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 از ماست که بر ماست

که بههه مهها  ييهابتيمص يتمام

رسههد م اهاهههد يده اسههت م مهه يرسهه 

، ذلههت، يد، شههام ف ر،ههر، گرسههن يرس

، اشغال شههد ، رههارو امهههال، يرگيچ

ها، ارمج بر حاکمهها  نيسرزم يرانيم

ن برد  مکر دشمنا  يدر از ب يم ناتهان
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است کههه مهها بهها  يزيآ  چ ير،ط برا 

 يم م از رميا دستا  اهد کسب نمهده

م  مهها در حههو درمردگارمهها  يکهتاه

ن يبرگرداند  ما از عم  به قهههان يرم

ن ما است که االو ما ج  م عال م يد

 .اندشده ياز آ  راض رسهل ما
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مَمَهها : ديهه ررمايمهه  ياهلل تعههال

دفيکُمْ يْأَصَابَکُم مِّن مُّصفيبَةٍ رَبفمَا کَسَبَتْ أَ

م هر ) [30]الشهرى:  مَيَعْفُه عَن کَثفير

ها که به شما برسد، بتياز مص يبتيمص

اسههت کههه  يزيهه آ  چ يبههه ماسهه ه

-يد م باعث مهه يا اهدتا  کسب نمهده
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ده ي]از گناههها [ ب شهه  ياريشهد تا بس

 شهند(.

مَمَهها : ديهه ررمايمهه  ياهلل تعههال

يََِّةٍ رَمفههن ن فْسههف َ ابَ َ مفههن سههَ  أَصههَ

کههه بههه تههه  ييم هر بههد) [79 ساء:]الن

 برسد از جانب اهدو است(.
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: »ال ررمهههده اسههت امبريهه د

يصيب رجالً اههدع عهههد، مال عثههر  

قدم، مال ااتالج عرق إال بذنب، ممهها 

 ياز چهب يناش ي)اراشيعفه اهلل أکثر« 

بههه  يرگهه  يدگيکشهه  م ييم لغزع دهها

م  يگناه يرسد، م ر از رمينم يکس

بت[ يسههبب آ  مصهه به  يآنچه اهلل ]تعال
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است  يشتر از ]آ  گناهيب شد، بيرا م

ده يهه بت دي  آ  انسهها  مصهه يهه که به دل

 رمذي[.  تف]سنن  است[(

کههه بههه  يهههاشکسههت يتمام

شهد م آنچه کههه در يمسلمانا  مارد م

ن بر آنا  مارد شههد، يحن يامل معرکه

اسههت کههه منمنهها   يزيآ  چ يجهينت
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کههه  ييهايرانيم يتمام اند.کسب کرده

رد، م يهه گيصهرو مهه  يهسط اهلل تعالت

  يهه شهههد کههه دالين گهنه دنداشته ميا 

 ي  آنههها ر،ههط از رميدارند، دل يماد

م ن م ظلههم بههه نفهه  يبرگرداند  از د

باشههد م يرها کههرد ف عمهه  بنفسههه مهه 

ن مارد يا  يمجهد دارد که تمام يديتأک



 
 

8 

 

 يهههاباشههند م سههببيمهه  ي  اصليدل

 هستند. يسبب ظاهر يماد

: ديهههه ررمايمهههه  ياهلل تعههههال

رَأَعْرَضُها رَأَرْسَلْنَا عَلَيْهفمْ سَيْ َ الْعَرفمف 

م در  دبرگرداندن ي)د  رم [16]سبأ: 

ران ههر را بههر آنههها ي  ميآ  س يجهينت

 .م(يررستاد
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: ديهه ررمايم تعالىن اهلل يهمچن

 بْتُم يبَةد قَههدْ أَصههَ ابَتْکُم مُّصههف أَمَلَم ا أَصههَ

هَهذَا قُ ْ هُهَ مفههنْ عفنههدف مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَن ى 

 أَنْفُسفکُمْ إف   اللّهَ عَلَى کُ ِّ شَيْءٍ قَههدفيرد

که ]در  يبتيا مصي)آ [165]آل عمرا : 

ن گهنههه يد، ا ياحد[ به شما رس يهعزم

-نبهد که شما دم برابر آ  را ]در عزمه
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د؟ يهه بههدر بههر مشههرکا [ مارد کرد ي

ن از کجا آمده است؟ ب ه: آ  يد: ا يگفت

جانب اهدتهها  اسههت. اهلل بههر هههر از 

 .تهاناست( يکار

ها در قت  م رتنه: دي   نيبيا نميآ

ن م ارغانستا  م ... م در يعراق، رلس 
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اهلل  يد بههرا يهه است کههه تهح يهر مکان

 دارد!!ندر آ  مجهد  يتعال

، يگرسههن : دي   نيبيا نم   ي   آ

از ...  ياريم ... بس يها م س تيماريب

 .باشديم ياسالم يهانيدر سرزم

: ررمههههده اسهههت امبريههه د

»المصائب ماألمههراو ماألحههزا  رههي 
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ها م يماريها م ببتيمص)الدنيا جزاء« 

مجازاو اسههت(  يا از رميها در دنرم

 ]صحيح الجامع[.  

: »ام  ن ررمهده استيهمچن

ب م ، ما ن،ض قهم العهههد إال سههلط 

عليهم عدمهم مما حکمها بغير ما أنزل 

ظهرو ريهم  اهلل إال رشا ريهم الف،ر، مال
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الفاحشههة إال رشهها رههيهم المهههو، مال 

طففها المکيال إال منعها النباو مأاذما 

بالسنين، مال منعههها الزکهها  إال حههب  

ز اسههت کههه يهه )دههنچ چ عههنهم ال، ههر«

عهههد  يز اسههت، قهههميدنچ چ يجهينت

کنند، م ر آ  که دشمنشا  ينم يشکن

 يشهههد م ]قهههميبههر آنههها مسههلط مهه 
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زل اآنچه اهلل نر يستند[ که حکم به رين

ر،ر در  کنند، م ر آ  کهيکرده است م

ن يم رحشا در ب ابديين آنها رماج ميب

شهد، م ر آ  که مرگ يآنها آشکار نم

بهههال، آنفالنههزا يدز، ا يهه ]مانند طاعه ، ا 

ابد يين آنها انتشار ميم ...[ در ب يمرر

کننههد، م ههر آ  کههه ينم يم کم ررمش
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شهههند م دچههار ياههها  اشهه  مهه يگ

گردنههد م از داد  زکههاو يمهه  يقح هه 

کنند، م ر آ  که بههارا  ينم ياهددار

]صحيح الجههامع،  شهد(يم برف ق ع م

 ال براني ري الکبير[. 

از اصههحا   يکهه يره يهه ابههن ا

مجههازاو گنههاه: : »گفته اسههت يعل
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 يدر عبادو، تنگ شد  زنههدگ يسست

در لذو اسههت« گفتههه شههد:  يم س ت

سههت؟ گفههت: يدر لههذو چ يسهه ت

-يبش نمهه ينصهه  يل»ش ص لذو حال

-يشهد، م ر آ  که آ  را نههاقص مهه 

 ابد«.ي
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: رحمه اهلل گفتههه اسههت قيمابن 

ها، بالها م شههرّها در کم شد  يتمام»

  گناههها  م يهه ا م آاههرو بههه دليهه دن

باشههد. در يم الفت با امر درمرگار مهه 

مجهد ندارد، م ر آ  کههه  يجها  شرّ

 باشد«.يعلت آ  گناها  م
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: »مهها ررمهههده اسههت امبريد

تهاد اثنهها  رههي اهلل ريفههرق بينهمهها إذا 

 ي)دم نفههر بههذنب يحدثههه أحههدهما«

 ر را دمسههت يکدياهلل  يستند که برا ين

 يين آنههها جههدا يداشته باشند م بعد بهه 

از  يکهه يآ  کههه  ارتد، م ر به علههتيب
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]صههحيح آنها دچار گناه شههده باشههد( 

 [.  (يي)ب ارا ب اري

*** 

چه  حسنه، اطاعت و ئهيس  و گناه

 باشند؟يم

ههها، يکي)نحسههناومنظهههر از 

ههها، جمههع ي)بدسيَاوجمع حسنة( م 
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باشههند. يَة( نعمتها م مشههکالو مهه يس

باشههد م يحسههناو همهها  نعمتههها مهه 

هستند کههه اهلل  يها هما  اعمالاطاعت

ت بنههدگانش يهههدا  يآنا  را برا  يتعال

َاو همهها  بالههها يقرار داده است م س

است که  يهستند م گناها  هما  امهر

شهههد ام را يانسهها  مارد مهه بههر  يمقت
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-يمهه  يکنههد. اهلل تعههاليدچار گناه مهه 

نَاوف : ديههه ررما مَبَلَهْنَهههاهُمْ بفالْحَسهههَ

]األعههراف:  مَالس يََِّاوف لَعَل هُمْ يَرْجفعُه َ

َاو ي)م آنها را با حسناو م سهه  [167

م، باشد کههه يدهيش قرار ميمهرد آزما

 .بازگردند(
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: ديهه ررمايم ين اهلل تعاليهمچن

َإفن ا إفذَا أَذَقْنَا الْإفنسَا َ مفن ا رَحْمَةً رَرفحَ م

بفهَا مَإف  تُصفبْهُمْ سَيََِّةد بفمَا قَد مَتْ أَيْدفيهفمْ 

م ) [48]الشهههرى:  رَإف   الْإفنسَا َ کَفُهرد

از طههرف اهدمهها  بههه انسهها   يمقتهه 

م، تهسط آ  شههاد يچشانيرا م يرحمت

 يبههه ماسهه ه ييبههد يگردد م مقتيم
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انههد بههه آنههها آنچه اهدشا  انجام داده

ن حالههت اسههت کههه ام يرسد، در ا يم

 د(.شهيکفرا  کننده م

به حسناو امر شده است م از 

-يم يشده است. اهلل تعال يَاو نهيس

مَن جَاء بفالْحَسَنَةف رَلَهههُ اَيْههرد : ديررما

مِّنْهَا مَمَن جَاء بفالس يََِّةف رَلَا يُجْزَى ال ذفينَ 
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 ها الس يََِّاوف إفل ا مَا کَههانُها يَعْمَلُههه َعَمفلُ

 يا هر ک  بهها حسههنه) [84]ال،صص: 

ام بهتر از آ  اهاهد بهههد م  يد برا يايب

 يبههرا  يد، مجازاتيايَه بيکه با س يکس

َه ام مجهد ندارد، م ر برابر بهها يکار س

 داده است(.يآنچه انجام م
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ن يدر قرآ  م سنت ب ياهلل تعال

شته است. هما  گهنههه ن دم ررق گذا يا 

: »يهها آمده اسههت يث قدسيکه در حد

عبادي، إنمهها هههي أعمههالکم أحصههيها 

لکم، ثم أمريکم إياها، رمن مجد ايرًا 

ر ذلهه  رههال رليحمد اهلل، ممن مجد ري

بنههدگانم! آ   يا )يلهههمن إال نفسههه« 
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شههما  ياعمال شماست که آنها را بههرا 

م م بعد از آ  آنا  را جبههرا  يا شمرده

 يريهه کههه ا يرد، دهه  کسهه م کياهاه

کههه  يد م کسهه يهه ارت، اهلل را شکر نماي

را جز اهههدع  يارت، کسير آ  را ير

 مسلم[.ح يصح]مالمت نکند!( 
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باشد؛  يجه  م ياز رم سيَاو

 يناررمان يکه از اهلل تعال يکسان يتمام

کههه  يکنند، جاه  هستند م هر کسيم

ه)ترس از ابهههت م ياشهه  ياز اهلل تعههال

باشد. يام عالفم م عظمت( داشته باشد،

إفن مَا يَ ْشَى الل هههَ : ديررمايم ياهلل تعال

ر،ههط ) [28]رههاطر:  مفنْ عفبَادفهف الْعُلَمَاء



 
 

28 

 

ه يبندگا  اهلل که عالفم باشند از ام اشهه 

: ديهه ررمايمهه  ين اهلل تعاليهمچن .دارند(

 َي إفن مَا تُنههذفرُ مَههنف ات بَههعَ الههذِّکْرَ مَاَشههف

ر،ههط ) [11]يهه :  بفالههر حْمَن بفالْغَيْهه 

کههه از ذکر)قههرآ (  يترسانيرا م يکس

از ]ادامنههد[  يت کنههد م دنهههانيهه تبع

 . ه داشته باشد(يرحما  اش
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-يه مهه يجاد اشيعلم باعث ا 

آ  انجام حسههناو م  يجهيشهد که نت

، يباشد م هههر ناررمههانيها ميترک بد

: گفته است ابن مسعهدجاه  است. 

اسههت  ياز اهلل کار يهياش يعلم برا »

 يجههه  کههار ينيبزرگ ب اهد يم برا 

 «.  باشديم
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انس   ا   يب    ا ياهلل تع   ا 

را ق   ار دادا ا   ت       ييه  التيفض

 باشند:ين ش ح ميبد

بههر  يهههر ررزنههد: تفط   -1

د. اهلل يآيا مياساس ر رو اسالم به دن

رَأَقفمْ مَجْهَ َ لفلدِّينف : ديررمايم يتعال

ي رَ َرَ الن اسَ عَلَيْهَهها حَنفيفاً رف ْرَ َ الل هف ال تف
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 لَا تَبْدفي َ لف َلْوف الل هف ذَلف َ الدِّينُ الْ،َههيِّمُ

-را حواهدو صهرو ) [30]الرمم: 

ن ب ههردا ! همهها  يهه د يانه به سهيگرا 

[ انسانها را بههر آ  يکه اهلل ]تعال ير رت

نش اهلل ير در آرههرييهه ده اسههت. تغيآرر

 ن استهار(.ين است ديمجهد ندارد، ا 
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: »کهه  ررمهده اسههت مبرايد

مهلهد يهلد على الف ر ، رأبهاه يههدانههه 

أم ينصههرانه أم يمجسههانه کمهها تنههتچ 

ه  تحسه  ريههها البهيمة بهيمة جمعاء، 

بههر اسههاس  يهر ررزنههد) من جدعاء«

ن يهه د م ا يهه آيا مهه ير رو ]اسالم[ به دن

 يههههديددر م مادر ام هستند که ام را 
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کننههد. يدرسههت مهه ا آتههشي يحيا مسي

ا يهه   گهنه که چهاردا، چهاردا به دنهما

ن ]ررزنههدا [ آنههها يا در بهه يآمرد، آيم

 د(يهه ا دهيهه ده ديهه ها  گهههع بريهه ح

 مسلم[.   م (يي)ب ارا ب اري]

عياو بن  ازصحيح مسلم در 

: ررمهههد امبريهه آمده است که د حمار
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»قال اهلل تعالى: ال،ت عبادي حنفههاء، 

راجتالتهم الشياطين، محرمت عليهم ما 

مأمرتهم أ  يشرکها بي مهها أحللت لهم 

-يمهه  ياهلل تعههال)لم أنزل به سههل اناً« 

ام م دهيهه گرا آررد: بندگا  را حويررما

برگرداند  آنها از  ي انها باعث رميش

آنههها  يشهند م آنچه را که برا يحو م
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-يآنها حرام مهه  يام را برا حالل کرده

کنند تهها بههه مههن يکنند م به آنها امر م

 يبههرا  يحکم  ميبهرزند که دل يشرک

د  نازل نشههده اسههت( يآ  شرک مرز

 ]مسلم[.  

مههردم را بههه  ياهلل تعههال -2

ن يهه ا : دينمايت ميهدا  يصهرو عمهم
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 ياست که برا  يت ام شام  ر رتيهدا 

آنههها قههرار داده اسههت تهها تهسههط آ  

ن بهها يامهزند م همچنهه يمعررت م علم ب

آنها م ررستاد   ينازل کرد  کتا  برا 

عمهه  را  نيهه آنههها ا  يرسهال  به سههه

: ديهه ررمايمهه  يدهد. اهلل تعههاليانجام م

 ُاَلَههوَ  *عَل ههمَ الْ،ُههرْآ َ  *الههر حْمَن
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-1]الههرحمن:  عَل مَهُ الْبَيَا َ*الْإفنسَا َ 

]ادامنههد[ رحمهها  * قههرآ  را ) [4

د * م بههه ام يآمهات * انسا  را آرر

 س ن گفتن را آمهزع داد(.

 :شّ صل اما ا
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ک ي  طا  و ش   يت نفس و ش   عباد -1

اهلل متعال و او را  يق ار داد  آنها ب ا

 معادل آنها ق ار داد :

 ا ، مرتکههب يانسا  به امر شهه 

  يهه ن دليشهههد؛ بههه همهه يعم  شرّ مهه 

 ا  بههر بنههدگا ف ادامنههد رحمهها  يش

درمردگههار  يا اهلل! ا يهه ندارند.  يتسل 
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ا ! ما م دههدرا  م مههادرا  مهها م يجهان

برادرا  م مسههلمانا  مههرد م ز  را از 

 يبندگا  رحما  قرار بده! اهلل تعههالآ  

إف   عفبَههادفي لَههيْ َ لَهه َ : ديهه ررمايمهه 

لْ َا د إفال  مَههنف ات بَعَهه َ مفههنَ  عَلَههيْهفمْ سههُ

 يتههه ]ا  يبههرا ) [42]الحجر:  الْغَامفينَ

در برابههر بنههدگا  مههن  ي ![ قدرتيابل
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کههه از تههه  يمجهد ندارد، م ر نادانههان

 کنند(.يت ميتبع

ص ، ررعههه  م ن ا يهم ياز رم

ا  يههديکردند م  ييادا  ينمرمد ادعا

اسههت م  ير ررزنههد اهلل تعههاليگفتن عز

ح يز ادعهها کههرد  کههه مسهه يا  نيحيمس

 ين مشرکانيباشد م همچنيررزند اهلل م
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 يگفتنههد: علهه  امبرين امت ديدر ب

ن در يهه م ا  1باشههديمهه  يهما  اهلل تعال

: ديهه ررمايمهه  ياست که اهلل تعههال يحال

ُمَتَعَههالَى عَم هها يَ،ُهلُههه َ عُلُهههًّا  سُبْحَانَه

 
ه  يريا نصي يالله ين ررقه را عليا - 1

 نماند.)مترجم( يم
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 يليام داک م ا) [43]اإلسراء:  کَبفيرًا

است که آنها  يزيتر از آ  چبلند مرتبه

 ند(.يگهيم

-ين ررزندا  بنياص  شرّ در ب

-يمهه  يد  به اهلل تعاليآدم شرک مرز

  قههرار داد  بنههدگا  يباشد م آ  شر

-يم ياند به اهلل تعالصالح اهلل که مرده
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-يباشد، در کنار قبر آنها اعتکاف مهه 

را قههرار  ييهاآنها مجسمه يکنند م برا 

ههها را دهنههد م بعههد آ  مجسههمهيمهه 

ن قهههم يامر در ب نيکنند، ا يدرستش م

-يمهه  ينهح مجهههد داشههت. اهلل تعههال

مَقَالُها لَا تَههذَرُ   آلفهَههتَکُمْ مَلَهها : ديررما

 مَيَعُهههقَ تَذَرُ   مَدًّا مَلَا سُهَاعاً مَلَا يَغُهثَ
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معبهدا  م گفتند: ) [23]نهح:  مَنَسْرًا

د يم درستش شهندگا  اهد را رها نکن

عهههق م نسههر را يغهث، يم مد، سهاع، 

بهد که اهلل  ين در حالي( م ا !ديرها نکن

ن يهه ن، ا يبا ررق نمهد  اه  زمهه  يتعال

 ن برد.يها را از ببت

 :  باشديم شيطا  از ط ف ش كِ -2
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ن ي« ا لَهَ إفل ا الل هُلَا إفکه به » يکس

 ير از ام کسهه ين معنا که ريبه ا  ،امردين

باشههد ينم يگدرستش م بند يستهيشا

عبادو شهد م  م ماجب است تا ام

امههر ررمهههده اسههت تهها  ن اميهمچن

مجهههد نههدارد،  يعبادو شهد م عبادت

در  ا تَرک آنچه که اميم ر انجام م 
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ا مسههتحب قههرار ينش ماجب نمهده يد

ام مجه ندارد  يبرا  يزيت، گرداده اس

 د گررتار شرک گردد.يکه با

چه شخص به گناهان مبتال  يبرا

 شود:يم

 يانسههها  را بهههرا  ياهلل تعهههال

کتهها م ي يعبادو اهههدع بههه صهههرت
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ده است م ر رو انسا  ي  آرريشريب

 يز بر آ  قرار داده است م به سهيرا ن

نمهده است م به آ  امههر  ييآ  راهنما

  رسهال  ين دليه همررمهده است م ب

را  يآسمان يرا ررستاده است م کتابها

جههها  را در هههر  .نازل نمهههده اسههت

 ام قههرار داده اسههت تهها يجله يحالت
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ام  ييبههايت، کمههال م زيعظمت، محدان

 سبحانه را بن رد.

آ   ياگههر آنچههه را کههه بههرا 

ده شده است م ر ههرو ام بههر آ  يآرر

قههرار دارد م بههه انجههام آ  امههر شههده 

 يا انجام ندهد، دچههار مجههازاتاست، ر

نت داد  شههرک م يشهد که هما  زيم
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-يام مهه  يا  ا  بريگناها  از طرف ش

قَالَ اذْهَبْ : ديررمايم يباشد. اهلل تعال

رَمَن تَبفعَ َ مفنْهُمْ رَإف   جَهَههن مَ جَههزَآمُکُمْ 

)ررمهههد:  [63]اإلسراء:  جَزَاء م هْرُهرًا

ز تههه کههه ا  ي ا ![ برم م کسههانيش ي]ا 

کنند که جهنم مجازاو آنههها يت ميتبع
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کمههال م تمههام  يباشههد م مجههازاتيمهه 

 است(.

 ييرگي ا ، چي  شين دليبه هم

کتهها يکه به اهلل بههه صهههرو  يبر کسان

-يمهه  يما  دارنههد، نههدارد. اهلل تعههاليا 

لْ َا د عَلَههى : ديررما إفن هُ لَههيْ َ لَهههُ سههُ

 *ک لُههه َ ى رَبِّهفههمْ يَتَهَال ذفينَ آمَنُهْا مَعَلَهه 
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إفن مَا سُلْ َانُهُ عَلَى ال ذفينَ يَتَهَل هْنَهُ مَال ذفينَ 

 [100-99]النحهه :  هُم بفهف مُشْرفکُه َ

بر  يرگيام چ ين گهنه است که برا يا )

مهها  آمردنههد م بههر يکههه ا  يکسههان

درمردگارشا  تهکهه  نمهدنههد، مجهههد 

 نهههههههههههههههههههههههههههههدارد 

است که از  ي* ر،ط تسلط ام بر کسان
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 بههههههههر  ي( رميالام)اهلل تعهههههههه 

ام  يکههه بههرا  يگردانند، هما  کسانيم

 دهند(.ي  قرار ميشر

ن ااههالد داشههتن در يهمچنهه 

بهها  يمسههت ا  م دين از تسههلط شهه يد

د، هشهه ي ا  کههه باعههث عههذا  مهه يش

: ديررمايم يکند. اهلل تعاليم يريجلهگ
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 اء کَذَلف َ لفنَصْرففَ عَنْهُ السُّهءَ مَالْفَحْشههَ

ينَإفن هُ مفنْ عفبَادفنَهه  ]يهسهه :  ا الْمُ ْلَصههف

م رحشهها  ين بهد که بدين چني)ا  [24

را ام از بندگا  يم، زيرا از ام دمر نمهد

 ين اهلل تعالي]همچن .با ااالد ما بهد(

د: يهه ررماي ا  مهه يش با شهه يدر گفت ه

َإفل ا * أَجْمَعفينَ لَأُرْهفيَن هُمْ رَبفعفز تف َ قَال 
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ينَ مفنْهُمُ عفبَادَکَ  - 82]د:  الْمُ ْلَصههف

[ 40ن معنهها الحجههر: ي[ ]م بههه همهه 83

گفت: به عزو ته قسههم کههه  [ ي]ابل)

کههنم * يآنها را گررتار شههرّ مهه  يهمه

م ر آ  دسته از بنههدگا  کههه اههالص 

 گشته باشند(.
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 ينش بههرا يهه ااالد بنده در د

است که  يزيبر چ يدرمردگارع، مانع

باشههد م اگههر در يضد آ  ااالد مهه 

ااههالد درمردگههارع  ينش بههرا يهه د

آ   يرا که ب ينداشته باشد م به حکمت

ده شده است م ر رو م سرشههت يآرر

ام بر آ  قرار داده شههده اسههت، عمهه  
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شهههد کههه ين مهه يهه ، مجازاو ام ا ديننما

ابههد م انجههام يي ا  بر ام تسلط مهه يش

دهد م يبا جلهه ميام ز يَاو را برا يس

 يبنههدمباريگررتههار کههرد  ام بههه بهه 

 ياهلل تعههال باشد کههه ازين ميمجازاو ا 

 شه نکرده است.يت،ها د
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از طرف انسهها  در  يگناه ظلم

باشد م يحو درمردگارع م نفسش م

و صهههرو يهه بههه دم طر نفهه لم به ظ

 رد:يگيم

 انجام نداد  حسنات. -1

 ئات.يانجام داد    -2
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مجهههد  يلتيرضهه  يدر هر نعمت

 يمعههادل ييهههر سرکشهه  يدارد م بههرا 

: ديهه ررمايم يباشد. اهلل تعاليمهجهد م

ْرَلَم ا زَارُها أَزَاغَ الل هُ قُلُهبَهُم  : الص[

ارتنههد، اهلل يکههه انحههراف  ي)مقتهه  [5

آنهها  را منحههرف  ي[ قلبهههاي]تعههال

 گرداند(.
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ده است يانسا  را آرر ياهلل تعال

م ال،ههت ام را بههر اسههاس حرکههت م 

ر يعم  قرار داده اسههت. اگههر در مسهه 

از اهههد  يههها تحرکهه يکيحسناو م ن

ام را  يآ  اهلل تعال يبه جانشا  ندهد، 

دهههد م يها حرکت ميَاو م بديس در

کههه  يزيهه سههت م ههر چين يزيقلب چ
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باشههد م نفهه  يدر حال عم  مدائماً 

  گفته ين دلين گهنه است؛ به هميز ا ين

شده است: اگر نفست را به اطاعههت از 

، تههه را بههه يمشههغهل نکنهه  ياهلل تعههال

د. در سههنت يهه نمايگناها  مشههغهل مهه 

: »مث  ال،لههب: مثهه  ريشههة آمده است

مل،ا  بأرو رال ، ملل،لب أشههد ت،لبههاً 
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)مثههال من ال،در إذا استجمعت رلياناً« 

 يابههانياست که در ب يقلب به مانند دَر

شههتر يقلههب ب يبرا  يارتد م دگرگهنيم

باشههد م يآ  دَر[ مهه  يبرا  ياز ]دگرگهن

اسههت کههه در آ  جهشههش  ين مقتهه يا 

در أحمههد بههن حنبهه  شهد( ]يجاد ميا 

  است که قلب ين دليبه هم[. عمسند
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را يهه ده شههده اسههت، زيهه ن نههام ناميبه ا 

 شهد.يار من،لب م دگرگه  ميبس

سرشههتش  يز از رميهه نفهه  ن

شهد، آ  زنده م متحههرک يدگرگه  م

از لهههازم  يکهه يباشههد م اهاسههت يم

 امبريهه   دين دلياست، به هم يزندگ

: ح ررمهههده اسههتيدر سههنت صههح
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...« امدهَم هه  »أصدق األسماء: حههارث م

حارث)کشههامرز( ن نامها: يتر)صادقانه

ت دهنهههده( اسهههت ...( يههه م همام)اهم

انسههانها کشههامرز م  يتمههامبهدامد[، ا ]

باشند، ]کشههامرز بههه يت دهنده مياهم

کارنههد[ يآارتشا  م ين معنا که برا يا 

-يت ميکه اهم يکس يم همّام به معنا
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دهد م اهاستار اسههت م بهها اهاسههت 

 کند.ياهدع حرکت م

*** 

ب  ما واجب ا ت ت  ا آ  را  يزيچ  چ

را ب     يد چ    ام  انتي   م و بايانجام ده

 ؟!ميدوش داشت  باش
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ح     يب  اندازا يدت اهلل تعا اعب -1

ن عبادت هما  گون       يعبادتش و ا

د ب    ي   اهلل  بحان  ام  نم  ودا ا   ت با

ت باش  د و ن    ب    ا   اس يا اس تبع

 !ي ازنيبدعت و د

: آمده اسههت يث قدسيدر حد

»ما ت،ر  إلي عبدي بشيء أحب إلي 
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مما ارترضته عليه، ممهها يههزال عبههدي 

يت،ر  إلي بالنهار  حتى أحبههه. رههإذا 

أحببته کنههت سههمعه الههذي يسههمع بههه 

مبصههره الههذي يبصههر بههه، ميههده التههي 

يب ش بها مرجله التي يمشههي بههها...« 

شهههد ي  ميبه من نزد يزي)بنده با چ

ز نههزد مههن يهه ن چيترکه هما  محبه 
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ام ماجب نمهده ياشد م آ  را بر مبيم

ها بههه مههن ام دائماً با انجام نارلهم بنده

شهد، تا آ  که ام را دمست ي  مينزد

ام را دمسههت داشههتم،  يدارم. مقتهه يم

شنهد يشهم که تهسط آ  ميگهشش م

-يشهم که تهسط آ  ميم چشمش م

شهم کههه تهسههط آ  يند م دستش ميب
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ط آ  شهم که تهسيش ميرد م دايگيم

ن هما  عم  يا مسلم[، ] رمد...(يراه م

به آنچه در قرآ  م سنت آمههده اسههت 

مَإف  : ديهه ررمايمهه  يباشد، اهلل تعاليم

)م اگههر از  [54]النهر:  تُ فيعُههُ تَهْتَدُما 

ت يد، هههدا يهه ( اطاعههت کنامبريهه ام)د

 د(.يابييم
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درمردگههار هههر  ياهلل تعال يمقت

 يم مالههه ، اهههالو م رمز يزيههه چ

د يهه باشد، دهه  چههرا بايآ  م يدهنده

م درستش قرار  ير از ام مهرد بندگير

 رد؟يگ

 يبدانههد کههه تمههامد يهه باانسا  

 يم کس است ينعمتها از طرف اهلل تعال
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آ  را ندارد، م ههر اهلل متعههال.  ييتهانا

مَهها يَفْههتَحف الل هههُ : ديهه ررمايم ياهلل تعال

ا لفلن اسف مفن ر حْمَةٍ رَلَا مُمْسف َ لَهَهها مَمَهه 

]راطر:  يُمْسف ْ رَلَا مُرْسف َ لَهُ مفن بَعْدفهف

 ي[ از رحمتش برا يآنچه اهلل ]تعال) [2

د، بههاز يهه نمايجاد مهه يش ا يانسا  گشا

آ  مجهد ندارد م آنچه  يبرا  يا دارنده
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 يبرا  يا را که ]از ام[ باز دارد، رساننده

( مجهههد ي)اهلل تعاليام)انسا ( بعد از م

 ندارد(.

ز آنجهها کههه بدانههد کههه ا  يمقتهه 

باشههد، يمهه  يحسناو از طرف اهلل تعال

ماجههب  يد، بههر ميد ام را شکر نمايبا

م  يشهههد تهها در شههکر از هلل تعههاليمهه 
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ام راست ه م صادق باشههد  يتهک  برا 

د بداند که علت به مجهد ينن بايم همچ

د يباشد م بايآمد  شرّ ر،ط اهدع م

ن يد م همچنهه يهه از آ  اهد را حفظ نما

 از کجا آمههده اسههت، د بداند که شرّيبا

گررتههار  ين صهرو است که برا يدر ا 

نشد  به شرّ از آنچه انجام داده اسههت 
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کنههد ياز درمردگارع طلب آمرزع م

طلههب  يد م از اهلل تعههالينمايم تهبه م

آنچه بعد از آ   يد م برا ينمايکم  م

ام دهد، به اهلل متعال دناه جاهاهد انيم

رَاعْبُههدْهُ : ديررمايم يبرد. اهلل تعاليم

)د  ام را  [123]ههد:  مَتَهَک  ْ عَلَيْهف

 تهک  نما!(. يعبادو کن م بر م
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 رضههها  اهلل علههيهما  ينيشهه يد

د يهه ام يزيهه د به چيبنده نبا: »گفتنديم

داشته باشد، م ر به درمردگارع م از 

د بترسد، م ر از گنههاهش«. ينبا يزيچ

است م جههدا  ي،يد ح،ين هما  تهحيا 

 باشههديهحد م مشرک من ميب يکننده
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 ين صهههرو اسههت کههه داداشهه يم در ا 

 کند.يا م آارو کسب ميدن يبرا 

پ  اك     د  نف  س و مجاه  دت  -2

 آ : ينمود  در ب اب  هوا

مَأَم ا مَنْ : ديررمايم ياهلل تعال

اَافَ مَ،َامَ رَبِّهف مَنَهَى الن فْ َ عَنف الْهَهَى 

لنازعاو: ]ا  رَإف   الْجَن ةَ هفيَ الْمَأْمَى *
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کههه از م،ههام  يم امهها کسهه ) [40-41

درمردگههارع بترسههد م نفهه  را از 

د * دهه  بهشههت ينما ي]آ [ نه يهها 

    اه ام اهاهد بهد(.يجا

 خ   ا و ه   واك م   ا ا    تطعت ف نم   ا

 ه     واك ع     دو وا        ف ص     دي 
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 ت  واني ب  ا هواي  ت م ا ف  ت    ن! ف    ت  ا آنج  ا      م  ي

 رد اعتم  ادباشد و م ا ف  ت ب  ا آ  دو   ت م  وهواي تو دشمن مي
 

منمن بههر انجههام گنههاه اصههرار 

د م يهه نمايمرزد، بلکه از آ  تهبه مينم

 !! باشديام کسب حسنه م ين برا يا 

بب سهه گناه صالح،  يبنده يبرا 

  شهد يذل يشهد تا در برابر اهلل تعاليم
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م را ب هاند م از ا دا کند م يد يم ررمتن

شهد يد م سبب ميام طلب آمرزع نما

د را نسههبت بههه اهلل اههه يازمنههديتهها ن

گناههها   يمشاهده کند. اهلل تعههال يتعال

ب شد م ر آ  که به سبب تهبه يرا نم

-ياز گناها  به منمن حسههناو را مهه 

کههه بههدم  آ  تهبههه  يرساند، حسههنات
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گنههاهش  يگردد. منمن بههرا يجاد نميا 

 باشد:ين دم امر ميب

د م يهه نمايتهبه مهه  يگاه -ال 

رد م يدههذيام را م يز تهبهين ياهلل تعال

ار تهبههه ي)بسهه نيبه سههبب تهبههه از تهّاب

 کننهههههههههههههههههههههههههدگا ( 
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کههه اهلل متعههال  يشهد، هما  کسههانيم

 دارد.يآنها را دمست م

به  ييهابتيز مصين يگاه - 

صههبر بههر آ   يجهيرسد م در نتيام م

شهههد م يها گناهانش دههاک مهه بتيمص
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رمد م آ  صههبر ين مهه يَاتش از بهه يسهه 

 1د.شهد تا درجاتش باال رميباعث م

 
ز امکا  دارد تا به  ين  ي ريد ي حالتها - 1

در  امبريهندد: مث  شفاعت ديمقهع بپ

  يجهي امت، انجام حسناو م در نتيرمز ق

ن حالت آ  يَاو م بدتريآ  داک شد  س

 يم با ازا د که مسلما  داا  جهنم شه
= 
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: »ماهلل ررمهههده اسههت امبريد

ال ي،ضي للمنمن قضاءً إال کهها  ايههرًا 

له إ  أصابته سراء شکر رکا  ايرًا له، 

مإ  أصابته ضراء صبر رکا  ايرًا له« 

= 
 

گناه اهد مجازاو گردد م بعد به علت 

 ارج گردد.)مترجم(ادع از آ  يتهح
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مههنمن قههرار  يرا بههرا  يامر ياهلل تعال)

 يدهد، م ههر آ  کههه آ  امههر بههرا ينم

 يبههه م يشهد. اگر شادير ميمنمن ا

ر يهه ش ايرا کنههد م بهه يبرسد، شکر مهه 

به ام برسد، صبر  يشهد م اگر س تيم

شهههد( ير ميش ايز برا يکند م آ  نيم

 ]مسلم[.  
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ههها بزرگتههر از يصبر بر سهه ت

 امبريهه باشههد. ديمهه  يصبر بههر شههاد

ة الف،ر : »أعهذ ب  من رتنررمهده است

ا اهلل[ بههه تههه دنههاه ي])مشر رتنة الغنى« 

 ير،ر م از شههرّ رتنههه يبرم از رتنهيم

 [.  (يي)ب ارا ب اري]( يدثرمتمن
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 يارياست که بسهه  ير،ر امتحان

-يکننههد م اصههالح مهه يبر آ  صبر م

 يکم يجز عده يثرمتمند يگردند، مل

  ين دليمانند. به همياز آ  در اما  نم

-يکه دااهه  بهشههت مهه  يشتر کسانيب

ر،ههر  يرا رتنهيز ؛را  هستنديشهند، ر،

ن ي  از بهترين دليآسانتر است م به هم
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: باشههديمهه  امبريهه ن س ن ديدعاها ا 

»اللهههم ال تجعلنههي عبههر  لغيههري، مال 

ا ي) تجع  أحدًا أسعد بما علمتني مني«

قرار مده!   را يد يبرا  ياهلل! مرا عبرت

تر از من در را اهشب ت يچ کسيم ه

قههرار  يا آنچههه بههه مههن آمهههزع داده

: »مههن ن ررمهههده اسههتيهمچن. مده!(
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مسههاءته سههيَته رهههه  سههرته حسههنته

کههه حسههنه ام را شههاد  ي)کسهه  منمن«

َه ام را ناراحههت کنههد، يگردانههد م سهه 

 رمذي[.  تف] منمن است(

 توا ل:  و ن   يتعا  اهلل ب  تو ل  -3

مَمَهها : ديهه ررمايمهه  ياهلل تعههال

 الن صْرُ إفال  مفنْ عفندف اللّهف الْعَزفيزف الْحَکفههيمف
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شههد  م  ياريهه )م  [126]آل عمههرا : 

انههبف مجهد ندارد، م ههر از ج يرمزيد

، اهلل ار با حکمت(يار باعزوف بسياهلل بس

در، م،تدر م تهانا است اهما  قسبحانه 

-يمهه  لجههال يم در باال بهدنش دارا 

-يباشد. اسمها م صفاو ام م،دس مهه 

در دسههت امسههت؛  يزيد م هر چنباش
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م شکسههت، قههدرو م  يرمزيد يتمام

م ر،ر  يضع ، عزو م ذلت، ثرمتمند

. دهه  در دسههت امسههت يم ... هم هه 

د بر درمردگارع تهک  کند يسلما  بام

ن يد م ا يم به اسبا  آ  تهک  عم  نما

اهلل  ياريهه باشد کههه بههه  يد در حاليبا

ن داشههته باشههد م گناههها  ي،هه ي يتعههال
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د از يهه نههد م باياهههدع را بههزرگ بب

ن که از دشمنش يگناهش بترسد م نه ا 

-يهمههراه ام مهه  يرا اهلل تعاليبترسد. ز

مْا لَهُههم م هها مَأَعفههدُّ: ديررمايباشد م م

 اسْتَ َعْتُم مِّن قُه  ٍ مَمفن رِّبَهها ف الْ َيْهه ف

آ  ]دشمنا [ تا  يم برا ) [60]األنفال: 
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د يا سههازيد، قدرو مهيتهانيآنجا که م

 جهاد[(. ي]برا  ييهان مرکبيم همچن
 

 ي   ت گناه  ا و جل  وايشناخت ح  -4

  ند:يو ميها ضعدشمن را در درو 

دشههمنا   اگر مسلما  بداند که

  گناهانما  بر مهها مسههلط يبه دل ر،ط

شهند م نه به علت قدرتشهها  م بههه يم
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مهها م نههه بههه علههت  يعلههت ناررمههان

کند م يت ميتعدادشا ، رمحش را ت،ه

طلهههب  آ  را رشهههد داده م از اهلل

ام تهبههه  يد م به سهههينمايآمرزع م

کنههد م دائمههاً در حههال تهبههه م يمهه 

درمردگههارع  يبازگشههت بههه سههه

 رد.يگيه قرار مسبحان
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 لي   داد  درونها    هما  د تغيي   -5

   ا ت:ي  مح ييتغ

يَهها أَيُّهَهها : ديررمايم ياهلل تعال

رْکُمْ  ال ذفينَ آمَنُها إف  تَنصُرُما الل هَ يَنصههُ

مهها  يکههه ا  يکسههان ي)ا  [7]محمههد: 

 ياريهه د، اگههر اهلل ]متعههال[ را يهه ا آمرده

 دهد(.يم ياريد، شما را يده
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: ديهه ررمايم ي تعالن اهلليهمچن

 إف   اللّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا بف،َهْمٍ حَت ههى يُغَيِّههرُمْا

، ياهلل ]تعههال) [11]الرعد:  مَا بفأَنْفُسفهفمْ

دهههد، ير نمييرا تغ يمضع م حال[ قهم

 ر دهند(.ييم ر آ  که اهدشا  را تغ

*** 



 
 

95 

 

گ   ددو يبندا اص ح م    يدايع  يوقت

 ز اص        ح ي        عمل       ش ن

 شود:يم

ن اعت،اد اهههد را يد ا يمسلمانا  با •

عهههو کننههد کههه ]نعهههذ بههاهلل[ 

 ي]حتهه  ييدرمردگارشا  در هر جا

باشههد. يدر مکانها دست[ ماقههع مهه 
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الههر حْمَنُ عَلَههى : ديررمايم اهلل

تَهَى  [5]طهههه:  الْعَهههرْعف اسهههْ
عههرع  ي)]ادامند[ رحمن بههر رم

ن معناسههت کههه ياست،رار دارد( به ا 

 ين اهلل تعالينباشد. همچيام باال م

أَمْ أَمفنههتُم م ههن رفههي : ديهه ررمايمهه 

باً  الس مَاء أَ  يُرْسههف َ عَلَههيْکُمْ حَاصههف
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]الملهه :  رَسَتَعْلَمُه َ کَيْهه َ نَههذفيرف

کههه  يد از کسهه يمن شديا ا ي)آ [17

ن کههه يهه آسما  است بر ا  يبر باال

را بههر شههما بفرسههتد م در  يطهران
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د کههه ترسههاند  يهه آ  بدان يجهههينت

 .1ست(چ هنه ا 

 
  ي ه دربارهين آي ند: ايگهيم ياعده - 1

است که  ين در حاليباشد م ايمالئ  م

نجا رع  به  يباشند م در ايمالئ  جمع م

ن از  يصهرو مفرد آمده است م همچن 

  ي د که ام بااليآيا  ميس ن به م  يکس
= 
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= 
 

ن  يزم ي عم  ام بر رم يآسما  است، مل

ن اهلل يد تهجه داشت ر،ط ا يقرار دارد. با

باشد م  ييتهاند در جاياست که م يتعال

د ينما ي ر عمليد ييعم  اهد را در جا

ن بهد که يظهر اه منين آيا درم اگر 

ن انجام يزم ين کار را بر رميمالئ  ا
= 
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اهههد را  يدهيهه د ع،يهه مسلمانا  با •

ا  ينيشهه يکه بههه د ينيتهه يدرباره

 ر دهنههد. اهللييهه کننههد، تغيم امت

  سههههههههههههههههههههههههبحانه

= 
 

ترساند که يم يد از کسيدهند، نبايم

 باشد.)مترجم( يآسما  م باالي
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مَالس ابف،ُه َ األَم لُه َ مفنَ : ديررمايم

ارف مَال هههذفينَ  الْمُهَهههاجفرفينَ مَاألَنصهههَ

ات بَعُههُم بفإفحْسَا ٍ ر ضفيَ اللّهههُ عَههنْهُمْ 

هْا عَنْهه  هُ مَأَعَههد  لَهُههمْ جَن ههاوٍ مَرَضههُ

تَجْرفي تَحْتَهَا األَنْهَارُ اَالفدفينَ رفيهَهها 

]التهبههة:  أَبَدًا ذَلف َ الْفَهههْزُ الْعَظفههيمُ

 يشهه يکههه د ين کسانيم امل) [100
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ن م انصههار م يگررتنههد از مهههاجر

ت يهه تبع يکهه يکه از آنها به ن يکسان

باشد يم يکنند، اهلل از آنا  راضيم

باشههند م يم ياز ام راض زيم آنها ن

ا نمهههده يهه را مه ييآنها بارها يبرا 

 ير آ  نهرههها جههارياست که از ز

دا  يهه اسههت، در آ  تهها ابههد جام
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-يم يبزرگ يابين کاميهستند م ا 

 باشد(.

اهههد را از  يدهيد ع،يمسلمانا  با •

  م آنچه در اقتصههاد يعفهنت الئ

ر ييند، تغيگهيست مياليبه آ  سهس

 دهند.
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اهههد را از  يدهيد ع،يبا مسلمانا  •

نههد، م بههه يه داک نمايجبر يدهيع،

جمهههد  ير از رميعلت مجهد ت،د

 يند که همههه زنههدگيم کسالت ن ه

 ن صهرو بايکه در ا باشد يجبر م

 مرزند.يمنشا  م الفت يد
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نههه م حسههادو م يد کيمسلمانا  با •

دسههت داشههتن بههه  ي... را از رم

نههد. يدههاک نما ياههاطر اهلل تعههال

: »المسههلم ررمهده اسههت امبريد

أاه المسلم ال ي هنههه مال يکذبههه 

مال ي ذله. ک  المسلم على المسلم 

حرام عرضه مماله مدمههه. الت،هههى 
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شههر أ  هاهنا. بحسب أمرئ مههن ال

)مسلما  برادر يح،ر أااه المسلم« 

-يانت نمهه يمسلما  است، به ام ا

د م ام را يگهيدرمغ نمکند م به ام 

س، مههال م ند. نههامهگردا ياهار نم

مسههلما   ياه  هر مسههلما  بههرا 

نجاست يباشد. ت،ها ا ي ر حرام ميد
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 ياع[ بههرا نهيمهد به سهه ن]م اشاره 

است  ين کاريشرّ بهد  ش ص هم

ر يهه کههه بههرادر مسههلمانش را تح،

 [.  (يي)ب ارا ب اري] د(ينما

بههت م يد مجههال  ريهه مسلمانا  با •

را بههههه مجههههال   ينهههه يابرچ

عهههو  ياهلل تعال يبرا  يراهاهيا
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: »ال ررمهههده اسههت امبرينند. دک

ن م دم ي)ابرچ يدا  الجنة نمام«

 شهههد(يبهم ز  داا  بهشههت نمهه 

 ين اهلل تعههاليهمچنهه ]متفو عليههه[. 

کُم  د:يهه ررمايم مَلَهها يَغْتَههب ب عْضههُ

بَعْضاً أَيُحفبُّ أَحَدُکُمْ أَ  يَأْکُ َ لَحْههمَ 

]الحجههراو:  أَافيهف مَيْتاً رَکَرفهْتُمُههُ
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 ياز شههما از کسهه  يم کسهه ) [12

از  يا کسهه يهه د! آيهه بت ننماي ر ريد

شما دمست دارد که گهشت مردار 

که از  يبرادرع را ب هرد، در حال

 د(.يآ  کراهت دار

باشههد کههه  ينف  اگر بر ر رت

ده است م يآ  را از ابتدا آرر ياهلل تعال
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ر ن ردد، به معبهد بهد  ييدست هع تغ

کنههد م ياهلل م دمست داشتن ام اقرار م

-يرا عبادو کرده م به ام شرک نمام 

شهههد م يراسههد مهه  يگههاه يمرزد. مل

د را اسهه آ  ر يم جنهه  يانس ي انهايش

 دهند.يبا جلهه ميش زيبرا 

 :يزيت در ه  چياحساس مسئو  -6
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اهلل عنهما  يض عبد اهلل بن عمر

: ررمهههد آمرده است کههه رسهههل اهلل

»کلکم راع مکلکم مسَهل عن رعيتههه، 

ن رعيتههه، اإلمههام راع ممسههَهل عهه 

مالرج  راع ري أهلههه ممسههَهل عههن 

رعيته، مالمرأ  راعية ري بيههت زمجههها 

ممسَهلة عن رعيتها، مال ادم راع رههي 
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مال سيده ممسَهل عن رعيته، مکلکههم 

شههما  ي)تمام راع ممسَهل عن رعيته«

شههما  يد م از تمههاميمسههَهل هسههت

شهههد. يردستانتا  سهال ميز يدرباره

ست اهد ر دياز زامام مسَهل است م 

اع د. مرد مسَهل اانهادهشهيسهال م

-ير دست اهد سهال مهه ياست م از ز
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شههههرع  يشهههد. ز  مسههَهل اانههه

-يسهههال مهه  يت مياست م از مسَهل

شهد. ادمتکار مسَهل مال سههرمرع 

ت دارد، سهههال ياست م از آنچه مسَهل

د م يشما مسَهل هست يشهد م تماميم

 شهههد(ير دستا  شههما سهههال مهه ياز ز

منظهههر از  [.(يي)ب ارا ب اري]صحيح 
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 يهههر کسهه  ين است برا يسهال شد  ا 

 يمجهههد دارد م بههه ماسهه ه يفهه يتکل

فش از ام حسا  م کتا  به عم  يتکل

 د.يآيم

مَقففُههههُمْ : ديررمايم تعالىاهلل 

َُهلُه َ )م  [24]الصههاراو:  إفن هُههم م سههْ

را از آنهها  سهههال يد، زيآنها را ن ه دار
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 يد  بههرا ينچ کشت ريمسَهل .شهد(يم

ااههالد داشههتن در ادا کههرد  امهههر 

ن کههه يهه ماجب م زنده بهد  درم  در ا 

باشههد يبداند، م ر نظر اهللياهد را ز

ت، ين مسَهليم بر اساس بر دا داشتن ا 

 شهد.يسزا م ثها  داده م



 
 

116 

 

مَن جَاء : ديررمايم ياهلل تعال

بفالْحَسَنَةف رَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالفهَهها مَمَههن جَههاء 

الس يََِّةف رَالَ يُجْههزَى إفال  مفثْلَهَهها مَهُههمْ الَ بف

که بهها  ي)کس [160]األنعام:  يُظْلَمُه َ

ام ده برابههر آ   يد، بههرا يهه ايحسههنه ب

 ،ديهه ايَه بيکه با سهه  ياهاهد بهد م کس

آ  م  يندارد، م ر به انههدازه يمجازات
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ن اهلل يشهههد(. همچنهه يبه آنها ظلم نمهه 

ا ف مَأَ  ل : ديررمايم يتعال يْ َ لفلْإفنسههَ

عَى  ي)م بههرا  [39]الههنجم:  إفل ا مَهها سههَ

مجهد ندارد، م ر آنچههه  يزيانسا  چ

 آ  کهشش نمهده باشد(. يبرا 

 يدهيمسلما  مسَهل ع، -ال 

د آ  را حفظ کند يباشد، باياهدع م
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د ب ههذارد يهه م نبا تا داک م صاف بماند

د کنههد م آنچههه اهلل يآ  را دل ييديتا دل

ماجب نمهده است را انجام  بر ام يتعال

مَأَطفيعُهههْا : ديهه ررمايم يدهد. اهلل تعال

هلَ لَعَل کُههمْ تُرْحَمُههه َ ]آل  اللّهَ مَالر سههُ

)م از اهلل م رسههههل  [132عمهههرا : 

د! باشد که مهههرد رحمههت ياطاعت کن
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-يمهه  ين اهلل تعاليهمچن ،د(يريقرار ب 

يْکُم مَات بفعُها أَحْسَنَ مَا أُنزفلَ إفلَ: ديررما

م از ) [55]الزمهههر:  مِّهههن ر بِّکُهههم

کهههه از طهههرف  يزيههه ن چيکههههترين

درمدگارتا  بر شما نازل شههده اسههت، 

: ديهه ررماين مهه يهمچنهه  ،د!(يهه ت کنيتبع

 ْمَمَا آتَاکُمُ الر سُهلُ رَ ُذُمهُ مَمَا نَهَههاکُم



 
 

120 

 

)م آنچههه  [7]الحشههر:  عَنْهههُ رَههانتَهُها 

د م يهه ريرسهل به شما داده است را ب 

نمهده است،  يآنچه شما را از آ  نهاز 

 د!(.يکن ياهددار

مسلما  مسههَهل نفسههش  - 

 باشد؛يم مد ين دم دهلهيباشد که بيم

ا م آاهههرو يههه ام در دن ياهشهههب ت
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م را ين است که راه مست،يمشرم  به ا 

د م عم  صالح انجام دهد. دهه  يمايبپ

د نفسش را اد  کند م آ  يمسلما  با

د  آ  را دههاک بههدارد م از راسههد شهه 

کنههد  يريتهسط اعت،اداو باط  جلهگ

د تهها صههبر کنههد م يم آ  را مجبهر نما

اد گرداند م در آشکار يصبر اهد را ز
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 ير نظههر اهلل تعههاليم نها  اهدع را ز

جه نفهه  را مجبهههر بههه يند م در نتيبب

د هما  ير م طاعاو نمايانجام امهر ا

-يگهنه که آ  را از شرّ م رساد باز م

 يد بداند کههه دربههارهين را بايدارد م ا 

 آ  سهال اهاهد شد.
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مَال ههذفينَ : ديررمايم ياهلل تعال

بُلَنَا مَإف   الل هههَ  جَاهَدُما رفينَا لَنَهْدفيَن هُمْ سههُ

نفينَ )م  [69]العنکبهههو:  لَمَعَ الْمُحْسههف

ند، آنا  يکه در راه ما جهاد نما يکسان

 [ما  ]مث  نماز، رمزه م ...يهارا به راه

کهکههارا  يم م اهلل بهها نيينمايت ميهدا 

 است(.
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-يم اهلل يآ  مح  دادشاه

  کشههتن آ  را بههه ين دليهمباشد، به 

ناحو حرام نمهده است، هما  گهنه که 

انتحار م قرار داد  نف  در هالکت را 

: ديررمايم يحرام نمهده است. اهلل تعال

 مْ مَالَ تَ،ْتُلُهْا أَنفُسَکُمْ إف   اللّهَ کَهها َ بفکُهه

)م اهدتهها  را  [29]النسههاء:  رَحفيماً
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[ نسههبت بههه شههما يد که اهلل ]تعالينکش

 باشد(.يمهربا  م

را  ياگر ش ص ب هاهد ااالق

داشته باشد که به آ  عههادو نههدارد م 

د بهها يهه باشههد، باينف  س ت مهه  يبرا 

ن م يت صههادقانه، تمههريهه مجاهههدو، ن

 يآمهههزع آ  را بههه صهههرو ااالقهه 
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ا يهه د يبت نمايثثابت درآمرد م آ  را ت

ت کند که يترب ييآ  را بر اساس زندگ

د يهه باباشههد م يآ  مهه  يشهه ص دارا 

ااالق م سلهکما  ما  يم که همهيبدان

 .ميکنيکسب م ت اهدما ياز مهقع را 

 وينشأ ناش  ا ا فتي  ا  من  ا
  

 على ما  ا  ع  ودا وب  وا 
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ما ااالق اه  اهد را  يتمام

ت اههانهاده م اجتمههاع يهه ترب ياز رم

کههه آنههها  ا م م آنچههه ريآمريبدست م

م م آنچههه را يهه داريکه ميکه دارند، نين

-يشههمارند، زشههت مهه يکه زشت مهه 

د تهجه داشت که سههلهک يم. بايشمار

تههها  بههه صهههرو ير را با تکرار ميا
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از ررتارههها  ياريعادو درآمرد م بسهه 

د م اگههر نيآيبر اساس عادو بدست م

ت ثها  بههرد  داشههته ين تکرار نيدر ا 

-يعم  عبادو محسه  مم، آ  يباش

 شهد!

بد  که  ياعضا مسَهلام  -ج

. باشدي، مده استيبه ام ب ش ياهلل تعال
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مَالَ تَ،ْهه ُ مَهها : ديهه ررمايمهه  ياهلل تعال

رَ  مْعَ مَالْبَصههَ لَيْ َ لَ َ بفهف عفلْههمد إف   السهه 

 مَالْفُنَادَ کُ ُّ أُملهَف َ کَا َ عَنْهُ مَسْنُمالً

نههرم کههه  يزيهه چ يم د) [36]اإلسراء: 

را گهههع، ي! زينسبت به آ  علم ندار

آ  مهههرد  يدرباره يچشم م دل هم 

 د(.نشهيسهال ماقع م



 
 

130 

 

نههههامهس م مسههههَهل ام  -د

-يبهه  ا : درمردگارمهه باشديشررش م

را به صهرو آشکار م نها   يبندمبار

د  به يرس يهاحرام نمهده است م راه

اسههت  ين در حاليآ  را بسته است. ا 

را حههالل  يدماج شههرعاز يکه اهلل تعال

نمهده است م در آ  حفظ شد ف ز  م 
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شههر م ررزندا  را قرار داده اسههت م 

 ين امر به اجازه اهاستن ]بههرا يهمچن

ن يدااهه  شههد  بههه اانههه م همچنهه 

نمهده است م امر نمهده  [ياهاست ار

د  يرس يچکه دست ياست تا جهارح

به حرام اسههت، از آنههها محارظههت بههه 

در اجتماع  يرردهر  يد... برا يعم  آ
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قههرار داده اسههت م بههر ام  يح،هههق

 يقرار داده است که تهها زمههان يماجبات

نههد م يبيکه به آنها مرا کند، داداع مهه 

مرزد، هههالک يدر آنها اهمال مهه  يمقت

 شهد!!يم

مالش مسَهل ن ام يهمچن -هه

اسههت م  يزنههدگ يلهياست: مال مسهه 
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تها  انجام داد. اهلل ينم يبدم  آ  کار

گانش را به کسههب حههالل م بند يتعال

کسههب  ين بههرا يزمهه  يکهشش بههر رم

به شک  مشرمع آ  امر ررمهده  يرمز

است کههه از  ن امر نمهدهياست م همچن

از آ  کههه حههو اهلل  يآ  مال آ  قسمت

در آ  مجهد دارد به مستحو آ   يتعال
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باشد. يبرسد م شام  زکاو م صدقه م

انههت م ي، اي، دزدين ربااهاريهمچن

باطهه  را  يمههردم از رم اهرد  امهال

مههال را  يحرام کههرده اسههت. اهلل تعههال

ن داده است تا بر اساس امر ام يا  يبرا 

ن اههرج کههرد  در راه يارج شهد م ا 

د بههه يهه ن نبايد باشد م همچنيحرام نبا
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ره يند، ذاارسيمن يا دهيکه را يا گهنه

 گردد.

باشد تا يمسلما  مسَهل م -م

الق با اا اهلل يد م به سهيغ نمايتبل

ن يهه م سلهکش دعهو دهد، تا آ  که د

را در قلههب م جهههارح هههر  ياهلل تعههال

ما  دارد، زنههده يا  يکه به اهلل تعال يکس
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قُ ْ هَهذفهف  د:يررمايم يد. اهلل تعالينما

يرَ ٍ أَنَههاْ  سَبفيلفي أَدْعُه إفلَى اللّهف عَلَى بَصههف

 مَمَنف ات بَعَنفي مَسُبْحَا َ اللّهف مَمَا أَنَههاْ مفههنَ

ن يهه )ب ه: ا  [108]يهس :  الْمُشْرفکفينَ

اهلل  يرو به سهيراه من است که با بص

ن عم [ من يدهم. ]ا ي[ دعهو مي]تعال

-يت مهه ياست که از من تبع يم کسان
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کنند م داک م منزه اسههت اهلل م مههن از 

 .باشم(يمشرکا  نم

ن يهه را بهها ا  ز اهديعز اهلل

مَإفن  َ لَعَلههى : دينمايش ميس ن ستا

)م تههه بههر  [4]ال،لههم:  لُههوٍ عَظفههيمٍاُ

 ابهههدرداء .(يباشيم يااالق سترگ

: »مهها مههن آمرده است از رسهل اهلل
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شيء أث،هه  رههي الميههزا  مههن حسههن 

اعمههال  يز در ترازميچ چي)ه ال لو«

 باشههد(يکههه نمهه يتر از ااالق ننيسن 

 يکهههين بهد ااالق نين چني. ا ]مسلم[

 اصههحابش يکههه در تمههام امبريهه د

منعک  شد م آنهها   اهلل عليهم رضها 
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از  يشدند که در هههر زمههان ييهااسهه

 شهد.يت ميآنها تبع

مهها ماجههب  يبر تمام: نيبناب ا

ن ياست تا در انت ا  دمست م همشههن

را گفتههه شههده اسههت: يهه م، زيدقت کنهه 

اهههد[  ين ]انسا  را بههه سهههي»همشن

 کشد«.يم
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 :  ن گفت  شدا ا تيهمچن

إذا کنت ري قهم رصههاحب 

  ايهههههههههههههههههارهم

بهها  ،يبهد يقهم نياگر در ب

 ن شههه!ين آنها همنشهه يبهتر
 

 مال تصحب األردى رتردى مع الههردى

ن مشههه کههه يم با انسا  دسههت همشههن
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شد  ته  دستشد  باعث همراه دست 

 .شهديم

   عن المرء ال تسأل مس  عن

 ش ص سهال نکن! بلکه از  يدرباره

         قرينه رک  قرين بالم،ار  يت،دي

به  يال کن که هر کسن ام سهيهمنش

 کندين اهد اقتدا ميهمشن
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دانستن م  ر نظر اهلليدائما اهد را ز

شهه اه اهلل سههبحانه م يدر د يررمتنهه 

ت آ  يمجاهدو با نف  م حفظ م ترب

 م رسهلش يبر اساس آنچه اهلل تعال

ن انت هها  يدمسههت دارنههد م همچنهه 

 ين امهههريدمستا  صههالح، از بزرگتههر

کههه م يق نااال ين کنندهيياست که تع
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-م صههحابه ملحو شد  به رسهههل

  اع

-يدراهاست م يباشد. از اهلل تعاليم

ما  يکَرَم م منت همه يم تا از رمينما

 د!يکجا جمع نمايرا با آنها در 

ا  مسَهل اجتمههاع م مسلم -ز

باشد. اگر ررتار ما بد شهههد يمطنش م
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آ  اجتماع  يجهيا اصالح گردد در نتي

ابههد. ييا اصالح ميشهد م يز بد ميما ن

که در کنههار  يجز ارراد يزياجتماع چ

 باشد. اهللينم دان ر جمع شدهيکدي

را ام يهه ده اسههت، زيانسا  را انسا  نام

که اطراف ام هسههتند،  ينسبت به کسان

 يزيکند. اجتماع هما  چيدا ميان  د
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رد يهه گير مياست که سرشت از آ  تأث

ابد نف  م رمح رشههد يم اگر آ  رشد 

شهد، مردم بد م اگر جامعه راسد اييم

 د.نگرديمار ميآ  ب

اسههت کههه  يزيهه مطن شام  چ

دهند م ي  مياجتماع م ررد آ  را تشک

است که ش ص بر ااک آ   ينيآ  زم
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ن طههرف آ  يهه رمد م در آ  ا يراه مهه 

مهربهها  م  يرمد. آ  مههادريطرف مهه 

باشد؛ يگرم م يدلسهز م آرهش يددر

ا مهها بهه  ين بر ماست کههه هم هه يبنابرا 

ت يهه م امهالما  از آ  حما اه ، رمح

در آ   يآنچه اهلل تعال يم به تمام ميکن

اق داشههته يبه ما نعمت داده است، اشههت
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م م يدارن آ  را سالم ن هيم تا زميباش

م م از يآسههما  آ  را صههاف گههردان

صههاحبا  امههر آ  اطاعههتف ]در امهههر 

 يهههام م از ثههرمويحالل[ داشته باش

 يهههاازما مل  آ  م سيآ  م مال م 

مهها مسههَهل  يم. تماميکن يآ  ن هدار

  يهه م کههه همههراه آنههها ذليباشيم يامت
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م. يابيهه يم م همراه آنها عزو ميشهيم

: »مث  المنمنين ررمهده است امبريد

رههي تهههادهم متعههاطفهم متههراحمهم 

کالجسد الهاحد إذا اشتکى منههه عضههه 

سههائر الجسههد بالسهههر  تههداعى لههه

مسههت مثههال منمنهها  در د) مالحمههى«

 ر م عاطفههه داشههتن بههه يکههديداشتن 
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آنها در برابههر هههم،  ي ر م مهربانيهمد

اگههر باشههد کههه ي  بد  مهه يبه مانند 

از آ  دچههار مشههک  شهههد،  يعضههه

-يم تب م ياهابيبد  دچار ب يهيب،

 مسلم[.  ] گردد(

ن مسلما  مسههَهل يهمچن -ح

که قابهه   ييباشد. از نعمتهايس نش م
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آ  را  يلباشههد م اهلل تعههايشمارع نم

-يده است، نعمت س ن گفتن ميب ش

أَلَمْ نَجْعَ  : ديررمايم يباشد. اهلل تعال

مَهَدَيْنَاهُ  *مَلفسَاناً مَشَفَتَيْنف  * ل هُ عَيْنَيْنف

ام  يا برا ي)آ [10-8]البلد:  الن جْدَيْنف

م * م زبهها  م دم يدم چشم قرار نداد

ر م شههرّ[ يهه لب * م ام را به دم راه ]ا
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سهه نا  رالبهها از  ،م(يننمهد يياراهنم

شهههد م دههها  مکهها  يدها  اارج م

مثهه   يزيهه زه اسههت، ررا يهه ن رريچند

د  م ي ، آشههامسهه ن گفههتن، اهههرد

به    اسالمين دلي؛ به همتهشه برداشتن

آ  تهجه داشته است م از آ  برحههذر 

: ررمهههده اسههت امبريداشته است، د
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»من يضمن لي ما بين لحييه ممهها بههين 

که آنچه  ي)کس له الجنة«رجليه أضمن 

ن ي  ام است م آنچه بيش م سبين ريب

ن يمن تضههم يباشد را برا يش ميدم دا

 کنم(ين ميام تضم يکند، بهشت را برا 

ن ررمهههده يهمچنهه  [،(يي)ب ارا ]ب اري

: »مههن کهها  يههنمن بههاهلل ماليهههم است
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اآلار رلي،  ايرًا أم ليصمت ممن کا  

ره، ينمن باهلل ماليهم اآلار رال ينذ جا

ممن کهها  يههنمن بههاهلل ماليهههم اآلاههر 

کههه بههه اهلل م  ي)کسهه رليکههرم ضههيفه« 

ر يهه ما  دارد، دهه  سهه ن ايآارو ا 

که به  يد م کسيا سکهو نمايد م يب ه

اع هيمهها  دارد، همسههاياهلل م آارو ا 



 
 

154 

 

کههه بههه اهلل م  يرا آزار ندهههد . کسهه 

ما  دارد، دهه  مهمههانش را يآارو ا 

 [.  (يي)ب ارا  اريب]دارد(  يگرام

از صههفاو مههنمن : نيبن  اب ا

ن است که در س ن گفتنش يراست ه ا 

انضههبا  داشههته باشههد م ارزع آ  را 
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-ين امر از ت،ههها مهه ياحساس کند م ا 

 باشد.

مَال ههذفينَ : ديررمايم ياهلل تعال

 [3]المنمنه :  هُمْ عَنف الل غْهف مُعْرفضُه َ
هستند که از س ن  ي)م ]منمنا [ کسان

 انند(.گرديبر م يلغه رم
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يَهها أَيُّهَهها : ديررمايم ياهلل تعال

ال ذفينَ آمَنُههها ات ،ُههها الل هههَ مَقُهلُههها قَهههْالً 

يُصْلفحْ لَکُمْ أَعْمَههالَکُمْ مَيَغْففههرْ  *سَدفيدًا 

لَکُمْ ذُنُهبَکُمْ مَمَن يُ فعْ الل هَ مَرَسُهلَهُ رَ،َدْ 

 [71-70]األحزا :  رَازَ رَهْزًا عَظفيماً

د! از اهلل يهه ا ما  آمردهيکه ا  يکسان ي)ا 

د م س ن درست به زبا  يشه کنيت،ها د
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شههما  يآ [ برا  يجهيد * ]در نتيامريب

گردانههد م ياعمالتهها  را اصههالح مهه 

آمههرزد م يشما م يگناها  شما را برا 

که از اهلل م رسهلش اطاعت کند،  يکس

ارتههه يدسههت  يبزرگ يابيهمانا به کام

 است(.



 
 

158 

 

 يمنزلههت بزرگهه  يسهه ن دارا 

است؛ آ  باعث مارد شههد  بههه آتههش 

-يا مارد شد  به بهشههت مهه يجهنم م 

: »إ  العبد ررمهده است امبريشهد. د

ليتکلم بالکلمة من رضها  اهلل ال يل،ي 

لها بههاالً يررعههه اهلل بههها درجههاو. مإ  

العبد ليتکلم بالکلمة مههن سهه ط اهلل ال 
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 باالً يههههي بههها رههي جهههنم«يل،ي لها 

ت اهلل يهرد رضههارا که مهه  يبنده س ن)

آمرد در ي[ است را به زبهها  مهه ي]تعال

به آ  ندارد م تهسط  يکه تهجه يحال

-يم را باال ما آ  اهلل ]متعال[ درجاو 

آمرد يرا به زبا  مهه  يبرد م بنده س ن

که اشم اهلل ]متعال[ در آ  قههرار دارد 



 
 

160 

 

کنههد م تهسههط آ  ينم يم به آ  تهجه

 شههههد(يدر جههههنم اندااتهههه مههه 

 مسلم[.   م (ييا )ب ارب اري]

:   گفته شده استين دليبه هم

باشههد، اگههر از يته م يزبا  ته قلعه»

-يم يداراز ته ن ه يکن يآ  ن هدار

ام به تههه  يکنانت يکند م اگر به آ  ا
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ته  يکند م ام راننده م سهاريانت ميا

 «.  باشديامت ميدر رمز ق

آ  را  ي  اهلل تعههالين دليبه هم

ه صهههرو ن دم ر  م دم لههب م بهه يب

ن يهه بهها ا  يکتهها قههرار داده اسههت! ملهه ي

م قتهه   يام، گردنکشهه يمجهد، چ،در ق

د در نظر ين بايباشد! همچنياد ميآ  ز
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نف ين مسههلما  م برتههريداشت که برتههر

که مسلمانا  از زبهها   تاس يمردم کس

م دست ام سالم بمانند. هما  گهنه که 

: »المسههلم مههن ررمهده است امبريد

ه ميههده، سههلم المسههلمه  مههن لسههان

 من هاجر ما نهههى اهلل عنههه«مالمهاجر 

است کههه مسههلمانا  از  ي)مسلما  کس
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زبا  م دست ام سالم بمانند م مهههاجر 

 [ ازياست که از آنچههه اهلل ]تعههال يکس

 ررمهههده اسههت، جههدا شهههد( ينههه  آ 

 [.  (يي)ب ارا ب اري]صحيح 

اسههت کههه  امبرين س ن ديا 

ر يهه ا يرا بههه هم هه  عاذ بن جبهه م

د. به ام ررمهده است: ينمايم ييراهنما
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ا ي)آ»... أال أابرک بمالک ذل  کله« 

آ  باابر نسازم(  يته را از مالک تمام

رسهههل اهلل! زبهها  را  يگفههتم: بلههه، ا 

 : »کهه  عليهه  هههذا«گررت م ررمهد

تم: فهه گ .ن را از اهدو حفظ کههن!(ي)ا 

آنچه  يا ما به ماس هيرسهل اهلل! آ يا 

: هدم؟ ررمهه يشهههيم، مهااذه مييگهيم
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»ثکلت  أم  يا معههاذ، مههه  يکههب 

النههاس رههي النههار علههى مجهههههم إال 

معههاذ! مههادرو  يا )م« حصائد ألسههنته

مههردم را بهها  يزيا چيررزند شهد! آيب

-يشا  داا  آتش جهنم مهه يصهرتها

شهها ( يکنههد، م ههر مهها حصهه  زبانها

 رمذي[.  تف]
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 :  گفت  شدا ا ت

 يصاب ا م ء م ن عر  ب بلس ا 

 رو   فعر ت  في ا  ول ت ههب 
 

 و يس يصاب ا م ء من عر ب ا  ج ل 

 وعر ت    با  ج  ل تب   و عل  ى مه  ل
 

ابن آدم و عمل او را  ياهلل تعا 

باش  دو ض  ب  ي  و شّ  مي   شامل خ

 د.ينمايم
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همراه ام دم ررشته قههرار  -ال 

-يدهد که هر چه را که به زبا  مهه يم

-يمهه  يسههند. اهلل تعههالينهيآمرد را م

ن قَهههْلٍ إفل هها لَدَيْهههف مَا يَلْففظُ مف: ديررما

را بههه  يسهه ن) [18]ق:  رَقفيبد عَتفيدد

آمرد م ر آ  که نزد ام تحت يزبا  نم

به  .مجهد دارد( يحاضر ينظر دارنده
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 يد در هر سهه ني  ش ص باين دليهم

ر نظههر يآمرد، اهد را زيکه به زبا  م

ن صهرو اسههت يند م در ا يبب ياهلل تعال

ار داد  مههردم ام را از آز يکه اهلل تعههال

: ررمهههده اسههت امبريکند، ديحفظ م

المههرء ترکههه مهها ال »من حسن إسالم 

ن يهه اسالم شهه ص ا  ييکهي)از نيعنيه« 
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-ياست که آنچه که به ام مربههه  نمهه 

 رمذي[.  تف]د( يشهد را ترک نما

 يم يدرمغ گفتن را بههرا  - 

ررمهههده  امبريهه حرام نمهده اسههت. د

: »عليکم بالصدق؛ رههإ  الصههدق است

ي إلى البر، مإ  البههر يهههدي إلههى يهد

الجنة، مما يزال الرج  يصدق ميتحرى 
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الصدق حتى يکتههب عنههد اهلل صههدي،ا، 

مإياکم مالکذ ، رههإ  الکههذ  يهههدي 

إلى الفجهر، مإ  الفجهههر يهههدي إلههى 

النار، مما يزال الرج  يکذ  ميتحرى 

 الکذ  حتههى يکتههب عنههد اهلل کههذابا«

بههر شههما ماجههب اسههت؛  ييراسههت ه)

-يت ميهدا  يکين يبه سه ييراست ه
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ت يبهشههت هههدا  يبه سههه يکيکند م ن

-يد م ش ص دائما راسههت مهه ينمايم

رمد تهها يم ييد م به دنبال راست هيگه

 يدر درمنههده يآ  کههه نههزد اهلل ]تعههال

ار راست ه( نهشته يو)بسياعمالش[ صدّ

 ينههه  ييشهد م شما را از درمر هههيم

رجهههر  يبههه سههه ييکنم. درمر هيم
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آتههش  يد م رجهر به سهکنيت ميهدا 

د، شهه ص دائمههاً ينمايت ميجهنم هدا 

-يد م به دنبال درمغ مهه يگهيدرمغ م

در  يرمد تهها آ  کههه نههزد اهلل ]تعههال

ار ياعمهههالش[ کذّا )بسههه  يدرمنهههده

]صههحيح  شهههد(يدرمر ه( نهشههته مهه 

 مسلم[.  
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 قد شا  صدقي عند ا ناس  هبهم
 

 ل يطاب  مع و  بمعت دلوه 
 

ت يهه کههرد  بههه ن ييبجهههيع

  م يهه ندانههد  مههردم م نهشههتن اباطا

ش راسهه،ا  م يانتشار داد  آ  م سههتا

 ي هها  م ... هم هه يد از ررممايهه تمج

ن درمغ، يتههردرمغ هسههتند م زشههت

است که از طرف  يدرمغ بستن بر ح،
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نازل شده اسههت م  تعالى سبحانه م اهلل

بعد از آ  درمغ بستن بههر رسهههال  م 

امت  ينش م بر علمايامبرانش  بر ديد

 شد.بايم

بههت م يحههرام نمهههد  ر -ج

ا  يهه هما  گهنه که در قب  ب ينيابرچ

 شد.
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ن. يحرام نمهد  لعن م نفههر -د

: »ال يکههه  ررمهههده اسههت امبريهه د

عاء مال شهداء يهم ال،يامة« اللعانه  شف

رمز  يعا  م شهههدا ي)لعن کنندگا  شههف

 مسلم[. ]ستند( يامت نيق

ه حههرام نمهههد  مسهه ره  -ههه

 ي تعههالکرد  م به سهه ره گههررتن. اهلل



 
 

176 

 

يَا أَيُّهَهها ال ههذفينَ آمَنُههها لَهها : ديررمايم

ى أَ  يَکُهنُههها  يَسْ َرْ قَهمد مِّن قَهْمٍ عَسههَ

اَيْرًا مِّنْهُمْ مَلَا نفسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَ  

 يا ) [11]الحجراو:  يَکُن  اَيْرًا مِّنْهُن 

از  يد! قهههميهه ا مهها  آمردهيکه ا  يکسان

د، يهه  ره ننما ههر را مسهه يد يشما قهم

باشد که آنهها  از آنههها بهتههر باشههند م 
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 ههر را مسهه ره نکننههد، ي، زنا  ديزنان

 .باشد که آنا  از آنها بهتر باشند(

 امبريزشت بهد  جدل. د -م

: »ما ض  قهم بعد هههدى ررمهده است

بعههد  ي)قهمها عليه إال أتها الجدل« کان

کههه بههر آ  بهدنههد، گمههراه  يتياز هههدا 
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ن آنههها يآ  کههه بهه نشدند، م ر بعههد از 

 رمذي[. تفجاد شد( ]يجدل ا 

 رسهل اهللاز  أمامةابه -ز

: »أنا زعيم بيت ري ربههض آمرده است

الجنة لمن ترک المراء مإ  کا  مح،ههاً، 

مببيت رههي مسههط الجنههة لمههن تههرک 

الکذ  مإ  کا  مازحههاً، مببيههت رههي 
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)مههن أعلى الجنة لمن حسههن ال،ههه« 

ن ييدر دهها يا اانههه ين کننههدهيتضههم

که جدل را  يکس يباشم برا يت مبهش

اگر حو با ام باشد م  يد، حتيترک نما

در مسههط  يا [ اانهههين کننههدهي]تضم

کههه درمغ  يکسهه  ي، برا باشميبهشت م

باشههد  ياگر به شها يحترا ترک کند 
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در  يا [ اانههههين کننهههدهيم ]تضهههم

 يباشههم بههرا يبهشت مهه  ين جايباالتر

که گردانههد( يکه ااالق اهد را ن يکس

 دامد[.  ]أبه 

 گفته شده است:

 جلبت إ يک مساوئاً ال ت دف   ودع ا مزاح ف ب   ط  مازح 
 

 :  نيبناب ا
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د آدا  يهه ست کههه باين يزيگر

سهه ن گفههتن را بهها انت هها  مناسههب 

ت يهه کلماو م زمهها  م مکهها  آ  رعا

 هکهه  يد حههال کسهه ين بايم م همچنيکن

م، يشنهد را مراعاو کنهه يس ن ما را م

شههد م تا آ  س ن کامهه  م درسههت با

 رد.يقاب  رهم قرار گ
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م يهه ا ما امانت را به دمع گررته

آ   يدربههاره شهه اه اهلليم مهها در د

د دائمههاً ين بايم شد. بنابرا يسهال اهاه

نف  اهد را مهههرد حسهها  م کتهها  

م يم م اعمالما  را داک گههردانيقرار ده

م کههه اهلل ين احساس را داشته باشيم ا 

کههه  مير نظر دارد م بههدانيما را ز يتعال
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اهمههال  يدهد، ملهه ياهلل متعال مهلت م

 د.ينماينم

ن کههه ين داشتن ش ص به ا ي،ي

ر نظههر يز يام را در هر حالت ياهلل تعال

شهههد کههه ام سههبحانه يدارد، باعث مهه 

را از هالکههت نجههاو دهههد م  ش ص

دارد که هما  االص  ين شرطيالبته ا 



 
 

184 

 

اهلل متعههال  نيهه باشد م ا يت مينمهد  ن

ت يرسههت هههدا راه د ياست که به سه

 د.ينمايم
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