻣﻨدى باطﻨﻰ و ﻣعﻨﻮى ﻣﻬﻤتر و ﻣقدﻣتر از قﻮت ﻣادى و ظاﻫرى
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ﻣﻰباشد.
 .4دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ﻣﻰخﻮاﻫد پﻴرواﻧش از قﻮت اراده برخﻮر دار باشﻨد؛ و ﻳﻜﻰ از
راهﻫاى تقﻮﻳت اراده ﻟﮕام زدن برغراﻳز و تﻤاﻳﻼت سرﻛش ﻧفس است.
 .5ﻣﻬﻤترﻳﻦ عاﻣﻞ تقﻮﻳت اراده اﻳﻤان است.
 .6اﻧساﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ از داشتﻦ قﻮت اراده و ﻧﻴروﻣﻨدى واقعﻰ برخﻮر دار ﻧباشﻨد ،ﻧﻤﻴتﻮاﻧﻨد از
عﻬدة ﻣسئﻮوﻟﻴتﻬاى خﻮد بدر آﻳﻨد.
ارزﻳابﻰ
 .1آﻳا قﻮت تﻨﻬا بﻪ جﻨبﺔ ظاﻫر خﻼصﻪ ﻣﻰﮔردد وﻛدام قﻮت بﻬتر است؟ بﻪ حدﻳث ﻧبﻮى
استدﻻل ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان در اداى رساﻟت ﻣﻠﻰ ودﻳﻨﻰ خﻮﻳش بﻪ ﻛاﻣﻴابﻰ رسﻴد؟
 .3چﻪ عاﻣﻠﻰ ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ تأثﻴر را درتقﻮﻳت اراده دارد؟
 .4آﻳا سپردن ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى جﻤعﻰ بﻪ افراد ﻧاتﻮان جاﻳز است؟ دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 .5آﻳا قﻮت فردى سبب بﻰﻧﻴازى از ﻧﻴروﻣﻨدى ﻣﻠﻰ ﻣﻰﮔردد؟

در بارة روشﻫاى تقﻮﻳت ﻫﻤبستﮕﻰ ﻣﻠﻰ ﻣقاﻟﻪ اى را بﻨﮕارﻳد ﻛﻪ از ﻳک صفحﻪ ﻛﻤتر
ﻧباشد.
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ﻏﻴﺮت
غﻴرت از اخﻼق ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ است ﻛﻪ اسﻼم قدر و ﻣﻨزﻟت آن را بﻠﻨد شﻤرده و دفاع از ﻧاﻣﻮس
و آبرو را جﻬاد شﻤرده است .ﮔاه اﻧسان بﻪ خاطر دفاع از ﻧاﻣﻮس ،ﻣجبﻮر ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
دست بﻪ سﻼح برد و ﻳا خﻮد را در ﻣعرض خطر جدى قرار دﻫد .سعﻴد بﻦ زﻳد
ﮔفتﻪ است :از رسﻮل اﷲ

شﻨﻴدم ﻛﻪ ﻣﻰﮔفت« :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
غﻴر بﻪ ﻣعﻨاي حﻤﻴت و جاﻧفشاﻧﻲ آﻣده است.
غﻴرت در ﻟغت :از َغ َ
ار ﻳَ ُ
و در اصطﻼح :عبارت است از براﻧﮕﻴختﻪ شدن خشﻢ و اقدام براى دفاع در صﻮرتﻴﻜﻪ بر
ﻧاﻣﻮس ،آبرو و ﻣقدسات اﻧسان تجاوز صﻮرت بﮕﻴرد.
اﻫداف ﻏﻴرت
اﷲ تبارك و تعاﻟﻲ اﻳﻦ قﻮت را در اﻧسان بﻪ خاطر ﻣصؤن ﻣاﻧدن ﻛراﻣت اﻧساﻧﻲ و حفاظت
ﻧسب بﻪ وجﻮد آورده است .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ خاطر ﮔفتﻪ شده :ﻫر قﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣردان آن
غﻴرت ﻣﻮجﻮد باشد ،عفت و پاﻛداﻣﻨﻲ زﻧان آﻧﻬا ﻣصﻮن ﻣﻰﻣاﻧد .ﮔاﻫﻲ اﻳﻦ ﻧﻴرو بﻪ خاطر
حفاظت از دﻳﻦ ،جان ،ﻣال ،و ﻧاﻣﻮس استعﻤال ﻣﻰشﻮد.
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ﻣﺸروﻋﻴت ﻏﻴرت
در قرآن ﻛرﻳﻢ ﻟفظ غﻴرت ذﻛر ﻧشده است ،بﻠﻜﻪ ﻟفظ (

) ﻛﻪ عﻴﻦ ﻣعﻨا را ﻣﻰرساﻧد،

وارد شده است و آن ﻫﻢ در سﻴاقﻰ ﻛﻪ بر غﻴرت ﻣذﻣﻮم وﻧاپسﻨد دﻻﻟت دارد ،ﻟذا قرآن
ﻛرﻳﻢ آن را بﻪ "

" تﻮصﻴف ﻧﻤﻮده است:
[اﻟفتح ]26:

ترجﻤﻪ« :آﻧﮕاه ﻛﻪ ﻛافران تعصب و ﻧخﻮت جاﻫﻠﻴت را در دﻟﻬاﻳشان جاي دادﻧد».
ﻟفظ «غﻴرت» در سﻨت ﻧبﻮى بﻪ ﻣعﻨاى غﻴرت بر ﻧاﻣﻮس و غﻴرت بر دﻳﻦ و عقﻴده
بﻪ اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ اشاره ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال از ﻫر
استعﻤال ﮔردﻳده است .وپﻴاﻣبر
ﻛسﻰ غﻴرتﻤﻨد تر است؛ از ﻫﻤﻴﻦ روى است ﻛﻪ حدود را وضع ﻧﻤﻮده است .غﻴرت فطرى
اﻧسان زﻣاﻧﻰ بﻪ خروش ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ ﻧاﻣﻮسش ﻣﻮرد تجاوز واقع شﻮد و غﻴرت دﻳﻨﻰ اش
آﻧﮕاه فﻮران ﻣﻰﻛﻨد 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 ﻣﻰپﻨدارد.
پﻴاﻣبر فرﻣﻮده است« :برخﻲ از غﻴرت و ﻧخﻮت را خداوﻧد دوست دارد و برخﻲ دﻳﮕر
را بد ﻣﻰبﻴﻨد»(.)1
بدون شک اﮔر غﻴرت بﻪ خاطر دفاع از ﻧاﻣﻮس و ﻣقدسات باشد ،آﻧﮕاه غﻴرت ،ﻣثبت بﻮده
واز ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻣرداﻧﮕﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰرود؛ زﻳرا غﻴرت از اﻳﻤان راسخ سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد.
واﮔر غﻴرت بﻰجاى و بر اساس بد ﮔﻤاﻧﻰﻫاى بﻰﻣﻮرد باشد ،در آن صﻮرت غﻴرت ﻣﻨفﻰ
بﻮده ﻣشﻜﻼت زﻳادى را بﻪ شخص وخاﻧﻮاده بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد .در بسا ﻣﻮارد ،در اثر
شاﻳعات و تبﻠﻴغات دروغﻴﻦ در ﻣﻴان زوجﻴﻦ بدﮔﻤاﻧﻰ رخ ﻣﻰدﻫد و سبب قتﻞ و ﻳا
جداﻳﻰ وطﻼق ﻣﻰﮔردد.
فرﻣﻮده است« :سﻪ طاﻳفﻪ از ﻣردم ﻫرﮔز در جﻨت داخﻞ شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد
پﻴاﻣبر
) صحابﻪ ﮔفتﻨد :اي رسﻮل خدا ! ﻣدﻣﻦ اﻟخﻤر (داﻳﻢ
(
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اﻟخﻤر) را ﻣﻰشﻨاسﻴﻢ ،اﻣا دﻳﻮث ﻛﻴست؟ رسﻮل اﷲ فرﻣﻮدﻧد :دﻳﻮث ،ﻛسﻲ است ﻛﻪ
باك ﻧدارد چﻪ ﻛسﻰ وارد خاﻧﻪ او شده است .و باز صحابﻪ عرض ﻧﻤﻮدﻧد( :
فرﻣﻮدﻧد :زﻧﻰ ﻛﻪ خﻮد را بﻪ ﻣردﻫا تشبﻴﻪ ﻛﻨد(.)1
) ﻛﻴست؟ رسﻮل اﷲ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ 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 ﻧائﻠﻪ

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 ﻣﻰباشد ،ﻧﻤﻰدﻫد ،وﻟﻲ ﻣرد از اﻳﻦ چﻴز
اﻧﻜار ورزﻳد .آن زن شاﻫدان را احضار ﻧﻤﻮد و آنﻫا 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 بﻴﮕاﻧﻪﮔان 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 اخﻼقﻲ درج شﻮد».
3ـ در دورة خﻼفت ﻣعتصﻢ باﷲ عباسﻰ ،زن ﻣسﻠﻤاﻧﻰ در شﻬر عﻤﻮرﻳﻪ بﻪ اسارت ﻛفار
افتاد و تحت شﻜﻨجﺔ آنﻫا ضجﻪ ﻣﻰﻛشﻴد و فرﻳاد بر ﻣﻰآورد و ﻣعتصﻢ باﷲ را بﻪ ﻛﻤک
ﻣﻰخﻮاست .وقتﻰ ﻣعتصﻢ باﷲ از اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع اطﻼع پﻴدا ﻛرد ،بﻰدرﻧﮓ 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
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خﻼفت اسﻼﻣﻰ 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 اصطﻼح 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 ﻣﻰباشد؟
7ـ غﻴرت پروردﮔار و غﻴرت بر ﻫﻤسر را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
8ـ در تارﻳخ اسﻼﻣﻰ ،غﻴرت سبب شﻤارى از روﻳدادﻫاى بزرگ شده است .براى اﻳﻦ
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 زﻧدهﮔﻰ خﻮد شﻤا رخ داده باشد و ﻳا از ﻛس دﻳﮕرى شﻨﻴده و ﻳا در جاﻳﻰ
خﻮاﻧده باشﻴد ،بﻴان دارﻳد.
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ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ
از خادﻣﺔ خﻮد آب طﻠب ﻧﻤﻮد،
در رواﻳات آﻣده است ﻛﻪ روزى حضرت اﻣام حسﻴﻦ
وى آب بسﻴار ﮔرم را حاضر ﻛرد ،حﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاست 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:

ترجﻤﻪ« :آﻧاﻧﻲ ﻛﻪ خشﻢ خﻮد را فرو ﻣﻰبﻨدﻧد».
ﮔفت«:خشﻤﻢ را فرو بردم» ﻛﻨﻴز ﮔفت:
حضرت اﻣام حسﻴﻦ
ترجﻤﻪ« :از ﻣردم در ﻣﻰﮔذرﻧد» ،اﻣام ﮔفت :از اشتباﻫت در ﮔذشتﻢ و ترا بخشﻴدم ،باز
[آل عﻤران.]134/
ﻛﻨﻴز ﮔفت:
فرﻣﻮدﻧد:
ترجﻤﻪ« :و خداوﻧد ﻧﻴﻜﻮﻛاران را دوســت دارد» ،در ﻣقابﻞ اﻣام حســﻴﻦ
«ترا بﻪ خاطر خداوﻧد آزاد ﻛردم».
اﻳﻦ درس بﻪ اﻳﻦ سؤاﻻت پاسخ ﻣﻰﮔﻮﻳد:
عفﻮ چﻴست؟ دﻻﻳﻞ ﻣشروعﻴت آن ﻛدام است و اثرات آن در زﻧدهﮔﻰ چﻴست؟
تﻌرﻳﻒ ﻋﻔﻮ
عفﻮ در ﻟغت :ﻣصدر َع َفاﻳَع ُفﻮ عفﻮا ً ﻣﻰباشد ،ﻛﻪ بر دو ﻣعﻨاي اساسﻲ دﻻﻟت دارد:
اول :ترك ﻳک چﻴز .دوم :طﻠب ﻧﻤﻮدن آن.
و در اصطﻼح :ﮔذشت از اشتباﻫات و ﻟغزشﻬا و ترك عقاب بر آن ﻣﻰباشد.
دﻻئﻞ ﻣﺸروﻋﻴت ﻋﻔﻮ و ﮔذشت در ﻧﺼﻮص اسﻼﻣﻰ
اول :ﻋﻔﻮ وﮔذشت در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
[اﻷعراف]199 :
خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
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ترجﻤﻪ« :ﮔذشت داشتﻪ باش وآساﻧﮕﻴري ﻛﻦ و بﻪ ﻛار ﻧﻴک دستﻮر بده و از ﻧاداﻧان
چشﻢپﻮشﻲ ﻧﻤا» .خداوﻧد ﻣتعال در اﻳﻦ آﻳت ﻛرﻳﻤﻪ بﻪ طﻮر ﻣستقﻴﻢ بﻪ آراستﻪ شدن
بﻪ عفﻮ و ﮔذشت دستﻮر فرﻣﻮده است و ﻻزم است ﻛسﻰ ﻛﻪ پﻴرو ﻣحﻤد ﻣﻰباشد و
ﻣخصﻮصاً دعﻮتﮕران ،اﻳﻦ خصﻮصﻴت را جزئﻰ از اخﻼق خﻮﻳش بﮕرداﻧﻨد.
در جاى دﻳﮕرى عفﻮ وﮔذشت را جزئﻰ از خصﻮصﻴات ﻣتقﻴان پﻨداشتﻪ
خداوﻧد
[آل عﻤران]134:
ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ«:آن ﻛساﻧﻲ اﻧد ﻛﻪ خشﻢ خﻮد را فرو ﻣﻰبرﻧد و از ﻣردم در ﻣﻰﮔذرﻧد و خداوﻧد
ﻧﻴﻜﻮﻛاران را دوست دارد».
دوم :ﻋﻔﻮ وﮔذشت در سﻨت ﻧبﻮي
ﻧقﻞ است ﻛﻪ رسﻮل اﷲ ﻫﻴچﮕاه ﻛسﻰ را بﻪ دست خﻮﻳش
از حضرت عائشﻪ
ﻧزده اﻧد؛ ﻧﻪ زﻧﻲ را و ﻧﻪ خادﻣﻲ را ،ﻣﮕر آن ﻛﻪ جﻬاد فﻲ سبﻴﻞ اﷲ 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.
در ﻣﻮرد حاﻟت
ﻣﻰفرﻣاﻳد :دﻳدم ﻛﻪ پﻴاﻣبر
حضرت عبدﷲ بﻦ ﻣسعﻮد
پﻴاﻣبرى از پﻴاﻣبران اﻟﻬﻰ سخﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳد و حﻜاﻳت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ قﻮﻣش او را ﻟت وﻛﻮب
ﻧﻤﻮده و خﻮن آﻟﻮدش ﻣﻰﻛردﻧد و او خﻮن خﻮد را پاك ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔفت:
()1

ترجﻤﻪ«:پروردﮔارا قﻮم ﻣرا ببخش ،چﻮن اﻳشان ﻧﻤﻰداﻧﻨد».
وجﻮد دارد ﻛﻪ دال بر وجﻮد اﻳﻦ
ﻫﻤچﻨان صحﻨﻪﻫاى زﻳادى در زﻧدﮔﻰ پﻴاﻣبر
ﻣﻰباشد .از جﻤﻠﻪ آن ﻛﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم روزى ﻛﻪ بﻪ طاﻳف
ُخﻠق رفﻴع در وجﻮد آن
رفتﻪ بﻮدﻧد تا آﻧﻬا را بﻪ دﻳﻦ اسﻼم دعﻮت ﻧﻤاﻳﻨد ،وﻟﻰ از طرف آن قﻮم سخت آزار دﻳدﻧد،
فرستاده شد و فرشتﻪ براﻳش پﻴشﻨﻬاد
در ﻧتﻴجﻪ فرشتﻪ اى جﻬت ﻛﻤک رسﻮل اﷲ
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﮔر خﻮاستﻪ باشد آزار دﻫﻨدﮔان را در ﻣﻴان دو ﻛﻮه از بﻴﻦ ﻣﻰبرد ،وﻟﻰ پﻴاﻣبر
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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 ﻧﻜاتوار در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد و بعدا ً آن را در پﻴش
روى صﻨف بخﻮاﻧﻨد.
ﻓﻀﻴﻠت ﻋﻔﻮ
خداوﻧد ﻣتعال در عفﻮ وﮔذشت ﻧتاﻳج دﻟپسﻨد و فضاﻳﻞ خﻮبﻰ را قرار داده است .ﻣثﻼ
خداوﻧد ﻣتعال در آﻳت ذﻳﻞ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟتغابﻦ]14 :

ترجﻤﻪ«:اﮔر عفﻮ ﻛﻨﻴد و چشﻢ پﻮشﻲ ﻧﻤاﻳﻴد و ببخشﻴد ( خدا ﻫﻢ شﻤا را ﻣشﻤﻮل عفﻮ
و ﻣرحﻤت و ﻣغفرت خﻮد قرار ﻣﻲدﻫد)؛ چرا ﻛﻪ خداوﻧد بخشاﻳﻨدة و ﻣﻬربان است).
خداوﻧد ﻣتعال ،در آﻳت دﻳﮕري اﻫﻞ فضﻞ ﻣؤﻣﻨﻴﻦ را دستﻮر داده است ﻛﻪ در برخﻮرد
اجتﻤاعﻰ شان باﻳد راه ﮔذشت و عفﻮ در پﻴش ﮔﻴرﻧد ،وﻣﻲ فرﻣاﻳد:
[ اﻟﻨﻮر]22 :

ترجﻤﻪ« :باﻳد عفﻮ ﻛﻨﻨد و ﮔذشت ﻧﻤاﻳﻨد .ﻣﮕر دوست ﻧﻤﻲدارﻳد ﻛﻪ خداوﻧد شﻤا را
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
دشﻤﻦ او ﻧزدش آﻣده و از او پﻮزش ﻣﻰخﻮاﻫد .خداوﻧد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[فصﻠت:آﻳت]36 :
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ترجﻤﻪ«:ﻫرﮔز بدى با ﻧﻴﻜﻰ برابر ﻧﻤﻰشﻮد ،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».
پﻴاﻣبراسﻼم فرﻣﻮده :ﻛسﻲ ﻛﻪ خشﻤش را فرو خﻮرد ،در حاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد آن را
عﻤﻠﻲ سازد ،خداوﻧد در روز قﻴاﻣت در برابر سران ﻣردم ،او را ﻣﻰخﻮاﻧد و ﻣختارش
ﻣﻰسازد تا از آن چﻪ از حﻮر اﻟعﻴﻦ ﻣﻰخﻮاﻫد اﻧتخاب ﻛﻨد(.)1
ارزﻳابﻰ
 -1عفﻮ را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2دﻻﻳﻞ عفﻮ را از قرآن ﻛرﻳﻢ و سﻨت ﻧبﻮي بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3اﻫﻤﻴت عفﻮ را در جاﻣعﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣا تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 -4از زﻧدﮔﻰ پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔذشت را بﻴان دارﻳد.
 -5فﻬﻢ خﻮد را در ﻣﻮرد آﻳت قرآﻧﻰ ذﻳﻞ بﻴان ﻛﻨﻴد:
 -6باز تاب عفﻮ و ﮔذشت را در قرآن ﻛرﻳﻢ روشﻦ سازﻳد.
 -7براى فضﻴﻠت عفﻮ و ﮔذشت چﻨد ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.

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

وﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است:
[ اﻷحزاب] 23 :

ترجﻤﻪ«:از ﻣﻴان ﻣؤﻣﻨان ﻣرداﻧﻰاﻧد 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».
ﻧازل شده
در بﻴان سبب ﻧزول آﻳﺔ فﻮق آﻣده است :اﻳﻦ آﻳﻪ در شأن اﻧس بﻦ ﻧضر
عﻬد بست ﻛﻪ در غزوة
است؛ زﻳرا او از غزوة بدر غاﻳب بﻮد و پس از آن با خداوﻧد
دﻳﮕري ﻛﻪ رخ ﻣﻰدﻫد ،ﻣرداﻧﻪ بجﻨﮕد؛ ﻟذا در غزوة احد چﻨان جﻨﮕﻴد تا بﻪ شﻬادت
رسﻴد و در بدن وي بﻴشتر از ﻫشتاد زخﻢ را ﻳافتﻨد( .)1از اﻳﻦ روى درس ﻛﻨﻮﻧﻰ را بﻪ
بﻴان اﻫﻤﻴت وفا بﻪ عﻬد تخصﻴص ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
تﻌرﻳﻒ وﻓا
وفا در ﻟغت ،ﻣصدر َو َفﻲ ﻳفﻲ وفا ًء بﻮده بﻪ ﻣعﻨاي اﻛﻤال عﻬد و اتﻤام شرط ﻣﻰباشد و
ضد اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ غدر وخﻴاﻧت است.
و در اصطﻼح :ﻣعﻨاى وفا آن است ﻛﻪ اﻧسان بﻪ عﻬد و وعدهﻫاى خﻮﻳش اﻟتزام ﻧشان داده
از بد عﻬدى ،خﻼفﻜارى و بد قﻮﻟﻰ خﻮد دارى ورزد.
باز تاب وﻓا در ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻰ
خداوﻧد ﻣتعال بﻪ وفا بﻪ عﻬد اﻣر ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻹسراء]34 :
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ترجﻤﻪ« :و بﻪ عﻬد و پﻴﻤان خﻮد (ﻛﻪ با خدا ﻳا ﻣردم بستﻪاﻳد) وفا ﻛﻨﻴد ،چرا ﻛﻪ از (شﻤا
در روز رستاخﻴز درباره) عﻬد و پﻴﻤان پرسﻴده ﻣﻲشﻮد».
و در آﻳت دﻳﮕرى ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ اﻟﻨحﻞ]91 :

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 دادهاﻳد؛
زﻳرا خدا آن چﻪ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴد ،ﻣﻰداﻧد».
فرﻣﻮدﻧد :شش چﻴز را براي ﻣﻦ ضﻤاﻧت ﻛﻨﻴد جﻨت را براي شﻤا ضﻤاﻧت ﻣﻴﻜﻨﻢ؛
رسﻮل
ﻫر ﮔاه سخﻦ زدﻳد راستﮕﻮ باشﻴد ،ﻫر ﮔاه وعده ﻧﻤﻮدﻳد بﻪ وعدة خﻮد وفا ﻛﻨﻴد ،اﻣاﻧتﻬا را بﻪ
اﻫﻞ آنﻫا تسﻠﻴﻢ دﻫﻴد ،عﻮرت (شرﻣﮕاه)ﻫاى خﻮﻳش را از ارتﻜاب ﮔﻨاه ﻧﮕﻬدارﻳد ،وچشﻤان
()1
خﻮد را از ﻧاﻣحرﻣان ببﻨدﻳد ،واز اذﻳت ﻣردم دست ﻧﮕﻬدارﻳد.

وفا بﻪ عﻬد چﻪ تأثﻴراتﻰ در زﻧدهﮔﻰ ﻣا دارد و اﮔر عﻬد خﻮد را بشﻜﻨﻴﻢ ،با ﻛدام ﻣشﻜﻼتﻰ
روبﻪ رو خﻮاﻫﻴﻢ ﮔردﻳد؟ ﻧتاﻳج بحث را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد و در پﻴش روى
صﻨف قرائت ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻧﻮاع وﻓا
وفادارى داراى اقسام زﻳادى است ﻛﻪ ﻣا در اﻳﻨجا بﻪ ذﻛر چﻨدقسﻢ ﻣﻬﻢ آن اﻛتفا
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 .1وفا با خداوﻧد جﻞ جﻼﻟﻪ :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
شﻴطان و پﻴروى راه وروش او اجتﻨاب ورزد .خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ ﻳس] 60 :

ترجﻤﻪ«:اى فرزﻧدان آدم ﻣﮕر از شﻤا تعﻬد ﻧﮕرفتﻪ بﻮدم ﻛﻪ شﻴطان را ﻣپرستﻴد؛ زﻳرا
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وى دشﻤﻦ آشﻜار شﻤاست».
 .2وفا بﻪ عﻬد و پﻴﻤان :اسﻼم بﻪ احترام عﻬد و پﻴﻤان و اجراي شروط ﻣتفقﻪ تﻮصﻴﻪ
()1

ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻣﻴﻜﻨد ،رسﻮل اﷲ
ترجﻤﻪ :ﻣسﻠﻤاﻧﻬا بر شرطﻬاي خﻮﻳش پاي بﻨد ﻫستﻨد .از ﻫﻤﻴﻦ روى بﻮد ﻛﻪ پﻴاﻣبر
ﻼ ﻣرعﻰ ﻣﻰداشت ،ﻣث ً
در تﻤام پﻴﻤاﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ با ﻣخاﻟفﻴﻦ خﻮد ﻣﻰبست ،آن را ﻛاﻣ ً
ﻼ زﻣاﻧﻰ
ﻛﻪ در حدﻳبﻴﻪ با سران ﻣﻜﻪ صﻠح ﻧﻤﻮد ،بﻪ تﻤام شروط صﻠح پابﻨد ﻣاﻧد ،تا آن ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ
خﻮد خﻼف ورزى ﻛردﻧد و آن ﮔاه بﻮد ﻛﻪ بﻪ فتح ﻣﻜﻪ اقدام ﻛردﻧد.
 .3وفا بﻪ ﻧذر :ﻣسﻠﻤان بﻪ ﻧذر خﻮد وفادار ﻣﻰباشد در صﻮرتﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧذر در ﻛارﻫاى خﻴر
باشد ،و در غﻴر آن و فاداري بﻪ آن جﻮاز ﻧدارد .خداوﻧد ﻣتعال در وصف بﻨدﮔان خداوﻧد و
[ اﻹﻧسان]7 :
ﻧﻴﻜﻮ ﻛاران ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ[«:ﻫﻤان بﻨدﮔاﻧﻰ ﻛﻪ] بﻪ ﻧذر خﻮد وفا ﻣﻰﻛردﻧد و از روزى ﻛﻪ ﮔزﻧد آن فراﮔﻴرﻧده
است ،ﻣﻰترسﻴدﻧد».
 .4وفا بﻪ وعده :ﻣسﻠﻤان بﻪ وعدة خﻮد و فا ﻧﻤﻮده و خﻼف آن ،عﻤﻞ ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳد ،چﻮن
ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ خﻼف ورزي از وعده ،و زﻳرپا ﻧﻬادن آن ،از خصﻠتﻬاي ﻣﻨافقﻴﻦ است چﻨاﻧچﻪ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
پﻴاﻣبر
()2

ترجﻤﻪ«:ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻣﻨافق سﻪ چﻴز است :ﻫرﮔاه سخﻦ زﻧد ،دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳد ،و اﮔر با ﻛسﻲ
وعده ﻧﻤاﻳد ،خﻼف ورزي ﻣﻰﻛﻨد ،و اﮔر براﻳش اﻣاﻧتﻰ سپرده شﻮد ،خﻴاﻧت ﻣﻴﻜﻨد».
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از وﻓاداري ﺻحابﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
بﻪ تﻤاﻣﻰ وعدهﻫاى خﻮﻳش وفا دار وپاي بﻨد بﻮدﻧد .ﻫرچﻨد ﻛﻪ
صحابﺔ پﻴاﻣبر اﻛرم
بﻪ قﻴﻤت جان شان ﻫﻢ تﻤام ﻣﻰشد ،و در اﻳﻨجا بﻪ عﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،قصﻪ اﻧس بﻦ ﻧضر را ﻳاد
آور ﻣﻰشﻮﻳﻢ  :حضرت اﻧس بﻦ ﻧضر از عدم اشتراك در غزوة بدر بسﻴار ﻧاراحت و غﻤﮕﻴﻦ
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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 ﻣﻼحظﻪ 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 عﻼﻣت ﻛﻪ در اﻧﮕشت او بﻮد.
ارزﻳابﻰ
 -1عبارات درست ذﻳﻞ را با عﻼﻣت( ) و عبارات غﻠط را با عﻼﻣت 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 ﻧﻤﻰورزد) (.
 -2وفا بﻪ عﻬد را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3ﻳک آﻳت را بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ بر وفا بﻪ عﻬد ترغﻴب ﻧﻤاﻳد.
 -4اﮔر ﻛسﻲ بر وفا بﻪ عﻬد حرﻳص باشد وﻟﻴﻜﻦ بﻪ خاطر عذري ﻧتﻮاﻧد بﻪ اﻳﻦ اﻣر پاي
بﻨد باشد ،اﻳﻦ شخص چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -5سﻪ عرصﻪ از عرصﻪﻫاى وفا بﻪ عﻬد را بﻴان دارﻳد.
 -6در 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 ﻣﻰرساﻧد،
[ﻳﻮسف:
چﻨاﻧچﻪ در آﻳت قرآﻧﻰ آﻣده است:
]91
ترجﻤﻪ«:سﻮﮔﻨد بﻪ خدا ،ﻛﻪ او [تعاﻟﻰ] تﻮ را (بﻪ سبب پرﻫﻴزﮔاري و شﻜﻴباﻳﻲ و
ﻧﻴﻜﻮﻛارى) بر ﻣا برﮔزﻳده و برتري داده است».
و در اصطﻼح ،اﻳثار عبارت از ترجﻴح دﻳﮕران بر ﻧفس خﻮد ،و ﻳا ترجﻴح شخصﻲ بر شخصﻲ
دﻳﮕر ،و ﻳا چﻴزى بر چﻴز دﻳﮕر است.
()1

اﻫﻤﻴت اﻳثار
اﻧسان با وجﻮد ﻧﻴازﻣﻨديﻫاى خﻮد ،حاجت دﻳﮕران را بر حاجت خﻮد ترجﻴح ﻣﻰدﻫد،
خﻮد را ﮔرسﻨﻪ و تشﻨﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد تا آنﻫا 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 ﻣﻰپسﻨدد( .ﻣتفق عﻠﻴﻪ)
اﻳثار ،خصﻠتﻰ از خصﻠتﻫاى بزرگ اسﻼﻣﻲ است؛ چﻮن در ﻧﻬاد بعضﻰ اﻧساﻧﻬا بخﻞ و خﻮد
بﻴﻨﻲ جاى ﻣﻰ ﮔﻴرد ،پس اﮔر دﻟﻬا از اﻳﻦ رذﻳﻠﺔ اخﻼقﻲ پاك و ﻣﻨزه ﮔردد ،چﻨﻴﻦ اﻧساﻧﻰ
تا ﻣقام بﻠﻨد فرشتﮕان ﻫﻢ باﻻ ﻣﻰرود.
واقعاً خﻴﻠﻰ ﻣشﻜﻞ است ﻛﻪ اﻧسان از خﻮدش ﻛاﻣ ً
ﻼ بﮕذرد و برادر ﻣسﻠﻤان خﻮد را بر
خﻮدش در چﻴزى ترجﻴح دﻫد ﻛﻪ خﻮد بدان ﻧﻴاز شدﻳد دارد.
با اﻳﻦ وصف ،ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ پدﻳده در وجﻮد ﻣادران و پدران در حق فرزﻧدان آﻧﻬا بﻪ
خﻮبﻰ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،چﻨان ﻛﻪ آﻧﻬا فرزﻧدان خﻮد را بر خﻮﻳشتﻦ خﻮﻳش ترجﻴح ﻣﻰدﻫﻨد.
بﻠﻰ اﻳﻦ ﻛار را در ﻣﻴان واﻟدﻳﻦ ﻣﻰبﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در حق فرزﻧدان خﻮد اﻳثار ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد.
اﻟﮕﻮى اﻳثارﮔرى آن است ﻛﻪ اﻳثار در داﻳرهﻫاى تﻨﮓ باقﻰ ﻧﻤاﻧد و بﻪ خﻮد بﻴﻨﻰﻫا و ﻣﻨﻴتﻬا
ﻣحصﻮر ﻧﻤاﻧد اﻳﻦ اﻳثارى است ﻛﻪ آن را جز در وجﻮد ﻣؤﻣﻨان صادق در ﻛس دﻳﮕرى
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ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ دﻳد ،آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ با خدا ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨد و در پﻰ رضﻮان او تعاﻟﻰ ﻣﻰباشﻨد و اجر
و پاداش را ﻫﻢ از او تعاﻟﻰ ﻣﻰخﻮاﻫﻨد.
بازتاب اﻳثار در ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻰ
خداوﻧد ﻣتعال ﻧﻤﻮﻧﻪ اى از اﻳثار اﻧصار را در حق ﻣﻬاجرﻳﻦ ثبت ﻧﻤﻮده و ﻧشان ﻣﻰدﻫد
ﻛﻪ آﻧﻬا چﮕﻮﻧﻪ برادران ﻣﻬاجر خﻮد را بر بسﻴارى از چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ خﻮد بدان ﻧﻴاز بﻴشتر
داشتﻨد ،ترجﻴح ﻣﻰدادﻧد .وقتﻲ ﻛﻪ خداوﻧد آﻧﻬا را با داشتﻦ اﻳﻦ خﻮى ﻧﻴک ﻣﻰستاﻳد،
در حقﻴقت ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ اقتدا بﻪ آﻧﻬا تشﻮﻳق ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
[ اﻟحشر]9 :
ترجﻤﻪ« :و ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ قبﻞ از [ﻣﻬاجران] در [ﻣدﻳﻨﻪ] جاى ﮔرفتﻪ و اﻳﻤان آوردهاﻧد ،ﻫر ﻛس
را ﻛﻪ بﻪ سﻮى آﻧان ﻫجرت ﻛرده اﻧد ،دوست دارﻧد و ﻧسبت بﻪ آﻧچﻪ بﻪ اﻳشان داده شده ،در
دﻟﻬاﻳشان حسدى ﻧﻤﻰﻳابﻨد و ﻫر چﻨد خﻮدشان بﻪ آن ضرورت [ﻣبرم] داشتﻪ باشد ،آﻧﻬا را بر
خﻮدشان ﻣقدم ﻣﻰدارﻧد و ﻫر ﻛس از خست ﻧفس خﻮد ﻣصﻮن ﻣاﻧد ،اﻳشان ﻛﻪ رستﮕاراﻧﻨد»
اﻳثار در زﻧدهﮔﻰ پﻴاﻣبر
پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم ،ﻧﻤﻮﻧﺔ زﻳباﻳﻰ از اﻳثار و خﻮدﮔذرى بﻮدﻧد .ﻣطاﻟعﻪ در زﻧدهﮔﻰ آن
پﻴاﻣبر ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ تا ﻛدام اﻧدازه اﻳثارﮔرى را ترجﻴح داده است .در رواﻳتﻰ آﻣده
است ،زﻧﻰ ﻳک «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
ﻫدﻳﻪ اش را پذﻳرفت و از وى تشﻜر ﻧﻤﻮد ،وقتﻰ پﻴاﻣبر
بﻪ شﻤا ﻫدﻳﻪ ﻛﻨﻢ ،پﻴاﻣبر
بﻪ ﻧزد صحابﻪ بﻴرون شد آن «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
خﻮاست ﻛﻪ آن را براﻳش ﻫدﻳﻪ دﻫد .پﻴاﻣبر
«عبا» بﻪ وجد آﻣده بﻮد ،از پﻴاﻣبر
«عبا» ﻧﻴاز داشت آن را بﻪ شخص در خﻮاست ﻛﻨﻨده بخشﻴد،
در حاﻟﻰ ﻛﻪ بﻪ آن
دﻳﮕران آن ﻣرد را سرزﻧش ﻛردﻧد ﻛﻪ چرا چﻨﻴﻦ ﻛرد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧست پﻴاﻣبر
«عباى» دﻳﮕرى ﻧدارد و درخﻮاست ﻛسﻰ را ﻫﻢ رد ﻧﻤﻰﻛﻨد .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
 -1بخارى وابﻦ ﻣاجﻪ
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رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ روزى خﻴﻠﻰ ﮔرسﻨﻪ بﻮدم و از شدت
2ـ حضرت ابﻮ ﻫرﻳره
ﮔرسﻨﮕﻲ بر شﻜﻢ ام سﻨﮓ بستﻪ بﻮدم .ﻣﻰﮔشتﻢ تا ﻛسﻰ را بﻴابﻢ ﻛﻪ ﻣرا ﻣﻬﻤان ﻛﻨد و
افتاد .وقتﻰ بﻪ ﻣﻦ ﻧﮕاه ﻛرد ،تبسﻢ ﻧﻤﻮد و از چﻬره ام
براﻳﻢ غذا بدﻫد .ﻧظرم بر پﻴاﻣبر
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 فﻼن
روى بﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده فرﻣﻮد :ابا ﻫرﻳرة ،ﮔفتﻢ :ﻟبﻴک
شخص براﻳتان ﻫدﻳﻪ آورده .پﻴاﻣبر
اى رسﻮل خدا ،فرﻣﻮد« :بﻪ ﻧزد اﻫﻞ صفﻪ برو و آﻧﻬا را بﻪ ﻧزدم بخﻮان»( ،اﻫﻞ صفﻪ در واقع
ﻣﻬﻤاﻧان اسﻼم بﻮدﻧد ،ﻧﻪ خاﻧﻮاده اى داشتﻨد ،ﻧﻪ از ﻣال و داراﻳﻰ برخﻮردار بﻮدﻧد ،ﻫرﮔاه
ﻣﻰرسﻴد آن را بر سر اﻫﻞ صفﻪ ﻣصرف ﻣﻰﻧﻤﻮد و خﻮد از آن
صدقﻪ اى بﻪ پﻴاﻣبر
استفاده ﻧﻤﻰﻛرد) و اﮔر براﻳش ﻫدﻳﻪ اى ﻣﻰرسﻴد ،باز ﻫﻢ آﻧﻬا را در ﻫدﻳﻪ شرﻳک ﻣﻰﻧﻤﻮد
و خﻮدش ﻫﻢ استفاده ﻣﻰﻛرد ،وقتﻰ براﻳﻢ چﻨﻴﻦ دستﻮرى داد ،خفﻪ شدم و با خﻮد ﮔفتﻢ
اﻳﻦ چقدر شﻴر است ﻛﻪ آﻧرا بﻪ اﻫﻞ صفﻪ ﻫﻢ ﻣﻰدﻫد و بﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻰدﻫد ،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 جاﻫاى خﻮد قرار ﮔرفتﻨد و پﻴاﻣبر بﻪ ﻣﻦ دستﻮر داد :ابا
ﻫرﻳر  ،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 ﻣﻰﻧﻮشﻴد ﻛاسﻪ را بﻪ ﻣﻦ دوباره ﻣﻰداد و اﻳﻦ
طﻮر ﻛاسﻪ را بر سر تﻤام ﻣﻬﻤاﻧان ﮔرداﻧﻴدم و ﻫﻤﻪ سﻴر شدﻧد .و در ﻧﻬاﻳت آن را در دست
ﮔذاشتﻢ ،پس پﻴاﻣبر فرﻣﻮد :حاﻻ صرف ﻣﻦ و تﻮ ﻣاﻧدﻳﻢ .آﻧﮕاه ﻛاسﻪ را بﻪ
پﻴاﻣبر
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 زﻧدهﮔﻰ ﺻحابﺔ ﻛرام و ﻧسﻞﻫاى ﺻدر اسﻼم
ﻣﻬﻤان شد ،شام بﻪ
رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻣردى بﻪ ﻧزد پﻴاﻣبر
 .1ابﻮ ﻫرﻳره
خاﻧﻪﻫاى خﻮد ﻛس فرستاد تا غذاﻳﻰ ﻳابﻨد ﻛﻪ بﻪ ﻣﻬﻤان بﻴاورﻧد .در ﻫﻴچ ﻳک از خاﻧﻪﻫاى
در ﻣﻴان حاضران صدا ﻛرد ﻛﻪ
خﻮردﻧﻰ اى ﻳافت ﻧشد .سپس پﻴاﻣبر
آﻧحضرت
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 اﷲ 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
ﻣﻰخﻮاﻫد ﻛﻪ چﻴزى را درست ﻛﻨد و چراغ را خاﻣﻮش ﻧﻤﻮد و بﻪ ﻣرد ﻧشان ﻣﻰدادﻧد ﻛﻪ ﮔﻮﻳا
از غذا ﻣﻰخﻮرﻧد .در حاﻟﻰ ﻛﻪ دست بﻪ ﻛاسﻪ ﻣﻰبردﻧد ،وﻟﻰ ﻧﻤﻰخﻮردﻧد و ﮔذاشتﻨد تا آن
ﻛﻪ ﻣﻬﻤان غذا را ﻣﻜﻤﻞ خﻮرد و سﻴر شد و خﻮد ﮔرسﻨﻪ خﻮابﻴدﻧد ،فردا ﻣرد اﻧصارى ﻣﻬﻤان
او را دﻳد ،فرﻣﻮد« :اﻣشب خداوﻧد
رفتﻨد .وقتﻰ پﻴاﻣبر
خﻮد را ﮔرفتﻪ بﻪ ﻧزد پﻴاﻣبر
از ﻛار تﻮ خﻴﻠﻰ خﻮش شد» و در اثر ﻫﻤان حادثﻪ بﻮد ﻛﻪ آﻳت
[سﻮرت اﻟحشر ،آﻳت]9 :
ترجﻤﻪ« :و ﻫر چﻨد در خﻮدشان احتﻴاجﻰ [ﻣبرم] باشد ،آﻧﻬا را بر خﻮدشان ﻣقدم ﻣﻰدارﻧد
و ﻫر ﻛس از خست ﻧفس خﻮد ﻣصﻮن ﻣاﻧد ،اﻳشان رستﮕاراﻧﻨد» ،ﻧازل ﮔردﻳد.
رواﻳت ﻣﻰﻛﻨــد :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ عبداﻟرحﻤﻦ بﻦ عﻮف ﻣﻬاجر شــد
2ـ اﻧــس بﻦ ﻣاﻟــک
در ﻣﻴان او و ســعد بﻦ اﻟربﻴع عقد برادرى بســت و ســعد در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣرد
پﻴاﻣبــر
ثروتﻤﻨدى بﻮد ،بﻪ عبداﻟرحﻤﻦ ﮔفت :ﻫﻤﺔ اﻧصار ﻣﻰداﻧﻨد ﻛﻪ ﻣﻦ از ﻫﻤﺔ آﻧﻬا ﻣال و داراﻳﻰ
بﻴشــترى دارم ،ﻣال و داراﻳﻰ ام را در ﻣﻴان خﻮد و شــﻤا دو قســﻤت ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻣﻦ دو زن
دارم بﻪ آﻧﻬا ﻧﮕاه ﻛﻦ ﻫرﻛدام شان ﻛﻪ براﻳت ﻣقبﻮل ﻣﻰﻧﻤﻮد ،اﻧتخاب ﻛﻦ و ﻣﻦ او را طﻼق
ﻣﻰدﻫﻢ 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
 -1اﻳثار را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2اﻫﻤﻴت اﻳثار را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3براى اثبات اﻳثار از قرآن ﻛرﻳﻢ دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 -4از زﻧدهﮔاﻧﻰ صحابﺔ ﻛرام ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳثار را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

بﻪ تفاسﻴر ﻣراجعﻪ ﻧﻤﻮده ،تفسﻴر آﻳت ذﻳﻞ را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد ﻧقﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:
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درس بﻴستﻢ

ورع
فرﻣﻮده است«:فردا -روز قﻴاﻣت -قرﻳب ترﻳﻦ
صحابﻲ جﻠﻴﻞ اﻟقدر ،حضرت سﻠﻤان
ﻣردم بﻪ خداوﻧد اﻫﻞ ورع و پرﻫﻴزﮔاران ﻣﻰباشﻨد".
ورع قﻠب اﻧسان را از پﻠﻴدﻳﻬا پاك ﻛرده ،و ﻧفس وى را صاف ﻣﻰﮔرداﻧد ..حضرت عائشﻪ
رضﻲ اﷲ عﻨﻬا ﮔفتﻪ است :شﻤا از بﻬترﻳﻦ عبادتﻫا (پرﻫﻴزﮔاري) غافﻞ ﻣاﻧده اﻳد !.درﻳﻦ
درس ﻣﻰﻛﻮشﻴﻢ 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 ﻧﻤﻰباشد(.)1
و دراصطﻼح :ورع عبارت است از اجتﻨاب از شبﻬات بﻪ خاطر ترس از وقﻮع در
ﻣحرﻣات(.)2
دﻻﻳﻞ ورع
پﻴاﻣبر اﻛرم فرﻣﻮده است:

()3

ترجﻤﻪ«:بدون شک حﻼل و حرام ﻫر دو واضح اﻧد و در ﻣﻴان آن دو ،اﻣﻮرى ﻣشتبﻪ قرار دارﻧد؛
بسﻴارى ﻣردم آﻧﻬا را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد 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 ﻣﻰچراﻧد ،چﻴزى ﻧﻤﻰﻣاﻧد ﻛﻪ رﻣﻪ اش بﻪ
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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 ﻣﻰشﻮد و اﮔر آن بﻪ فساد ﮔراﻳد ،تﻤام جسد
فاسد ﻣﻰﮔردد و آن دل است».
در جاى دﻳﮕرى فرﻣﻮده است:
پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :از ﻛﻤال ﻣسﻠﻤان بﻮدن شخص آن است ﻛﻪ آﻧچﻪ براﻳش ارتباط و ﻧفعﻰ ﻧدارد
آن را ترك ﻛﻨد.
ﻓﻀﻴﻠت ورع
(.)2
فرﻣﻮده است:
ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
ترجﻤﻪ :پرﻫﻴزﮔارباش ،عابدترﻳﻦ ﻣردم ﻣﻴﮕردي.
و فرﻣﻮده است:
(.)3
ترجﻤﻪ( :بﻨده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 ﻣﻰﮔﻮﻳﻲ؟ فرﻣﻮد :ورع در رأس ﻫﻤﺔ اﻣﻮر قرار دارد.
اﻧﻮاع ورع
 .1ورع واجب :عبارت است از پرﻫﻴز ﻧﻤﻮدن از ﻛارﻫاي حرام و عﻤﻞ بر واجبات.
 .2ورع ﻣستحب :عبارت از پرﻫﻴز ﻛردن از ﻣﻜروﻫات وعﻤﻞ بﻪ ﻣستحبات است ،وشاﻣﻞ
پرﻫﻴز از شبﻬات ﻧﻴز ﻣﻰشﻮد.
 .3ورع 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
ﻣﻰفرﻣاﻳد
ترجﻤﻪ« :ﻣﻦ ﻧزد خاﻧﻮادة خﻮد بر ﻣﻲﮔردم و داﻧﺔ
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خرﻣاﻳﻰ را روى بستر خﻮد ﻣﻴﻴابﻢ ،او را ﻣﻰﮔﻴرم ﻛﻪ بخﻮرم ،بعدا ً ﻣﻴترسﻢ ﻛﻪ صدقﻪ باشد
پس آن را دور ﻣﻰاﻧدازم)
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:
 .1ورع ﻣربﻮط بﻪ اﻧجام فعﻞ واجب ،ترك ﻛار حرام ،اﻧجام فعﻞ ﻣستحب و ترك ﻛار ﻣﻜروه
ﻣﻰباشد .اﻣا ورع (پرﻫﻴزﮔاري) از ﻣباح ﻣحض ﻛﻪ در آن ﻫﻴچ شک وشبﻪ اى وجﻮد ﻧدارد،
ﻻزم ﻧﻴست .وﻟﻰ شﻤارى از ﻣردم اﻧدﻛﻪ در ورع اشتباه ﻧﻤﻮده آن را ﻣحدود بر پرﻫﻴز
از ﻣحرﻣات ﻣﻴداﻧﻨد ،ﻧﻪ اﻧجام واجبات .اﻳﻦ ﻣردم از دروغ ﮔفتﻦ ،خﻮردن ﻣال ﻣشﻜﻮك
وﻣاﻧﻨدآن پرﻫﻴز ﻣﻰﻛﻨﻨد ،اﻣا با اﻳﻦ حال آﻧﻬا ﻛارﻫاﻳﻰ را ترك ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ اﻧجام آن
واجب است ،ﻣاﻧﻨد صﻠﺔ رحﻢ ،حقﻮق ﻫﻤساﻳﻪ ،آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ ،اﻣر بﻪ ﻣعروف وﻧﻬﻲ ازﻣﻨﻜر
وجﻬاد در راه خدا وغﻴره .و اﻳﻦ ورع ﮔاﻫﻲ اوقات صاحب خﻮد را در بدعتﻬاي بزرگ
ﻣﻰاﻧدازد ،ﻛﻪ درواقع ورع خﻮارج ،ﻣعتزﻟﻪ وبرخﻲ دﻳﮕر از فرقﻪﻫاى ﮔﻤراه از اﻳﻦ قبﻴﻞ بﻮد،
ﻛﻪ بﻪ ﮔﻤان خﻮد از ظﻠﻢ وآﻧچﻪ ﻛﻪ ظﻠﻢ ﻣﻰپﻨداشتﻨد پرﻫﻴز ﻛردﻧد ،وﻟﻲ بخاطر اﻳﻦ ﻛار
واجبات بس عظﻴﻤﻲ را ترك ﻧﻤﻮدﻧد ﻣثﻞ :ﻧﻤازجﻤعﻪ ،جﻤاعت ،اداي فرﻳضﻪ حج وغﻴره.
 .2اﻳﻦ 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 ﻣﻰﻛﻨﻨد و از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت در ﻧزد آﻧان حدس وﮔﻤاﻧﻬاي ﻛاذب بﻪ
وجﻮد ﻣﻰآﻳد و در ﻧتﻴجﻪ در پرﻫﻴزﮔاري فاسد واقع ﻣﻰشﻮﻧد وخﻮد ﮔﻤان ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ
ﻛارﻧﻴک اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد!
 .3باﻳد 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 ﻣﻰشﻮد 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 ﻛارﻫا 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 ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
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
حﻼل ودوري از حرام وآﻧچﻪ ﻛﻪ در آن شبﻬﻪ وجﻮد دارد ،اﻧجام ﻣﻰﮔﻴرد.
ج ورع درسخﻦ وﻛﻼم :از جﻬت سختﻲ آن برخﻲ از سﻠف صاﻟح ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :ورع در
سخﻦ ﮔفتﻦ ،ﻣشﻜﻞ تر از بدست آوردن طﻼ و ﻧقره است.
دـ ورع در اﻣﻮر ﻣﺸﻜﻮك :ﻣراد از اﻣﻮر ﻣشﻜﻮك ،اﻣﻮري است ﻛﻪ در بﻴﻦ حﻼل وحرام
قراردارﻧد براى بسﻴارى ﻣردم اشتباه اﻳجاد ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آﻳا اﻳﻦ ﻛار حﻼل 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 ﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ بدون عﻠﻢ و دقت و
اطﻤﻴﻨان در اﻣﻮر شرعﻰ فتﻮي داده ﻧشﻮد.
ارزﻳابﻰ
 - 1ورع را درﻟغت واصطﻼح باذﻛر دﻟﻴﻞ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2براى اثبات ورع از قر آن وسﻨت دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 -3فضﻴﻠت ورع را چﮕﻮﻧﻪ وبا ﻛدام دﻟﻴﻞ ثابت ﻣﻰتﻮان ﻧﻤﻮد؟
 -4در ورع چﻪ ﻣعﻴارﻫاﻳﻰ وجﻮد دارد؟ آن را روشﻦ سازﻳد.
 -5اﻧﻮاع ورع را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
6ـ در ﻛدام زﻣﻴﻨﻪﻫا ورع اﻣر ﻻزﻣﻰ است؟

ﻣقاﻟﻪ اى بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ﻳک صفحﻪ ﻛﻤتر ﻧباشد و در آن پﻴراﻣﻮن زﻣﻴﻨﻪﻫاى ورع و فﻮاﻳد
ورع بحث ﻧﻤاﻳﻴد.
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اسﺘﻔﺎده از وﻗﺖ
اسﻼم 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 ﻣﻰشﻮد.
در اﻳﻦ درس جﻮاﻧب ﻣختﻠف اﻫﻤﻴت وقت در زﻧدهﮔﻰ ﻣسﻠﻤان را بررسﻲ خﻮاﻫﻴﻢ
ﻧﻤﻮد.
اول :اﻫﻤﻴت وﻗت
وقت ،از ﻧعﻤتﻫاى بزرگ خداوﻧد است ،ﻛﻪ بربﻨدهﮔان خﻮد ﻣﻨت ﮔذاشتﻪ است .بﻪ ﻧحﻮي
ﻛﻪ فرﻣﻮده است:
[اﻟفرقان]62 :

ترجﻤﻪ( :و اوست آن ﻛﻪ شب وروز را جاﻧشﻴﻦ ﻳک دﻳﮕر ساخت؛ براي ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد
پﻨد بﮕﻴرد ﻳا ﻣﻰخﻮاﻫد شﻜرﮔزار شﻮد).
(.)1
فرﻣﻮده است:
رسﻮل اﷲ
ترجﻤﻪ:دو ﻧعﻤت اﻧد ﻛﻪ ﻣردم ارزش آﻧﻬا را ﻧداﻧستﻪ و در آﻧﻬا زﻳان ﻣﻰبﻴﻨﻨد :صحت و
فراغت.
و در جاى دﻳﮕر فرﻣﻮده است:
()2

.
ترجﻤﻪ« :در روز قﻴاﻣت ،تا ﻟحظﻪ اي بﻨده ﮔام برداشتﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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
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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».
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
رواﻳت ﻛرده ﻛﻪ :رسﻮل اﷲ
حضرت عائشﻪ
1

ترجﻤﻪ« :بﻪ اﻧدازة تﻮان خﻮد ﻛار ﻛﻨﻴد .بدرستﻲ ﻛﻪ خداوﻧد خستﻪ ﻧﻤﻰشﻮد 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 زﻧدهﮔﻰ اﻧسان دارد ،خداوﻧد ﻣتعال بﻪ زﻣان
سﻮﮔﻨد ﻳاد ،ﻧﻤﻮده و فرﻣﻮده است ﻛﻪ بسﻴارى ﻣردم در استفادة درست از آن دچار
اشتباه وزﻳان ﻣﻰباشﻨد بﻪ جز آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ وقت خﻮﻳش را بﻪ طﻮر درست بﻪ ﻛار ﻣﻰﮔﻴرﻧد و
از آن در راه خﻴر وصﻼح خﻮد و جاﻣعﻪ استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .چﻨاﻧچﻪ او تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[سﻮرت اﻟعصر آﻳت ]3 -1

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»
بسﻴارى از عﻠﻤا و داﻧشﻤﻨدان اسﻼﻣﻰ از اﻳﻦ سﻮﮔﻨد بﻪ زﻣان ،اﻳﻦ را فﻬﻤﻴده اﻧد ﻛﻪ
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 ﻣﻰبرد؛ زﻳرا او ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
صبحﮕاﻫان از خﻮاب بﻴدار ﻣﻰشﻮد ،ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ وقت ﻧﻤاز فجر است و ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻤاز
فجر را بﻪ جاى آورد ،ﻣﻰداﻧد 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 ﻣﻰسازد ،و چﻮن
خﻮرشﻴد غروب ﻛرد ﻧﻤاز ﻣغرب را ادا ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰرسد ﻛﻪ شب فرا
رسﻴد و چﻮن ﻧﻤاز عشا ( خفتﻦ) بﻪ پاﻳان رسﻴد ،ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ از اﻳﻦ بﻪ بعد واجبات و
ﻣسؤوﻟﻴتﻬاى دﻳﮕرى دارد ﻛﻪ باﻳد بﻪ اﻧجام برساﻧد.
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چﮕﻮﻧﻪ از وﻗت خﻮد استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
ﻣسﻠﻤان بﻪ اﻫﻤﻴت وقت خﻮد آﮔاه است ،زﻳرا وقت زود ﮔذر ﻣﻰباشد .پس ﻫراﻧدازه ﻛﻪ
عﻤر اﻧسان طﻮﻻﻧﻲ شﻮد ،بازﻫﻢ ﻛﻮتاه است وآﻧچﻪ ﻛﻪ ازآن ﮔذشت ،دﻳﮕر بازﻧﻤﻲ ﮔردد
وعﻮض ﻫﻢ ﻧدارد .حسﻦ بصري رحﻤﻪ اﷲ ﮔفتﻪ است« :ﻫر روزي ﻛﻪ درآن صبح ﻣﻰدﻣد،
ﻧدا ﻣﻰﻛﻨد :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 ﻣﻰباشﻴﻢ ،پس برﻣاست ﻛﻪ:
 -1از سستﻲ و تﻨبﻠﻰ در تﻤام حاﻻت واوقات اجتﻨاب ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
 -2اوقات فراغت خﻮد را در ﻛارﻫاي خﻴر و حق بﻪ ﻣصرف برساﻧﻴﻢ ﻧﻪ در اﻣﻮر شر و باطﻞ.
 -3اوقات 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.
 - 4ﻛار را در وقت آن اﻧجام بدﻫﻴﻢ وﻛار اﻣروز را بﻪ فردا ﻧﻴفﮕﻨﻴﻢ.
 - 5ارزش وقت خﻮد و وقت دﻳﮕران را بداﻧﻴﻢ.
ﻣسﻠﻤان تﻼش ﻣﻰﻛﻨد تا اوقات فراغت خﻮد را در ﻛارﻫاﻳﻰ ﻛﻪ فاﻳدة آن بﻪ او و
جاﻣعﻪ باز ﻣﻰﮔردد ،صرف ﻧﻤاﻳد ،ﻣثﻞ قرائت قرآن ﻛرﻳﻢ ،ﻳا ورزش ،ﻳا ﻣطاﻟعﺔ
ﻛتابﻫاى عﻠﻤﻲ وساﻳر ﻛارﻫاى خﻴر ،حصﻮل رزق حﻼل از طرﻳق ﻛسب و ﻛار حﻼل
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 ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.
سخﻨان داﻧﺸﻤﻨدان و ﺻاﻟحﻴﻦ درﻣﻮرد استﻔاده درست از وﻗت
ـ ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى ﻣا از اوقات ﻣان بﻴشتر است؛ پس وقت خﻮد را بﻰفاﻳده ﻣصرف ﻧﻜﻨﻴد.
ـ زﻣان در ﻣﻮرد ﻣا بﻰطرف ﻧﻴست؛ ﻳا دوست صﻤﻴﻤﻰ ﻣا ﻣﻰباشد ،وﻳا دشﻤﻦ سر سخت.
ـ وقت ﻣاﻧﻨد شﻤشﻴر است؛ اﮔر قطعش ﻧﻜردى ،ترا قطع خﻮاﻫد ﻛرد.
ـ خداوﻧد اعﻤاﻟﻰ را در روز بر بﻨده ﻻزم ﮔرداﻧﻴده است ﻛﻪ آن را جز در روز ﻧﻤﻰپذﻳرد،
و اعﻤاﻟﻰ در شب بر او ﻻزم ساختﻪ ﻛﻪ آن را جز در شب ﻧﻤﻰپذﻳرد.
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ارزﻳابﻰ
بر غﻨﻴﻤت شﻤردن وقت تاﻛﻴد فرﻣﻮده اﻧد.
 .1حدﻳثﻰ را بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ در آن رسﻮل اﷲ
 .2دوخصﻮصﻴت از خصﻮصﻴتﻫاى وقت را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .3عبارت ذﻳﻞ را تشرﻳح ﻛﻨﻴد( :ﻫر اﻧسان از وقت خﻮد ﻣسؤوﻟﻴت دارد ﻛﻪ در آن چﻪ
ﻛارى اﻧجام داده است).
 .4عبارتﻫاى ذﻳﻞ را در ﻛتابچﻪ خﻮد ﻧقﻞ ﻛﻨﻴد و بعدا ً عﻼﻣت ( ) را درﻣقابﻞ عبارت
صحﻴح و عﻼﻣت ( )xرا در ﻣقابﻞ عبارت غﻴرصحﻴح بﮕذارﻳد:
 .1ﻣسﻠﻤان ،اوقات خﻮد را غﻨﻴﻤت ﻣﻰشﻤارد ،پس عﻤﻞ خﻴراﻧجام ﻣﻴدﻫد.
 .2خداوﻧد بﻪ اﻧسان ﻣشرك وﻳا ﮔﻨاه ﻛار براي باردوم فرصت ﻣﻴدﻫد و او را بﻪ دﻧﻴا باز
ﻣﻰﮔرداﻧد تا ﻛار ﻧﻴک اﻧجام بدﻫد.
 .3براي ﻣسﻠﻤان ﻣﻨاسب ﻧﻴست تا عﻤﻞ اﻣروز را بﻪ فردا بﻪ تاخﻴر بﻴﻨدازد.
 .4ﻣسﻠﻤان ﻛﻮشش ﻣﻰﻛﻨد تا وقت خﻮد را در ﻛارﻫاي جدي وﻣﻬﻢ ﻣصرف ﻧﻤاﻳد ،پس
براي وي وقت اضافﻪ براي تفرﻳح ﻣشروع وجﻮد ﻧدارد.
 .5ﻣسﻠﻤان ﻛﻮشش ﻣﻰﻛﻨد تا وقت فارغ خﻮد را در اﻣﻮري سپري ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ براﻳش
ﻣﻨفعت داشتﻪ باشد.

ﻛارﻫاي خاﻧﮕﻲ و سرﮔرﻣﻲﻫاى روز ﻣرة تان را در تقسﻴﻢ اوقات ﻫفتﮕﻲ با ﻣشخص
ﻧﻤﻮدن ساعات آن بﻨﻮﻳسﻴد .ﻣثﻼ.
روز

عبادات

ﻣطاﻟعﻪ

ورزش

ﻣﻼقات

ﻛارﻫا

ارزﻳابﻲ

شﻨبﻪ
ﻳﻜشﻨبﻪ
دوشﻨبﻪ
سﻪ شﻨبﻪ
چﻬارشﻨبﻪ
پﻨجشﻨبﻪ
جﻤعﻪ
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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 ﻣﻰآﻳد ،ﻣسؤول است ،بطﻮري ﻛﻪ خداوﻧد آﻧرا بر
[ق]18 :
اوحساب ﻣﻰﻛﻨد ،اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ«:اﻧسان ﻫﻴچ سخﻨﻲ را بر زبان ﻧﻤﻰراﻧد ،ﻣﮕر اﻳﻦ ﻛﻪ فرشتﻪاي ،ﻣراقب و آﻣاده
(براي درﻳافت و ﻧﮕارش) آن است».
فرﻣﻮده است:
و رسﻮل اﷲ
(.)1
ترجﻤﻪ«:زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ اﻧسان روز خﻮد را آغاز ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،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 ﻣﻰداشتﻪ باشﻴﻢ واﮔر تﻮ ﻛج شدي ،ﻣا ﻧﻴز ﻛج ﻣﻰشﻮﻳﻢ).
و فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ( :اﻳﻤان بﻨده ﻣستقﻴﻢ ﻧﻤﻰشﻮد تا اﻳﻨﻜﻪ قﻠبش ﻣستقﻴﻢ شﻮد ،وقﻠب او ﻣستقﻴﻢ
ﻧﻤﻰشﻮد تا اﻳﻨﻜﻪ زباﻧش ﻣستقﻴﻢ شﻮد).
حضرت عبداﷲ 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.
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ﻗﻮاﻋد سخﻦ ﮔﻔتﻦ
ﻛسﻲ ﻛﻪ بخﻮاﻫد از بديﻫاى زبان در اﻣان باشد ،باﻳد اﻣﻮر ذﻳﻞ را در ﻧظر بﮕﻴرد:
 .1سخﻦ ﻧزﻧد ﻣﮕراﻳﻨﻜﻪ براي خﻮدش وﻳا دﻳﮕران فاﻳده اى داشتﻪ باشد ،وﻳا از خﻮد واز
دﻳﮕران دفع ضرري ﻧﻤاﻳد.
 .2براي سخﻦ ﮔفتﻦ وقت ﻣﻨاسب را اﻧتخاب ﻛﻨد ،وچﻨاﻧچﻪ ﮔفتﻪ شده است" :ﻫر سخﻦ
جاﻳﻰ وﻫر ﻧﻜتﻪ ﻣﻜاﻧﻰ دارد".
 .3ﻛﻼم 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.
 .4در 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 ﻣﻰﮔردد تا شخص
از افترا ودروغ استفاده ﻛﻨد.
فرﻣﻮده
 .5اﻳﻨﻜﻪ ﻣردم را بﻪ آﻧچﻪ ﻛﻪ رضاﻳت خداوﻧد ﻧﻴست ،راضﻲ ﻧﻜﻨد ،رسﻮل اﷲ
است:
(.)1
ترجﻤﻪ«:ﻛسﻲ ﻛﻪ رضاﻳت خداوﻧد را در ﻧافرﻣاﻧﻰ ﻣردم جستجﻮ ﻣﻰﻛﻨد خدا او را ﻛفاﻳت
ﻣﻰﻛﻨد ،وﻛسﻲ ﻛﻪ رضاﻳت ﻣردم را در ﻧافرﻣاﻧﻲ خداوﻧد جستجﻮ ﻣﻰﻛﻨد ،خداوﻧد او را
بﻪ ﻣردم وا ﮔذار ﻣﻰﻛﻨد».
 .6اﻳﻨﻜﻪ بطﻮر ﻣطﻠق وعده اي ﻧدﻫد ﻛﻪ بر اﻳفاي آن قادرﻧباشد ،وﻳا وعده اي ﻧدﻫد ﻛﻪ
تطبﻴق ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد
[ اﻟصف2 :ـ ]3

ترجﻤﻪ :اى ﻣؤﻣﻨان چرا ﻣﻰ ﮔﻮﻳد آﻧچﻪ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻴد؟! بزرگ است از روى خشﻢ ﻧزد اﷲ
آﻧﻜﻪ بﮕﻮئﻴد چﻴزى را ﻛﻪ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻴد.
 .7اﻧسان زبان خﻮد را داﻳﻢ بﻪ ذﻛراﷲ ﻣشغﻮل سازد واز زباﻧش جزسخﻦ خﻮب چﻴزي
فرﻣﻮده است:
بﻴرون ﻧشﻮد .رواﻳت شده است ﻛﻪ ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
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1

ترجﻤﻪ«:بغﻴر از ذﻛر خداوﻧد سخﻦ زﻳاد ﻧزﻧﻴد؛ زﻳرا سخﻦ زﻳاد بغﻴر از ﻳاد خدا ،اﻧسان را
سﻨﮓ دل ﻣﻰسازد ،و بدرستﻲ ﻛﻪ دور ترﻳﻦ ﻣردم از خداوﻧد ،سﻨﮕدل ترﻳﻦ آﻧان است).
 .8ﮔﻮش دادن بﻪ سخﻦ دﻳﮕران و خﻮد دارى از قطع ﻛردن سخﻦ آﻧﻬا ،جز در صﻮرتﻰ
ﻛﻪ در آن سخﻦ ﻣﻨ َﻜر و بدى وجﻮد داشتﻪ باشد.
 .9خﻮد دارى از پرسش در ﻣﻮرد چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ضرر ﻣﻰرساﻧد وفاﻳده ﻧدارد.
 .10در 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.
 .11بﻪ آﻫستﮕﻰ صحبت ﻛردن و خﻮد دارى از سرعت در سخﻦ ﮔفتﻦ.
 .12با ﻫر ﻛسﻰ ﻳا ﮔروﻫﻰ طﻮرى صحبت ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻣﻨاسب حال و سﻮﻳﺔ او باشد.
 .13بﻪ غﻴبت ﮔﻮش ﻧدﻫد و با غﻴبت ﻛﻨﻨدهﮔان شرﻳک ﻧشﻮد ،بﻠﻜﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ غﻴبت
ﻣﻰﻛﻨد ،او را بﻪ صﻮاب بﻴاورد و بﻪ ﻳادش بﻴاورد ﻛﻪ در غﻴبت قرار دارد.
 .14از تﻜرار و ﮔفتﻦ ﻫر چﻴزى ﻛﻪ ﻣﻰشﻨﻮد ،خﻮد دارى ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا ﻫر سخﻨﻰ را ﻛﻪ
ﻣﻰشﻨﻮﻳﻢ ،قابﻞ آن ﻧﻴست ﻛﻪ آن را بﻪ دﻳﮕران ﻧﻴز بﻴان دارﻳﻢ.
 .15در 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
فرﻣﻮدﻧد:
سﻮال شد :ﻛدام ﻣسﻠﻤان افضﻞ است؟ آن
از ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
(.)2
ترجﻤﻪ(:ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ازدست وزباﻧش در اﻣان باشﻨد).
فرﻣﻮد ( :زبان خﻮد را حفظ
عقبﻪ بﻦ عاﻣر ﮔفت :ﻳا رسﻮل اﷲ ،ﻧجات چﻴست؟ آﻧحضرت
ﻛﻦ ،وخﻮﻳشتﻦ را در اﻣﻮرخاﻧﻪ خﻮد ﻣصروف بدار  ,و برخطاﻫاي خﻮد ﮔرﻳﻪ ﻛﻦ)(.)3
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(.)1
پﻴاﻣبر فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ«:ﻛسﻲ ﻛﻪ بﻪ خدا وروز آخرت اﻳﻤان دارد پس سخﻦ خﻴر بﮕﻮﻳد و ﻳا خاﻣﻮش باشد).
ﻓتﻨﻪﻫا و بﻴﻤارىﻫاى زبان
ﻣسﻠﻤان باﻳد زبان خﻮد را از چﻴزﻫاى 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 ﻛﻼم زشت.
4ـ ﻟعﻨت ﮔفتﻦ.
5ـ فحش ﮔفتﻦ و دشﻨام دادن.
6ـ تﻤسخر واستﻬزا بﻪ دﻳﮕران.
7ـ ﻣردم را با ﻟقبﻫاى 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
ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.

ﻳک
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درس بﻴست و سﻮم

ﻛﺘﻤﺎن اسﺮار
از اﻧس

رواﻳت است ﻛﻪ ﮔفت :روزى رسﻮل اﷲ

ﻧزدم آﻣدﻧد وﻣﻦ با اطفال بازي

ﻣﻰﻛردم ،برﻣا سﻼم ﻧﻤﻮد و ﻣرا براي ﻛاري فرستادﻧد و ﻣﻦ دﻳرتر ﻧزد ﻣادرم رسﻴدم؛
چﻮن آﻣدم ﻣادرم ﮔفت :چرا دﻳر ﻛردي؟ﮔفتﻢ :رسﻮل اﷲ

ﻣرا براي ﻛار خﻮﻳش

فرستادﻧد.ﮔفت :ﻛار شان چﻪ بﻮد؟ ﮔفتﻢ :آن پﻨﻬان است.ﮔفت :ﻫﻴچﻜس را از راز رسﻮل
باخبر ﻣساز!(.)1

اﷲ

ﻛتﻤان چﻴست؟
ﻛتﻤان درﻟغت :از فعﻞ ﻛتﻢ ﻳﻜتﻢ ﻛتﻤاﻧاً ﮔرفتﻪ شده ﻛﻪ بر پﻮشاﻧﻴدن و ﻣخفﻰ ﻛردن
دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد(.)2
ﻛتﻤان در اصطﻼح :عبارت از حفظ اسرار وﻣخفﻲ ﻛردن اﻣﻮر خاصﻲ است ﻛﻪ ﻻزم 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.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از ﻛتﻤان پسﻨدﻳده
 -1ﻛتﻤان سِ ر :ﻣسﻠﻤان اسرار را حفظ ﻣﻰﻛﻨد چﻪ اﻳﻦ اسرار ﻣخصﻮص بﻪ خﻮدش باشد
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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 ﻣﻰﮔردد و از ﻫﻴچ چﻴزي خﻮف ﻧدارد .و ﻣحافظت
ﻣسﻠﻤان بر ﻛتﻤان رازﻫا ،دﻟﻴﻞ بر اﻣاﻧت داري او ﻣﻰباشد ،بطﻮر ي ﻛﻪ سبب ﻣﻰﮔردد تا
ﻣردم بﻪ او اعتﻤاد ﻧﻤﻮده وبراو باور داشتﻪ باشﻨد؛ اﻣا زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ از جﻤﻠﺔ ﻛساﻧﻲ باشد ﻛﻪ
اسرار را فاش ﻣﻰﻛﻨﻨد ،ﻣردم از وي ﻣتﻨفر شده بر او اعتﻤاد ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد .ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
1

فرﻣﻮده است:

ترجﻤﻪ( :ﻫرﮔاه شخص ،ﻣصروف سخﻦ زدن باشد و بﻪ چﻬار سﻮى خﻮد ﻧﮕاه ﻛﻨد؛ سخﻦ
او اﻣاﻧت است ،ﻳعﻨﻰ او ﻧﻤﻰخﻮاﻫد دﻳﮕران بر سخﻨش ﻣطﻠع شﻮﻧد ).و رسﻮل اﷲ
ﻫرﮔاه قصد اﻧجام غزوه اى را ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،وقت و ﻣﻜان جﻨﮓ را بﻪ ﻫﻴچ ﻛس ﻧﻤﻰﮔفت
تا اﻳﻨﻜﻪ ﻟشﻜر ﻣجﻬز ﮔردﻳده و آﻣادة جﻨﮓ ﻣﻰﮔردﻳد.
 -2ﻛتﻤان ﻧﻴازﻫا :ﻫرﮔاه ﻣسﻠﻤاﻧﻰ بخﻮاﻫد عﻤﻠﻲ را بﻪ بﻬترﻳﻦ وجﻪ اﻧجام دﻫد ،ﻻزم
است ﻛﻪ آن را تا زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ اجرا ﻣﻴﻜﻨد ،ﻣخفﻲ داشتﻪ باشد ،و بﻪ ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮد
ﻧقﻞ ﻧﻜﻨد .و ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ

در اﻧجام احتﻴاجات بﻪ ﻛتﻤان سر تﻮصﻴﻪ فرﻣﻮده است:
2

ترجﻤﻪ«:بخاطر برآورده ساختﻦ احتﻴاجات خﻮد از ﻛتﻤان ﻛﻤک بﮕﻴرﻳد ،زﻳرا ﻫر صاحب
ﻧعﻤتﻲ ﻣﻮرد حسد قرار ﻣﻰﮔﻴرد».
 -3ﻛتﻤان اسرار ﻓاﻣﻴﻞ :آﻧچﻪ ﻛﻪ در خاﻧﻪ واقع ﻣﻰشﻮد ،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 ﻣﻰﮔذرد ،قصﻪ ﻧﻜﻨد ،و ﻫﻤچﻨﻴﻦ بر او ﻻزم است روابط زﻧاشﻮﻳﻰ خﻮد را
ﻛتﻤان ﻛﻨد ،و آن چﻪ را ﻛﻪ در بﻴﻦ زن و شﻮﻫر واقع ﻣﻰشﻮد ،افشا ﻧسازد.
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ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ

فرﻣﻮده است:
()1

ترجﻤﻪ« :بدترﻳﻦ ﻣﻨزﻟت را درﻧزد خداوﻧد در روز قﻴاﻣت شخصﻲ دارد ﻛﻪ با زﻧش پﻴش
ﻣﻰشﻮد وزﻧش با او پﻴش ﻣﻴشﻮد بعدا ً سِ ر ﻫﻤسر خﻮد را فاش ﻣﻴﻜﻨد».
 -4ﻛتﻤان اسرار ﻧاﻣﻮس ﻣسﻠﻤاﻧان :ﻣسﻠﻤان بر عﻠﻴﻪ ﻧاﻣﻮس دﻳﮕر ﻣسﻠﻤاﻧان سخﻨﻲ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ سبب اذﻳت وآزار شان شﻮد ،بﻠﻜﻪ آبرو و ﻧﻮاﻣﻴس آﻧان را حفظ ﻣﻰﻛﻨد،
وچشﻤان خﻮد را از ﻣحارم آﻧﻬا ﻣﻰبﻨدد ،اﷲ پاك ﻛسﻲ را ﻛﻪ ﻫتک ﻧاﻣﻮس ﻣسﻠﻤاﻧان
را ﻣﻰﻛﻨد ،بﻪ عذاب درد ﻧاك در دﻧﻴا و آخرت وعﻴد داده فرﻣﻮده است:
[ اﻟﻨﻮر]19

ترجﻤﻪ«:بﻲﮔﻤان ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ دوست ﻣﻲدارﻧد ﮔﻨاﻫان بزرﮔﻲ ( ﻫﻤچﻮن زﻧا ) در ﻣﻴان
ﻣؤﻣﻨان پخش ﮔردد ،اﻳشان در دﻧﻴا و آخرت ،شﻜﻨجﻪ و عذاب دردﻧاﻛﻲ دارﻧد .خداوﻧد
ﻣﻲداﻧد (عﻮاقب شﻮم و آثار ﻣرﮔبار اشاعﻪ فحشاء را ) و شﻤا ﻧﻤﻲداﻧﻴد ( ابعاد ﻣختﻠف
پخش ﮔﻨاﻫان و پﻠﻴديﻫا را).
پﻴغﻤبر

ﻣﻰ فرﻣاﻳد... :

ﻛﻪ عﻴب ﻣسﻠﻤان را بپﻮشاﻧد ،خداوﻧد

 .ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ
در دﻧﻴا و آخرت عﻴﻮب وى را ﻣﻰ پﻮشاﻧد .و در

جاى دﻳﮕر ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
.
اى ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بر زبان اﻳﻤان آورده و قﻠبﻫاى تان ﻣؤﻣﻦ ﻧشده! رازﻫاى 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.
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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 ﻻزم است آﻧچﻪ را ﻛﻪ ﻣﻴداﻧد بﮕﻮﻳد و درغﻴر آن
صﻮرت ﻣرتﻜب ﮔﻨاه ﻣﻰﮔردد وآن قرار ذﻳﻞ است:
أ -ﻛتﻤان شﻬادت :براي ﻫﻴچ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ جﻮاز ﻧدارد ﻛتﻤان شﻬادت ﻛﻨد ،بﻠﻜﻪ بر او ﻻزم است
شﻬادت را آن طﻮرى ﻛﻪ دﻳده است ،ادا ﻧﻤاﻳد .اﷲ تعاﻟﻲ بﻪ عدم ﻛتﻤان شﻬادت اﻣر ﻛرده
و ﮔفتﻪ است:
[

] 283 :

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
برﻛسﻲ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ عﻠﻢ خﻮد را ﻣخفﻲ ﻣﻰﻛﻨد .اﷲ تعاﻟﻲ ﮔفتﻪ است:
[

]159

ترجﻤﻪ« :بﻴﮕﻤان ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ پﻨﻬان ﻣﻴدارﻧد آﻧچﻪ را ﻛﻪ از دﻻﻳﻞ 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 ﻛﻨﻨدهﮔان (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).
ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ

فرﻣﻮده است:

(.)1
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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 ﻻزم است ﻛﻪ عﻴب ﻣال خﻮد را
بﻴان ﻛﻨد ،و در ﻣعاﻣﻠﺔخﻮد صادق باشد ،تا خداوﻧد در تجارت او برﻛت عطا ﻛﻨد ،ﻧبﻲ
ﻛرﻳﻢ

ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(.)1

ترجﻤﻪ«:ﻫر دو ﻣعاﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨده (فروشﻨده و خرﻳدار) اختﻴار دارﻧد تا زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ از ﻫﻢ
جدا ﻧشﻮﻧد ،اﮔر راست ﮔفتﻨد و بﻴان ﻧﻤﻮدﻧد در ﻣعاﻣﻠﻪ شان برﻛت ﻧﻬاده ﻣﻰشﻮد .اﮔر
پﻮشﻴدﻧد و دروغ ﮔفتﻨد ،برﻛت ﻣعاﻣﻠﻪ شان از ﻣﻴان ﻣﻰرود».
ارزﻳابﻰ
 -1جﻤﻼت ذﻳﻞ را ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣقابﻞ آن عﻼﻣت 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
ﻣﻰﻛﻨد) ( .
* 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) (.
* زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ برادرم از اسرار دوستان خﻮد براﻳﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳد ،ﻣﻦ بﻪ سخﻨاﻧش ﮔﻮش
ﻧﻤﻴدﻫﻢ) ( .
 -2ﻛتﻤان را در ﻟغت واصطﻼح بﻴان ﻛﻨﻴد.
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 -3براى ﻛتﻤان پسﻨدﻳده دو ﻣثال ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4چﻪ وقت ﻣﻰتﻮان 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:
[اﻟفرقان]75 :

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 سﻼم رو بﻪ رو ﻣﻴشﻮﻧد».
از خﻼل 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 اخﻼق 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 ﻣﻰآﻳد ودراﻳﻦ درس بﻪ ﻣعﻨاي آﻫستﻪ ﮔﻲ ،حﻮصﻠﻪ ﻣﻨدي و آﻧچﻪ شباﻫت
بﻪ آن دارد؛ ﻣثﻞ حﻠﻢ وغﻴره.
تأﻧﻲ در اصطﻼح :عدم عجﻠﻪ در طﻠب چﻴزي ،و حﻮصﻠﻪ ﻧﻤﻮدن در بﻪ دست آوردن آﻧست.
دﻻﻳﻞ ﻣﺸروﻋﻴت تأﻧﻲ
[ﻣرﻳﻢ]84 :
 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 ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ( و جزاي ﻛارﻫاﻳشان را خﻮاﻫﻴﻢ داد).
و در جاى دﻳﮕرى فرﻣﻮده است:
[طﻪ]114 :
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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».
فرﻣﻮده است:
رواﻳت است ﻛﻪ رسﻮل اﷲ
 از حضرت اﻧسترجﻤﻪ(: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).
 بر ﻣسﻠﻤان ﻻزم است تا در اجابت دعا عجﻠﻪ ﻧﻜﻨد ،ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ فرﻣﻮده است:2

ترجﻤﻪ( :دعاي ﻫر ﻳﻜﻲ از شﻤا قبﻮل ﻣﻰشﻮد ،ﻣاداﻣﻲ ﻛﻪ عجﻠﻪ ﻧﻜﻨد وبﮕﻮﻳد پروردﮔارخﻮد
را دعاﻛردم وﻟﻲ قبﻮل ﻧﻜرد).
ﻓاﻳدة تأﻧﻰ
 ﻫرﮔاه تأﻧﻲ  -حﻮصﻠﻪ ﻧﻤﻮدن – بﻤعﻨاي تثبت وتﻤﻬﻞ وعدم عجﻠﻪ باشد ،پس اﻧسانﻣسﻠﻤان بر تأﻧﻲ وتعﻤق در تﻤام ﻛارﻫاﻳش حرﻳص ﻣﻰباشد ،واو در ﻛارخﻮد اﻫﻤال ﻧﻤﻰورزد،
ﮔفتﻪ است :سرعت در ﻛار
بﻠﻜﻪ در آن با دقت واخﻼص فﻜرﻣﻲ ﻛﻨد ،حضرت عﻠﻲ
را طﻠب ﻧﻜﻨﻴد ،بﻠﻜﻪ خﻮب وبﻬتر بﻮدن آن را طﻠب ﻛﻨﻴد ،زﻳرا ﻣردم ازاﻳﻦ ﻧﻤﻰپرسﻨد ﻛﻪ
ﻛار در چﻪ ﻣدتﻲ تﻤام شده است بﻠﻜﻪ بﻪ خﻮبﻲ وﻛﻴفﻴت آن ﻧظر ﻣﻰﻛﻨﻨد.
بعض حﻜﻤاء ﮔفتﻪ اﻧد :ﻫرآﻧﻜﻪ دراعطاي جﻮاب عجﻠﻪ ﻛﻨد ،از صﻮاب ﻣحروم ﻣﻴشﻮد.
ودﻳﮕري ﮔفتﻪ است :ﻛسﻴﻜﻪ در ﻛاري تأﻧﻲ وفﻜر ﻛرد ،آﻧرا در ﻣﻰﻳابد.
ﻓﻀﻴﻠت تأﻧﻲ
بﻪ اشج بﻦ
حضرت عبد اﷲ ابﻦ عباس رضﻲ اﷲ عﻨﻬﻤا رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ :رسﻮل اﷲ
عبد اﻟقﻴس ﮔفتﻨد«:در تﻮ دو صفت وجﻮد دارد ﻛﻪ خدا آن را دوست ﻣﻰدارد :بردباري
و تأﻧﻲ»(.)3
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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 ﻧﻤﻰرسد
و ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣرﻛب او راحت ﻣﻰباشد ،بﻠﻜﻪ ﻣرﻛب او ﻫﻼك ﻣﻰﮔردد.
ﻋجﻠﻪ در ﻛارﻫاي خﻴر
ﻫرﮔاه ﻣسﻠﻤان ارادة ﻛار خﻴر ﻧﻤاﻳد ،باﻳد در اﻧجام آن تاخﻴر ﻧﻜﻨد ،ﻣثﻼ 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
فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ« :درﻫرعﻤﻠﻰ تأﻧﻲ خﻮب است ﻣﮕر در اعﻤاﻟﻰ ﻛﻪ براي آخرت اﻧجام ﻣﻰﮔﻴرد».
ﻣا را بﻪ عجﻠﻪ ﻛردن در افطار روزه ،اﻣر ﻛرده است:
چﻨاﻧچﻪ ﻧبﻲ اﻛرم
2

ترجﻤﻪ«:ﻫﻤﻴشﻪ ﻣردم بﻪ خﻴر اﻧد ،تا وقتﻰ ﻛﻪ در افطار شتاب ﻧﻤاﻳﻨد».
اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[آل عﻤران]133:

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
تﻬﻴﻪ شده است» .از اﻳﻦ آﻳات واحادﻳث واضح وروشﻦ ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ در اﻧجام
پرﻫﻴزﮔاران ّ
ﻛار خﻴر باﻳد تأخﻴر ﻧشﻮد.
ﻋﻮاﻗب ﻧاﮔﻮار ﻋجﻠﻪ و ﻋدم تأﻧﻰ
عقبﻪ بﻦ وﻟﻴد را بﻪ ﻧزد قﻮم بﻨﻰ ﻣصطﻠق فرستاد
 -1در رواﻳات آﻣده است ﻛﻪ پﻴاﻣبر
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 ﻣﻰآﻳﻨد؛ زﻳرا ﻛﻪ در دوران جاﻫﻠﻴت در ﻣﻴان او و
آن قﻮم اختﻼفاتﻰ ﻣﻮجﻮد بﻮد ،با عجﻠﻪ و ﻫراسان بدون تحقﻴق در حقﻴقت اﻣر بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ
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خبر داد ﻛﻪ بﻨﻰ ﻣصطﻠق از اسﻼم برﮔشتﻪ اﻧد و قصد
بازﮔشت و بﻪ پﻴاﻣبر اﻛرم
سرﻳﻪ اى را فرستاد تا آﻧﻬا را تأدﻳب ﻛﻨد و در
ﻛشتﻦ ﻣرا را داشتﻨد ،پﻴاﻣبر اﻛرم
ضﻤﻦ از آﻧﻬا خﻮاست ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد تحقﻴق ﻧﻤاﻳد .آﻧﻬا بعد از تحقﻴق در ﻳافتﻨد خبرى
رساﻧده از حقﻴقت عارى ﻣﻰباشد .بﻨاء بدون آﻧﻜﻪ با آﻧﻬا جﻨﮕﻰ
را ﻛﻪ عقبﻪ بﻪ پﻴاﻣبر
داشتﻪ باشﻨد ،بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ باز ﮔشتﻨد و حقﻴقت را بﻪ آﻧحضرت بازﮔﻮ ﻧﻤﻮدﻧد.
سرﻳﻪ اى را فرستاد تا دشﻤﻦ را سرﻛﻮب
 -2در رواﻳت دﻳﮕرى آﻣده است ﻛﻪ پﻴاﻣبر
ﻧﻤاﻳد و وقتﻰ سرﻳﻪ بﻪ آن ﻣﻨطقﻪ رسﻴد و در ﻣﻴان ﻟشﻜر اسﻼم 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
باز
ﻧﻴزه او را بﻪ زاﻧﻮ در آورد و چﻮن سرﻳﻪ بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ بازﮔشت و داستان را بﻪ پﻴاﻣبر
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
 .1تأﻧﻲ وعدم عجﻠﻪ ﻣﻨجر بﻪ قبﻮل دعا ﻣﻰﮔردد.
 .2تأﻧﻲ وحﻠﻢ از خصﻠتﻬاﻳﻰ است ﻛﻪ خدا ورسﻮﻟش آﻧرا دوست دارﻧد.
 .3تأﻧﻲ باعث عدم وقﻮع شخص عاقﻞ در خطا و ﻟغزش ﻣﻰشﻮد.
 .4تأﻧﻲ ﻧﻮعﻲ از وقار پسﻨدﻳده است.
 .5ﻛارى ﻛﻪ خﻴر بﻮدن وشر بﻮدﻧش دقﻴقا ﻣعﻠﻮم ﻧباشد ،باﻳد در آن تأﻧﻰ ﻛرد.
 .6در ﻛارى ﻛﻪ خﻴر بﻮدﻧش ثابت است ،باﻳد در آن تأخﻴر ﻧشﻮد.
ارزﻳابﻰ
 .1تأﻧﻲ را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 .2ﻣشروعﻴت تأﻧﻲ را از قرآن ﻛرﻳﻢ وسﻨت ﻧبﻮي ثابت ﻛﻨﻴد.
 .3اﻫﻤﻴت تأﻧﻲ در زﻧدهﮔﻰ ﻣسﻠﻤان چﻴست؟
 .4فاﻳده وضرر عجﻠﻪ چﻴست؟
با استفاده از حدﻳث شرﻳف (
پﻨج سطر در ﻣﻮرد (ضررﻫاي عجﻠﻪ) بﻨﻮﻳسﻴد.

) عجﻠﻪ ﻛردن در ﻛارﻫا از شﻴطان است،
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درس بﻴست و پﻨجﻢ

ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎري
ﺿرورت تﻌاون در جاﻣﻌﻪ
آﻳا بقاي ﻳک جاﻣعﻪ بدون تعاون وتﻜافﻞ افراد آن ،اﻣﻜان پذﻳر است؟ وآﻳا اﻧساﻧﻰ
بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ زﻧدهﮔﻰ ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد؟ ﻳقﻴﻨا ﻫﻴچ جاﻣعﻪ اي بدون تعاون وﻫﻤﻜارى برپا
ﻧﻤﻰشﻮد ،واﻧسان بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ تﻤام ﻧﻴازﻣﻨديﻫا و ﻣﻨافع خﻮﻳش را تﻜﻤﻴﻞ ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
زﻳرا استﻤرار زﻧدهﮔﻰ اش ﻣرﻫﻮن روابط با دﻳﮕران ﻣﻰباشد.
تعاون در ﻫﻤﻪ ﻛارﻫاي خﻴر خصﻮصاً با ﻧﻴازﻣﻨدان ﻳک وجﻴبﺔ اسﻼﻣﻲ ،وخصﻠتﻲ از
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
خصﻠتﻬاي ﻧﻴک اسﻼﻣﻲ ﻣﻰباشد ،چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم

1

ترجﻤﻪ« :ﻛسﻲ ﻛﻪ ﻣصﻴبتﻰ از ﻣصﻴبتﻬاى دﻧﻴﻮي ﻣؤﻣﻨﻲ را ﻣرفﻮع سازد ،خداوﻧد ﻣصﻴبتﻲ
از ﻣصﻴبتﻬاي روز قﻴاﻣت او را ﻣرفﻮع ﻣﻰﻛﻨد ،وﻛسﻲ ﻛﻪ با تﻨﮕدستﻲ سﻬﻠﮕﻴري ﻛﻨد،
خداوﻧد در دﻧﻴا و آخرت با او سﻬﻠﮕﻴري ﻣﻰﻛﻨد .ﻛسﻲ ﻛﻪ عﻴب ﻣسﻠﻤاﻧﻲ را بپﻮشاﻧد،
خداوﻧد در دﻧﻴا و آخرت عﻴب او را ﻣﻰپﻮشاﻧد .خداوﻧد در صدد ﻛﻤک بﻨده است ،تا
ﻟحظﻪ اي ﻛﻪ بﻨده در صدد ﻛﻤک بﻪ برادر ﻣسﻠﻤاﻧش باشد».
ﻫدف درس حاضر اﻳﻨست ﻛﻪ ﻣعﻨﻰ وﻣفﻬﻮم تعاون روشﻦ شﻮد و براى ﻣسﻠﻤاﻧان
روشﻫاى تعاون و ﻫﻤﻜارى ﻣعﻠﻮم ﮔردد.
تﻌرﻳﻒ تﻌاون
()2
تﻌاون در ﻟﻐت :بﻪ ﻣعﻨاي ﻣساعدت بﻪ ﻛار رفتﻪ است .
و در اﺻﻄﻼح :اﻳﻨﻜﻪ شخص ﻣسﻠﻤان برادر خﻮد را در ﻛارﻫاي ﻧﻴک و پسﻨدﻳده ،و
اجتﻨاب از ﻣعاصﻲ ﻳاري رساﻧد.
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دﻻﻳﻞ تﻌاون
1ـ دﻟﻴﻞ تﻌاون از ﻗرآﻧﻜرﻳﻢ:
خداوﻧد بﻪ اﻧجام تعاون اﻣر ﻧﻤﻮده ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[

]2 :

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
فرﻣﻮدﻧد:
در حدﻳث شرﻳف رواﻳت است ﻛﻪ رسﻮل
قال:
1

ترجﻤﻪ«:برادرت را ﻳاري ﻛﻦ ،خﻮاه ظاﻟﻢ باشد ﻳا ﻣظﻠﻮم! ﻣردي ﮔفت :ﻳا رسﻮل اﷲ
چﻮن ﻣظﻠﻮم باشد ﻳاري اش ﻣﻰدﻫﻢ ،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 اسﻼم ﻧزدﻳﻜﻲ وجﻮد دارد ،بﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ تعاون ﻣقتضﻲ
بذل ﻛﻮشش وجﻬد از جاﻧبﻴﻦ ﻣﻰباشد ،اﻟبتﻪ ﻫﻤبستﮕﻲ ﻳک درجﻪ بﻠﻨدتر از تعاون
ﻣﻰباشد ،اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤک از شخص قﻮي بﻪ شخص ضعﻴف ﻫﻤراه با احساسات ﻣحبت
وشفقت صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد.
تعاون و ﻫﻤبستﮕﻰ ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ ﻳک بﻨاء شاﻣخ تشبﻴﻪ ﻧﻤﻮده
پﻴاﻣبر اﻛرم
2
ﻣﻴفرﻣاﻳد:
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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»
ﻳک خشت بﻪ تﻨﻬائﻲ خﻮد ﻫر قدر ﻛﻪ ﻣحﻜﻢ و قﻮي باشد ،باز ﻫﻢ ضعﻴف شﻤرده
ﻣﻰشﻮد و ﻫزاران خشت پراﮔﻨده بﻨاي را تشﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰدﻫد ،وﻟﻲ بﻨاي قﻮي و ﻣحﻜﻢ و
استﻮار از ﻣجﻤﻮع خشتﻬاي ﻣتﻤاسک و درﻫﻢ پﻴچﻴده در صفﻬاي ﻣﻨظﻢ بﻮجﻮد ﻣﻰآﻳد.
عﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣثال بر جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻰ صدق ﻣﻰﻛﻨد.
در ﻣﻮرد تراحﻢ و تﻜاﻣﻞ و تعاطف در بﻴﻦ افراد جاﻣعﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر
(.)1
ترجﻤﻪ«:حاﻟت ﻣسﻠﻤاﻧﻬا در ﻣحبت و رحﻤت و ﻣﻬرباﻧﻲ شان بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻣاﻧﻨد ﻳک
جسد است ،ﻛﻪ ﻫرﮔاه عضﻮي از آن بﻪ درد آﻳد ،دﻳﮕر اعضاي جسد در تب و بﻴدار خﻮابﻲ
با آن ﻫﻤراﻫﻲ ﻣﻰﻛﻨﻨد».
ﻓﻀﻴﻠت تﻌاون
اسﻼم بر تعاون ترغﻴب ﻧﻤﻮده است ،چﻮن تعاون باعث ﻧشرﻛارﻫاى ﻧﻴک ،ورفع ﻧﻴازﻣﻨدﻳﻬا،
و پﻴروزي بر ﻣشﻜﻼت و اﻳجاد اﻟفت و ﻣحبت در بﻴﻦ افراد جاﻣعﻪ ﻣﻰﮔردد ،پﻴاﻣبر
2
درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ« :دست رحﻤت خداوﻧد باﻻي جﻤاعت است و اﮔر ﻛسﻲ تﻨﻬا شده ،جﻤاعت
ﻣسﻠﻤاﻧﻬا را رﻫا ﻛﻨد در دوزخ تﻨﻬا ﻣﻴشﻮد» .و تعاون از جﻤﻠﻪ ﻧﻴازﻫاى زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰباشد؛
چﻮن ﻳک فرد بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد تﻤام ﻣشﻜﻼت زﻧدهﮔﻰ را ﻣتحﻤﻞ شﻮد .پﻴاﻣبر
فرﻣﻮده است:
3

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».
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در جاى دﻳﮕرى فرﻣﻮده است:
پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ«:تعاون شﻤا با شخص ضعﻴف صدقﻪ ﻣحسﻮب ﻣﻴشﻮد».

1

شاﮔردان عزﻳز! حﻜاﻳات ذﻳﻞ را بخﻮاﻧﻴد و سپس دﻻﻟت ﻫر ﻛدام را بﻪ ﻣﻮضﻮع تعاون
بطﻮر فشرده بﻴان بدارﻳد:
 .1روزي پﻴرﻣرد حﻜﻴﻤﻰ ،فرزﻧدان خﻮد را جﻤع ﻧﻤﻮده و براي اﻳشان دستﻪ اي از
شاخچﻪﻫا را داد و از ﻫر ﻛدام آﻧﻬا خﻮاست ﻛﻪ آﻧﻬا را بشﻜﻨاﻧﻨد ،و ﻟﻲ ﻫﻤﻪ عاجز آﻣدﻧد،
سپس آن ﻣرد حﻜﻴﻢ دستﻪ شاخچﻪﻫا 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!
را دستﻮر داد ﻛﻪ ﻛعبﻪ شرﻳفﻪ را آباد سازد و او از
 .2خداوﻧد حضرت ابراﻫﻴﻢ
خﻮاست تا او را در اﻳﻦ ﻛار ﻳاري ﻛﻨد و ﻫر دو با ﻫﻢ اﻳﻦ بﻨا
فرزﻧد خﻮد اسﻤاعﻴﻞ
را بﻪ بﻬترﻳﻦ وجﻪ بﻪ پاﻳﺔ اﻛﻤال رساﻧدﻧد.
را دستﻮر داد ﻛﻪ فرعﻮن را بﻪ تﻮحﻴد و ﻳﻜتا
 .3خداوﻧد تبارك وتعاﻟﻲ حضرت ﻣﻮسﻲ
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 ﻧﻴروﻫاﻳش غاﻟب آﻳﻨد.
ارزﻳابﻰ
 -1تعاون را در ﻟغت واصطﻼح تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2براى ﻣشروعﻴت تعاون از قرآن ﻛرﻳﻢ ﻳک دﻟﻴﻞ ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3چﮕﻮﻧﻪ تعاون از سﻨت ﻧبﻮى شرﻳف ثابت ﻣﻰﮔردد؟
 -4تعاون وﻫﻤﻜارى در ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان چﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
 -5چﻪ رابطﻪ ﻣعﻨﻮى ﻣﻴان تعاون و ﻫﻤبستﮕﻰ ﻣﻮجﻮد است؟
 -6تعاون 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.
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ﺣﻜﻤﺖ
حﻜﻤت ،جاﻳﮕاه بﻠﻨد وبزرﮔﻰ در دﻳﻦ اسﻼم دارد و ﻫرﮔاه ﮔفتار و ﻛردار ،ﻣتصف بﻪ
حﻜﻤت شﻮد از قدر و ﻣﻨزﻟت خاصﻰ برخﻮردار ﻣﻰشﻮد و ﻫر اﻧدازه از حﻜﻤت بعﻴد ﮔردد
ﻣذﻣﻮم و ﻣتصف بﻪ حﻤاقت و خشﻮﻧت ﻣﻰشﻮد.
درﻳﻦ درس سعﻰ ﻣﻰشﻮد 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
ﮔسترده تر بﻮده ،تﻤام اﻣﻮر را در برﻣﻲ ﮔﻴرد و بﻪ ﻣفﻬﻮم ﻧﻬادن ﻫر چﻴزى در جاي
ﻣﻨاسب آن ﻣﻰباشد ،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
حﻜﻤت ،ﻣختص بﻪ ﻧبﻮت ﻧبﻮده بﻠﻜﻪ براي پﻴروان پﻴاﻣبران بﻬره و ﻧصﻴب بزرﮔﻲ از
حﻜﻤت بخاطر پﻴروي آﻧﻬا وجﻮد دارد؛ چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[

]269

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 ) ﻣتذ ّﻛر ﻧﻤﻴﮕردﻧد».
و در بارة ﻟقﻤان ﻛﻪ پﻴاﻣبر ﻫﻢ ﻧﻴست ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ﻟقﻤان .]12
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ترجﻤﻪ« :ﻣا بﻪ ﻟقﻤان فرزاﻧﮕﻲ بخشﻴدﻳﻢ (و بدو دستﻮر دادﻳﻢ) ﻛﻪ خدا را سپاسﮕزاري
ﻛﻦ و (بدان ﻛﻪ) ﻫر ﻛس سپاسﮕزاري ﻛﻨد ،بﻪ سﻮد خﻮﻳش سپاسﮕزاري ﻣﻲﻛﻨد ،و
ﻫر ﻛس ﻧاسپاسﻲ ﻛﻨد (بﻪ خﻮد زﻳان ﻣﻲرساﻧد ﻧﻪ بﻪ خدا) چرا ﻛﻪ خدا بﻲﻧﻴاز و
ﻛﻪ پﻴاﻣبر است ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ستﻮده است» .و در وصف داود
[

]251 :

ترجﻤﻪ« :خداوﻧد حﻜﻮﻣت و حﻜﻤت را براي داود بخشﻴد».
باز تاب حﻜﻤت در احادﻳث ﻧبﻮي
از حضرت عبداﷲ بﻦ عباس رضﻲ اﷲ 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 ﻣﻰدﻫد»(.)2
فرﻣﻮدﻧد :در برخﻲ از اشعار
رواﻳت است ﻛﻪ رسﻮل اﷲ
از حضرت ابﻲ بﻦ ﻛعب
حﻜﻤت ﻧﻬفتﻪ است( .)3ﻳعﻨﻲ آن اشعار ﻛﻪ قﻮل صادق وﻣطابق باحق باشد.
ﻣﻮاﻧﻊ حﻜﻤت
 -1ﻫﻮا و ﻫﻮس و خﻮاﻫشات ﻧفساﻧﻲ از بزرﮔترﻳﻦ ﻣﻮاﻧع حﻜﻤت است چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد
[ص]26 :
ﻣﻴفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :و پﻴروي ﻣﻜﻦ خﻮاﻫش ﻧفس را ﻛﻪ آن ترا از راه خدا ﮔﻤراه ﻣﻴﻜﻨد» ،و در آﻳت
دﻳﮕر آﻣده است:
[اﻟﻤؤﻣﻨﻮن]71:

ترجﻤﻪ« :اﮔر حق و حقﻴقت از خﻮاستﻬا و ﻫﻮسﻬاي اﻳشان پﻴروي ﻣﻲﻛرد ( و جﻬان
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ﻫستﻲ بر طبق تﻤاﻳﻼتشان بﻪ ﮔردش ﻣﻲافتاد) آسﻤاﻧﻬا و زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻪ ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ در
آﻧﻬا بسر ﻣﻲبرﻧد تباه ﻣﻲﮔردﻳدﻧد ( و ﻧظﻢ و ﻧظام ﻛاﻳﻨات از ﻫﻢ ﻣﻲپاشﻴد).
 -2فﻬﻢ ﻧا درست از دﻻﻳﻞ شرعﻲ و ﻳا استدﻻل بﻴجا و بﻲ ﻣﻮرد بر آن ،و ﻳا عدم جﻤع
بﻴﻦ آﻧﻬا.
 -3قﻠت تجربﻪ و تخصص.
 -4خﻮد ستاﻳﻲ و ﻣشخص ﻧبﻮدن اﻫداف و سطحﻲ ﻧﮕري و عجﻠﻪ در ﻛارﻫا.
 -5خﻠط در ﻣفاﻫﻴﻢ و تقدﻳﻢ جزئﻴات دﻳﻨﻲ برﻛﻠﻴات و بﻲ خبري از دساﻳس وﻣﻜر
دشﻤﻨان ،و درست درك ﻧﻜردن اصﻞ ﻣصاﻟح و ﻣفاسد.
چﮕﻮﻧﮕﻰ رسﻴدن بﻪ حﻜﻤت؟
دورى از رذائﻞ اخﻼقﻲ باعث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣا بتﻮاﻧﻴﻢ اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و حﻜﻤت را در خﻮد
زﻧده ﮔرداﻧﻴﻢ و ﻫر ﻛﻪ طاﻟب حﻜﻤت است ،باﻳد بداﻧد ﻛﻪ حﻜﻤت فضﻞ و ﻣﻬرباﻧﻲ از
جاﻧب پروردﮔار ﻣﻰباشد ﻛﻪ رسﻴدن بﻪ آن فقط از طرﻳق اطاعت و پﻴروي باري تعاﻟﻲ
ﻣﻴسر است و بس.
بزرﮔترﻳﻦ اسباب حﻜﻤت ﻋبارت اﻧد از:
اخﻼص ،تقﻮي و پرﻫﻴزﮔاري ،طﻠب عﻠﻢ شرعﻲ از ﻣصادر اصﻠﻴش ،ﻣشﻮره ،استخاره ،دور
اﻧدﻳشﻲ ،اﻫداف عاﻟﻲ و با ارزش ،داﻧستﻦ سﻨتﻫاى تﻜﻮﻳﻨﻲ و شرعﻲ ،عداﻟت ،تثبت و
ﻛﻮشش ،دعاء و صبر ،رفق و ﻧرﻣﻲ واﻣثال آن .ﮔاﻫﮕاﻫﻲ اﻳﻦ صفات در ﻳک شخص جﻤع
ﻣﻴشﻮﻧد ،و ﮔاﻫﻲ در ﻣجﻤﻮعﺔ از اﻧساﻧﻬا ،و ﻟذا ﻛثرت وقﻠت حﻜﻤت اﻣر ﻧسبﻲ است.
ﻛاﻣﻠترﻳﻦ اﻧساﻧﻬا پﻴاﻣبران و از اﻳشان ﻛاﻣﻠتر پﻴاﻣبران اوﻟﻮا اﻟعزم و از اﻳشان ﻛاﻣﻠتر،
ﻣﻰباشد؛ ﻟﻬذا خداوﻧد بر او و اﻣت اش ﻣﻨت ﮔذاشتﻪ
حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ
ﻛﻪ حﻜﻤت را براﻳش اعطا ﻧﻤﻮده است ،چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨساء ]113 :

ترجﻤﻪ« :و فرود آورده است خدا بر تﻮ ﻛتاب و حﻜﻤت را».
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ارزﻳابﻰ
 -1حﻜﻤت را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اقسام حﻜﻤت را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣراحﻞ حﻜﻤت را روشﻦ سازﻳد.
 -4برخﻰ از ﻧصﻮص قرآﻧﻰ را در ﻣﻮرد حﻜﻤت ذﻛر ﻛﻨﻴد.
در ﻣﻮرد حﻜﻤت چﻪ فرﻣﻮده است؟
 -5پﻴاﻣبر اﻛرم
 -6چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ ﻣاﻧع حﻜﻤت ﻣﻰشﻮد؟
 -7براى بﻪ دست آوردن حﻜﻤت چﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ ﻻزم وضرورى است؟
 -8حﻜﻤت در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان چﻪ اﻫﻤﻴت وتأثﻴر دارد؟

در ﻣﻮرد حﻜﻤت ﻣقاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻤتر ﻧباشد.
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ﺷﻜﺮ
شﻜر چﻴست؟
شﻜر درﻟغت :ﻣصدر شﻜر ﻳشﻜر است ﻛﻪ دﻻﻟت دارد ،بر ستﻮدن وسپاسﮕزارى در برابر
ﻛار ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ براى وى اﻧجام ﻳافتﻪ است.
در اصطﻼح  :شﻜر عبارت است از دادن ﻣﻜافات درعﻮض احسان ،وبﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻳاد ﻛردن
آن ﻛسﻲ ﻛﻪ خﻴر واحسان را تقدﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨد.
دﻻﻳﻞ ﻣﺸروﻋﻴت شﻜر
اﷲ تعاﻟﻲ فرﻣﻮده است:
[

]172 :

ترجﻤﻪ« :اى ﻣؤﻣﻨان ،از آﻧچﻪ شﻤا را روزى دادﻳﻢ ،پاﻛﻴزهﻫا را بخﻮرﻳد و اﮔر تﻨﻬا خداوﻧد
را ﻣﻰپرستﻴد ،پس او را شﻜر ﻛﻨﻴد).
[إبراﻫﻴﻢ]7 :
و اوتعاﻟﻲ فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ« :اﮔر شﻜر ﻛﻨﻴد ،زﻳاده دﻫﻢ شﻤا را واﮔر ﻧاسپاسﻲ ﻛﻨﻴد ،ﻫرآﻳﻴﻨﻪ عذاب ﻣﻦ
سخت است».
رسﻮل اﷲ فرﻣﻮده است:
(.)1
ترجﻤﻪ«:بدرستﻲ ﻛﻪ خداوﻧد از بﻨدة خﻮد راضﻲ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ طعام را بخﻮرد وخداوﻧد را
ستاﻳش ﻛﻨد ،وﻳا شربت را بﻴاشاﻣد وخداوﻧد را بﻪ خاطر آن ستاﻳش ﻛﻨد».
فرﻣﻮده است:
و آن حضرت
()2
.
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 ﻣﻰﻛﻨد اﻳﻦ براﻳش
خﻴراست ،و اﮔر بﻪ او ضرر برسد ،صبر ﻣﻰﻛﻨد و اﻳﻦ براﻳش خﻴر است).
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شﻜر اﻧبﻴاء
شﻜر ﻳک خصﻠت ﻧﻴک وحتﻤﻲ براي اﻧبﻴاء – عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم  -بﻮده است ،خداوﻧد تعاﻟﻲ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
در ﻣﻮرد حضرت ابراﻫﻴﻢ
[ اﻟﻨحﻞ] 121 - 120 :
(ﻛﻪ شﻤا ﻣشرﻛان و شﻤا ﻳﻬﻮدﻳان بدو ﻣﻲﻧازﻳد) عبادت
ترجﻤﻪ« :ﻫر آئﻴﻨﻪ ابراﻫﻴﻢ
ﻛﻨﻨده بﻮد (جاﻣع ﻫﻤﻪ فضائﻞ اخﻼقﻲ) و ﻣطﻴع فرﻣان اﻟﻬﻲ و ح ّقﮕراي بﻴزار از باطﻞ و
ﻛﻨارهﮔﻴر 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».
را بﻪ شاﻛر بﻮدن تﻮصﻴف ﻧﻤﻮده است ،چﻨاﻧچﻪ
وخداوﻧد – عزوجﻞ -حضرت ﻧﻮح
[ اﻷسرىٰ]3 :
فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ[«:بﻮدﻧد] فرزﻧدان ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ [آﻧان را در ﻛشتﻰ] با ﻧﻮح برداشتﻴﻢ راستﻰ ﻛﻪ او بﻨدهاى
فرﻣﻮده است:
سپاسﮕزار بﻮد» ودر ﻣﻮرد سﻠﻴﻤان
[اﻟﻨﻤﻞ]40 :
ترجﻤﻪ« :ﮔفت اﻳﻦ از فضﻞ پروردﮔار ﻣﻦ است تا ﻣرا بﻴازﻣاﻳد ﻛﻪ آﻳا سپاسﮕزارم ﻳا
ﻧاسپاسﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻫر ﻛس سپاس ﮔزارد ،تﻨﻬا بﻪ سﻮد خﻮﻳش سپاس ﻣﻰﮔزارد و ﻫر
ﻛس ﻧاسپاسﻰ ﻛﻨد ،بﻰﮔﻤان پروردﮔارم بﻰﻧﻴاز و ﻛرﻳﻢ است».
براي پروردﮔار خﻮد بسﻴار شاﻛر بﻮد ،وبﻪ ﻣاآﻣﻮختﻪ است تا بعد از
و رسﻮل اﷲ
(.)1
ﻫرﻧﻤاز بﮕﻮئﻴﻢ:
ترجﻤﻪ« :اي بارخداﻳا ﻣرا برذﻛر وشﻜر وبﻬترﻳﻦ عبادت خﻮدت ﻳاري برسان».
اﻧﻮاع شﻜر
شﻜر وسپاسﮕزارى را ﻣﻰتﻮان بﻪ اﻧﻮاع ذﻳﻞ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
 .1شﻜرخداوﻧد تبارك و تﻌاﻟﻲ
ﻣسﻠﻤان پروردﮔار خﻮد را برﻧعﻤتﻬاي زﻳادي ﻛﻪ براﻳش داده است شﻜر ﻣﻰﮔﻮﻳد ،و
ﻛفران و ﻧاسپاسﻰ در ﻣقابﻞ ﻧعﻤتﻬاى خداوﻧدى شائستﺔ ﻣسﻠﻤان ﻧﻴست .اﷲ تعاﻟﻲ ﮔفتﻪ
]152 :
[
است:
ترجﻤﻪ( :پس ﻳاد ﻛﻨﻴد ﻣرا تا ﻳاد ﻛﻨﻢ شﻤا را وسپاس ﮔﻮئﻴد ﻣرا وﻧاسپاسﻲ ﻣﻦ
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ﻣﻜﻨﻴد).
ﻧعﻤتﻬاي اﷲ تعاﻟﻲ قابﻞ شﻤارش ﻧﻴست ،چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[إبراﻫﻴﻢ ]34 :
ترجﻤﻪ« :و اﮔر بخﻮاﻫﻴد ﻧعﻤتﻬاي خدا را بر شﻤارﻳد( ،بخاطر ﻛثرت شان) ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻴد آﻧﻬا
را شﻤارش ﻛﻨﻴد».
[اﻷﻧفال]26 :
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».
فرﻣﻮده است:
رسﻮل اﷲ
(.)1
ترجﻤﻪ«:سخﻦ ﮔفتﻦ از ﻧعﻤت خداوﻧد شﻜر است ،وترك آن ﻛفر ،وﻛسﻲ ﻛﻪ اﻧدك
را شﻜر ﻧﻜﻨد ،زﻳاد را شﻜر ﻧﻤﻰﻛﻨد ،وﻛسﻲ ﻛﻪ ﻣردم را شﻜر ﻧﻜﻨد ،شﻜر خدا را ﻧﻴز
ﻧﻤﻰﻛﻨد).
فرﻣﻮده:
و در حدﻳث دﻳﮕرى آﻣده ﻛﻪ رسﻮل اﻛرم
(.)2
ترجﻤﻪ :ﻳقﻴﻨاً خداوﻧد دوست دارد ﻛﻪ ببﻴﻨد اثر ﻧعﻤت خﻮد را باﻻى بﻨده اش.
 .2شﻜر واﻟدﻳﻦ
خداوﻧد پاك بﻪ شﻜر ﮔزاري از پدر وﻣادر وﻧﻴﻜﻲ ﻛردن بﻪ آﻧﻬا اﻣر ﻛرده است ،وﻣﻲ
فرﻣاﻳد:
[ ﻟقﻤان]14 :

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 ﻣﻰﻛﻨد.
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 .3شﻜر ﻣردم
ﻣؤﻣﻦ ،ﻧﻴﻜﻲ را تحسﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨد وحقﻮق ﻣردم را ﻣﻰشﻨاسد ،در برابر آﻧچﻪ ﻛﻪ براﻳش
ﻛار خﻴر اﻧجام ﻣﻴدﻫﻨد سپاس ﮔزاري ﻣﻰﻧﻤاﻳد .رسﻮل اﷲ فرﻣﻮده است:
1

ترجﻤﻪ« :بدرستﻲ ﻛﻪ شﻜرﮔزارترﻳﻦ ﻣردم براي خداوﻧد شﻜر ﮔزارترﻳﻦ آﻧﻬا براي ﻣردم
است».
اﻟﻔاظ و ﻛﻠﻤات اداى شﻜر:
تأﻛﻴد ﻛرده است تا براي ﻛسﻲ ﻛﻪ براي ﻣا ﻛار ﻧﻴک را اﻧجام ﻣﻴدﻫد ﻛﻠﻤﻪ
ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
شﻜر را ادا ﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ و براﻳش بﮕﻮﻳﻴﻢ( :جزاك اﷲ خﻴراً) (خداوﻧد براي تﻮﻣزد ﻧﻴﻜﻮ بدﻫد).
فرﻣﻮده است:
رسﻮل اﷲ
()2
.
ترجﻤﻪ ( :ﻛسﻲ ﻛﻪ براﻳش ﻛار خﻴر اﻧجام داده شد ،براي اﻧجام دﻫﻨدة آن ﻛار ﮔفت:جزاك
اﷲ خﻴرا ً (خداوﻧد ترا ﻣزد ﻧﻴﻜﻮ بدﻫد) سپاسﮕزارى اش ﻛاﻣﻞ شده است).
ارزﻳابﻰ
 .1شﻜر را درﻟغت واصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت شﻜر را از قرآن ﻛرﻳﻢ وسﻨت ﻧبﻮي بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .3اﻧﻮاع شﻜر چﻴست؟
 .4چﮕﻮﻧﻪ شﻜر را اداء ﻧﻤاﻳﻴﻢ؟
 .5ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ شﻜرﮔزارى اﻧبﻴاء عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم را بﻴان ﻛﻨﻴد.

در ﻣﻮرد اثرات اجتﻤاعﻰ و رواﻧﻰ شﻜر و سپاسﮕزارى ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
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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 ﻣﻰﻛﻨد و از زﻧدهﮔﻰ خﻮد راضﻰ و خﻮشحال بﻨظر ﻣﻰرسد ،اﻣا وى ﻧﻤﻴتﻮاﻧد
ﻣﻜﻠفﻴتﻬاى تعﻠﻴﻤﻰ واساسﻰ فرزﻧداﻧش را اﻧجام دﻫد .آﻳا اﻳﻦ شخص ﻳک اﻧسان قاﻧع
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 خﻮاستﻪﻫاى دﻧﻴﻮى شان دچار
پرﻳشاﻧﻰ ﻣﻰشﻮﻧد وآراﻣش خﻮد را ازدست ﻣﻰدﻫﻨد .آﻧان بﻪ عﻠت ﻧﮕراﻧﻰ ازآﻳﻨده
ﻳا ﻧا رضاﻳتﻰ از حال ،بﻪ تﻼشﻬاى ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ دست ﻣﻰزﻧﻨد وﮔاﻫﻰ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت
ازچارچﻮبﻬاى اخﻼقﻰ واصﻮل شرعﻰ تخطﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد.
اسﻼم بﻪ پﻴرواﻧش تﻮصﻴﻪ ﻛرده ﻛﻪ سرﻣاﻳﻪ را ازراهﻫاى ﻣشروع وقاﻧﻮﻧﻰ بﻪ دست آورﻧد،
وﻫرﮔاه دراﻳﻦ راه بﻪ ﻣشﻜﻼت روبرو شدﻧد وﻧتﻮاﻧستﻨد بﻪ ﻫﻤﺔ آﻧچﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻨد دست
ﻳابﻨد ،ﻧباﻳد بﻪ راهﻫاى ﻧاروا روى آورﻧد وﻣرتﻜب اﻣﻮر غﻴر ﻣجازشﻮﻧد ،بﻠﻜﻪ بﻬتراست بﻪ
آﻧچﻪ دارﻧد ،قﻨاعت ﻛﻨﻨد.
خداوﻧد ﻛساﻧﻰ را ﻛﻪ دست ﮔداﻳﻰ بسﻮى دﻳﮕران دراز ﻧﻜرده ،عفت و قﻨاعت پﻴشﻪ
ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،بدﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ تﻮصﻴف ﻛرده است:
[سﻮرة بقره]273 :
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ترجﻤﻪ( :از شدت خﻮﻳشتﻦ دارى) افراد ﻧا آﮔاه آﻧﻬا را بﻰﻧﻴاز ﻣﻰپﻨدارﻧد؛ اﻣا آﻧﻬا را از
چﻬرهﻫاﻳشان ﻣﻰشﻨاسﻰ؛ و ﻫرﮔز با اصرار از ﻣردم چﻴزى ﻧﻤﻰخﻮاﻫﻨد.
پﻴاﻣبر درحق قﻨاعت پﻴشﮕان فرﻣﻮده است:
(.)1
ترجﻤﻪ :بﻪ حقﻴقت ﻛﻪ رستﮕار شد ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ اسﻼم ﻣشرف شده و روزى بﻪ حد
ﻛفاﻳت وى داده شده و خداوﻧد او را بﻪ آﻧچﻪ داده قاﻧع ﮔرداﻧﻴده است.
ﻗﻨاﻋت حاﻟت رواﻧﻰ است
قﻨاعت ﻳک حاﻟت ﻧفسﻰ و رواﻧﻰ است ﻛﻪ سبب ﻣﻰشﻮد اﻧسان از دﻳﮕران احساس
بﻰﻧﻴازى و استغﻨا ﻛﻨد و خﻮد را ﻣحتاج دﻳﮕران ﻧﻴﻨﮕارد .اﻳﻦ احساس بستﮕﻰ چﻨداﻧﻰ
بﻪ ﻣال و اﻣﻜاﻧات ﻧدارد ،چرا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ است ﻛسﻰ بسﻴار سرﻣاﻳﻪ دار باشد؛ وﻟﻰ بﻪ
چﻨﻴﻦ احساس آراﻣش بخشﻰ ﻧرسﻴده باشد ،و برعﻜس آن ﻛسﻰ با داراﻳﻰ اﻧدك اﻧساﻧﻰ
ﻣستغﻨﻰ باشد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت پﻴاﻣبر اسﻼم فرﻣﻮده:
(.)2
ترجﻤﻪ :داراﻳﻰ بﻪ فراواﻧﻰ ﻛاﻻى (چﻴزﻫاي) ﻣادى ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ داراﻳﻰ حقﻴقﻰ ،استغﻨاى
باطﻨﻰ است.
راه حﺼﻮل ﻗﻨاﻋت:
ﻳﻜﻰ از راهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧسان را بﻪ قﻨاعت ﻣﻰرساﻧد ،درﻧظر آوردن ﻛساﻧﻰ است ﻛﻪ وضعﻴت
ﻣادى شان پاﻳﻴﻦ تراست ،زﻳرا ﻫرﻛس ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛساﻧﻰ را بﻴابد ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ او از اﻣﻜاﻧات
فرﻣﻮده است:
ﻛﻤترى برخﻮردار باشﻨد .پﻴاﻣبر اﻛرم
(.)3
ترجﻤﻪ :بﻪ ﻛسﻰ بﻨﮕرﻳد ﻛﻪ ازشﻤا پاﻳﻴﻦ تر است ،ﻧﻪ بﻪ ﻛسﻰ ﻛﻪ (دراﻣﻮرﻣادى) از
شﻤا باﻻتراست ،زﻳرا اﻳﻦ اﻣر در حق شﻤا ﻣﻨاسب تر است ﻛﻪ بﻪ ﻧعﻤت خداوﻧد بﻪ چشﻢ
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سبک ﻧبﻴﻨﻴد.
اﻳﻦ اﻣر بﻬترﻳﻦ راه تقﻮﻳت قﻨاعت براى اﻧسان است ﻛﻪ پﻴاﻣبر اسﻼم بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان
رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻛرده است .عﻼوه براﻳﻦ ﻣﻰتﻮان با پرﻫﻴز ازاسراف وزﻳاده خرجﻰ ،وبا صرفﻪ
جﻮﻳﻰ درﻣصارف زﻧدﮔﻰ واعتدال دراﻣﻮرﻣعﻴشتﻰ آسان تربﻪ قﻨاعت دست پﻴدا ﻛرد.
ﻳﻜﻰ دﻳﮕر از راهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧسان را دررسﻴدن بﻪ قﻨاعت ﻳارى ﻣﻰﻛﻨد ،دورى ازپرﻳشاﻧﻰ
واضطراب بﻪ خاطر آﻳﻨده است .زﻳرا ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧد 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 ﻣﻰﮔردد ،ازعﻮاﻣﻠﻰ است ﻛﻪ
او را درﻣتصف شدن بﻪ اﻳﻦ صفت شاﻳستﻪ ﻛﻤک ﻣﻰﻛﻨد.
آثار و ﻧتاﻳج ﻗﻨاﻋت
ازﻣﻬﻢ ترﻳﻦ آثارى ﻛﻪ برقﻨاعت ﻣرتب ﻣﻰشﻮد ﻣحبﻮبﻴت اﻧسان درﻧزد خدا و بﻨدهﮔان
اوست؛ و احساس آراﻣش وسﻜﻴﻨت باطﻨﻰ است.

ﻣعﻠﻢ ﻣحترم از برخﻰ شاﮔردان طﻠب ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ پﻴش روى صﻨف آﻣده ،ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد
ﻛﻪ در زﻧدﮔﻰ ﻣادى وﻣعﻨﻮى خﻮﻳش بﻪ چﻪ ﻛساﻧﻰ ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد ،واز چﻪ ﻛساﻧﻰ اﻟﮕﻮ
بردارى داشتﻪ باشﻨد.
خﻼﺻﻪ
قﻨاعت عبارت از راضﻰ بﻮدن بﻪ آﻧچﻪ خداوﻧد براى اﻧسان داده است ،ودورى ﮔزﻳدن از
حرص وآزﻣﻨدى.
اسﻼم بﻪ پﻴرواﻧش تﻮصﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ براى بﻪ دست آوردن ﻣال حﻼل از راهﻫاى ﻣشروع
جد وجﻬد ﻧﻤاﻳﻨد؛ اﻣا بﻪ آﻧچﻪ ﻛسب ﻣﻰﻛﻨﻨد ،راضﻰ وقاﻧع بﻮده باشﻨد.
قﻨاعت ﻳک حاﻟت رواﻧﻰ است ﻛﻪ سبب ﻣﻰشﻮد اﻧسان از دﻳﮕران احساس بﻰﻧﻴازى
ﻧﻤاﻳد.
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ﻳﻜﻰ از راهﻫاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧسان را بﻪ قﻨاعت ﻣﻰرساﻧد ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛساﻧﻰ است ﻛﻪ وضعﻴت
ﻣادى شان ﻛﻤتر وپاﻳﻴﻦ تر بﻮده باشد.
ﻣﻬﻤترﻳﻦ آثار وﻧتاﻳجﻰ ﻛﻪ بر قﻨاعت ﻣرتب ﻣﻰﮔردد ،ﻣحبﻮبﻴت اﻧسان در ﻧزد خداوﻧد
و بﻨدهﮔان او تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد.
ارزﻳابﻰ
 .1قﻨاعت بﻪ چﻪ ﻣعﻨا است؟
 .2چرا ﻣردم اصﻮل شرعﻰ را در راه بﻪ دست آوردن ﻣال و داراﻳﻰ ﻧادﻳده ﻣﻰﮔﻴرﻧد؟
 .3آﻳا قﻨاعت ﻧتﻴجﺔ داشتﻦ پﻮل وسرﻣاﻳﻪ است؟
 .4چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان بﻪ قﻨاعت دست پﻴدا ﻛرد؟
 .5ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ آثار قﻨاعت چﻴست؟

ﻳک ﻣضﻤﻮن ﻛﻮتاه دربارة ﻣظاﻫر وﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى 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 اﷲ
ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ داشتﻦ اﻳﻦ خصﻠت دعﻮت ﻧﻤﻮده است ،ﻣعﻨاي عفت چﻴست؟ و چﮕﻮﻧﻪ
اسﻼم بﻪ آن دعﻮت ﻛرده است؟ و آثارﻣثبت آن چﻴست؟ و در صﻮرت ﻣخاﻟفت ازآن ﻛدام
آثار ﻧاﮔﻮار را بر جاى ﻣﻰﮔذارد ؟.
درﻳﻦ درس بﻪ جﻮاب اﻳﻦ سﻮاﻻت ﻣﻰپردازﻳﻢ.
ﻣﻌﻨاي ﻋﻔت
عفت درﻟغت :پرﻫﻴز از زشتﻲ است.
عفت دراصطﻼح :عبارت است از پرﻫﻴز ازآﻧچﻪ ﻛﻪ حﻼل ﻧﻴست.
عفت بﻪ ﻣعﻨﻲ خاص آن ،عبارت است از پرﻫﻴز واﻣتﻨاع از آﻧچﻪ ﻛﻪ سبب عار شده وحﻼل
ﻧﻤﻰباشد ،وآن داراى اﻧﻮاع ذﻳﻞ است:
اول :دوري از زشتﻲﻫا
خداوﻧد ﻣتعال ،ﻣا را بﻪ دوري از زشتﻲﻫا وفحشاء ،واجتﻨاب ازﻧﮕرﻳستﻦ بﻪ ﻣحرﻣات
دستﻮر داده فرﻣﻮده است:
[اﻟﻨﻮر] 31 - 30 :

ترجﻤﻪ(« :اي پﻴغﻤبر!) بﻪ ﻣردان ﻣؤﻣﻦ بﮕﻮ  ( :آﻧان ّ
ﻣﻮظفﻨد ﻛﻪ از ﻧﮕاه ﻛردن بﻪ عﻮرت و
ّ
ﻣحﻞ زﻳﻨت ﻧاﻣحرﻣان ) چشﻤان خﻮد را فرو ﮔﻴرﻧد ،و عﻮرتﻬاي خﻮﻳشتﻦ را ( با پﻮشاﻧدن
و دوري از پﻴﻮﻧد ﻧاﻣشروع ) ﻣصﻮن دارﻧد .اﻳﻦ براي اﻳشان زﻳبﻨدهتر و ﻣحترﻣاﻧﻪتر است.
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بﻲﮔﻤان خداوﻧد از آﻧچﻪ اﻧجام ﻣﻲدﻫﻨد آﮔاه است (و جزاي رفتارشان را ﻣﻲدﻫد ) 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 ،ﮔردنبﻨد ،بازوبﻨد
وغﻴره) ﻧﻤاﻳان ﻧسازﻧد ،ﻣﮕر آن ﻣقدار و آن چﻴزﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ ظاﻫر باشد ﻣاﻧﻨد دستﻬا تا بﻨد
دست و پاﻫا تا بجﻠک و روى».
و در حدﻳث شرﻳف از ابﻮ ﻫرﻳره

رواﻳت است ﻛﻪ از رسﻮل اﷲ

شﻨﻴدم ﻛﻪ

فرﻣﻮد:
(.)1
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 ﻣﻰترسﻢ)...
دوم :دوري از ﮔداﻳﻲ ﻛردن
قرآن ﻛرﻳﻢ عده اي از فقراي ﻣسﻠﻤان را ﻛﻪ فقرخﻮد را آشﻜارﻧساختﻨد و از ﻣردم بﻪ
خاطر عفتﻲ ﻛﻪ داشتﻨد چﻴزي طﻠب ﻧﻜردﻧد ،ستاﻳش ﻧﻤﻮده وﮔفتﻪ است:
[ اﻟبقرة]273 :

ترجﻤﻪ(« :اﻳﻦ صدقات) براى آن (دستﻪ از) ﻧﻴازﻣﻨداﻧﻰ است ﻛﻪ در راه خدا فرو ﻣاﻧده اﻧد،
شدت خﻮﻳشتﻦدارى،
و ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد (براى تأﻣﻴﻦ ﻫزﻳﻨﺔ زﻧده ﮔﻰ) در زﻣﻴﻦ سفر ﻛﻨﻨد .از ّ
فرد بﻰاطﻼع ،آﻧان را تﻮاﻧﮕر ﻣﻰپﻨدارد .آﻧﻬا را از سﻴﻤاﻳشان ﻣﻰشﻨاسﻰ .با اصرار( ،چﻴزى)
از ﻣردم ﻧﻤﻰخﻮاﻫﻨد و ﻫر ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ (بﻪ آﻧان) اﻧفاق ﻛﻨﻴد ،قطعاً خدا از آن آﮔاه است».
آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﺔ فﻮق اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را بﻴان ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ بر ﻣسﻠﻤان واجب است ﻛسﻲ را ﻛﻪ
ﮔرسﻨﻪ است وعزت ﻧفسش اجازة طﻠب ﻛردن از ﻣردم را بﻪ وي ﻧﻤﻴدﻫد ،ﻛﻤک ﻧﻤاﻳد
و بﻪ او چﻴزي بدﻫﻨد ﻛﻪ ازﮔرسﻨﮕﻲ ﻧجات ﻳابد واﻳﻦ ﮔروه فقﻴر درﻫر جاﻣعﻪ وزﻣاﻧﻲ
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ﻣﻮجﻮد ﻣﻴباشد وبرﻣا است تابﻪ آﻧان ﻛﻤک ﻧﻤاﻳﻴﻢ و بﻪ ظاﻫرآﻧان فرﻳب ﻧخﻮرﻳﻢ ،بسا
ازﻣردم حال شان بر دﻳﮕران پﻮشﻴده است! وﻧفسﻫاى باعزت شان بﻪ آﻧان اجازه ﻧﻤﻴدﻫد
تا دست بﻪ ﮔداﻳﻲ بزﻧﻨد .وحدﻳث شرﻳف ﻣا را بر پرﻫﻴز از ﮔداﻳﻲ تشﻮﻳق ﻣﻰﻛﻨد .حضرت
ابﻮ ﻫرﻳره

رواﻳت ﻣﻰﻛﻨد 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 ﻣﻰﻛﻨد
و در راه بﻪ دست آوردن اﻣﻮال دﻧﻴاﻳﻲ ،خﻮد را خﻮار و ذﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨد؛ 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
باشد .از دعاي رسﻮل اﷲ

است ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(.)2
ترجﻤﻪ ( :اي بارخداﻳا ﻣﻦ از تﻮ ﻫداﻳت ،تقﻮا عفت وبﻲ ﻧﻴازي را ﻣﻴخﻮاﻫﻢ).
ﻫﻤچﻨان پﻴاﻣبر اﻛرم

فرﻣﻮده است:
3

ترجﻤﻪ« :اي ﮔروه جﻮاﻧان ﻛسﻲ ﻛﻪ از شﻤا تﻮان ازدواج را دارد پس ازدواج ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا
ازدواج چشﻢ را از ﻫرچﻴز بﻴشتر ﻣﻰپﻮشاﻧد ،وشرﻣﮕاه را حفظ ﻣﻰﻛﻨد ،وﻛسﻲ ﻛﻪ تﻮان
ازدواج را ﻧدارد ،پس روزه بﮕﻴرد؛ زﻳرا روزه قطع ﻛﻨﻨدة شﻬﻮت اواست».
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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 حرام2 .ـ دور ﻧﮕﻬداشتﻦ زبان از تجاوز بر آبروي دﻳﮕران.
دوم :عفت از ﮔﻨاﻫان بﻪ دو ﻧﻮع است:
1ـ خﻮد داري از ظﻠﻢ ﻛردن2 .ـ بازداشتﻦ ﻧفس از خﻴاﻧت ﻫر چﻨد ﻛﻪ ﻣخفﻰ باشد.
ارزﻳابﻰ
 .1ﻣعﻨﻲ عفت را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 .2دو آﻳﻪ و دو حدﻳث را بﻴاورﻳد ﻛﻪ بر عفت تشﻮﻳق ﻣﻰﻛﻨﻨد.
 .3آثار وپﻴاﻣدﻫاي عفت برافراد وجﻮاﻣع را واضح سازﻳد.
 .4عفت بﻪ چﻨد ﻧﻮع است؟
 .5براى عفت از ﮔداﻳﻰ ﻳک دﻟﻴﻞ ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 .6براى عفت از ﻧﮕاه ﻛردن بﻪ ﻧاﻣحرم ﻳک آﻳت ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.

درﻣﻮرد عفت وپاﻛداﻣﻨﻰ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد و آثار خﻮب عفت و آثار زشت بﻰعفتﻰ را
روشﻦ سازﻳد.

116

درس سﻰ ام

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ
اسﻼم بخاطر اﻳجاد ﻳک جاﻣعﺔ ساﻟﻢ ﻛﻪ افرادش در ﻛارﻫاى 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 اسﻼم در اﻳﻦ ﻣﻮرد چﻴست؟
ﻣﻌﻨاي اﻣر بﻪ ﻣﻌروف
ﻣعروف در ﻟغت :عبارت است از خﻮبﻰﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻧفسﻫاى بشري آﻧرا ﻣﻰشﻨاسد وبﻪ آن
[سﻮرت ﻟقﻤان:
اطﻤﻴﻨان ﻣﻴابد ،چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻴفرﻣاﻳد:
]15

ترجﻤﻪ( :با اﻳشان در دﻧﻴا بﻪ طرز شاﻳستﻪ و باﻳستﻪ رفتار ﻛﻦ) ،ﻳعﻨﻲ با اﻳشان بﻪ ﻧﻴﻜﻮئﻲ
رفتار ﻛﻦ.
و در اصطﻼح :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 ﻣﻰشﻮد .و ﻫر آﻧچﻪ ﻛﻪ شرﻳعت
بﻪ آن فرا خﻮاﻧده است.
ﻣﻌﻨاي ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر
ﻣﻨﻜر درﻟغت ضد ﻣعروف است ﻳعﻨﻲ ﻧا شﻨاختﻪ و در اصطﻼح :ﻫر آﻧچﻪ شرﻳعت او را
قبﻴح و حرام پﻨداشتﻪ است ،ﻣث ً
ﻼ 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
اسﻼم اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر را بر پﻴروان خﻮد واجب ﮔرداﻧﻴده است ،چﻨاﻧچﻪ
خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[آل عﻤران]104 :

ترجﻤﻪ« :باﻳد از شﻤا ﮔروﻫﻲ باشد ﻛﻪ (تربﻴت ﻻزم را ببﻴﻨﻨد و قرآن و س ّﻨت و احﻜام
شرﻳعت را بﻴاﻣﻮزﻧد و ﻣردﻣان را) اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر ﻧﻤاﻳﻨد ،و آﻧان خﻮد
رستﮕارﻧد».
اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜر عﻤﻠﻲ است ﻛﻪ ﻫر ﻣسﻠﻤان ﻧسبت بﻪ ﻣﻮقف و جاﻳﮕاه
خﻮﻳش باﻳد بﻪ آن قﻴام ﻛﻨد ﻣث ً
ﻼ عﻠﻤا ،احﻜام شرعﻲ را براي ﻣردم بﻴان ﻧﻤﻮده و براى
شان وعظ و ﻧصﻴحت ﻣﻰﻛﻨﻨد ،و پدر وﻣادر ،فرزﻧدان خﻮد را رﻫبري و رﻫﻨﻤاﻳﻲ ﻣﻰﻛﻨﻨد
و ﻫﻤﻴﻦ قسﻢ اقشار دﻳﮕر جاﻣعﻪ ﻫر ﻛدام باﻟﻨﻮبﻪ اﻳﻦ وظﻴفﻪ را عﻤﻠﻲ ﻣﻰسازﻧد ،و بر ﻫﻤﻪ
واجب است ﻛﻪ در اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜر با ﻫﻢ ﻣتعاون و ﻫﻤﻜار باشﻨد ،و ترك
اﻧﻜار از
اﻳﻦ وظﻴفﻪ ﻣﻮجب ﻟعﻨت و دوري از رحﻤت خدا ﻣﻰﮔردد ،و پﻴاﻣبر اسﻼم
ﻣﻨﻜر و تغﻴﻴر آن را در حدود طاقت و قدرت شخص واجب ﮔرداﻧﻴده و ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(.)1
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».
پس براي اﻧسان ﻣسﻠﻤان جﻮاز ﻧدارد ﻛﻪ ﻣﻮقف بﻲ تﻜﻠﻴفﻲ و بﻰطرفﻰ را در ﻣقابﻞ
ﻣﻨﻜرات اختﻴار ﻛﻨد؛ بﻠﻜﻪ باﻳد اصﻼح 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
براﻧﮕﻴختﻦ شر بزرﮔتر ﻧباشد؛ سپس اﻧﻜار بﻪ زبان ﻣﻰباشد و اﻳﻦ عﻤﻞ بﻪ ﻧصﻴحت و
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ارشاد تحقق ﻣﻰﻳابد .سپس اﻧﻜار قﻠبﻲ ﻣﻰباشد ﻛﻪ اثر آن در سﻴﻤاي اﻧسان و تحرﻛات
جسﻤﻲ ﻧﻤﻮدار ﻣﻰﮔردد ،ﻛﻪ بارز ترﻳﻦ اﻳﻦ اثر در ﻣفارقت از ﻣجاﻟس ﻣﻨﻜر ﻣﻰباشد.
آثار اﻣر بﻪ ﻣﻌروف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر در جاﻣﻌﻪ
اﻣر بﻪ ﻣعروف ﻣردم را بسﻮي ﻧﻴﻜﻲ و استقاﻣت سﻮق ﻣﻰدﻫد و اﻳشان را بﻪ صﻼح و فﻼح و
رستﮕاري دعﻮت ﻣﻰﻛﻨد ،آخرت را بﻪ ﻳاد آﻧﻬا ﻣﻰآورد ،چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[ اﻟذارﻳات] 55 :

ترجﻤﻪ«:پﻨد و اﻧدرز بده ،چرا ﻛﻪ پﻨد و اﻧدرز بﻪ ﻣؤﻣﻨان سﻮد ﻣﻲرساﻧد».
ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر جاﻣعﻪ را از سقﻮط در ﮔﻮدال فساد و ﻫﻼﻛت ﻧجات ﻣﻰبخشد ،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 اختﻼف و ﻧزاع راﻳج ﻣﻴﮕردد و باعث از بﻴﻦ رفتﻦ و سقﻮط
جاﻣعﺔ ﻣذﻛﻮر ﻣﻴشﻮد.
اﻫﻤﻴت اﻣر باﻟﻤعروف
در بسﻴاري ازآﻳات قرآن ﻛرﻳﻢ و احادﻳث ﮔﻬربار آﻧحضرت
و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر بﻴان ﮔردﻳده ،و ﻫر جاﻣعﻪ اي ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ وظﻴفﻪ پاي بﻨد باشد ،بﻬترﻳﻦ
جاﻣعﻪ است چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[ آل عﻤران .]110
ترجﻤﻪ« :شﻤا بﻬترﻳﻦ اﻣتﻰ ﻫستﻴد ﻛﻪ براى ﻣردم پدﻳدار شدهاﻳد .بﻪ ﻛار پسﻨدﻳده
فرﻣان ﻣﻰدﻫﻴد و از ﻛار ﻧاپسﻨد بازﻣﻰدارﻳد 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:
 -1ﻧرﻣﻲ و ﻣﻼﻳﻤت ﻧﻴﻚ :چﻮن خشﻮﻧت و سختﻲ باعث ﻧفرت ﻣردم ﻣﻴﮕردد و اﻳشان
را از ﻛارﻫاي ﻧﻴک دور ﻣﻰسازد چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[ آل عﻤران]159 :
ترجﻤﻪ « :پس بﻪ سبب رحﻤت اﻟﻬﻲ است ﻛﻪ تﻮ با آﻧان ( ﻛﻪ سر از ّ
خط فرﻣان ﻛشﻴده
بﻮدﻧد) ﻧرﻣش ﻧﻤﻮدي ،و اﮔر درشتخﻮي و سﻨﮕدل ﻣﻰبﻮدي ،از پﻴراﻣﻮن تﻮ پراﮔﻨده
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ﻣﻴشدﻧد».
و براي شخص دعﻮتﮕر ﻧﻤﻰزﻳبد ﻛﻪ خﻮﻳشتﻦ را از دﻳﮕران برتر داﻧستﻪ ،وﻳا اﻳﻨﻜﻪ
احساسات آﻧﻬا را جرﻳحﻪ دار ساختﻪ و خشﻢ آﻧﻬا را بر اﻧﮕﻴزد.
 -2حﻜﻤت :باﻳد داعﻲ ﻣردم را با حﻜﻤت دعﻮت ﻧﻤاﻳد چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[ اﻟﻨحﻞ]125 :
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».
 -3سطح درك و فﻬﻢ ﻣردم را ﻣد ﻧظر بﮕﻴرد.
 -4ﻣﻄابﻘت 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
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد .خداوﻧد ﻧﻴز او را ﻣﻮرد خشﻢ و غضب خﻮﻳش قرار ﻣﻰدﻫد:
[اﻟصف]3:
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
[ اﻟذارﻳات]51:
 -1خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ«:و با خدا ﻣعبﻮدى دﻳﮕر قرار ﻣدﻫﻴد ﻛﻪ ﻣﻦ از جاﻧب او ﻫشدار دﻫﻨده آشﻜارم»
ﻣﻴفرﻣاﻳد« :و ﻻ تحاسدوا و ﻻ تباغضﻮا و ﻻ تقاطعﻮا و ﻻ تدابروا»(.)1
 -2پﻴاﻣبر
ترجﻤﻪ :با ﻫﻤدﻳﮕر حسد ﻧﻮرزﻳد ،بغض و ﻛﻴﻨﻪ ﻧداشتﻪ باشﻴد ،قطع روابط ﻧﻜﻨﻴد و از
ﻫﻤدﻳﮕر رو ﮔردان ﻣباشﻴد.
 -3خداوﻧد ﻣﻴفرﻣاﻳد:
[آل عﻤران]102 :
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ترجﻤﻪ« :اي ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤان آوردﻫاﻳد آن چﻨان ﻛﻪ ﻣﻰباﻳد از خدا بترسﻴد ( و با اﻧجام
ﻣﻨﻬﻴات ﮔﻮﻫر تقﻮا را بﻪ داﻣان ﮔﻴرﻳد ) و شﻤا ( سعﻲ ﻛﻨﻴد ﻛﻪ غافﻞ
واجبات و دوري از
ّ
ﻧباشﻴد تا چﻮن ﻣرﮔتان بﻪ ﻧاﮔاه در رسد ) ﻧﻤﻴرﻳد ﻣﮕر آن ﻛﻪ ﻣسﻠﻤان باشﻴد».
کَ ،وا ْع ُف َع هَّﻤ ْﻦ َظﻠَ َﻤ َ
ﻣﻴفرﻣاﻳد« :صِ ْﻞ َﻣ ْﻦ َق َط َع َ
ک»
 -4رسﻮل خدا
ترجﻤﻪ :رابطﻪ بر قرار ﻛﻦ با ﻛسﻰ ﻛﻪ با تﻮ قطع رابطﻪ ﻣﻰﻛﻨد و درﮔذرى ﻛﻦ از ﻛسﻲ
ﻛﻪ با تﻮ ظﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨد».
 -5و در آﻳت دﻳﮕر ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[

]238 :

ترجﻤﻪ«:در اﻧجام ﻧﻤازﻫا و ( بﻪ وﻳژه ) ﻧﻤاز ﻣﻴاﻧﻪ (ﻳعﻨﻲ عصر) ﻛﻮشا باشﻴد و ﻣحافظت
ورزﻳد و فروتﻨاﻧﻪ براي خدا بپا خﻴزﻳد».
ارزﻳابﻰ
 -1سﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻣر بﻪ ﻣعروف را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -2سﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣعروف را در ﻟغت واصطﻼح بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4ﻣﻨﻜر را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5براى اﻣر بﻪ ﻣعروف وﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜر از قرآن ﻛرﻳﻢ ﻳک دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.
 -6حﻜﻢ اﻣر بﻪ ﻣعروف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜر چﻴست؟
 -7اﻳﻦ آﻳت را تﻮضﻴح دﻫﻴد
[آل عﻤران ]110:

 -8براى 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 ﻛتابچﻪﻫاى 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 ﻣﻰآورد و ضد آن ﻳأس و ﻧااﻣﻴدى است ﻛﻪ اﻧسان را از تﻼش بﻴشتر باز
ﻣﻴدارد.
)
اﻣﻴد اﻧبﻴاء (
اﻣﻴد وآرزو از جﻤﻠﺔ اخﻼق اﻧبﻴا (عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم) است ،وﻫﻤﻴﻦ اﻣﻴد است ﻛﻪ آﻧﻬا را وا
بدون ﻳأس و ﻧا اﻣﻴدي ،برغﻢ آﻧچﻪ
داشتﻪ تابﻪ دعﻮت اقﻮام خﻮد بﻪ سﻮي خداوﻧد
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 ﻣﻰﻣاﻧدﻧد و
ﻫﻴچﮕاه ﻳأس و ﻧا اﻣﻴدى در دﻟﻬاﻳشان راه ﻧﻤﻰﻳافت.
را با ﻣفقﻮد شدن پسراﻧش(ﻳﻮسف
خداوﻧد پاك پﻴاﻣبر خﻮﻳش حضرت ﻳعقﻮب
وبﻨﻴاﻣﻴﻦ)ﻣﻮرد آزﻣاﻳش قرار داد ،وبﻪ خاطر آﻧﻬا بسﻴار غﻤﮕﻴﻦ شد تا اﻳﻦ ﻛﻪ بﻴﻨائﻲ خﻮدرا
بﻪ قضاي خداوﻧداﻣﻴد داشت واز بازﮔشت پسراﻧش ﻧا اﻣﻴد
ازدست داد ،وﻟﻴﻜﻦ ﻳعقﻮب
ﻧﮕشت واﻣﻴد وآرزوﻳش را بﻪ خداوﻧد پاك افزاﻳش داد تا فرزﻧداﻧش را براﻳش بازﮔرداﻧد،
از دﻳﮕر فرزﻧداﻧش خﻮاست تا بﻪ جستجﻮي پسران ﮔﻤشده اش بدون ﻳأس و
وﻳعقﻮب
ﻧا اﻣﻴدي اداﻣﻪ دﻫﻨد؛ و براﻳشان ﮔفت:
[ﻳﻮسف]87 :
ترجﻤﻪ« :اي فرزﻧداﻧﻢ بروﻳد واز ﻳﻮسف وبرادرش جستجﻮﻧﻤاﻳﻴد وازرحﻤت خدا ﻧا اﻣﻴد
ﻣباشﻴد .بﻪ درستﻲ ﻛﻪ از رحﻤت خداوﻧد جز قﻮم ﻛافر ﻧااﻣﻴد ﻧﻤﻰشﻮﻧد».
را تحقق بخشﻴد ،و بﻴﻨاﻳﻰ و فرزﻧداﻧش را بﻪ وي
وخداوﻧد اﻣﻴد وآرزوي ﻳعقﻮب
برﮔرداﻧد.
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ﻫﻤراه
اﻣﻴد واطﻤﻴﻨان بﻪ ﻧصرت خداوﻧد بطﻮرروشﻦ در ﻣﻮقف ﻧبﻲ خدا ،ﻣﻮسﻲ
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) شدهﮔاﻧﻴﻢ.
براي ﻣﻮسﻲ ﮔفتﻨد:
پس خداوﻧد پاك وي را اﻣر ﻛرد تاعصاي خﻮدرا بﻪ درﻳا بزﻧد ،درﻧتﻴجﻪ درﻳا بدو ﻧصف
تقسﻴﻢ شد وﻣﻮسﻲ وقﻮﻣش داخﻞ شدﻧد واز درﻳا ساﻟﻢ عبﻮرﻧﻤﻮدﻧد ،بعدا ً درﻳا دوباره
بصﻮرت اول خﻮد بازﮔشت و فرعﻮن و ﻟشﻜرش غرق شد و ﻣﻮسﻲ و ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ با وي
اﻳﻤان آوردﻧد ،ﻧجات پﻴداﻛردﻧد.
بر ﻫداﻳت قﻮم خﻮد حرﻳص بﻮد وحتﻲ ﻳک روز ﻫﻢ
اﻣﻴد رسﻮل اﷲ  :ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
از تحقق اﻳﻦ ﻫدفش ﻧا اﻣﻴد ﻧشد و داﻳﻢ بﻪ پرودﮔارخﻮد دعا ﻣﻰﻛرد تا قﻮم وي را ﻫداﻳت
ﻛﻨد ،وسﻴﻨﻪﻫاى شاﻧرا براي اسﻼم باز ﻧﻤاﻳد.
با ﻣﻠک ﻛﻮهﻫا بﻪ ﻧزدشان آﻣد
بعد از سفر ﻣشقت بار آن حضرت بﻪ طاﻳف ،جبرئﻴﻞ
و براﻳش ﮔفت :ﻣا را پروردﮔار بسﻮي تﻮ فرستاده است تا اﮔر خﻮاستﻪ باشﻴد اﻳﻦ دوﻛﻮه
(اخشبﻴﻦ) را بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻣﻰزﻧﻴﻢ و آﻧﻬا را ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،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 اﷲ در اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد وي را ﻳاري ﻣﻰرساﻧد ،اطﻤﻴﻨان ﻛاﻣﻞ داشت و ﻟذا
در سخت ترﻳﻦ شراﻳط ﻣأﻳﻮس و ﻧا اﻣﻴد ﻧﻤﻰشد ،حتﻰ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ در غار ثﻮر با ابﻮبﻜر
پﻨاه برد و ﻣشرﻛﻴﻦ بﻪ تعقﻴب آﻧﻬا تا دﻫﻦ غار رسﻴدﻧد اطﻤﻴﻨان و اﻣﻴد
صدﻳق
خﻮد را از دست ﻧداد بﻠﻜﻪ چﻨاﻧچﻪ قرآن ﻛرﻳﻢ بﻴان ﻣﻰﻛﻨد با اطﻤﻴﻨان و اﻳﻤان ﻛاﻣﻞ بﻪ
]40:
[
فرﻣﻮد:
حضرت ابﻮبﻜر صدﻳق
ترجﻤﻪ :غﻤﮕﻴﻦ(ﻧاراحت) ﻣباش ،ﻳقﻴﻨا ﻛﻪ خدواﻧد ﻫﻤراه ﻣا است.
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اﻣﻴد وﻋﻤﻞ
اﻣﻴد بﻪ خدا و ﻣغفرت اوتعاﻟﻰ ،داﻳﻢ با عﻤﻞ شخص ﻫﻤراه است ،ﻧﻪ با تﻨبﻠﻲ وآرزوﻫاي
بﻴجا .خداوﻧد تعاﻟﻲ فرﻣﻮده است:
[اﻟﻜﻬف ]110 :
ترجﻤﻪ« :پس ﻫرﻛس ﻛﻪ خﻮاﻫان دﻳدار خداي خﻮﻳش است ،باﻳد ﻛﻪ ﻛار شاﻳستﻪ ﻛﻨد،
و در پرستش پروردﮔارش ﻛسﻲ را شرﻳک ﻧسازد».
وخداوﻧد عزوجﻞ ﮔفتﻪ است:
[اﻟبقرة ]218 :
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 ﻣﻰﻛﻨد واﮔر اﻣﻴد ﻧباشد ،اﻧسان از
اداﻣﺔ حﻴات وﻣقابﻠﻪ با ﻣصﻴبتﻬا وسختﻲﻫاى آن ،باز ﻣﻰﻣاﻧد .اﮔر اﻣﻴد ﻧباشد ،ﻧا اﻣﻴدي
برقﻠب وي ﻣسﻠط ﻣﻰﮔردد وبرﻣرگ حرﻳص ﻣﻰشﻮد ،وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت ﮔفتﻪ شده است:
ﻧا اﻣﻴدي راﻫﻰ بﻪ سﻮى ﻧا ﻛاﻣﻰ و ﻣرگ است واﻣﻴد ﻧﻮر زﻧدهﮔﻰ وشاﻫراﻫﻰ بﻪ سﻮى
ﻛاﻣﻴابﻰ .وﮔفتﻪ شده است :ﻧا اﻣﻴدي ﻫﻤراه زﻧدﮔﻲ جﻤع ﻧﻤﻰشﻮد و زﻧدﮔﻲ ﻫﻤراه ﻧا
اﻣﻴدي.
ﻣسﻠﻤان از رحﻤت خداوﻧد ﻧااﻣﻴد ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا اﻣﻴد بﻪ عفﻮخداوﻧد است ﻛﻪ بﻪ تﻮبﻪ و
رفتﻦ بﻪ راه راست وادار ﻣﻰسازد و خداوﻧد بزرگ از ﻧا اﻣﻴدي از رحﻤت و ﻣغفرت ،ﻧﻬﻲ
ﻛرده است ،فرﻣﻮده است:
[اﻟزﻣر ]53 :
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 ﻣﻲآﻣرزد .چرا ﻛﻪ او بسﻴار
آﻣرزﮔار و بس ﻣﻬربان است».
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ﻫرﮔاه اﻧسان ﮔﻨاﻫﻲ را ﻣرتﻜب شﻮد ،بسﻮي پروردﮔارخﻮد ﻣﻴشتابد وتﻮبﻪ ﻣﻰﻛﻨد وتﻤام
اﻣﻴد آن درعفﻮ خداوﻧد وقبﻮل تﻮبﻪ اوست .اﻣﻴد طاقتﻲ است ﻛﻪ خداوﻧد آﻧرا در دلﻫاى
فرﻣﻮده
بشر ﻧﻬاده است؛ تا آﻧان را بﻪ آباد ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻦ تحرﻳک ﻧﻤاﻳد و ﻧبﻲ ﻛرﻳﻢ
است:
ترجﻤﻪ« :اﮔر قﻴاﻣت برپا شﻮد ودر دست ﻳﻜﻲ شﻤا ﻧﻬال خرﻣاي بﻮد پس اﮔر تﻮان
ﻧشاﻧدن آﻧرا داشت ،پس آن را غرس ﻧﻤاﻳد».
ارزﻳابﻰ
 .1اﻣﻴد را در ﻟغت و در اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ از اﻣﻴد را در زﻧدهﮔﻰ خﻮد را بﻴاورﻳد.
 .3اﻣﻴد در ﻧزد اﻧبﻴاء چﮕﻮﻧﻪ بﻮد؟
 .4اﻫﻤﻴت اﻣﻴد را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .5اﻣﻴد داشتﻦ در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان چﻪ فضﻴﻠت دارد؟
 .6اﻣﻴد با عﻤﻞ چﻪ ارتباطﻰ دارد؟
را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .7ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از اﻣﻴد پﻴاﻣبر

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 راهﻫاى ﻛسب اﻣﻴد وارى.
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