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 پیشگفتار

، قوانین و ، مستلزم وجود تشکیالتی منسجمیری یک نظام اداری پویا و کارآمدگشکل

نیروی انسانی متعهد و متخصص از سوی  حضورآور، از یکسو و هایی الزامنامهو آئین ضوابط

 اهداف به دستیابی در ترین عاملو مهم ترینارزش با ،انسانی منابعدر این بین دیگر است. 

به همین دلیل در ادبیات دانش مدیریت نوین از آن به سرمایه  و شودمیمحسوب  سازمان

 منبع تریناصلی ،ای ارزشمندبه مثابه سرمایه انسانی نیرویانسانی یاد شده است. چرا که 

 .رودمی شمار به سازمان هر راهبردی

ی انساننیروهای های اجرایی، و دستگاه های دولتیدر سازمان از این روی الزم است

وش و دارای روحیه همکاری و تعاون، از میان انبوهی از ککرده، خالق، سختتوانمند، تحصیل

موجب بهبود عملکرد نظام  استخدام افراد با این رویکرد،. شوندو جذب ، گزینش داوطلبین

تر به عموم رسانی مطلوبساختار اجرایی کشور و خدمتکارآمدی آن،  تبعو به هدشاداری 

. این امر محقق نخواهد شد مگر با وجود نظام گزینش کارآمد خواهد شدتضمین  نیز جامعه

و هایی روزآمد های دینی و اخالقی و روشگیری از آموزهکه تمامی مراحل گزینش را با بهره

  به انجام رساند.مجهز به دانش روز، 

امالً موضوعی کنیز اهمیت و ضرورت گزینش و جذب نیروی انسانی، در سایر کشورها 

بر مبنای هر یک ، ا این تفاوت که در پذیرش کارکنانشود. بشده محسوب میپذیرفته

 در عین حال نقطه مشترکِ .دکننعمل میخود  بومیفرهنگ، معیارهای ارزشی و نیازهای 

ترین افراد های جذب و گزینش در کشورهای مختلف، تالش برای جذب شایستهتمام نظام

 . استانی برای نیل به اهداف سازم
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است که حضرت امام  بوده های شایسته، به قدری دارای اهمیتموضوع انتخاب انسان

در فرمان تاریخی خود،  1361ماه سال دی 15در بنیانگذار جمهوری اسالمی، خمینی )ره( 

گذار این ساختار انقالبی و مقدس شدند. گزینش کشور دمیدند و پایهروحی تازه در کالبد 

و  اسالمی در حال مبارزه با دشمنان انقالب اسالمی در جبهه داخلی شرایطی که نظامایشان در 

تشکیل ساختار جدید گزینش را صادر نمودند. امام خمینی بود، طی فرمانی دستور  خارجی

اند، بر ها بیان نمودهطی این فرمان، عالوه بر نکاتی که در جهت بهبود عملکرد گزینش)ره( 

 اند. ها تأکید کردهگزینشدو گونه آموزش در 

در هایی جهت داوطلبین استخدام هایی برای خود گزینشگران و آموزشآموزش

 :فرمودندخطاب چنین  ،در بند چهارم این فرمانکه در مورد گونه دوم  های دولتیدستگاه

 كه شرعي مسائل از بعضي شامل مختصري هايكتابچه دهد دستور محترم ستاد»

 ساده بطور است الزم اسالم در آنها دانستن كه اعتقادي مسائل و است عموم اطالع محل

 مناسب مسائل بعضي و است موجود انحرافي نشريات و كتب اين در كه معماها بدون و

 و سياسي مسائل اطراف به متوجه و اسالم احكام از مطلع اشخاص نظارت با افراد شغل اب

 را اشخاص احتياج صورت در و داده قرار افراد دسترس در را آنها و شود تهيه اجتماعي

 و اسالمي موازين قبول و رد ميزان و نشود آنها از سؤال آموزش، بدون و دهند آموزش

 «.است اصيل نظر منظور جاهالن هدايت كه باشد انساني

روی، در مرکز آموزش و پژوهش گزینش کشور، تهیه جزوه پیش ،با توجه به چنین ضرورتی

بوده است )ره( و تدوین شده تا پیش از آغاز فرایند گزینش طبق آنچه که دغدغه حضرت امام 

 عمل گردد و در حد امکان از هیچ داوطلبی قبل از آموزش، مصاحبه گزینشی صورت نپذیرد. 

ظ روانی و سادگی مفاهیم و مضامین، در در تدوین این جزوه تالش شده است تا ضمن حف

به نیازهای داوطلبین در جهت کسب اطالعاتی هرچند پایه و مقدماتی  ،قالب سه فصل مجزا

، در جزوه و احکام، پاسخ داده شود و امید است این ات، اخالقاعتقاد زمینهسه در 

 .باشداستفاده  قابلشغلی نیز های غیرموقعیت

 
 هیأت عالی گزینش

 آموزش و پژوهشمرکز 
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 فصل اول

 عقاید اصول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 ،اعتقادات علم ،علوم تمام میان در و دارد آن موضوع به بستگی علمی هر ارزش و اهمیت

 تمام زیربنای و اساساعتقادات و اصول عقاید  .است موضوع ترینارزش با و ترینشریفدارای 

 و اعمال ،باشد عیببی و قوی صحیح، و سالم اگر کهاست  انسان هر معنوی و مادی حرکات

 .بود خواهد شایسته و صحیحنیز  او مختلف هایبینش و افکار حرکات،

 کیفیت .باشد برهان و دلیل راه از باید که است اساس و پایه ،عقاید اصولِدر دین اسالم نیز 

 میزان به بستگی( است اسالم عملی هایبرنامه که) دین فروع به انسانی هر توجه کمیت و

 خاصی اهمیت از معاد و مبدأ مسئله ،اعتقادی اصول میان در. دارد دین اصول به او اعتقاد

 ریشه و اساس زیرا است، مهم بسیارنیز  خداشناسی ،بحث دو این میان در و است برخوردار

 .اوست خداشناسی موحد، انسان بینیجهانو  افکار تمام مرکزی نقطه و عقیدتی مسائل همه

 به ،است ارزش با چقدر خدا شناخت که دانستندمی مردم اگر: »فرمایندمی( ع) صادق امام

 کافی، اصول) «بود خاک از ترارزشبی آنان نزد دنیا و دوختندنمی چشم دنیا رنگین هایشکوفه

 .گردآوری شده است خالصه صورتهب، عقاید اصول مباحث اهم در این فصل .(247 ص ،8 ج
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 گفتار اول: توحید
باشد. و به عنوان سرسلسلۀ تمام عقاید دینی می خداوند یگانگی به ایمان توحید به معنای

 های آن بسیار الزم و ضروری است.به همین دلیل پرداختن به بحث خداشناسی و راه

 خداشناسیهای راه -1

 هماهنگی و نظم راه از خداشناسی -1-1

 جهان موجودات بر که است عجیبی هماهنگی و نظم توحید، دلیلترین ساده و بهترین

 در تأمل و تفکر و طبیعتهای شگفتی شناخت به را ما همواره نیز قرآن آیات. است حاکم

 اجزای میان نظم وجود که است فهمقابل ،همه برای .است کرده دعوت خداوند عظمت آیات

و  سازنده بودنیکی بر دلیل بهترین ،نامه یک و سطرهای کتاب یکهای مقاله، ساختمان یک

 شوند، خروس یک تصویر کشیدن مشغول هم کنار در نقّاش نفر سه اگر. است آن نویسنده

 نقّاش سه از را ورقه سه این ما بعد بکشد، را پایش سومی و آن شکم دیگری، خروس سر یکی

 یکدیگر با است نقّاش سه از که پا و شکم و سر نقش هرگز، دهیم پیوند هم به و بگیریم

سازی در اکسیژن درختان برگ که بکشید نفس توانیدمی هنگامی شما .بود نخواهد هماهنگ

 پاکسازی بهها اقیانوس آب بودن تمیز باشد؛ تمیزها اقیانوس آب و دهند انجام را خود مسئولیت

 را مسئولیت مهم این دریا در که هستندها نهنگ این و دارد بستگی دریایی مردارهای از هاآن

، هستی نظام در .دارند مشارکت... وها نهنگ، هابرگ ما کشیدننفس در پس .دهندمی انجام

 را انسان کهاندآمیخته هم به چنانها عاطفه باها و خشونت هادفاع باها حمله ها،قدرت باها ضعف

 .است آورده وجود به را هماهنگی نظام مجموع، در وکند می مبهوت

 هانشانه راه از خداشناسی -2-1

 اعالم ما به وسیله بدین تاکند. می تکرار را« هآياتِ نمِ وَ» عبارت بسیاری آیات در قرآن

 برخی ذکر به اکنون .آید وجودبه تصادفی تواندنمی هرگز، هماهنگی و نظم همه این که نماید

 به را ماها نشانه این که است بدیهی. پردازیممی خود وجود در و طبیعت در الهیهای نشانه از

 أَنَّهُ لَهُمْ يتَبَينَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ فِي آياتِنَا سَنُرِيهِمْ». گرددمی رهنمون متعال خداوند وجود

 (53/فصلت) «الْحَقُّ

 طبیعت در خداهای نشانه -

 کنند،می ذخیره خود در را باران و برف آبِ ها،کوه ایم؟کرده فکرها کوه مورد در گاههیچ آیا

سنگ  دارد، نقش هوا لطافت در کوه. کنندمی مهار را تندهای طوفان نمایند،می مهار را زلزله

 نور زمین به خورشید. شودمی استفاده بشر نیازهای رفع برای معادنش و ساختمان برای آن
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 و کشدمی پایین را آن زمین ۀجاذب سپس فرستد،باال می به را آب بخار اقیانوس و رساندمی

 نور نیز برگ رساند،ها میبرگ به، نموده جذب را غذایی مواد، درختان ۀریش. باردمی باران

 قدرت یک حکومت بر دلیلیها هماهنگی این آیا. رساندمی ریشه به، نموده جذب را خورشید

 مدبر نیست؟ و نهایتبی

 حیوانات آفرینش در خداهای نشانه -

 تناسب ،کندمی زندگی جا آن در شتر که خار و ریگ از پر صحراهای و شتر پای کف بین

 یک همانند که است قوی و بلند گردنی دارای، است باربری حیوان شتر که آنجا از. دارد وجود

 به آب تا است چرب بالش و پر کند، شنا آب در خواهدمی چون نیز اردککند. می عمل اهرم

 .نرسد بدنش پوست

 انسان وجود در خداهای نشانه -

 قرآن( چشم) خصوص درشماری از خداوند وجود دارد. های بیدر آفرینش انسان نیز نشانه

 ساختمان در اگر ندادیم؟ انسان به چشم دو ما آیا (8/بلد) «عَينَينِ لَهُ نَجْعَلْ أَلَمْ»: فرمایدمی

 قابل آن باها دوربینترین پیشرفته حتی که رسیدمی نتیجه این به کنید، دقّت خود چشم

 باید مرتّبها دوربین. سبک بسیار چشم و هستند سنگین پیشرفتههای دوربین. نیست مقایسه

 و شوند تنظیم بایدها دوربین. ندارد فیلم تعویض به نیازی چشم و شود تعویض فیلمشان

 داده قرار حفاظت وسیله نوع شش چشم برای خداوند. گرددمی تنظیم خودکار صورتبه چشم

 نگهداری و شده ساخته، پیه از چشم که آنجا از، اشک نام به چشم داخل در محافظی، است

 سوم محافظ، است مژه دیگر محافظ. است شور نیز چشم اشک، است ممکن شور آب با پیه

 به عرق ورود از که است پیشانی خطوط پنجم محافظ و ابروها چهارم محافظ. هستندها پلک

 چشم که هستند چشم اطرافهای استخوان و بینی محافظ، آخرینکند. می جلوگیری چشم

 .کنندمی حفاظت آن از، داده قرار صدفی چون خود درون در را

 

 

 عدل :گفتار دوم
 تنها چرادارد ... و علم خالقیت، قدرت، حکمت، رحمت، قبیل از زیادی صفات خدا اینکه با

 .سیاسی ریشه هم و دارد تاریخی ریشه هم انتخاب، این است؟ شده شمرده دین اصول از عدل

 فرقه ـ مسلمانان از کوچکی گروه که گاه آن. گرددمی بر اسالم اولیه قرون به آن تاریخی ریشه

 انجام و خواست خدا که کاری هر: گفتندمی و دانستندنمی الزم را خدا بودن عادل ـ اشعری
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 ستم و زشت و قبیح مسلماً که باشد کارهایی از عقل نظر از گرچه است، درست همان داد

 ـ ملجمابن ـ او قاتل و دوزخ به را)ع(  علی امیرمؤمنان خداوند اگر: گفتندمی مثالً .شود محسوب

 آیات و عقل منطق طبق و پذیریمنمی را منطق این ما ولی. ندارد مانعی ببرد بهشت به را

 سر او از باشد قبیح و ظلم که کاری هرگز و است حکیمانه خدا کارهای تمام گوییممی قرآن

 قدرت ما چنانکه کند؛نمی حکمت خالف کاربه  اما دارد، قدرت کاری هر بر خدا البته. زندنمی

 پس. نیست حکیمانه عمل، این چون کنیمنمی چنین ولی کنیم کور را خود چشم داریم

 هماهنگ قبلیهای وعده و حکمت و عدل با عمل که است آن به مربوط قدرت از استفاده

 اگر اکنون ببرد دوزخ به را فاسقان و بهشت به را مؤمنان است داده وعده که خدایی. باشد

 ما. کندنمی زشت کار خداوند هرگز و است قبیح عمل، و این شودمی وعده خلف کند، خالف

 موجب که است حکمت این بلکه ایمنکرده محدود را او قدرت کندنمی ظلم خدا: گوییممی که

 . شود گرفته کار به مناسب جای در قدرت شودمی

 با که آن برای هاآن گردد،برمی عباسبنی و امیهبنی دوران به آن سیاسی ریشه اما و

 به چیز همه که ندکردمی تبلیغ گونهاین نشوند، مواجه مردمیهای شورش و اعتراضات

 به ایمشده حاکم ما اگر. بزند حرفی خدا اراده برابر در ندارد حق کسی و خداست خواست

 و است جبر است حاکم جهان بر آنچه زیرا ندارد، اعتراض حق کسی و بوده خدا خواست

 است آن در خدا رضای چون و خداست رضایت مورد جبر این و ندارد اختیاری هیچ انسان

 برای خوبی سیاسی پشتوانه نظریه این واقع در. است عدل دهد انجام او که هر کاری پس

 .بود ریاستشان و حکومت استمرار و امیهبنی

 

 

 نبوت :گفتار سوم
 برای اگر. نیست تردید قابل که است ضرورتی پیامبر، به انسان نیاز الهی بینیجهان در

 طرحی داشتن بدون برسد، ابدی سعادت به انسان باید و وجود دارد هدفی انسان آفرینش

 انسان اگر. اندآمده طرحی چنینتبیین  برای انبیا و نیست عملی هدف این جامع، و کامل

 انسان اگر. دهندگانند هشدار و منذران همان انبیا و خواهدمی هشداردهنده است، خطاکار

 همای کنندهبیان که است ضروری باشد، پاسخگو الهی عدل دادگاه در باید و است مسئول

 الزم اگر. اندآمده امر این برای الهی پیامبران و باشد داشته وجودها مسئولیت و احکام برای

 اگر. اندکامل انسان الگوی انبیا و باشد داشته مدل و الگو باید بسازد، را خود انسان که است
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 اما. کند تشریح او برای را آینده که باشد هم کسی باید کند، فکر خود آینده برای باید انسان

 نقشه و طرح بدون هم انسان و نشده معین هدفی و راهی هستی برای که مادی بینیجهان در

 .نیست مطرح نبوت نام بهای مسئله رود،می نابودی به رو چندی از پس و شده ساخته قبلی

 هدف به رسیدن یعنی ؛دارد قرار اصلی خط در و ما زندگی متن در نبوت مسئله بنابراین،

 الهی نهایتبی علم و وحی منبع از هم و آن است ممکن راه یک از تنها که اسالمی و انسانی

 به انسان نیاز شدن ترروشن برای .دارد آگاهی ما شقاوت و سعادت عوامل تمام به که

 کنیم:می ذکر مثال چند انبیا، راهنمایی

 و دانندنمی را خانه راه مهمانان است؛ کرده دعوت را افرادی که کنید تصور را میزبانی -1

 شب تاریکی و درنده حیوانات و اغفالگران و دارد وجود انحرافی و فرعیهای راه هم راه مسیر در

 شخص که است میزبان بر اینجا درکند. می تهدید را عابران که است دیگری خطرهای هم

 این غیر در زیرا بفرستد، مهمانان راهنمایی برای نقشه و چراغ داشتن با را آگاهی و دلسوز

 .بود خواهد لغو دعوت اساس صورت

 را آن شود خراب ماشینتان اگر و کنیدمی مراجعه پزشک به شوید، مریض شما هرگاه -2

 مکانیک و شما بدن به نسبت پزشک ؛است روشن هم آن دلیل .گذاریدمی مکانیک اختیار در

 است الزم راه انتخاب در ما. نیست ترمهربان گرچه است، ترآگاه شما خود از ماشین به نسبت

 نیازهای تمام نسبت به هم و است ترآگاه ما به هم خدا چون بگذاریم خدا اختیار در را خود

 .است خبر با او آینده و ابدی مسیر از هم و است آگاه او ،معنوی و مادی

 

 های انبیاءامتیازات و ویژگی -1

 وحی -

 خداوند با وسیله بدین آنان و شودمی نازل وحی هاآن بر که است این انبیا امتیازات از

 به خطاب پیشین، پیامبران درباره قرآن. کنندمی دریافت را الهی پیام کرده، پیدا ارتباط

 تو از قبل ما و (7/انبیاء)« إِلَيهِمْ نُوحِي رِجَالًا إِلَّا قَبْلَكَ أَرْسَلْنَا وَمَا»: فرمایدمی اسالم پیامبر

 .شدمی وحی هاآن به که مردانی جز نفرستادیم

 غیب علم -

: فرمایدمی زمینه این در قرآن. است غیب علم از هاآن برخورداری انبیا امتیازات از دیگر یکی

 غیب به خداوند( 27-26/جن)« ...رَسُولٍ مِنْ ارْتَضَى مَنِ أَحَدًا إِلَّا غَيبِهِ عَلَى يظْهِرُ فَلَا الْغَيبِ عَالِمُ»

 ....و پیامبر قبیل از باشد پسندیده که کسانی جز سازدنمی آگاه آن بر را احدی و است آگاه
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 عصمت -

 یقینِ و شناخت ،ایمان اثر در یعنی عصمت. است عصمت انبیا، دیگر هایویژگی از یکی

 در بلکه نگردد، گناه پیرامون هرگز آگاهی و آزادی کمال با که شود روحی انسان دارای کامل،

 .نکند گناه فکر حتی تواندمی انسان چگونه که کنندمی تعجب بعضی. نباشد هم گناه اندیشه

 دناشده مرتکب را خالف آن نه یعنی .دنهست عصمت دارای خالف، از اعمال بسیاری در انبیاء

 اعمال این ضرر و عیب که ندهست آگاهی از حدی در آنها. دناافتاده آن انجام فکر به نه و

 در .است نشسته دل بهو  کرده عبور آنها مغز از مسئله این و نداکرده پیدا یقین آمده؛ انشباور

 مقام به ما اگر راستی. است باور که نیست فکر است، یقین این که نیست علم دیگر اینجا

 صورتی چه به قیامت در زندسر می ما از امروز که غیبتی این و بدانیم برسیم باور و یقین

 از ما معلومات که است این ما عیب. بود نخواهیم نیز غیبت اندیشه در هرگز شود،می مجسم

می مرتکب اما است بد دانیممی لذا و یقین نه است علم ننشسته، دل به و نکرده عبور ما مغز

 تواندنمی و ندارد کاری ما به مرده انسانِ که دانیممی همه: کنید توجه مثال یک به. شویم

 دل به مغز از ما علم چون چرا؟ بخوابیم، او کنار در اتاقی در شب ترسیممی اما برساند زیانی

 کنار در که بینیممی را شویمرده اما .است نشده یقین و باور و ایمان هنوز علم نکرده، عبور

 و ما فرق. بردمی پایان به دلهره بدون صبح تا را شب تنهایی به تاریک، شب در و مرده

 ایمان عصمت، ریشه بنابراین. یقین او و داریم علم ما که است آن فرق چیست؟ شویمرده

 .است کامل یقین و باور و عمیق علم واقعی،

 

 ءانبیا شناختهای راه از یکی عنوان به معجزه -2

 و قدرت با و هستی خدای با و هستم شما هدایت مأمور خدا سوی از من گویدمی که کسی

 را خود گفته وسیله بدین و نیاید بر دیگران عهده از که کند کاری باید دارم، رابطه نهایتبی علم

 یک هر. نامندمی معجزه را عمل این. دارد دیگر عالم با محکمی پیوند راستیبه او که کند ثابت

 این به توانمی جمله از. داشتند معجزاتی یا و معجزه خود حقانیت اثبات برای الهی، انبیای از

 :کرد اشاره موارد

 (10/سبأ)« الْحَدِيدَ لَهُ أَلَنَّا وَ». داوود حضرت برای آهن شدن نرم -1

 (36/ص)« مرهاَبِ تجري يحَالرّ هُلَ رناخَّفسَ». سلیمان حضرت برای باد شدن مسخر -2

 (27/قمر)« لَهُمْ فِتْنَةً النَّاقَةِ مُرْسِلُو نَّااِ». صالح حضرت برای کوه از شتر آمدن بیرون -3

 (107/اعراف)« مُبِينٌ ثُعْبَانٌ هِي فَإِذَا». موسی حضرت عصای شدن اژدها -4
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 مِنْ بِآيةٍ جِئْتُكُمْ قَدْ أَنِّي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِلَى رَسُولًا وَ». عیسی حضرت توسط پرنده خلقت -5

 (49/عمران آل)« اللَّهِ بِإِذْنِ طَيرًا فَيكُونُ فِيهِ فَأَنْفُخُ الطَّيرِ كَهَيئَةِ الطِّينِ مِنَ لَكُمْ أَخْلُقُ أَنِّي رَبِّكُمْ

 

 پیامبران اخالق -3

 خدا بندگی -

 هاآن شخصیت و عمل و تفکر در مسئولیت، یا مقام ترینکوچک که کسانی تمام بر خالف

 نسبت تواضع و خدا بندگی مدار از هرگز داشت که مقامی همه با اسالم پیامبر گذارد،می اثر

 از جنگ در وکرد می کار مسافرت و خانه در و نمودمی سالم اطفال به .نرفت بیرون مؤمنان به

 بشری هم من: گفتمی بارهاکند می نقل قرآن که گونههمان. بود ترنزدیک دشمن به همه

 نداشت. استبدادی و عقده گونههیچ. شما همچون هستم

 اخالص -

 شما از مزدی من: بگو مردم به! پیامبرای  .است اخالص انبیا امتیازات از دیگر یکی

 رهبران این اهل بیت، دوستی که است روشن. بدارید دوست مرا اهل بیت آنکه جز خواهمنمی

 جا یک در اگر و است مردم خود سود به آنان از پیروی و انبیاست و خدا راه تداوم رمز معصوم

 خدا راه انتخاب دیگر جای در و السالم()علیهم معصوم رهبران و بیتاهل با پیوند رسالت، مزد

 وجود جدایی معصوم پیشوایان راه و خدا راه میان هرگز که است آن خاطر به شده، شمرده

 سخن کوتاه. است ناگسستنی پیوندی ابد تا عترت، و خدا کتاب میان که گونههمان ؛ندارد

 بود. آنان راه تداوم و انتخاب انتظارشان و خواستندنمی مردم از مادی مزد انبیا آنکه

 صداقت -

 مخالفان، سؤاالت وها درخواست برخی برابر در هاآن. داشتند صداقت کردار و گفتار در انبیا

می خدا و نیست ما دست یا و دانیمنمی ما که داشتندمی اعالم صراحت با خدا، دستور طبق

 .داند

 انصاف -

 حقیقت کشف به را خود مخالفان پیامبران،. تعصب نه است انصاف مکتب انبیا، مکتب

 اياكم او انّا»: فرمودندمی بلکه حق، بر ما و باطلید شما گفتندنمی ابتدا از. ندکردمی دعوت

 !است گمراهی در دیگری و حق بر شما و ما از یکی« مبين ضالل في او هدي لعلي
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 خیرخواهی -

 فراوان خیرخواهی، و نصیحت معنای به« نصح» واژه از پیامبران، ماجرای نقل در، قرآن در

 أُبَلِّغُكُمْ»: فرمودمی خود قوم به ناروا سخنان انواع برابر در نوح حضرت. است شده استفاده

 من. کنممی ابالغ شما به را پروردگارمهای پیام من( 62/اعراف« )لَكُمْ وَأَنْصَحُ رَبِّي رِسَالَاتِ

 .کنممی نصیحت را شما و هستم شما خیرخواه

 زیستیساده -

 مردم توده مشکالت با باید الهی پیامبران است، عملی تبلیغ تبلیغ، نمونه بهترین که آنجا از

 آنان کنار در هادر ناگواری و داشتند عادی زندگی ،مردم همچون پیامبران و لذا باشند درگیر

 از شدن اذیت دشمن، به شدن گرفتار قبیل از مسائلی. چشیدندمی را مشکالت مزه و بودند

 بیش و کم که مشکالتی سایر و استهزا یتیمی، فقر، مرض، مخالف، همسر نا اهل، فرزند سوی

: کنیممی نقل زمینه این در آیه چند اینک و .است بوده نیز آنان برای هست دیگر افراد برای

 قهراً که) فرزند و زن سایرین همچون نیز انبیا برای ما( 38/رعد)« وَذُرِّيةً أَزْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا»

 میان در اسالم پیامبر که هنگامی: خوانیممی تاریخ در. دادیم قرار( دارد دنبال به را مشکالتی

. باشد نداشته پائین و باال که دادمی تشکیل دایره شکل به را جلسه نشست،می خود اصحاب

 وارد غریب فرد یک وقتی که بود جوری معاشرت و لباس پوشیدن و برخاست و نشست در

 حکومت طرح است این. پیامبرند آنان از یک کدام دهد تشخیص توانستنمی شدمی مسجد

 نیز آنان جانشینان و آنان مکتب اول طراز شاگردان که انبیا تنها نه. رهبر زندگی درباره اسالمی

 شرط کاروان مسئول با و رفتمی حج به ناشناس کاروان با سجاد )ع( امام. بودند گونههمین

 .بگیرد عهده به خدا رضای برای را حجاج کارهای از قسمتی افتخار با و داوطلبانه کهکرد می

 

 

 امامت :گفتار چهارم
 در. است« ائمه» آن جمع و پیشوا معنای به« امام»است.  دین اصول نیز از دیگر امامت

 .باطل یا باشد حق انسان، یا باشد کتاب خواه گویند؛می امام شودمی پیروی او از آنچه به حقیقت
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 روایات و آیات در امامت -1

 مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيهَا يا» :فرمایدمی و داده قرار مخاطب را پیامبر حجه الوداع، در خداوند -1

 الْقَوْمَ يهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يعْصِمُكَ وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيكَ أُنْزِلَ

 اگر و برسان مردم به است شده نازل تو بر پروردگات طرف از آنچه! پیامبر ای «الْكَافِرِينَ

 تو خداوند که بدان و( است سرانجامبی تو رسالت وای )نداده انجام را خدا رسالت نکنی، چنین

 اینکه به توجه با .کندنمی هدایت را کافران خداوند وکند می حفظ احتمالی خطرات از را

 به مربوط مسائل و شده نازل پیامبر شریف عمر اواخر در که استای سوره آخرین مائده سوره

 جهاد، نماز، دستورات همچنین و شده گفته مردم به بعثت ابتدای همان از معاد، و توحید

 با و است هجری دهم سال اکنون و شده صادر هجرت اولهای سال در زکات و خمس روزه،

 همان باید وگرنه کند سفارش چنین این خداوند که نبود ترسویی انسان پیامبر، اینکه به توجه

 توجه با و دارد مندعالقه هزارها ده که آخرهای سال نه بترسد بود تنها که بعثت اول هایسال

 این زمان و محل و( مکه سوزان گرمای در کاروانیان تمام کردنجمع) ابالغ نحوه اینکه به

 پیامبر که را پیامی شودمی معلوم مسائل، این همه به توجه با است، فرد به منحصر نیز دستور

 کارشکنی و آن پیامدهای پیامبر )ص( از که است مهم بسیار موضوعی درباره برساند باید

 از زیادی بسیار عده چنانکه .باشدمی خدا رسول جانشینی مسئله آن و دارد هراس منافقان

 اندگفته و کرده نقل را ماجرا این نیز هستند مسلمانان همه قبول مورد که خدا رسول اصحاب

 .است پیامبر جانشینی مسئله و خم غدیر ماجرای درباره آیه که

 شده معرفی والیت و امامت اسالم، اساسی و زیربنایی امور از یکی متعدد روایات در -2

 17 حدیث الوسائل،مستدرک کتاب در و 39 حدیث الشیعه،وسائل کتاب در چنانکه .است

 از را رهبری و والیت و است استوار موضوع چند بر اسالم اساس و بنا: فرمایدمی که آمده

: خمسه اشياء علي االسالم بني» :فرمایدمی باقر )ع( امام :جمله از .داندمی هاآنترین اساسی

 والیت و روزه حج، زکات، نماز، بر اسالم بنای «الواليه و الصوم و الحج الزكاه و الصاله و علي

 ترامور مهم این از یک کدام: پرسدمی بود، امام بزرگوار شاگردان از که زراره .است استوار

 النّها :فرمایدمی توضیح چنین سپس و است ترمهم همه از والیت: فرمایدمی امام است؟

 و رهبری نقش والی و است مسائل سایر کلید والیت، زیرا عليهنّ الدليل هو الوالي و مفتاحهنّ

 .دارد موارد دیگر به را مردم هدایت
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 بعضی در چنانکه است، معصوم امام از اطاعت ،«والیت» از مراد که نیست شکی البته

 زکات و حج و روزه و نماز از یک هر .است آمده امام از اطاعت ،«والیت» کلمه جای به روایات

 حال هر در رهبری و مسئله والیت اما است، تغییر قابل بدنی و مالی امکانات نبود خاطر به

ها مدت امام، نصب و معرفی برای)ص(  اکرم پیامبر گذشته همه از .است تغییر بدون و ثابت

 واحد مکان در مردم همه که همین و کرد صبر مردم اجتماع و تمرکز برای خم غدیر بیابان در

  .نکرد چنین زیربناها دیگر بیان برای آنکه حال و فرمود بیان را معصوم رهبری مسئله ،شدند جمع

می که است پیامبر از معروفی حدیث آورد امامت اهمیت برای توانمی که سومی دلیل -3

 زمان امام به نسبت و بمیرد که هر «ميته جاهليه مات زمانه امام يعرف لم و مات مَن» :فرماید

 در آری .است مرده جاهلیت مرگ به و اسالم ظهور از قبل گویا باشد، نداشته شناختی خود

 به اجمالی نگاهی با .است شده داده اصالت پیروی و رهبری ،هدف ،انگیزه مسئله به اسالم

 اصل و دین فروع نه است دین اصول جزو اسالم در رهبری که دریافت توانمی فوق، دالیل

 .است برخوردارای ویژه جایگاه از امامت

 باشد معصوم امام جامعه، حاکم که شودمی نمادین زمانی است، دین اصل اولین که توحید

 که ماندمی پابرجا زمانی شریعت و نبوت. شوندمی سبز طاغوت و شرک توحید، جای به وگرنه

 آمیخته شخصیهای سلیقه و بدعت ،تحریف ،خرافات با وگرنه کند حفظ را آن معصوم رهبری

 از جز آن، ملکوتی مسائل با ییآشنا و معاد به توجه و شناخت .افتدمی اعتبار از وحی و شده

 جهت روزه و حج به ،دهدمی جان نماز به که است امامت .نیست ممکن معصوم امام طریق

 برق کارخانه همانند امامکند. می احیا را الهی فرائض ودهد می مشروعیت جهاد به ،دهدمی

 جامعه نظام در آن نقش و امامت و رهبری مسئله آری دهد.می روشنایی و نورها المپ همه به

 .نیست ییگفتگو و تردید گونههیچ جای قانون استقرار و حفظ و اسالمی

 

 امام به نیاز -2

 گرفتن قرار خدا مسیر در و کمال و رشد انسان آفرینش از هدف که کرد قبول توانمی آیا

 عاشق انسان که کرد قبول توانمی نباشد؟ آیا کار در راهنمایی و هادی میان این در ولی باشد

 نه باشد؟ مگر نداشته وجود الگویی چنین خارج در ولی باشد انسانی واالی مقام به رسیدن

 آن که دارد وجود بیرونی و خارجی واقعیت یک ،درونی احساس و نیاز هر برای که است این

 رفع برای داریم، آب به نیاز وکنیم می تشنگی احساس درون در ما اگر. کند اشباع را احساس

 رسیدن و کمال به عالقه که کنیم قبول چگونه حال .دارد وجود بدن از خارج در آبی نیاز آن
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 وجود ذهن از خارج در باشد نیاز این گویپاسخ که چیزی اما باشد، انسان در سعادت قله به

 راهنما به نیاز ،زندگی محسوس و سادههای راه در انسان که کنیم قبول باشد؟ چگونه نداشته

 علم و ترپیچیده که واقعی رشد به رسیدن و معنویت و سعادتهای راه پیمودن در اما دارد،

 نه مگر .باشد نداشته راهنما به نیاز است، بیشتر شیطانیهای وسوسه و ترکم زمینه آن در انسان

 راای ملکه خود برای عسل، زنبور همچون دارند جمعیدسته زندگی که حیواناتی که آنست

 نقش که دارید سراغ را موفقیتی کدامها جنگ و هاسیاست تاریخ در .اندپذیرفته غریزی طوربه

 و عقل کدام و ومرجهرج یعنی امام بدون جامعه باشد؟ شده گرفته نادیده آن در فرمانده و رهبر

 «فاجرٍ او كان برٍّ امير من للناس البد» :فرماید)ع( می علی حضرت پذیرد؟می را آن وجدان

 نیست؟ کافی قرآن آیا

 است؟ امام به نیازی چه دیگر آسمانی، و کتاب قرآن وجود با :سؤال

 نیز جهان امروز نظام در. دارد نیاز مجری و مفسر به قانون و است قانون کتاب قرآن، :پاسخ

 نیاز اجرا ضمانت و مجری به قانون زیرا دارد، وجود قضائیه و مجریه قوه مقننّه، کنار قوه در

 عالوه .رسدمی انجام به امامان توسط پیامبر از پس و او دست به پیامبر زمان در نیاز این .دارد

 نشده ذکر قرآن در طواف هایشوط تعداد یا نماز رکعات تعداد مثالً چیز همه جزئیات آنکه بر

 امامان و خود زمان در پیامبر و ندارد وجود قرآن در مقطعی و جزیی مطالب از بسیاری و است

 .کنندمی بیان مردم برای را هاآن خود، زمان در کدام هر

 آتَاكُمُ وَمَا» .بگیرید او از را خود دستورات و بروید پیامبر سراغ به: فرمایدمی قرآن خود

 نهی را چه آن و بگیرید ،کندمی بیان پیامبر را آنچه« فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ

 از پیروی زیرا. است واجب نبوی سنّت از پیروی که است آن دلیل آیه این .کنید رها ،کندمی

 پذیرش نیز والیت و امامت« اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يطِعِ مَنْ». خداست از پیروی پیامبر، سنت

 .است پیامبر سنت

 

 امام برخی از صفات -3

 یادآوری به نیاز البتهکنیم. می بیان را صفاتی کوتاه و گذرا صورت به امام، صفات با آشنایی برای

 کنیم.می اشاره صفات آن از برخی به اینک. است پیامبر صفات همان امام صفات که نیست
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 عصمت -

 گناهان برخی در ما. نباشد هم گناه فکر در بلکه نکند گناه تنهانه انسان آنکه یعنی عصمت

 به عریان نظیر ایم؛نکرده هم را آن فکر و ایمنشده آن مرتکب تاکنون زیرا داریم، عصمت حالت

 خاطر به گناهان بسیاری در ما که گونههمان .دیگران کشتن یا و خودکشی رفتن، بازار و کوچه

 به هم امام نیستیم، آن انجام فکر به هرگز ،داریم آن بدعاقبتی و پستی و زشتی به که آگاهی و علم

 لزوم .رودنمی آن گرد هرگز و دارد حالتی چنین ،گناهان همه ناپسندی به یقین و علم خاطر

 و خطا دچار خود منش و رفتار در معموالً ما که است آن جهت به نیز نسیان و خطا از امام عصمت

 و بازشناسیم را حقیقت و کرده مراجعه او به تا داریم معصوم امام یک به نیاز پس شویم،می اشتباه

 .باشد خطاکار نباید او بنابراین. کند حفظ را ما او

 صدرسعه -

 جامعه هدایت و رشد و اداره با حوصلگیکم و زودرنجی زیرا باشد، داشته صدرسعه باید امام

 ریاست الزمه بزرگ، روح« آله الرياسه سعه الصدر»: فرماید)ع( می علی حضرت. نیست سازگار

 خدا از حضرت آن برگزید، مردم هدایت برای را( ع) موسی حضرت خداوند که هنگامی .است

 لی اشرح رب: »بود داشتن ظرفیت و صدرسعه هاآن اولین که نمود درخواست چیز چند

 تمام برابر در بتوانم تا فرما مرحمت من به بلند روحی و گشاده ایسینه خدایا «صدری

 مسلمانان که مکه فتح روز در داشت که صدری شرح با اسالم پیامبر. باشم بردبار حوادث

 رحمت روز امروز،: فرمود بگیرند، را آنان هایشکنجه و آزار انتقام مشرکان از خواستندمی

 و فحش همه آن شنیدن و شامی مردهای جسارت با برخورد در)ع(  حسن امام .انتقام نه است

 اگر چیست؟ تو ناراحتی علّت: فرمود او به ناراحتیترین کم بدون و روییگشاده با ناسزا،

 و شد شرمنده شامی مرد که نمود مهربانی و لطف او به قدریبه و کنم نیازتبی نیازمندی،

 از هر یک سیره و تاریخ در .دهد قرار مردم رهبر را کسی چه که داندمی بهتر خدا: گفت

 و خوردمی چشم به مخالفان و معاندان با برخورد در بزرگواران آن صدرسعه معصوم، امامان

 .اندنموده اعتراف آن به دشمنان خود حتی

 عدالت -

 به اینجا در. باشد آن بارز نمونه باید امام و است نهفتهها انسان همه فطرت در خواهیعدالت

 کنیم.می اشاره نمونه چند
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 سوگند، خدا به: داد هشدار چنین خود فرماندهان از یکی بهای نامه طی)ع( علی  امام -1

می سخت تو بر آنچنانای کرده خیانت زیاد یا کم المال،بیت در تو که کنم پیدا اطالع اگر

 .بدهی دست از را خود اجتماعی اعتبار و شود خم کمرت بریزد، موهایت که گیرم

 سهم مقدار همان کشور، نقاط دورترین برای باید کهدهد می دستور چنین اشتر مالک به -2

 «لالدني الذي مثل منهم لالقصي فان». است حکومت مرکز به هاآنترین نزدیک برای که باشد

 و نشوند دیگری مزاحم او جز شهادتم از بعد: فرمود (ملجمابن) خود قاتل قصاص درباره -3

 من به ضربت یک او که گونههمان فرمود حتی« قاتلي االّ بي يقتلنّ ال» .نکشند را دیگری کس

 .نکنید تجاوز عدالت مرز از که کنید دقت و بزنید او به ضربت یک هم شما زده

 با)ع(  امام زد، بیشتر شالق سه او چون شد، انجام قنبر دست به که حدی ماجرای در -4

 .زد پس قنبر به را شالق سه همان عدالت رعایت

 جامعه در و شده گرفته او از ظلم به غیرمسلمان زن یک زینت که دادند اطالع امام به -5

 اگر: فرمودند که شدند ناراحت قدری به حضرت آن است، شده سلب او امنیت اسالمی

 .دارد جا بمیرد حادثه اینغصه  از مسلمان

 هوس و هوی از دوری -

 من بر من هایهوس که است دور چه« هواي يغلبني ان هيهات»: فرماید)ع( می علی حضرت

کند می نقل)ع(  علی حضرت از صادق امام .کند دور و عدالت حق مسیر از مرا و شود غالب

 و مادی مسائل« الدنيا امر من بشيء يلهو ال» اینکه جمله از است، چیز چند امامت شرایط که

 .نکند مشغول و سرگرم را او دنیوی

 شجاعت -

 روحم در و نترسانیده مرا جنگی تاکنون« بالحرب اُهدد ما و» :فرماید)ع( می علی حضرت

 مردمترین شجاع باید امام: کهکند می نقل)ع(  علی حضرت از صادق امام .است نگذاشته اثر

 او برای شهادت و مرگ مسئله باید بلکه. باشد ترسو نباید امام: خوانیممی دیگر حدیث در .باشد

ای عالقه چنانآن مرگ به! سوگند خدا به: فرماید)ع( می علی حضرتهمچنین  .باشد شده حل

 .ندارد مادر پستان به طفل که دارم

 نیک سابقه و فضلیت -

 واله امرِ معاويه ساسه الرّعيه و يا كنتم متي» :نویسدمی معاویه بهای نامه در)ع(  علی حضرت

 کار؟چه مردم زمامداری و سیاست به را شما! معاویهای « باسق شَرفَ ال و سابق قدَم االُمه بغير
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کوچک نباید امام آری .داری بلندی فضیلت و شرف نه و هستی خوبی سابقه دارای نه که تو

 .باشد داشته سوئی ۀسابق ترین

 سادگی و زهد -

 كانت ما واهللّ»: فرمایدمی)ع(  علی حضرت .دنیاست به عالقگیبی و زهد امام، صفات از یکی

 لباس درباره و .ندارم خالفت به رغبتی و میل من! سوگند خدا به« الخالفه رغبه في لي

 خدا به «راقعها من استحَييت حتي هذه مدرعتي رقعَّت لقد واهللّ» :فرمایدمی خود داروصله

 او به که کشممی خجالت آن زننده وصله از دیگر که امزده وصله را لباس این قدر آن! سوگند

بِضعَفَه  انفسهم يقدروا ان ائمه العدل علي فَرَض اهلل ان» :فرمایدمی دیگر جای در .کنم مراجعه

 همگام تا بگیرند ساده را خود زندگی عادل، و حق بر امامان که کرده واجب خدا همانا «الناس

 .باشند فقرا برای دلگرمی و تسکین وسیلهبدین و بوده جامعه محرومان با

 مداریحق و گراییحق -

 تردیدی و شک تاکنون شد معرفی من به حق که هنگامی از: فرماید)ع( می علی حضرت

 گمراه خود نه تاکنون: فرمایدمی و «اُريتهُ مذ الحق في شَككت ما». است نشده پیدا من برای

 «بي ضُلَّ ال و ضللت ال و» .است شده گمراه من واسطه به کسی نه و امشده

 حق راه در قاطعیت -

 هستم قومی از من «لومه الئم اللّه في تأخذهم ال قوم لَمِن وانّي»: فرماید)ع( می علی حضرت

 .گذاردنمی اثر هاآن در کنندگان مالمتهای مالمت هرگز که

 مردم با مدارا -

 کردن نظرصرف مدارا .هرگز مداهنه ولی کند مدارا آنان با باید مردم تربیت برای آسمانی رهبر یک

 برخی از کردن نظرصرف مداهنه اما است، مردم دنیای یا دین اصالح برای خود مقام و دنیا از

 صدرسعه از مدارا .دنیاست و مقام به رسیدن و خود موقعیت حفظ برای مکتب، و دین دستورات

 .شیطنت از مداهنه و است عقل از کردن مدارا سودجویی، و ضعف از مداهنه ولی خیزد،برمی

 ضعفی نقطه عللی به که افرادی تا باشد گذشت و صدرسعه ،تغافل ،عفو ،مدارا اهل باید امام

 از پس خود را خطاکار برادران که یوسف همچون او و نشوند مأیوس او پیروی از اند،داشته

 پوشش زیر را مردم بتواند نیز امام« اليوم عليكم التثريب»: فرمود و نکرد توبیخ پشیمانی

 شدم مبعوث من «بمداراه الناس بعثت»: فرمود)ص(  پیامبر .کند جذب اسالم به خود محبت

« باقامه الفرائض امرني كما بمداراه الناس امرني اهللّ انّ»: فرمود همچنین .کنم مدارا مردم با که
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 نمازهای و واجبات نموده امر که گونههمان کنم، مدارا مردم با که کرده امر من به خداوند

 .دهم انجام را واجب

 مردم مشکالت به رسیدگی -

 و هاگزارش به و داشتند دقیقی نظارت خود کارگزاران رفتار و اعمال بر)ع(  علی حضرت

. دادندمی قرار بازجویی مورد و احضار را شکایت مورد شخص و داده اثرترتیب مردمی شکایات

: فرمودندمی خود نمایندگان به بارها و داشته نظر زیر دقت به را آنان مالی حساب همچنین

 .بده نشان من به را آن و بیاور من نزد را خود مالی عملکرد و حساب« حسابك الي فارفع»

 

 امام تعیین -4

 نیست شکی ولی است، انتخابات امروز جوامع در مسئول مقام و رهبر تعیین شیوه بهترین

 لیاقت، عقلی، و علمی دلیل و برهان هیچ .نیست حق راه جاهمه اما است، حل راه انتخابات که

 اکثریت رأی عمل، مقام در گرچه کند،نمی تأیید را شده انتخاب شخص حقانیت و صالحیت

 در تنها اکثریت، رأی به توجه این آنکه بر عالوه .است حل راه بهترین و گیردقرار می نظر مورد

 پیامبران باید وگرنه ندارد ارزشی هیچ اکثریت رأی اعتقادی، مسائل در و است اجتماعی مسائل

 در چنانکه. شدندمی بودند مشرک یا کافر که اکثریت رأی تابع و برداشته خود دعوت از دست

 الظَّنَّ إِلَّا يتَّبِعُونَ إِنْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يضِلُّوكَ الْأَرْضِ فِي مَنْ أَكْثَرَ تُطِعْ وَإِنْ» :خوانیممی انعام سوره

 از را تو کنی اطاعت هستند زمین روی که کسانی اکثر از اگر! پیامبرای « يخْرُصُونَ إِلَّا هُمْ وَإِنْ

 .کنندمی پیروی حدس و گمان از تنها هاآن زیرا کنند،می گمراه خدا راه

 انتخاب و رأی است، اعتقادی امری که امامت، اساسی و حساس بسیار مسئله در بنابراین

 برای را زمینه امام، با مردم بیعت البته. است خداوند عهده به آن تعیین و ندارد نقشی مردم

 از مردم اعراض با و شودمی امام مردم رأی با امام آنکه نه کند،می فراهم امام حاکمیت اعمال

 امکانِ اما بود، امام نیز نشینیخانه سال 25 مدت در)ع(  علی حضرت .شودمی ساقط امامت

 .نداشت حاکمیت اعمال

 در مردم اشتباه زود یا دیر ولی اندشده انتخاب اکثریت رأی با افرادی انتخابات، در بارها

 احتمال که داشتندبرمی گام سیاست و تظاهر و ریا با چنان افرادی. است شده روشن انتخاب

 در ولی کنیم، فدا نیز را خود جان بودیم حاضر دادن رأی بر عالوه و دادیمنمی آنان در خالف

 و شد نمایان آنان واقعی چهره است، اسرار و حقایق شدن روشن ساززمینه که مختلف حوادث

 کوبیدنها نمونه این بیان از غرض البته .کرد پیدا تغییر روحیاتشان ،مقام و مال مقابل در
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 در حل راه بهترین انتخابات بگوییم که است این هدف بلکه نیست، مردم رأی و انتخابات

 اینکه برای .باشد تواندنمی قطعی صد در صد و علمی و الهی راه یک اما است، اجتماعی مسائل

 :فرمودند امام ،کنیممی بیان)ع(  سجاد امام از را جالبی حدیث شود روشن بهتر فوق مطالب

 ال فَرويداً حركاته في تَخاضَع و مَنطقه في تَماوَتَ و هَديه و سَمتُه حسن قد الرجل رأيتم اذا»

 خود از و است خوب وی روش و راه و است برخوردخوش مردی که دیدید هرگاه «يغرّنّكم

 قضاوت در پس ،کندمی نفسیشکسته خیلی خود حرکات در ودهد می نشان عبادت و زهد

 .نخورید را او ظاهر فریب و نکنید عجله او به نسبت

 همسر و جان و مال از گذشت قبیل از حوادثی با را)ع(  ابراهیم حضرت خداوند آنکه از بعد

 و امامت مقام به را او خداوند درآمد، پیروز الهی امتحانات تمام عهده از او و نمود آزمایش...و

 برای را تو من «إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ ِنِّيا » :بود چنین ابالغ و فرمان متن. فرمود نصب رهبری

 .دادم قرار امام مردم،

. باشد خدا طرف از تنها باید امام نصب که شودمی استفاده «كلُاعِجَ انّي» جمله از ابالغ این در

 :جمله از نیست هاآن به واقف کسی خدا جز که باشد هاییویژگی و شرایط دارای باید امام زیرا

 .بداند را هستی و انسان بر حاکم قوانین تمام باید امام

 .باشد آگاه کندمی انتخاب که راهی حتمی نتیجه از باید امام

 .نباشد او محرک بیرونی و درونی عوامل و نگیرد نظر در را خود منافع خود رهبری در باید امام

 که پیداست ناگفته و باشد برخوردار اعلی حد در انسانی برجسته صفات ترینعالی از باید امام

 .خبرندبی افراد در شرایط این وجود از نیز مردم و شودنمی یافت معمولی افراد در شرایط این

 غدیر ماجرای

در  پیامبر امسال که گردید اعالم مدینه در پیامبر، عمر اواخر یعنی هجری دهم سال در

 از باشکوهی کاروان .کند حرکت پیامبر همراه است، مایل کس هر. کنندمی شرکت حج مراسم

 حج، اعمال آوردن به جای از پس. گردید حج مناسک انجام و خدا خانه زیارت عازم مسلمانان

 محل، آن نام. رفتندمی خود راه به کدام هر حجاج که رسید چهارراهی به کاروان برگشت، در

 :داشت ویژگی سه منطقه این .بود خم غدیر

 .بود ضروری بسیار گرم هوای آن در هاآن احشام و انبوه جمعیت آن برای که بود آبی برکه -1

 .بود گلوگاه دیگر عبارت به و چهارراه -2

 توی که هافوتبالیست مانند. باشد مشاهده قابل همه برای مراسم تا ،بود گود زمین -3

 .بینندمی خوبی به را همه باال آن از هاتماشاچی و اندگودی
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 در .ببینند را هاآن خوبیبه همه تا گرفتند قرار گودی در نیز السالم( )علیهما علی و پیامبر

 أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيهَا يا» :کرد بیان را زیر آیه و آمده فرود الهی وحی فرشته هنگام، این

 الْقَوْمَ يهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يعْصِمُكَ وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيكَ

 اگر و کن ابالغ است شده نازل تو به پروردگارت طرف از که را آنچه! ما رسول ای «الْكَافِرِينَ

 همانا. کندمی محافظت مردم از را تو خداوند و اینرسانده سرانجام به را رسالتت نکنی، چنین

 .کندنمی هدایت( موفّقی راه هیچ به) را کافران خداوند

 «اليك انزل ما» در «ما» کلمه توجهقابل کند؟ نکته ابالغ باید را چیز چه پیامبر راستیبه

 است؟ دین اصول از آیا اما است، دین جزء کند، ابالغ باید پیامبر که را آنچه قطع طوربه. است

 پیامبر مبارک عمر سال آخرین اکنون زیرا نیست، توحید معاد؟ قطعاً یا نبوّت یا است توحید

 ال» که است نخواسته هاآن از آیا است؟ نکرده دعوت توحید به را مردم تاکنون پیامبر آیا است،

! است؟ نگفته مردم برای را معاد کنون تا آیا پیامبرم؟ من که کند تبلیغ باید یا! بگویند؟ «اللّه اال اله

 آیا .است معاد به مربوط شده، نازل مکه در و بعثت اوائل در که هاییسوره از بسیاری که حالی در

 که کسانی یعنی بخوانند، نماز که بخواهد مردم از باید پیامبر آیا است؟ دین فروع ابالغ منظور

 سال در همه جهاد و خمس زکات، روزه، وجوب الصلوه بودند؟ دستورتارک بودند، آمده حج به

 اصول که باشد موضوعی باید پیام چیست؟ این مأموریت این پس. گردید نازل هجری دوم

 نرسانی، را پیام این اگر: فرمایدمی خداوند آنکه بر عالوه. است آن به بند ،دین فروع و دین

 آیه ادامهدر  زیرا ترسد،می پیام این ابالغ از پیامبر گویا. اینکرده ابالغ را رسالتت اصالً

 پیامبر که است امری چه این راستیهب کند،می محافظت مردم از را تو خداوند: گویدمی

 ترسدمی خود جانِ بر نترسیده، هاجنگ در که پیامبری آیا ترسد؟می چیز چه از و ترسدمی

 علی )ع( از اسالم دشمنان و منافقان که هاییعقده و هاکینه از یا نترس؟ گویدمی خداوند که

 «حُنينيه و ريهًيبَخَ و هًبَدريَّ أحقاداً: »خوانیممی ندبه دعای در چنانکه ؟ترسدمی دارند سینه در

 

 پیامبر نزد بیتاهل جایگاه -5

 ثقلین حدیث -

: فرمایدمی اندکرده نقل را آن نیز سنت اهل علمای از بسیاری که معروفی حدیث در پیامبر

 يَرِدَا حَتَّى يَفْتَرِقَا لَنْ و تَضِلُّوا لَنْ بِهِمَا تَمَسَّكْتُمْ إِنْ مَا عِتْرَتِي وَ اللَّهِ كِتَابَ الثِّقْلَيْنِ فِيكُمُ تَارِكٌ إِنِّي»
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. عترتم و خدا کتاب گذارم،می یادگار به شما میان در گرانبها چیز دو من 1«الْحَوْضَ عَلَيَّ

 تا شوندنمی جدا هم از دو اینشوید. هرگز گمراه نمی دمادامی که به آن دو تمسک کنی

 بعضی که است تأسف بسی جای .برگردند من به بهشت در کوثر حوض کنار در که هنگامی

 و «عترتي و اللّه كتاب: »فرمود پیامبر که شدهنقل حدیث یکصد حدود که حالی در مغرضانه

 رها را احادیث آن همه ایعده ،«سنّتي و اللّه كتاب: »فرمود پیامبر که آمده حدیث یک در فقط

 .کنندمی استناد حدیث یک این به تنها و کرده

 فروگذار مطلبی ترینکوچک از خدا رسول حج سفر آخرین ماجرای بیان در که گونههمان

 اما اند،کرده نقل و نوشته را مکه به خدا رسول سفر ماجرای قدم به قدم اصطالح به و اندنکرده

 آن نقل در زیرا! نیست خبری اصالً مدینه، به رفتن و حج سفر آن از خدا رسول برگشت از

 در !نیستایشان  برگشت از نقلی هیچ مغرضانه لذا ند،کردمی نقل را خم غدیر ماجرای بایستی

 :نیست لطف از خالی آن بررسی که دارد وجود ایارزنده نکات ثقلین حدیث

 گمراه و منحرف هرگز باشید، عترت و قرآن پیرو که زمانی تا: فرمایدمی حدیث این در پیامبر -1

 خدا از نماز، در مرتبه ده حداقل روزانه مسلمانی هر «تَضِلُّوا لَنْ بِهِمَا تَمَسَّكْتُمْ إِنْ مَا». شویدنمی

 راست راه به بخواهند مسلمانان اگر. کند دور گمراهان و شدگانغضب راه از را او که خواهدمی

 .باشند متمسک پیامبر یادگار دو این به پیوسته باید نباشند، گمراهان جزو و یابند دست

 ال و رطبٍ ال» است، علوم جامع قرآن اگر که شودمی استفاده بیت اهل و قرآن همگونی از -2

 اعلم و حقایق و مطالب همه به عارف خدا خواست با نیز بیت اهل پس «مبين كتاب في االّ يابسٍ

 .هستند مردم

 .است واجب نیز بیت اهل به تمسک است، واجب قرآن به تمسک که گونههمان -3

 و اللّهحبل نیز بیت اهل «جَمِيعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا» است، اللّهحبل قرآن که گونههمان -4

 .هستند وحدت عامل

 کنار در دو این «الْحَوْضَ عَلَيَّ يَرِدَا حَتَّى يَفْتَرِقَا لَنْ. »نیستند شدنی جدا هم از دو این -5

 اگر و است گمراه کند، قناعت خدا کتاب به فقط کسی اگر. اندهدایت و نجات وسیله یکدیگر،

 دو همانند دو این. است گمراه باز کند، رها را قرآن و بداند بیت اهل به مندعالقه را خود کسی

 .گیردنمی صورت پروازی نباشند باهم اگر که پروازند بال

                                                           
 آمده است.« ابدا تَضِلُّوا لَنْ» ،372، ص 11ائل، جلد سالودر کتاب مستدرکاز جمله  .1
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 يأتيه ال» است، گناهی و خطا اشتباه، گونه هر از دور به و خدا کالم قرآن که گونههمان -6

 این گاه هیچ: فرمود پیامبر زیرا. هستند معصوم نیز امامان «خلفه من ال و يديه بين من الباطل

 فاصله و شده جدا قرآن از قطعاً شود گناه مرتکب ایلحظه امام اگر. شوندنمی جدا هم از دو

 .است گرفته

 بیت اهل والیت تبدیل است، حرام و نیست صحیح قرآن تبدیل و تغییر که گونههمان -7

 .است حرام نیز دیگران والیت به

 

 )ع( مهدی امام -6

 از پس دوازدهم امام ولی اندشده شهید و آمده دنیا به امام یازده تاریخی، شواهد اساس بر

 بداند مصلحت و بخواهد خدا که زمان هر تا اندگشته غایب دیدگان از خداوند خواست به تولد

 در که است مهدی )ع( حضرت ما، زمانِ امام لذا. نمایند داد و عدل از پر را دنیا و کنند ظهور

 .پردازیممی حضرت آن ظهور و غیبت دوران درباره مختصری بحث به اینجا

 نقل به اینجا در ما. دارد اشاره آخرالزمان در)ع(  زمان امام قیام به متعددی آیات قرآن در

 او «لّهكُ الدِّين ليعَ هُرَظهِيُلِ الحقّ ينِدِ و بالهُدي هولَسُرَ لَأرسَ الّذي وهُ» .کنیممی اکتفا آیه چند

 عالم ادیان همه بر تا فرستاد مردم هدایت برای حق دین با را پیامبرش که است خداوندی

 اسالم دین که دهدمی بشارت شده، تکرار قرآن در بار سه که آیه این .دهد برتری و تسلط

 وجود -1: است الزم شرط سه اسالم، شدن شمولجهان برای .گرفت خواهد فرا را دنیا سراسر

 .جهانی آمادگی -3. جهانی قانون یک وجود -2. جهانی رهبر یک

 کتابی است، قرآن نیز جهانی قانون است،( عج) مهدی حضرت وآن دارد وجود جهانی رهبر

 هنوز جهانی، آمادگی اما و .است نگرفته صورت آن در تحریفی هیچ و است هدایتگر که

 زمان امام .ساخت فراهم آن برای را الزم هایزمینه و کرد تالش باید لذا شود،نمی مشاهده

 و معارف به مردم. باشد داشته وجود مردم میان در جهت هر از آمادگی که کندمی ظهور وقتی

 و یار زمان )عج( امام .باشند داشته را زمان امام حکومت آمادگی و آگاه اسالم و قرآن هایاندیشه

 نفر پنجاه تعداد که آمده نفر سیزده و سیصد امام یاران تعداد روایات در منتهی دارد، بسیار یاور

 .هستند امام سپاه افسران و فرماندهان اینان البته. هستند خانم هاآن از

 غرب و شرق متخصّصین و دانشمندان کند،می ظهور زمان امام که هنگامی داریم، حدیث در

 هنگام که گونههمان گذارند،می ایشان اختیار در را خود تخصّص و کنندمی بیعت ایشان با
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 سره( خمینی )قدس امام با کشورمان غیرنظامی و نظامی متخصّصان اسالمی انقالب پیروزی

 .دادند قرار مقدسشان اهداف و ایشان اختیار در را خویش توانایی و تخصّص و کرده بیعت

 ظهور ساززمینه اسالمی، انقالب -

 و است پذیرامکان مهدی )ع( حضرت جهانی انقالب که داد نشان ایران اسالمی انقالب

      :پذیردمی صورت مهم امر سه تحقق برای حضرت آن انقالب زیرا نیست، مشکل چندان

 .دین احیای -3. مستضعفان نجات -2. هاطاغوت شکستن -1

. بکوبد هم در را نفاق و شرک هایپایه و بشکند را هاطاغوت تا کندمی ظهور زمان امام

 نجات و خداوند هایوعده تحقق برای)ع(  زمان امام «النفاق و أبنيه الشرك هادِمُ أين»

 وَ الْأَرْضِ فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ نُرِيدُ وَ. »است آنان رساندنحکومت به و مستضعفان

 و بگستراند جهان سراسر در را اسالم دین تا آیدمی زمان امام «الْوَارِثِينَ نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمْ

 «لّهكُ الدّين ليعَ هُرَظهِيُلِ. »آورد در اززاهت به جهان سراسر در را اسالم و توحید افتخار پر پرچم

 حاکم قرآن و گرفتند دست به را حکومت مستضعفان و شد شکسته طاغوت ایران در که حال

 خروار نمونه مشت که چرا داد، انجام را یکارهای چنین توانمی هم جهان در این بر بنا گردید،

 دست به را فرماندهی و امور زمام زمان )ع( امام همچون رهبری که هنگامی ویژه به است،

 .شود رهبر تواندمی عادل امامی نیز عالَم در شود، رهبر توانست عادل، عالمی ایران در اگر. بگیرد

 

 امامت خط تداوم فقیه والیت -7

 آن خداوند. است امام رهبری پذیرش برای مردم آمادگی عدم دوازدهم، امام غیبت علّت

 جایی به مردم فرهنگ و رشد که زمانی تا است، فرموده ذخیره مناسب زمان برای را حضرت

 .نمایند گیریبهره آن از و درک را امامت نور بتوانند که برسد

 را ما بلکه اند،نکرده رها خود حال به را ما)ع(  مهدی حضرت غیبت زمان در دیگر سوی از

 سفارش هستند، حضرت آن عام ابنو که باتقوا و عادل شناساناسالم و فقها از پیروی به

 از که خدا حکم فرمانبه گوش مشکالت و حوادث در که است الزم ما بر بنابراین .اندکرده

 .باشیم شود،می ابالغ ما به عادل الشرایطجامع فقیه طریق

 مسائل درباره قوانینی اسالم .انبیاست خط وماتد و امامت نقش همان فقیه والیت نقش

 اختیار نه و شود تعطیل احکام آندهد می اجازه نه که دارد قضائی و نظامی ،جزائی ،اقتصادی

 فقهای دست به تنها را آن اجرای بلکه سپارد،می احکام به جاهل افراد دست به را آن اجرای
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 از اطاعت و کنند حکم خدا قانون طبق حوادث تمام در تا سپرده اتقو با شناساناسالم و عادل

 .است دانسته واجب ،گرامی رسول و معصوم امام از اطاعت همچون را فقها آن

 آیا شود؟ حفظ نباید اسالمی کشور و جامعه آیا ندارند؟ نظام و حکومت به نیاز مسلمانان آیا

 از نباید مظلوم حقّ آیا شود؟ اجرا نباید اسالمی کشور در قوانین آیا نیست؟ الزم مرزها حفظ

 تالش آیا برسد؟ دنیا همه به نباید اسالم صدای آیا برسد؟ مجازات به ظالم و شود گرفته ظالم

 ها؟سرزمین و هازمان همه برای یا بود بزرگواران آن خود زمان برای تنها امامان و انبیا

 و حقوق حفظ و دارد قانون و جامعه ،حکومت ،نظام به نیاز اسالم و است مثبت جواب اگر

 تشکیالت یک بدون زیرا. باشد اسالمی حکومت نیز غیبت زمان در باید است، مطرح مرزها

 و بزرگ بس تشکیالتی دارای اسالم مخالفان تمام که ما زمان در خصوصبه دقیق و شدهحساب

 اگر و کنیم دفاع خود آبروی و مال و جان و مرز ،مکتب ،قانون از توانیمنمی هرگز هستند، دقیق

 .است محال حاکم بدون حکومت زیرا. است الزم هم حاکم است، الزم حکومت

 حاکم ببینیم باید حاکم، هم و دارد حکومت به نیاز هم خود قوانین اجرای برای اسالم که اکنون

 یا باشد داشته عدالت آیا نه؟ یا بداند عمیقاً را خدا حکم است الزم آیا. باشد داشته باید شرایطی چه

 شناساسالم حاکمِ به و است مثبت پاسخ اگر نه؟ یا باشد حوادث و مسائل به آگاه و آشنا آیا نه؟

 .نامیممی فقیه والیت را آن ما که است همان این است، نیاز سیاستمدار و اباتقو

 :بپذیرند را زیر هاینظریه از یکی باید ندارند قبول را فقیه والیت که کسانی

 مهم مسائل در و است اخالقیات و فردی عبادات سرییک و روزه و نماز تنها اسالم -1

 .ندارد دخالتی اقتصادی و سیاسی قضائی، حقوقی، اجتماعی،

 اجتماعی مهم قوانین جای دیگر آن از بعد و است بوده اللّهرسول زمان برای تنها اسالم -2

 .هاستکتاب البالی در تنها

 قرار آن مجریان برای شرایطی لیو باشدمی اجتماعی و حکومتی قوانین دارای اسالم -3

 .بگیرد دست به را امور زمام تواندمی باشد فاسق و جاهل چهگر هر کس و نداده

رضا  امام ندارد؟ حکومت و حاکم به نیاز)ع(  مهدی حضرت غیبت زمان در اسالمی جامعه آیا

 به تا است، رهبر وجود به وابسته جامعه قوام و نیست رهبر بدون امّتی و ملّت هیچ :فرمایدمی )ع(

 را مردم هم و برخیزند نبرد به خدا دشمنان با هم و شود تقسیم و جمع المالبیت هم او فرمان

 و پاشدمی هم از باشد، نداشته رهبری چنین جامعه اگر. کند حفظ تشتّت و تفرقه از و داده تشکل

 و رهبری مسئله که شودمی مشاهده .کندمی تغییر الهی احکام و اللّهرسول دستورات و خدا قوانین

 که پیداست ناگفته و شده مطرح زندگی مسئله ترینمهم عنوان به رضا )ع( امام بیان در حکومت
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 چیزی جامعه افراد تشکل و مخالفان با نبرد و آن عادالنه تقسیم و محرومان نفع به مالیات گرفتن

 خود حال به را جامعه ،غیبت زمان در و باشد معصوم امامان حضور زمان به مربوط تنها که نیست

 .نباشد الزم فوق مسائل برای حاکمی و حکومت و رها

 هاآن از ایگوشه به که گذارده عادل فقیه دوش به را حکومت بار اسالم نیز روایات اساس بر

 الّلهم: »فرمود چنانکه است، کرده معرفی خود خلیفه را فقها (ص) خدا رسول :کنیممی اشاره

 شد سؤال حضرت آن از. ده قرار رحمت و لطف مورد مرا جانشینان! خداوندا «خلفائي ارحم

 «الفقهاء: »فرمود هستند؟ کسانی چه شما جانشینان

 .هستند انبیا وارثان علما، «ورثه االنبياء العلماء: »فرمود)ص(  پیامبر

 و ستمگران غارتگری برابر در که است گرفته پیمان علما از خداوند: فرمود)ع(  علی حضرت

 نیاز ظالم محکومیت و مظلومان از حمایت که نیست شکی. نمانند خاموش محرومان گرسنگی

 .دارد تشکیالت و قدرت به

 .هستند مردم حاکمان علما، «الناس علي حكام العلماء: »فرمایدمی)ع(  علی حضرت

 تقوا با و خداشناس علمای دست به باید احکام و امور مجرای: فرمایدمی)ع(  حسین امام

 .نمایندمی حفظ را امانت و کنندنمی خیانت خدا حالل و حرام در که کسانی باشد،

 فقها دژهای اسالم هستند. «االسالم حصون الفقهاء: »فرمود)ع(  کاظم امام

 سؤال شودمی مراجعه طاغوتی نظام به هاآن حل برای که هایینزاع درباره)ع(  صادق امام از

 طریق از را خود حقّ شخصی اگر حتی. است ممنوع هاآن به مراجعه: فرمودند)ع(  امام شد،

 طاغوتی دستگاه به مراجعه که این خاطر به شاید. )است حرام آورد، دست به طاغوتی دستگاه

 است آن شما وظیفه ،موارد قبیل این در بلکه.( است آن تقویت و نظام آن پذیرفتن منزله به

 باشند داشته ما روایات و علوم به نسبت عمیق شناخت که بخواهید افرادی از را حل راه که

 و داد حکمی او اگر که بدانید و کنممی تعیین شما برای داور و قاضی عنوان به را هاآن من که

 گویا کند، رد را فقها که هر و ایدگرفته کوچک را خدا حکم واقع در نکردید، قبول را آن شما

  .است بزرگ خدای به شرک منزله به و خدا ردّ ما رد و کرده رد را ما
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 معاد :گفتار پنجم
 معاد جایگاه -1

 یا و نپرسد که کیست زیرا دارد، توجهیقابل جایگاه انسانی هر فطرت و عقل در معاد،

 رسد؟می کجا به ما تالش و عمر پایان شود؟می چه جهان و انسان آینده که بداند نخواهد

 این به پاسخ در .است مطرح همه برای هاسؤال این آری چیست؟ زندگی از هدف و نتیجه

 :داریم جواب دوها سؤال

 و انسان و جهان آینده کرد، خواهیم بیان آینده در که استداللی با الهی ادیان تمام -الف

: گویدمی قرآن دانند،می بخشروح و امیدوارکننده و روشن بسیار را او تالش و کارها نتیجه

 .باشدمی پروردگارت سوی به پایان و نهایت همانا «المنتَهي ربك الي أنّ و»

 این و دانندمی نیستی و فانی تاریک، بست،بن را انسان و جهان آینده مادی، هایمکتب -ب

 هم علمی دلیل گونههیچ هاییمکتب چنین این بر عالوه است، آوریأس و خطرناک بسیار دید

 .ندارند خود عقیده برای

 وَ الدَّهْرُ إِلَّا يهْلِكُنَا مَا وَ وَنَحْيا نَمُوتُ الدُّنْيا حَياتُنَا إِلَّا هِي مَا قَالُوا وَ»: فرمایدمی بارهدر این قرآن

 جز زندگی: گفتند ندارند قیامت به ایمان که کسانی «يظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِكَ لَهُمْ مَا

 نابود را ما روزگار هم و بعد داریم حیاتی و مرگ آن در هم ما که نیست دنیا روز چند همین

 خیالی و وهم سرییک تنها بلکه نیست، دلیل و علم رویها گفته و انکار این ولی کند.می

 .دارند هاآن که است باطل

 فطریهای زمینه وها ریشه -1-1

 ابدیت احساس خود جان عمق در ناخودآگاه ولی پذیرند،نمی را معاد ،زبان به افرادی گرچه

 با که است آن دلیل که دهندمی نشان هاییعالمت خود از و بیگاه گاه و دارند انسان برای

 و نابود را او واقعی شخصیت و انسانیت نیستند حاضر جسم، شدن پوسیده و مرگ وجود

 کنیم:می بیان اینجا در را هاعالمت این از هایینمونه ما. بدانند شده نیست

 .گذارندمی احترام خود نیاکان قبر به معاد منکران تمام -1

 .گذارند... میوها دانشگاه و مدارس و مؤسسات وها خیابان روی بر را مردههای شخصیت نام -2

 .شود برده نیکی به نامشان ،مرگ از بعد که دارند میل هاآن همه -3

 .گذارندمی خود فرزندان روی را خود نیاکان نام -4

 .نشود فاسد تا کنندمی مومیایی را خود مردگان گاهی -5
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 و دارد؟ توجیهی چه اعمال قبیل این دانند،می انسان نابودی را مرگ، معاد منکران اگر

 احترام یعنی مرده احترام خودشان گفته به پس دانند،می هیچ و نیستی را مردن آنان چون

 گل دسته و سازندمی مقبره شده،هیچ و نیست برای چرا و نیستی نام یعنی مرده نام و هیچ

 کهدهد می نشان همه هااین آری نمایند؟می نامگذاری مردگان نام به و گذارندمی قبر روی

 شخصیت و انسانیت روح، بقای به( ضعیف بسیار گرچه) ایمانی نوع یک دل در هم معاد مخالفان

 .رودنمی بین از مرگ با که دارند انسانی

 هاریشه صحیح هدایت -2-1

 :داد پاسخ آن به توانمی گونه دو است، انسان نهاد در که احساسی هر

 .موهوم و کاذب موقّت، پاسخ -1

 .صادق و دائمی مستدل، پاسخ -2

 کرد هدایت زاللهای چشمه به را او توانمی هم ،کندمی تشنگی احساس که شخصی مثالً

 درون از که طفلی یا و نمود، معرفی دروغین نماهاییآب و سراب به را او توانمی هم و

 توانمی هم و رساند مادر پرشیر پستان به را او توانمی هم ،کندمی گرسنگی احساس

 دو را صادقانههای احساس تمام آری، .داد قرار او ناده در پستان جای به را خشک پستانک

 .موقّت و کاذب پاسخی یا و دائمی و واقعی پاسخی داد؛ پاسخ توانمی گونه

 خدا بندگی بهها بت بندگی از را مردم تا آمد)ص(  محمد حضرت: فرماید)ع( می علی حضرت

 انسان در عشق و ستایش اساس و اصل بنابراین. کند هدایت خالق اطاعت به خلق اطاعت از و

 .آوردمی در سر خرافات و موهومات از نشود، هدایت حق به درونی میل این اگر که دارد وجود

 پیامبران توسط خداوند پاسخ -3-1

 احساس این و دارند بقا به میل و جاودانگی احساس خود درون در هاانسان همه که گفتیم

 :گویندمی چه زمینه این در پیامبران ببینیم حال. شود داده پاسخ مستدل و صادقانه باید

 «عَبَثا مقناكُلَخَ انّما مأفَحَسِبتُ» است؛ نشده آفریده بیهوده انسان -1

 بندگی و هاراه تمام میان از حق راه انتخاب آن و است کار در بزرگ بس هدفی انسان آفرینش در -2

 «لِيعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا» ؛است هاتسلیم وها بندگی انواع تمام میان از خدا تسلیم و

 همه و داده قرار او برای را طبیعی امکانات تمام شود، موفق هدفش در انسان آنکه برای -3

 «االرض يفِ امَ مكُلَ سَخَّر» ایم؛نموده مسخّرش را چیز

 زیر باشد، که مقداری هر و شرایط هر در تو بد و نیک کار که دادیم هشدار و بشارت او به -4

 «يرَهُ شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يعْمَلْ مَنْ يرَهُ وَ خَيرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يعْمَلْ فَمَنْ» گیرد؛می قرار حساب مورد و نظر
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 «رَهينَه كسَبت بِما نَفسٍ كلّ» است؛ خویش عمل گرو در انسان -5

 بازپرسی ،هاکردنی فکر و هاگفتنی ها،شنیدنی از و انسان دل و چشم گوش، از حتی -6

 « مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّ الْفُؤَادَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ » شود؛می

 «حسِنينالمُ أجرَ ضيعُاليُ اللّهَ اِنّ» کند؛نمی ضایع را نیکوکاران پاداش خداوند -7

 دهند.می فطری هایزمینه آن به انبیا که است پاسخی ها،دیدگاه این

 

 معاد دالیل -2

 الهی عدل -

 آیا کهکند می سؤالها وجدان وها عقل از که خوردمی چشم به فراوانی آیات قرآن در

 وَ آمَنُوا الَّذِينَ نَجْعَلُ أَمْ»داشت؟  نخواهند تفاوتی هیچ و هستند مساوی هم با و بدان خوبان

 که کسانی و مؤمنین آیا« كَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِينَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِينَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا

 و فجار همچون را متقّین آیا و ایمداده قرار مفسدین مانند اندداده انجام شایسته عمل

 دهیم؟می قرار یکسان جنایتکاران

 همچون را مسلمانان ما آیا« جرِمينالمُكَ سلمينَالمُ أفَنجَعلُ»: خوانیممی دیگر جای در

 فاسق و مؤمن آیا «اليستَوون فاسقاً انَكَ مَنكَ ؤمناًمُ انَكَ أفمَن»دهیم؟ می قرار مجرمان

 چون و باشد حسابرسی و معاد باید است عادل خداوند چون .نیست چنین هرگز اند؟یکسان

 .زندمی ضرر خداوند عدالت به نباشد قیامت و اگر باشد معاد باید است محدود دنیا

 گروهی و موافقای عده: هستند دسته دو انبیا و خدا هایفرمان برابر در مردم آنکه توضیح

 شما از بعضی «مؤمن منكم و كافرٌ فَمنكم»: فرمایدمی حقیقت این بیان در نیز قرآن. مخالف

 و نیست اعمال واقعی جزای یا دنیا در دیگر سوی از .شدید کافر هم گروهی و ایدآورده ایمان

 دیر و نیست متعادل اندازه به باشد اگر که خورد،می چشم به جزئی هاییگوشمالی ندرتبه یا

 کار در قیامت مثل دیگر جای در جزایی و حساب اگر و روندمی دنیا از بدان و خوبان ،زود یا

 است عادل خداوند چون آری شود؟می چه خدا عدالت پس شوند، نابود همه مردن با و نباشد

 .باشد پاداش و جزا دیگر سرای در باید پس نیست، کافی جزای هم دنیا در و
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 خدا حکمت -

 .است الهی حکمت خالف و بیهوده و لغو جهان و انسان آفرینش اصل نباشد قیامتی اگر

 بر و توجه خاصی با را ایشدهحساب تعداد به هم آن لذیذ، غذاهای انواع شخصی: کنید فرض

 وها خوردنی انواع و نماید تهیه دارد شعزیز مهمانان به نسبت که لطفی و مهر اساس

 افراد و کند آماده پذیرایی برای مسئولینی با زیبا سقفی زیر و مناسب فضای در راها نوشیدنی

 این همه از بعد لیکن دهد، قرار مهمانان این بر حفاظت و نظارت و تدبیر عنوان به را بسیاری

 این سر بر و شوند فضا این واردها موش وها گربه ها،گرگ همچون وحشی مهمانانی تشریفات،

 را سفره خانهصاحب آنگاه و بریزند همهب را سفره هم و خودشان هم و افتند هم جان به سفره

 باشد؟ داشته تواندمی تحلیلی چه مهمانی این راستی نماید، جمع

 زیرا است، تربیهوده چینیسفره و پذیرایی نوع این از مراتب به خدا کار نباشد معاد اگر آری،

 و نو ایسفره است، گسترده انسان روی پیش هستی جهان اندازه بهای سفره نیز خداوند

  «االَرض وَ مواتِالسَ ديعُبَ» اوست؛ خود آن اختراع کننده که ابتکاری

 «خَلقه شَيء كلّ أحسنَ ألّذي» زیبا؛ و نیکو بسای سفره

 «بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ شَيءٍ كُلُّ وَ» دقیق؛ گیریاندازه با و شدهحسابای سفره

 بر را رحمت و لطف او« الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلَى كَتَبَ» خداوند؛ رحمت و لطف اساس برای سفره

 .است نموده حتمی خود

 «الْكَوَاكِبِ بِزِينَةٍ الدُّنْيا السَّمَاءَ زَينَّا إِنَّا» زیبا؛ ستارگانی و سقف زیرای سفره

 چنان که بود پزشکی خدا )ص( رسول: فرمود)ع(  علی حضرت. دلسوز پزشکی با همراهای سفره

 را هاآن وکرد می پیدا را بیماران و گشتمی خودش که داشت مردم به نسبت دلسوزی و عالقه

 برایها ویژگی همه آن باای سفره چنین حکیم خدای که کرد قبول توانمی آیا. فرمودمی مداوا

 و آزاد و رفاه در و ظالم گروهی آن،های برنامه مراعات بدون مردم ولی باشد، گسترانیده بشر نسل

 برچیده سفره بساط و مرده همه روزی چند از پس و باشند مظلوم و فقیر و بند در دیگری گروه

 رود؟می انتظار حکیمی چنان از کار این آیا نماید؟ پیدا خاتمه چیزهمه و شود

 باطل و پوچ را آفرینش این هرگز هستی، منزّه و پاک عیبی و هبیهود کار هرگونه از تو! خدایا

 جهان این حکیم خداوند که کرد باور توانمی آیا «سُبْحَانَكَ بَاطِلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا». نیافریدی

 انفجار و قارعه زلزله، با آخرت، باعظمت عالم به آن تبدیل بدون و جهت بدون چندی از پس را

 نماید؟ خراب را همه
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 معاد انکارهای انگیزه -3

 مسئولیت از گریز -

 برای خواهدمی انسان«  الْقِيامَةِ يوْمُ أَيانَ أَمَامَهُ يسْأَلُ لِيفْجُرَ الْإِنْسَانُ يرِيدُ بَلْ »: فرمایدمی قرآن

 و شده قیامت منکر لذا کند، موجه را آن و کرده باز را خویش مقابلهای راه عیاشی و فساد

 از خواهدمی انسان گاهی .دهد انجام خواهدمی کاری هر بتواند تا نیست، قیامتی: گویدمی

 را کار این: گویدمی او به تقوا روح و اخالقی وجدان کند، استفاده بیابان در زمینی یا درخت

 برای را راه و بگذارد کالهی خود وجدان سر اینکه برای او. نیست راضی صاحبش که نکن

 خواهدمی وقتی مثالً یا .ندارند مالک که درختان و زمین این: گویدمی .کند باز خود استفاده

 تا ندارد، غیبت اساساً که است ناروایی شخص قدری به فالنی: گویدمی کند غیبت را کسی

می نامحرم به نگاه توجیه برای گاهی .کند او نثار خواهدمی دلش هرچه بتواند وسیلهبدین

 یا و دهد انجام منکر از نهی و معروف به امر ترسدمی که گاهی .برادریم و خواهر همه: گوید

 با باید: گویدمی ندارد، کافی قاطعیت که گاهی .کرد باید تقیه: گویدمی شود، درگیر طاغوت با

 را آن ناخودآگاه هم او خود گاهی که دارد توجیه قدرت چنان انسان آری، .نمود مدارا مردم

 .نهیممی نام مسئولیت از گریز عنوان به دارد، ریشه روانی که راها انگیزه این ماکند. می باور

 خدا علم و قدرت به ایمان عدم -

 برای علمی برهان و دلیل هیچ معاد منکران و مخالفان که خوانیممی قرآن متعدد آیات در

 بیان اینجا در را آنهای نمونه ما که دانندمی بعید را شدنزنده تنها بلکه ندارند، قیامت انکار

 دلیل گونههیچ هستند معاد منکر که کسانی« يظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِكَ لَهُمْ وَمَا» کنیم:می

 کفّار« يبْعَثُوا لَنْ أَنْ كَفَرُوا الَّذِينَ زَعَمَ» .زنندمی هاییحرف گمان و خیال با تنها ندارند، علمی

 .شوندنمی زنده دیگر مرگ از بعد که کنندمی گمان

 بدن ذرات و شدیم پوسیده و مرده ما گاه هر آیا« جديد خَلقٍ لفَي ءانّا االرض في ضَللنا اذا»

می مخالفانهای گفته به توجه با !شویم؟می آفریده دوباره شد، گم و پراکنده زمین در ما

 هاآن به روشنیهای جواب قرآن لیکن است، قیامت دانستن بعید هاآن بهانه تنها که بینیم

 الرَّبيع رأيتُم اذا»: فرمود )ص(خدا  رسول کهکنیم می اضافه را حدیثی هم اینجا در .دهدمی

 بعد شدن زنده و قیامت یاد به زیاد کنیدمی مشاهده را بهار فصل گاه هر« النّشور ذكر فَاكثروا

 شدن زنده کهکند می دنبال را مسئله این مکرر هم قرآن آیات .باشید خودتان مرگ از

  .درختان و زمین شدن زنده مثل است چیزی مردگان
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 برای قرآن لذا ندارد، خداوند قدرت به ایمان انسان که است همان معاد انکار دلیل آری،

 ساخت را تو که قدرتی همان: فرمایدمی وکند می نقل را الهی قدرت از هایینمونه مخالفان

 از پیوستن همبه و متالشی که پیداست ناگفته و بسازد نو از دوباره و کرده متالشی تواندمی

 (.نیست مشکل کاری، هیچ خدا برای چه گر) .است ترآسان آفریدن اصل

 قیامت زمان به نداشتن آگاهی -

 که خوانیممی قرآن است؟ در وقت چه قیامت زمان که است این معاد مخالفان دیگر بهانه

 خود سر مسخره و تعجب با کردن قبول جای به (ص) خدا رسول از هاییجواب شنیدن از پس

 وقوع زمان آنکه از غافل است؟ وقت چه قیامت« هو متي يقولون و»: گفتندمی و داده تکان را

 کسی اگر آیا. نیست انکار دلیل هرگز تاریخ ندانستن ولی داند،نمی کسی خدا جز را قیامت

 کند؟ انکار را مردن اصل باید نداند را خود مردن ساعت

 مردگان کردنزنده -

 خداوند اگر« بآبائنا ائتُوا قاِلوا»: گفتندمی (ص) پیامبر به که است این معاد منکرانهای بهانه از

 كنتم ان بآبائنا فَاتوا»: گفتندمی یا و! کن زنده را ما پدران اآلن همین تو پسکند می زنده را مردگان

 بنای اگر انسان !نمایید زنده را ما پدران پس هست، قیامتی که گوییدمی راست شما اگر« صادقين

 معاد کردن قبول برای درختان پائیز و بهار و خود بیداری و خواب همین باشد نداشته لجاجت

 جوان را ما خود: گویدمی شود، زنده هم پدرش فرض بر باشد داشته لجاجت بنای اگر و است کافی

 .آوردنمی ایمان هم آخر وکند می را آفرینش دستگاه ریختنهمبه تقاضای باالخره و کن

 نیستی و خدا قدرت پایان مرگ، -

 اراده بر مرگ عوامل پیروزی و خدا قدرت شدن تمام یعنی مردن،: گویندمی معاد منکران

می قرآن. است خداوند قدرت و اراده تحت و الهی مقدرات از نیز مردن که حالی در خدا،

 مقدر شما میان در را مرگ خودمان ما« بمَسبوقين نَحنُ ما و الموت بَينكم قدَّرنا نَحن»: فرماید

 مردن،: گویندمی آنان. گیردنمی سبقت و نشده پیروز ما بر هستی در عاملی هیچ و نمودیم

می قرآن در چنانکه. خواهدنمی آفریدن که نیستی آنکه از غافل! شدن فانی و نیستی یعنی

 مرگ بنابراین .آفرید را حیات و زندگی هم و مردن هم خداوند« الحياه و الموت خَلَق»: خوانیم

 مرتبه 14 مردن، از قرآن اینکه جالب .است دیگر منزل به منزلی از انتقال بلکه نیست، نیستی

 نابود شما مردن، با یعنی برد،می نام است گرفتن تحویل معنای به که« تَوفي» واژه با

 خودمان مأموران تحویل اًموقت و گرفته پس کاست و کم بدون را خود داده ما بلکه شویدنمی
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ای خانه از بلکه شوید،می نابود مرگ با که نبرید گمان: فرمودند نیز خدا )ص( رسول .دهیممی

 .نماییدمی کوچ دیگر خانه به

 

 قیامت در شاهدان -4

 حضور الهی، عدل دادگاه در و قیامت صحنه در که شودمی استفاده روایات و آیات از

 به توجه با مبحث این در هستند؟ کسانی چه شاهدان این اما است، حتمی و قطعی شاهدان

 .کنیممی هاآن به ایاشاره قرآن آیات

 خداوند: شاهد اولین -

 برای. است گواه چیز همه بر خداوند همانا «شَهيدٍ ءٍشَي ّكلِ عَلي اللّهَ اِنَّ: »خوانیممی در قرآن

 خداوند گواهی و علم و حضور و احاطه بر داللت همگی که شده وارد نیز دیگری اوصاف خداوند

ّ بِكلِ اللّهُ كانَ و» آیه یا شماست، مراقب خداوند همانا «رَقيباً عَلَيكم كانَ اللّهَ اِنَّ» آیه نظیر دارند،

 .است الهی علم بیانگر که آیاتی تمام یا و دارد حضور و احاطه چیز هر بر خداوند «مُحِيطاً ءٍشَي

 انبیا: شاهد دومین -

 عَلي بِك وَجِئنا: »فرمایدمی قرآن .هستند بزرگوار پیامبران قیامت، در دیگر گواهان از یکی

 .کنیممی حاضر هستی، مردم گواه و شاهد که حالی در قیامت در را تو ما «شَهِيداً هوالءِ

 السالم()علیهممعصوم  امامان: شاهد سومین -

 الرَّسُولُ يكُونَ وَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ كَذَلِكَ وَ: »خوانیممی قرآن در

 مردم بر شاهد تا دادیم قرار میانه و معتدل امّت یک را شما ما گونهبدین و «شَهِيدًا عَلَيكُمْ

 .باشد شاهد شما بر هم خدا رسول و باشید

 فرشتگان: شاهد چهارمین -

 پیشگاه در انسانی هر قیامت روز «شَهيدٌ وَ سائِقٌ مَعَها نَفْسٍ كلُّ جاءَت وَ: »خوانیممی قرآن در

 سوق محشر به را او که است ایفرشته هم او کنار در که حالی در شود،می حاضر الهی عدل

 در که فرشتگانی .اوست شده انجام کارهای شاهد که است ایفرشته همچنین و دهدمی

 ما همراه دنیا در که باشند مأمورانی از گروه همان است ممکن اند،انسان اعمال بر گواه قیامت

 .باشند فرشتگان سایر است ممکن و نمودندمی ضبط را ما اعمال و بوده
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 پنجمین شاهد: زمین -

 روایات .کندمی بازگو را خبرهایش قیامت در زمین «اَخبارَها تُحَدِّثُ يومَئِذٍ: »فرمایدمی قرآن

 :جمله از باشد،می شاهدان از یکی نیز زمین قیامت، روز در که است آن بیانگر نیز متعدّد

 و آوردندمی جاهب نماز رکعت دو شدند،می وارد که ایمنطقه هر به خدا )ص( رسول

 نمازهای: فرمود)ع( صادق  امام و .دهدمی شهادت ما نماز بر مکان این قیامت روز: فرمودندمی

 .داد خواهند شهادت اعمالتان بر قیامت در نیز هامکان زیرا بخوانید، مختلف هایمکان در را خود

 ششمین شاهد: وجدان -

 آمده بسیاری آیات قرآن در. است انسان بیدارشده و وجدان عقل روز، آن در شاهدان از یکی

 از و جان عمق از اقراری کند،می اقرار خود انحراف و گناه به صراحت کمال با انسان بارها که

 روز آن در اینکه جالب .باشد گدازتر و پرسوز شاهدی هر اقرار از شاید که اقراری وجود، تمام

 كفي كتابَك اِقْرَء: »فرمایدمی خطاب انسان به و دهدمی قرار قاضی را وجدان نیز خداوند

 تو علیه اینکه برای تو و روان روح امروز بخوان، را خود عمل نامه «حَسِيباً عَلَيك اليومَ بِنَفسِك

 تمام نباشد، هم حسابگری و دادگاه هیچ قیامت روز در بر فرض آری، .است کافی دهند، گواهی

 هیچ اگر کهچنان است، کافی پاداش و کیفر برای این و دهندمی گواهی خودمان بر ما وجود

 پیدا اعتیاد اثر در که او هایسرفه از یک هر و سینه تنگی همان نگوید، سخنی معتادان با کس

 واگذار من خود به مرا حساب هرگاه! خدایا: خوانیممی مناجات در .دارند هاسخن او علیه بر شده،

 !دانمنمی دیگری چیز تو دوزخ آتش و غضب و قهر جز را خویش جزای کنی،

 بدن اعضای: شاهد هفتمین -

: فرمایدمی قرآن. هستند( زبان و پوست ،پا ،دست) بدن اعضای قیامت، در شاهدها از یکی

 پاهای و دست و زبان که روزی «يعمَلُونَ كانُوا بِما وَاَرجُلُهُم واَيدِيهِم اَلسِنَتُهُم عَلَيهِم تَشهَدُ يومَ»

 سخن پاها و دست تنها و خورده مهر دهان بر گاهی و .دهندمی گواهی آنان بر مردم

 روزی «يكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَيدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَفْوَاهِهِمْ عَلَى نَخْتِمُ الْيوْمَ» گویند،می

 دهندمی گواهی پاهایشان و زندمی حرف ما با آنان دست تنها و زنیممی مهر آنان هایلب بر که

 .کردند کارها چه و رفتند کجاها به دنیا در که

 روز «يعْمَلُونَ كَانُوا بِمَا وَجُلُودُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ سَمْعُهُمْ عَلَيهِمْ شَهِدَ: »خوانیممی دیگر آیه در

 .دهندمی گواهی اند،کرده عمل دنیا در آنچه به هایشانپوست و هاچشم و گوش قیامت،
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 مقدمه

 و خارج شده حیوانیت مرز از تواندمی صحیح پرورش اساس بر اسالم، تربیتی نظام در انسان

 بدان عروج. گذارد سر بر را انسانی کرامت پرافتخار تاج و برساند انسانیت واالی مقام به را خود

 کانون در انوار، تجلی و دل لوح از اغیار غبار زدودن پرتو در که است کمالی در نهفته، پرارج مقام

 .نیست دیگری چیز اهلل اخالق به یافتن تخلق جز حقیقت در این و ؛آیدمی حاصل ،سر پرفروغِ

 .االخالق مکارم التمم بعثت انی: فرمایدمی رسالت این تبیین در( ص) مکرم نبی که است این

 دیگران آموزش از قبل باید، دهد قرار مردم پیشوای را خویش که کسآن: فرمایدمی( ع)علی 

 و باشد داشته آموزادب رفتاری زبان، به دیگران تربیت از قبل و باشد خویشتن دهندهآموزش

 و دهندهآموزش که است کسآن سزاوارتر از تجلیل به آموزد ادب را خویشتن که کسی

 ،بشر هدایت برای برنامه ترینکامل کنندهارائه به عنوان اسالم .باشد دیگران کنندۀتربیت

 ییدنیا !مردم ای :فرمایدمی( ع) امیرالمؤمنین که آنجا تا است نموده تأکید اصل این بر همواره

  .ندارد خیری نیست تدبیر آن در که

 تقسیم گونهبدین مسلمان یک روزانۀ اوقات روزانه، ریزیبرنامه تأکید ضمن اسالمی روایات در

 است: شده

 المر هساع» است روایت در اینکه کما معاش، تأمین و کار برای روز از قسمتی اختصاص -1

 «المعاش

 «اهلل لمناجات هساع» خوانیممی اینکه کما عبادت برای روز از قسمتی اختصاص -2

 «االخوان هلمعاشر هساع و» خوانیممی اینکه کما معاشرت برای روز از قسمتی اختصاص -3

 تخلون هساع و» خوانیممی اینکه کما تفریح و استراحت برای روز از قسمتی اختصاص -4

 «محرم غير في للذاتكم فيها
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تفکیک قابل ذکر خواهد بهنیز ، الزامات اخالقی هرکدام اشاره شده بندیتقسیمبا توجه به 

 بدان پرداخته خواهد شد.بود که در این فصل 

 
 

 کار( و )کسب امر معاش :گفتار اول
 خود به را او اوقات از قسمتی انسان، معاش تأمین برای عملی عنوانه ب کار و کسب

 شود.پرداخته می موضوع تبیین بهادامه  دربا توجه به اهمیت آن  دهد؛می اختصاص

 

 اسالم در کار و کسب ارزش و اهمیت -1

 جنگند آماده گروه دو بینیمی که آنگاه! هشام ای :فرمایدمی زمینه این در( ع) صادق امام

 اکرم پیامبر همچنین .برمدار دست روز آن در حالل روزی کسب جهت کوشش و تالش از

 «است واجب زن و مرد هر بر حالل روزی کسب: »فرمایدمی( ص)

 . است داده آمرزش ۀوعد ،کشندمی زحمت خانواده معاش تأمین راه در که ییهاانسان به خداوند

 اجر در ،کشدمی زحمت خانواده معاش کسب برای که کسی: است آمده بسیاری روایات در

 برای که کسی: فرمایدمی( ع) کاظم موسی امام .است شده قلمداد اهلل سبیل فی مجاهد همانند

 مانند سازد، تأمین را اشخانواده و خود مخارج وسیله بدان تا کند، تالش حالل روزی کسب

 .نمایدمی جهاد خدا راه در که است کسی

 تأمین برای و است تنگدست مردی که آنگاه: فرمودند که است نقل( ع) صادق امام از

 در که ایست رزمنده مانند نماید، اجتناب حرام طلب از و کند کار اشخانواده و خود خوراک

 زندگی در ،حالل روزی کسب برای فعالیت و کاربنابراین همچنین  .کندمی جهاد خدا راه

صحنه هاآن همه زندگی در که طوریبه ،است داشته ایویژه جایگاه( ع) ائمه و معصومین

 زمینه این در( ع) کاظم امام. خوردمی چشم به معاش تأمین برای تالش و فعالیت از ییها

 کار خود هایدست با که بودند کسانی بزرگوارم پدران و مؤمنان، امیر و خدا پیامبر :فرمایدمی

 .است صالحین و رسوالن پیامبر، سیره از کارگری و کار و کردند؛می

 داشت تن بر خشنی لباس و دست به بیل کهحالی در دیدم را( ع) صادق امام: گویدمی ناقل

 آن خدمت شد؛می سرازیر حضرت آن کمر از عرق همچنان و بود مشغول مزرعه در کار به و

: فرمود حضرت کنم؛ کار برایتان تا بدهید من به را بیل شما فدای جانم: کردم عرض حضرت

 .ببیند سختی و آزار روزی، تحصیل در خورشید گرمای زیر مرد دارم دوست من
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 و کار دهد،می نشان که است شده ذکر اشتغاالتی پیامبران برای عباس،ابن از روایتی در

 ،(ع) آدم حضرت شغل روایت، این در است، بوده مهمی قسم هاآن زندگی در فعالیت

 سلیمان، حضرت شغل بازرگانی؛ هود، حضرت شغل خیاطی؛ ادریس، حضرت شغل کشاورزی؛

 .است شده معرفی...و حصیربافی؛

 

 کار و کسب دیفوا -2

 بعضی به روایات از استفاده با که دارد نیز دیگری دیفوا ،معاش تأمین بر عالوه کار و کسب

 .شودمی اشاره هاآن از

 روحی آرامش -

 .گیرد آرام باشد مطمئن نیازش بودن تأمین به اگر انسان: فرمایدمی( ص) پیامبر قول از( ع) علی

 خیالش یابد، کاهش زحمتش ندارد عاری ،کار از که کسی: فرمایدمی( ع) صادق امام و

 .گردند متنعم اشخانواده و گردد آسوده

 خداوند آمرزش -

 کسب از ناشی خستگی با را شب کس هر: فرمایندمی( ص) پیامبر از نقل به( ع) صادق امام

 .شود آمرزیده او گناهان بخوابد حالل روزی و کار و

 دیگران از نیازشدنبی و خدا محبت -

 و کندمی نیازبی دیگران از را شما که ویدرب تجارت سوی به: فرمایدمی( ع) علی امام

 .دارد دوست را درستکار کاسب خداوند

 دین حفظ -

 .کندمی کمک اتداری دین در راو ت که زیرا نکش؛ دست حالل کسب از: فرمایدمی( ع) صادق امام

 دوزخ آتش از نجات -

 از (ص) اکرم رسول آنکه از پس: گوید مالک بن انس خوانیم،می( ص) اکرم رسول سیره در

 و داد دست ایشان با و شتافت حضرت آن استقبال به انصاری سعد بازگشت، تبوک جنگ

 تدست که رسیده تو دست به آسیبی و صدمه چه: فرمود او به( ص) اکرم پیامبر نمود؛ مصافحه

 درآمدی و کنممی کار بیل و طناب با خدا رسول ای: کرد عرض سعد است؟ شده خشن و زبر

 پیامبر .است شده خشن دستم رو این از نمایم؛می کسب امخانواده و خود زندگی معاش برای

 کند.نمی پیدا تماس آن با دوزخ آتش که است دستی این: فرمود و بوسید را سعد دست اکرم
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 مستمندان یاری و امداد امر در توانایی -

 راه در خویش دسترنج با و کار، و کسب با تواندمی انسان که است این کار دیفوا از یکی

: فرمود( ع) صادق امام .نماید کمک فقرا و ایتام به خود دسترنج از و بکوشد اجتماع آبادانی

 برده هزار خود دسترنج از حاصل درآمد با و نمودمی ءاحیا را زمین و زدمی بیل( ع) علی امام

 .نمودمی آزاد را

 محروم اجتماعی هایمساعدت در شرکت توفیق از ندارد، ایسرمایه ندارد، کاری که انسانی

 دیفوا ترینمهم .است آمده روایات برخی در که دارد نیز دیگری دیفوا این، بر عالوه کار،. است

 سرقت، و دزدی از جلوگیری تکدی، از جلوگیری: از اندعبارت اجتماع محدوده در کار

 ...و طالق از جلوگیری اجتماعی، مفاسد از جلوگیری

 

 کار مکان و زمان -3

 :جمله از. اندشده معرفی کار، انجام جهت تر،مناسب هاییزمان روایات در

 زود صبح -

 چون بروید، هانیازمندی تأمین و روزی جستجوی به صبحگاه: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر

 . است موفقیت و برکت موجب صبحگاه

 .دهدمی افزایش را روزی رفتن، روزی پی در صبحگاه: فرمایدمی( ع) علی امام و

 شوید، روانه حالل روزی و کار و کسب پی در صبح، اول همان: فرمایدمی( ع) صادق امام

 .رساند یاری و دهد روزی را شما خداوند که

 جمعه جز به هفته روزهای -

 قرآن در .است شده نهی کسب و کار جمعه، نماز وقت خصوصاً جمعه روز روایات، در

 به الحالفی بخوانند، جمعه نماز برای را شما هرگاه اید،آورده ایمان که کسانی ای: خوانیممی

 بهتر شما برای تجارتی هر از جمعه نماز این که کنید، رها را تجارت و کسب و بشتابید خدا ذکر

 از کرده، اجیر جمعه نماز وقت در را کارگری کس هر: فرمایدمی( ع) صادق امام: بدانید اگر است؛

 و کارگر نداشت، باز نماز در شرکت از را او اگر و است، کرده گناه دارد، باز نماز در شرکت

 .اندشریک نماز ثواب در دو هر کارفرما،

 از دینی، مسائل تحصیل برای را خود بایستمی مسلمان جمعه روز روایات، از برخی بر بنا

 بر فاُ: فرمایندمی( ص) اکرم پیامبر از روایتی در( ع) صادق امام .نماید فارغ کسب و کار

 .نکند خالی دین در تفقه برای را خویش جمعه روز که مسلمانی
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 شب و معاش تحصیل برای را روز خداوند، چه اگر: گفت بایستمی زمان، از بحث خاتمه در

 الزم انسان برای شب در کار موارد، برخی در ولی است، فرموده تعیین استراحت برای را

 گاهی: فرمایدمی( ع) صادق امام. ندارد منافاتی اسالمی شئونات با مسئله این که آیدمی

 روز طول در که علت این به مثالً باشند؛ داشته نیاز شب، در کار و کسب به مردم است ممکن

 توانندنمی و است فرساطاقت روز گرمای اینکه یا دهند؛ انجام را خود کارهای همه توانندنمی

 دهند انجام مختلفی کارهای توانندمی ماه نور پرتو و شب در مردم لذا کنند، کار روز در

 .است داده قرار جهت بدین را ماه نور خداوند...

 وطن و زندگی محل درکار  -

 امام. است زندگی محل و وطن روایت، زبان در کار، و کسب برای مناسب هایمکان از یکی

 شهر و محل در کسبش، و کار که است این مرد هایخوشبختی از یکی: فرمایدمی( ع) سجاد

 .رودمی شمار به مرد خوشبختی از چیز سه: فرمایدمی( ع) صادق امام و .باشد خودش

 .کند اطاعت او از که زنی -1

 .کند احسان او حق در مرگ از بعد و حیات حال در که فرزندی -2

 فراغت چون و پردازد کار انجام به صبحگاهان تا آورد؛ دستهب خود شهر در که شغلی -3

 .کند استراحت خود عیال نزد یابد،

 

 کار و کسب آداب -4

 کار در معنویت روح -

 شکل به کار انجام در را او و داردمی باز حرص، از را انسان ،معنویت در کار روح داشتن

( ع) علی امام سیره در .نمایدمی کمک کار، از حاصل درآمد درست مصرف و صحیح

 به و پرداختمی قضاوت و مردم تعلیم به گشت،می فارغ جهاد از چون( ع) علی امام: خوانیممی

 آن در و کردمی کار آن در خود دسته ب که داشت باغی شد،می فارغ امور این از اینکه محض

 .داشت اشتغال خدا ذکر به حال

 کار از ندزدیدن -

 مزدی آن، قبال در و است کرده قبول که را کاری انسان، که است این کار آداب از یکی

 حق شدن ضایع مایه که کاری به حال، همان در و دهد انجام احسن نحوبه کندمی دریافت

 اجیر انسان اگر که پرسیدم( ع) کاظم امام از گوید، عمار بن اسحاق. نباشد مشغول کارفرماست،
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 به کارصاحب اگر: فرمود( ع) امام کند؟ کار دیگر کسی برای حال همان در تواندمی باشد دیگری

 .ندارد ایرادی دهد اجازه او

 کار واسطههب خدا، یاد از نشدن غافل -

 واسطه به مثالً. نگردد غافل خداوند یاد از کسب، و کار واسطهبه انسان که این کار، آداب از دیگر

 که نور سوره از 27 آیه تفسیر در( ع) صادق امام. نکند فراموش را وقتش اول نماز کار، به سرگرمی

 اینان،: اندفرموده؛ کندنمی غافل خدا، یاد از را هاآن کسب، و کار که هستند مردانی: فرمایدمی

 آن انجام در و کندن غافل خدا یاد از را هاآن کار، و کسب نماز، هنگام که هستند ایکسبه همان

 ننمایند. کوتاهی

 کار دادن انجام خوب -

 شکل بهترین به را شده گذارده او عهده بر که کاری تواندمی تا انسان که این کار، آداب از

 را کارگری آن خداوند،: »فرمایدمی زمینه این در( ص) اکرم پیامبر. نکند کوتاهی و دهد، انجام

 .دهد انجام نیکو آن را شد، محول وی به کاری چون که دارد دوست

 مباهات از پرهیز -

 جایجای در که است ایرذیله صفت فخرفروشی،. است مباهات اسالم، منهیات از یکی

 شخص که است شده تأکید لذا. دهد نشان را خود تواندمی کسب، و کار جمله از زندگی،

 علی کتاب در: فرمایدمی( ع) باقر امام .کند پرهیز کار در فخرفروشی از تواندمی تا مسلمان،

ایمن: یافتم چنین «اندوهی نه و دارند ترسی نه خدا اولیاء همانا» آیه ذیل در( ع) الحسین بن

 دستهب کار و کسب وسیله به را خدا حالل هایروزی که است سبب این به آنان بودن

 .مباهات و فخر برای نه کنندمی تحصیل خدا برای را روزی و آورندمی

 دیگران وظایف در نکردن دخالت -

 مسئله هامدیریت در و است کار مهم آداب از دیگر یکیدخالت نکردن در وظایف دیگران 

 هایینظام و مجموعه در اخالل مایه دیگران، هایمسئولیت در دخالت. است اهمیتی با بسیار

 .است کار به مشغول آن در انسان که است

 بن ایوب ای: نویسدمی کوفه و مدائن بغداد، در خود وکالی به اینامه در( ع) هادی امام

 خاص ناحیه در موظفید دو هر کن؛ خودداری علی، ابو با برخورد از حکم، این موجب به نوح،

 خارج از را وجوهی کسی اگر... کنید، عمل شده گذارده تانعهده بر که وظایفی به خویش

  بفرستد. خود ناحیه وکیل به بده دستور او به آورد تو مسئولیت حوزه محدوده
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 کار به شروع از قبل کارگر اجرت تعیین -

 امام سیره در. شود تعیین کارگر مزد کار، از قبل که است این کار، اخالقی آداب از دیگر

 حضرت آن غالمان دیگر با که دید را غالمی( ع) رضا حضرت روزی،: خوانیممی( ع) رضا

 آیا: فرمود هاآن به( ع) امام. اندگرفته کارگری به را سیاه غالم آن که شد معلوم بود؛ کار مشغول

 هم او باشیم راضی ما مزدی هر به: کردند عرض اید؟کرده تعیین کار از قبل را کارگر این مزد

 .بودند نکرده تعیین را کارگر مزد که چرا شدند خشمگین شدیدی طورهب( ع) امام. است راضی

 کار در مهارت کسب -

 را الزم مهارت خود کار در انسان اینکه هست، نیز کار و کسب رونق ۀمای که آدابی از

 ،دهد انجام را کاری دانش، و آگاهی بدون که کسی: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر .آورد دستبه

 سه را ایحرفه صاحب هر: فرمایدمی( ع) صادق امام و .است صالحش از بیشتر فسادش

 است. مهارت و تخصص هاآن از یکی گیرد؛ رونق کسبش تا است ضروری خصلت،

 پردلی و جرأت -

. است تجارت خصوصاً کسب، آداب جمله از و باشدمی کار رونق برای مهم عاملی پردلی، و جرأت

 .یابدمی روزی پرجرأت تاجر و است محروم روزی از جرأت،کم تاجر: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر

 عهد به وفای -

 عالئم از آن را و است شده آن بر بسیار سفارش و است اسالم دین واجبات از یکی عهد، به وفای

( ع) باقر امام .است خاصی اهمیت دارای کار، و کسب زمینه در صفت این ولی اند؛شمرده مؤمنان

 .کردن فردا و امروز از و خالف وعده از من امت صنعتگران بر وای: فرمودند خدا رسول: فرمایدمی

 خلقحسن و ییروخوش -

 در که است شده روایت. دهدمی افزایش را روزی شایسته اخالق: فرمایدمی( ع) صادق امام

 تو دنیای و دین برای که کن رفتار نیکو کارهای و پسندیده اخالق با خویش کسب و کار

 .است سودمند

 راستگویی و صداقت -

 سخنت در: کندمی سفارش چنین کار و کسب درباره را یارانش از یکی( ع) صادق امام

 را دارد انس تو با که کسی و مدار مخفی هست تو اجناس در که را عیبی هیچ و باش راستگو

 بزرگوار سفیران زمره در قیامت در راستگو کاسب .است ایر او دادن فریب که زیرا مده؛ فریب

 .دارد قرار الهی، نیکوکار و
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 فروشیکم از پرهیز -

 را خود نفرت و عذاب ویل، کلمه با خاص، گروهی به محدودی آیات در مجید قرآن در خداوند

 از یکی. دارد عذاب شدت بر داللت و است نفرت و انزجار ابراز معنی به «یلوَ» است؛ نموده بیان

 به چون وقتی که کسانی. فروشانکم بر وای :فرمایدمی که است فروشانکم به خطاب موارد این

 .دهند کم وزن و کیل در بدهند چیزی چون و بستانند تمام بستانند مردم از چیزی وزن یا کیل

 تجارت و کار و کسب احکام یادگیری -

 باز معامالت، محرمات سایر و غش و ربا در افتادن از را انسان تجارت، احکام فراگیری

 احکام باید کند، کاسبی و تجارت خواهدمی که کس هر: فرمایدمی( ع) صادق امام. داردمی

 تجارت به و فرانگیرد را دین احکام کس هر و بشناسد را حرام و حالل تا بیاموزد را دین

 تجارت، اهل ای که شنیدم( ع) علی از: گویدمی نباته بن اصبغ .آید گرفتار شبهات به بپردازد

 سوگند، خدا به: دهدمی ادامه و گردید معامله وارد بعد شوید، آشنا تجارت شرعی احکام با اول

 .است سخت سنگ بر مورچگان حرکت از ترپنهان ربا مردم بین در

 نیکوکار افراد با معامله -

 و معامله اند،کرده نمو و رشد نیکی و خیر در که کسانی با جزه ب: فرمایدمی( ع) صادق امام

 سعادت از چیز چند: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر از نقل به( ع) کاظم امام .نکنید معاشرت

 .باشند نیکوکار افرادی او با کنندگانمعامله و کنندگانمعاشرت اینکه اول است، انسان

 بستانکار حقوق رعایت -

 داری اگر که است این بستانکار حق اما و: خوانیممی بستانکار حقوق باب در العقولتحف در

 پیامبر همانا که ی؛یننما معطل را او و سازی نیازبی نموده، کفایت را او و بپردازی را او دین

 با را او نداری اگر و «است ظلم غنی، توسط بستانکار کردن معطل: »فرمایدمی( ص) اکرم

 .بگیری مهلت او از و ینمای خشنود خود از زیبا کالمی

 بدهکار به گرفتن آسان -

 و فراغ وقت تا کنید صبر پس بود، سختی در بدهکار اگر :خوانیممی قرآن در زمینه این در

 .است بهتر شما برای بدهید صدقه اگر البته و دستیگشاده

 قرض و دین نوشتن -

 آن را دهیدمی قرض و یندِ هم به که وقتی ایمان اهل ای» :خوانیممی مجید قرآن در

 «.بنویسد عدله ب آن را شاهدی باید پس بنویسید،
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 شریک حق رعایت -

 حاضر اگر و بکنی را کارش باشد غایب اگر: کهاین شریک حق اما خوانیممی العقولتحف در

 را مالش و نگیری، تصمیم او با مشورت بدون و خود رأی و نظر به و کنی، کار برابر او با است

 دو هر سر بر خدا دست که است رسیده ماه ب زیرا. نکنی خیانت بیش یا کم آن در و نگهداری،

 .نکنند خیانت مه به که وقتی تا است شریک

 ربا از پرهیز -

 مجید قرآن در .است شده بسیار تأکید آن حرمت بر اسالم در که است معامالت بزرگ آفت ربا

 :فرمایدمی دیگر جای در و «.گردانید حرام را ربا ولی کرد حالل شما بر را تجارت خدا» :است آمده

 .است زیان خدا نزد حقیقت در نیست سود اید،آورده دستبه مردم اموال در ربا از شما آنچه

 کردن مدارا و گرفتن آسان -

 و بگیرد آسان فروش و خرید در که مردی بر دهد برکت خداوند: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر

 معامالت در گیریآسان: فرمود که شنیدم( ص) پیامبر از: فرمایدمی( ع) علی امام و .کند مدارا

 .است سودمندی نوع یک

 اقتصادی هایبحران از نکردن استفادهسوء -

 تجارت و رود مصر به تا داد دینار هزار مصادف نام داشت، خود که غالم به( ع) صادق امام

قافله به مصر هاینزدیکی افتاد؛ راه به مصر طرفه ب بازرگانان، همراه ی،یکاال با مصادف کند؛

 در قافله اهل از وی، همراه بازرگانان و مصادف. شدمی خارج مصر از که کردند، برخورد ای

( نه یا دارد وجود مصر در کاال این آیا که. )پرسیدند بودند، آورده مصر به هاآن که ییکاال مورد

. است نایاب مصر شهر در کاال این که گفتند هاآن به قافله اهل بود عمومی ارزاق از کاال آن

 سود دینار یک از کمتر دیناری هر برای که شدند پیمانهم یکدیگر با بازرگانان و مصادف

 مدینه سوی به گرفتند، را خود هایپول که هنگامی و فروختند را خود کاالهای هاآن. نگیرند

 ۀکیس دو که حالی در و رسید( ع) امام خدمت مصادف رسیدند، مدینه به وقتی. افتادند راه به

 این و است سرمایه کیسه یک این :کرد عرض( ع) صادق امام به داشت، دست در دیناری هزار

 را ماجرا مصادف آوردید؟ دستبه چگونه را زیاد سود این: فرمودند( ع) امام. سود دوم، کیسه

 را کیسه دو از یکی حضرت آن سپس ...اهلل سبحان: فرمود( ع) امام نمود، تعریف( ع) امام برای

 با جنگ مصادف ای نداریم، نیاز سود اینگونه به ما و است، من سرمایه این: فرمود و گرفت

 است. ترآسان حالل روزی کسب از شمشیر
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 شغل انتخاب مسئله -5

 مساوی کارها همه اسالم نظر از ولی است، ضروری اسالم نظر در کار و کسب چه اگر

 حرام چه اگر مکاسب بعضی به اشتغال اسالم نظر از .نیست برابر کارها همه ارزش و باشند؛نمی

 .نماید اجتناب هاکسب آن از انسان است بهتر دارد امکان که ییجا تا و دارد کراهت ولی نیست،

 

 کار و در زمینه کسب الزامی نکاتی -6

 حرص از دوری -

 این. بپردازد مال جمع به نیازش، حد از بیش تا داردمی وا را انسان که است صفتی حرص،

 عمقی که کشنده و مهلک است صفتی تردید، بدون .است دنیاطلبی ویژگی مشهورترین صفت،

 .دنیا طالب و علم طالب شوند،نمی سیر هرگز که هستند گرسنه دو: فرمایدمی( ع) علی .ندارد

 روزی چون خدا، به اعتماد عدم به یا و گرددمی بر دنیا به شدید عالقه به یا حرص ریشه

 .ندارد معنی حرص دیگر باشد، داشته اعتقاد حق حضرت به انسان اگر است؛ خداوند دست

 حالل کسب به اشتغال -

 مال و نیست، زیجا اسالم نظر از که خوردمی چشم به ییدرآمدها منبع مکاسب، میان در

 از حاصل درآمد و ربا، از حاصل درآمد شراب، فروش و خرید نظیر است، حرام آن از حاصل

 فساد و بطالن مایه نیز اعمال از برخی ...و نیست جایز هاآن معامله آنچه فروش و خرید

 این از حاصل درآمد که ...و غش تدلیس، مثل باشد، سالم کسب، خود چه اگر اند،کسب

 .است حرام نیز معامالت

 

 

 وقت مناجات با خدا :دومگفتار 
 عبادت -1

 در برداشتن گام و او طاعت آوردن جایبه یگانه، خدای شتپرس معنای به خدا، عبادت

 خدا، با بازیعشق ۀشیو برتری، نردبان رستگاری، راه خدا، عبادت. است او رضایت کسب مسیر

 و خدا با ارتباط برای ایوسیله خدا، عبادت. است خوشبختی به دستیابی دستاویز ترینمحکم

  .اوست برابر در کرنش و او بندگی اعالن

 ایگونه در فقط را عبادت اشتباه،به افراد برخی امّا. دارد گوناگونی هایجلوه خدا، عبادت

 در و دانندمی عبادت را آن مانند و روزه و نماز فقط هابعضی مثالً. کنندمی خالصه خاص
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: گویندمی و رفته دیگر راهی به و دانسته ارزشکم را ظاهری هایعبادت دیگر، گروهی مقابل

همان است، عبادت شمار در اندبرگفته که هااین همه آری،. نیست خلق خدمت جز به عبادت

 .است عبادت نیز دیگری اعمال که گونه

 گفته، هر خدا، عبادت. باشد نظر در خدا رضایت آن در که است عملی هر خدا، عبادت

 و حق کردنزنده برای که عملی هر پذیرد، صورت خدا نیت به که است ایخواسته نوشته،

 انجام به دین گرامیداشت و راستین رسوالن و پیامبر و خدا بزرگداشت راه در و باطل میراندن

 ظهور ولی است، بودن خدا برای و خدا با آن و است یکی هاعبادت گوهر که دانست باید .رسد

 بیت اهل روایات به وقتی. نشیندمی بار به متفاوتی هایزمینه در و بوده مختلفی هایگونه به آن

 که: یابیممی در نگریممی( ع)

 ؛دانسته نیکو عبادتی را الهی هاینعمت در اندیشیدن ،(ع) علی امام گاه

 ؛است برشمرده هاعبادت دهم نُه را حالل کسب راه در جستجو ،(ص) اکرم پیامبر گاه و

 ؛آورده حساب به عبادات جمله از را خدا به نیکو گمان داشتن ،(ص) رحمت پیامبر زمانی

 .است دانسته خدا عبادت را مادر و پدر به مهرآمیز نگاه ،(ع) صادق امام دیگر زمانی و

 به الهی رضای جلب راه در که پندار و کردار گفتار، از چه هر و اندگفته که هااین همه آری،

 .خداست عبادت رسد، انجام

 کارهای یحت کارهایش همه تواندمی دهد، قرار الهی تربیت مسیر در را خود انسان، اگر

 ظاهر حصار کلمه، عام معنای به عبادت،. کند عبادت به تبدیل را زندگی هروزمر امور و مباح

 زندگی از جنگ، جبهه تا جماعت نماز صف از گیرد؛می جای قالبی هر در و شکندمی را

 و مطالعه و درس میز پشت نشستن تا ابزارکار پشت ایستادن از اقتصادی، فعالیت تا خانوادگی

 که روست این از .باشند قدس عالم گاه تجلی و شوند انجام عبادی وجه به توانندمی همه... 

 شایسته نیتی چیزها همه در تو برای باید»: است فرموده اباذر به( ص) اسالم گرامی پیامبر

 «خوردن و خوابیدن در حتی باشد

 

  خداعبادت  ییچرا -2

 چیزهمه بلکه نیست، نیازمند و محتاج کس،هیچ و چیزهیچ به و است مطلق نیازبی خداوند،

بنابراین  .توانگری و توانایی آفریننده و است توانگر و توانا خداوند،. نیازمندند او به کس،همه و

 کمبود و نقص خداوند، برای نیازی هرگونه زیرا. نیست نیازمند ما طاعت و عبادت به خداوند،

 ما. مبرّاست کمبودی و نقص هر از او و بوده دوربه خداوند از نقص، هرگونه و یدآمی حساب به
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 باز سر او عبادت از و گردند کافر خدا به ،مخلوقات همه اگر که بدانیم نیک باید خدا، بندگان

: است فرموده( ع) موسی پیامبرش زبان از خود که ننشیند گردی او کبریایی دامن بر زنند،

 خدا که گمانبی[ رساندنمی خدا به زیانی] بورزید کفر اند،زمین در که کسانی همه و شما اگر

 .«است ستوده و نیازبی

 او که نیازی نه ،داریم احدیت ذات به ما که است نیازی حقیقت در خدا، درگاه به ما عبادت

 الغَنّي هُوَ وَاهللُ اهللِ إلَي الفُقَراءُ أنتُم النّاسُ ايها يا: است فرموده باز که دارد ما عبادت یا ما به

 «ستوده نیازبی همان خداست و خدا به نیازمندان شمایید مردم، ای هان ؛الحَميدُ

 منبع آن به را خود است ناگزیر جو،کمال انسان انتهاست،بی کمال خداوند، که جا آن از اما

 به البته سبحان خدای عبادت. سازد ترنزدیک و نزدیک ها،کمال و هاخوبی همه ناپذیرپایان

 و نزدیکی بخشیدن تحقّق برای است تالشی...  و روزه و نماز قالب در فقط نه و آن وسیع معنای

 .خدایش به انسان تقرب

 وا را او آداب و نکنند فراموش را خدا یاد مردم،: فرمایدمی عبادت فلسفه تبیین در( ع) رضا امام

 که حالی در. است این در آنان قوام و درستی که این چه نشوند، غافل او نواهی و اوامر از و نگذارند

 .شدمی سخت و سرد هایشاندل تیمد از پس شدند،می رها خود حال به تعبّد بدون اگر

 

 اقسام عبادت -3

 پرستش این و پرستندمی داشت،چشم برای را خدا گروهی: فرمایدمی( ع) علی امام

 و است، بردگان عبادت این و کنندمی عبادت ترس روی از را او گروهی. است بازرگانان

 . است آزادگان پرستش این و پرستندمی سپاسمندانه را او گروهی

 از ناشی عبادت ترس، از ناشی عبادت: کندمی تقسیم سنخ سه به را عبادت (ع) علی امام

 یکی با مردم سوی از هاعبادت عموماً عبارتی دیگر؛ به .سپاس به میل از ناشی عبادت و کسب،

 :شودمی انجام انگیزه سه این از

 نمهج به تا نکنند؛ خدا دستورات نافرمانی که است این برای عبادتشان مردم از گروهی. 1

 به دهند؛ انجام را محرمات و ندهند انجام را واجبات کنند؛ سرپیچی تکالیف از اگر یعنی نروند؛

 .کنندمی عبادت را خدا نروند؛ جهنم به که این برای پس. روندمی جهنم

 هاینعمت از استفاده و بهشت به رفتن برای را خدا هستند؛ این از باالتر دیگر گروهی. 2

 .کنندمی عبادت بهشتی
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 نه یعنی کنند؛می عبادت است؛ عبادت شایسته که خودش برای فقط را خدا که گروهی. 3

 شایسته که اندشناخته گونه آن را خدا بلکه بهشت، طمع خاطر به نه و جهنم، از ترس روی از

 .است گونهاین هیال اولیای و امامان پیامبران، عبادت و است عبادت

 

 عبادت در اعتدال -4

 پرهیز .است شده سفارش اعمال ۀهم در تقریباً و است اعمال غالب اساس و اصل روی،میانه

 در( ع) علی امام .عبادت جمله از و است ابعاد همه در ،روایات سفارش مورد تفریط و افراط از

 شئون در پسرم، ای: کندمی سفارش چنین را فرزندش وصیت، ضمن در شهادت هنگام

 .کن مراعات را اعتدال کردن عبادت در همچنین و باش رومیانه خود زندگی

 :فرمودند که خوانیممی( ص) پیامبر سیره در

 و شور که کسآن هر پس گراید،می سردی به رفتهرفته که دارد هیجانی و شور عبادتی هر

 بود من سنت خالف بر که هر و است، هدایت در باشد من سنت طبق عبادت در هیجانش

 و روزه گاه خوابممی هم و خوانممی نماز هم من .بود خواهد او زیان به عملش و است، گمراه

 .نیست من از باشد گردانروی من روش از که هر پس گریممی هم و خندممی هم مفطرم گاه

 

 

 نزدیکانمعاشرت با  :گفتار سوم
 الزم همنشینان و همسایگان حقوق رعایت و گفتار راستی امانت، رعایت نیکو، معاشرت -

 .باشند مخالف ما با اعتقادی لحاظ از اگر حتی است؛

 و عفو بیهوده نگوید، سخنان و داردنگه را خود زبانتوصیه شده که انسان  ،معاشرت در -

 با که را کسی بیت، اهل .کند رفتار سخاوت با و نموده دارریشه خویشتن در را گذشت

 .دانندنمی خود از کند،نمی معاشرت نیکی به دوستان و همسایگان و همنشینان

 .است دشمنی و کینه پیدایش زمینه و نیست شایسته مردم، با روییترش و آلوداخم برخورد -

 اساس بر صمیمیت، میزان و روابط کیفیت ایمانی، برادران و جامعه افراد با معاشرت در -

 .است هاآن به اعتماد میزان

 هایآموزه در نیز وی برای کردن باز جا و مجلس از واردتازه یک با برخورد چگونگی -

 .است گرفته قرار توجه مورد اسالمی
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 و آورد زبان بر آمیزاحترام القاب رعایت با را هاآن نام انسان، دیگران، با سخن هنگام به -

  .بدارد بزرگ را خود دوستان و یاران

به .است آن حاصل بهشتی، ایخانه که شده شمرده بزرگ چندان هی،ال دوست یک یافتن -

 .است شده اکید سفارش ایمانی، دوستان شمار به افزودن بر کلی طور

 معاشرت در گرمی و جوشش خود، برادران دیگر با که ندسته یانکس مؤمنان بهترین -

 .آورد فراهم را گرم روابط هایزمینه و داشته

 ممنوع خرد،کم و پست اشخاص با همنشینی و سفارش کریم و عاقل افراد با معاشرت به -

 .است شده توصیه هاآن نظر به عمل و عاقل هایانسان با مشورت به همچنین .است شده

 بیت و اهل یادکرد زمینه و مؤمنان بیشتر صمیمیت باعث که مجالسی و محافل تشکیل -

 .است دینی معرفت سطح ارتقای

 شده است. سفارش ویژه طوربه قدیمی دوستان با معاشرت و برخاست و نشست -

 داریامانت رعایت و پیمان و عهد به آنان پایبندی میزان که جدید دوستان با معاشرت در -

 .است شده داده هشدار نشده، آزموده

 .است ضروری احتیاط، از ایدرجه رعایت نیز دوستان معتمدترین با معاشرت در حتی کلی طوربه -

 و و شوق به آخرت اندازد خدا یاد به را انسان آنان، دیدار که شود با افرادی همنشین -

 .بیفزاید آگاهی و علم بر سخنانشان

 .است شده نهی رسانند،نمی سودی دینی بعد در که کسانی با گسترده و عمیق ارتباط از -

 و همدم دهند، تذکر وی به را او عیوب که خیرخواهی دوستان با انسان است شایسته -

 .بپذیرد را آنان خیرخواهی و باشد همنشین

 در حتی و خود برادر غیاب در و گرفتاری هنگام که است شایسته کسانی با دوستی -

 .نگذارند تنها و کنند حفظ را او مرگ، آستانه

 .پسنددمی خویشتن برای که دارد روا و پسندد را چیزی همان دیگران درباره -

 .است ممنوع نیز گناه در پروابی و گودروغ افراد با دوستی و معاشرت -

 .است ناشایسته امری ثروتمندان، با فراوان برخاست و نشست نیز و فرومایگان با همنشینی -

 .کرد پرهیز دهدمی قرار تهمت معرض در را انسان که رفتاری از باید آمدها و رفت و هامعاشرت در -

 راهنمایی و خیرخواهی در شود،می مشورت او با و گیردمی قرار اعتماد مورد که کسی -

 .نورزد دریغ چیز هیچ از کنندهمشورت

 .است ممنوع کار،گنه و پست حریص، بخیل، ترسو، اشخاص از خواستن مشورت -
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به نیست، آن در -آخرتی نه و دنیایی نه – سودی هیچ که ایبیهوده هایمجالست از باید -

 .گزید دوری شدت

 .است شده تأکید روایات جایجای در مردم، با آمیزمحبت رفتارهای و مهرورزی بر -

 .کند اعالم او به را خود ایمانی برادر به خویش محبت مؤمن، است شایسته -

 سیره ،سالم در گرفتن پیشی و شود داده سالم سخن، هر از پیش دیگران، دیدار در -

 .باشد همیشگی

 و با بیانی نیکوتر رسا و بلند صدایی با گفتن، سالم و .است واجب دیگران، سالم به پاسخ -

 نیز کودکان به گفتن سالم که است فراوان چنان «سالم» تربیتی و اخالقی برکات و آثار

 .است شمرده مستحب

 ثروتمندان. به احترام و سالم با فقیر، شخص به احترام و سالم تفاوت نگذاشتن بین چگونگی -

 .نیست جایز خواستن، اجازه و اعالم بدون آنان، خصوصی حریم و دیگران خانه به شدن وارد -

 

 

 استراحت و سرگرمی تفریح، :گفتار چهارم

 آن از و دهند،می تشکیل را مسلمان فرد روزانه اعمال از دیگر قسم یک سرگرمی و تفریح

 مهیا بیشتر فعالیت برای را او و هستند مسلمان به دادنروحیه و تجدیدقوا، ۀمای که جهت

 و دارد،می حذر بر حالیبی و کسالت از دائماً را مؤمن اسالم، .دارند فراوانی اهمیت سازند،می

 .برممی پناه تو به کسالت از من خدایا: فرمایدمی( ع) سجاد امام ثمالی حمزه ابو دعای در

 از و است واقف او روحی نیاز به ولی نماید،می دعوت کار و فعالیت به را مؤمن اگرچه اسالم

 استراحت و سالم، تفریحات از استفاده به را او لذا دارد، اطالع وی جسمانی قوای محدودیت

 نشاط با و ترفراخ ایروحیه با بتواند گشته، هموار وی مجدد فعالیت برای راه تا ،است فراخوانده

هب و آرزوهاست، و آمال به رسیدن راه سر بر بزرگی سد خستگی، .بپردازد مجدد فعالیت به

 .است نامتعادل و ناهنجار روحیه یک آورنده وجود

 

 سالم تفریحات هایویژگی -1

 آن در و دهید قرار دنیا هاینعمت از ایبهره خود، نفس برای فرمایند:می( ع) امام رضا حضرت

 و اعتدال، حد و شخصیت حفظ حلیت، رعایت شرط به کنید عطا او به دارد، میل را آنچه وقت،
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 توانمی دیگر روایات برخی و روایات این به توجه با. یابید قوت دین امور بر وسیلهبدین

 .کرد ذکر تفریح کلی هایویژگی عنوان به را زیر خصوصیات

 شخصیت در تفریحات حفظ -

 به باید مؤمن و است انسان شخصیت با آن بودن مناسب سالم تفریح خصوصیات از یکی

 .باشد خود وقار و شخصیت مراقب ،تفریح هنگام

 اعتدال در تفریحات حد رعایت -

 از: جمله از. جست کمک عواملی از توانمی استراحت و تفریح امر در اعتدال رعایت برای

 به و دهد تشخیص را خود درونی عالقه و استعداد فرد هر که است این راه این در مهم عوامل

 حال در و پردازدمی کار آن به کامل اشتیاق با صورتاین در بپردازد، خود عالقه مورد کار

 دوباره خستگی رفع محض به و کشدمی دست کار آن از پرداخته، تفریح به اضطرار و خستگی

  .پرداخت خواهد کار به

 مرگ ذکر استراحت، و تفریح اعتدال برای عامل ترینمهم شاید یا و مهم عوامل دیگر از

 عمر و برخیزد جرس صدای است ممکن لحظه هر اینکه و فرصت، بودن محدود به توجه .است

 داشته را دقت کمال خود نیروی و وقت صرف در که داردمی وا را انسان آید، به پایان آدمی

 باشد.

 دیگران در تفریحات حقوق رعایت -

 اسالم نظر از گفت باید .دانندمی هاآن حقوق به تجاوز و دیگران اذیت در را خود تفریح برخی

 ناپسند عملی نیز کم بسیار اندازهه ب ولو مردم آزار و اذیت و است واجب دیگران حقوق رعایت

 .نباشد دیگران حقوق به تجاوز ۀمایدست که است این سالم تفریح طیشرا از یکی این بنابر. است

 سالم در تفریحات انگیزه -

 پسندیده آنگاه تفریح .ندارد سنیحُ و نیست هدف خودهخودب ،تفریح اینکه است مهم آنچه

 .بگیرد صورت تالش و فعالیت برای نشاط آوردن دستبه و قوا، تجدید انگیزه با که است

 در را او و باشد تفریحات در انسان کنندهکنترل عوامل از یکی تواندمی نیز سالم ۀانگیز همین

 .دارد نگاه اعتدال حد

 

 های سالمسرگرمی و تفریحات مصادیق -2

 .شودمی اشاره دارد تأکید هاآن روی اسالم که سالم تفریحات از نمونه چند ادامه به در
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 تیراندازی -

 با و دارد نیز آموزشی ۀجنب تفریح این .است اسالم تأکید مورد سرگرمی و تفریح تیراندازی،

 فراوانی ارزش تیراندازی به لذا شده، تأکید اسالمی امت دفاعی آمادگی بر اسالم در اینکه به توجه

 پیامبر. است شده معرفی خدا از نعمتی و موهبت به عنوان تیراندازی ت،اروای در .است شده داده

 نعمتی سازد، رها عالقگیبی از را آن سپس و باشد آموخته تیراندازی که هر: فرمایدمی( ص) اکرم

 .است کرده کفران را

 شنا -

 بر روحی و جسمی هایبیماری از بسیاری .است هاورزش مؤثرترین و ترینمفرح از یکی شنا

. است شده تأکید تفریح و ورزش این بر نیز اسالم در .درومی بین از تفریح و ورزش همین اثر

 .بدهید یاد تیراندازی و شنا را فرزندانتان: »فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر چنانچه

 سواریاسب -

 از یکی عنوان به اسالم صدر در و است اسالم تأکید مورد تفریحات از دیگر یکی سوارکاری،

 و سواریاسب: فرمودند که است نقل( ص) اسالم رسول از. است بوده مطرح رزمی هنرهای

 بیاموزید. تیراندازی

 سفر -

 سود به که کنید سفر و باشید سالمت و صحت به تا کنید سفر: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر

 آداب و هافرهنگ با شدن آشنا است. فراوان هایآموخته آوردن دستبه مایه سفر .رسیدمی

 مسافرت زمین فرماید: درقرآن کریم می .آیدمی حاصل ترراحت و بهتر مسافرت با اجتماعی،

 شما چگونه که دریابید و است آفریده را مخلوقات و زمین چگونه خداوند که کنید نگاه و کنید

 .کرد خواهد زنده دوباره را

 دوستان با دیدار -

 عقل نمودن بارور و روح انبساط و شکفتگی مایه دوستان دیدار: فرمایدمی( ع) صادق امام

 باشد. کوتاه مدتی چند هر است؛

 خنده و شوخی مزاح، -

 آیا گردم فدایت: کردم عرض( ع) صادق امام به: که است کرده روایت سعید بن حسین

 یکی حضرت، آن مهر و رأفت از: فرمودند( ع) امام کرد؟می مزاح کسی با( ص) خدا رسول

 بتوانند که نگیرد، را هاآن دل بزرگیش و عظمت تا کرد،می مزاح خود اصحاب با که بود همین
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 از یکی وقتی خدا رسول: دادند ادامه( ع) امام .بازگویند را خود حوائج و کنند نگاه او به

 ساخت.می مسرور را او کردنمزاح با دید،می مغموم و دارغصه را اصحاب

 

 

  شده ترغیب هاآن انجام به روز هر مسلمان، فرد که اعمالی گفتار پنجم:

 مراقبه و محاسبه -

 و دهد قرار خود نفس ۀمحاسب برای را زمانی شب و روز هر در انسان که است این محاسبه

 و طاعت در موفقی فرد روز آن در را خود اگر. بپردازد خود اعمال سنجش به زمان این در

  .نماید معاقب را خود یافت، ناموفق اگر و کند تشویق را خود دید، عبادت

 این به. است تصورقابل هم حسابرسی از بعد البته و است حسابرسی از قبل مرحله مراقبه،

 عمل شده، گرفته پشیمانی و حسابرسی وقت در که تصمیمی به باشد، مراقب انسان که شکل

 پس. ننماید محاسبه روز هر را خودش که کسی نیست ما از: فرمایدمی( ع) کاظم امام .نماید

 نماید. استغفار داده، انجام زشتی عمل اگر و گوید شکر را خدا داده، انجام خیری عمل اگر

 استعاذه و استغفار -

 آن به روز هر مسلمان، انسان که است اعمالی از یکی متعال، ایزد از بخشایش، و عفو طلب

 گیرد قرار معصیت و گناه در دارد احتمال لحظه هر زندگی طول در انسان، .است شده دعوت

 .بود خواهد پروردگار بخشایش ۀمای عفو، طلب و گناه از استغفار لذا گردد؛ گناه مرتکب و

 قیامت و خدا یاد -

 بگو را خدا ذکر و باش خدا یاده ب روز هر کمیل ای: گویدمی زیاد بن کمیل به( ع) علی امام

 حالی در نماید، شب و کند صبح که کسی: فرمایدمی( ص) اکرم پیامبر کن. توکل خدا بر و

 .دهدمی قرار او قلب در را نیازیبی خداوند است، آخرت همتش بیشترین که

 پروردگار شکر و حمد -

 عاقلی انسان و سلیم عقل هر و است الزم و واجب است، داده نعمت انسان به که کسی شکر

 او از هست چه هر که انسان، نعمتولی عنوان به خداوند. نمایدمی اعتراف را مطلبی چنین

 .است سپاس و حمد شایسته است،

 علم طلب -

 که بود این یکی نمود،می پسرش به لقمان که مواعظی در: فرمایدمی( ع) صادق امام

 .بده قرار دانش و علم طلب برای را ساعاتی خود هایشب و روزها در پسرم ای: فرمودمی
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 گناه ترک و خیر کار ازدیاد -

 روز هر که مردی اول .نفر دو برای مگر نیست دنیا در خیری: فرمایدمی( ع) امیرالمؤمنین

 توبه به( را خود گناهان) را خود آرزوهای که مردی دوم .کند زیاد را خود نیکی و احسان

 نماید. جبران

 یومیه نمازهای به اهتمام -

 این به است مکلف مسلمان است، شده شناخته کفر و ایمان بین مرز نماز که ییآنجا از

 به است ممکن تا و خضوع با وقت، اول را آن که صورت این به. بدهد زیادی اهمیت فریضه،

 و دارد ایویژه جایگاه اسالم، نظر از شب نماز یومیه، واجب نمازهای بر عالوه. بخواند جماعت

 .است شده سفارش بسیار شب هر در دادن، انجام برای مسلمان بر

 وضو و طهارت -

 منه ب( ص) پیغمبر: گویدمی مالک بن انس. پسندیده بسیار است عملی بودن، وضو با

 اگر و شود عمرت طول باعث امر این که بگذران طهارت با را خود اوقات بیشتر: فرمود

 کن. چنین باشی طهارت با روز و شب توانیمی

 قرآن قرائت -

 از است پر آن محتوای. است اسالم شریعت کتاب و( ص) اکرم پیامبر جاوید معجزه قرآن

 قرآن قرائت .شد خواهد حاصل آن پرتو در بشر هدایت که اقتصادی و اجتماعی اخالقی، مطالب

 خورشید، طلوع و صبح اذان بین و شب هاینیمه ولی است؛ پسندیده ساعات همه در

 است. ترشایسته و ترپسندیده

 مادر و پدر خصوصاً بودن، اموات یاد به -

 یاد به که ستا این انسان روز هر مهم وظایف از لذا اند،محتاج زندگان خیر دعای به اموات

 برای و نماید، عفو و خیر طلب هاآن برای خداوند از و باشد مادر، و پدر خصوصاً خویش، اموات

 و مرحومش فرزند برای شب هر حضرت: خوانیممی( ع) صادق امام سیره در .کند خیرات هاآن

 خواند.می نماز رکعت دو مادرش و پدر برای روز هر

 بهداشتی نکات رعایت -

 در .ندارد تأکید بهداشت رعایت در اسالم به اندازه آئینی و دین هیچ گفت بتوان شاید

 بزرگوار مبراپی جمله از. است شده معرفی پاکیزگی و نظافت دین اسالم ،روایات از بسیاری

 پاک را خود دارید، راآن  تحصیل توان که ایکنندهپاک چیز هر وسیلهه ب: فرمایدمی اسالم

 حضرت سیره درباره. است نهاده بنا پاکیزگی، اساس بر را اسالم ،متعال خداوند که چرا سازید؛
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 چنین را شما چرا: فرمود خود اصحاب به پرخاش با روزی که خوانیممی( ص) اکرم رسول

 .کنیدنمی مسواک چرا اید؟آمده من نزد کثیف هایدندان و موها با چرا نگرم؟می

 ظاهر به رسیدگی -

 و زدهشانه موهای مرتب، و تمیز لباس. است اسالم تأکید مورد بسیار ظاهر، آراستگی

 پیامبر سیره در .دارند ایویژه جایگاه اسالم نظر در که است مسائلی از خوش، بوی استعمال

 خوراک برای که مقداری آن از بیش خدا رسول: خوانیممی( ع) صادق امام قول از( ص) اکرم

 داد.می پول عطر به کرد،می خرج

 (ع) حسین امام زیارت -

( ع) حسین امام زیارت است، شده سفارش آن انجام به روز هر انسان که اعمالی از یکی

 را( ع) حسین قبر که شودمی چه راو ت سدید، ای: فرمایدمی سدید به( ع) صادق امام .است

: فرمود امام. است زیادی فاصله حضرت آن قبر و ما بین: گفت سدید کنی؟ زیارت روز، هر

 و کن بلند آسمان طرف به را سرت سپس و کن نگاهی راست و چپ به. برو منزلت باالی

 و اهلل هرحم و عليك السالم عبداهلل، ابا يا عليك السالم :بگو و کن نگاه حسین قبر به سپس

 تو برای عمره و حج زیارت یک و( ع) حسین امام زیارت یک ثواب صورتاین در که ؛بركاته

 .گردد نوشته

 مسلمین امور به اهتمام -

 قبال در را خود و داده قرار بهانه را ...و  زبان ،رنگ جغرافیا، مرز، نژاد، ندارد اجازه مسلمان

 زندگی او جغرافیایی مرزهای فراسوی در که مسلمانی تا گرفته همسایه از مسلمانان، مشکالت

 را انسان گذرد،می مسلمانان بر که مسائلی به توجهیبی .آورد حساب به مسئولیتبی کند،می

 صبح را شب که کسی: فرمایدمی( ص) اسالم گرامی پیامبر. کندمی خارج مسلمانی دایره از

 نکند، اهتمام مسلمانان امور به که کسی و نیست خدا از باشد، خدا از غیر او اندیشه و نماید

 .نیست مسلمانان از پس

 صدقه و انفاق -

 :خوانیممی( ع) سجاد امام زندگی در. است داشته ایویژه جایگاه انفاق،( ع) ائمه سیره در

 فقرا هایخانه در بر و کشیدمی دوش بر هیزم و غذا و پول تاریک، شب در( ع) سجاد امام

 داد.می او به داشت خود با آنچه او آمدمی کس هر و زدمی را خانه در رفت،می
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 احکام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 اهمیت و ضرورت دارای مراجع و علما دیدگاه از و سنت و قرآن نظر از احکام فراگیری

 دارد احتیاج آنها به غالباً انسان که را مسائلی، اسالم علمای و مراجع دیدگاه از .است خاصی

 :بگیرد یاد است واجب

 ایشان از گروه هر از چرا ؛... الدِّينِ فِي لِيتَفَقَّهُوا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَا»: قرآن نظر از

 .«بیاموزند دین دانش تا کنندنمی حرکت چند تنی( جامعه)

 مانند دهد، انجام را وظایفش آگاهی بدون که کسی» :فرمود( ع) صادق امام: سنت نظر از

 . .«شودمی دورتر مقصدش از رود تندتر چه هر و رودمی بیراهه از که است کسی

 دین امر شناخت برای را روز یک هفته در که مسلمانی هر بر باد اف» (:ص) اهللرسول قال

 .«ندهد قرار آن از پرسش و خود

باشد و ضروریست داوطلبان محترم احکام میای اجمالی به آنچه در این فصل آمده اشاره

از کتاب آموزش احکام سطح متوسط نوشته محمدحسین  ،بهنسبت به مطالعه مسائل مبتال

 مند گردند.زاده بهرهفالح

 

 

 گفتار اول: نماز

 روز در که است روایات در و است دین ستون و اساس و رکن و دینی اعمال ترینمهمنماز 

 در) هم عبادات سایر ،شد واقع قبول مورد اگر پردازند،می انسان نماز بررسی به اول قیامت

 مقبول خداوند بارگاه در انسان نماز اگر و شودمی پذیرفته( بودن قبول الشرایطدواج صورت

 وصیت آخرین و خداوند نزد اعمال بهترین نماز. شودمی رد هم عبادات سایر نشود، واقع

 .است بوده پیامبران تمامی
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است  عملی بهترین و است نماز چیزها ترینارزش و با ینرتمهم و شناخت، معرفت از بعد

 ارتکاب از را و او بخشدمی تمصونی نوعی انسان به نماز. کندمی نزدیک خداوند به را بنده که

 روی از اگر و است آتش اهل از کند ترک را نماز کهکسی .داردمی باز و بدی معصیت و گناه به

 .است کافر کند ترک آن را ،دین ضروری اعمال از آن ندانستن و اعتقادیبی

 به نماید، مقدم نماز بررا  خود دیگر کارهای بشمارد، سبک و آن را بخواند نماز کس هر

 در و امامان پیامبر شفاعت مورد نماید، توجهیبی آن به کلی طوربه و ندهد، اهمیت نماز آداب

ترین احکام در ادامه مهم .شودمی گرفتار بسیاری بالهای به دنیا و در گردنمی قرار قیامت

 گردد.به مرتبط با نماز اشاره میمبتال

 

 نماز مقدمات -1

 طهارت بدن نمازگزار -1-1

 وضو -1-1-1

 بدن پاکی باعث وضو .شویممی نماز ۀآماد ،شاداب ایچهره با و گیریممی وضو ،نماز از قبل

 :باشدمی زیر ترتیب به وضو انجام کیفیت .شودمی دل روشنی و روح صفای و

 از قبل البته. گیریممی وضو خدا فرمان از اطاعت قصد به یعنی کنیممی نیت ابتدا: نیت -

 .بشوییم مچ تا را خود هایدست است مستحب گرفتن وضو

 است روییده سر موی که جایی از پایین به باال از را صورت نیت از پس: صورت شستن -

 .شوییممی چانه تا

 .شوییممی پایین به باال از انگشتان، نوک تا آرنج از را راست دست: راست دست شستن -

 .شوییممی راست تسد مانند را چپ دست راست، دست شستن از بعد: چپ دست شستن -

 سر روی ،است مانده دست بر که رطوبتی با ها،دست و صورت شستن از پس: سر مسح -

 .کشیممی جلو به کمی گذاشته سر روی را راست دست یعنی. کنیممی مسح را

. کنیممی مسح پا روی ،آخر تا انگشت نوک از را راست پای سر، مسح از پس: پا مسح -

 .شودمی تمام وضو عمل نای با و کنیممی مسح را چپ پای راست، پای از بعد

 جبیره وضوی -

 چیز یا پاک پارچه باید باشد، داشته ضرر آن برای آب که طوریهب ،باشد زخم صورت یا دست اگر

 .بکشیم تر دستِ تنها قسمت، آن بر جاها، سایر شستن هنگام و بگذاریم آن بر چسب مثل دیگری
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 غسل -2-1-1

 .ترتیبی غسل و ارتماسی غسل :داد انجام توانمی صورت دو به را غسل

 .شودمی برده فرو آب در بارهیک به ،بدن تمام غسل، نیت به ارتماسی غسل در

 .شودمی شسته، بدن چپ نیمۀ سپس و بدن راست ۀنیم بعد گردن، و سر اول ترتیبی، غسل در

 خداوند دستور از اطاعت انجام برای را غسل یعنی .نمود نیت باید وضو همانند غسل انجام در

 .دهیممی انجام

 تیمم -3-1-1

 داشته ضرر بدن برای آب یا باشد، نداشته وجود غسل یا وضو برای آب کافی ۀانداز به اگر

 .کنیم تیمم غسل، یا وضو جای به باید ...و نباشد کافی وقت غسل و وضو انجام برای یا و باشد

 مراحل تیمم به ترتیب عبارت است از:

 را دست دو کف ابتدا خدا، فرمان از اطاعت قصد به :زمین بر هادست کف زدن و نیت -

 .زنیممی پاک خاک بر

 روییدن محل از آن طرف دو و پیشانی تمام به را هادست کف: پیشانی بر هادست کشیدن -

 .کشیممی بینی باالی و ابروها تا مو

 از راست دست پشت تمام به را چپ دست کف: راست دست به چپ دست کشیدن -

 .کشیممی انگشتان نوک تا مچ برآمدگی

 دست پشت تمام به را راست دستکف  آن از بعد: چپ دست به راست دست کشیدن -

 .کشیممی انگشتان نوک تا چم برآمدگی از چپ

 نمازگزار لباس -2-1

 به متعلق اگر یا و باشد خودش به متعلق یعنی باشد، مباح و پاک باید نمازگزار لباس

 نماز، در باید دختران و زنان. بپوشد آن را صاحبش رضایت و اجازه با است دیگری شخص

 ولی نیست، الزم مچ تا پاها و هادست و صورت پوشاندن ولی باشند، پوشانده را بدنشان تمام

 .بپوشانند باید نیز را پاها بیند،می را هاآن نامحرمی اگر

 گزار نماز مکان -3-1

 و اجازه با است دیگری از اگر یا باشد خودش از یا یعنی .باشد مباح باید نمازگزار مکان

 .باشد پاک باید دهیممی قرار آن روی بر را پیشانی که جایی همچنین. باشد صاحبش رضایت

 و باشد بلند و پست بسته، انگشت چهار از بیش نباید پا، انگشتان نوک و زانوها پیشانی، جای
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 مسجد ،خواندن زنما برای مکان بهترین. ه شودخواند هموار زمین روی برنماز  است بهتر

 .کندمی پیدا آرامش آن در و است آب در ماهی مانند مسجد در مؤمن. است

 

 جماعت نمازدر چگونگی شرکت  -2

 به که نمازی از بیشتر مراتب به شود، خوانده جماعت به خیرأت با و مختصر هرچند نماز اگر

. برای شرکت در نماز دارد ارزش و ثواب شود خوانده وقت اول در و طوالنی چند هر تنهایی،

 کنیم.جماعت به شیوه ذیل عمل می

 راست طرف که کسی یا جلو صف و ما بین که ستیمیامی جایی در و شویممی صف وارد -

 .نباشد فاصله گام یک از بیشتر است ایستاده ما چپ و

 .شویممی نماز وارد (اکبر اهلل) االحرامتکبیره گفتن با نیت از بعد -

 ،جماعت نماز در. بخواند را سوره و حمد جماعت امام تا ایستیممی ساکت االحرامتکبیره از بعد -

 .خوانیمنمی را سوره و حمد دوم، و اول رکعت در ما و است جماعت امام ۀعهد به قرائت

 و دهیممی انجام را تشهد و قنوت و رویممی سجده و رکوع به ،جماعت امام با همزمان -

 خوانیممی جماعت امام همراه را سالم و تشهد و اربعه تسبیحات و سجده و رکوع جمالت همه

 .کنیممی پیروی او کارهای از و

 حالت دو در معموالً که باشیم داشته توجه باید ،کنیم اقتدا خواستیم اگر رکعت هر در -

 :پیوست جماعت نماز به توانمی

 .باشد قنوت یا سوره و حمد قرائت مشغول جماعت امام وقتی -الف

 یک برسیم هم جماعت امام رکوع به و اگر تنها) است رکوع در جماعت امام که وقتی -ب

 .(آیدمی حساب به رکعت

 

 نماز مبطالت -3

 :جمله از بپرهیزیم کندمی باطل را نماز که کارهایی از باید نماز پایان تا آغاز از

 آشامیدن و خوردن -

 برگردانیدن قبله از روی -

 گفتنسخن -

 خندیدن -

 کردن گریه -
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 .عمد روی از نماز واجبات شدن زیاد و کم -

 .فراموشی و عمد روی از نماز ارکان شدن زیاد و کم -

 

 

 روزه :گفتار دوم

 تا. داندنمی داشته، ارزانی او به خداوند که هایینعمت قدر ،زندگی عادی مسیر در انسان

 گرسنگان درد به دیگر سوی از و داند،نمی را نان قدر نشود گرسنه تا و را آب قدر نشود تشنه

 تا است کرده واجب مسلمانان بر را روزه ،سال طول در خداوند رو این از .رسدنمی تشنگان و

 روزه،. دبیفت هاآن یاری فکر به و دشو آشنا گرسنگان درد با و بداند را خدا هاینعمت قدر

 .است مسلمانان ایمان و تقویت روح پرورش اردوگاه رمضان ماه و ترتیبی اردوی

 

 روزه احکام -1

 که کنیم نیت رمضان ماه اول شب در که است بهتر و دارد احتیاج نیت به نماز مانند روزه -

 .بگیریم روزه خدا خاطر به و خدا دستور به را رمضان ماه روز هر خواهیممی

 برای مغرب اذان تا صبح اذان از روز هر باید ماه یک مدت به انسان که است آن روزه -

 : یعنی کند، خودداری کارها برخی از خدا، فرمان از اطاعت

 به کسی اگر اما باشد، کم مقدارش که چند هر بیاشامیم، یا بخوریم چیزی نباید -الف

 فرو دانست باید البته. شودنمی باطل اشروزه ،بیاشامد یا بخورد چیزی ،توجهبدون و اشتباه

 .کندنمی باطل را روزه ،دهان آب بردن

 دوش زیر به رفتن ولی ،ببرد آب زیر را سر دریا یا حوض یا استخر در نباید دارروزه -ب

 .ندارد اشکالی

 است، حلق و گلو به غلیظ غبار رساندن کند،می باطل را که روزه کارهایی از دیگر یکی -

 .شویم وارد است غلیظ غبار و دود دارای که فضایی به نباید ،روزه حال در پس

 گیاهان و هاگل بوییدن ولی ندارد، اشکالی روزه حال در عطر و خوش بوی از استفاده -

 .است معطر، مکروه

 .دارد باز روزه از را مسلمان پسر و دختر نباید ،ضعف و داشتن انحامت و خواندن درس -

 باید ولی ،نگیرند روزه مسافرت زمان در که است داده اجازه مسافران به مهربان خداوند -

 .بگیرد روزه روزها آن تعداد به رمضان ماه از بعد
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 و رمضان ماه از بعد باید ،نشود رمضان ماه در روزه به موفق بیماری خاطر به کسی اگر -

 .شودمی گفته اقض روزه روزه، آن به که بگیرد، روزه هاروز آن تعداد به بهبودی از پس

 

 

 برخی از محرمات )کارهای حرام( :گفتار سوم

و  باشدمی آن ترک به موظّف مکلفی هر و است حرام آن انجام که آنچه یعنی محرمات

 معروف بسیار ،الهی محرمات از بعضی اگرچه .است پروردگار عقابِ و عذاب موجب آن ارتکاب

 .یستن فایده از خالی هاآن از ایگونهفهرست ذکر ولی ،است معلوم همگان بر و

 خدا به شرک -

 حرام و بزرگ بسیار گناهان از او، برای شدن قائل و شریک متعال خداوند به زیدنرو شرک

 را گناهان تمام خداوند: فرمایدمی و کرده اشاره آن حرمت به مجید قرآن در خدا .است

 ماث ،شرک و دهدنمی قرار عفو و بخشش مورد هرگز را خود به ورزیدن شرک ولی ،آمرزدمی

 نیز بسیاری روایات زمینه این در .بود خواهد جهنم آتش در مشرک جایگاه و است بزرگی)گناه( 

 ، رجوع کرد.جتهاداالکتاب و الشیعهوسائل مانندهایی توان به کتابکه در این مورد می دارد دووج

 امیدی نا -

 حالت هاآن از بعضی که شودمی گناهانی مرتکب بیشوکم خود زندگی طول در انسانی هر

 با که شودمی تقویت انسان در تفکر این نتیجه، در و نمایدمی ایجاد او روح در امیدینا و سأی

 مجید قرآن .گیرمنمی قرار خدا عفو و لطف مورد هرگز ،امداده انجام که معصیت و گناه همه این

 ،الهی رحمت از را ناامیدی و سأی و کرده محکوم را اندیشه و تفکر گونهاین اسالمی، روایات و

 قرآن در صریحاً و است آورده حساب به بزرگ بسیار بسیار گناهان از آن را و دانسته حرام

 که است جهت بدان این .باشد کافر که کسی مگر شودنمی الهی رحمت از ناامید :آمده مجید

 پایانبی رحمت و قدرت به انسان اعتقاد عدم از برخاسته ،متعال خداوند رحمت از سأی

 خطاهای جبران به و نیاید بر استغفار و توبه درصدد انسان شودمی موجب و است خداوند

 .نپردازد گذشته

 هر که است جهت همین از و آید تصور در که است آن از ترکریم ،مهربان بسیار خداوند

 طیشرا با توبه اگر البته ؛دهدمی قرار بخشش و مغفرت مورد را بزند سر بندگانش از گناهی

 .پذیرد تحقق آن خاص آداب و مخصوص
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 خودکشی و کشیآدم -

 الهی خشم و دوزخ و عذاب و است بزرگی بسیار گناه و است حرام مؤمن یک رساندن قتل به

همیشگی جهنم، :است کرده قاتل متوجه را تهدید پنج ،ایآیه در مجید قرآن .بردارد در را

 را خودکشی و انتحار دیگر ایآیه در و .بزرگ عذاب خداوند، لعنت خداوند، غضب آن، در بودن

 این در که البتهاست  دانسته آن جزای را الهی عذاب و است کرده نهی آن از و دهنمو حرام نیز

 .است شده نقل نیز بسیاری روایات و احادیث موضوع، دو هر

 ربا و نزول -

 ربا .باشدمی خواری ربا و ربا دارد، پی در را شدیدی عذاب آن ارتکاب که محرمات از دیگر یکی

 برابر را خواریربا عذاب قرآن است. گرفتن بازپس برابر چند و دادن قرض عنوان به را چیزی یعنی

 وخیمی عواقب و ربا اجتماعی مضرات هتالب .است کرده نهیآن  از شدیداً و دانسته کافران عذاب با

 .است انکار و اغماض غیرقابل دارد که بسیاری اقتصادی مدهایاپی و هاانسان روابط برای که

 نامحرم به نگاه -

 مرد به زنی یا دختر یعنی .است بیگانه به مرد و زن کردننگاه ،محرمات از دیگر یکی

 مرد و زن آمیزشهوت نگاه از مجید قرآن در .کند نگاه نامحرم زن به مردی یا پسر و نامحرم،

 روان و و جان بر شیطان آلودِزهر تیر را نگاه آن)ع(  صادق امام و ؛است شده نهی یکدیگر به

 نقل( ع) باقر امام از که روایتی در. باشدمی طوالنی حسرت موجب که نامیده است انسان قلب

 در کند نگاه نامحرم به که کسی .است شده نامیده چشم زنای عنوان با نامحرم به نگاه شده

 .کنندمی آتش از پر را چشمانش قیامت

 قول به و نیست پوشیده برکسی ،گذاردمی دل بر که آثاری و نامحرم به نگاه عواقب

 وجودهب نگاه همین از که انحرافاتی چه و شودمی شروع هانگ یک از که زناهایی بساچه :باباطاهر

 عذاب و عقاب دارای و حرام ،نامحرم مرد و زن بین غیرضروری سخنان گفتن نیز و .آیدمی

 .میاید وجودهب آن در اخالقی و جنسی انحرافات خطر و شودمی

 قذف -

 موجب و حرام نیز کار این. دادن پاکدامن مسلمان مرد یا زن به لواط یا زنا نسبتِ یعنی

 لعنت در پیوسته ،کنندهقذف شخص و باشد،می دنیا در شرعی حد و آخرت در عقاب و عذاب

 .شودمی هاعذاب اقسام گرفتار آخرت و دنیا در و بود خواهد پروردگار غضب و
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 خواریشراب -

 هاآن نوشیدن و است رئکبا از و است حرام باشد کنندهمست که مایعاتی تمام نوشیدن

 اعضای روی بر بسیار آثار دارای الکلی مشروبات .است آخرت در عذاب و دنیا در حد موجب

 حواس و قلب و ها،شریان و اعصاب سلسله شش، و جگر روده، و معده فکر، و عقل مثل انسان

 اهکتاب و کرده هابحث آن بهداشتی مضرات درباره ،قدیم و جدید پزشکان و اطباء و باشدمی

 روحی حالت ایجاد و شودمی بدزبانی و بدخلقی موجب کنندهمست مایعات نوشیدن .اندنوشته

 تمامی به زدن پاپشت و هاحرمت هتک افشاءاسرار، ریزی،خون به را او که نمایدمی انسان در

 .کندمی وادار اجتماعی و شرعی قوانین

 صادق امام و. است خواریشراب گناهان، تمامی مادر و گناه ترینبزرگ: فرمود( ع) باقر امام

 محشور کافران با قیامت در خوارشراب که اندفرموده و دانسته مساوی پرستیبتبا  را آن( ع)

 به و شودمی زائل عقلش ،بنوشد شراب که کسی که است جهت بدان همه هااین .شودمی

 فرقی خواریشراب حرمت در البته .آوردمی روی نیز دیگر گناهان و معاصی و گناهان تمامی

 حرام هم آن قطره یک حتّی و باشد،نمی دیگر چیز با آن مخلوط و خالص یا زیاد و کم بین

 .است

 قمار -

 با کردن بازی .است شدید عذابی و بزرگ گناهی دارای و است محرمات از نیز کردن قمار

 باشد آن در دیگر چیز یا پول بردن و بازنده و برنده که دیگری چیز هر با یا و مطلقاً قمار آالت

 ،مردم بین وسیلهبدان شیطان و است شیطانی ایوسیله خواریشراب و کردن قمار .است حرام

 معیارهای کند،می دور خدا از را انسان قماربازی .کندمی ایجاد کینه و عداوت و دشمنی

 تبدیل درنده و ظالم ،عاطفهبی ،هرزه انسانی به را او و ردگیمی او از را اخالقی و انسانی

 یاد کبیره گناه نام با هاآن از قرآن در که است خواریشراب و قماربازی فقط باالخره .نمایدمی

 .باشدمی هاآن رابسی مضرّات و شدید گناه از حاکی امر این که شده،

 غناء -

 و صداهایی موسیقی آن ،حرام و موسیقیِ غناء .است حرام ،موسیقی و غناء ،خوانیآوازه

 گناهان از غناء .باشد آورو طرب معصیت اهل محفل و لعب و لهو مجالس مخصوص که است

 فقر موجب و رویاندمی قلب در را و نفاق کندمی غافل خدا یاد از را انسان و بزرگ بسیار

 ،حرام غناء و موسیقی .است خداوند رحمت از دورهب و خدا غضب محل غناء مجلس .شودمی

 .کندمی سلب را درونی آرامش و دارد یویرانگر آثار انسان اعصاب بر
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 دروغ -

 امام .شودمی مترتب آن بر اخروی و دنیوی سخت عواقب و است گناه و حرام گفتن دروغ

 قرآن در .است دروغ ،اتاق آن قفل کلید و است اتاقی در هابدی تمام: فرمود( ع) عسگری

 .دارد وجود گفتن غیرواقع سخن و دروغ از نهی و مذمّت در ددیمتع آیات مجید

 که آنچه از .است کرده نهی را فاسق خبر و سخن بر اثردادنترتیب قرآن و است فسق ،دروغ

 عالمت و بدتر خواریشراب از و است گناه ،دروغ شود،می استفاده آیات و روایات و اخبار در

 او دهان از بدی بوی چنان قیامت در و است روسیاه و ملعون ندارد، ایمان غگوودر و است نفاق

 که لست راستگویی و صدق آن مقابل طرف در .کنندمی فرار او از هم مالئکه که شودمی خارج

 .آیدمی دستبه نآ سایه در آخرت و دنیا خوشبختی و عزّت ،سعادت ،نجات

 دروغ سوگند -

 ،دروغ قسم پس بزرگ، بسیار گناهان از و است حرام گذشت که چنان گفتن دروغ اگر

 و سخت عذاب عامل را دروغ سوگند مجید قرآن .باشدمی آن از بیش مراتببه گناهش

 .نامندمی ایمان فاسدکننده و خدا با جنگ را آن( ع) صادق امام و داندمی خداوند دردناک

 دروغ سوگند .خواندمی نسل انقطاع و هاآبادانی خرابی باعث را آن( ع) صادق امامهمچنین 

 بر روز چهل تا دروغ قسم یک سوء اثر و اندازدمی لرزه به را الهی عرش و شودمی فقر موجب

 .بود خواهد باقی صاحبش

 دروغ گواهی -

 داندنمی که امری بر انسان که این یعنی .دارد عقاب و است حرام نیز دروغ به دادنشهادت

 زور شهادت عنوان تحت را شهادت دروغ مجید قرآن .دهد دروغ گواهی داندمی را آن خالف یا

 دانسته پرستیبت با مساوی و شرک همپایه را آن (ص) خدا رسول و نموده نهی آن از و آورده

 .دهدمی قرار دروغ گواهی بر را جهنم آتش خداوند که فرمایدمی( ع) باقر امام و است

 امانت در خیانت -

 حرام ،امانت در خیانت زیرا ؛شودمی واجب او بر الهی عذاب ،کند خیانت امانتی در که کسی

به ،امانت در خیانت از که دارد وجود مجید قرآن در متعددی آیات .است کبیره گناهان از و

 روایات در .باشد مؤمنین پیشۀ داریامانت که داده اکید دستور و کرده نهی شدید صورتی

 ثروتمند موجب داریامانت و نکبت و تهیدستی و فقر موجب امانت در خیانت نیز اسالمی

 و ملحدان ،کافران به نسبت یحت که آمده روایاتی در .است شده دانسته ایمان قوّت و شدن

 .باشید دارامانت نیز دشمنان
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 اسراف -

 دشمنان را کنندگاناسراف و است کرده نهی آن از صریحاً مجید قرآن و است حرام اسراف

 و لباس ،خوراک در رویهزیاد معنای به تبذیر و اسراف .است نامیده شیطان برادران و خدا

 و توصیه مورد ،باشدمی تفریط و افراط وسط حد که رویمیانه و اعتدال و باشدمی ...و ساختمان

 چنین دعای و شده تنگدستی و فقر موجب اسراف که است روایت در .است گرفته قرار سفارش

 .شودنمی مستجاب شخصی

 اسراف از باید خودش رایطش طبق بر کس هر و است مختلف ،افراد حسب به اسراف البته

 ۀجنب و شود خارج نیاز و ضرورت صورت از آنچه گفت توانمی خالصه طوربه اما .نماید پرهیز

 دارد، مختلفی هایصورت اسراف .است حرام و اسراف ،کند پیدا تفاخر و خودنمایی ،تشریفات

از  بیشتر آشامیدنی و خوردنی تهیه اندازه، از بیش برق کردنمصرف نیاز، از بیش ریختنآب

 .است اسراف مصادیق از همه ...و نیاز از بیش خانه و لباس آوردنفراهم حاجت، مقدار

 وضع ،تبذیر و اسراف. باشدمی هاکاریاسراف نتایج از زندگی هایسختی و تکلفات بیشتر

 پریشانی و ورشکستگی و فقر موجب و ساخته دگرگون را جامعه و فرد اقتصادی و اخالقی

 روشن اثری ،رویمیانه و قناعت و نمایدمی سلب را انسان روان و جان راحتی و خوشبختی شده،

 از برد،می بین از را تهیدستی و فقر دارد،می نگاه را جامعه فضای و دارد امور نای عکس در

 .آوردمی ارمغان به انسان برای درونی آرامش و کاهدمی اجانب به مسلمین وابستگی

 غیبت -

 شودمی ناراحت آن شنیدن از که ایگونهبه هاآن غیاب در دیگران از کردن یاد یعنی غیبت

 گناهان از و بزرگ محرمات از غیبت .دیگران حضور در مؤمن یک پنهانرازهای  افشاء یا و

 باشدمی دنیا در دشوارو  سخت عواقبی و آخرت در شدید عقابی و عذاب دارای و ستا کبیره

 برویآ ریختن باعث چون غیبت .است گرفته قرار مجید قرآننهی  مورد شدیداً و صریحاً و

 ۀنام در را کنندهغیبت حسنات خداوند .یدآمی حساب به هاخیانت التریناب از شودمی مؤمن

 عملش ۀنام کردهمی را دیگران غیبت که شخصی قیامت در و دهدمی قرار شوندهغیبت اعمال

 او متوجه شدیدی پشیمانی و حسرت و یابدیم داده انجام که خیری کارهای از تهی را

 سختی عقاب و عذاب دارای و است حرام کردنغیبت مثل هم غیبت شنیدن .گرددمی

  .باشدمی

 غیبت که جایی در ثانیاً و بپرهیزند دیگران کردنغیبت از ابتدا است الزم ینمؤمن بر پس

 دیگران درباره گفتنسخن و غیبت از هستند حاضر اگر یا و نشوند حاضر شودمی یمؤمن
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 و غیبت از و برخیزند یکدیگر یاری به ،غیاب در ینمؤمن که است روایت در .نمایند جلوگیری

 .نمایند جلوگیری ینمؤمن رازهای ءافشا و بدگویی

 تهمت -

 و غیبت فرق .دارد پی در شدیدی عقاب آن ارتکاب و است حرام نیز ینمؤمن به زدنتهمت

 و ءافشا به راضی صاحبش ولی ،دارد حقیقت که است چیزی بیان غیبت که است آن تهمت

 است که حقیقت ندارد. امری بیان تهمت اام باشد،نمی آن بیان

 چینی )نمامی(سخن -

 و است حرام شود ومی مردم بین در دشمنی و فتنه آتش شدنروشن موجب چینیسخن

 خطرتر پر و شدیدتر دیگران کشتنو  قتل از مراتببه و دارد پیدر  را اخروی سخت عذاب

 داللت شخصی چنین بر بهشت بودنحرام و چینیسخن حرمت بر ،اخبار و روایات و است

 او به را سخن این شنونده و گفته سخنی شخصی درباره کسی یعنی نمیمه .دارد روشن

 .نباشد راضی آن افشای به ،راز آن صاحب که رازی کردن فاش یا و برساند

 مؤمن به اهانت -

و  یار، مؤمنین ولی را خود خداوند و دارد عظیم بس منزلتی و مقام خداوند نزد در مؤمن

 مشتری را خود و دهدمی قرار پیامبرش و خود ردیف در را آنان و خواندمی هاآن ناصر و یاور

 قرآن در مؤمن واالی منزلت و نأش عظمت در بسیاری آیات .است نامیده هاآن هایجان

 را مؤمن به اهانت ترینکوچک لذا .است شده وارد زمینه این در متعددی روایات و دارد وجود

 آیات که اموری .است داده قرار دردناک و سخت عذاب و عقاب آن بر و دانسته زیغیرجا و حرام

 :از است عبارت ،اندبرشمرده حرام و زیغیرجا مؤمنین به نسبت را آن ارتکاب ،روایات و

 .مؤمن کردنمسخره و استهزاء. 1

 .مؤمن آبروی ریختن. 2

 .دادن مؤمن به فحش و دشنام. 3

 .مؤمن به زدنطعنه. 4

 .مؤمن کردن سبک و خوار. 5

 .مؤمن کردن سرزنش. 6

 .مؤمن نمودن آزار و اذیت گونه هر. 7

 .مؤمن به نسبت احترامیبی و اهانت نوع هر. 8

 



 69  : احکامسوم فصل

 نیرنگ -

 داده آن بر آتش وعده و است حرام شکنیپیمان و دیگران دادنفریب و نیرنگ ،خدعه، مکر

 شدید نهی مورد هاآن به نسبت نیرنگو  مکر و مردم به خیانت اسالمی روایات در .است شده

 نسبت هرگز که است کسی وارسته مسلمان .است شده داده آن بر سختی عذاب و گرفته قرار

 .ننماید ضنق را پیمانی و ندهد فریب را کسی ننماید، خدعه و مکر دیگران به

 مسجد و کعبه قرآن، به احترامیبی -

 قرآن -

 نزد در لذا و است متعال خداوند نورانی کلمات برگیرنده در و مسلمین آسمانی کتاب ،قرآن

 و اهانت ترینکوچک که است جهت همین از .ستچیزها ترینشریف و عزیزترین از مسلمین

 درباره کرداری یا و گفتاری هر .باشدمی عذاب و عقاب دارای و حرام آن به نسبت احترامیبی

 و است حرام ،آید حساب به آن شمردن سبک و کردن خوار عنوان به عرف در که مجید قرآن

 ...و آن، کردن لگدمال آن، حرمت انکار قرآن، کردننجس .باشدمی بزرگ معصیتی آن ارتکاب

 و نجس مرکب با قرآن نوشتن لذا .است مجید قرآن به اهانت و احترامیبی مصادیق از همه

 ،نجس قرآن کردنپاک و کافر دست از قرآن گرفتن و است حرام کافر دست به قرآن دادن

 از وارده دعاهای .نیست جایز نیز قرآن نورانی آیات بر وضوبی دست گذاشتن و باشدمی واجب

 .یستن جایز نیز هاآن به احترامیبی و باشدمی خاصی عظمت و احترام دارای هم معصومین

 کعبه -

 امام .ستنی معظمه کعبه از ترشریف و عزیزتر اسالم عالم در چیز هیچ ،مجید قرآن از بعد

 قرآن اول دارد، یرابسی تاهمی خداوند نزد شرافت و حرمت در چیز سه: فرمود( ع) صادق

 (.ص) اکرم مبراپی عترت مسو و است مردم قبله که خدا خانه دوم مجید،

 مسجد -

 آن هتک و اهانت و واجب آن حرمت رعایت ،باشد شده بناء مسجد نام به که مکانی هر

 بدان این و است کبیره گناهان از و حرام ،نجاست به آن ساختنآلوده و کردنخراب مانند

 در نفسا و حائض جنب، توقف .است زمین روی در خداوند هایخانه مساجد که است جهت

 مانعی دیگر در از شدن خارج و دری از شدن وارد یعنی توقف بدون عبور ولی) است حرام مسجد

 .نیست جایز هم عبور حتی ،مدینه در( ص) النبی مسجد و مکّه در مسجدالحرام در و (.ندارد
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