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 سخن سرآغاز

 شـــمیاند انیگـــر مـــن از ســـرزنش مـــّدع
 

ـــ ـــت ۀویش ـــد یمس ـــرود از پ یو رن ـــمین  ش
 

 »حافظ«
ش یات بخش خوین حیه از خود و آئکنم ک یم آغاز یسخن خود را با مسلمانان

و  ییو غربگرا تیپرتالطم ماّد  یاھایشتن را در قعر دریاند، و خو کزان و خوفنایگر
و  یخواھند به ساحل بھروز یم اند، و باز ھم درانداخته یگو خودباخت یپرست نفس

 مان برسند!یو امن و ا یسالمت ۀرانک
ن سر باز زدند و در راه عمل غمبرشایپ یرویه از اطاعت و پکاست  یسخن از مسلمانان

، ینبو کتابنا یھا آموزهم و یو تعال ین الھیآفر بخش و سعادت ین تعالیوامر و فرامبه ا
را پشت سر  ج رمکگرانبھا و پرارج رسول ا یھا سّنتنشان دادند و  یضعف و سست

ا، یندند و حّب دنکرون افیب شانیھا دلن را از یده و آئیمان و عقین و ایگذاشتند، و محبت د
 ردند!کن آن یگزیرا جا یش و عشرت و مدپرستیه و فراھم نمودن اسباب عیو رقابت در سرما
شان را در رھا  یا، و ترقّ یتشان را در مال و متاع دنه عزّ کاست  یت و قومسخن از ملّ 

، ین زندگیان را در رسم و آئیو اروپائ ھا یغرب یرو دانند و دنباله یم سّنتردن قرآن و ک
از قرآن  یاز اسالم و نوار یپندارند و فقط با داشتن نام یم از اسباب فخر و مباھات

 آورند! ینم ن به حسابیرا ھرگز جزء دھا  تردن بر سنّ کرده و عمل کبسنده 
 ج رمکرسول ا ۀل و ارزندیاص یھا تسنّ  یه از اجراکاست  یسخن از افراد یآر

را  یه افرادکدھند، بل ینم به عمل نشان ینند و نه تنھا رغبتک یم احساس ننگ و عار
مطابقت  ج حضرت رسول یھا عت اسالم و سنتیآنان با شر یه راه و رسم زندگک

 رند!یگ یم دارند، به باد استھزاء و تمسخر
ردن بر ک، از عمل یمانیه بنا بر ضعف اکنم ک یم آغاز یسانکسخن خود را با 

د ینند، اما در راه تقلک یم ایاحساس شرم و ح ج رمکحضرت رسول ا کتابنا یھا تسنّ 
در لباس، مو،  یھستند، و حتدان یه تاز میکآنان،  یزندگ ۀویان و شیان و غربیفرنگ

 ۀبر آن دارند تا آنان را الگو و نمون یردارھا، ھمواره سعکاصالح سر و صورت و رفتارھا و 
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 ش قرار دھند!یخو
 سّنتفسد، و صلح و مُ ر و شر، مُ ین حق و باطل، خیه فرق بکاست  یسخن با افراد

به  یو شقاوت و بدبخت یو ضاللت و گمراھ یخرد یدانند و جھل و ب ینم و بدعت را
ه از اسالم به جز نامش و از قرآن به جز رسمش و از محمد کآنان را فرا گرفته  یا اندازه

 اد و خاطره ندارند!یگر را در ید یزیادش چیر و کبه جز ذ
از  یترسند ول یم ه از خشم مخلوقاتکنم ک یم آغاز یسانکسخن خود را با  یآر

 زار ویبھا  آن ه اسالم ازکاست  یگذاران سخن از بدعتار غافلند. قادر و قھّ  یخشم خدا
ش مھجور و یخو یه قرآن را در زندگکاست  یاز اسالم بدوراند. سخن از افرادھا  آن

 اند! قرار داده کمترو
 ییھا بھانه یشه در پیه ھمکاست  یدل یت و تھیّ خاص یداران ب هیسخن از سرما

دان مسابقات یو در مشند کش را به رخ مردم بیخو یھا هیه سرماکھستند 
 رند!یش سبقت بگیخو یاز رقبا یپرست تجمل

د مردم یف و تمجیز و تعریناچ یایه ھّم و غم خود را دنکاست  یسخن با افراد غافل
 اند! قرار داده

 یپرست و تجمل یدار هیسرما یھا فرھنگر نفوذ یه تحت تأثکاست  یسخن با مردمان
 اند! قرار گرفته یمال یھا قدرتو 

ش، یخو ۀت خانوادیّ ه در جھت حفظ نام و شخصکاست  یگذاران سخن با بدعت
(در مراسم عزاء) به  ییرایل پذیردن وساکتمام ھوش و حواس خود را در راه دست و پا 

 یبار راھکرا با چشمان تر و اش یمتوفّ  ۀدیار انداختند، و پسران و برادران داغدک
 یھا سیف و سرویردن ظروف ظرکدا یپ ی، و براھا نمودند یالو بّق  یابھا و قّص  یینانوا

 ن در و آن در زدند!یبه ا یل غذاخوریمکت
ر پا گذاشتند و یرا ز یو اخالق یو عاطف یه اصل انسانکاست  یسخن با افراد

 یان به آشپزیان و دل بریرا با چشم گر یمتوفّ  ۀمادران و خواھران و دختران ماتم زد
بار کاش انرا با چشم یمردم (در مراسم عزاء) واداشتند، و پسران و برادران متوفّ  یبرا

اورند و یسرد ب یھا داغ و نوشابه ییچاھا  آن یار گماردند تا براکش به یدر خدمت خو
 نند!یشام و ناھار بچ یھا سفره

 یعذر تراش ج ه در مقابل گفتار و رفتار رسول خداکاست  یسخن با افراد
م و یر وارونه گرداندن تعالکرند، و به فیگ یم دهیشان را نادیو سخنان گھربار ا نند،ک یم
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 ھستند! ج ن رسول خدایآفر بخش و سعادت یتعال یھا آموزه
و در مجالس عزاء، اند  ر دادهییمت نزول قرآن را تغکه حکاست  یسخنم با افراد

ه ک ییاند، گو قرار داده ردن مردم، و شعار عزاء و ماتمکباخبر  یبرا یا لهیقرآن را وس
 خوانده شود!ھا  مرده ین مجالس برایرده است تا فقط در اکخداوند متعال آن را نازل 

ش، (در مراسم یخو یمنش یکو ن ییه به خاطر حاتم نماکاست  یسخن با مسلمانان
خورند و  یم م رایتینند و به صورت ناروا مال ک یم زیمان تصرف ناجایتیعزاء) در اموال 

 انتیزند و در آن خیر یم گرانیب خود و دینند و به جک یم خت و پاشیرا رآن 
 ند!ینما یم لیف و میمان را حیتینند و اموال ک یم

 یھا الھا و خانهیخوش منظر و و یھا نار ساحلکه در کاست  یسانکسخن با  یآر
شادند و  بادآورده یھا ورند و با ثروت از ثروت غوطه ییای، در دریون تومانیلیچند صد م

محرومان و  یھا مستمندان و ناله یخال ۀند و از سفرا مال و منال یر جمع آورکبه ف
 پابرھنگان غافلند! یاجتماع یران و دردھایفق ۀلبکسرپناھان، و  یب

اخ کھا،  زاده ر، بزرگیمرّفه، صاحبان زر و زور و تزو یھا سخن از اشراف و بزرگان، انسان
ده، صاحبان یشک کلسر به ف یھا ھا و برج آپارتمانھا، صاحبان  نان و سوارهینش

 ین غذاھایرنگ یھا ه از سفرهک ییھا ستم است، آنین سیمت و آخریگرانق یھا لیاتومب
ران، کزادگان، غالمان، نو د، بندهیآ ینم ادشانیه ھرگز به ک یزیمتنوع برخوردارند و تنھا چ

 ران است!یفق ۀلبکمان و یتینان، ینش کران، مستمندان، خایزنان، فق وهیپابرھنگان، ب
 ی، خواھشات ناروایطانینامطلوب ش یھا ه وسوسهکاست  یسخن با مسلمانان

 ۀزین و آویرا نصب الع یوانیرانگر حیو یھا و ھوس یز جنسیالت ناجای، تماینفسان
 یھا م و آموزهیو تعال یالھ کن تابنایاند، و از اوامر و فرام ش قرار دادهیگوش خو

 یم واالیق و مفاھیو حقا ین شرعیآفر یام و دستورات تعالکو اح ینبوبخش  روح
 فاصله دارند! یلّ کبه  یقرآن

 است! ین افرادی! سخن با چنیآر
گانه مقبول افتد، و سبب عشق و ی ق در بارگاه پروردگارِ ین تحقیه اکد است یام

و  ینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیشتِر مسلمانان نسبت به اوامر و فرامیمحبت ب
 گردد. یم قرآنیق و مفاھیو حقا یام و دستورات شرعکاح

 »عّز و شرف گر قبول افتد زھی«
 خورشیدی ۱۳۸۸بھشت ماه دیار/  ض محمد بلوچفی
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 انیگرا سّنتغربت اسالم و 

ِْسالُم َغِر�ْباً وَ «د: یفرما یم ج امبریپ
ْ

 اال
َ
ُغَر�اءبََدأ

ْ
اسالم » َسيَُعوُْد َغِر�ْباً َ�ُطْو� لِل

بان! یخوشا به حال غررد؛ پس کبرگشت خواھد  یبیبانه آغاز شد و به حالت غریغر

ْ�َن ُ�ْيُوَن ُسنَّيِت «ھستند؟ فرمود:  یسانکبان چه ی! غرج رسول خدا یسؤال شد: ا ِ
َّ

اذَل
 ١دھند. یم ادیدارند و آن را به مردم  یم مرا زنده سّنته ک یسانک» وُ�َعلُِّمْوَ�َها انّلاَس 

 «فرمود:  ج امبریه پکگر آمده است ید یثیو در حد
َ
االِْسالُم َغر�باً وَسيَُعوُْد َغِر�ْباً بََدأ

ُغر�اء!
ْ
 َ�ُطْو� لِل

َ
بانه برگشت خواھد نمود، پس ید و غریبانه آغاز گردیاسالم غر» َكما بََدأ

» ھستند؟ یسانکبان چه یغر! «ج رسول خدا یبان! سؤال شد: ایخوشا به حال غر

ْ�َن يُْصِلُحْوَن إِذا فََسَد انّلاُس «فرمود:  ِ
َّ

مردم فاسد شوند، آنان به  یه ھنگامک یانسک» اذَل
 ٢پردازند. یاصالح م
ار خود و یه اسالم در دکن است یو چند عصر گذشته گواه ا یت امروزیّ واقع یبراست

و  یمردم را به اسالم واقع یسکه اگر کب بوده و ھست، تا آنجا یان مردم، غریدر م
ل: فشار، یاز قب یفراوانالت کد، مشی، دعوت نماج رمکامبر ایپ ِل یاص یھا سّنت

 او قرار خواھد گرفت. یفرا رو منجه، زندان، ترور و اعداکش
اران و خاندان یو  ج رسول خدا ۀوه و برنامیبر ش یه اسالم واقعکم ینیب یم امروزه

آداب و رسوم  یلکه اگر به صورت شکباشد  یم تر از زمان آغاز آن بیاو، به مراتب غر
ه آن کن است یانگر ایت بیمشھور و معروف است، واقعان جامعه، یآن در م یظاھر

 اند. یبان واقعیان مردم، غرین آن در میرواِن راستیب و پیاسالم، غر
ان یدر م کار اندیگروه بس یکه ک یست؟ ھنگامیب نیچگونه اسالم غر یبراست

است، منصب، و یقدرت، ر یه داراکشمار قرار گرفته  یروان بیھفتاد و دو گروه با پ
 مردم آورده یبرا ج امبر خدایمخالفت با آنچه پ یوان فراوان و بازار گرم در راستاریپ
ذ آنان یالت و لذایت آورده با تمان امّ یا یبرا ج امبریه پکرواضح است آنچه باشند، پُ  یم

 .ی، و ترمذ»زھد«در مبحث  یھقیب -١
 ۲۷۸، ص ۷و مجمع الزوائد، ج  یطبران -٢
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ن با یل و علم آنان است و ھمچنین دستاورد فضایه آخرک ییھا و با شبھات و بدعت
رود، در تضاد و تناقض  یم اھداف و مقاصد آنان به شمار نیه آخرک ینفسان یآرزوھا
 است.

خام  یروان آرزوھایان پیدر م یانروان برنامه و منھج ربّ یچگونه رھروان راه خدا و پ
 نباشند؟! یب و منزوی، غریار نامطلوب انسانکو اف یبشر

 یھا سّنتت و یھدا ی، مردمان را به سویگرا و رّبان سّنت مؤمن  یکامروز اگر 
بر  یامتیھا باز دارد، ق یو گمراھھا  ند، و آنان را از بدعتکدعوت  ج گھربار رسول خدا

مردم  یدعوتگر مؤمن را با ھزاران تھمت و برچسب در اذھان عموم ۀنند و وجھک یم پا
 دھند. یم او قرار یرا فرارو یق و موانعیسازند و عوا یم رّد کمُ 

 سّنتن و فقاھت در یرت در دینعمت بص ه خداوند متعالک یامروز اگر انسان مؤمن
ھا،  ن او را از بدعتیداشته باشد، و ھمچن یتابش را به او ارزانکح یو فھم صح ج امبریپ

و اصحابش بر آن  ج امبریه پک یاز راه راست ی، و دوریالت نفسانیھا، تما یگمراھ
گاھ بوده ش یار خوک ۀرا سرلوح یگھربار نبو سّنتو  یدھد، و بخواھد منھج ربان یاند، آ

ان، و یگرا بدعت یتوز نهکیطعن و مالمت جاھالن، و  ید خود را برایقرار دھد، با
و  یزنداناداران، و فشار و یدن ۀد و محاصرینجه و تبعکاستھزاء و تمسخر نادانان، و ش

 ان آماده سازد.یگرا یپرستان و ماّد  ترور و قتل نفس
د باطِل یگران، و عقایان فاسِد دینار ادکد در ی، باییگرا سّنتن مسلمان یامروز چن

 یھا شهیار و اندک، و افیبرخ یننده و انحرافکگمراه  کقت و سلوی، و طریعده ا
 یالھ کن تابنایگر، به اوامر و فرامید یبرخ یھا یو نوآور ییگرا ، و بدعتیرانگر بعضیو

، چنگ ین شرعیفرآ ام و دستورات روحکو اح یبخش نبو یتعال یھا م و آموزهیو تعال
دفاع  سّنتان اسالم و کیاز  ،رانگریفاسد و و یطین محیبزند و با چنگ و دندان در چن

 ل و دشوار است).کبس مش یارکز ین نیند (و اک
 د ازیو تقل یگردانند و به بدعت و نوآور یرو سّنتشتر مردم از یه بک یدر وقت

بند یملتزم و پا ین فردیاگر چن اند، د خالصیر توحکشترشان منیاند و ب متوجه ھا یغرب
د یبند توحیند و پایگز یھا و اوھام و خرافات دور یھا و نوآور باشد و از بدعت سّنتبه 

د، در یت نمایّ او ارسال شده است، تبع یو آنچه به سو ج امبریخالص باشد و فقط از پ
نند ک یم را سرزنش و مالمت یشتر مردم ویآتش را به دست گرفته و ب ۀقت شراریحق

اھل «م بر جامعه، مردم او را کبا فرھنگ حا یو یو به سبب غربت و عدم سازگار
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 پندارند! یم »جدا شده از سواد اعظم«و » اھل بدعت«، »شذوذ
ان یه ادکنیطر اب است، به خاین خود غریگرا در د سّنتامروزه مسلمان  یبراست

گران به بدعت یرا دیب است، زیغر ینبو سّنتش به کدر تمّس  ١،گران فاسد استید
گران، در نمازش ید دیب است، به خاطر فساد عقایاش غر دهیاند، در عق جسته کتمس

ب یقتش غریو طر کگران، در سلویب است، به خاطر وجود خلل و نقصان در نماز دیغر
ب یگران، در انتسابش به اسالم غرید کقت و سلویطر یو تباھ یاست، به خاطر گمراھ
را یب است، زیغر یگران، و در معاشرت اجتماعیت با انتساب داست، به خاطر مخالف

 ند.ک یم آنان رفتار ینفسان یبرخالف آرزوھا
ان یب است، و در میغر یو ھم در امور اخرو ییایانسان مؤمن ھم در امور دن یآر

گرا  سّنت  یکان جاھالن، و یعالم م یکابد. او ی ینم ینیاور و معیخود  یگران براید
ان دعوتگران به یخدا و رسول خداست در م یدعوتگر به سو یکان، و یگرا بدعتان یم

ه ک یان گروھیر است در مکاز من یآمر به معروف و ناھ یک، و یالت نفسانیتما یسو
 وست.یکر نکر و منکنزد آنان من یکین

 کمترو یھا از سنّت  یه اگر بخواھند سنتّ کبند یدر جامعه غر ین افرادیچن یبراست
ن و ینصب الع یعمل بپوشانند و آن را در زندگ ۀنند و به آن جامکاء یرا اح ج امبریپ

، یتوز نهکیطعنه و مالمت، سرزنش و  ید خود را برایش قرار دھند، بایگوش خو ۀزیآو
، یاجتماع ۀم و محاصرید، تحرینجه و تبعکتھمت و برچسب، استھزاء و تمسخر، ش

 نند.کر، و ترور و قتل آماده یزور و تزو د و ارعاب، زر وی، تھدیفشار و زندان
د پشت ابر نخواھد ماند، و باالخره تالش و یه ھرگز خورشکد غافل ماند یاما نبا

به بار خواھد  یل اسالمیاص یھا و ارزشھا  سّنت یایبا اح» غرباء« ۀوقف یوشش بک
و  ومتکل جھان حکن گروه، اسالم و مسلمانان بر ینشست و دوباره در پرتو تالش ا

 رون خواھند شد.یرد و از غربت بکادت خواھند یس
 ٢دیرا بلرزانھا  آسمان ییصدا
 دینال -ناگھان  -و برزن  یوکبر سر ھر  ییندا

 دندیعجب د یحال یر صدا مردم دمیز تأث
گ یوه، اما به آھنگکصدا بس پرش  ن گفت:یغم آ

 .۳۱۳، ص ۲، ج یوسف قرضاویتر کمعاصر، د یفقھ یھا دگاهی: دکر. -١
 باشد. یم یم ساعدین شعر سرودة محمد ابراھیا -٢
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 زادگانم! یاال ا
 روانم!یپ

 م!یبا شما
 م!یبا شما
 میصدا کنید ایبشنو

 میھا ناله
 میھا زخم یخواھم برا یمرھم

 میدردھا
 میھا د از چشمکچ یقطره قطره م

 میھا کاش
 روانم!یپ

 زادگانم!
 م!یبا شما
 م!یبا شما

 م شدکحا -باره  یک -بر جھان  یوت مرگبارکس •

 ن شدکزندان و ساھا  نهیدر درون سھا  نفس
 دیچیصدا در آسمان پ کو پژوا
 خوابندجا کمردمان در ھر  ییتو گو
 ا سر به سر گور است و گورستانیو دن

 ت و آرامکخموش و سا
 د و شد نابودیفرو پاش یه ناگه قصر خاموشک

 ا غرق غوغا شدیو دن
 جھان محو تماشا شد

 ان از دورکودکبلند  یکو لبّ 
 دیچیدر جھان پ

 دندیخروش
 دند:یپر شور پرس یبس

 صدا و ناله در ھر جا !
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 ن جایصد و ناله ما ا
 ؟یخواھ یم چه

 ست؟ینامت چ
 وبدک یم ھا را سخت ت قلبیصدا

 سوزد یم ت جان و دل را جملهیھا نوا و ناله
 پرسوز: یجواب آمد بس

 ان من!کودک یاال ا
 نور چشمانم! یاال ا

 من اسالمم
 من اسالمم

 انمیان بخش ادیو پا
 ن محمد سرور عالمیمن آئ

 غمبر خاتمیھمان پ
 جھان مظلوم و محصورم یدر ھمه جا کنیمن ا

 چه در غربم
 چه در شرقم

 اسالمم یایچه در دن
 چه در غرب و در اجرامم

 مین جایچه ا
 میچه آن جا

 من سلول و زندان است یشه جایم ھمیایبه دن
 ا ھم چوب اعدام استیو 

 باشم یه دور از زندگکز من خواھند 
 باشم یاز بندگ یتھ

 روح یب یا نماز و روزه
 وهک انیدر م یرکو ذ

 قبرھا خوانند یه روک یو قرآن
 ن و بسیھم



 ١١  انیگرا سّنت و اسالم غربت

 چیگر ھیو د
 جھادم سر به سر ارھاب

 و ناموسم کدفاعم از حقوق و خا
 لیه امن اسرائیو عل ین جھانیمخالف با قوان

 م ظلم و اجحاف استبحجا
 وتاهکسخن 

 ١سران در شرق مزدورند
 ھا دورند ن فرسنگیز د

 به قاموس سران در شرق
 دارد یبتیھ» یاقص«نه 
 دارد یمتیق» نایس«نه 
 ھاست آن ی قبله» عبهک«نه 
 است یاول ی قبله» یاقص«نه 

 ھا  آن فقط
 اند شیر قدرت خوکبه ف
 اند شیر حفظ جاه و منصب خوکبه ف

 به پا گردد یاگر جنگ
 به بار آرند یست و ذلت و خوارکش

 دیش آیبه پ یاگر صلح
 دشمنان گردند یھا هار حّق کش
 خواھد یجھان غرب م •
 محتوا گردم یه مسخ و پوچ و بس بک

 ز اصل خود جدا گردم
 به دست خود

 را به دور گردن اندازم» یبیصل«
 گردم» یسامر«م سحر یا تسلیو 

 دادند. یل سازش نمودند و تن به ذلت و خواریه با اسرائکاست  یمراد سران -١
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 جھان غرب
 خواھد ینبض گلبانگ اذان را مرده و خاموش م یصدا

 آن یبه جا
 سا رایلکزنگ ناقوس  یصدا

 خواھد یپر جوش م یبس
 ایکو آمر •

 یامروز یاین دنیا یرویابر ن
 ر محو اسالم استکبه ف

 ار و بارش عرض اندام استکتمام 
 د استیارزش و اخالق و توح یعدو
 ز استیار است و خونرکستم

 رھاببه اسم جنگ با اِ 
 ند ھر دمک یت میجنا

 س راکن خون ھر آن یزد بر زمیبر
 ه با ذلت نگرداند سرش را در قبالش خمک
 د:یسش ھر زمان گویرئ

 پروردگار برتر انسانمنم 
 ھانکیمطلق  یمنم فرمانروا

 س در صف ما ھستکھر آن 
 از ما ھست و با ما ھست

 د است و دلشاد استیجاو
 ستیس در صف ما نکھر آن 
 ستیست و با ما نیاز ما ن

 نابود است و بر باد است
 لیو اسرائ •
 ن محصول جنگ و آتش و خون و ستمیا

 و ظلم و استبداد
 دادیند بک



 ١٣  انیگرا سّنت و اسالم غربت

 گناھان را یب کخون پا زدیبر
 ر و خون خردساالن رایزن و مرد و جوان و پ

 روز در صحرایاگر د
 ردندکرا رھا  یآسمان یغذا

 ز دل بستندیناچ یسبز یو با خّفت به مشت
 مرنخل پرثَ  یجا کنیھم

 بارند یپر خار و ب» رقدغَ «شت کمشغول 
 »یمسجد االقص« یبه جا
 یاول ی قبله یبه جا

 اند موھوم و مزعوم» لیکھ«ر ساختن آن کبه ف
 ز اسالم است یجا نامکنون ھر کھم ا •

 محصور است
 و در ھر جا مسلمان است

 مظلوم است
 جنگ با اسالم یھا برا و ملت

 نیو قتل مسلم
 نند ھم راکدعوت 

 ھا ن تعارفیا ییتو گو
 است ینیریصرف ش یبرا

 ا صرف نھار و خوردن شام استی
 است یزیقتل و خونر یه براکو حال آن 

 ختن خون مسلمان استیر یبرا
 اگر چه جمع و تعداد مسلمانان

 ار استیبس انبوه است و بس
 ف و عاجز و درمانده و زاراندیسست و ضع یول

 ترسند یچون از مرگ م
 ا ھستیدر بند دن شانیھا دلچون 

 است یه آنک ییایدن
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 است یو فان
 دند:یش پرسیان از خوکودکن جا یدر ا •

 م؟یترس یچرا از مرگ م
 م؟یلرز یچرا در رزم م

 م؟یا ما مسلمانیآ
 م؟یا واقعًا ما رھروان راه قرآنیآ

 انیر گویبکسپس ت
 ل آسایس

 فکجان به 
 ریر و خنجر و شمشیبا سنگ و ت
 ورش بردندیبر دشمن 

 دندیو جنگ
 دندینترس
 دندینلرز

 دندیپسند» یاقص«و مرگ سرخ را در دامن 
 دندیوچکعرش  یو از آن جا به سو

 به معراج خدا رفتند
 و باصفا رفتند کچه پا
 اسالم ی دهیشوق از د کن جا اشیدر ا •

 شد یجار
 دید یده از دور نورکن ظلمتیدر ا

 دید ییور سوکدو چشمش 
 روشن بود یفردا ی ه در آن مژدهک

 غروب ارزش و اخالق باال رفت یو بانگش بر بلندا
 نم:یب یا من چه میخدا

 و حمزه و عباس یعل
 بو وّقاص و سعدِ د یسع

 عمر با خالد و جعفر



 ١٥  انیگرا سّنت و اسالم غربت

 ر و طلحه و بوذریزب
 رمه، سلمانک، عیمثنّ 

 سامه، مصعب و عثماناُ 
 دیگو یم» ھاتیھ«ن یحس

 خندد یحسن با عشق م
 دیگو» َاَحد«بالل آن جا 

 دیمدد جو» او«ب از یصھ
 ن من!یروان راستیپ یش ایبه پ

 ن عصر پرآشوبیه در اک
 دیشما اخگر به دستان

 دیانیغمبر شمایپ یبرادرھا
 شیخو یھا شما در خانه

 دیب و زار و تنھائیغر
 دیید فردایشما ام

 دییشما فرزند اقصا
 خوشا بر حالتان بادا

 ه و ھمراھتان باداسعادت ھمَر 





 

 
 مسلمان! از خودت بپرس: چرا؟؟

 دار هکخ درخشان گذشته را لیتار یاھیس ۀمسلمانان، به صورت نقط ینونکاوضاع 
خ مطالعه یمسلمانان را در ا وراق تار ۀھزار و چھار صد سال یزندگ یسازد، وقت یم

و شأن  یت و عظمت، افتخار و بالندگه واقعًا ما از عزّ کم ینک یم ن احساسیم، چنیینما
رده و کخ گذشتگان صرف نظر یمتأسفانه اگر از تار یم؛ ولیبرخوردار ییت واالکو شو

و  یو افالس و نادار یر از ذلت و خواریم، غیتر بنگر قیدق یا را به گونه ینونکاوضاع 
رسد. نه  یبه نظر نم یگریز دی، چیستگکو سرش یو زبون یماندگ ارتجاع و عقب

مانده،  یباق یتت و الفت و اخوّ کرو و قدرت، مال و ثروت، شأن و شویھمچون گذشته ن
ده در وجودمان ھست، ھر نوع یردار پسندکو نه عادات و اخالق خوب و اعمال و 

 م.یھا فاصله دار ، فرسنگیو خوب یکیو ذلت در ما موجود بوده و از ھر گونه ن یوتاھک
برسند،  یرشد و تعال یھا خواھند خوشبخت و رستگار شوند و به اوج قله یم ھمه

و ذلت  یو زبون یض خواریو شقاوت و به حض یبدبخت یدارند به سوه کنیاما غافل از ا
ات و یت و روحیت و معنویه روز به روز از انسانکنیشوند؛ غافل از ا یم و خفت پرت

م و یو تعال ین الھیرند؛ روز به روز از اوامر و فرامیگ یم فاصله یماالت معنوک
 فاصله یقرآن یم واالیفاھق و میو حقا یام و دستورات شرعکو اح ینبو یھا آموزه

ت یرسند، به ھمان اندازه از معنو یم شرفتیو پ یرند و ھر چه قدر در امور به ترقیگ یم
 رند.یگ یم فاصله یمان و سعادت و خوشبختیو ا

ما شادمانند و صراحتًا ضعف و عجز ما را  یو زبون ین خواریگانگان بر ایامروز ب
ش یخو ۀو مذبوحان یتمسخر و آماج حمالت انتقادرده و ما را مورد استھزاء و کاعالن 

ه فرزندان و نونھاالن و جوانانمان را چنان کرده، بلکتفاء نکن ایدھند و تنھا بر ا یم قرار
 اصول مقدس اسالم را به تمسخر یه به راحتکاند  ردهکش یفرھنگ و تمدن خو ۀفتیفر
عت مقدس را ین شریو اگرند، ن یم راد گرفتنیانتقاد و ا یاز رو یارکرند و بر ھر یگ یم
ردن ک(جھت تلف  یبند و بار یج فساد و بیدانند و بر ترو یم و فرسوده یرعملیغ

د و یاعتبار جلوه دادن عقا یارزش و ب یبر ب یجوانان) ھمواره سع یمعنو یھا هیسرما
 نند.ک یم یاسالم یباورھا
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 خواھـد ینبض گلبانگ اذان را مـرده و خـاموش م یجھان غرب صدا
 

 خواھـد یپرجـوش م یسا را بسـیلکزنگ ناقوس  یآن صدا یبه جا
 

راب نمود، چرا امروز احساس یا را سیروز دنیه دک یماند، آن قوم یم رتیعقل در ح
ه به جھان درس فرھنگ و تمدن آموخت، چرا امروز ک یند، آن قومک یم یتشنگ

 شود؟ یم ت خواندهیّ ھو یتمدن و خودباخته و ب یفرھنگ و ب یب
مان ین ھم اینامند (و به ا یم یامل و مؤمن واقعکامروز مسلمانان خود را مسلمان 

نند کشان را باز یھا اگر چشم یه رحمت خداوند، شامل حال مسلمانان است) ولکدارند 
 است؟ھا  آن شامل حال یا واقعًا رحمت خداوندیو بنگرند، آ

ھا  آن تیارد است، جمعیلیم میو ن یکت و تعداد مسلمانان بالغ بر یدر جھان جمع
 یوھکند، به صورت کپرتاب  یا زهیسنگرھا  آن از یکیه اگر ھر کاد است یز یبه قدر

د، و یخروشان درآ یلیندازد، به صورت سیاز دھان ب یفتُ ھا  آن از یکید، و اگر ھر یدرآ
 ید؛ ولیننده در آکدر ھم ش یبرآورد، به صورت صور یادیصدا و فرھا  آن از یکیاگر ھر 

و  ییافران فرمانرواکن تعداد فراوان وجود دارند، یه مسلمانان به اک ییمتأسفانه در جا
قرار دارند ھا  آن استبداد ۀدر پنج یطورھا  آن یھا نند، گردنک یم ادتیومت و سکح
 توانند مسلمانان را بچرخانند. یم ه به ھر طرف بخواھند،ک

 ھا خم ش انسانیشد، حاال پ ینم س خمکچ یش ھیه به جز خدا پکسر مسلمانان 
 کشود، امروز به خا یکس جرأت نداشت به آن نزدکچ یه ھکھا  آن شود، ناموس یم

شه غالب بود، حاال مغلوب و مقھور است، و یه ھمکھا  آن شود، دست یم دهیمذلت مال
 یھا و وام و قرض یو افالس و نادار یخرد یشود. جھل و ب یم پھنافران کدر برابر 

ن را یتوان ا یم ایل و خوار و زبون و زار ساخته است، آیفراوان، آنان را در ھمه جا ذل
 یه عذاب خداوندکست، بلین ین رحمت خداوندیر، اید؟! خینام یرحمت خداوند
ل و خوار باشد، مسلمان یمسلمان باشد و باز ھم ذل یسکه کب است یاست، چقدر عج

ن است کرممین امر غیگانگان باشد، ایگوش بحلقه به  باشد و باز ھم برده و غالِم 
 اه).ید باشد و ھم سیزمان ھم سف یکدر  یزیه چک(ھمانطور 

امل باشد، چطور ک أمانش به ذات اللهیمحبوب خدا باشد و ا ۀمسلمان بند یوقت
ا (نعوذ بالله) خداوند ظالم و ستمگر یل و خوار باشد؟ آیا ذلیه در دنکن است کمم

ُ ٱَوَما ﴿ است؟  ]٣١[غافر:  ﴾٣١يُرِ�ُد ُظۡلٗما ّلِۡلعَِبادِ  �َّ
ست و کو ش یاسالم یشورھاک یامروز ۀنندکت بار و متأثر ت رقّ ی، چرا وضعیآر
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 ریو... دامنگ ی، اقتصادیاسی، سی، فرھنگیمختلف علم یھا نهیه در زمک یانحطاط
اسالم ران جھان کو اندوه دانشمندان و متف یو منشأ نگران یاصل ۀشده، دغدغھا  آن

 شده است؟
 گرفتـه ن مزرعـه را آبیـه اکافسوس 

 

 گرفتــه زده را خــواب بتیدھقــان مصــ 
 

ــگ م ــا رن ــون دل م ــاب یخ ــه ن  گرفت
 

 گرفتـه رمـان تـابیکوز سوزش تب، پ 
 

 گرفتــه مھتــاب ی رخســار ھنــر گونــه
 

 گرفتـه چشمان خـرد پـرده ز خونـاب 
 

 ماریه و صحت شده بیما یثروت شده ب
 شده باال و گرفتـه اسـت فضـا را یابر

 

 ره نمـوده اسـت ھـوا رایاز دود و شرر ت 
 

ــ ــش زده س ــکآت ــما رایان زم  ن را و س
 

 ارا رایگ کسوزانده به چرخ، اختر و در خا 
 

 را رحمت حق، بھـر خـدا ی واسطه یا
 

ــز  ــال را کن خــای ــان ب  بگــردان ره طوف
 

 شرر بار ن ابریا ی نهیاف ز ھم سکبش
 )یفراھان کب الممالی(اد

 یھا بتیم؟ چرا از ھر طرف مصیا ه چرا از رحمت خداوند محروم شدهکم ینکر کف یآر
فار ک ۀن مسلمانان محل تاخت و تاز ھمیشود؟ چرا امروز سرزم یم گوناگون بر ما نازل

چرا امروز دشمنان، ده است؟ یگرد یا ھر درنده یبرا یچرب ۀقرار گرفته، و طعم
 ور ن جھت بر آنان حملهینند و به ھمیب یم جان یو ب کرا چوب خش انمسلمان

ر یامًال زکبرند، و آنان را  یم غمایشان را به  و فرھنگ و تمدن یان و ھستکیشوند و  یم
 آورند؟ یش درمیخو ۀسلط
جا بر ما م، در ھمه ییگو یبندگان نافرمان خدا م یعنیافران کرا ھا  آن هک یسانکچرا 

م، در ھمه جا یخدا را دار یفرمانبردار یه ادعاکشوند؟ و چرا ما  یروز میغالب و پ
 ج تاب خدا و محمدکم قرآن، یدان یم هکآن م؟ چرا با وجود یشو یم مغلوب و مقھور

 م؟یھست یزان و فراریگرھا  آن یرویامبر اوست، باز ھم از اتباع و پیپ
از یاند؟ چرا دست ن ماندهت بودند و امروز عقب یبشر ۀشرو قافلیروز پیچرا مسلمانان، د

نند؟ چرا ک یم گانگان درازیب یش به سوین خویدر فرھنگ و قوان یز حتیدر ھمه چ
ه و کیگران تید به دیبا ینظام یھا و ھجوم یاسیس یھا حفظ خود در برابر طوفان یبرا

بودند، ھا  آن خوار خوان نعمت علم و فرھنگ زهیگران ریروز، د یکنند؟ چرا کاعتماد 
آنان  ۀطریه جھان در سک ینند؟ چرا مسلمانانیگران نشید ۀد بر سر سفریروز بااما ام
 ؟اند گانگان شدهیش احسان بک تگر و منّ  وزهینون درکبود، ا
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 ران خــراجیرده از شــکــفــراھم  یا
 

ـــه مـــزاج از احت یا گشـــته  ـــروَب  اجی
 

 ریـــگلفـــام گ یم یاز خـــم ھســـت
 

ـــود از   ـــد خ ـــکینق ـــا ۀس ـــام گی  ری
 

 شـــتر مثـــل عمـــرخـــود فـــرود آ از 
 

ــــت غ  ــــذر از مّن ــــالح ــــذری  ر الح
 

 )ی(اقبال الھور
 یعل -تر از اسالم  ) مظلومینیو چه زم ی(چه آسمان ینیچ دیچرا امروز، ھ یبراست
 یچ امت و ملتیست؟ و چرا ھین -ان یر ادیت اسالم و بطالن و انحراف سایرغم حقان

ه کثرت تعداد مسلمانان کرغم  یعل -تر از مسلمانان  و چه بزرگ) مظلوم کوچک(چه 
 وجود ندارد؟ -باشند  یارد نفر میلیم میو ن یکحدود 

 یغاتیو تبل یچرا امروز مقدسات و معتقدات اسالم از ھر سو آماج حمالت فرھنگ
و جان و مال و ناموس مسلمانان از ھر سو مورد تاخت و  کغرب و شرق قرار دارد و خا

 رد؟یگ یس قرار مکس و ناکتاز ھر 
امبران، منزلگاه دانشمندان، جوالنگاه مجاھدان، آرامگاه یزادگاه پ -وز قدس چرا امر

تخت ی، پا÷، شھر داود÷یموس یاھایه رؤی، قر÷میابراھ یمأوادان، یشھ
ستگاه یامبر بزرگ اسالم، شھر صلح، ای، استراحتگاه پ÷یسیع ۀ، گھوار÷مانیسل

ان متعصب و یھودیدر بند و اسارت  -آسمان  ۀو درواز» اسراء و معراج«ز یسفر اسرارآم
 د و نجس قرار دارد؟ ینژادپرست و پل
ا مورد ھجوم قرار یدن ۀان شناخته شدیتمام اد یاز سو یاسالم ینھایچرا سرزم

ھند  یر از سویشمکت)، یھودیل (یاسرائ ین و لبنان از سویگرفته؟ چرا امروز فلسط
ن یستان از طرف چکسم)، تریبرمه (بودائان از طرف کسم)، ارایسم و بودائی(ھندوئ

ه، عراق و یصربستان، چچن از جانب روس ین از سویو ھرزگوئ یوس)، بوسنینفوسک(
 رند؟یگ یا، مورد تاخت و تاز قرار میکآمر یو سودان از سو یافغانستان و سومال

 ینابود یب و مظلوم است و در تمام جھان برایا غریچرا امروز، اسالم در تمام دن
ه دشمنان کم یا شده ییھا گران نقشهیشند؟ چرا امروز ما مسلمانان بازک ینقشه م آن
جاست آن کچه آمده است؟  یاند؟ آخر بر سر امت اسالم ردهکمان مشخص ین براید
ان زمان یتوانست لرزه بر اندام جباران و زورگو یم یه در ھر عصرک» امت واحده«
ه ک» راالممیخ«و آن » امت واحده«آن جاست کدرآورد؟  یندازد و آنان را از پایب

توان  یرا م یا مسلمانان امروزیت مبعوث فرمود؟ آینجات بشر یرا براھا  آن خداوند
 ۀریکن ضربه را بر پیشتریشان بیارھاکا مسلمانان عصر ما با یجزو آن امت دانست؟ آ
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دشمنان ه ک یبار است در عصر ار دردآور و تأسفیآورند؟ بس یوارد نم یامت اسالم
مسلمان  کن جمع اندینند، اک یم یزیر ن بردن مسلمانان برنامهیاز ب یبرا یروز شبانه

داند و  یش را بر حق میدام فقط حزب و گروه خوکاند و ھر  ز به جان ھم افتادهین
 د!ینما یگران را رد مید

ند؟ ک یزندگ ینونکه بتواند با وضع کاست  یدام انسان آزاده و باعزتک یبراست
» عراق«شان در  یگیه در ھمساک یتوانند راحت بخوابند در حال یم مانان چگونهمسل
شود؟ زبان و قلم  یم شان وارد ات بر سر برادران و خواھرانیوه و روش جناین شیآخر

و  ییایکسربازان آمر یو جسم یروح ۀنجکش یھا ردن و نوشتن صحنهکتوان بازگو 
را تحمل ھا  نیا تواند ینم یرتیمسلمان باغ چیه ھکم یدان یم را ندارد، وگرنه یسیانگل
 گردد؟ چه یم به دنبال چه یبشر ۀتشن ۀم قافلیکست و ید. امروز در قرن بینما

الن، افتان و یران و ویح ۀن قافلیافت و چه شناخت؟ ایشد؟ چه یدان یم د؟ و چهیجو یم
ن یه، ایت یواد یھا ن سرگشتهیھا، ا گشته ن گمیان و ناالن، ایزان و گریخ

ازده و ین نگون بختان دنین، و ایس لعیابل یھا ب خوردهین فریچاره، ایب یھا خودباخته
ز یچه چ یخواھند؟ و در پ یم چه ھستند؟ چه یپرست در جستجو  گرا و معده یماّد 

در  ی! چرا مسلمانان امروزیدیا از خودت تا به حال پرسیآ یھستند؟ براست یمرموز
، یو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یماد یو ابعاد مختلف زندگھا  عرصه

از جھان غرب، عقب افتاده و به قھقراء و  یو اقتصاد یو فرھنگ یو نظام یاسیس
و  ینقدر از علم و دانش و فناوریه اک یاند؟ اسالم شانده شدهکو ارتجاع  یماندگ عقب

م و خواندن م و تعلّ اتش را با علین آیه اولک یرده، اسالمکت یو حما یطرفدار ینولوژکت
و  یسب علم و دانش و فناورکروانش را به یپ ۀه ھمک یآغازد، اسالم یو نوشتن م

 ینونکدر جھان روانش یخواند، چرا پ یفرام یمختلف زندگ یھا در عرصه ینولوژکت
ان و یزان و گریالن و افتان و خیران و ویچرا ھمه حاند؟  چارهینقدر عقب مانده و بیا

ا در یعقب مانده و  یشورھاکدر عصر حاضر جزو  یملل و جوامع اسالمناالنند؟ چرا 
ن ملل جھان یسوادتر ین و بیشوند؟ و چرا مسلمانان، جاھلتر یم حال توسعه محسوب

سواد وجود  یب یاسالم یشورھاک ۀجھان به انداز یچ جایشوند؟ و چرا در ھ یم یتلق
 ندارد؟
ن یه اگر اکد یآ یم شیو پرسش، پن معما یاسالم افار و بدخواھان کتمام  یبرا

ا یرده و آن را فرض کت ین اندازه از علم و دانش حمایسخنان راست است، و اسالم ا
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است، یو اقتصاد و س ینولوژکو ت ین ملل جھان از فناوریواجب دانسته! پس چرا دورتر
ن و ین، جاھلتریسوادتر ین، بیرتری، فقییاروپا یشورھاکدر  مسلمانانند؟ چرا

و  ھا یغرب ش احسانک گر و منت وزهین مردم مسلمانند؟ چرا مسلمانان دریتر تردسیز
 یھا نینسکبان، مھندسان، تیان مسلمانان، استادان، طبیاند؟ چرا در م ان شدهیاروپائ

 یشورھاکاز  یر اسالمکمتف یوجود ندارد؟ چرا مغزھا یافک ۀماھر و خبره به انداز
ز، و یگر نخبه یا به منطقه یاسالم یشورھاکچرا اند؟  یزان و فراریگر یاسالم

 یشورھاکل شده است؟ چرا در یر تبدیپذ نخبه یا به منطقه یراسالمیغ یشورھاک
چرا سازمان ّناس، مسلمان است؟ کش و ک سهکیو  ی، ھر چه حّمال و حّمامییاروپا
 )یاسالم یشورھاکگر یردن مسلمانان (در افغانستان و دکباسواد  یو براکونسی یجھان

 نند؟ک یم یزیر برنامه
 یھا هصدر عر یامل و تعالکو ت یترق و شرفتیپ ۀن اندازه از قافلیچرا ا یبراست

 یاسیو س ی، فرھنگی، نظامیم؟ چرا در مسائل اقتصادیا دور افتاده یمختلف زندگ
را  ألخداوند ۀن فرمودیم؟ مگر ایزان ھستیست افران و اسالمکوابسته به غرب و اروپا و 

 م: یا دهینشن

ُ ٱَولَن َ�َۡعَل ﴿  ]١٤١[النساء:  ﴾١٤١َسبِيً�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ  �َّ
 م: یا ه را نخواندهین آیمگر ا

﴿ ِ ةُ ٱَوِ�َّ  ]٨[المنافقون:  ﴾َولِۡلُمۡؤِمنِ�َ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ۡلعِزَّ
 ن ھمهین ھمه چالش و دغدغه، و ایالت، و اکن ھمه معضالت و مشیپس چرا ا

 مات؟یش و نامالکشمکو  یو ناھنجار یناھموار
؟ چرا ارتجاع و یچرا عقب ماندگ یمسلمان! از خودت بپرس: براست یا یآر

 ؟یاسیو س یچرا انحطاط فرھنگ؟ یست و بدبختکقھقراء؟ چرا ش
 یزیو به خاطر چه چلنگد؟  یار ما مک یجاکست؟ یضعف و نقص مادر چ یبراست

 م؟!یزانین و ناالن و افتان و خایالن و گریران و وین ھمه حیا



 

 
 میست مسلمانان، فاصله گرفتن از تعالکل شیدل

 است ج حضرت محمد یها  سّنتو 

د و بر فراز منبرھا و ید! ھمه بدانید مؤمنینک یم ه ادعاک یسانک یمسلمانان! ا یا
ز است و یچ یکه ضعف و نقص ما فقط کد یمردمان بگوئ ۀز به ھمیھا ن بونیترپشت 

زان و یالن و افتان و خیران و وین ھمه حیه اکز است یچ یکبس. ما فقط به خاطر 
ن یام و فرامکاز اح یز، دوریم؛ و آن چیا ست خوردهکان و ناالن و بدبخت و شیگر

 ج ن رسول خدایآفر یبخش، و اوامر و دستورات تعال روح یھا م و آموزهی، و تعالکتابنا
 است.

 ج رمکامبر ایق و ژرف پیدق یھا م و آموزهین و تعالیبه خدا قسم! اگر ما اوامر و فرام
ش در تمام ین خویگوش و نصب الع ۀزیصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل آو یرا از رو

ن، یتر ، متمدنکم، بدون شیپوشاند یم عمل ۀم و به آن جامیداد یقرار م یمراحل زندگ
م و بر یگرفت یم ن ملل جھان قراریمندتر ن و قدرتیتر ین، غنیتر شرفتهین، پیباسوادتر

ان ما کایچه اسالف و ن م. چنانیردک یم یو سرور ییادت و آقایومت و سکل جھان حک
رت یاز س یعمل یا ارشان، جلوهکه ھر روز و ھر لحظه و ھر کردند. آنان کار را کن یا

 بود. ج رمکامبر ایپ ۀبیط
امبر یپ یھا تسواد) سنّ  یتمدن و ب یفرھنگ و ب یجاھل و ب یھا ھا (آن عرب آن

ردار و کعمل و  یرویار گرفتند، و با نکبه  یمختلف زندگ یھا را در عرصه جرمکا
ن استادان ی، بزرگتریوتاھک، در مدت زمان یبخش نبو ین تعالیبه اوامر و فرام کتمس

 یرنگ و بو و خط و مشھا  آن ان جھان لقب گرفتند و ھمه ازیمعلمان و مربو 
ش، مرھون یخو یشرفت و فناوریز جھان غرب و اروپا در پیتا امروز ن یگرفتند، حت یم

فقط با ھا  آن یان ما مسلمانان ھستند؛ آرکایون زحمات و خدمات اسالف و نیو مد
ن مرحله از رشد و یه به اکن خدا و رسول بود یامل از اوامر و فرامکعمل و اتباع  یروین

 ده بودند.یرس یبالندگ
از مسلمانان و در تار و پود وجود  یاریا در قلوب بسیدن ۀامروز محبت و عالق

را ھا  آن ن برده، ویتشان را از بکت و عظمت و شأن و شون شده و ابھّ یشترشان عجیب
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 کتابنا یھا تمروز مسلمانان به سنّ رده است. اکل یتبد یو پوشال یتوخال یبه مسلمانان
 یارید در بسیشا یستند و حتیقائل ن یتیآن اھم یاعتناء ھستند و برا یامبرشان بیپ

 ست.یسازگار ن ھا یغرب ه با فرھنگکداشته باشند، چرا اء یجاھا از انجام آن شرم و ح
و روش رھبرمان حضرت ھا  سّنته از کتأسف است  یار جایما مسلمانان بس یبرا
ه ک یم، در حالیدان یم یعقب افتادگ ۀیم و عمل به آن را ننگ و مایا دور شده ج محمد

 ییار احترام قائل ھستند و در ھر جایش بسیخو یویرھبران دن یگر، برایدر جوامع د
 پردازند. یم شیآداب و سنن خو یایبه اح
و  یارکن یترکوچکه در کان ما حاضر نبودند کایو اسالف و ن ج اران رسول خدای

شان  یگام بردارند، اگر خواست درون ج ، خالف روش رسول خداین امریتر در ساده
 ش را فدایخواست خو ج ار رسول خداکبود، به خاطر فعل و  یم یگریز دیچ
دن و ی، لباس پوشیزندگ ۀویردن، راه رفتن، شکردند، اما امروزه در صحبت ک یم

راحت  یلیم، و خینک یم دین تقلیرمسلمیو غ ھا یغرب ثر اعمال و رفتارمان ازکخالصه ا
ز یعدم عمل به آن ن یشرمانه برا یب یلیم و خیا را گذاشته یمحبوب حجاز یھا سّنت

  م.یآور یم لیدل
در جنگ «گفت:  یم حاً یش تلویخو یھا یاز سخنران یکیبزرگ، در  یاز علما یکی

برسانند، اما چون  کمکه به مسلمانان که نازل شدند کن، بارھا مالئیل و فلسطیاسرائ
ه برگشتند و به پروردگار کگر بود، مالئین ھمدیشان ع لکھر دو طرف ظاھر و ش

با ھم نداشتند، تمام  یچ فرقیھھا  آن ،یدان یان گفتند: خداوندا ! خودت بھتر میجھان
 »گر بود و...یدیکاعمالشان مانند 

 ند:یگو یم یموالنا ابوالحسن ندو
مختلف  یھا قتیم بر حقیم تا بتوانیاز داریمان نیو ا ق اسالمیقتًا به حقایما حق«

ق را یاسالم توان مقابله با حقا یر ظاھریکرا صورت و پیم زیره شویگر جھان، چید
ه کم ینک یم ل به وضوح مشاھدهین دلیروز شود... به ھمیپھا  آن تواند بر ینم نداشته و

ند، چون صورت ک ینم غلبه یماد کوچک یھا قتیبر حق یاسالم، حت یصورت ظاھر
 ر و قدرت ندارد.یتأث یبا و مقدس باشد، ولیھر قدر ھم ز

 ییلمه و نماز ما، آنقدر ھم تواناکه امروزه صورِت اسالم ما، و صورت کنجاست یا
د و ھنگام یند و شھوات پست ما را مغلوب نماکما غلبه  کوچک یھا ه بر عادتکندارد 



 ٢٥ جی محمد ها  سّنت و میتعال از گرفتن فاصله مسلمانان، ستکش دلیل

 ١»دار نگھدارد.یالت، ما را در راه حق پاکامتحان و مش
 ند:یگو یشان در ادامه میا

 ییھا فرمانروا ھا و روان بر دل یه در گذشته به قدرک یا بهیّ ط ۀلمکن یآخر چرا؟ ا«
ھا را به ھمراه داشت و  بد و غلبه بر خواھش یھا ھا و خصلت عادت ۀیلک که ترکداشت 

 را سھل و آسانھا  یمات و تلخیشھادت در راه خدا، بذل جان و مال، و تحمل نامال
نماز صبح از خواب  یتواند مردم را برا ینم هکناتوان شده است  یرد؛ امروز بقدرک یم

 یه به راحتکرو داشت ین یه در گذشته بقدرک یا لمهکدار سازد. یق بیعم
توانست دور سازد، امروز فاقد ھر گونه خطاب و   یو گناه را از انسان م یخوار مشروب

 دارد. یم باز یاب امرکتواند فرمان دھد و نه از ارت یم یارکه ه نه بکشده است  یعتاب
د ید، به وضوح مشاھده خواھینکفیخ اسالم بیصفحاِت تار یگذرا به البال ینگاھ

 یک یراندند، محتو یم ه صحابه و مسلمانان صدر اسالم بر زبانک یا لمهکرد، ک
ش با یھا استوار و شاخهن یاش در زم شهیه رکبود  کیت بود، مانند درخت پایواقع

 داد. یم وهیآسمان اتصال داشت و ھر لحظه به اذن خداوند م
 ن جھتیقت است، به ھمیاز حق یاز الفاظ و خال یا ما، مجموعه ۀلمکاما متأسفانه 

 »داده است.رش را از دست یمردم تأث یه در زندگکد ینیب یم
 ند:یافزا یم در ادامه یموالنا ندو

اصحاب را بر  یزندگ ،یسطح ۀلمکن یم با ایخواھ یم باز ھمه کتعجب است  یجا«
م و لب به یمند م؛ گلهینک ینم ج گذشته را احساسیم، چون آن نتاینیخود منطبق بب

 ه نمازکن یم؟ مگر نه ایستیه مگر ما مسلمان نکم یپرس یم م و از خودیگشائ یم تیاکش
 را بر زبان» ال اله اال الله« ۀلمکه کن است یم؟ مگر نه ایریگ یم م و روزهیخوان یم
ن ما و یع بین تفاوت بزرگ و وسیم؟ پس چرا اینک یم رارشکم؟ و صبح و شب تیآور یم

شود،  یم مشاھدهھا  آن ان ما وین ھمه فاصله مین وجود دارد؟ چرا ایراشد یعصر خلفا
و؟ پس ک یو نصرت الھ یاریست؟ یج نماز و روزه چیجاست؟ نتاکمان یدرخت ا ۀثمر
 نیو در آخر خطاب به تمام مسلمانان چن» م؟ین استخالف و قدرت نداریدر زم چرا

 ند:یگو یم
ه مسلمانان صدر کد یم، بدانینکم، سوء تفاھمات را دور یابیقت را درید حقیائیب«

رده بودند، نمازشان ک کرا در» ال اله اال الله« ۀلمکقت یاسالم مثل ما نبودند، آنان حق

 .۱۰-۹، ص یمحمد قاسم قاسم ی، ترجمه مفتیمان، موالنا ندویقت ایحق یتجل -١
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ن حال یقت بوده و در عیاز حق یما، عار ی... اما رفتار عبادقت بودیروح و حق یدارا
 ١»ال است و محال است و جنون!ین خیم، ایباش یم یقیحق ۀجیخواھان نت
، یماد یو ملل مسلمان، تنھا عقب ماندگ یل جوامع اسالمکامروز مش یبراست

و  ین رنج و محنت و بدبختیادیو بن یه عامل اصلکست، بلین یکینکو ت ی، صنعتیعلم
و  ییو غربگرا یپرست ، و نفسیمانی، و عقبگرد ایذھن یمسلمانان، خودباختگ یچارگیب

 است. ین نبویبخش و سعادت آفر ین تعالیدن از اوامر و فرامیگز یدور
 ج ا با حضرت محمدیشناسد  ینم ه خدا راکست ین نیل مسلمان اکامروز مش

ه کاست  یا وهیزان از شیمسلمان گره کن است یل او اکه مشکگانه است، بلیناآشنا و ب
از  یزان و فراریدھد، گر یم امل قرارکانسان سوت کند و او را در ک یم نیتش را تأمعزّ 

 یاز موارد یزان و فراریاست، گر ج ت حضرت محمدیبشرعالم  یرت منجیصورت و س
 یواقعرگذار است و او را به آرامش یمال تأثک یھا شرفت او به پلهیو پ یه در ترقکاست 

 وند خواھد داد.یپ یون ابدکو س
ان و کپا یالگو ۀریش و از صورت و سیبخش خو اتین حیامروز مسلمان از خود و آئ

شتن را در قعر یاست، و خو کزان و خوفنای) گرج حضرت محمد یعنیرتان (یس یکن
 در انداخته، و یو خودباختگ یپرست ، و نفسیت و غربگرایّ اج مادپرتالطم و موّ  یاھایدر
مان یو امن و ا یسالمت ۀرانکو  یخواھد به ساحل بھروز یه باز ھم مکنجاست یب ایعج

 ال است و محال است و جنون.ین خیه اک یبرسد، در حال
 یھا آنان در عرصه کدردنا یھا ستکمسلمانان و ش یدر پ یپ یھا امروز ذلت

فر که جھان کخود آنان است، و در اثر آن است  یاز غفلت و خودباختگ یمختلف ناش
 ش را اعمالیخو یطانیش یھا ه بخواھند، خواستهک ییرده و در ھر جاکدا یجرأت پ

 ند.ینما یم
اوامر و  یش، و بر مبنایخو یو ذات یاستقالل فرھنگ ۀیبر پا اناگر مسلمان یبراست

م یق و مفاھیو حقا یدستورات شرعام و ک، و احینبو یھا م و آموزهیو تعال ین الھیفرام
نند، و کب ی) زندگج سرور جھان (حضرت محمد یار قرار دادن زندگیو با مع یقرآن

ش قرار دھند، حتمًا در یخوگوش  ۀزین و آوین خدا و رسول را نصب العیاوامر و فرام
و  یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یمختلف ماد یھا عرصه

 .۱۲-۱۰مان، صص یقت ایحق یتجل -١
                                                      



 ٢٧ جی محمد ها  سّنت و میتعال از گرفتن فاصله مسلمانان، ستکش دلیل

و ومت کل جھان حکرد و بر کشرفت خواھند یو... پ یو اقتصاد ی، فرھنگینظام
وه و جالل، و مجد کو ش یو افتخار و بالندگ یادت خواھند نمود و به عزت و سربلندیس

فاصله گرفتند، و  ینبو یھا سّنتو  یاگر از فرھنگ اسالم ید، ولیو عظمت خواھند رس
، و یچارگیو ب یش قرار دادند، حتمًا در گرداب بدبختیخو ۀان را اسویگانگان و غربیب

 خواھند افتاد. یو شقاوت و خوار یبخت ت و نگونکو فال یاللت و گمراھض
ــــانک ــــ یس ــــتهیزک  اند ن راه برگش

 

 اند ار و سرگشــــتهیبرفتنــــد بســــ 
 

 دیـــره گز یســـکمبـــر یخـــالف پ
 

ــه منــزل نخواھــد رســکــ   دیه ھرگــز ب
 

 ه راه صــــفاکــــ یمپنــــدار ســــعد
 

ــ  ــر پ ــز ب ــت ج ــوان رف ــطف یت  یمص
 

 )ی(سعد
ن یراست یروی، و اطاعت و پسّنتات بخش قرآن و یم حیمسلمان در پرتو تعال

ه که سعادتمند و عزتمند است و با اطاعت خدا و رسول است کاست  ج حضرت محمد
ش یخو یامل انسانکت یرا به سو یصعود و ترق یھا گشته، و پله یانوار الھ گاهِ  یتجلّ 

گرفت؛ اما ھرگاه قرار خواھد  یب بارگاه الھقرَّ خواھد نمود، و مُ  یط یگریپس از د یکی
از  یرویخدا و اطاعت و پ یت و بندگیّ عبدن یزّر  ۀش را از حلقین مسلمان گردن خویا

پرستان  گانگان و نفسیشتن را به دست بیآزاد و رھا سازد و خو ج حضرت محمد
آغاز خواھد شد،  یت و بدبختیوانیح یمرزھا یاو به سو ییو قھقرا یر نزولیسبسپارد، 

 د.یبدبخت و رسوا خواھد گرد یوتاھکو در مدت زمان 
سرباز زدند و در راه  ج حضرت محمد یرویاز اطاعت و پ انمسلمانھرگاه ن رو یاز ا

 یذلت و زبوننشان دادند،  یو سستاز خود ضعف  ج ن رسول خدایعمل به اوامر و فرام
ر یست و انحطاط به سراغشان آمد و از مسک، و شیواقع یچارگیو ب یو بدبخت یقیحق

ا یآنان رقم خورد و در دن یت و نابودکت فاصله گرفتند، و ھالیت و انسانیم ھدایمستق
ا و آخرت مواجه یدن یدر زندگان یشمار یالت بکل و رسوا شدند و با مشیو آخرت ذل

 شدند.
گرانبھا  یھا سّنتآنان از  یگانگیبت بزرگ مسلمانان، بیو مص یل اساسکامروز مش

ن یده و آئیمان، و عشق و عالقه به عقین و ایباشد، محبت د یم ج رمکو پرارج رسول ا
ش یه، فراھم نمودن اسباب عیا، رقابت در سرمایرون رفته، و محبت دنیب شانیھا دلاز 

رسول  یھا سّنتم و ین خدا و تعالین محبت اوامر و فرامیگزیجا یو عشرت، و مدپرست
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 گشته است. ج خدا
) ج رسول خدا یھا سّنتم و یتعال یاجراه در گذشته (در پرتو ک یمسلمانان

دادند و  یم و برنامه یل جھان خط و مشکدند و به یآفر یم خ راین افتخارات تاریبزرگتر
ھا  آن و غم شدند، امروز تمام ھّم  ینم اپرستان گرفتاریا و دنید و بند دنیچگاه در قیھ
گانه و ناآشنا یب ج رمکامبر ایگھربار پ یھا سّنتو با خدا و رسول و با ا گشته یدن

 اند. شده
 ن برود ویه ابھت و عظمت مسلمانان عصر ما از بکا سبب شده یدن ۀمحبت و عالق

ا و عالقه به متعلقات یند. محبت دنکل یتبد یو پوشال یتوخال یرا به مسلمانانھا  آن
 ج امبریگرانبھا و پرارج پ یھا سّنتامت و یر آخرت و روز قکه فک، سبب شده یویدن

ن یند، به ھمیار دور از تصور نمایم رنگ گردد و سفر آخرت را بسکدر اذھان مسلمانان 
ند و به ھمان ینما یم ش را صرفی، تمام وقت خویویبدست آوردن متاع دن یجھت برا

و  یر فالح و رستگاریت خدا و رسول و از مسیقت و از رضایاندازه از راه حق و حق
 شوند. یم دور یابیامکو  یخوشبخت

دانند، اما  یم ج ه خود را رھرو رسول خداک یافراد یتعجب است برا یار جایبس
از دچار شدن  ج ه رسول خداکند ینما یم تالش یزیچ یبرا یفراوان ۀبا شدت و عالق

است  ین چه نوع اتباع و محبت و عشقیب خوردن آن ھشدار داده است. ایبه آن و فر
 شود! ینم محبوب و معشوق در نظر گرفته یزیچ چیه در ھک

دند و تمام ھّم و یشیاند ینم ایبه دنھا  آن م،یرا بنگر ج اران رسول خدایاگر  یول
در به دست آوردن  یا ر آخرت بود، و لحظهکاز رسول خدا و ف یرویغمشان اتباع و پ

بارگاه شتر آنان به یردند و ھر آنچه سبب تقرب بک ینم ریخدا و رسول او تأخ یرضا
دادند، اما مسلمانان عصر ما، ھر آنچه را  یم انجام یر و معّطلیگشت، بدون تأخ یم یالھ

دھند و  یم ن انجامیم خدا و رسول است، بعضًا به نام دیاز تعال یسبب دور
 ھستند! یه از امت محمدکاند  خوشحال

رفت شیو پ یا، و ترقیمال و متاع دن یشان را در گردآور امروز مسلمانان عزت
و  ھا یغرب یرو دانند، و دنباله یم ینبو یھا م قرآن و آموزهیردن تعالکش را در رھا یخو

پندارند و فقط با داشتن  یم ، از اسباب فخر و مباھاتین زندگیان را در رسم و آئیاروپائ
گھربار  یھا سّنتردن به کرده، و ھرگز عمل کاز قرآن، بسنده  یاز اسالم و نوار ینام
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 دھند. ینم یتیآورند و بدان اھم ینم ن به شماریرا جزء د ج رمکامبر ایپ
ه از کآغاز شد  یمسلمانان از زمان یست و عقب ماندگکو ش ییذلت و رسوا یبراست

به عمل  یردند، و نه تنھا رغبتکاحساس ننگ و عار  ج رمکحضرت رسول ا یھا سّنت
آنان با  یراه و رسم زندگه کرا  یه افرادکنشان ندادند، بل ج رسول خدا یھا سّنتبه 
مطابقت دارد، به باد استھزاء و  ج گھربار رسول خدا یھا سّنتعت مقدس اسالم و یشر

 تمسخر گرفتند.
ن و یو عمل بر اوامر و فرام ج ه محبت رسول خداکن مدعا است یخ گواه ایتار یآر

آغاز  ۀنقط ج رسول خدا یھا سّنتو ھا  هیام و دستورات و توصکو احھا  م و آموزهیتعال
ھا  آن تکو فال یآغاز بدبخت ج رسول خدا یھا سّنتردن ک، و رھا یابیامکسعادت و 

 خواھد بود.
رون یمسلمانان ب یھا شان از دلیا یھا سّنتن رو ھرگاه محبت رسول خدا و یاز ا

و  یچ سعیھ ج رسول خدا یھا سّنتعمل و عشق به  یرود و انسان مسلمان برا
 او خواھد بود. ییو ذلت و رسوا یو خوار یسرآغاز زبون د، ھمان روزیننما یتالش

 یھا سّنتدن از یگز یا، و دوریو محبت دن یمانیامروز مسلمانان (به خاطر ضعف ا
 اءیاحساس شرم و ح ج امبریپ کتابنا یھا سّنتردن بر ک) از عمل ج رسول خدا

دان یه تاز میکآنان،  یزندگ ۀویان و شیان و غربید فرنگیتقل ینند، اما در راستاک یم
بر  یردارھا، ھمواره سعکدر لباس، مو، اصالح سر و صورت، و رفتارھا و  یھستند، حت

 ش قرار دھند.یخو ۀآن دارند تا آنان را الگو و نمون
و  یام الھکه مسلمانان به احک یسست ۀدیف و عقیمان ضعین ایبا چن یبراست

ن یبرسند. و به ھم یسعادت و بھروزخواھند به مرز  یم دارند، چگونه ین نبویفرام
ر شده، و یبر سر آنان سرازھا  ھا و دغدغه الت و مصائب و چالشکه مشکجھت است 

ز یاند، و جز ذلت چ ن قرار گرفتهیافران و بدخواھان اسالم و مسلمکآماج تاخت و تاز 
 حاصلشان نشده است: یگرید

ــ ــم نرس ــه  یترس ــهکب ــ یا عب  یاعراب
 

 سـتان اسـتکبه تر یرو یه تو مکن ره یاک 
 

 ادهیش پیخو یرا در زندگ یام اسالمکه احکامروزه مسلمانان گذشته از آن
رون یب شانیھا دلاز  ینبو یھا سّنتو  یام الھکقرآن، اح یریادگیت ینند، اھمک ینم

م و و تنعّ  ی، مد و مدپرستیویسب عزت و شھرت دنکا، یرفته، و محبت دن
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ر خدا و کبه فگاه چین آن گشته است و ھیگزیجا یو خوشگذران یاشیّ و ع یپرست شھوت
آنان  یزندگ ۀویردار و شکه رفتار، گفتار، کافتند، بل ینم دون آن یرسول، و اوامر و فرام

 یان را الگوکفار و مشرکو  یھود و نصاریبوده، و  سّنتامل برخالف قرآن و کبه طور 
مسلمانان گاه چی، ھیرکن طرز رفتار و تفیچن کاند، بدون ش ش قرار دادهیخو یزندگ

ده یشانکرا به فساد ھا  آن هکده و نخواھد رساند؛ بلیرا به شاھراه اصالح و سعادت نرسان
ه مسلمانان با کم ینیب یم فرو خواھد برد، و اگر امروزه یو بدبخت یام زبونکو به 

 آنان افزوده یو زبونن مواجه ھستند و روز به روز بر ضعف یدر راه د یا دهیالت عدکمش
بخش  روح یھا سّنتو از  ج رمکامبر این پیه از راه راستکگردد، بدان علت است  یم
و  یو خواھشات نفسان یوانیح یھا آن از ھوا و ھوس یده و به جایشان منحرف گردیا

 ۀجی، نتین طرز عملین چنینًا ایقیاند و  ردهک یرویپ یطانینامطلوب ش یھا وسوسه
 را در بر نخواھد داشت: یخوب

 ن ھمه اوستیه دکش را یبرسان خو یبه مصطف
 

 اسـت ی، تمام بولھبیدیاگر به او نرس 
 

را  ینبو کتابنا یھا سّنتم و ید ھمه با ھم به اسالم برگردیائیمسلمانان! ب یپس ا
بخش رسول  ین تعالیم و ھمواره اوامر و فرامینکاده یپ یمختلف زندگ یھا در عرصه

م، تا عزت و افتخار خودمان را به یش قرار دھیگوش خو ۀزین و آویرا نصب الع ج خدا
 یرا به سو یصعود و ترق یھا م و پلهیریقرار بگ یگاه انوار الھ یم و تجلیدست آور

م و با یریقرار گ یم، و مقرب درگاه الھینک یط یگریپس از د یکیش یخو یامل انسانکت
 فةیخلمقام  ھا، آن و نشر ج یپرارج محمد یھا سّنتو  یام خداوندکعامل شدن بر اح

 م.یسب نمائکرا  یاللھ
 زیـده چو نرگس نگران خیخواب ی غنچه یا

 

 زیـما رفت بـه تـاراج غمـان خ ی اشانهک 
 

 زیـمرغ چمـن از بانـگ اذان خ ی از ناله
 

 زیـآتـش نفسـان خ ی ھنگامـه یاز گرم 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 زیگران خاز خواب 

 ماب سـحر بسـتیه به سیرایه پکد یخورش
 

 زه بگوش سحر از خـون جگـر بسـتیآو 
 

 ھا رخت سفر بست از دشت و جبل قافله
 

 زیجھان خ ین به تماشایچشم جھان ب یا 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 زیاز خواب گران خ



 ٣١ جی محمد ها  سّنت و میتعال از گرفتن فاصله مسلمانان، ستکش دلیل

 اسـت یخاور ھمه مانند غبـار سـر راھـ
 

 اسـت یخاموش و اثر باخته آھـ ی ناله یک 
 

 اسـت یگره خـورده نگـاھ کن خایا ی ھر ذره
 

 زیـاز ھند و سمرقند و عراق و ھمدان خ 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 زیاز خواب گران خ

 ه آسوده چو صحراسـتکاست یتو در یایدر
 

 اسـتکه افزون نشد و کاست یتو در یایدر 
 

 اسـتیآشوب و نھنگ است چه در ی گانهیب
 

 زیـش صفت موج روان خکچا ی نهیاز س 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 زیاز خواب گران خ

 اسـرار نھـان اسـت ی ندهیته گشاکن نیا
 

 ن روح روان استیو د کیاست تن خا کمل 
 

 تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان است
 

 زیو سنان خ ریبا خرقه و سّجاده و شمش 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 زیاز خواب گران خ

ــو ام ــاموس ازل را ت ــین ــو ام ین ــیت  ین
 

 ینــیمیتــو  یســاریجھــان را تــو  یدارا 
 

 ینـیتـو زم یتـو زمـان کیخا ی بنده یا
 

 زیر گمان خیش و از دکن دریقی یصھبا 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 زیگران خاز خواب 

 افرنـــگ یزیـــاد ز افرنـــگ و دالویـــفر
 

 افرنــگ یزیــو پرو ینیریاد ز شــیــفر 
 

 افرنــگ یزیــرانــه ز چنگیعــالم ھمــه و
 

 زیـر جھـان خیـمعمار حرم بـاز بـه تعم 
 

 زیاز خواب گران خواب گران خواب گران خ
 ١زیاز خواب گران خ

 

 ۱۳۸۱، چاپ ھشتم، یی، انتشارات سنا۱۴۱ح احمد سروش، زبور عجم، ص یات اقبال، به تصحیلک -١
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ست، یاز ھر گونه اثر ن یف و خالیضع یقلب ۀعالق یکتنھا  ج محبت رسول خدا
عشق و عالقه به  یعه مّد ک یسکس باشد. کد آثار آن، در عمل انسان منعیه باکبل

 یرویاو پ ۀامبر و فرستادیه از پکن است یاش ا ن نشانهیان است، نخستیپروردگار جھان
 د.یو اتباع نما
محبوب و  یه انسان را به سوکمحبت است  یعیاثر طب یکن، یقت ایدر حق

ه کافت شود ی یفیضع یھا ه محبتکن است کشاند، البته ممک یم او یھا خواسته
 هکز است یناچ یھا به قدر نگونه محبتیفتد، اما ایرون نیشعاع آن، از قلب به ب

دارد،  یو رفتار ی، حتمًا آثار عملیمحبت اساس یکتوان نام محبت بر آن گذاشت.  ینم
او به تالش پرثمر  یھا ر خواستهیدھد و در مس یم وندیآن را با محبوب پ ۀو حتمًا دارند

 دارد. یموا
 جامبرخدایا عشق و محبت پیه شب و روز دم از عشق پروردگار، ک یسانکن رو یاز ا

ستند، یش نیب ینیان دروغیندارند، مدعھا  آن به ین شباھتیمترکزنند، اما در عمل  یم
امبر ین حال قلب خود را مملو از عشق خدا و پیاند، و با ا گناه ۀه سرتاسر آلودکھا  آن و
با  یمان و عشق و محبت تنھا به قلب است و ارتباطیه اکده دارند یا عقیدانند، و  یم او

 اند: گانهیب یلکعمل ندارد، از منطق اسالم به 

ـــــه بَّ ـــــرُ حُ ـــــتَ تُظْهِ ٰلـــــهَ وَ ٔأنْ ِ ـــــ اإلْ  تَعْيصِ
 

عٌ   يْ ــــــدِ ٰعــــــالِ بَ فِ يْ يفِ الْ ــــــرِ مْ عَ  ٰهــــــٰذا لَ
 

ـــــهْ  تَ ٔ طَعْ ـــــكَ ٰصـــــادِقاً ألَ بُّ ـــــانَ حُ ـــــوْ ٰك  لَ
 

طِيْـــــــعٌ   ِـــــــبُّ مُ ــــــنْ حيُّ ـــــــبَّ ملِـَ  إِنَّ املُْحِ
 

! یینما یم ن حال اظھار محبت اویو با ا ینک یم ت و گناه پروردگاریمعص«ترجمه: 
 است. اگر محبت تو صادقانه بود، اطاعت فرمان او یبیار عجکن یبه جانم سوگند! ا

ند و اوامر و ک یم یرویدارد، از فرمان او پ یم را دوست یگریه دک یسکرا ی، زیردک یم
 »دھد. یم ش قراریگوش خو ۀزین و آویدستورات او را نصب الع

آن  ۀدارند یرا ھر محبتیتواند وجود داشته باشد، ز ینم طرفه یکت ن رو محبّ یاز ا
ن یمحبوب گام بردارد و در چن یواقع یھا ه عمًال در راه خواستهکند ک یم را دعوت

 ند.ک یم دایز به او عالقه پیبه طور قطع، محبوب ن یحال
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شق و ، صادق نبودن در عیست مسلمانان امروزکاز عوامل ش یکیقت یدر حق
دانند،  یم ج رسول خدا حّب خود را عاشق و مُ ھا  یلیباشد. خ یم ج ت رسول خدامحبّ 

 :است» یابولھب«و » یابوجھل«اما اعمالشان، اعمال 
 دم و ھــم در عــربیــدر عجــم گرد

 

 اب و ارزان بولھــــبیــــنا یمصــــطف 
 

 )ی(اقبال الھور
خود را به  املکبه طور  یعنی یشدن در معشوق. عاشق یسوختن و فان یعنیعشق 

 را» ج محمد«از مسلمانان عصِر ما فقط نام  یاریردن، اما بسکل یمعشوق تبد
ره یه سک یمتأسفانه و بدبختانه ھنگام یگذارند ول یم دانند، و فقط به نامش احترام یم

ند: آن یگو یم شود، به سرعت یم شان عرضهیاسالم بر ا یامبر گرامیپ یزندگان ۀویو ش
گاھانه به دشمنشده است!. یزمان سپر گاھانه و ناآ رسول گرانقدر  یھا سّنتبا  ی.. آ

ا با وجود یند. آینما یم امیق ج رسول خدا یو مش ره و خّط یاسالم و به مخالفت با س
انتظار  ین مسلمانانیچن یرا برا یالھ یو امدادھا یبیغ یھا کمکتوان ارسال  یم نیا

 ج رمکامبر ایو روش پھا  سّنته از کن مسلمانان یچن یتوان برا یم داشت! و چطور
 یت و سربلندد عزّ یدانند، ام یم یعقب افتادگ ۀیو عمل به آن را ننگ و مااند  دور شده

 داشت! یوه و عظمت و افتخار و بالندگکو ش
چ یمحتوا ھستند و ھ یپوچ و ب یعاھااّد  فقط در حّد ھا  و عشقھا  تامروز، محبّ 

است  ییادعا یھا ن و عشقیدروغ یھا تن محبّ یھم قت ندارند، ویاز عمل و حق یا هیپا
ھا  سّنتردن و عمل ننمودن بر کرد  یبرا ییجو ھا، راه بھانه سّنتعمل بر  یه به جاک

داشته  ییدر قلب انسان مسلمان جا ج رمکت رسول انًا اگر محبّ یقیرا گشوده است، و 
 کخواھد نمود تا در راه تمّس  یه سعکنخواھد شد بل سّنت کبه تر یباشد، نه تنھا راض

 یه او به خوبکند، چرا کز فدا یش را نی، جان و مال خوینبو کتابنا یھا سّنتبه 
م کش گام نھادن بر حیباشد و معنا یم یرویقت نام اتباع و پین در حقیه دکداند  یم

ه محبت از خود کداند  یم یباشد و به خوب یم ینبو کتابنا یھا سّنتخدا و رسول و 
ده و یفا یل و بھَم ردن محبت، مُ که بدون انجام آن، ادعا کدارد  ییھا تقاضاھا و خواسته

ر یپذ انکش، امیھا ط و خواستهیت شرایباشد، و حصول آن بدون رعا یم محتوا یپوچ و ب
 ست.ین

ھا و  ھا و معضالت و بحران خواھند از تمام چالش یم ز اگرین ینونکمسلمانان 
صداقت و اخالص و  یروینند و با نکد از خود شروع یپس باابند، ی ییرھاھا  ستکش



 های تجّمالتی مرده    ٣٤

برگردند و به  ج امبریپ یھا م و آموزهین خدا و تعالیاعتقاد و عمل به اوامر و فرام
عمل بپوشانند، و از شعار دادن و فقط گفتن  ۀجام ینبو کتابنا یھا سّنتدستورات و 

 ند.یدست بشو
ن یر اغلب ما مسلمانان است، ایدامنگه امروزه ک یل بزرگ و بغرنجکمتأسفانه مش

م. امروز یا ل شدهیتبد» ت فقط گفتنملّ «و » ت سخنملّ «، »ت شعارملّ «ه ما به کاست 
ردش متناسب و سازگار که شعار و گفتار مسلمانان با رفتار و عملکن است یل ما اکمش

گفتار ما رفتار و  یست، و در وراینھفته ن یما شعور یشعارھا یست، امروز در وراین
 یست، و در وراین یواقع یت و بندگیّ عبادت ما عبود یست، و در ورایرد نکعمل

 ست.یده نیو و پسندیکن یھا رتیما س یبایز یھا صورت
وجود  یشمار یب یھا یاھیھا و س یکیبه ظاھر روشن، تار ۀامروز در پشت ھر چھر

 یھا کیھا و ناپا ثافتکد و یآرا یمختلف م یھا ھر انسان صورت خود را با رنگ ؛دارد
 د.ینما یدرون خود را پنھان م

ــدارد ع ــود ن ــه ذات خ ــالم ب ــیاس  یب
 

 ماسـت یه در اوست ز مسلمانک یبیع 
 

آراسته و  یھاشتن را از لجنزار صورتیوشد تا خوکن رو ھر مسلمان بیاز ا
ق و یتمان حقاکو  ییاء و مجامله و تظاھر و خودنمایبرھاند، و از ر کناپا یھا رتیس
زد و مرد عمل باشد ین و القاب باال بلند بپرھیل، و عناویکافه و پرداختن به ھیش قیآرا

طبقات، اصناف،  یتمام یمناسب و مطلوب برا یرفتار یو الگونه مرد شعار و گفتار، 
 باشد. یبزرگ اسالم ۀموجود در جامع یھاشیھا و گرا گروه
 یه ھمپاکزمان است  یازھایتمام ن یوامل و پاسخگکن جامع و یاسالم، د یآر
در تمام ابعاد و  ج رمکامبر ایانات پیرود؛ اسالم در پرتو ب یش میات زمان به پیمقتض

و  یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یات مادیمختلف ح یایزوا
ارزنده و د، یار مفیبس یارھاکھا و راھو... دستورالعمل یو اقتصاد ی، فرھنگینظام

امل بودن آن کت و یّ ه از جامعک( یه اگر مسلمانان امروزکارائه نموده است  یا سازنده
 صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل (نه با شعار و گفتار) یدھند) از رو یداد سخن سر م

ش قرار یگوش خو ۀزین و آوینصب الع یرند و در تمام مراحل زندگیرا مد نظر بگھا  آن
مختلف  یھا نهیو زمھا  آن در عرصه کتابنا یھا رھنمودھا و آموزهدھند و مطابق 

ت ک، از ھمان شأن و شویامروز یان جوامع جھانیدر م کگام بردارند، بدون ش یزندگ
ن صدر اسالم در یه مسلمانان نخستکشوند  یم برخوردار ییت و افتخار باالواال و عزّ 



 ٣٥  ستین شعار نید اسالم

ردار به کعمل و  یرویھمان ن مند بودند و با ش از آن بھرهیان جوامع عصر خویم
ل و دگرگون سازند و در توانند جھان را متحوّ  یم هکاست  ج رسول خدا یھا سّنت
ومت و کل جھان حکنند و بر کجاد یھا به سان مسلمانان صدر اسالم انقالب ا یزندگ

 رند.یبگ یرنگ و بو و خط و مشھا  آن ند و ھمه ازیادت نمایس
ن شعار، ین عمل است نه دین اسالم، دیه دکن باور باشند ید بر ایتمام مسلمانان با

ه توأم با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل کن را یت راستو محبّ  یقیو فقط عشق حق
 باشد را قبول دارد.

ت یخ بشریھمتا در تار یتوانستند جماعت الگو و نمونه و گروه ب یرام زمانک ۀصحاب
ردارشان مطابق با که اعمال و کو قدرت برسند  ت و افتخارکت و شورند و به عزّ یقرار گ

 یسّنت ا ھر یگرفتند، و  یم ادیه از قرآن کرا  یاقوال و سخنان آنان بود. آنان ھر درس
 ادهیخود عمًال پ یدند، آن را در زندگیشن یم ایدند ید یم ج امبریه از شخص پکرا 

باال  یرا تنھا برا ج رمکا امبریپ یھا سّنته فراتر از آن، آنان قرآن و کنمودند، بل یم
گاھ یبردن سطح علم ه کگرفتند، بل ینم ادی، یو خال کخش ۀو موعظ ی، و سخنرانیو آ

و به فرمان  یا هیه به دستور آک یگرفتند و تا زمان یم ادیآنان علم و عمل را با ھم 
 یگریغ دیو حفظ و تبل یریو فراگ یریادگیردند، به دنبال ک ینم عمل یثیحد
 رفتند. ینم

 نیآنان مردان عمل بودند نه شعار و گفتار. آنان به مردمان چن ی، براستیآر

ثْلَنا«گفتند:  یم و سعادت، فالح و  ید رنگ خوشبختیخواھ یم اگر شما »كونوا مِ
د مثل ما ید، باینیرا بب یو بالندگ ی، مجد و عظمت، عزت و افتخار، بھروزیرستگار

 شعار.د نه مرد ید، مرد عمل باشیباش

و نگفتند:  »ناثلَ ونوا مِ كُ «ان گفتند: یرا به تمام جھانیرسا و گ یبا صداھا  آن یآر

با و یز یا ارشان جلوهکھر روز صحابه و ھر لحظه و ھر  »بوا مثلناطُ خْ اُ «ا ی »ناثلَ وا مِ ولُ قُ «

ه از کبود، در ھر لحظه مواظب بودند  ج اسالم یامبر گرامیپ یبایز ۀریاز س یعمل
ن جھت بود ینند، به ھمک یرویباع و پچگونه اتّ  ج دستورات حضرت محمد ن ویفرام

 ن مختلفیادیپرداخته و در مھا  آن دیف و تمجید به توصیدر قرآن مج ألیه خداک
 رون آورد.یروز بیرا سربلند و پھا  آن

امًال بر احوال که کآورده است  ی، مثالیمعنو یدر مثنو ین رومیجالل الد موالنا
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قت) یعا تا حقاز اّد  ج رمکاطاعت رسول ا ۀند. (دربارک یم صدق یروزمسلمانان ام
د تا بر ینما یم رفته و از او درخواست یوبکه نزد خالکآورد  یم را یموالنا مثال شخص

 ند.ک یوبکم و خالیرا ترس یریر شیپشتش تصو
 یو ۀرد، آه و نالکاز بدن او فرو  یوب سوزن را برداشته و در قسمتکخال یوقت

؟ او گفت: سرش را. یشک یم ر رایدام قسمت بدن شکد: یوب پرسکبرخواست. از خال
رد، باز ھم آه کگر فرو ید ییوب سوزن را در جاکش. خالکه را بین، بقکگفت: سر را رھا 

 یمش. وکوب گفت: شکر است؟ خالیش یجاکن ید: این شخص بلند شد و پرسیا ۀو نال
گر ید یوب سوزن را در قسمتکش. خالکرا ب گرید یین، جاکز رھا یمش را نکگفت: ش

آن  یجاکگر ید: دیو پرساورد، دستش را گرفت یه باز ھم تاب نکرد کاز بدن او فرو 
ش. کگر را بید یین، جاکوب گفت: دم او را ! گفت: دم را رھا ک؟ خالیشک یم ر رایش

 ن گشته، سوزن را انداخت و گفت:یوب خشمگکخال
 دیــه دکــم کدم و ســر و اشــ یر بــیشــ

 

 د؟یـآفر کـیخـدا  یرین شـین چنـیا 
 

 طاقـــت ســـوزن زدن یچـــون نـــدار
 

ـــ  ـــیاز چن ـــر ژین ش ـــزن یانی  دم م
 

ن یاست، بد یمسلمانان امروز ِی ا و رسا از مسلمانیگو یرین مثال، تصویا یبراست
 یادعا یاز طرف ؛یمکدارد و نه ش یشان نه سر یا مسلمانه مسلمان ھستند، امّ کنحو 

ام خدا و رسول خدا طفره کگر از عمل نمودن بر احید یدارند، و از طرف یمسلمان
 یرویرا پ یطانیش یھا و وسوسه یوانیالت حیو تما یروند و خواھشات نفسان یم
 ند.ینما یم

 



 

 
 انیجهان یاسوه و الگو ج محمد

 د: یفرما یم میرکدر قرآن  ألخداوند

ِ ٱلََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  �َّ
ُ
 ]٢١[األحزاب:  ﴾أ

 »است. ییویکسرمشق ن ج رسول خدا یشما در زندگ یبرا«
امبر بزرگوار اسالم (حضرت یپ ۀآدم به انداز یس از بنکچ یرامون ھیدر واقع پ

ل یه و تحلیاند و به تجز ردهکن قیاند، تحق تاب ننوشتهکاند،  ) سخن نگفتهجمحمد
ھر  یرمسلمانان. براستیچه مسلمانان و چه غ ھا، آن ریاند، چه اعراب و چه غ نپرداخته

م است، چرا کل بپردازند، باز ھم یه و تحلینند، و به تجزکق یسند، تحقیند، بنویچه بگو
 ج خدارسول  ۀدیه و عادات حسنه و اوصاف حمیم نمودن اخالق عالم و مجّس یه ترسک

 هک ییند، گوکن یه بخواھد چنک یسکست، و یف و عاجز نیدر قدرت و توان بشر ضع
 ز محال است.ین نیه اکزد یوزه برکا را در یخواھد در یم

تمام  یشوایدوه و پامل و سرمشق ھمگان و قُ ک ۀنمون ج حضرت محمد یبراست
 ج آن حضرت کپا یبه و زندگانیرت طیط و ھر زمان است. سیافراد بشر در ھر شرا

از  یا ھا در ھر مرحله تمام انسان یزندگ ین روش برایتر ین نمونه و عالین و برتریبھتر
 است. یزندگ

 :»مسلمانان است یگانه راه عزت و سربلندی ج محمد حضرت یها سّنت«
دن انسان یرس یبرا یدر واقع بستر مناسب ھا، آن باعو اتّ  ج رمکرسول ا یھا سّنت

خواھشات  یرو ھوا و ھوس دنباله یه به جاک یباشد و فرد یم به سرمنزل مقصود
زند و  یم چنگ ج رمکرسول ا یھا م و آموزهیو تعالھا  سّنتار، به یاغ یو بردگ ینفسان

ند، ک یم یرویپھا  آن ش قرار داده و ازیخو یزندگ یرا الگو ج آن حضرت یردھاکعمل
ھا  ت بھرهیمنبع جوشان ھداافت و از یمجد و عظمت دست خواھد  یھا همسلمًا به قلّ 

ن یبھتر یزندگ یھا در تمام عرصه ج رمکامبر ایپ یزندگ ۀویرا شیخواھد گرفت، ز
ه کرا در بر دارد، بل یه نه تنھا سعادت اخروکھر فرد مسلمان خواھد بود  یوه برایش



 های تجّمالتی مرده    ٣٨

ن یه بھترکح دارد ین امر تصریز بر این ج امبریز ھست، و خود پیا نیضامن سعادت دن
ن الگو و نمونه خواھد بود، و یردن، بھترک یرویپ یباشد، و برا یم او کپا ۀریسره، یس

گھربار  یھا سّنته قدم به قدم از کاست  یسکروز ید انسان سعادتمند و پیبدون ترد
 ش قرار دھد.یخو یزندگ ینموده و آن را الگو یاطاعت و فرمانبردار ج رمکرسول ا

 د:یگو یم /یمان ندوید سلیعالمه س
ن یه بھترک یرا دربردارد، به طور یاعمال گوناگون ج رمکارسول  یات و زندگانیح«

را جامع و یاست، ز یا در ھر مرحلهھا  انسان یزندگ ین روش برایتر ینمونه و عال
مھم  یھا زهیزه و انگکیه، عادات حسنه، و احساسات و عواطف پایاخالق عال ۀرندیدربرگ

 باشد. یم و استوار
با  یه وکد، آن ھنگام ینکاقتدا  ج رمکد به رسول ایو ثروتمند ھستاگر شما توانگر 

ه صاحب کرد و آن ھنگام ک یم تکحر» شام«و » حجاز«ان یتجارت در م یاالک
 د.یگرد» نیبحر« یھا خزانه

ه کن سرمشق است آنگاه یبھتر یو یتان زندگید، برایاگر شما محتاج و مفلس ھست
رد و کھجرت » نهیمد«ه از وطن خود به کمحصور بود و آنگاه » شعب ابوطالب«در 

 ا با خود ھمراه نداشت.یدن یاالھاکاز  یزیچ چیھ
اقتدا  ج رمکن و اعمال حضرت رسول اند به سیاگر شما پادشاه و فرمانروا ھست

ار یآن د ام غرب و فرزانگانکد و حین عرب گردیسرزم یه او فرمانرواکد آن ھنگام ینک
 به اطاعتش گردن نھادند.

 ج حضرت رسول الله یره و زندگانید، باز ھم سیت و ناتوان ھستیّ اگر شما رع
 بسر» هکم«انه در که او در قلمرو نظام مشرکن سرمشقتان است، آن ھنگام یبھتر

 برد. یم
ه بر دشمنان در کد آن وقت یاو بنگر ید، به زندگیا روز شدهیو اگر شما فاتح و پ

ست کرده) شکنا ی(خداافت، و اگر شما یفتح و ظفر » هکم«و » نیحن«و » بدر«
اران مجروح ید و یان اصحاب شھیم» احد«ه در روز کد، یرید، از او درس بگیا خورده

 خود قرار داشت.
مسجد «ه در شبستان کد، آن ھنگام ید به او بنگریشما معلم و آموزگار ھستاگر 

د، نشستن یبود و اگر شما شاگرد و دانشجو ھستم اصحابش یمشغول تعل» ینبو



 ٣٩  انیجهان یالگو و اسوه ج محمد

 د.ییل) تصور فرمای(جبرئ» نیروح االم«او را در حضور  ۀمؤدبان
د، آن یاو گوش فرا دھ ید، به سویھست یدلسوز ناصح و مرشدِ  اگر شما سخنراِن 

 ند و اگرک یم نشسته، مردم را موعظه ین مسجد نبویه بر منبر چوبکھنگام 
 یارکار و مددکچ ھمید، اما ھیید و امر بالمعروف نماینکا بلند حق ر ید صدایخواھ یم

 یارکار و مددکف است، و ھمیناتوان و ضع» هکم«ه در کد یبنگر ید، پس به ویندار
 خواند. یم ارا فراکآش ،حق ین، به سویبا وجود ا د، اماینما کمکه او را کنداشت 

افته و باطن ید، و حق غلبه یا ست داده، و مغلوب نمودهکاگر دشمن خود را ش
تان  نمونه یتین موقعید، در چنیا دهیسرنگون و زبون گشته است، و شما به ھدفتان رس

 شد و آن را فتح نمود.» هکم«ه وارد کاست، آن ھنگام » ج محمد رسول الله«
، به رسول یینما یدگیات رس ییو به دارا ینکف یت را ردیارھاک یخواھ یم اگر

ه کن یشد؛ بب» کفد«و » بریخ«، »رینظ یبن« یه صاحب اراضکن زمان معظم بنگر، آ
 رد.کض یاردان تفوکسته و یت آن را به افراد شایر نمود و مسئولیچگونه تدب

ا رحلت یه ھر دو از دنکبنگر، » عبدالله«و » آمنه« ۀگر گوش، به جیم ھستیتیاگر 
 م است. یتیو فرزندشان خردسال و اند  ردهک

ه مادر کن، آن ھنگام کبا عظمت را نگاه  کودک، آن یسال ھستم سن و کاگر 
ره و ی، سیدھد. اگر جوان و تنومند ھست یم او را پرورش» هیمه سعدیحل«مھربانش 

 ر.یرا به دقت بخوان و درس بگ» هکم«شبان  یزندگان
اروان را مالحظه ک، طرز عمل سردار آن یتجارت ھست یاالکاگر بازرگان و حامل 

ه صبح ک، به آن داور بنگر یو داور ھست یاگر قاض .شده است» یبصر«ار ه رھسپکن ک
ه ک یآن قرار دھد، در حال یرا به سر جا» حجر االسود«عبه شده تا ک یھنگام راھ
نداز یاو ب یاند. باز مجددًا نگاھت را به سو عزم جنگ و اختالف نموده» هکم«سرداران 

 مردم به عدل و داد قضاوت انیم» نهیمد«ه چگونه در صحن مسجد کن یو بب
 برابرند. یو ثروتمند، نزد و یر و محتاج و غنید. فقینما یم

را » شهیعا«و » جهیخد«با عفاف شوھر  یو زندگ کپا ۀری، سیاگر شوھر ھست
و پدر بزرگ » الزھراء فاطمة«ه پدر کن ی، ببیاگر پدر فرزندان ھستن، کمطالعه 

 د.ینما یرفتار مھا  آن چگونه با» نیحس«و » حسن«
ه شب و روز ک یو در ھر حال یھست یتیھر موقع یو دارا یباش یسکبه ھر حال ھر 

راھنما و سرمشق ن یبھتر ج حضرت محمد یره و زندگانیس :، بدانینک یم یرا سپر
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ند و ک یم نور فروزان خود روشنرا با  یزندگ یھا یکیه تارکات است،  یزندگ
بخشد و انحراف را  یم ت را سامانیھا ینابسامانسازد؛  یم ات را برطرفیح یھا دورتک

 د.ینما یم ھا را راست یجکاصالح و 
اد یسن اخالق و بنُح  کمال ج به و جامع رسول اللهیط ۀریه سک یبه راست

ط گوناگون یطبقات بشر در تمام مراحل و شرا ۀملل جھان و ھم ۀھم یھا، برا آموزش
 است. یزندگ

 یزیت آمیو روش موفق ،ندگان نوریجو یبرا یچراغ فروزان» یمحمد ۀریس! «یآر
 ١»رشد و سعادت است. ۀندیش پناھگاه ھر جویھا ییت، و راھنمایطالبان ھدا یبرا

سازتر و فرھنگ  نافذتر و دوران سازتر و انسان یتیّ شخص یخ تمدن بشری! در تاریآر
طرف و  یشتر محققان بیم. بیندار ج یاء محمد مصطفیتر از حضرت خاتم االنب نیآفر

ق، خّال  ینیه فرھنگ آفرکن و اخالق، بلید ۀه نه فقط در عرصکرمسلمان برآنند یغ
 م.یالشأن اسالم ندار میامبر عظیسازتر از پ خینافذتر و تار یتیشخص

شود و  ین نوسازیش از ایملل مسلمان دھھا برابر ب یو اجتماع یفرد یاگر زندگ
ام یاز به پین یو معنو یو ماد یاخالق یبه سر بردن زندگ یرد، ھمچنان براید بپذتجّد 

م، حضرت یرکقرآن  ۀمحسوس و مشھود است. اگر به فرمود ج امبریبخش پ اتیح
 ۀه به اسوکاند در واقع به ما رھنمود داده شده است  شمرده شده یکن ۀاسو ج رسول

 ام و دستوراتکن و احیھا و اوامر و فرام م و آموزهیم و به تعالیبجوئ یکن یتأس ،یکن
 م.یبجوئ کشان تمسیا

 ۀریه سکمان و پرجوش) فرض است یمسلمانان (مخصوصًا جوانان با ا ۀامروز بر ھم
 ۀز قدوه و اسویامبر اسالم را مو به مو بخوانند و به خاطر بسپارند و او را در ھمه چیپ

 یھا در تمام عرصه یروزید فتح و پیلکسعادت و  ۀلین وسیه مھمترکخود سازند 
 است و بس.ن ی، ھمیزندگ

را بخوانند تا  ج رمکرسول ا کبا و تابنایز ۀریه سکو بر تمام جوانان ما فرض است 
ار بزرگ؛ یاست بس» یامبریپ«قتًا یه او حقکابند یزشان را بھتر بشناسند و دریامبر عزیپ
ما  ِت یه تبعکز بدانند یافت. و نیوند یست و با آسمان پین زیه بر زمکاست  یامبریپ

تعصب است و نه  ینه از رو ،یمسلمانان از او و محبت و اخالصمان نسبت به و

 .۴۶۰-۴۵۸، صص ی، ترجمه: محمد قاسم قاسمیرحمت، موالنا ابوالحسن ندو ینب -١
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گاھانه؛ بل امبر ین و پیراست ۀاست و بند» مختار نسل آدم« یه وکم یدان یم یکه نکناآ
؛ و راه، تنھا راه یو اخرو یویسعادت دن یھاست به سو انسان ۀھم یخدا، و راھنما

 ینین او تنھا دیرد؛ و دک یرویسته است از او پیه شاکاست  یسکاوست، و او تنھا 
 یھر چه ھست گمراھ یم گردد، مابقکبر جھان حا -د یو با -سته است یه شاکاست 

 .یوانگیو جھل و تعصب و د یاست و سرگشتگ
رمان، ینظ یب یشوایت و سرمشق گرفتن از پیّ ه ما مسلمانان با تبعکنید ایبه ام

م یتازه و نشأت گرفته از تعال یم، و جانینکاء یا احر یل اسالمیاخالق و راه و روش اص
 یه در آن زندگک یاتمان و در اوضاع نابسمانیامبر بزرگوار، در حین پیبخش ا اتیح
شتر یرا ب یمان و اخالق اسالمیبر ا یو مبتن کپا یزندگ یکم و لذت یم، بدمینک یم

 م.یبچش
 



 

 
 ات قرآنیدر پرتو آ سّنتباع اتّ 

ن و ینمودن از اوامر و فرام یرویبر پ یمبتن یادیز یھا هیم الشأن آیدر قرآن عظ
وجود  ج رمکامبر ایپ یھا سّنتو ھا  هیّ ام و دستورات و توصکو احھا  م و آموزهیتعال

امبر یپ سّنتد بر ییمختلف، صراحتًا و اشارتًا مھر تأ یه با الفاظ و اسلوبک ییھا هیدارد؛ آ
 ردن بر آن را بر تمام مسلمانان واجب قرار داده است.کو عمل  یرویزده و پ ج رمکا

 است: ج رمکامبر ایانسان با خدا، اتباع پ یار صداقت دوستیقرآن، مع ۀبنا به فرمود

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ َّ� 
 ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

د تا خدا شما را دوست بدارد و ینک یروید، از من پیدار یم بگو: اگر خدا را دوست«
 »مھربان است. ۀد، و خداوند آمرزندیگناھانتان را ببخشا

 یھا شکشمک، و ی، گروھیا فهی، طایمشاجرات مذھبدر ھنگام بروز اختالفات و 
د به یو... با یو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیو اجتماع ی، فردیو اخرو یویدن

 مراجعه نمود: سّنتقرآن و 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ َفإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

وهُ إَِ�  ءٖ َفُردُّ ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  �ِخرِ� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

با  ج خدا محمدامبر یاز قرآن و از پ یروید! از خدا با پیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
د یینما یخود فرمانبردار ارداران و فرماندھان مسلماِن کد، و از ینکاو اطاعت  سّنتبه  کتمّس 

اختالف  یزیعت اسالم باشند، و اگر در چیام شرکاح یجره دادگر و حقگرا بوده و مُ کمادام 
امبر او یو پ )به قرآن ۀعرض(، آن را به خدا با دیردکدا یش پکشمکاز امور  ید و در امریداشت

ن عمل ید. و چنیم آن را بدانک، حسّنتد تا در پرتو قرآن و یبرگردان )ینبو سّنتبا رجوع به (
شما  ی) براسّنترجوع به قرآن و  یعنیار (کن ید. ایمان داریز اید اگر به خدا و روز رستاخینک

 »تر است. بھتر و خوش فرجام
ش، ین خویبخش و سعادت آفر یالن تعیه با دستورات و اوامر و فرامکامبر است یپ

 سازد:  یم ت رھنمونیشاھراه ھدا یھا را به سو انسان



 ٤٣  قرآن اتیآ پرتو در سّنت اّتباع

ۡسَتقِي�ٖ ﴿   ]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢�نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 .»یساز ی)! قطعًا مردمان را به راه راست رھنمود مج محمد یتو (ا«

ان شده ی، الزم االجراء بج اسالمامبر بزرگوار یپ یھا تمام افعال و فرموده ییدر جا
 است:

ٓ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَما ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َشِديُد  �َّ
 ]٧[الحشر:  ﴾٧ۡلعَِقابِ ٱ

ه ک ییزھاید، و از چینکآورده است، اجرا  یام الھکشما از اح یامبر برایه پکرا  ییزھایچ«
 »دارد. یسخت ه خدا عقوبِت کد ید. از خدا بترسیشکشما را از آن بازداشته است، دست ب

 اطاعت از رسول خدا، اطاعت از خداست:

ن يُِطِع ﴿ َطاَع  لرَُّسوَل ٱمَّ
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا �َّ

َ
ٓ أ ٰ َ�َما  ﴾٨٠َوَمن تََو�َّ

 ]٨٠[النساء: 
امبر جز یه پکرده است، چرا کقت از خدا اطاعت یند، در حقکاطاعت  ج امبریه از پکھر «
ه کند ک ینم ینھ یزیه خدا بدان دستور داده باشد، و جز از چکدھد  ینم دستور یزیبه چ

ند، خودش ک) پشت ج ن تو (محمدیه به اوامر و فرامکرده باشد و ھر ک یخدا از آن نھ
نداشته باش، ما شما را به عنوان مراقب احوال و نگھبان اعمال آنان  کمسئول است و با

 »ام باشد و بس.یه بر رسوالن پکم، بلیا نفرستاده

 ف با اطاعت خداوند است:یھمرد ج اطاعت از رسول خدا

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ  ]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

ا و آخرت مورد رحمت و مرحمت قرار یه در دنکد تا ینکامبر اطاعت یو از خدا و پ«
 »د.یریگ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ

َ
ْ أ  ﴾٣٣َوَ� ُ�ۡبِطلُٓوا

 ]۳۳[محمد: 
 یو نافرمان یخود را با انجام معاص یارھاکد و ینکامبر اطاعت یمؤمنان! از خدا و پ یا«

 »د.یخدا و رسول باطل مگردان

امر  ج امبریپ سّنتبه  کبه اطاعت و تمّس ھا  آن ه درک ییھا هیدر قرآن عالوه بر آ
باشد.  یم از فرجام بدنافرمانان کیحاه کز وجود دارد ین یگرید یھا هیشده است، آ
 ج رسول خدا یمانه به نافرک یسانکبار  ترقّ  عقوبِت  ۀدربار یا هیخداوند در آ
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 د:یمارف یزند، میخ یبرم

نَّهُ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ �

َ
َ ٱَمن ُ�َادِدِ  ۥ� نَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ا �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۥفَأ  ۡ�ِۡزيُ ٱنَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ٗ

 ]٦٣[التوبة:  ﴾٦٣ۡلَعِظيمُ ٱ
او آتش  یند، سزاکو مخالفت  یامبرش دشمنیس با خدا و پکه ھر کاند  ا ندانستهیآ«

 یبزرگ یو خوار یین گرفتار آمدن به دوزخ، رسوایماند؟ ا یم دوزخ است و جاودانه در آن
 »مخالفان خدا و رسول است. یبرا

 د:یفرما یم گرید ییدر جا

َ ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ َ ٱفَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  ]١٣[األنفال:  ﴾١٣ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ

زد او در خور عذاب است و ھر چه زودتر خدا او را یامبرش بستیه با خدا و پکو ھر «
عقوبت سخت است،  یرد، چه خدا داراکا و آخرت خواھد یدر دن کگرفتار مجازات دردنا

 »ع است.یرحمت وس یه داراکھمان گونه 
 د:یفرما یم زیو ن

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
 ﴾٦٣أ

 ]٦٣[النور: 
در  ییه بالکن بترسند ید از اینند، باک یم اسالم مخالفت یامبر گرامیه با فرمان پکآنان «

 »دچارشان شود. کیه عذاب دردناکن یا ایرشان گردد، یبانگیورزند گر یم هک یانیبرابر عص

در  ج ه رسول خداکدارد  یم رسا و قاطعانه به مؤمنان اعالم یا م با لھجهیرکقرآن 
و  ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یماد یمختلف زندگ یایتمام ابعاد و زوا

ن و یو... بھتر یو خانوادگ ی، عبادیو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیاجتماع
 اند: ن الگو و نمونهیبرتر

ِ ٱلََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ َوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  ]٢١[األحزاب:  ﴾٢١َكثِٗ�� �َّ
شما است.  یبرا ج امبر خدایردار پکپندار و گفتار و  ۀویدر ش ییبایز یسرمشق و الگو«

امت باشند، و خدا را یق یاید به خدا داشته، و جویباشند: ام یژگیسه و یه داراک یسانک یبرا
 »نند.کاد یار یبس

 ج امبریپ ۀصلیه قضاوت و فکھر  :دیفرما یم خداوند متعال با سوگند اعالم یا هیدر آ
 شود: ینم نباشد، مؤمن گفته یش راضیدر مشاجرات خو یم وکرد و به حیرا نپذ



 ٤٥  قرآن اتیآ پرتو در سّنت اّتباع

نُفِسِهۡم فََ� َوَرّ�َِك َ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما  ]٦٥[النساء:  ﴾٦٥َحرَٗجا ّمِمَّ

ند تا تو را در اختالفات و یآ ینم ه آنان مؤمن به شمارکاما، نه! به پروردگارت سوگند «
امًال کتو نداشته و  یدر دل خود از داور ینطلبند و سپس مالل یخود به داور یھا یریدرگ
 »م قضاوت تو باشند.یتسل

 نند، جھنم است:کرسول را  یه نافرمانک یسانک ید: سزایگو یم قرآن

نَّهُ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ �

َ
َ ٱَمن ُ�َادِدِ  ۥ� نَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ا �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك  ۥفَأ  ۡ�ِۡزيُ ٱنَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ٗ

 ]٦٣[التوبة:  ﴾٦٣ۡلَعِظيمُ ٱ
او آتش  یند، سزاکو مخالفت  یامبرش دشمنیس با خدا و پکه ھر کاند  ا ندانستهیآ«

 یبرا یبزرگ یو خوار یین گرفتار آمدن به دوزخ رسوایماند؟ ا یدوزخ است و جاودانه در آن م
 »خداست. مخالفان خدا و رسول

 د:یفرما یم زیو ن

ِينَ ٱيَۡوَم�ِٖذ يََودُّ ﴿ ٰى بِِهُم  لرَُّسوَل ٱَ�َفُرواْ وََعَصُواْ  �َّ �ُض ٱلَۡو �َُسوَّ
َ
َ ٱَوَ� يَۡ�ُتُموَن  ۡ� َّ� 

 ]٤٢[النساء:  ﴾٤٢َحِديٗثا
 اند، دوست امبر خدا سر بر تافتهیده و از فرمان پیفر را برگزکه ک یسانکامت، یدر روز ق«

 رشانیکبر پ کنند و خاک یم دفن که مردگان را در خاکاش ھمان گونه که کدارند  یم
 آنان صاف یشان را بر روین مزار ایردند و زمک یم دفن کز در دل خایشان را نیزند، ایر یم
را در  یو درد و رنج ین شرمندگیشدند و چن یم پنھان کردند و ھمچون مردگان در خاک یم

 »را از خدا پنھان سازند. یا گفتاریردار کتوانند  ینم ر آن روز آناندند. دید ینم آتش دوزخ

اطاعت و «افراد مؤمن را  ۀاز صفات بارز، شاخص و برجست یکی ألخداوند
» خدا و رسول یھا م و آموزهین و تعالیچون و چرا از اوامر و فرام یب یفرمانبردار

 شمارد: یبرم

ْ إَِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱإِ�ََّما َ�َن قَۡوَل ﴿ ِ ٱإَِذا ُدُعٓوا ن َ�ُقولُواْ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
 ]٥١[النور:  ﴾٥١لُۡمۡفلُِحونَ ٱَسِمۡعَنا َوأ

ند، ک یان آنان داوریامبرش فرا خوانده شوند تا میخدا و پ یه به سوک یمؤمنان ھنگام«
 »شانند.یا ین واقعرام! و رستگایردکم و اطاعت یدیند: شنیگو یم هکن است یسخنشان تنھا ا

ن، فقط یگان راست افتهیو راھ یقیابان حقیامکو  یقت رستگاران واقعیو در حق



 های تجّمالتی مرده    ٤٦

 نندگان خدا و رسول ھستند:کاطاعت 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ َ ٱَوَ�ۡخَش  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
 ]٥٢[النور:  ﴾٥٢ۡلَفآ�ُِزونَ ٱَوَ�تَّۡقهِ فَأ

زد، یند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمان او بپرھک یرویامبرش پیس از خدا و پکو ھر «
افتگان و به یر مطلق دست یبھشت و خم یت و محبت خدا و نعیبه رضا یسانکن یچن نیا

 »دگانند.یمقصود خود رس

 فرمان ج از رسول خدا یفرمانبردارباع و گر باز خداوند متعال به اتّ ید ییدر جا
 د:یفرما یم دھد و یم

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ�  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ ُمُرُهم ب
ۡ
ّيَِ�ٰتِ ٱُم َوُ�ِحلُّ لَهُ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ َوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ

�َِث ٱ ۡغَ�َٰل ٱَوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم وَ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
ِينَ ٱَ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  لَِّ� ٱ ۡ� ْ بِهِ  �َّ ُروُه  ۦَءاَمُنوا وََعزَّ

وهُ وَ  ْ ٱَونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
 ]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

خدا حضرت  ۀنند از فرستادک یم یرویه پکدارد  یسانکرحمت خدا اختصاص به «
 ل نگاشتهیداند و وصف او را در تورات و انج ینم ه خواندن و نوشتنک یمّ امبر اُ ی، پجمحمد

ھا را  زهکیپا دارد، و یم ار زشت بازکدھد و از  یم دستور یکار نکابند. او آنان را به ی یم
ر یو بند و زنج ،اندازد یم سازد و فرو یم ھا را بر آنان حرام کید و ناپاینما یم شان حاللیبرا
مان یه به او اک یسانکآورد. پس  یشان به درمیفرسا را از دست و پا و گردن ا ام طاقتکاح

ھمراه او نازل  ه بهکنند ک یرویپ یدھند و از نور یاریرا  ینند و وکت یاورند و از او حمایب
 »گمان آنان رستگارند. یشده است (قرآن)، ب

 د:یفرما یم زیو ن

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱقُۡل َ�ٰٓ ِيٱإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ِ ٱاِمُنواْ ب ِّ ٱ �َِّ�ِّ ٱَورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�ّ
ُ
ِيٱ ۡ� َّ�  ِ ِ ٱيُۡؤِمُن ب  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

 ]١٥٨[األعراف:  ﴾١٥٨َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  تَّبُِعوهُ ٱوَ 
اه یشما (اعم از عرب و عجم و س ۀھم یخدا به سو ۀفرستادامبر! به مردم بگو: من یپ یا«
 یجز او معبود ،ن از آِن اوستیھا و زم آسمانه ک یید و زرد و سرخ) ھستم. خدایو سف

اش، آن  د به خدا و فرستادهیاوریمان بیگرداند. پس ا یم راند و زندهیم یم هکست. او است ین
ت ید تا ھداینک یرویش دارد. از او پیھا مان به خدا و بسخنیه اک یا امبر درس نخواندهیپ
 »د.یابی



 ٤٧  قرآن اتیآ پرتو در سّنت اّتباع

 ث رحمت است:باع ج خدا، اطاعت رسول خدا ۀبراساس فرمود

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ  ]١٣٢[آل عمران:  ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

ا و آخرت مورد رحمت و مرحمت قرار یه در دنکد تا ینکامبر اطاعت یو از خدا و پ«
 »د.یریگ

 د:یفرما یم زیو ن

�ِيُمواْ ﴿
َ
َلٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ِطيُعواْ  لزَّ

َ
 ]٥٦[النور:  ﴾٥٦لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  لرَُّسوَل ٱَوأ

ات را به مستحقان آن کزد و ین و با خشوع و خضوع الزم بخوانیّ نماز را در وقت مع«
ت و یخدا به شما رحم شود و مشمول رضا یه از سوکنید، تا اینکامبر اطاعت ید و از پیبپرداز

 »د.یت او گردیعنا

 است: »مانین ایادیو بن یشرط اساس ج خدااز رسول  اطاعت« د:یگو یم قرآن

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ ٱَوأ ۡؤِمنِ�َ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ  ]١[األنفال:  ﴾١إِن ُكنُتم مُّ

 » د.ینکو اطاعت  یامبرش فرمانبردارید، از خدا و پیو اگر مؤمن و مسلمان«

 ردار مسلمانان است:کرش اعمال و یشرط پذ ج و اطاعت از رسول خدا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لرَُّسوَل ٱَوأ

َ
ْ أ  ﴾٣٣َوَ� ُ�ۡبِطلُٓوا

 ]٣٣[محمد: 
و مخالفت با  یخود را با انجام معاص یارھاکو د، ینکامبر اطاعت یمؤمنان! از خدا و پ یا«
 »د.یامبر خدا، باطل مگردانیم پین خدا و تعالیفرام

باعث به  ج رسول خدا کتابنا یھا سّنتن و دستورات و ینمودن از فرام یرویپ
 است: یعمات اخرودست آوردن نِ 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱيُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  ۡ�

 ]١٣[النساء:  ﴾١٣ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱ
ند، خدا او را به کاند اطاعت  امبرش در آنچه بدان دستور دادهیس از خدا و پکھر «

 جاودانه در آن یسانکن یرود بارھا روان است. و چنھا  آن ه درکند ک یم بھشت وارد یھا باغ
 »است. یبزرگ یروزین پیمانند و ا یم

 د:یفرما یم زیو ن

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا ل�َّ
ُ
 ]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ
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ز به بھشت رود و ھمراه و یند، او در روز رستاخکامبرش اطاعت یه از خدا و پک یسکو «
ت داده است و یشان نعمت ھدایبان درگاھند و خداوند بده مقّر کخواھد بود  یسانکن یھمنش

ه ک یبانرده است. آن مقّر کش را بر آنان تمام یخو یمشمول الطاف خود نموده است و بزرگوار
امبران را یه پک یانیامبران و راستروان و راستگویاو ھمدمشان خواھد بود، عبارتند از: پ

 یو آنان چه اندازه دوستان خوب ،ستگانیدان و شایو بر راه آنان رفتند و شھ ردندکق یتصد
 »ھستند!

 است: ج امبریاطاعت از پ یو فالح و رستگار یابیامکار یو مع کمال

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿  ]٧١[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
 دست یبزرگ یابیامکو  یروزیند، قطعًا به پک یامبرش فرمانبرداریه از خدا و پکھر «

 ابد.ی یم

 است:ھا  آن یده رساندن اعمال و عدم فنایفا یبرا ینیتضم ج امبریباع پاتّ 

﴿ ْ َ ٱ�ن تُِطيُعوا ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۚ إِنَّ  ًٔ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ َ ٱا َ�ُفورٞ  �َّ

 ]١٤[الحجرات:  ﴾١٤رَِّحيمٌ 
 یزیتان چیارھاکد، خدا از پاداش ینکو اطاعت  یامبرش فرمانبرداریاز خدا و پ اگر«

 »گمان خداوند آمرزگار و مھربان است. یاھد. بک ینم
امبر یپ یھا سّنتف ساخته تا از دستورات و لّ کمسلمانان را ملزم و م ۀھمخداوند 

سعادت و  ۀیما ج امبریاز پ یرویه پکنان داده ینند، و به آنان اطمکاطاعت  ج رمکا
 یمت و معرفت و وحکحًال ک ج رمکامبر ایاست و سخنان و دستورات پ یخوشبخت

 باشد: یاست و از ھوا و ھوس به دور م یالھ

 ]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿
خود آورده است و با ه با ک یزید، و آن چیگو ینم ھوا و ھوس سخن یاز رو ج محمد«

 امیو پ یخدا به او وح یه از سوکست ین یامیو پ یان نھاده است، جز وحیشما در م
 »گردد. یم

از ی، نیات قرآنیخفالت و مَ کجمالت، مشبھمات، مُ دن مُ یفھم یقت ما برایدر حق
م، یشان داریا یھا م و آموزهین و تعالیو اطاعت از اوامر و فرام ج امبریپ سّنتبه  یمبرم
پر ارزش  ۀنیم به گنجیتوان ینم اختر رسالت، کو دستورات تابنا سّنته بدون کچرا 

 م:ینکدا بیپ یقرآن دسترس



 ٤٩  قرآن اتیآ پرتو در سّنت اّتباع

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿
َ
ُرونَ  ّ�ِۡكرَ ٱَوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهۡم َوَلَعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ  ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤ِ�ُبَّ�ِ

آنان  یه براک یمردم روشن ساز یرا برا یزیه چکن یتا ام یا ردهکو قرآن را بر تو نازل «
ه آنان قرآن را مطالعه و کن یاست] و تا ا یمات اسالمیام و تعلکه احکفرستاده شده است [

 »شند.یندیمطالب آن ب ۀدربار
 د:یفرما یم زیو ن

ِيٱُهَو ﴿ ّمِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  �َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧ ۡ� َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۦرَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

بِ�ٖ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ  ]٢[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ل یشان گسیخته است و به سویرا برانگ یامبریسوادان پیان بیه از مکاست  یسکخدا «

تاب (قرآن) کشان یبگرداند. او بد کشان بخواند، و آنان را پایا یات خدا را برایتا آ داشته است
 »بودند. یارکآش یخ، واقعًا در گمراھیش از آن تاریآموزد. آنان پ یم زدان رایعت یو شر

 د:یفرما یم زیو ن

ٓ إَِ�َۡك ﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِ  ۡلِكَ�َٰب ٱإِ�َّ َرٮَٰك  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبَِما ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

 ]١٠٥[النساء:  ﴾١٠٥ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما
ه حق است، به حق بر تو ک یزیانگر ھر آن چیه مشتمل بر حق و بکتاب قرآن را کما «
، و مدافع ینک یان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است، داوریم تا میردکنازل 

 »خائنان مباش.

و » تکبر«و » متکح«به عنوان  ج امبریو دستور پ سّنتند متعال از و خداو
 برد: یم نام» معرفت«

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن  �َّ
َ
يَعُِظُ�م  ۡ�ِۡكَمةِ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَعلَۡيُ�ۡم َوَمآ أ

 ]٢٣١[البقرة:  ﴾ۦۚ بِهِ 
) بر ج امبریپ یھا سّنتمت (ک(قرآن) و حتاب که از کو نعمت خدا را بر خود و آنچه را «

 »د.یاوریرده است، به خاطر بکشما نازل 
ه قدم به قدم از کاست  یسکا و آخرت یروز در دنین انسان سعادتمند و پیبنابرا

 ش قرار دھد.یخو یزندگ یشان را الگویاطاعت نموده، و ا ج رمکرسول ا یھا سّنت
 



 

 
 ج امبریدر پرتو گفتار پ سّنتباع اتّ 

به عنوان  ج امبریگذاشت و پ یتیگ ۀرد و پا در عرصکه اسالم ظھور ک یاز زمان
گھربار و  سّنتزد،  یآسمان ۀن نامیآخر یھا را بر پا ھر ختم رسالتامبران مُ یخاتم پ
ام و مسائل کمحل استدالل و مرجع دوم اح ،قرآن به عنوان ھم سنِگ  ج امبریپرارج پ

 بوده است. ینید
رات یت اقوال و افعال و تقریو حّج  سّنتمسلمانان ضرورت و لزوم اجتماع به  ۀھم

ھات یو توجه از ارشادات کند کتواند ادعا  ینم یچ مسلمانیاند و ھ رفتهیرا پذ ج حضرت
رسول  یبه زحمات توان فرسا یجک، ظلم و دھن یجسارتن یاز است و چنین یب سّنت

شود و  یم املکه اطاعت خداوند کانال اطاعت از رسول است کرا از یباشد. ز یم ج خدا
به جلو  یآن گام یھا م و آموزهیاز تعال یمند تواند بدون بھره ینم یچ گروه و صنفیھ

 بردارد.
 یاصولشخص  ؛ص عامھایجمالت، تخصمن ییشناخت شأن نزول و تب یر برامفّس 

و ھر  ی، منطقی، نحویام، لغوکاستنباط و استخراج اح یه براین، فقیم قوانکیتح یبرا
 م بزند.یعظ ۀتابخانکن یبه ا یناچار است سر یطالب علم
 است؛ بازرگانان را فرا یل اخالقیمال و فضاک، یکیدعوت به ن یعنی ج امبریپ سّنت

دان محشور شوند. یقان و شھیامبران و صّد یتا با پخواند تا در معامله صادق باشند  یم
ارشان را به نحو احسن انجام دھند. پدران و کفه و یند تا وظک یم ارگران را دعوتک

و  یاریه با ھمکخواند  یم اقشار جامعه را ۀمادران، برادران، خواھران و فرزندان و ھم
 ند.یفا نمایاا یپو ۀجامع یکش را در ساختن یت خویمسئول ،گریدیک یارکھم

 یارکثار و فدای، تعاون، ایدعوت به امانت، صدق، رحمت، سعادت، برادر سّنت
 ند.ک یم

و اسوه قرار دادن او خود را  ج امبریخواند تا با اقتداء به پ یم ن رایمسلم سّنت
 یتقبسا سّنته از مرز کن یر محدثیند و ھمانند ساینما ین به اخالق اسالمیمز

ه کخواھد  یم سّنتند. ک یامت را فروزان نمودند، نور افشانیا و قیدن ۀبرگرفتند و خان



 ٥١  ج امبریپ گفتار پرتو در سّنت اّتباع

 ١ند.کعرضه  یبشر ۀرا به جامع یان ثوری، احمد بن حنبل و سفیبخار
ت یگوناگون به اھم یھا ط و اوضاع مختلف و به مناسبتیدر شرا ج رمکامبر ایپ

و دستورات  سّنتاز  یرویوسته مؤمنان را به پیفرمود و پ یم و عمل به آن اشاره سّنت
 فرمودند: ییرد. در جاک یم ه و سفارشیش توصیو اوامر خو

ْكتُْم بِِهما: ِكتاُب اِهللا َو ُسنَّيِتْ « ْمَر�ِْن لَْن تَِضلُّْوا َما َمسَّ
َ
ُت ِ�يُْ�ْم أ

ْ
  ٢»تََر�

د، یز خود قرار دھیرا دستاوھا  آن هک ی، مادامام ان شما دو امر را بجا گذاشتهیدر م«
 »امبر خداست.یپ سّنتتاب خدا و کد شد. آن دو امر، ینخواھ ھرگز گمراه

 قیش تشویث و سنن خویوسته صحابه را به حفظ و عمل احادیپ ج رسول خدا
 فرمود: یم نیرد و چنک یم

َ نَ «   مَّ ا �ُ هٰ اٰع وَ فَ  يِتْ الَ قٰ مَ  عَ مِ سَ  داً بْ �َ  اهللاُ  رضَّ
َ
  ٣.»عَ مِ ا سَ مٰ ا كَ اهٰ دّ أ

شنود و  یث و سنن مرا میھا، احاد ه گفتهکرا  یسکم گرداند خداوند شاداب و خّر «
 »رساند. یم گرانیده است به دیه شنکرا ھمانطور ھا  آن ند، سپسک یم حفظ
ن راه از یگران برسانند و در ایه سخنانش را به دکفه نھاد یبر صحابه وظ ج امبریپ

 سخن باشد: یک، سّنتث و یغ نورزند، اگر چه آن حدیدر یوششکچ یھ

ْ ا �َ وْ غُ لِّ بَ « َ وَ  �ِّ جمله  یکد اگر چه یگران برسانیث و سنن مرا به دیاحاد« ٤»ةً يَ اٰ  وْ ل
 ».باشد

 «د: یفرما یم زیو ن
َ
ٰ أ ُ ال

َ
  دُ اهِ الشّ  غَ لِّ بَ  يل

ْ
مردم! حاضران به غائبان  یھان ا« ٥»…َب ائِ غٰ ال

 »ث و سخنان مرا برسانند.یاحاد

  يلٰ ا إِ وْ عُ جِ رْ إِ «داد:  یم ش دستوریاران باوفایو به 
َ
به نزد اھل « ٦»مْ هُ وْ مُ لِّ عَ �َ  مْ �ُ يْ لِ هْ أ

 »د.ید و سخنانم را به آنان آموزش دھیش باز گردیخو
 یت بارجه و فرجام بد و رقّ یزنند، نت یسر باز م ج رمکامبر ایه از اطاعت پک یآنان

 .۴-۳زاده، ص  ی، ترجمة جالل جاللیچراغ مصطفو -١
 .کامام مال یموطا -٢
 سرهیت ابوھریبه روا یترمذ -٣
 یبخار -٤
 یبخار -٥
 یترمذ -٦

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٥٢

ت یعالم بشر ین منجیه به اوامر و فرامک یسانکدر انتظارشان خواھد بود، و در مقابل 
 یت الھیت و عنایند، رضایگو یم یکدل و با صداقت و اخالص و اعتقاد و عمل لبّ ه از تَ 

 در انتظارشان خواھد بود: یو نعمات و احسانات خداوند

  نْ �َ «
َ
  سةَ رَ �ْ رَ هُ  يِبْ أ

َ
  : لُكُّ اَل قٰ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  نَّ أ

ُ
َ  نَ وْ لُ خُ دْ يَ  يِتْ مَّ أ

ْ
 إِ  ةَ نَّ اجل

ّ
  نْ  مَ ال

َ
 : وَ َل يْ ! �ِ يبٰ أ

 ن يَّ مَ 
ْ
  نْ : مَ اَل ! قٰ اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يٰ  يبٰ أ

َ
َ  َل خَ دَ  ِ�ْ اعَ طٰ أ

ْ
  دْ قَ �َ  اِ�ْ صٰ عَ  نْ مَ  وَ  ةَ نَّ اجل

َ
 ١.»يبٰ أ

 تم به بھشتفرمودند: تمام امّ  ج امبریه پکت است یروا سرهیاز حضرت ابوھر«
زند؟  یم سر باز یسکدند: چه یشان پرسیه سرباز زند. از اک یسکروند، مگر  یم

 یچیه از دستورات من سرپکرود، و آن یم د، به بھشتیمن اطاعت نما ه ازکفرمودند: آن
 »ق سر باز زده است و از ورود به بھشت محروم خواھد شد.یند، به تحقک

را در تمام مراحل  ج امبریبر تمام مسلمانان واجب است تا دستورات و اوامر پ
ش قرار دھند و به یگوش خو ۀزین و آویرا نصب العھا  آن نند وکمو به مو عمل  یزندگ

 مان و باور داشته باشند:یا ج ردار رسول خداکگفتار و  صدِق 

  نْ �َ «
َ
 رَ ا تَ مٰ  ِ�ْ وْ عَ : دَ اَل قٰ  ج يِبِّ انلَّ  ِن عَ  سةَ رَ �ْ رَ هُ  يِبْ أ

ْ
 إِ ، فَ مْ �ُ تُ �

 مٰ نَّ
َ
 مْ �ُ لَ بْ �َ  نَ اكٰ  نْ مَ  َك لَ هْ ا أ

ِ ؤٰ سُ  ةُ رْثَ كِ  ٰ تِ خْ إِ  وَ  مْ هِ ال   يلَعٰ  مْ هِ فِ ال
َ
 ذٰ إِ  وَ  هُ وْ بُ نِ تَ اجْ فَ  ءٍ يَشْ  نْ �َ  مْ �ُ تُ يْ هَ ا �َ ذٰ إِ فِ  ،مْ هِ اءِ يٰ بِ نْ أ

َ
 مْ �ُ تُ رْ مَ ا أ

 ِ  فَ  ءٍ يَشْ �
ْ
 ٢.»مْ تُ عْ َط تَ ا اسْ مَ  هُ نْ ا مِ وْ تُ أ

ز یام، شما ن ه من شما را گذاشتهک یمادام«فرمودند:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر«
ش از یه پک یسانکد، چرا ینکمورد ن یب یھا د و سؤالید و از من دست برداریمرا واگذار

ھرگاه و نابود شدند.  کامبرانشان، ھالیاد و اختالف با پیشما بودند، به سبب سؤال ز
د، و اگر به شما دستور بدھم، به قدر توان ینک یردم از آن دورک ینھ یزیشما را از چ

 »د.یوشکدر انجام آن ب
مطرود است.  ج د، از رسول خداینما یگردان یرو ج امبریپ سّنته از ک یسک

ْ مِ  َس يْ لَ فَ  يِتْ نَّ سُ  نْ �َ  َب غِ رَ  نْ مَ �َ «د: یفرما یم ج امبریپ  یمن رو سّنته از کھر « ٣»�ِّ
 »ست.یبرتابد، از من ن

حضرت  کبخش و تابنا یتعال یھا م و آموزهین و تعالیه از اوامر و فرامک یسانکو 

 یبخار -١
 و مسلم یبخار -٢
 و مسلم یبخار -٣

                                                      



 ٥٣  ج امبریپ گفتار پرتو در سّنت اّتباع

جه و فرجام شوم و یه نتکنند، مواظب باشند، چرا ک یم یمخالفت و نافرمان ج امبریپ
 در انتظارشان است: ینحس

  نْ �َ «
َ
َ  ِن و ابْ رِ مْ �َ  ِن بْ  ةِ مَ لَ سَ « اٍس يٰ إِ  يِبْ أ

ْ
 اال

ْ
 اَل قٰ  س»ِع وَ �

َ
 جُ رَ  نَّ : أ

َ
 ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  دَ نْ عِ  َل �َ ًال أ

 ِ ٰ اَل . قٰ َك نِ يْ مِ يَ �ِ  : لُكْ اَل قٰ فَ  اهِلِ مٰ شِ �  : ال
َ
ٰ اَل . قٰ عُ يْ طِ تَ سْ أ  اِ  هُ عَ نَ ا مَ . مٰ َت عْ َط تَ سْ إِ : ال

َّ
 ال

ْ
ا هٰ عَ �َ ا رَ مٰ ؛ فَ رْبَ كِ  ال

 ١.»هِ يْ �ِ  يلٰ إِ 
با دست  ج رسول خدا یدر جلو ید: مردیگو» وعکبن عمرو بن ا سلمة«اس یابواِ «

 به او فرمودند: با دست راستت بخور. آن مرد گفت: ج خورد. آن حضرت یم چپ غذا
باز نداشت. آن  ج خدابر و غرور، او را از انجام فرمان رسول کجز ت یزیتوانم، و چ ینم

 یزیتوانست. آن مرد بعد از آن نتوانست چ ین ھم نخواھیفرمودند: بعد از ا ج حضرت
 »د و دستش فلج شد.یرا به طرف دھانش بلند نما

 دیـــره گز یســـکمبـــر یخـــالف پ
 

 دیه ھرگـز بـه منـزل نخواھـد رسـک 
 

نامفھوم، و محتوا و  یار با مشاجرات و مجادالت بیکت در پیّ از عوامل موفق یکی
مذموم، چنگ زدن و  یھا یھا و نوآور ب، و بدعتیاذکف و ایتوھمات و خرافات و اراج

 است: ج رمکامبر ایم پیو تعالھا  سّنتجستن به  کتمس

 هَ نْ مِ  ْت لَ جِ  ًة وَ غَ يْ لِ ًة بَ َظ عِ وْ مَ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ ا رَ نٰ َظ �َ : وَ اَل قٰ  ةَ �َ ارِ سٰ  ِن بْ  اِض �ٰ رْ عِ  نْ �َ «
ْ
 ُب وْ لُ قُ ا ال

 هَ نْ مِ  ْت فَ رَ ذَ  وَ 
ْ
 قُ . �َ نُ وْ يُ عُ ا ال

ْ
 ! كَ اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ ا: يٰ نٰ ل

َ
 فَ  عْ دَّ وَ مُ  ةً َظ عِ وْ ا مَ هٰ نَّ �

َ
 اَل ا. قٰ نٰ ِص وْ أ

ُ
 مْ �ُ يْ ِص : أ

 بِ 
 تَ  نْ إِ  ، وَ ةِ اعَ الّط  وَ  عِ مْ السَّ  وَ  ي اهللاِ وَ قْ تَ

َ
 إِ  . وَ دٌ بْ �َ  مْ �ُ يْ لَ عَ  رَ مَّ أ

 يٰ َ� سَ فَ  مْ �ُ نْ مِ  ُش عِ يِ  نْ مَ  هُ نَّ
ٰ تِ خْ إِ  ِ  مْ �ُ يْ لَ عَ �َ  اً ْ� ثِ كَ  فاً ال ُ  ةِ نَّ سُ  وَ  يِتْ نَّ سُ �

ْ
  نَ �ْ دِ اشِ الرّ  اءِ فٰ لَ اخل

ْ
 ذِ اجِ وٰ انلَّ ا بِ هٰ يْ لَ ا عَ وْ ضُّ ، عَ ْ�َ �ِّ دِ هْ مَ ال

  اُت ثٰ دَ ُ�ْ  وَ  مْ ا�ُ يّ إِ  وَ 
ُ ْ
ٰ َض  ةٍ عَ دْ بِ  لُكَّ  نَّ إِ فَ  رِ وْ مُ األ  ٢»ةٌ لَ ال

راد یا یغیبل وا ویش ۀما موعظ یبرا ج د: رسول خدایگو سهیعرباض بن سار«
! انگار ج رسول خدا یآمد. گفتم: ا کھا به اشد و چشمیھا ترس ه از آن دلکفرمودند، 

و  یفرمود: شما را به تقو ج امبرین. پکت یاست، ما را وص یخداحافظ ۀن موعظیا
بر شما  ینم، ھر چند غالم حبشک یم هیدن و فرمان بردن توصیترس از خدا و شن

 باشد.ادت داشته یامارت و ق

 مسلم -١
 ، احمد و ابن ماجهیترمذابوداود،  -٢

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٥٤

خواھد بود، پس بر شما باد  یادیشاھد اختالفات ز یه از شما زنده بماند، بزودکھر 
اند،  ت دھندگانیه ھداکن یراشد یقه و روش خلفایمن و طر سّنِت قه و یاز طر یرویپ

را ید، زیدا و بدعت به دور باشید و از امور نوپیم نگاھدارکاب محیآس یھا آن را با دندان
 »دارد. یدر پ ی، گمراھیبدعت دا ویھر امر نو پ

قه و یقه و روش، طرین طرین و جامعتریاملترکن، یباترین، زین، برتریبھتر یبراست
 است: ج رمکامبر ایپ سّنت

ٰ عَ  وَ  اهُ نٰ يْ �َ  ْت رَّ مْحَ اِ  َب َط ا خَ ذٰ إِ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ : اكٰ اَل قٰ  رٍ ابِ جٰ  نْ �َ «  هُ بُ َض غَ  دَّ تَ اشْ  وَ  هُ تُ وْ  َص ال
 يّت حَ 

َ
. َ�ِ ا�َ هٰ كَ  ةُ اعَ السّ  ا وَ نَ اَ  ُت ثْ عِ : بُ ُل وْ قُ �ُ  وَ  مْ ا�ُ سّ مَ  وَ  مْ �ُ حَ بَّ : َص وُل قُ �َ  ٍش يْ جَ  رُ ذِ نْ مُ  هُ نَّ  اَك

  وَ  ةَ ابَ بّ السَّ  هِ يْ عَ بُ ْص � اُ بَ  قرنُ يُ  وَ 
ْ
َ  ْ�َ خَ  نَّ اِ : فَ دَ عْ ا �َ مّ : اَ وُل قُ �َ  وَ  طيٰ سْ وُ ال

ْ
 وَ  اهللاِ  اُب تٰ كِ  ِث يْ دِ احل

  ْ�َ خَ 
ْ
ُ  رَشَّ  وَ  ج دٍ مَّ ُ�َ  ُي دْ هَ  ِي دْ هَ ال

ْ
ٰ َض  ةٍ عَ دْ بِ  لُكُّ  ا وَ هٰ اتُ ثٰ دَ ُ�ْ  رِ وْ مُ اال  ١...»ةٌ لَ ال

فرمودند: چشمانشان قرمز  یم رادیخطبه ا ج ه رسول خداک ید: وقتیگو سجابر«
 ۀم دھندیشان بیه اکا ید گویگرد یم کشد و سخت غضبنا یم شان بلندیشده، صدا

آورد  یم ورشید دشمن صبحگاھان بر شما ید: مواظب باشیگو یم هکھستند  یرکلش
من و  ۀه فاصلک یخته شدم، در حالیفرمود: من برانگ یم زند. و یم خونیا بر شما شبی
فرمود:  یم چسباند و یم را به ھم یابه و وسطن دو است و انگشت سبّ یامت مانند ایق

ن راه و یبرترن و یتاب خدا (قرآن) و بھترکن سخن، ین و برتریگمان بھتر یاما بعد؛ ب
ز یدا باشند و ھر چیه نوپکن امور، آن است یاست. بدتر ج یت، راه محمدیھدا ۀقیطر
 »است. یباشد) گمراھ سّنته مخالف قرآن و ک( یدا و بدعتینوپ

منوط به دوست داشتن و  ،و دخول بھشت ج رمکبا رسول ا یو محبت و دوست
 است: ج گرانقدر رسول خدا یھا سّنتردن به کعمل 

َ اَ  نْ �َ «  يِفْ  َس يْ لَ  وَ  يِسَ مْ �ُ  وَ  حَ بِ ْص تُ  نْ اَ  َت رْ دَ قَ  نْ ! اِ َ�َّ ا �ُ : يٰ ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل : قٰ اَل قٰ  ٍس �
 قَ 

ْ
ِ ذٰ  ! وَ َ�َّ ا �ُ : يٰ اَل قٰ  مَّ . �ُ ْل عَ ا�ْ فَ  دٍ حَ ِالَ  شُّ غِ  َك بِ ل  وَ  ِ�ْ بَّ حَ اَ  دْ قَ �َ  يِتْ نَّ سُ  بَّ حَ اَ  نْ مَ  ؛ وَ يِتْ نَّ سُ  نْ مِ  َك ل
َ يِف  يِعْ مَ  نَ اكٰ  ِ�ْ بَّ حَ اَ  نْ مَ 

ْ
 ٢.»ةِ نَّ  اجل

به  یدار ییبه من فرمود: پسرم! اگر قدرت و توانا ج د: رسول خدایگو سانس«

 مسلم -١
 یترمذ -٢

                                                      



 ٥٥  ج امبریپ گفتار پرتو در سّنت اّتباع

نه و کیس کچ یه در قلبت نسبت به ھک یدر حال یه صبح و شبت را بگذرانکنیا
ه کمن است و ھر  سّنتن از ین. فرزندم! اکار را بکن ی، حتمًا اینداشته باش یحسد
ه مرا دوست بدارد، کق مرا دوست داشته است و آنیدوست داشته باشد به تحق م راسّنت

 »در بھشت با من خواھد بود.
 د:یفرما یم سّنتلت چنگ زدن به یرامون فضیپ ج رسول خدا

ِ  َك سَّ مَ �َ  نْ مَ «   هُ لَ فَ  يِتْ مَّ اُ  ادَ سٰ فَ  دَ نْ عِ  يِتْ نَّ سُ �
َ
  ١.»دٍ يْ هِ شَ  ةَ ائَ مِ  رَ جْ أ

ش اجر و مزد صد یمن چنگ زند، برا سّنتمن به  ِت فساد امّ  ِن راه در دوک یسک«
 »د وجود دارد.یشھ

س در که ھر کن است یاسالم ا یو اساس ین و محوریادیبن یاز اصول و مباد یکی
ست و با آن مخالف است، یه از آن نکرا بوجود آورد  یزیچ ج امبریقه و روش پیطر

عت مقدس اسالم برخوردار یدر شر یگاھیچ گونه ارزش و جایباشد و از ھ یم مردود
 ست:ین

 د: یفرما یم ج امبریپ

  يِفْ  َث دَ حْ اَ  نْ مَ «
َ
  ٢»دٌّ رَ وْ هُ �َ  هُ نْ مِ  َس يْ ا لَ ا مٰ ذٰ ا هٰ نٰ رِ مْ أ

 »ست، آن مردود استیه از آن نکرا به وجود آورد  یزین ما چیس در امر دکھر «
 د: یگو یم سعبدالله بن مسعود

ٰ  طَّ خَ «
َ

 وَ  هِ نِ يْ مِ يَ  نْ طاً �َ وْ ُط خُ  طَّ خَ  مَّ . �ُ اهللاِ  ُل يْ بِ ا سَ ذٰ : هٰ اَل قٰ  مَّ �ُ  اً ّط خَ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ ا رَ نل
ْ ا اِ وْ عُ دْ يَ  انٌ طٰ يْ ا شَ هٰ نْ مِ  ٍل يْ بِ سَ  لُكِّ  يلَعٰ  ٌل بُ سُ  هِ ذِ : هٰ اَل قٰ  وَ  اهِلِ مٰ شِ 

َ
 رَ قَ  وَ  هِ يل

َ
  وَ « :أ

َ
 ايِطْ ا رِصٰ ذٰ هٰ  نَّ أ

 ٣»هُ وْ عُ بِ اتَّ فَ  ماً يْ قِ تَ سْ مُ 
روشن شدن  یبرا ج د (آن حضرتیشکم یمستق یما خّط  یبرا ج رسول خدا«

ل یاز وسا یکیه ماسه کنمود  یم استفاده یل آموزشیارانش از وسای یموضوع برا
ن راه راست خداست. سپس در چپ و راستش یآن زمان بود.) سپس فرمود: ا یآموزش

ھا  ن راهیا از یکه بر سر ھر کاست  ییھا ن ھم راهیا«رسم نمود و فرمود:  ییھا خط
د یترد یب«ه را تالوت نمود: ین آیخواند. و ا یم آن فرا یه مردم را به سوکاست  یطانیش

 حیاة المصابکث ابن عباس. مشیتاب الزھد من حدک یف یھقیرواه الب -١
 ، مسلم، ابوداود و ابن ماجهیبخار -٢
 یو دارم ییاحمد، نسا -٣

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٥٦

 »د.ینک یروین است، پس از آن پیراه راست من ا
 فرمود:  یم رارکن خطبه را تیھمواره ا ج امبریپ

َ  ْ�َ خَ  نَّ اِ ، فَ دُ عْ ا �َ مّ اَ «
ْ
  ْ�َ خَ  وَ  اهللاِ  اُب تٰ كِ  ِث يْ دِ احل

ْ
  رَشَّ  وَ  ج دٍ مَّ ُ�َ  ُي دْ هَ  ِي دْ هَ ال

ُ ْ
 رِ وْ مُ األ

ٰ َض  ةٍ عَ دْ بِ  لُكُّ  ا وَ هٰ اتُ ثٰ دَ ُ�ْ   ١»ةٌ لَ ال
ن راه و یتاب خداست، و بھترک ،ن سخن و خبریه بھترک یاما بعد، پس براست«

د است و ھر بدعت ینوپد یارھاکارھا، کن یاست و بدتر ج قه و روش محمدیروشن، طر
 »و ضاللت است. یگمراھ ییدایو نوپ
 ب بر حذریاذکف و ایھا و خرافات و اراج مسلمانان را از بدعت ج رمکامبر ایپ

ن یو فرام کم تابنایگھربار و تعال یھا سّنته از کداد  یم داشت و به آنان دستور یم
 د:یفرما یم ج امبرینند و به آن چنگ بزنند. پک یرویشان پیات بخش ایح

 رَ تَ  دْ قَ لَ «
ْ
 يلَعَ  مْ تُ �

ْ
َ  ةِ جَّ حَ مَ  ال

ْ
ْ  اءِ ٰض يْ ابل

َ
ٰ هٰ ارِ هٰ نَ ا كَ هٰ لُ يل  ا اِ هٰ نْ �َ  غُ �ْ زِ يَ ا ال

ّ
ِ  هٰ ال   ٢»ٌك ال

چون روزش  ،آن راه ه شِب کق من شما را بر راه راست و روشن قرار دادم یبه تحق«
 »ده است.یگرد کراھه رود، ھالیرده و به بکس آن را رھا کروشن است و ھر 

ن روح یراسته، اتباع از فرامیو صد در صد خالص و پ یمان واقعیا کار و مالیمع
 د:یفرما یم ج است، آن حضرت ج مرتبت یحضرت ختم بخِش 

» ٰ   نُ مِ ؤْ يُ ال
َ
ِ  عاً بْ �َ  اهُ وٰ هَ  نَ وْ �ُ  يَ يّت حَ  مْ �ُ دُ حَ أ ال و یه امک یتا وقت«، ٣»هِ بِ  ُت ئْ ا جِ مٰ ل

د یامل نخواھکام نشود، مؤمن  ت آوردهیع و فرمانبردار آنچه از ھدایخواھشات شما، مط
 »شد.

را  یو ألند، خداوندک یم تیّ تبع ج رمکامبر ایو دستورات پھا  سّنته از کس کآن 
و  یویمات دنیھا و نامال یھا، ناھموار ھا و دغدغه الت و معضالت، چالشکاز مش

ند، در ک یم پشت ج و دستورات آن حضرت سّنته به کدھد و آن یم ، نجاتیاخرو
 د:یفرما یم ج امبریالت و معضالت غرق خواھد شد. پکمش قباتال

  ٍل جُ رَ  ِل ثَ مَ ، كَ هِ بِ  اهللاُ  ِ�َ ثَ عَ ا�َ مٰ  ُل ثَ مَ  وَ  ِ�ْ ثَ ا مَ مٰ نَّ اِ «
َ
ْ ! اِ مِ وْ ا قَ : يٰ اَل قٰ فَ  ماً وْ قَ  يتٰ أ  رَ  �ِّ

َ
َ  ُت يْ أ

ْ
 َش يْ اجل

 مسلم -١
 کم در مستدرکابن ماجه و حا -٢
 ین نوویشرح السنة، اربع -٣

                                                      



 ٥٧  ج امبریپ گفتار پرتو در سّنت اّتباع

ْ اِ  وَ  َ�َّ يْ عَ بِ  ِّ�  
َ
  رُ يْ ذِ ا انلَّ نَ أ

ْ
ُ دْ اَ فَ  هِ مِ وْ قَ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طٰ  هُ اعَ طٰ اَ . فَ اءُ جٰ انلَّ فَ  اءُ جٰ انلَّ ، فَ انُ �ٰ رْ عُ ال

َ
ا وْ قُ لَ َط ا�ْ ا فَ وْ جل

ٰ ا مَ وْ حُ بَ ْص اَ فَ  مْ هُ نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طٰ  ْت بَ ذَ كَ  ا وَ وْ جَ نَ ، �َ مْ هِ لِ هْ مُ  يلَعٰ  َ  مْ هُ حَ بَّ َص ، فَ مْ هُ �َ اك
ْ
 وَ  مْ هُ كَ لَ هْ اَ فَ  ُش يْ اجل

ِ ذٰ ، فَ مْ هُ احَ تٰ اجْ   هِ بِ  ُت ئْ اجِ مٰ  َب ذَّ كَ  وَ  اِ�ْ صٰ عَ  نْ مَ  ُل ثَ مَ  وَ  هِ بِ  ُت ئْ اجِ مٰ  عَ بَ ا�َّ فَ  ِ�ْ اعَ طٰ اَ  نْ مَ  ُل ثَ مَ  َك ل
َ  نَ مِ 

ْ
 ١.»قِّ احل

ه کاست  یده، به سان مردیه خداوند مرا به آن مبعوث گردانکل من و آنچه ثَ مَ «
ام و من به عنوان  دهید یرکمردم! با چشمان خودم لش ید: اید و بگویایب ینزد قوم

 سرش ینده و بر باالکه به عالمت خطر، لباس از تن کم دھنده ھستم یب یا ندهیگو
 یاز و ید! آنگاه گروھیید و درصدد نجات خود برآینکد: عجله یگو یم گرداند و یم

 رشان رایمس یافتند و با آرام یم ل شب از آنجا به راهینند و در اواک یم اطاعت
را دروغ پنداشته و تا صبح در گر سخنش ید یابند. و گروھی یم ند و نجاتیمایپ یم
 شانکبرد و ھال یم ورشیھا  آن مانند و لشگر غارتگر، صبحگاھان بر یم شیان خوکم
د و در یه از من اطاعت نماکاست  یسکل ثَ ن مَ یند. و اک یشه و بن برمیسازد و از ر یم

نچه از د و آینما یه از من نافرمانک یسکد و مانند یت نمایّ ام از من تبع ه آوردهکآنچه 
 »د و دروغ پندارد.یب نمایذکام ت حق آورده

عت مقدس یشر ۀن اصل از اصول چھار گانیبزرگتر ج امبریپ سّنتپس از قرآن، 
 ع است:یو تشر یگذار ن منبع قانونیدوم یعنیباشد؛  یم اسالم

َ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  نَّ اَ  سٍل بَ جَ  ِن بْ  اذِ عٰ مَ  نْ �َ «  اِ  هُ ثَ عَ ا �َ مّ ل
َ

َ يل
ْ

 َض رِ ا عُ ذٰ اِ  يِضْ قْ �َ  َف يْ : كَ اَل قٰ  ٍن مَ  ايل
 َ   َك ل

ْ
َ  نْ اِ : فَ اَل . قٰ اهللاِ  اِب تٰ �ِ بِ  يِضْ قْ : اَ اَل ؟ قٰ اءُ ٰض قَ ال ِ  مْ ل

َ
 لِ وْ سُ رَ  ةِ نَّ سُ بِ : فَ اَل ؟ قٰ اهللاِ  اِب تٰ كِ  يِفْ  دْ جت

َ  نْ اِ : فَ اَل . قٰ ج اهللاِ  ِ  مْ ل
َ

ٰ  وَ  أِيْ رَ  دُ هِ تِ جْ : اَ اَل ؟ قٰ ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  ةِ نَّ سُ  يِفْ  دْ جت ُ   آال ٰ اَ  -ا وْ ل  قرِصُ  اَ ي ال
َ اَ : اَل قٰ  وَ  هِ رِ دْ َص  يلَعٰ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  َب رَضَ : فَ اَل قٰ  - ادِ هٰ تِ جْ  اِال يِف 

ْ
ِ  ِ�ِّ  دُ مْ حل

َّ
ل وْ سُ رَ  َق �َّ وَ  يْ اذل

ِ  ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ   ٢.»اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  يضٰ رْ ا يَ مٰ ل
د: یپرس یاز وفرستاد، » منی«را به  یو ج امبریه پکد: آنگاه یگو سمعاذ بن جبل«
د: اگر آن را یتاب خدا. باز پرسک؟ گفت: به ینک یم مکح یزیان مردم به چه چیدر م
امبرش. دوباره یپ سّنت؟ جواب داد: به ینک یم مکبه چه ح یافتیتاب خدا نکدر 

 و مسلم یبخار -١
 رھمایو غ یعبدالبّر و البغورواه ابن  -٢

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٥٨

؟ ینک یم مک، به چه حیافتین ج رسول خدا سّنتدند: اگر آن را در یپرس جامبریپ
 یوششکچ یار از ھکن یرم و در ایگ یم ارکاجتھادم  ۀقوجواب داد: در حل مسئله از 

ر نمود: حمد یخ ین دعایش چنیق نمود و برایارش را تصدک ج امبریورزم. پ ینم غیدر
رسول خدا را مطابق آنچه رسول خدا از آن  یکه پکرا سزاست  یش خداوندیو ستا

 »و خشنود است، موفق گرداند. یراض
 به بالل فرمود:  یروز ج امبرینند، پک یم سّنت یایه احک یخوشا به حال آنان

ٰ ا بَ يٰ  مْ لَ عْ إِ «  : مٰ اَل ! قٰ ُل ال
َ
 دْ قَ  يِتْ نَّ سُ  نْ مِ  ةً نَّ سُ  يٰ حْ اَ  نْ مَ  نَّ اَ  مْ لَ عْ : إِ اَل ؟ قٰ اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يٰ  مُ لَ عْ ا أ

ُ  نَّ اِ ، فَ يْ دِ عْ �َ  ْت تَ يْ مِ اُ 
َ

َ  نَ مِ  هل
ْ

 ، وَ ئاً يْ شَ  مْ هِ ورِ جُ اُ  نْ مِ  َص قُ نْ �َ  نْ اَ  ْ�ِ �َ  نْ ا مِ هٰ بِ  َل مِ عَ  نْ مَ  َل ثْ مِ  رِ جْ اال
ٰ ِض  ةً عَ دْ بِ  عَ دَ تَ ا�ْ  ِن مَ  ٰ  ةً لَ ال ُ وْ سُ رَ  وَ  ا اهللاُ اهَ ضٰ رْ يَ ال

ُ
ٰ هٰ بِ  َل مِ عَ  نْ مَ  امِ ثٰ اٰ  َل ثْ مِ  هِ يْ لَ عَ  نَ اكٰ  هل  ُص قُ نْ �َ ا ال

ِ ذٰ   ١.»ئاً يْ شَ  اِس انلّ  ارِ زٰ وْ اَ  نْ مِ  َك ل
ه کخدا؟ فرمود: بدان ھر آن ۀفرستاد یبالل! بالل گفت: چه را بدانم ا یبدان ا«

د، اجرش به یاء نماین رفتند را احیه بعد از من از بکنیمرا پس از ا یھا سّنتاز  یتسنّ 
ه از اجر و مزد عمل کآن ید، بیه بر آن عمل نماکخواھد بود  یسکزان اجر و مزد یم
خدا و رسول ه مورد پسند کند کجاد یرا ا یه بدعتکم گردد، و ھر آنک یزینندگان چک

ه از کآن ید، بیه بر آن عمل نماکخواھد بود  یسکزان گناه یخدا نباشد، گناھش به م
 »م گردد.ک یزینندگان چکگناه عمل 

ار یبه آن بس کو تمس سّنت ۀز درباریش نیبعد از خو یھا به نسل ج رسول خدا
گاه یبعد یھا دھد و نسل یم ، خبرسّنتار کان ۀند و از فتنک یم دکیتأ ند تا در ک یم را آ

از  ییرھا یاند و برا ومت نشستهکقدرت و ح ۀیکه بر ارک یسانک، سّنتن یرکمقابل من
نند کم بلَ د عَ اند، قَ  ردهکار را ساز کاعتبار ساختن آن، آھنگ ان یو ب ج امبر خدایپ سّنت

 بر دھان یمکورانه، مشت محیمندانه و غ عزت یاریکو در پبروند ھا  آن و به مصاف
 تنگ بگردانند.ھا  آن ت را بریّ فعال ۀوبند، و عرصکبھا  آن

 د: یفرما یم ج رسول خدا

ٰ اَ «   يلَعٰ  انٌ عٰ بْ شَ  ٌل جُ رَ  ُك شَ وْ  يُ ال
َ
 ذَ هٰ بِ  مْ �ُ يْ لَ : عَ ُل وْ قُ �َ  هِ تِ �َ �ْ رِ أ

ْ
 نْ مِ  هِ يْ �ِ  مْ �ُ دْ جَ ا وَ مٰ فَ  نِ اٰ رْ قُ ا ال

ٰ حَ   مَ رَّ ا حَ مٰ كَ  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  مَ رَّ ا حَ مٰ  نَّ اِ  ؛ وَ هُ وْ مُ رِّ حَ فَ  امٍ رٰ حَ  نْ مِ  هِ يْ �ِ  مْ �ُ دْ جَ ا وَ مٰ  ، وَ هُ وْ لُّ حِ اَ فَ  لٍ ال

 و ابن ماجه یترمذ -١
                                                      



 ٥٩  ج امبریپ گفتار پرتو در سّنت اّتباع

 ١»اهللاُ 
گاه باش« ن ید: ایه زند و بگوکیر بر تختش تیم سکبا ش یه مردکاست  یکد نزدیآ

د، یدیه حرام دکد، حالل، و ھر چه را یافتید، ھر چه را در آن حالل یریم بگکقرآن را مح
 »خدا است. ۀردکرسول، ھمانند حرام  ۀردکه حرام ک ید. و براستیحرام بدان

ند، ک یم تیروا سح خود از ابن مسعودیه امام مسلم در صحکگر ید یثیو در حد
 ن آمده است:یچن

 اِ  ِ�ْ بْ �َ  ةٍ مَّ اُ  يِفْ  اهللاُ  هُ ثَ عَ �َ  يِبٍّ نَ  نْ ا مِ مٰ «
ّ

ُ  نَ  اكٰ ال
َ

 يَ  اٌب حٰ ْص اَ  وَ  نَ وْ �ُّ ارِ وٰ حَ  هِ تِ مَّ اُ  نْ مِ  هل
ْ
 نَ وْ ذُ خُ أ

 ِ  بِ  نَ وْ دُ تَ قْ �َ  وَ  هِ تِ نَّ سُ �
ْ هٰ نَّ اِ  مَّ . �ُ هِ رِ مْ اَ

َ
ُ قُ �َ  ٌف وْ لُ خَ  مْ هِ دِ عْ �َ  نْ مِ  ُف لُ ا خت ٰ مٰ  ونَ ول  ونَ لُ عَ فْ �َ  ، وَ ونَ لُ عَ فْ �َ ا ال

ٰ مٰ   نْ مَ  وَ  نٌ ؤمِ مُ  وْ هُ �َ  هِ انِ سٰ لِ م بِ هُ دَ اهَ جٰ  نْ مَ  وَ  نٌ ؤمِ مُ  وَ هُ �َ  هِ دِ يَ م �ِ دهُ اهَ ن جٰ مَ ، �َ ونَ رُ مَ ؤْ يُ ا ال
ِ ذٰ  اءَ رٰ وَ  َس يْ لَ  وَ  نٌ ؤمِ مُ  وَ هُ �َ  هِ لبِ قَ م بِ هُ دَ اهَ جٰ  ِ  نَ مِ  َك ل

ْ
 ٢.»لٍ دَ رْ خَ  ةُ بَّ حَ  انِ مٰ يْ اال

گذشته نفرستاد  یان امتھایرا در م یامبریچ پید: خداوند ھیفرما یم ج امبریپ«
 کقت او متمسیو طر سّنته به کبودند  یارانیان و یّ او از امتش حوار یه براکنیمگر ا

 آمدند و یم ردند. بعدھا اخالف و فرزندان آنانک یم اقتداءشدند و به فرمان او  یم
ه بدان مأمور کرا  ییزھایدادند چ یم دادند، و انجام ینم ه انجامکرا  ییزھایگفتند چ یم

ه با ک یسکند، مؤمن است، و کش با آنان جھاد یه با دست خوک یسکنشده بودند. 
ند مؤمن که قلبًا با آنان جھاد ک یسکند مؤمن است، و کش با آنان جھاد یزبان خو

 »مان در او وجود نخواھد داشت.یا یسپند ۀدان ۀن صورت به اندازیر ایاست، در غ
ن یه در اکاست  یشمار یث بیاحاد ۀاز مجموع ییھا ر شد، نمونهکه ذک یثیاحاد

ه خوانندگان کم. باشد ینک یم تفاءکن اندازه اینه وارد شده است و ما ھم به ھمیزم
و  یو تعال یشرفت و ترقّ یت و پیموفق یرا برا ج و دستورات آن حضرت سّنتز، یعز

گوش خود در تمام مراحل  ۀزین و آویش، نصب العیخو یو عرفان ی، اخالقیمانیامل اکت
 قرار بدھند. یزندگ
 

 یابن ماجه، ابوداود و دارم -١
 و ابن ماجه یی، نسایمسلم، ابوداود، ترمذ -٢

                                                      



 

 
 ن عمل استیست، دیمراسم نن یاسالم د

صد و پنجاه ھزار نفر بود یکرام ک ۀتعداد صحاب ج رمکپس از رحلت حضرت رسول ا
سرور  یتار مو یکش را در عوض یتمام جان و مال خوحاضر بود، ھا  آن از یکه ھر ک

 ند.کنثار  ج دو عالم
روان یپ ن،یراست اِن حبّ دلسوخته، مُ  ان، عاشقاِن ینثاران، فدائ آنان، جان یبراست

صداقت و اخالص،  ۀداران عرص هی، طالج رسول خدا یقیداران حق ، دوستیواقع
علم  ۀشتازان عرصیغ، پیدعوت و تبل ۀشگامان عرصیاعتقاد و عمل، پ ۀشقراوالن عرصیپ

 انیبودند؛ از م ج رسول خدا یگرانبھا یھا سّنتاتباع از  ۀشاھنگان عرصیو دانش، و پ
رده باشد، کمنعقد  یا جلسه ج رمکامبر ایبعد از رحلت په کدا نشد یھم پ یکیھا  آن

ا در شب و یسوم، ھفتم، چھلم و... گرفته باشد، تمام مردم را شام و ناھار داده باشد، و 
 یند و با غذاھاکرا به شام و ناھار دعوت  یادیت زیجمع ج امبریوفات پ ۀروز حادث

 ییرایپذھا  آن ۀارانه از ھمکاسراف یھا یمطبوع و فضول خرج یھا یدنیمتنوع و آشام
را در مشقت و زحمت  یمتوفّ ن راستا ھم خود و ھم بازماندگان یاورد و در ایبه عمل ب

 ند!کرا خرج ب یھنگفت یھا هین راستا سرمایندازد و در ایب
ن عمل یه دکست، بلین مراسم نیاسالم د«ه کدانستند  یم خوبھا  آن یبراست

 ردند.کان و عاَلم و آدم ثابت یجھان و جھانن را به یز ای، و در عمل ن»است
 د:یفرما یم یعثمان یمحمد تق یمفت

َنَفس سرور دو عالم  یکاز صحابه حاضر بود تا تمام جان خود را در عوض  یکھر «
 ۀان ھمیبودند. از م ج رمکعاشق زار حضرت رسول اار، و کند، آنان جان نثار، فداکنثار 

) در روز دوازدھم ج امبریه بعد از رحلت پکدا نخواھد شد (یھم پ یکیاصحاب 
رده ک ییمایرده باشد، راھپکبرگزار  یرده باشد، مراسمکمنعقد  یا االول جلسه عیرب

ه کنیا یرده باشد. براکا پرچم نصب یو رده باشد، ک یابان را چراغانیوچه و خکباشد، 
ن رسوم و یاسالم، دن ین مبیه دکردند) ک یم کدانستند و در یم یھا به خوب (آن

شوند،  یم لیچند مراسم، تعط یه پس از اجراکگران است ین دیست، دیمراسم ن
مسلمان از بدو تولد تا دم  یکه ک یاست طور یشه با آدمین عمل است، ھمیاسالم، د



 ٦١  است عمل نید ست،ین مراسم نید اسالم

حضرت  سّنتخود را در اتباع از  ید زندگیش است و بایت خویر اصالح و تربکمرگ به ف
 ١»بگذراند. جرمکرسول ا

 ۀصحاب یجزو زندگ ج آن حضرت ۀبیرت طیس«ند: یفرما یم گرید ییدر جاشان یا
به بود، یرت طیاز س یا آنان، جلوه ۀلحظبه بود، ھر یرت طیبود، ھر روزشان س شرامک

، ییماینه راھپ ج رمکروز تولد حضرت رسول ا یبراھا  آن به بود.یرت طیارشان سکھر 
 ۀگرفتند. صحاب یا ردند و نه جلسهکن یرا تزئ ییرا نصب، نه جا ی، نه پرچمینه چراغان

گران یه دکست ین نیا ج رمکه ھدف از والدت حضرت رسول اکدانستند  یم رامک
در وصفشان خوانده شود، جھت بزرگداشت، جشن تولد ھا  دهینند، قصکفشان را بیتعر
 ٢»شان گرفته شود.یبرا

ف آورد تا مردمان را یتشر ایدر دن ج رمکه رسول اکدانستند  یم یبه خوبھا  آن یآر
ھا  آن نجات دھد. یبخت ت و نگونکو ضاللت، سفاھت و جھالت و فال یاز گمراھ

 یرا به عنوان الگو، نمونه، اسوه و قدوه برا ج آن حضرت أله خداوندکدانستند  یم
 رام فرستاده است.ک ۀژه صحابیمردمان به و یجملگ

و  ج رمکامبر ایپ ییف فرمایتشره ھدف از کدانستند  یم یبه خوبھا  آن یبراست
د یشان، جشن و عیا داین نبود تا مردم صرفًا با نام و یشان ایمقصد از بعثت و رسالت ا

ھا  ابانیو خھا  وچهکن یردن منازل و تزئکو روشن  یال خود به چراغانیا با خیرند، یبگ
 نند.کرا ادا  ج و نصب برچم بپردازند، و به گمان خود، حق محبت با رسول خدا

ردن روز تولد ک یالد و چراغانیجشن م یشان با برگزار ینداریه دکپندارند  یم ھا آن
از اوامر و  یرویه اتباع و پکدانستند  یم یرام به خوبک ۀشود، اما صحاب یم ادا ج امبریپ

ن آن یآفر یو دستورات تعالھا  سّنتبخش و  اتیح یھا م و آموزهیو تعال کن تابنایفرام
ست، ین یه در ورائش شعورک یست، آن ھم شعاریفقط در گفتار و شعار ن ج حضرت

 شعار است و شعار!ست، فقط و فقط ین یردکردار و عملکه در ورائش ک یگفتار
را  ج حضرت محمد أله خداوندکدانستند  یم بزرگوار رسول خدا ۀصحاب یبراست

جود  یتوان از وجود ذ یم یان فرستاده است، و زمانیجھان یبه عنوان الگو و نمونه، برا

، ص ۲، ج یدی، ترجمه: محمد عمر عیعثمان یمحمد تق ی، مفتیتیترب - یاصالح یھا خطبه -١
 ۱۳۸۱خ االسالم چاپ اول ی، نشر ش۱۵۱

 ۱۵۵، ص ۲، ج یتیترب - یاصالح یھا خطبه -٢

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٦٢

ردار که با عمل و کنه را نمود یدرست و بھ ۀاستفاد یوھکن موجود باعظمت و باشیچن
گرانبھا و پرارج، و گرانسنگ و  یغوطه زد و از گوھرھا ج آن حضرت ۀبیرت طیسدر 

مات آن یه تعلکدانستند  یم یرام به خوبک ۀصحاب یرد. آرک ینیچ باارزش آن خوشه
شان سراسر مملو و یم روح بخش این و تعالیاست. فرام یسراپا نور و روشن ج حضرت

و  یرستگار ت، فالح ویت و روحانیوه، معنوکت و ش، عزّ ینده از سعادت و خوشبختکآ
 است. یروزیو پ یبھروز

 ند:یفرما یم یعثمان یمحمد تق یمفت

عزت  ج رمکحضرت رسول ا یھا سّنتاز  یرویت صحابه به سبب اتباع و پاحضر«
مردم و  یھا دند. امروز ما به سبب ترس از حرفیگران قبوالنیخود را به د یو سربلند
ردن ک یراض یم. براینک یم کرا ترھا  سّنت، یغرب یشورھاک یھا ردنکمسخره 
ھا  آن یم. از سر تا پا ادایگذر یم صورت خود یرت و حتیاسالم، از اخالق، سدشمنان 

شوند.  ینم یم، اما باز ھم از ما راضینک یم )ی(و بندگ یم. اعالم غالمیآور یرا درم
، در سّنت کتر ۀجیدھند در نت یم لکیت جھان را تشیسوم از جمع یکه کمسلمانان 

چ یه امروز ھست قبًال ھکن قدر یه تعداد مسلمانان اک ینند؛ در حالک یم یت زندگذلّ 
اند؛ با  چ وقت نداشتهیھ ن،یش از ایه امروز دارند پکل ین قدر وسایوقت نبوده است. ا

گر، روزانه بر مسلمانان ید یشورک یل، گاھیاسرائ یل، گاھیثرت تعداد و وساکوجود 
ه شما از کخواھد آمد  یزمان«فرموده بودند:  ج رمکدارند. حضرت رسول ا یم ستم روا

اراده و  یالب، بیروان در س کد بود، اما مانند خس و خاشایاد خواھیار زینظر تعداد بس
نند، ک کرا تر سّنتمسلمانان، ھرگاه د یاد داشته باشیلذا به » د بود.یار خواھیاخت یب

 ١»دشان نخواھد شد...یجز ذلت عا یزیچ
 ند:یفرما یم شان در ادامهیا

د، زمانه یترس به دل خود راه دھ یدن و تمسخر فالنیه شما از خندک یتا وقت«
 جرمکحضرت رسول ا کبر قدم مبارد. اگر شما سر خود را یشه به شما خواھد خندیھم
 ٢»ند.ک یم تا چگونه شما را عزّ یه دنکد ید دید، خواھینکباع ش اتّ یھا سّنتد و از یبنھ

 

 ۱۶۷، ص ۲ھمان، ج  -١
 ۱۶۷، ص ۲ھمان، ج  -٢

                                                      



 ٦٣  است عمل نید ست،ین مراسم نید اسالم

 دنیاشاره، از ما به سر دو یکاز تو به 
جانثاران و عاشقان، و  یرویاز خروار، اتباع و پ ینجا به عنوان نمونه و مشتیدر ا

را به حضور خوانندگان  ج امبر خاتمیداران پ دوستان و فتگان و محبّ یوالھان و ش
شتاز یشگامان پین بزرگان و پیا یھا ات و داستانیاکه حکم، باشد یدار یم میمحترم تقد

 ۀدگان ھمیروشن در برابر د ی، چراغیرویباع و پعلم و عمل، اخالص و تقوا و اتّ  ۀعرص
ز به ینھا  آن جامعه باشد و ۀردکل یژه نسل جوان و قشر تحصیمسلمانان جھان، به و

ش، یخو یند تا در تمام مراحل زندگیوشش نماکو  یو اقتداء از آن بزرگان، سع یتأّس 
گوش  ۀزین و آویرا نصب الع ج مرتبت یبخش حضرت ختم اتیم حیو تعالھا  سّنت

 ش قرار دھند.یخو
م و ی، و تعالین سراپا نورانیما مسلمانان، اوامر و فرام ۀه ھمک ید روزیبه ام

آن  کگھربار و تابنا یھا سّنتو  ،نیآفر یام و دستورات تعالکبخش، و اح روح یھا آموزه
 ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیو اخرو یوی، دنیو اجتماع یفرد یرا در زندگ ج حضرت

را در تمام ھا  آن م ویاوریاجراء درب ۀخود به مرحل یو خانوادگ یو عباد یو اقتصاد
ت و ه ھمان عزّ کم، باشد یش قرار دھیگوش خو ۀزیو آون یالع نصب یمراحل زندگ

از  یرویبه علت پ یوتاھکه صحابه در مدت زمان کرا  یوھکو عظمت و ش یسربلند
د یه بدون تردکم؛ چرا یبدست آورده بودند، ما ھم بدست آور ج آن حضرت یھا سّنت

 ج ول خدام رسیو تعالھا  سّنتاز  یھرگاه انسان مسلمان محو اطاعت و فرمانبردار
 یامل انسانکت یرا به سو یصعود و ترق یھا هگشته و پلّ  یگاه انوار الھ یشود، تجلّ 

قرار خواھد گرفت و  یب بارگاه الھخواھند نمود و مقّر  یط یگریپس از د یکیش، یخو
وه دست کرامت و شرافت و عزت و شکو  یمجد و عظمت و افتخار و بالندگ یھا به قله

 افت.یخواھد 



 

 
 ج رمکامبر ایت پصحابه بر سنّ از عمل  ییها نمونه

 نه حضرت عثمان بک یه، ھنگامیبیدر صلح حد» الرضوانعة یب« یدر ماجرا -۱
ش یره با سرداران قرکجھت مذا ج ر از طرف رسول خدایبه عنوان سف سعفان
د بن یان بن سعبّ اَ «خود  یف برد، و ابتدا در منزل پسر عمویرمه تشرکم ۀکبه م

خود به نزد  یخواست ھمراه پسر عمو یم ید، و وقتیونت گزکس» عاص
 سّنتشلوارش را مطابق  یھا ره حاضر شود، پاچهکمذا یش برایسرداران قر

ن یعثمان! در ا یشان گفت: ایبه ا» دیابان بن سع«باال زده بود.  ج امبریپ
 دانند و آن را به تمسخر یم بین عمل را عیاند و ا مجلس بزرگان قوم نشسته

ت جواب یّ با قاطع سحضرت عثمان ین. ولکن ییرند، پس شلوارت را پایگ یم

را شلوار سرور و یرد زکن نخواھم ین چنیر! ایخ» «ال، هكذا ازرة صاحبنا«داد: 
 ١»ن است.یچن ج م حضرت محمدیآقا

ن. حضرت کت را طواف یعثمان! حرم و ب یشان گفت: ایاو به ا یباز پسر عمو

ه سرور و کنیما قبل از ا«؛ »يصنع صاحبنا ونتبع اثره انا النصنع شيئا حتی«عثمان فرمود: 

رو یه ما پکم، بلیدھ ینم را انجام یرا انجام ندھد، عمل یعمل ج ما حضرت محمد یآقا
 »م.یشان ھستیرو آثار ا و دنباله
ت یّ نکابوعبدالله ( یه برگشت، مسلمانان عرض نمودند: اکحضرت عثمان از م یوقت

؟ حضرت عثمان در یا ردهک کت الله، دلت را خنیحضرت عثمان) حتمًا با طواف ب
ه جانم در ک ید، قسم به ذاتیا ردهکنسبت به من  یچه گمان بد«ن گفت: یپاسخ چن

بود، من  ینه میدر مد ج رمکاماندم و رسول  یم هکسال در م یکدست اوست اگر تا 
از من خواستند ش یقرردم؛ البته قوم ک ینم فعبه را طواک ج ھرگز قبل از رسول خدا

 ٢»ردمکمن قبول ن ینم، ولکعبه را طواف ک ۀه خانک
بن  عروة«، یزنیه، پس از تبادل نظر و مشوره و راکان مکه، مشریبیدر صلح حد -۲

 ۴۹۹، ص ۴، ج یاند ھلوکوسف یاة الصحابة، محمد یح -١
 ۳۸۲، ص ۱، زاد المعاد، ج ۳۱۵، ص ۲رت ابن ھشام، ج یس -٢

                                                      



 ٦٥  ج رمکا  امبریپ سّنت بر صحابه عمل از ییها نمونه

فرستند.  یم ج نزد رسول خدا ره، بهکگفتگو و مذا یرا برا» یمسعود ثقف
گفتگو  ج آمد و با آن حضرت ج ز نزد رسول خداین» یبن مسعود ثقف عروة«

ه اصحاب کد ید» عروة«را گرفته بودند.  ج نمود. اصحاب، اطراف رسول خدا
آب  ج ه ھر وقت آن حضرتکچنان به او ارادت و محبت دارند  ج رسول خدا

رد و بر پوست و یگ یم از صحابه آن را به دست یکیاندازد، فورًا  یم دھان
 ینند، و وقتک یم دھد، فورًا اجرا یم یدستورھرگاه مالد، و  یم صورت خود

رند، یگ یم یشیگر پیدیکاو از  یآب وضو یرد، ھمه برایخواھد وضو بگ یم
م و یآورند و از فرط تعظ یم نیخود را پائ یبت، ھمه صداھاھنگام صح

را » یبن مسعود ثقف عروة«ن صحنه، ینند. اک ینم او نگاه یبزرگداشت، به سو
 ن گزارش داد:یدوستانش برگشت و چن یسخت متأثر ساخت، او فورًا به سو

 يلَعَ  ُت دْ فَ  وَ  دْ قَ لَ  اهللاِ  ! وَ مِ وْ قَ  يْ اَ «
ْ
 اهللاِ  ، وَ ايِش جّ انلَّ  وَ  يٰ رْس كَ  وَ  رَصَ يْ �َ  يلَعٰ  ُت دْ فَ  ، وَ كِ وْ لُ مُ  ال

 رَ  نْ اِ 
َ
 لِ مَ  ُت يْ أ

ً
ٰ  مَ خَّ نَ �َ  نْ اِ  اهللاِ  . وَ داً مَّ ُ�َ  دٍ مَّ ُ�َ  اُب حٰ ْص اَ  مُ ظِّ عَ ا �ُ مٰ  هُ ابُ حٰ ْص اَ  هُ مُ ظِّ عَ �ُ  طٌّ �َ  اك

ُ
 ةً امَ �

 اِ 
ّ

َ دَ . فَ مْ هُ نْ مِ  ٍل جُ رَ  فِّ كَ  يِفْ  ْت عَ �َ  وَ ال َ جِ  وَ  هُ هَ جْ ا وَ هٰ بِ  َك ل
ْ

ا ذٰ و اِ  هُ رَ مْ ا اَ وْ رُ دَ تَ �ْ اِ  مْ هُ رَ مَ ا اَ ذٰ اِ  ، وَ هُ �
 ضَّ وَ تَ 

َ
 رَ َظ انلَّ  نَ وْ دُّ ا َ�ُ مٰ  ، وَ هُ دَ نْ عِ  مْ هُ ا�َ وٰ ْص ا اَ وْ ُض فَ خَ  مَ لَّ �َ ا تَ ذٰ اِ  ، وَ هِ ئِ وْ ُض وَ  يلَعٰ  نَ وْ لُ تِ تَ قْ ا �َ وْ دُ اكٰ  أ

ْ اِ 
َ

ُ  ماً يْ ظِ عْ �َ  هِ يل
َ

 ١»ا.هٰ وْ لُ بِ اقْ فَ  دٍ شْ رُ  ةَ طَّ خُ  مْ �ُ يْ لَ عَ  َض رَ عَ  دْ قَ  نْ اِ  ، وَ هل
و » صریق«، »یسرک«ھمچون  یانیقوم! من به دربار پادشاھان و فرمانروا یا«

روانش او را چنان یه پکام  دهیرا ند یچ پادشاھیام؛ اما قسم به خدا ھ رفته» ینجاش«
م و بزرگداشت و یاو را تعظ ج اران محمدیه اصحاب و کند یم و بزرگداشت نمایتعظ
 شیھا را پ اندازد، ھمه دستیند. به خدا اگر آب دھان بینما یم ل و احترامیتجل

ھرگاه ھا بشود، و آن را به صورت و اندامش بمالد، و  از آن دست یکیب یآورند تا نص یم
 یوضو بسازد، براھرگاه نند و ک یم درنگ فرمانش را اطاعت بی بدھد، یبه آنان فرمان
 ید، ھمگیسخن بگوھرگاه نند، و کش یم او سر و دست یآب وضو یھا گرفتن قطره

نگرند!  ینم رهیبه او خ یآورند و از فرط بزرگداشت و یم نیپائ یشان را نزد ویصداھا
رده است، از او کشنھاد یبه شما پ یا راه و روش و طرح مناسب و عاقالنه یو کنیھم ا
 »د.یریبپذ

 ۱۰، ص ۲، ج یح البخاریتاب الشروط، صحک -١
                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٦٦

 ج امبریپ سّنتخواستند از اتباع  ینم یا چ لحظهیدر ھ شرامک ۀه صحابک یبراست
ن گشته بود، یعج ج رسول خداآنان با محبت و اطاعت  یھا ه قلبکعقب بمانند چرا 

در گاه چیده بودند و ھیرس ج ین محمدیقت آئین و حقیقت دیبه حقھا  آن ن رویاز ا
 غیو تالش، در یش از سعیخو یدر زندگ ج امبریپ یھا م و آموزهیراه تحقق تعال

گوش  ۀزین و آویرسول گرانقدر اسالم را نصب الع یھا سّنته ھمواره کدند، بلیورز ینم
 داشتند.ش یخو

ان حضرت یرانیردند، اکران حمله یدر ا» یسرک«ه مسلمانان به ک یھنگام -۳
به قصر دعوت  یزنیره و راکرا جھت مذا -ران یفاتح ا - س»مانیبن  فةیحذ«
 ردند.ک

شدند.  ییراید، ابتدا با غذا پذیبه آنجا رس یئت ھمراه، وقتیفه با ھیحضرت حذ
 یا ، مشغول تناول غذا بود، لقمهیسرکدر دربار  »مانیبن  فةیحذ«ه حضرت ک یھنگام

ھنگام تناول «ه فرمود: کادش آمد یبه  ج رمکث رسول این حدیاز دستش افتاد، فورًا ا
است و  ید. چون رزق خداوندینکع نیاز دستتان افتاد، آن را ضا یا لقمهھرگاه غذا 

ست، لذا آن را ت نھاده اکدام حصه از رزق، برکه خداوند متعال در کست یمعلوم ن
 »د.یرده و تناول نمائکز ید و تمیبردار

ش را یدست خو ج امبریپ یھا م و آموزهیفه به خاطر اطاعت از تعالیلذا حضرت حذ
ن یه اکنشسته بود، او با اشاره فھماند  یسکاو  یکرد تا آن لقمه را بردارد. نزدکدراز 

باشد، اگر  یم »یسرک«جھان ن دربار ابر قدرت ی، اینک یم یه تو دارکاست  یچه عمل
بت تو در یقعت و ھ، َو ینکه سر سفره افتاده است، برداشته و تناول کن لقمه را یتو ا

ه کھستند  یافرادھا  نیا نندک یم رکآنان ف ،نیم خواھد شد. گذشته از اکدل آنان 
 ییه آن لقمه را برداشته و تناول نماکست یاند، لذا وقت آن ن دهیخوردن ند یبرا یزیچ

 ن.ک کن عمل را ترینجا این ایو بنابرا
 گفت و فرمود: یبیار عجیبس ۀفه در جواب او جملیحضرت حذ

را به خاطر  ج رسول خدا سّنتا من یآ«،  »هلؤالء احلمقي؟ ج أ أترك سنة رسول اهللا«
ردن، کا با مسخره یزم بدارند یه عزکندارد  یمن فرق ینم؟ براک کترھا  ن احمقیا

 ١»لم گردانند.یذل

 ۱۶۳، ص ۲، ج یتیترب - یاصالح یھا خطبه -١
                                                      



 ٦٧  ج رمکا  امبریپ سّنت بر صحابه عمل از ییها نمونه

ا و یامروز مسلمانان عزتشان را در مال و متاع دن شرامک ۀمتأسفانه برخالف صحاب
ان را در یو اروپائ ھا یغرب یرو دانند و دنباله یم سّنتردن قرآن و کشان را در رھا  یترق

د ذلت و یپندارند. و بدون ترد یم شی، از اسباب فخر و مباھات خوین زندگیرسم و آئ
احساس  ج رمکحضرت رسول ا یھا سّنته از کن است یمسلمانان در ھم ییرسوا

ه راه و کرا  یه افرادکدھند، بل ینم به عمل نشان ینند و نه تنھا رغبتک یم ننگ و عار
مطابقت دارد به باد  ج حضرت رسول یھا سّنتعت اسالم و یآنان با شر یرسم زندگ

 یھا سّنتردن بر کمل ه دارند از عک یمانیرند. و بنا بر ضعف ایگ یم استھزاء و تمسخر
ان یان و غربید فرنگینند اما در راه تقلک یم ایاحساس شرم و ح ج رمکحضرت رسول ا

 دان ھستند.یتاز م هیکآنان  یزندگ ۀویو ش
ره کمذا یبرا» بن عامر یربع«و » مانیبن  فةیحذ«ه حضرت ک یھنگام -۴

قصر  شوند، دربان و نگھبان» یسرک«ش وارد قصر یخو ۀخواستند با لباس ساد
 ھنه و سادهکن لباس یشدند و گفتند: به قصر پادشاه با اھا  آن مانع ورود

ن یبن عامر دادند و گفتند: ا یآوردند و به حضرت ربع یا هبّ د؟ سپس ُج یرو یم
بن عامر گفت: اگر  ید. حضرت ربعیده و به مالقات پادشاه برویه را پوشجبّ 
 یو الزام یپادشاه داده ضروره خود ک یا دن جبهیورود به قصر، پوش یبرا

م، و ما فقط با لباس خود یشوئ یم با او دست ۀرکم و از مذایگرد یباشد، ما برم
 یاقیرد ما ھم اشتیپذ ینم ن لباسیم! و اگر پادشاه ما را با ایرو یم به نزد او

 م.یمالقات با او ندار یبرا
ه حاضر کاند  آمده یبیب و غریعج یھا ه آدمکغام فرستاد یقصر پدربان به داخل 

بن  یربع«ن اثناء حضرت یمخصوص مالقات با پادشاه را بپوشند! در ا ۀستند جبّ ین
ار یدندانه و ش ،یستگکه به سبب شکرش یاز شمش یردن قسمتکبه صاف » عامر

 ینم. حضرت ربعیرت را بده ببیبرداشته بود، مشغول شد. نگھبان قصر بدو گفت: شمش
ز یرآمیتحق یر انداخته و با لحنیبه شمش ینگھبان نگاھرش را به نگھبان داد. یشمش

بن عامر گفت: تو  ی؟ حضرت ربعینکران را فتح یا یخواھ یم رین شمشید: با ایپرس
آورد را ھنوز  یت درمکر را با قدرت به حریه شمشک یی، بازویا دهیر را دیفقط شمش

 !یا دهیند
ن سپرشان را یتر مکبن عامر، مح ینگھبان گفت: بازو را ھم نشان بده. حضرت ربع

تواند  ینم یریچ شمشیه ھکشد  یم اش گفته ه دربارهکن ین سپر آھنیتر مکد. محیطلب
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ن را به دست ین سپر آھنیا یسکگفت:  یحضرت ربع .ن ببرد، آورده شدیآن را از ب
ش یدار خو دندانه رِ یبا ھمان شمش یستد. پس حضرت ربعیمن با یگرفته و در جلو

رد. ھمه مات و کم یم آن را تقسیه به دو نکن فرود آورد یم فوالدکبر سپر مح یا ضربه
 ھستند! یگر چه مخلوقاتیدھا  نیا هکمبھوت ماندند 

ه ک یاند و لباس آمده یبیب و غریه مخلوقات عجکغام فرستاد یبه ھر حال دربان پ
ن یتر مکمح استه است امکرشان شیپوشند و ظاھرًا شمش ینم د رایشما داده بود

داده شد. طبق قانون قصر، ھا  آن ورود به ۀرد. سرانجام اجازکمان را دو نصف یرھاپس
بن  یستادند. حضرت ربعیا یم او یگران جلوینشست و د یم خودش بر تخت» یسرک«

م و ینک یم یرویپ ج خدا حضرت محمد ۀمات و دستورات فرستادیعامر گفت: ما از تعل
ن یاند، ما به ا ستند بازداشتهیاو با یگران جلویند و دیبنش یکیه کنیشان ما را از ایا

ا یم، و ینید تا بر آن نشیاوریب یما ھم تخت یا برایم، یستیره نکصورت حاضر به مذا
ره کن شرط حاضر به مذایستد. به ایبرخاسته و مقابل ما با یرسکاز تخت و » یسرک«

 ١»م.یھست
م و عشق و محبت به کمستحن یقیمان استوار و ین ایصحابه با چن یبراست

ش را لرزه بر اندام یبران زمان خوکتوانستند مست ج مرتبت یحضرت ختم یھا سّنت
ت آنان یعامل موفقن یند. و در واقع بزرگتریانشان را متزلزل نمایرکنند و سپاه و لشک

م و ین محبت و اعتقاد راسخ به تعالیارزار ھمک ۀان دھندکو ت کھولنا یھا در صحنه
 یھا سّنته کدانسته بودند  یبه خوبھا  آن بود. و ج رمکرسول ا کتابنا یھا آموزه

به علت خوف  ،خبر یب نادان و از خدا ید به خاطر مشتیانب ج رسول خدا یگرانبھا
 گردد. کاستھزاء و تمسخر تر

را » حجر االسود«ه ک یشان ھنگامیه اکت شده یروا ساز عمر بن خطاب -۵
 فرمود: یم د،یبوس یم

  ّ� إِ «
َ
ٰ  رٌ جَ حَ  َك نَّ اِ  مُ علَ أل ٰ  وَ  رُضُّ تَ ال َ  وَ  عُ فَ نْ �َ ال ٰ وْ ل ْ  اَ ال  رَ  �ِّ

َ
ا مٰ  َك لُ بِّ قَ �ُ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت يْ أ

 بَّ �َ 
ْ
 یانیو سود و ز یستیش نیب یه تو سنگکدانم  یم من»! حجر االسود« یا«،  ٢»َك تُ ل
دم. و یبوس ینم چگاه تو رایبوسد، ھ یم تو را ج امبریه پکدم ید ینم ، و اگریندار

 ۱۶۵، ص ۲ھمان، ج  -١
 و ابن ماجه ی، ترمذیی، مسلم، احمد، ابوداود، نسایبخار -٢
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است، نه به خاطر  ج رمکامبر ایپ یعمل یو اتباع از الگو یرویدنم، فقط محِض پیبوس
 !»یرا به دنبال دار یانیسود و ز خود یه تو به خودکنیا

 کپا رِت ی، در اقتداء به سیو اخرو یویو سعادت دن یروزیه رمز پک یو براست
 یکران نه تنھا در کو روشنفه خردمندان کسته است یاباشد و ش یم ج رمکامبر ایپ
 یرا الگو و راھنما ج رمکرسول ا ،قدم به قدم یه در تمام شئون زندگکدان بلیم

ن اعمال، یت اکض بریروا ندارند، تا به ف یوتاھکچ ین باره ھیش قرار داده و در ایخو
ند و به ینما یو منازل محبت خدا و رسول را به سرعت ط یرب خداوندقُ  تِب امر

 ش برسند.یخو یقیمحبوب حق

  ُت نْ : كُ اَل ر قٰ مَ عن �ُ « -٦
َ
َ  نَ مِ  يِلْ  ارٌ ا و جٰ نَ أ

ْ
ُ  ُب اوَ نٰ تَ ا نَ نّ كُ  ... وَ ارِ صٰ نْ اال  لِ وْ سُ رَ  يلَعٰ  َل وْ ال�ُّ

  وَ  ماً وْ يَ  ُل ْ�ِ �َ  ج اهللاِ 
َ
 زَ ا نَ ذٰ اِ . فَ ماً وْ يَ  ُل زِ نْ أ

ْ
ِ ذٰ  رَبِ خِبَ  هُ تُ ئْ جِ  ُت ل َ  َك ل

ْ
  نَ مِ  مَ وْ ايل

ْ
 هِ ْ�ِ �َ  وَ  يْحِ وَ ال

ِ ذٰ  َل ثْ مِ  َل عَ �َ  َل زَ ا نَ ذٰ اِ  وَ   ١»َك ل
ن خاطر یفاصله داشت) به ھم یلیخ یام از مسجد نبو خانه ید: (مدتیگو سعمر«

 ۀیم. با ھمسایایب یتوانستم به مسجد نبو ینم ھر روز یت در مجلس نبوکشر یبرا
ه به نوبت در کن شد یان گذاشتم، قرار بر ایه را در مین قضیه از انصار بود اکخود 

 ۀیرفتم و در بازگشت ھمسا یم یروز من به مسجد نبو یکم؛ ینکت کشر ینبو مجلس
ام  هیگر ھمسایردم، روز دک یم ده بودم باخبریشن ج رمکخود را از ھر آنچه از رسول ا

 »رد.ک یم ار راکن یا
گذاشتند سخنان  ینم دادند و یم جانھا  سّنتن گونه به یا شرامک ۀ! صحابیآر

 یز فردیما ن ینونکاز دستشان برود. و اگر در عصر  یبه آسان ج رمکحضرت رسول ا
ه به اعمال کقبل از آن یش قرار دھد و در ھر امرین خویرا نصب الع سّنتاتباع و حفظ 

ش قرار یاعمال خو ۀبنگرد و آن را سرلوح ج رمکگر متوجه گردد، به عمل رسول اید
خواھد داشت  یآل دهینمونه و ا یزندگ ،شیخو یمراحل زندگ ۀدر ھم کدھد، بدون ش

 به شمار آورد. یاسالم ۀن فرد جامعیتر ابیامکن و یمندتر توان او را سعادت یم و

ُ  مَ وْ يَ  اءَ ه جٰ انّ  سعن ابن مسعود« -٧
ْ
: ُل وْ قُ �َ  هُ عَ مَ سِ فَ  ُب ُط َ�ْ  ج يِبَّ انلَّ  وَ  ةَ عَ مْ اجل

  اِب بٰ بِ  َس لَ جَ فَ » اوْ سُ لِ جْ اِ «
ْ
ُ  اَل قٰ فَ  ج يِبُّ انلَّ  هُ اٰ رَ ، فَ دِ جِ سْ مَ ال

َ
اهللا بن  بدَ ال يا عَ عٰ : تَ هل

 تاب العلمک، یبخار -١
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 ١»سعود...مَ 
ن یبه چنردند و ک یراد میا ج یخطبه در مسجد نبو ج رمکحضرت رسول ا یروز«
عبدالله «در آن وقت ». دینیبنش«ستاده بودند، فرمودند: یه در اطراف مسجد اک یمردان

ھنوز به مسجد آمد.  یم داشت یرون بود، و به طرف مسجد نبویب س»بن مسعود
 ید. ویبه گوشش رس ج رمکحضرت رسول ا» دینیبنش«ه فرمان کده بود ینرس

 درنگ ھمانجا (سر راه نشست). یب
به حضرت عبدالله بن مسعود  ج رمکدر مالقاِت پس از خطبه، حضرت رسول ا

 ید و منظورم تو نبودینیستاده بودند، گفتم بنشیه در اطراف اک یسانکفرمود: من به 
رد: بعد از ک. حضرت عبدالله بن مسعود در پاسخ عرض یآمد یم رونیاز ب یه داشتک

قدم  یکه کعبدالله را مجال نداشت  ،ج رسول خدا یاز سو» نیبنش«دن فرماِن یشن
 »به جلو بردارد.

ه فقط در ک ج ن گھربار رسول خدایاز اوامر و فرام یرویند اتباع و پیگو یم نیبه ا
اسالم،  یامبر گرامیپ یھا ردار بر فرمودهکه با عمل و کبل شد، ینم گفتار و شعار خالصه

 ان ثابت نمودند.یش را به جھان و جھانیصحابه بودن خو
ه کبود  یرویآنان قابل احترام و اتباع و پ یچنان برا ج رمکفرمان و دستور رسول ا

ن یمانجام فرا یداشتند و برا ینم آن را روا یآور یدرنگ را در امتثال و بجا یا لحظه
الت کشان از جان و دل آماده بودند، گر چه مشیا یگرانبھا یھا سّنتو  ج رسول خدا

م و یع تعالیباز ھم مط یقرار داشته بود، ولھا  آن یدر فرارو یفراوان یھا یو سخت
 شان بودند.یا یھا آموزه
ربوده گران یسبقت را از د یز و اجتناب از بدعت، گویدر پرھ شرامک ۀصحاب -۸

ف یتشر ینماز به مسجد یادا یبرا یبار بعبدالله بن عمر بودند. حضرت
ردن مردم بار کجمع  یه مؤذن مسجد براکبرد، ھنوز جماعت بر پا نشده بود 

حي «بار یکد ینماز شده است]، شا ۀ[وقت اقام »الصلوة جامعة«گر بانگ داد: ید

سرعت اند، به  امدهیننون به مسجد که تاک یز گفت تا مردمانین »الصلوة علی
 شتن را به مسجد برسانند.یخو

 ابوداود -١
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لمات از مؤذن، به ھمراھانش کن یدن ایبه محض شن بحضرت عبدالله بن عمر

ه طبق کچرا  ١د،ین بدعتگر ببریش ایمرا از پ »أخرج بنا من عند هذا املبتدع«فرمود: 
اذان، دوباره اعالن شود، و پس از  یم مرتبه اذان یکقه و روش خدا و رسولش یطر

ن یردن بدعت است، لذا مرا از اکبار دوم اعالن  یست، و براین ج امبریروش پردن، ک
 »د.یمسجد ببر
اش نسبت  حبت و عشق فوق العادهقت حضرت عبدالله بن عمر به خاطر میدر حق

 ی(حت ج رمکامبر ایردار پکارھا و اعمال و کمو به مو از تمام  یرویو پ ج به رسول خدا
را از باب تقرب به خدا ھا  آن امبریبه خدا نبوده است) و پ ه به خاطر تقربکرا  ییارھاک

معروف  »ج رمکامبر ایرو پیپ ارِ ی«ن جھت به یرد، به ھمک یم یروینداده بود را پانجام 
 رد.ک یم یرویپ ج ق از اقوال و افعال آن حضرتید، چون به طور دقیگرد

را  ب»عمر عبدالله بن«ه کت نموده یروا س»د بن اسلمیز«به عنوان مثال: 
دم. او ھم جواب ین مورد از او پرسیخواند. در ا یم رده و نمازکه ازارش را باز کدم ید

و اقتداء از  یز به تأّس یند، من نک یم ار راکن یه اکدم یرا د ج من رسول خدا«داد: 
د: با ابن عمر مشغول مسافرت بودم، یگو یز مین» مجاھد« ٢»نم.ک یم نین چنیشان ایا

؟ او پاسخ یردکار را کن یه چرا اکدند یگذشت و از جاده خارج شد. از او پرس ییاز جا

ار را کن یه اکدم یرا د ج من رسول خدا«؟ »فعل هذا، ففعلُت  ج رايُت رسوَل اهللا«داد: 
 ٣»ردم.کشان یاز ا یرویار را به پکن یند، پس من ھم اک یم

به راه افتاد  یم؛ وقتیبود ن عرفاتید: با ابن عمر در سرزمیگو یم زین» نیریابن س«
ستاد؛ من یمن ھم با او رفتم، به نزد امام رفت و نماز ظھر و عصر را با او خواند، سپس ا

قبل از  ۀم تا به تنگیامام به راه افتاد ما ھم به راه افتاد یم. وقتیستادیز ایو دوستانم ن
م، یش را خواباندید. ابن عمر شترش را در آنجا خواباند، ما ھم شتران خویرس» نیمأز«

ه مھار شترش را در دست کغالمش ( یخواھد نماز بخواند، ول یم هکم یردکما گمان 
 ج رمکامبر ایپ یه وقتکاد آورده یه او به کخواھد نماز بخواند، بل ینم داشت) گفت: او

نجا یه در اکحاجت نموده است، او ھم دوست دارد  یده است، قضایان رسکن میبه ا

 یترمذ -١
 یھقیمه و بیابن خز -٢
 مسند احمد و بّزاز -٣
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 ١ند.کحاجت  یقضا
ه قرار کنه و میر مدیه در مسک یبه درختھرگاه ند: عبدالله بن عمر، یگو یم زین

ن یھم ج ه رسول خداکداد  یم رفت و خبر یم فرو یمروزید، به خواب نیرس یم داشت
 ٢رد.ک یم ار راک

 ج ه آن حضرتکده بود یه دک یه عبدالله بن عمر از زمانکند: یگو یم باز از او
 ھا استفاده فشکزند، از ھمان نوع  یم را رنگ زردھا  آن و پوشد، یم یچرم یھا فشک
 ٣آورد. یرد و به رنگ زرد درمک یم

گر صحابه یو د بعبدالله بن عمر مال حّب کانگر یات، بیاکن حیتمام ا یآر
ه ھر فعل کشان بود، چرا یا یو نوران کمات سرا پا تابنایو تعل ج امبرینسبت به پ
تخلف  شرامک ۀتوان گفت: نزد صحاب یم و ج امبریبود از رفتار پ یاسکصحابه، انع

ن یمحال بود؛ و ھم ین مسائل، امریتر یدر جزئ یحت ج امبریدن از راه و روش پیورز
بزرگ و حوادث  یدادھایت آنان در قبال روین عامل موفقیه بزرگترکف بود یظر ۀتکن

 رفت. یم روزگار به شمار
 ج امبریردار و گفتار پک، فورًا متوجه رفتار و ین اتفاقیترکوچکھا در صورت بروز  آن

ن یگرفتند و در ا یم ینه سرمشق و خط و مشین زمیشان در ایرد اکشدند و از عمل یم
ق صفات یت دقیرا با رعا ج امبریفعل پ ِن یه عکردند ک یم راستا چنان محتاطانه عمل

ردن بر که از عمل ک یسانک یاست برا ین درس بزرگینمودند، و ا یم آن اجراء
د ینند اما در راه تقلک یم اءیاحساس شرم و ح ج رمکحضرت رسول ا یھا سّنت
در لباس، مو، اصالح  یدان ھستند، حتیتاز م هیکآنان،  یزندگ ۀویان و شیان و غربیفرنگ

 ۀبر آن دارند تا آنان را الگو و نمون یردارھا، ھمواره سعکسر و صورت و رفتارھا و 
 دھند.ش قرار یخو

 اِ «ه قال: انّ  بعن ابن عمر« -٩
َّ

 ٍب هَ ماً من ذَ اتَ خٰ  ج يِبُّ ذ انلَّ خت
ّ

 اتيمَ خوٰ  انلاُس  ذَ ؛ فاخت
  اِ ّ� : اِ ج انليبُّ  من ذهب. فقاَل 

ّ
  لَ و قال: اّ�  هُ ، فنبذَ من ذهٍب  ماً خاتَ  ذُت خت

َ
ه سَ لبِ ن أ

 مسند احمد -١
 یب، عالمه منذریب و الترھیالترغ -٢
 ب در اتباع سنتیب، فصل ترغیب و الترھیالترغ -٣
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َ
 ١»مهُ يمَ �ِ واٰ خَ  انلاُس  . فنبذَ بداً أ

ش یدر انگشت خو ییطال یانگشتر ج رمکمرتبه رسول ا یکد: یگو بابن عمر«
ه یتھ ییطال یش انگشتریخو یدام براکشان، ھر یاز ا یرویز به پینھاد، و صحابه ن

د و یشک کش را از دست مباریانگشتر خو ،منبر یبر باال ج امبریبعد، پ یردند. مدتک
 رد. تمامکگر ھرگز آن را در انگشت نخواھم یدور انداخت و فرمود: به خدا سوگند! د

شان را یانگشترھا یا چ وقفهیدرنگ و بدون ھ یب ج از رسول خدا یرویصحابه به پ
 »دند و دور انداختند.یشکرون یب

در  ج رمکو محبت رسول ا یواضح و روشن بر دوست یل و برھانیت دلین روایا
 ج رمکاز محو شدن آنان در اطاعت رسول ا کین عمل حایبود و ا شقلوب صحابه

ل گفتار رسول خدا باشند، و به خاطر محبت یل و تحلیتأو یه در پکنیباشد، بدون ا یم
 اوشان درنگ ریدر راه اتباع و اطاعت ا یا داشتند، لحظه ج رمکه با رسول اک یدیشد
 گذاشتند. یم هیش از جان و دل مایامتثال فرمان محبوب خو یداشتند و برا ینم

ف. ذْ عن اخلَ  ج قال: ن� رسول اهللا بعن ايب سعيد، عبدا� بن مغفل« -١٠
 و الينكَ  يدَ ه اليقتل الصَّ قال: انّ و

ُ
 فقَ ه يَ و انّ  العدوّ  أ

ُ
و  - ٢».و ي�رس السنّ  الع�َ  أ

ن� عن  ج اهللا رسوَل  و قال: انّ  نهاهُ فَ  َف ذَ ال بن مغفل خَ  قر�باً  انّ « -يف رواية : 
ن�  ج رسول اهللا ثك انّ دِّ حَ ؛ ثم اعد فقال: اُ صيداً  صيدُ ها التَ و قال: انّ  ِف ذْ اخلَ 

 ٣»أبداً  َك مُ لِّ �َ ختذف؟ ال اُ  َت دْ عُ  مَّ عنه، �ُ 
از زدن  ج ه گفت: رسول خداکاست  یمرو بد عبدالله بن مغفلیاز ابوسع«
بر  یرد و نه ضررکار کتوان ش یم زه زدن نهیردند و فرمودند: با سنگرکزه منع یسنگر

 را یا دندانیگرداند و  یم ورکبخورد، آن را  یسکدشمن وارد آورد، و اگر اتفاقًا به چشم 
 »ند.کش یم

) ۀشاوندان (برادرزادیان و خویکاز نزد یکی«ن آمده است: یگر چنید یتیو در روا
نمود. عبدالله او  یم رد و آن را پرتابک یم یھا باز زهیعبدالله بن مغفل داشت با سنگر

 یبخار -١
 هیمتفق عل -٢
 ابن ماجه -٣

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٧٤

از زدن  ج ن) رسول خداکار را نکن یرد و به او گفت: (برادرزاده اکار منع کن یرا از ا
 ۀد نمود. (برادرزادیرا ص یارکتوان ش ینم ردند و فرمودند: با آنکزه منع یسنگر

ش یش را از خویبرنداشت و چون عمو یگوش یدست از باز ،یم عمرکعبدالله به سبب 
نمود. چون عبدالله متوجه شد، با ھا  زهیردن با سنگرک ید) باز شروع به بازیغافل د

 ار راکنم و تو باز ھمان ک یم را بازگو ج رسول خدا ۀت فرمودیت گفت: من برایصبانع
 »؟ قسم به خدا ! ھرگز با تو سخن نخواھم گفت.ینک یم

 یعنین بودند، یراشد یخلفا ج پس از رسول خدا یمان اسالمکن حایتر یعال -۱۱
 ۀفیه روش و راه آنان الگو و سرمشق مسلمانان جھان است. خلک یسانکھمان 

د: یفرما یم اش بعد از خالفت ن خطبهیدر نخست سقیر صدکاول، حضرت ابوب

موين أيتُ فأعينوين، وان رَ  حقٍّ  موين علیأيتُ بخري كم، فان رَ  ستُ عليكم ولَ  يتُ لَّ  وَ اينّ «

ه فال طاعة صيتُ عَ  نْ ه) فيكم واِ (ورسولَ  اهللاَ  طعتُ طيعوين ما اَ دوين... أَ سدِّ فَ  باطلٍ  علی

چ یه ھک یام، در حال ده شدهیشما برگز ییشوایمردم! من به پ یا«، »يل عليكم
د یدید، و اگر دینکام  یارید، یدیبر شما ندارم، اگر مرا به راه حق د یگونه برتر

ه در چھارچوب ک ید. تا زمانیروم مرا به راه راست گردان یم راھهیه به بک
 یاو را نافرمان د و اگرینکام  یخدا [و رسولش] ھستم فرمانبردار یفرمانبردار

 »د.ینکندارد از من اطاعت  یچ لزومینمودم ھ
نداده و  کانجام داده است تر ج ه رسول خداکرا  یارکھرگز «د: یفرما یم زیو ن

دھم  کاز دستوراتش را تر یزیترسم اگر چ یم ام، ردهکنخواھم داد و حتمًا به آن عمل 
 ١»گمراه شوم

مبارزه با مغالطه طلبان و  یمردمان را برا سحضرت عمر فاروق -۱۲
و  سّنتم گرفتن که به محیان، سفارش و توصیسرا ھودهیان و بیجو سفسطه

 د:یفرما یم نیند و چنک یم ج آن حضرت یمات سراپا نورانیتعل

ُ ادِ ُ�  يأيت ناٌس سَ « ِ ل  لمُ عَ  اَ َن السُّ  صحاَب  فان اَ َن م بالسُّ وهُ ذُ خُ ران فَ القُ  هاِت بَ شُ ون�م �
 یبنا ینزد شما خواھند آمد و با شبھات قرآن یب گروھیعنقر«،  ٢.»اب اهللاِ ب�تٰ 

 ۲۳۹، ص ۶ة، ج یة و النھایالبدا -١
 یدارم -٢

                                                      



 ٧٥  ج رمکا  امبریپ سّنت بر صحابه عمل از ییها نمونه

را ید، زیجوابشان را بدھ ج رسول خدا یھا سّنتگذراند؛ در مقابل شما با  یم مجادله
گاھ یگریس دکھا، بھتر از ھر  سّنتدانشمنداِن  گر در ید ییدر جا .»دارند یبه قرآن آ

رامون یپ یاز ھر گونه اظھار نظر شخص ی، و دورج آن حضرت سّنِت به  کباب تمس
 د:یفرما یم نیچن ینیام دکمسائل و اح

نَِّة، اَ فانّهم اَعدٰ  الرأِي  ا�م و اصحاُب يّ و اِ «  نْ اَ  ج اهللا رسولِ  اديُث حٰ م اَ هُ تْ يَ �ْ اُء السُّ
 ١»وا.ضلُّ وا و اَ �فظوها فقالوا بالرأي، فضلّ 

دھند) دشمنان  ینم تیاھم ج رسول خدا یھا سّنته به ک یسانک( یاصحاب رأ«
ل افتاد (و شرم کشان مشیث براید. حفظ احادینیگز یدورھا  آن ھستند، پس از سّنت

ف و عقل قاصر یر ضعکم) لذا با فیدان ینم ند:یه در جواب سؤال بگوکنیداشتند از ا
ز به یگران را نیجه خود گمراه شدند و دیپرداختند و در نتھا  سّنتش به معارضه با یخو

بر ھوا و ھوس است،  یاش مبتن هیه اساس و پاک یبه رأ کو تمس سّنتاز  یدورخاطر 
 »گمراه نمودند.

رسول  ین و دستاوردھایمات و فرامیتعل یھا نهیبه گنجم یخواھ یم اگر ما -۱۳
را  یبیبھره و نص ج آن حضرتران ک یانوس بیم و از اقینکدا بیدست پ ج خدا

ف و کاران جان بر ینه ین زمیتا در ام، بر ما الزم است یش نمائیشامل حال خو
م، یش قرار دھیرا الگو و سرمشق خو ج آن حضرت ۀفتیجان نثار و عاشق و ش

و ن یتر یدیلکن و یاز مھمتر یکیه کرام، ک ۀاز صحاب یرویتا در پرتو پ
 یو دستاوردھا یمات اسالمیتعل ۀنیبه گنج یابیدست یھا ن راهیتر یمحور

 م.ینه را ببریدرست و بھ ۀد، استفادیآ یم به شمار ج رمکرسول ا
 ج ن اصحاب رسول خدایتر از برجسته یکی سحضرت عبدالله بن مسعود

 د:یفرما یم

 وئٰل التؤمن عليه الفتنة، اُ  اليَحَّ  ، فانَّ بمن قدماِت  نَتَّ سْ فليَ  اً نّ تَ سْ اكن مُ  نْ مَ «
َ
 صحاُب ك أ

 م اهللاُ ختارهُ ؛ اِ فاً ها ت�لّ و اقلّ  قها علماً عمَ و اَ  ها قلو�اً برّ ة اَ مَّ هذه االُ  اكنوا افضَل  ج �مدٍ 
 ِ ا مَ كوا بِ م عن اثرهم و تمسّ وهُ بعُ اتّ  م وَ هُ لَ َض وا هلم فَ فُ رِ اعْ قامة دينه، فَ يه و الِ نبيّ  صحبةِ ل

 یھقیب -١
                                                      



 های تجّمالتی مرده    ٧٦

 ١»قيمتَ سْ المُ  ِي دْ  الهَ هم اكنوا يلَع م فانّ هِ َ�ِ ن اخالقهم و سِ م مِ تُ عْ َط تَ اسْ 
 یه مرده است تأّس کد به آنیباشد، با یسکننده به کخواھد، اقتدا  یم ه از شماکھر «

ست. و آن گروه، اصحاب یمن نیاھا  د، چون در ھر صورت زنده از وقوع در فتنهیجو
ف لّ کن تیمترکن علم، ین قلب، ژرفتریترکان افراد امت، پایباشند، آنان از م یم ج محمد

 یخداوند متعال براه کھستند  یت را دارند. آنان گروھیّ ن حال و موقعیو بھتر
ش، انتخاب فرموده ین خوین مبیش و قائم نگھداشتن دیرسول خو یمصاحبت و ھمدم

د و به آنچه یشان بگذاریھا د و قدم بر نقش قدمیقدرشناس باشھا  آن است، لذا نسبت به
ه اصحاب بزرگوار ک ید. براستید نمائید، از اخالق و عاداتشان تقلیه در توان دارک

 »م قرار دارند.یت و خط مستقیر شاھراه ھداب ج حضرت محمد

. اٌب بٰ ذُ  اٌب بٰ . فقال: ذُ ٌل �ْ وِ َط  رٌ عْ شَ  يِلْ  وَ  ج � انليبُّ آعن وائل بن حجر، قال: رَ « -۱۴
 ٢»لم اعنك و هذا احسن ّ�ْ فقال: اِ  ج را� انليبُّ ه، فَ ذتُ خْ اَ فَ  لقُت َط ا�ْ فَ 

 یحاضر شدم، موھا ج بار خدمت آن حضرت یکد: یفرما یم سوائل بن حجر«

من » باٌب ذُ  باٌب ذُ «فرمودند:  ج جلو آمدم، آن حضرت یار بزرگ شده بود، وقتیسرم بس
ن از آنجا بلند شدم و رفتم ین گفتند. بنابرایچنمن  یموھا ۀه دربارکردم کگمان 

ه کفرمودند: به تو نگفته بودم ( ج امبریدم، چون روز بعد حاضر شدم پیم را تراشیموھا
 .»یوتاه نمودکت را یه موھاک یردک) اما خوب یبتراش ت رایموھا

اگر چه از گفتار و  ج آن حضرت ۀاشار به محِض  سحضرت وائل بن حجر یآر
در انجام  ج آن حضرت ۀده باشند، باز ھم با اشاریاشتباه فھم ج آن حضرت ۀخواست

چنان  ج رمکشدند، و امر و دستور رسول ا ینم را قائل یریشتن تأخیار از خوکآن 
 یبه جادرنگ را در امتثال و  یا ه لحظهکباع بود د و اتّ یآنان محترم و قابل تقل یبرا
 داشتند. ینم آن روا یآور

ة نيّ من ثَ  ج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: اقبلنا مع رسول اهللا« -١٥
ره، ما كَ  صفر فقال: ما هذه؟ فعرفُت جة بالعُ �طة مرضّ رَ  يلَعَّ  وَ  ايلَّ  اتلفَت اخر، فَ ذٰ اَ 

ه من الغد فقال: يا ها فيه، ثم اتيتُ رهم. فقذفتُ هم �سجرون تنوّ و ه�اَ  فاتيُت 

 حیاة المصابکمش -١
 ابن ماجه -٢
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عبدا�! ما فعلت الر�طة؟ فاخربته. فقال: اال كسوتها بعض اهلك فانه البأس 
 ١»بذلك للنساء

در  ج د: با رسول خدایگو یم ب]یعمرو بن شع عبدالله بن عمرو بن العاص [جّد «
ه خودم را با ک یشان حاضر شدم در حالکوقت در محضر مبار یکم، یبود یسفر

مرا  ج شده بود، پوشانده بودم. آن حضرت ینارنج یمکه به رنگ زعفران ک یچادر
 ج آن حضرت یتین سؤال آثار نارضای؟ از ایا دهیه پوشکست ین چیو فرمودند: اده ید

رفتم، چادرم را در آتش ه به خانم کنیان سفر به محض ایبر من معلوم شد. پس از پا
ردند و کھمان چادر سؤال از  ج ه افروخته بودند انداختم. روز بعد آن حضرتک یدان

نند، کتا از آن استفاده  یردم. فرمودند: چرا به زنان ندادکف یشان تعریان را برایمن جر
 »وجود نداشت. یرادیدن زنان با آن چادر، ایه در پوشانکچرا 

ه بر دلش زخم ک یسکبه سوزاندن چادر و جود نداشت، اما  یاجینجا احتیدر ا یآر
ر کست فیحاضر ن ینشسته باشد، حت ج محبوبش حضرت محمد یتیو نارضا یناگوار

 چادر را برطرف ساخت. توان شّر  یم گرید یا ه به گونهکند ک

 جاهللاِ  أي رسوُل رَ ، فَ رٍ فَ يف سَ  ج اهللاِ  رسوُل  عَ ا مَ نٰ جَ رَ عن رافع بن خديج قال: خَ « -١٦
أال  ج اهللا ، فقال رسوُل رٍ مُحُ  ٍن هْ عِ  وُط ُط ة فيها خُ يَ ا أ�سِ لنٰ بِ يلع إِ  ا وَ نٰ لِ احِ وٰ  رَ يلَع 

 ا رِسٰ منٰ قُ م؟ �َ �ُ تْ لَ رة قد عَ مْ أري هذه احلُ 
ً
ر بعض فِّ �َ  حىّت  ج لقول رسول اهللا ااع

 ٢»ابلنا فاخذنا اال كسية ف�عناها عنها
م، در آن یبود ج رمکھمراه رسول ا یبار در سفریکد: یج گویحضرت رافع بن خد«

قرمز رنگ داشتند. رسول  یه تارھاکم یگذاشته بود ییمان چادرھایسفر بر پشت شترھا
 شود. یم بر شما غالب ین سرخیه اکنم یب یم متوجه شدند و فرمودند: ج رمکا

دن چادرھا یشکبر یما چنان به شتاب و ھراسان برا ۀھم ،شین فرمایا به محِض 
دند و ما فورًا ھمه یدو یم ن طرف و آن طرفیز سرعت عمل ما شترھا به اه اکم یدیدو

 »م.یدیشکن یچادرھا را پائ
و اطاعت  یفرمانبردار ۀه مادکشود  یم دانسته یھا به خوب ات و داستانیاکن حیاز ا

 ابن ماجه -١
 ابوداود -٢
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چنان راسخ و استوار گشته  آن شرامک ۀدر وجود صحاب ج امبریم پیو تعالھا  سّنتاز 
اشارتًا  ج ه اگر از سخنان آن حضرتکح، بلیصر یاز دستورات و نواھ ه نه تنھاکبود 

آن  ۀردند و سخن و فرمودک ینم درنگ یا دند، در امتثال آن لحظهیفھم یم یزیچ
ن و یو تجاوز از فرام یتخّط  ۀگذاشتند و به خود اجاز یم ده و سریرا بر د ج حضرت

ل یل و تحلیتأو یو در پدادند  ینم را ج رمکامبر این پیآفر اتیدستورات روح بخش و ح
 رفتند. ینم ج گفتار رسول خدا

فقال: ما  مرشفةً  ةً بّ و �ن معه فرأي �ُ  خرج يوماً  ج اهللاِ  رسوَل  نَّ ، اَ عن ا�ٍس « -١٧
قال: فسكت و محلها يف  -من االنصار  رجٌل  - هذه؟ قال هل اصحابه: هذه لفالنٍ 

يف انلاس فاعرض عنه، م عليه �سلّ  ج  اذا جاء صاحبها رسول اهللانفسه حيّت 
فيه و االعراض عنه، فشاك ذلك إيل   عرف الرجل الغضَب فعل ذلك مراراً حيّت 

! قالوا: خرج فرأي قبتك. قال: ج  الن�ر رسول اهللاصحابه، فقال: و اهللا اّ� 
 ذات يومٍ  ج اها باالرض؛ فخرج رسول اهللاته فهدمها حيت سوّ بَّ فرجع الرجل ايل �ُ 

؟ قالوا: شاك ايلنا صاحبها اعراضك عنه، فاخربناه ةَ بَّ ت القُ فلم يرها. قال: مافعل
 يلع صاحبه اِ  بناء و باٌل  لّك  فهدمها. فقال: اما انّ 

ّ
  ما ال، اِ ال

ّ
 دَّ يع� ما ال بُ  - ما ال ال

 ١» -منه 
 یف بردند، در راه گنبدیرون تشریش بیبار از منزل خو یک ج امبرید: پیانس گو«
ھا  آن ست؟ین چیدند: ایاران پرسیه بلند ساخته شده بود، از ھمراھان و کدند یرا د

 ینفرمودند: وقت یزیچ ج ن را ساخته و مال اوست. آن حضرتیا یگفتند: فالن انصار
 جآن حضرت یرد، ولکحاضر شده و سالم عرض  ج امبریدر خدمت پ یگر آن انصارید

 ج د آن حضرتیه شاکنیگمان اردند و جواب سالمش را نداند؛ او به ک یگردان یرو
ردند ک یگردان یباز ھم رو ج آن حضرت یرد، ولکاند، دوباره سالم عرض  متوجه نشده

 و جواب ندادند.
گر صحابه ین رو از دیند، از اکرا تحمل  ج رسول خدا ینتوانست ناراحت یآن صحاب

سبت به را ن ج آن حضرت که چه شده امروز نگاه مبارکد: یه آنجا حاضر بودند پرسک

 ابوداود و ابن ماجه -١
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رون یب ج گفتند: آن حضرتھا  آن شده است؟ یا خبرینم، آیب یم گرید یخود طور
تو را مشاھده نمودند و از ما سؤال نمودند  یگنبد ۀان راه خانیف برده بودند، در میتشر

اش را  ن خبر، فورًا رفت و خانهیدن ایبا شن یست؟ آن فرد انصارکین خانه از یه اک
ھم  ج نماند و به آن حضرت یاز آن باق یه نام و نشانکسان نمود یکن یچنان با زم

 نگفت. یزیچ
ه آن خانه در آنجا کدند یردند و دکاز آنجا عبور  ج گر آن حضرتید یاتفاقًا وقت

ش، آن فرد یه چند روز پکرام عرض نمودند ک ۀردند و صحابکوجود ندارد، سؤال 
شما  ۀخان ج ه آن حضرتکم یاو گفت د، ما بهیردن شما را پرسکت اعراض علّ  یانصار
 ی: ھر عمارتفرمودند ج امبریب نمود. پیامًال تخرکن رو او رفت و آن را یاند، از ا دهیرا د
 »د ساخته شود.یاز شدیو ن یه بنا بر مجبورک یانسان عذاب است، به جز عمارت یبرا

جود  یذرام نسبت به ذات ک ۀصحاب ِت مال عشق و محبّ کانگر یب ،ن داستانیا یآر
 ۀلحظه، چھر یک یه براکردند ک ینم ن اندازه ھم تحملیاھا  آن است، ج رمکرسول ا

نسبت  ج عت آن حضرتیا در طبیند، یده ببیرا نسبت به خود رنج ج انور آن حضرت
ه کرد و حاضر نشد کران یاش را و خانه ینند. آن فرد انصارکاحساس  یبه خود ناراحت

شما  یه من به خاطر خشنودکد ید و اظھار نمایایب ج ش رسول خدایپ ییخودنما یبرا
ه کرده و مشاھده نمودند کاز آنجا عبور  ج ه خود آن حضرتکنین بردم، تا ایآن را از ب

 یرا بر چشم و سر نھاده و برا ج امبریپ ۀچگونه امتثال امر نموده و سخن و فرمود یو
گذرد و  یم جاه و مقام چگونه از مال و منال و ج اوامر و دستورات آن حضرت یاجرا
 ق اخالصبَ ز را در َط یورزد و مخلصانه و عاجزانه ھمه چ ینم غیدر یزین راه از چیدر ا

 ند.ک یم یتعال یم ذات باریگذارد و تقد یم
در مورد  شرامک ۀات و سخنان صحابیاکھا، ح مجموع داستان یگردآور یآر

 یعیه فرصت وسکاست  یارک ج آن حضرت یم سراپا نورانیو تعال سّنت ِت یّ اھم
و ھا  سّنتن یادیو بن یو نقش اساس ییارآکه آنان کتوان گفت  یم طلبد، و فقط یم

افته یدر ین به خوبیرا در امور د ج ن رسول خدایم و دستورات و اوامر و فرامیتعال
بنا نھاده و از  ج مات آن حضرتیو تعل سّنت ۀشان را بر شالود یبودند، و اساسًا زندگ

 نداشتند. ین اغماضیترکوچکناف جھان کت و انتشار آن در اطراف و ایان اھمیب
تنھا  ج رمکامبر ایپ سّنتم الشأن و یه قرآن عظکدانسته بودند  یھا به خوب آن
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الت و معضالت، مجادالت و مشاجرات کل مشحّال  ییه به تنھاکھستند  یمنبع
ھا و  و شدائد، چالش ماتیھا، نامال یھا و نارسائ یمحتوا و نامفھوم، نابسامان یب

 یھا زهیھا و جدال و ست ھا و نزاع شکشمک، و یو انسان یاسالم ۀجامع یھا دغدغه
 است. یو قوم ی، گروھی، فرقه ایمذھب

ه کاست  ج رمکامبر ایپ کتابنا سّنتم و یرکه قرآن کدانسته بودند  یھا به خوب آن
و  ی، فردیو اخرو یوی، دنیو معنو یماد یمختلف زندگ یایدر تمام ابعاد و زوا

 یارھاکھا و راھ و... دستورالعمل یو اقتصاد ی، فرھنگیو نظام یاسی، سیاجتماع
ه اگر ھر مسلمان به طور خاص و تمام کارائه نموده  یا د، ارزنده و سازندهیار مفیبس

ن یآفر بخش و سعادت م و دستورات روحین و تعالیام و فرامکمسلمانان به طور عام، اح
رند و در تمام یصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل مد نظر بگ یرا از رو سّنتقرآن و 

ش قرار دھند و مطابق رھنمودھا و یگوش خو ۀزین و آویالع نصب یمراحل زندگ
گام بردارند، بدون  یمختلف زندگ یھا بخش آن در عرصه یو تعال کتابنا یھا آموزه

 برخوردار ییو اقتدار بس باال تو عزّ  ،از شأن و منزلت واال یان جوامع جھانیدر م کش
ان به اثبات رساندند و در یل جھانکه را به ین قضیرام اک ۀچه صحاب شوند، چنان یم

از دستورات قرآن  یریگ ران و روم) را با الھامیدو ابر قدرت جھان (ا یوتاھکمدت زمان 
ر یتحت تأثرا تحت الشعاع و ھا  آن به زانو درآوردند و ،ج آن حضرت ین انقالبیو فرام

 ش قرار دادند.یو اخالق خو یمانیقدرت ا
و به  .ج امبریردار و گفتار پکبود از رفتار و  یاسکه ھر فعل صحابه انعک یبراست

اه و روش رسول تخلف از ر ج رمکامبر ایاران پیتوان گفت: نزد اصحاب و  یم جرأت
ه کف بود یظر ۀتکن نیمحال بود؛ و ھم ین مسئله امریتر یدر جزئ یحت ج خدا

 بزرگ و حوادث روزگار به شمار یدادھایت آنان در قبال روین عامل موفقیبزرگتر
عمل و  ۀداران عرص هیطال نعلم و دانش، و آ ۀشقراوالن عرصیآن پ -ھا  آن رفت. یم

ن یترکوچکدر صورت بروز  -جھاد و دعوت  ۀشتاز عرصیشگاماِن پیاخالص، و آن پ
شان در آن یرد اکشدند و از عمل یم ج امبریردار و گفتار پک، فورًا متوجه رفتار و یاتفاق

 ن راستا چنان محتاطانه عملیگرفتند و در ا یم یو الگو و خط و مشنه سرمشق یزم
نمودند،  یم ق صفات آن اجراءیت دقیرا با رعا ج فعل رسول خدا ِن یه عکردند ک یم
ررًا آنان را کز میقرآن نبرده بودند، و  یپ ج را آنان به اصل عظمت رسالت آن حضرتیز
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جز موافقت در اصل و  یزیداشت و متابعت ھم چ یوام ج به متابعت از رسول خدا
 ست.یوصف ن

بران زمان کتوانستند مست یمکن مستحیقیمان استوار و ین ایو در واقع آنان با چن
ن عامل یند و بزرگتریانشان را متزلزل نمایرکو سپاه و لش ،ش را لرزه بر اندامیخو

و اعتقاد راسخ به  ن حّب یارزار ھمک ۀان دھندکو ت کھولنا یھا ت آنان در صحنهیموفق
در  ج امبریه اصحاب پک یشان بود. و براستیا یگرانبھا یھا سّنتو  ج رمکرسول ا

 خ ھستند.یتار یھا ن نمونهیتر املکن و یشان بھتریاز رفتار و گفتار ا یرویمتابعت و پ
 





 

 
 
 
 
 

 :دومفصل 
 یلفاتکت یها هیو تعز یالتتجمّ  یها مرده

 
 
 ییاء و خودنمایا ریصدقه و انفاق در راه خدا،  •
 ست؟یرات (از نظر ثواب و پاداش) چین صدقه و خیبھتر •
 زنده یھا آدم یفشار قبر برا •
 ییو حاتم نما یتجمل پرست مسابقۀ •
 دیمرگ گران است زنده بمان •
 تورکافور عطر فاک یبو •
 یگرانتر از عروس یسپارکخا •
 دینکل نیف و میمان را حیتیدر مراسم عزاء اموال  •
 در قبر گران یچشم و ھم چشم •
 نان؟یوخ نشکا ینان یاخ نشک؟ یسانکاز چه  ییرایپذ •
 قرآن در مجالس عزاء یمھجور •





 

 
 ییا و خودنمایا ریصدقه و انفاق در راه خدا، 

عت مقدس اسالم، یه بمانند شرکشود  ینم افتیھا  تع ملّ یاز شرا یعتیچ شریھ
د و او را از بخل و یب نمایق و ترغیتشو یکیر و نیانسان را بر انفاق و بخشش در راه خ

 برحذر دارد. یتنگ چشم
ن ببرند و آنان یاز ب ،را در جامعه یازات طبقاتید تا امتینما یم مردم را دعوتاسالم 

محروم و مستضعف  ۀبه طبق کمکر و احسان و بخشش و َدِھش در راه خدا و یرا به خ
ار دوست یبه مستمندان را بس کمکسازد. اسالم  یم قیازمنِد جامعه تشویر و نیو فق

خوب  ۀندیر و آین را به عاقبت خکیفقراء و مسانندگان به ک کمکاران و کویکدارد و ن
 دھد. یم و اجر و پاداش بزرگ وعده

نون با که ھمواره انسان دچار آن بوده و ھم اک یالِت بزرگ اجتماعکاز مش یکی
ز با آن یب بشر شده، نیه نصک ینولوژکو ت یو ماد یکینکو ت یصنعت یھا شرفتیتمام پ

 یدستیو تھ یچارگیه فقر و بک ین معنیاست، به ا یطبقات ۀل فاصلکمواجه است، مش
 رد.یگر قرار گیم اموال در طرف دکطرف، و ترا یکدر 

و  ،تاب اموالشان را نتوانند داشته باشندکه حساب و کاندوزند یآنقدر ثروت ب یا عده
از  یزندگ یلوازم ضرور ۀیه تھک یرنج برند به طور یدستیاز فقر و تھ یگرید ۀعد
 ن نباشد.کآنان مم یساده برا کن و پوشاکمسل: غذا و یقب

گر آن بر یغنا و ثروت، و بخش مھم د ۀیاز آن بر پا یه قسمتک یا است جامعه یھیبد
نخواھد  یبنا شود، قابل دوام و ثبات نبوده و ھرگز به سعادت واقع یفقر و گرسنگ

و  یباالخره دشمن، و ینیو بدب یدلھره و اضطراب و نگران یا ن جامعهید؛ و در چنیرس
 ر است.یناپذ جنگ اجتناب

ه کد گفت یبا یبوده است ول ین اختالف در جوامع انسانیگر چه در گذشته ا
را یتر شده است، ز کشتر و خطرنایبه مراتب ب یطبقات ۀن فاصلیمتأسفانه در زمان ما ا

 یبه رو یقیحق یبه معنا یارکو تعاون و ھم یانسان یھا کمک یسو، درھا یکاز 
 ۀاز موجبات بزرگ فاصل یکیه ک( یگر رباخوارید یمردم بسته شده است، و از سو

 باز شده است.ھا  آن یمختلف به رو یھا لکاست) با ش یطبقات
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ل کن مشیا  ر چاره و حِلّ کجھان به ف یاقتصاد یتبھاکه دانشمندان و مکن یبا ا
سم از یمونکه ک یبه طوراند  ردهکرا انتخاب  یدام راھکو ھر اند  بوده یبزرگ اجتماع

ن، و یسنگ یھا اتیاز راه گرفتن مال یدار هی، و نظام سرمایت فردیّ کمال یراه الغا
 ۀفاصل ه است تا به حِلّ یشتر شبیفات بیه به تشرک( المنفعةل مؤسسات عام کیتش

چ یه ھکن است یقت ایحق یاند، ول ) به گمان خود به مبارزه با آن برخواستهیطبقات
ل با روح کن مشیرا حل این راه بردارند، زیدر ا یاند گام مؤثر نتوانستهھا  آن دام ازک

 ست.ین نکم است، ممکه بر جھان حاک یگریماّد 
ه کشود  یم ارکن اسالم، آشیات آفریو روح بخش و ح کام تابناکبا دقت در اح یول
 ه در اثرک یا رعادالنهیه اختالفات غکن است یاسالم ا یاز اھداف واال یکی

ن برود و یشود، از ب یم دایف پیو ضع یغن ۀان طبقیدر م یاجتماع یھا یعدالت یب
گران ید کمکشان را بدون  یزندگ یھا یازمندیتوانند ن ینم هک یسانک یسطح زندگ

ن یدن به ایرس یرا داشته باشند. اسالم برا ید و حداقل لوازم زندگیاینند باال بکرفع 
به طور مطلق، و  یم رباخواریه تحرکرا در نظر گرفته است  یعیوس ۀھدف، برنام

ق به یو تشو ھا، آن ات و صدقات و مانندکل: زیاز قب یاسالم یھا اتیوجوب پرداخت مال
ن یاز ا ی، قسمتیمختلف مال یھا کمکانفاق و بخشش و وقف و قرض الحسنه، و 

در  یانسان یمان و برادریردن روح اکدھد و از ھمه مھمتر زنده  یم لکیبرنامه را تش
 ان مسلمانان است.یم



 

 
 راتین صدقه و خیبهتر«

 »ست؟ی(از نظر ثواب و پاداش) چ

 د: یفرما یم ألخداوند

َحَدُ�ُم ﴿
َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
َ�َيُقوَل َرّبِ لَۡوَ�ٓ  لَۡمۡوُت ٱَوأ

ُ�ن ّمَِن 
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
ٰلِِح�َ ٱأ َر  ١٠ل�َّ ُ ٱَولَن يَُؤّخِ َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء  �َّ

َجلَُهاۚ وَ 
َ
ُ ٱأ  ]١١-١٠[المنافقون:  ﴾١١َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ

 د: یفرما یم هین آیخداوند در ا
ش به شما یه از فضل و احسان خوک یم و اموالیا ردهکاز آنچه به شما عطا  یبعض و از«
ه مرگ دامن شما کنید، قبل از اینکت خدا، صدقه و انفاق یم، در راه به دست آوردن رضایا داده
؟ تا راه یمرا مھلت نداد کاند یا ! چرا مدتید: خدایید و بگویرد و به حالت احتضار درآئیرا بگ

در موقع مرگ  یار شوم؟ آرکویکزگار و نیرم و پرھیش گیبخشش و احسان و صدقه را پبذل و 
رد و درخواست طول یگ یم به دندان یمانیانگشت ندامت و پش یار و مقصّر کو احتضار ھر تبھ

 یتسو برا .یال خام و ھوس باطلیند، اما چه خکند تا گذشته را جبران ک یم عمر و فرصت
 »ند.ک ینم دھد و به عمرش اضافه ینم را مھلت یسکچ یل، ھدن اجیخدا ھنگام فرا رس

ن یدر آخرنند و خود را ک یم دایپ یچشم برزخ یه وقتک یسانکارند یبه ھر حال بس
از جلو  یخبر یغفلت و ب یھا نند، و پردهیب یم امتیق ۀو در آستان یلحظات زندگ

 یش را برایخو یھا هیسرماد تمام اموال و یه باکنند یب یم رود و یم نارکھا  آن چشمان
ه بتوانند از کآن بی شند،کب کدان بروند و چھره در نقاب خاکن خایاگران بگذارند و از ید

شوند و انگشت ندامت و  یم مانیرند، پشیبرگ ین سفر طوالنیا یبرا یا آن توشه
 یافتد و تقاضا یم رند و آتش حسرت و تأسف به جانشانیگ یم به دندان یمانیپش

وتاه و گذرا باشد) تا گذشته را کنند (ھر چند بازگشتن ک یم ایدن یه زندگبازگشت ب
ه کاست  یالھ سّنته کشود چرا  یم گذاردهھا  آن ۀنیدست رد بر س ینند، ولکجبران 

 ن راه، بازگشت ندارد.یا
گاھ ینیاز مسائل د یاطالع بی از مسلمانان به سبب یمتأسفانه برخ از اوامر  یو ناآ

ام و کاز اح یخبر ی، و بینبو کتابنا یھا م و آموزهیو جھالت از تعال ،ین الھیو فرام
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گاھیشرع یبخش و نوران یدستورات تعال ، یقرآن یم واالیق و مفاھیاز حقا ی، و عدم آ
» اسقاط«از مال او را به عنوان  ی، مقداریه بعد از مرگ وکنند ک یم ت و سفارشیوص

شام و ناھار  یاو برا یاز مال او را در مراسم سوگوار یا مقداریدھند و » صدقه«ا ی
 ۀ، بھتر و برتر از صدقیات ویتومان در ح یک ۀه صدقک ینند در حالکنه یمردم، ھز

 صد ھزار تومان بعد از مرگ او است.

يا رسول «د: یشان پرسیاز ا ج امبریاران پیاز  یشخص«د: یگو یم سرهیحضرت ابوھر
دام صدقه از نظر ثواب و پاداش بھتر و ک! ج رسول خدا یا» ! أي الصدقة افضل؟ج اهللا

 صدَّ أن تَ «در پاسخ فرمود:  ج امبریبرتر است؟ پ
َ
 أمُل ، تَ حيحٌ ، شَ ر�ٌص ، حَ حيحٌ َص  نَت ق و أ

  �ٰ الغِ 
َ

 يَش و خت
ْ
 احلُ   اذا بلغِت حيّت  لهِ مْ قر، و ال�ُ فَ  ال

ْ
 قُ  قومَ ل

ْ
ن كذا، و لفالٍن كذا، و فاللِ  َت ل

 ١»قد اكن لفالنٍ 
ه سالم و ک یدر حال ییه تو در راه خدا صدقه نماکن صدقه آن است یبھتر«

ثروتمند شدن  یو آرزو یھست کمنایبر خود ب یدست یو از فقر و تھ یتندرست ھست
انداز تا یر نی. و صدقه و انفاق را تأخینک یم ن وجود در راه خدا صدقهیو با ا یرا دار

ن قدر مال به فالن ی، ایین وقت بگوبه لب رسد و آ تمرگ به حلقومت رسد و جان
ن مال به فالن (وارث) یه اک ید، در حالیبدھ ین اندازه مال را به فالنید و ایبدھ

 »افته است.یاختصاص 
ن نوع ین و بزرگتریشه بھتریھم ج و جان نثار رسول خدا کاران پایقت یدر حق

 یو از سؤال از اعمالدند یپرس یم ج رمکامبر ایطاعات و عبادات را از نظر پاداش از پ
ن رو ینموده و به درجات بلند برساند، اباء نداشتند، از ا یکرا به خدا نزدھا  آن هک

رد، کن پاداش را دارد، سؤال یشتریه بک یا از آنان در مورد صدقه یکیه ک یھنگام
دت یو ام یامل برخوردار ھستک یه از صحت و تندرستک یه زمانکنیفرمود: ا ج امبریپ

 کمک یست، مالت را در راه خدا و در راستایت بر لب گور نیقطع نشده و پا یاز زندگ
مشھود و  ین حال آثار بخل و تنگ چشمی، چون در ایبه فقراء و مستمندان ببخش

 یاست و محبت مالش در قلبش جاه انسان سالم و تندرست کست، چرا یان نینما
ن وقت، صداقت و اخالص و یدر اه کترسد، و مسلم است  یم زین یدارد، و از فقر و ندار

مار گردد و یه بک ید؛ برخالف وقتیآ یم امل به چشمکبه نحو  یاعتقاد و عمل و

 یبخار -١
                                                      



 ٨٩ ست؟یچ) پاداش و ثواب نظر از( راتیخ و صدقه نیبهتر

در مالش  یاریه اختکند یبه ستوه آمده و بب یوتاه شود، و از زندگکدستش از مالش 
 ندارد.

د تا مرگ در دو یر نماید در صدقه دادن و انفاق تأخیبه ھر حال فرد مسلمان نبا
سوم مالش را حق ندارد  یکشتر از ین وقت بیمار در ایرا بیشود، ز یکنزد یو یقدم

ه کن امر دارد یز داللت بر ایث باال نیه ببخشد و مازاد بر آن، حق ورثه است، و حدک
و  یماریات بھتر از زمان بیو ح یاحسان و صدقه و انفاق و َدِھش در زمان تندرست

 احتضار است.

 «د: یفرما یم ج برامیگر پید یثیدر حد
َ

 خ�ٌ  ه بدرهمٍ اتِ يٰ يف حال حَ  املرءُ  ُق صدَّ تَ ن �َ أل
 ١»هوتِ عند مَ  بمائةٍ  َق تصدَّ ن يَ هل من اَ 

د، یرات نمایدرھم در راه خدا صدقه و خ یکات خود، یاگر انسان مسلمان در ح«
 »صد درھم به ھنگام مرگ است. ۀبھتر از صدق

  ُل ثَ مَ «د: یفرما یم زیو ن
َّ

ِ عند املوت اكَ  ُق تِ عْ ي �ُ اذل
َّ

ه در ک یسک«  ٢»بعَ ا شَ ذٰ ي اِ دِ هْ ي �ُ ذل
ر یه بعد از سکاست  یسکبخشد] مانند  یم را یزیا چیند [ک یم حال مرگ غالم آزاد

 یارزش یریه بعد از سیند و ھدک یم او یازین ین خود داللت بر بیه اکه دھد یشدن، ھد
 »ندارد.

 یسکن قدر پول به یاز مرگ من اه بعد کنند ک یم تیه وصک یسانکبه ھر حال 
از مال من را به عنوان  یا بعد از مرگ من مقداریند، کم قرآن ختم یداده شود تا برا

و  ین قدر پول در مراسم سوگواریا بعد از مرگ من ایبدھند، و » صدقه«ا ی» اسقاط«
د بدانند یبا یسانکن ین چنیدن مردم صرف شود و... ایخوران ید گاو و گوسفند برایخر

ن صدقه و انفاق آن است ین و برتریبھتر ج رمکامبر ایپ یھا م و آموزهیه براساس تعالک
 ۀات انسان بھتر از صدقیتومان در ح یک ۀه صدقک یات انسان باشد به طوریه در حک

 ر، نشأت گرفته ازکن طرز تفیقت ایصد ھزار تومان بعد از مرگ او است، و در حق
گاھ ینیل دمردم از مسائ یاطالع بی م و یو تعال ین الھیاز اوامر و فرام یو عدم آ

 است. یام و دستورات شرعکو اح ینبو یھا آموزه
روان یو پ یتب محمدکداران م ان و دوستو محبّ  ج پس عاشقان رسول خدا

 ۲۸۰، ص ۸، ج یح البخاریشرح صح یعمدة القار -١
 ۲۸۱، ص ۸، ج یح البخاریشرح صح یعمدة القار -٢
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صفتان را نخورند، و  طانیطان و شیب شیبه گوش باشند تا فر ج رمکامبر این پیراست
 گردد. ج و رسول خدا ألت خداوندیموجب رضا هکگام بردارند  یدر راھ



 

 
 زنده یها آدم یفشار قبر برا

 فـر آن جھـان اسـتکیاگر چـه اصـل 
 

ــخت  ــدن یھا یو س ــتی ــان اس  ا امتح
 

ــ ــ یول ــ یوقت ــم یه مک ــرد عزی  یزی
 

ــر آن  ــار قب ــت فش ــدگان اس ــر زن  ب
 

ه کن است یا ج رسول خدا کتابنا یھا سّنت ین اسالم بر مبناین مبیروش د
شان ین اقوام و خوی، و ھمچنیمتوفّ ان یو آشناھا  هیرد، ھمسایم یم یمسلمان یوقت
را به شام و  یمتوفّ  ۀوفات، تمام افراد خانواد ۀن شب و روز حادثیاو در نخست یکنزد

از  یافک ۀبخواھند تا به اندازھا  آن نند و با اصرار و خواھش ازکناھار و صبحانه دعوت 
 ند.یتناول نماھا  آن یغذا

است. و  ج و عادالنه، شخص خود رسول خدا ین رسم و روش اسالمیانگذار ایبن
و  یو انسان یِل اسالمیو روش اصن رسم یا یبه اجرا ج ه رسول خداکنیعالوه بر ا

ش یخو ۀشھادت عموزاد ۀان حادثیداده است، در جردًا دستور کی، ایو عاطف یاخالق
سپاه اسالم،  یت فرماندھَم و در ِس » موته«در جنگ  س»طالب یجعفر بن اب«حضرت 

 رده است.کشخصًا به آن عمل 
ر به از حزن و تأثّ  یا اطالع از شھادت حضرت جعفر، در ھاله به محِض  ج رسول خدا

ست و یرد و گرکد و بو یگرفت و بوسدر آغوش خردسالش را  یھا منزل او رفت و بچه

ِاصنعوا «ن فرمود: یاش چن ش برگشت و به خانوادهیخت. سپس به منزل خویھا ر کاش
جعفر  ۀافراد خانواد ید برایشما با«،  ١»ِآلل جعفَر طعاماً، فانّهم قد جاء هم امٌر �َشُغلُهم

را به خود ھا  آن ۀش آمده است، ھمیپھا  آن یه براک ییھا یرا گرفتارید، زیبپز ییغذا
 »ش غذا بپزند.یخو یتوانند برا یرده است و خودشان نمکمشغول 

ِل ین راه و روش اصی، ایاسالم کقبل، در شھرھا و ممال یمتأسفانه از چند یول
وفات،  ۀبت حادثیه مصیشب یبتیمص یکآن  یشده و به جا کمترو یلکبه  یاسالم

، معمول گشته است یاسالم یشھرھاشتر یدر ب یلکعرض اندام نموده است و به طور 
ھار ارا به صرف شام و ن یادیت زیّ در شب و روز حادثه، جمع یمتوفّ ه بازماندگان ک

 یترمذ -١
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 یھا نهیمطبوع و ھز یھا یدنیمتنوع و گوناگون و آشام ینند و با غذاھاکدعوت 
اورند یبه عمل ب ییرایپذ یلکبه شھا  آن ۀآور، از ھم سرسام یھا یھنگفت و فضول خرج

نداشته باشد تا به  یا س بھانهکچ ید! و ھیایدرن یسکچ یراد ھیاعتراض و ا یصداه ک
 ند!کحمله  یمتوفّ بازماندگان  یاین و دنید

 ییو حاتم نما یتجمل پرست مسابقۀ
ب پر و یت و جیّ خاص یب داراِن  هیآن دسته از سرما یھا، برا ین نوع مھمانداریالبته ا

ش را به رخ مردم یخو یھا هیه سرماکھستند  ییھا بھانه یشه در پیه ھمکدل،  یتھ
ش سبقت یخو یاز رقبا ییگرا یو ماّد  یپرست دان مسابقات تجملیشند و در مکب

نند، کھم ب یغی، تبلیبیفر و عوام یمنش یکخود و ن ییحاتم نما یرند، و ضمنًا برایبگ
سودمند و مطبوع، و درست  یلیار آسان و خیاست بس یارکھا،  ین نوع مھمانداریا

 است.ھا  آن یل قلبیمطابق م
ه به کاند  ت بودهیّ خاص یب داراِن  هین دست از سرمایه ھمکست ین یدیچ تردیھ یجا
ن راه و یگزیارانه را جاکاینامطلوب و ر یھا ین مھمانی، ایدار هیفرھنگ سرما یاقتضا

اند و در برابر اخطار و  ساختهن اسالم ید ۀل و ثابت و ارزندیاص سّنِت و  یروش اسالم
 نامطلوِب  ۀدین بدعت و پدیستند از ایحاضر ن یاسالم یر فقھاء و علماّر کھشدار م

 ، دست بردارند.یدار هیسرما
ران کن و دانشمندان و روشنفیراست یه علماء و فقھاکن خاطر است یو به ھم 
ن راه و روش یا نفرت و انزجار به ۀدیقرون و اعصار، به د ّی ، در طیاسالم ۀجامع

و تظاھر  یدار هیسرما یھا فرھنگبر اثر نفوذ  یدر محلھرگاه نند و ک یم نامطلوب نگاه
وارونه  ج امبریپ ۀثابت و ارزند سّنتو  یل اسالمی، راه و رسم اصیمال یھا قدرتبه 

اند و  وفات، مردم را به شام و ناھار دعوت نموده ۀام حادثیدر ا یمتوفّ  ۀده و خانوادیگرد
ان حق و یاعتراض فقھاء و علماء و مناد یاند، فورًا صدا مر بستهکھا  آن به خدمت

 سّنت یکردن که وارونه کاند  حًا به مردم ھشدار دادهیده است و صریقت بلند گردیحق
ھا  ین گونه دعوتیقبول اروه است، و کناپسند و م ی، بدعتیاسالم ۀل و ارزندیثابت و اص

 ند.ک ینم چ وجه وفقیبه ھ یرات اسالمبا مقّر 

 دیمرگ گران است زنده بمان
از  یکیه خبر وحشت اثر فوت ک یا متوسط، ھمان لحظه یھا امروزه در خانواده



 ٩٣  زنده یها دمآ یبرا قبر فشار

بت یمص یکبت بزرگ، ین مصیدھند، فورًا در برابر ا یس خانواده میزان را به رئیعز
 یحالت آماده باش برا یکجاب یزنگ خطر و ا یک یصدا ن خبر،یگر، و ھمراه اید

ن و یرنگ یھا ھا و ناھارھا و با عرض و طول سفره شمار در شام یاز مھمانان ب ییرایپذ
زده  ماتم ۀو بدون مھلت و فرصت، سرپرست خانواد یقبل یپرخرج، آن ھم بدون آمادگ

ند و ک یم ان و ناالنیگرزان و یالن و افتان و خیران و ویمه و سرگردان و حیرا سراس
رد و یده بگیبًا آن را نادیوفات را امر گذشته بداند و تقر ۀگردد حادث یم چاره مجبوریب

ش، تمام ھوش و حواس خود را در راه یخو ۀت خانوادیدر جھت حفظ نام و شخص
را با  یمتوفّ  ۀدیندازد و پسران و برادران داغدیار بکبه  ییرایل پذین وساردکدست و پا 

ردن ظروف کدا یپ ید و برایھا نما یالو بّق  یابھا و قصّ  یینانوا یبار، راھکچشمان تر و اش
چاره مادران و یو ب ،ن در و آن در بزنندیبه ا یل غذاخوریمکت یھا سیف، و سرویظر

ھا را باال بزنند و  نیبار، آستکه و چشمان اشیزده، با حالت گر خواھران و دختران ماتم
اه و یس یھا گینار دکمتنوع، در  یھا بشتابند و در حال پختن غذاھا نهبه آشپزخا

ش گازھا به نار غّر کدر ھا  آن یه و زاریگر یردن با دود و آتش، صداکدست و پنجه نرم 
ھا باال  شکظ از دودیغل یھمراه دودھاھا  آن ۀسوخت یھا گوش برسد، و آه گرم دل

 یھا بابک کنار اشکزد، در یخ یبرم یانیبر یھا ه از دلکھا  آن چشمان کبرود! و اش
ه کنیا یھمه براھا  نیا ؟!کی یچه؟! برا یھمه براھا  نیا گردد!!! یده و برگ جاریوبک

 برسد!! یسانکو زودگذر به  یو فان یت آنلّذ  یکر گردند و یس ییھا مکوعده ش یک
ر ید، مگر سی! انصاف داشته باشیتب محمدکروان میپ یمسلمانان و ا یآخر ا

چاره و یزدگاِن ب بتیه مصکت دارد ین قدر اھمیا دو وعده، ایوعده  یکم در کردن شک
ار سخت و دشوار و کن یبه ا ین وضعیو در چن یطین شرایعزادار و گرفتار را با چن

 یست؟ زندگیست؟ غذا نید؟! آخر در منزل خودت مگر نان نینکپرمشقت وادار 
ه آب کش چرا؟ تو ی، نیندار ینوشه کاست؟ آخر تو  یقحط یھا ست؟ مگر سالین

 کست، نمین یدار مرھم حهیجر یھا دل ی؟ و اگر براینکش یوزه چرا مک، یآور ینم
 یھا به خانواده یام ماتم و عزاداریدر ا ج ه به دستور رسول خداکچرا؟ آخر تو 

 کوچکاز زن و مرد و بزرگ و  ییرایپذ یو برا یدھ یزده چند وعده غذا نم بتیمص
دھد  یم به تو اجازه یو اخالق یو عاطف یدام اصل انسانک، یبند یخدمت نم مرکھا  آن
تو  یان برایان و دل بری، با چشم گریمتوفّ  ۀزد ه مادران و خواھران و دختران ماتمک

ستند و یبار در خدمت شما باک، با چشمان اشیمتوفّ نند؟! و پسران و برادران ک یآشپز
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شام و ناھار  یھا تو سفره یاورند و برایتو ب یسرد را برا یھا داغ و نوشابه ییچا
دارد.  یدارد و محظور اخالق، مرز و حدود یمردم! قبول تعارفات حساب ینند؟! ایبچ

 چه؟! یعنی ج گفتار و رسول خدادر مقابل  یتراشعذر 
ھر گاه د، آنینکتوجه  ج رسول خدا ۀن فرمودیگر با دقت تمام به ایمردم! بار د یا

شھادت  ۀان حادثیخود در جر ۀبه خانواد ج د؛ رسول خداینکد بیخواھ یم هک یارک
 دستور داد و فرمود: س»طالب یجعفر بن اب«ش حضرت یخو ۀعموزاد

 ۀخانواد یبرا ییغذا«، »ِاصنعوا آلل جعفر طعاماً، فانّهم قد جاء هم امٌر �َشُغلُهم«
را به ھا  آن آمده است،ش یپھا  آن یه براک یا را حادثهید، زیبدھھا  آن د و بهیجعفر بپز

 ١»خودشان غذا بپزند. یتوانند برا یرده و نمکخود مشغول 
زانش. پس به یوفات عز یدر اثنا ج ن است راه و رسم و رفتار و گفتار رسول خدایا

و برآوردن  یو شخص یل نفسیتما یکه به خاطر کست ین یو اصول یچ وجه منطقیھ
ر یمھار نشده و در مس یھا جان عاطفهیھ ر احساسات وی، در مسیو فان یآن یآرزو یک

م، و از یریقرار گ یطانینامطلوب ش یھا و وسوسه یوانیالت حیو تما یخواھشات نفسان
م و یھا دور شو ش فرسنگیزان خویدر رابطه با مرگ عز ج راه و روش رسول خدا

 م.یرا فراھم آور ج خدا و رسول خدا یتیموجبات نارضا

 ۱۳۷۷، چاپ اول، ی، مؤسسة محمد۵۰ان، ص ی، عبدالله احمد»دانیجھان جاو یسوبه : «کر. -١
                                                      



 

 
 تورکافور، عطر فاک یبو

البد و جسد کشوند و  یم ھم گذاشته یشه رویھم یمرده برا یھا که پلک یوقت
او را از بدنش  یبایفاخر و ز یھا برند و لباس یم الخانهو جامد او را به غّس  کتحّر  یب
د بر تن یفن سفکزند تا خوشبو شود، و یر یم »افورک«و » درِس «نند و به او ک یم رونیب

 انداز نیطن» تورکعطر فا«زده،  ماتم ۀخانواد ین اثنا در فضایو... در ھمنند ک یم او
 رسد. یزده م ماتم ۀجا به مشام سرپرست خانوادکشود، و از ھر  یم

ل یمکت یھا سیتور سروکف، فایتور ظروِف ظرکذ، فایمتنوع و لذ یتور غذاھاکفا
ل نوشابه و یمطبوع از قب یھا یدنیتور آشامکو، فاکتور تنباک، فایتور چاک، فایغذاخور

ھا و...  یتور بقالکھا، فا یتور قصابکھا، فا یتور قنادکھا، فا تور آشپزخانهکره، فایغ
از  یکیفوت  که خبر وحشتناک یا ه ھمان لحظهکزده  ماتم ۀچاره سرپرست خانوادیب

از مھمانان  ییرایپذ یباش برا حالت آماده یکدھند، فورًا در  یزانش را به او میعز
ن و یرنگ یھا ھا و ناھارھا، و با عرض و طول سفره د در شامیه باکرد یگ یشمار قرار م یب

و  یقبل یمطبوع (آن ھم بدون آمادگ یھا یدنیذ و آشامیمتنوع و لذ یپرخرج و غذاھا
 ند.ک ییرایپذھا  آن بدون مھلت و فرصت) از

ند و ک یم مه و سرگردانیماتم زده را سراس ۀبزرگ، سرپرست خانواد کن شویا
رد و در جھت حفظ یده بگیند و نادکوفات را فراموش  ۀگردد حادث یم چاره مجبوریب

ردن کش را در راه دست و پا یش، تمام ھوش و حواس خویخو ۀت خانوادینام و شخص
ھا و  یھا و قصاب یینانوا یبار راھکاش یندازد و با چشمانیار بکبه  ییرایل پذیوسا
ن یبه ا یل غذاخوریمکت یھا سیف و سرویردن ظروف ظرکدا یپ یھا شود و برا یبقال

ب، با یب و غریعج یتورھاکندازد و فایشتن را به خرج بیدر و آن در بزند و خو
 اورد.یزده به ارمغان ب ماتم ۀآور را به خانواد ھنگفت و سرسام یھا نهیھز

 فـر آن جھـان اسـتکیاگر چـه اصـل 
 

ــخت  ــدن یھا یو س ــتی ــان اس  ا امتح
 

ــ ــ یول ــ یوقت ــم یه مک ــرد عزی  یزی
 

ــت  ــدگان اس ــر زن ــر آن ب ــار قب  فش
 

 یسار و نگون یو بدبخت یموجب ذلت و خوار ج رسول خدا سّنت کتر یبراست
زدگان است، نه  ردن از بازماندگان و ماتمک ییرایپذ ،ج رسول خدا سّنتھا است.  انسان
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و  یمتوفّ  یھا هیه ھمساکن است یا ج ردن آنان. راه و روش رسول خداکسته کورش
وفات، تمام افراد  ۀن شب و روز حادثیاو در نخست یکشاوندان نزدین خویھمچن
خواھش ھا  آن نند و با اصرار ازکرا به شام و ناھار و صبحانه دعوت  یمتوفّ  ۀخانواد

 ند.یتناول نماھا  آن یاز غذا یافک ۀه به اندازکرده ک
ھا، و  ھا و دغدغه ھا، و چالش یچارگیھا و پ یتمام بدبخت یل اساسکامروزه مش

گرانبھا و پرارج  یھا سّنتآنان از  یگانگیمسلمانان، ھمان ب ماِت یھا و نامال یناھموار
ن، و عالقه به یده و آئیمان، و عشق به عقین و ایاست. محبت د ج رمکرسول ا

ه، یا، رقابت در سرمایدن رون رفته، و حّب یب شانیھا دلاز  ج رمکامبر ایپ یھا سّنت
، ییا و خودنمای، و رییگرا و تجمل یش و عشرت، مدپرستیعفراھم نمودن اسباب 

 خ راین افتخارات تاریتر ه در گذشته بزرگک ین آن گشته است. مسلمانانیگزیجا
ت مردم گشته و با خدا و رسول و با یا و رضایدنھا  آن زه تمام ھّم و غمدند، امرویآفر یم

 اند. گانه شدهیب ج گھربار رسول خدا یھا سّنت
ردن قرآن و کشان را در رھا  یا و ترقیشان را در مال و متاع دن تامروز مسلمانان عزّ 

، از اسباب یزندگ نیان را در رسم و آئیو اروپائ ھا یغرب از یرو دانند، و دنباله یم سّنت
از قرآن بسنده  یاز اسالم و نوار یپندارند و فقط با داشتن نام یم فخر و مباھات

 ردند.ک
 یھا سّنته از کن است یمسلمانان در ھم ییت و رسوان ھمه ذلّ ید ایبدون ترد

 یھا سّنتردن به کبه عمل  ینند و نه تنھا رغبتک یم احساس ننگ و عار ج امبریپ
آنان با  یه راه و رسم زندگکرا  یه افرادکدھند، بل ینم نشان ج رمکامبر ایپ کتابنا
ه باد استھزاء و مطابقت دارد، ب ج رمکحضرت رسول ا یھا سّنتعت اسالم و یشر

 رند.یگ یم تمسخر
رون رفت و انسان مسلمان یھا ب از دل ج رمکمحبت حضرت رسول اھرگاه  یبراست

 یچ سعیھ ج رسول خدا یھا سّنتن و درخت محبت یقیمان و یدرخت ا یبارور یبرا
ن یز گواه ایخ نیاو خواھد بود. و تار یو خوار یننمود، ھمان روز، سرآغاز زبون یو تالش

 ۀشان نقطیا ۀل و ارزندیاص یھا سّنتو عمل بر  ج ه محبت رسول خداکمدعا است 
ت کو فال یآغاز بدبخت ج امبریپ یھا سّنتردن کباشد و رھا  یم یابیامکآغاز سعادت و 

 است. یو سرگردان یشانیو چالش و دغدغه و دلھره و اضطراب و پر



 

 
 یتر از عروس گران یسپارکخا

و سوم و ھفتم و  یمراسم عزادار یین بوده است تا با برپایت بر ایّ د در ابتداء، نیشا
 ه امروزه به چشمک یزیاه صاحب عزاء زدوده شود!! اما چکاز درد جان یا چھلم، گوشه

و ھا  بتیل شده و مصیزدگان تحم ه بر ماتمکاست  یدو چندان یھا نهید، ھزیآ یم
 ند.ک یم ھا را چند برابر چالش

، یت اقتصادالکاز بابت مش ،درد یب داراِن  هیه متمّوالن و سرماکن است کالبته مم
ن ی، تأمیمعمول ۀخانواد یک یند، اما براکن ییشان خودنما لهیّ در مخ یچ نگرانیھ

ان یه سرپرست خانواده از مک یفن و دفن و... به خصوص در زمانکمراسم  یھا نهیھز
 ست...یرفته باشد، چندان سھل و آسان ن

ند، معلوم یگر یم یر تابوت ویمرده، ز یک ۀه بستگان و خانوادک یاما امروز ھنگام
ه از زور کن یا اینند، ک یم هیشان گر ز از دست رفتهیه به حال خود و غم فراق عزکست ین

 ند.یگر یم افتاده است،ھا  آن دوش یه بر روک یخرج و مخارج
ه ارواح سرگردان کم یشو یم م، متوجهیھا بزن به قبرستان یاگر امروز سر یبراست

ن جھت یاند و به ھم اد مردن ذّله شدهیز یھا نهیاز دست ھز یه ھمگکھستند  یادیز
ه چرا در زمان کخورند  یم اش افسوس ند و ھمهیگو یم راهین و زمان بد و بیبه زم

با زبان خودشان خطاب به ما خواھند ھا  آن رده بودند، وکر مردن را نکاتشان فیح
 »د.یمرگ گران است، زنده بمان«گفت: 

مزار، سنگ  یت باالموقّ  یغسل، تابلو ۀنیقبر، ھزد یر خرکانسان به ف یامروز وقت
شام و  یردن مردم براک ی، مھمانی، مراسم عزاداری، سالن و تاالر سوگواریقبر معمول

افتد به خدا قسم از مردن خود  یم و... یاعالم ھمدرد ۀم، پارچیترح ۀیّ ناھار، اعالم
 شود. یم مانیپش

دھد و مراسم  یم به شدت آزارھنگفت مردن، ورثه را  یھا نهیه ھزک یبراست
ه فشار ک یرده است؛ و براستکنتر یگرانتر و سنگھا  آن بر یعروس یکرا از  یسپارکخا

 ن!یبدتر از ا یز است و چه فشاریزنده ن یھا آدم یقبر برا
و  کتابنا یھا سّنتمسلمانان نسبت به ھرگاه ه کد ین را بدانیخوانندگان محترم! ا

گھربار رسول  یھا سّنتاز  یشان خال یت گردند و زندگتفاو بی ،یبخش نبو یتعال
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نند، صد در کرا رھا ھا  سّنتن بپردازند و یدر د یجاد بدعت و نوآوریباشد، و به ا جخدا
 یھا ز دلیچه امروزه ن گرفتار خواھند شد. چنان یمختلف و متنوع یھا صد با فتنه

اند و در  پروردگار غافلسخت شده و از شناخت ھا  سّنتردن کمسلمانان بر اثر رھا 
اند، و به  بھره یمان بین و ایت دیور ھستند، و از تقو غوطه یان خداوندیپا بی یھا نعمت

گردند، و  یم تار و مارزمان مان یدژخ یھا مهکر چیمسلمانان در ز ین سبب گاھیھم
قرار ام جور کح یگریمورد تجاوز و وحش یشوند، و گاھ یم نابودھا  ر آوار زلزلهیز یگاھ

 ان و ناالنیزان و گریالن و افتان و خیران و ویشان و حیمضطرب و پر یگرفته، و گاھ
 یشنوند و در نزد خداوند ھم بھاء و ارزش ینم یآورند، اما جواب یاد برمیشوند و فر یم

 یز نشأت گرفته از دورین یمراسم عزادار الِت که تمام مصائب و مشک یندارند. و براست
و  ین شرعیآفر ین تعالی، و اوامر و فرامیبخش نبو روح یھا و آموزم یدن از تعالیگز
 است. یالھ کام و دستورات تابناکاح

 



 

 
 ردن در قبر گرانک یچشم و هم چشم

منظور ھمان ن نما (البته یو رقابت در سفارش بھتر یمتأسفانه چشم و ھم چشم
دا یان مردم پیدر م یارین شعر، رواج بسیباترین خط و زیقطعه سنگ قبر است) با بھتر

ن ادعاست. یقبور، گواه ا یھا به سنگ یو نگاھھا  وتاه در قبرستانک یرده است. گذرک
انگر یو ب ،بودن صاحب آن یبا و گران، نشانگر غنیز ینما یکا ی، آیاما به راست

مان ین و ایّ تد ۀنندکان ی، و بیو یویو دن یت اجتماعیّ روشنگر موقع، و یت ویّ شخص
 او است؟!

رده کز نفوذ یزنان ن ۀیدر مھر یدر قبر گران، حت یمتأسفانه چشم و ھم چشم
ه کس ۵۰۰«ند:  یگو یم ه مثالً کشده از شھرھا مشاھده  یه در بعضک یاست، به نحو

ن! در ضمن عند کن نقطه ممیدر بھتر ،نبش ۲قطعه قبر  یکبه ھمراه  یبھار آزاد
 »المطالبه ھم باشد.

اند و  شده یالف طبقاتتا، قبرھا ھم دچار اخیگر در دنیز دیدر عصر ما، مثل ھر چ
ھا به  نیتر ند، و بازار گرانک یم ھا فرق ب آدمیج یشان براساس گشاد یبند درجه
ن کاز اما یا در بعضاز قبرھ یبعضه ک یده شده است، به طوریشکز ین یابد یھا خانه

در  ین رو برخیده است. از اوون تومان بیلیم ۲۰۰تا  ۱۷۰ن یمتشان بیمخصوص، ق
 واِم «ه شده ک یینند و از ھر جاک یم انداز مرگشان پس یراند و براکات خودشان به فیح

 ل و چالش نشوند!کنده دچار مشینند تا در آک یم افتیدر» مرگ
پس از  یھا نهیندارند و نگران ھز ین مالکه تمک یبه ھر حال، آن دسته از مسلمانان

جاد یه خود اک یتیما، و با وضع ینونکه در عصر کد ند بدانیز ھستند، بایمرگ ن
 یکحدود  ینند، باز ھم حداقل مبلغکز استفاده یگان نیاگر از قبور را یم، حتیا ردهک
 هکنار بگذارند، چرا کم و... یمجلس ترح ،فن و دفنکمخارج  یون تومان برایلیم
 »رد!!کد خرج یتا گور، باامروزه ز گھواره «

ن یا ۀآور و از ھم و مخارج سرسامھا  نهین ھزید از تمام ایخواھ یم ن اگریبنابرا
صادقانه و مقتدرانه به  ید رجوعید، باینکدا یفرسا نجات پ الِت طاقتکھا و مش بتیمص

نفرت و  ۀدیبا علماء و فقھاء به دد، و ھمگام یداشته باش ج راه و روش رسول خدا
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 ،قین طرید تا از ایر نباشکن فید، و به اینکنگاه  یراسالمین راه و روش غیانزجار به ا
 یاز رقبا یدان مسابقات تجمل پرستید و در میشکش را به رخ مردم بیخو یھا هیسرما

غ یتبل یبیو عوام فر یمنش یکخود و ن ییحاتم نما یبراد، و یریش سبقت بگیخو
ش، تمام ھوش و حواس خود را یخو ۀت خانوادید، و در جھت حفظ نام و شخصینکب

 کتابنا یھا سّنتاز  یرویو پ ألخداوند ید، و ھدفتان فقط رضاینکن راه صرف بیدر ا
 یبرا یبستر مناسب ھا، آن و اتباع ج رمکرسول ا یھا سّنته کباشد، چرا  ج رسول خدا

ھوا و ھوس، و  یرویپ یه به جاک یاشد، و فردب یم دن انسان به سر منزل مقصودیرس
 یھا سّنتمردم، به  یو بردگ یطانیش یھا و وسوسه یاز خواھشات نفسان یفرمانبردار
 ش قراریخو یزندگ یرا الگو ج آن حضرت یردھاکزند و عمل یم چنگ ج رسول خدا

مجد و عظمت و افتخار و سعادت،  یھا ند، مسلمًا به قلهک یم یرویپھا  آن دھد و از یم
 یزندگ ۀویرا شیھا خواھد گرفت، ز ت بھرهیافت و از منبع جوشان ھدایدست خواھد 

ه نه تنھا سعادت کھر فرد مسلمان خواھد بود،  یوه براین شیبھتر ج رمکامبر ایپ
 ز ھست.یا نیه ضامن سعادت دنکرا در بر دارد بل یاخرو
 



 

 
 :یسانکاز چه  ییرایپذ

 نانیوخ نشکا ینان یاخ نشک

وفات و در سوم و  ۀدر شب و روز حادث یمتوفّ ه بازماندگان کامروزه معمول گشته 
متنوع  ینند و با غذاھاک یم را به شام و ناھار دعوت یادیت زیھفتم و چھلم و... جمع

ه کآورند  یم به عمل ییرایپذ یلکبه شھا  آن ۀمطبوع از ھم یھا یدنیآشامذ و یو لذ
ن ینداشته باشد تا به د یا بھانه یسکچ ید و ھیایدرن یسکچ یراد ھیاعتراض و ا یصدا
 ند!کحمله  یمتوفّ بازماندگان  یایو دن

 یسانکھستند؟ چه  یسانکچه  ین مراسمین چنین و مھمانان ایدعوّ مَ  یبراست
ه و صاحبان مرفّ  یھا ھستند؟! انسان یمتوفّ رات بازماندگان یخوان صدقه و خ خوار زهیر

نان؟ ینش وخکا یاند  نانینش اخکابرھنگان و مستمندان؟ ا پیرند، یزر و زور و تزو
متنوع و گوناگون  ین از غذاھایشان رنگیھا ه سفرهک یسانکھا؟  ا سوارهیند یھا ادهیپ

ند، یسازان و دانه درشتھا است؟ برج یاز نان خال یشان تھیھا ه سفرهک یسانکا یاست 
 یبرا ینان ۀبدست آوردن لقم یت فروشان براه فروشان و خون فروشان و عفّ یلکا ی

 خود و فرزندانشان؟
 یسانکرات(؟!) را به خورد چه ین صدقه و خیه اک یا دهیا تا به حال از خودت پرسیآ

 :یدیرا نشن ألخداوند ۀفرمودن ی؟ مگر اینک یم صرف یسانکچه  ی؟ براینک یم

َدَ�ُٰت ٱ۞إِ�ََّما ﴿  ]٦٠[التوبة:  ﴾...لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱلِۡلُفَقَرآءِ وَ  لصَّ
، ییذاک یھا تیر، صاحبان موقعیه، صاحبان زر و زور و تزومرفّ  یھا پس چرا انسان

 ین مجالسیھا را به چن نان و دانه درشتینش اخکھا،  ھا، سواره لفتک لیھا، سب زاده بزرگ
 اند؟ نکیر و مسیفقھا  آن ، مگرینک یدعوت م

ز مجھّ  یالھایو یرن، و دارادِ مُ  یھا یه زندگک یسانکھا،  ه گندهلّ کچرا برج سازان، 
ن از یشان رنگیھا ه سفرهک یسانکاردھا، یلیشوراند، مک یدر نقاط خوش آب و ھوا

از بنده ؟ چرا ینک یم دعوت ین مجالسیمتنوع و گوناگون است، را به چن یغذاھا
نان، ینش کدستان، خا یران، مستمندان، تھیران، پابرھنگان، فقکزادگان(!)، غالمان، نو

به نصف نان شب محتاجند، و ه ک ییھا چارگان و آنیمان، واماندگان، بیتیوه زنان، یب
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در درون دارند، » ایواخدا«اد یشان بار بر پشت دارند و فر ین زندگیتأم یشه برایھم
رات ین صدقه و خی؟ مگر اینک ینمھا  آن رات را صرفیو صدقه و خ ینک ینم کمک

صال ی؟ اگر ھدفت ایدھ یم گرانیرا به دھا  آن ست؟ پس چرا حقینھا  آن مخصوص
ن راه و روش یخداست، به خدا قسم! ا یت و خشنودیثواب به مرده است و قصدت رضا

 ستان است.)کبه تر یرو یه تو مکن ره یست (ایح نیصح
 یب پر و تھیت و جیّ خاص یب داراِن  هیآن دسته از سرما یھا، برا یمھماندار ن نوعیا

ش را به رخ مردم یخو یھا هیه سرماکھستند  ییھا بھانه یشه در پیه ھمکست ین یدل
رند. آخر در یش سبقت بگیخو یاز رقبا یدان مسابقات تجمل پرستیشند و در مکب

و  یقحط یھا ست؟ مگر سالین یست؟ زندگیست؟ غذا نیمگر نان نھا  آن یسرا
سر به  یھا مت، و برجیصاحبان منازل متعدد و گران قھا  آن است؟ مگر یسالکخش

 ستند؟ پس چرا...یستم و... نین سیآخر یھا لیده، و اتومبیشک کفل
ون یلیصدھا م یھا الھا و خانهیخوش منظر و و یھا نار ساحلکه در ک یسانک ،یآر
 ج امبریرو پیشتن را مسلمان و پیورند، چگونه خو از ثروت غوطه ییایدر در یتومان

سرپناھاِن  یمحرومان و ب یھا مستمندان و ناله یاز غذا یتھ ۀنامند؟ و از سفر یم
 اند. ردهکجامعه فراموش 

مال و  یآور ر جمعکباد آورده شاداند و به ف یھا با ثروت یامروز متأسفانه گروھ
 یاجتماع یران و دردھایفق ۀلبکد، یآ ین گروه نمیاد ایه ھرگز به ک یزیمنالند و تنھا چ

 پابرھنگان است.
ر، یفق ۀلت است. در جامعیو و ھر فضیکگورستان ھر خصلت ن ،ریفق ، اجتماِع یآر

مرگ از ھر  ۀزنند یند، و بوک یم ینیآن جامعه، سنگ یبر فضا یا نندهکوِت ناراحت کس
بار و  ، مناظر رّقتیه به ھر طرف بنگرکر یفق ۀجامعدھد. در  یم را آزار یسو مشام آدم

از  ینشانھا  ر، در چھرهید. در اجتماع فقید یآور را خواھ مناظر تھّوع یز و گاھیانگ مالل
 یھا لتکمار، اسیل و بیعل یگرفته، تنھا یھا م، جز چھرهینیب ینم ینشاط و شاداب

پناه و  یبار، موجودات بکدگان اشیپرسوز، د یھا ناموزون، دل یھا افهیروح، ق بی
ران و یو یھا لبهکر و خسته، و یس یسرپرست و به جان ھم افتاده و از زندگ یب

ند و از که صبح ک یسک«امبر نور و رحمت فرمود: یه پکنجاست یخاموش. و در ا
ست، و یر آنان نباشد، او مسلمان نکند و به فکران فراموش یاجتماع و فق یدردھا

د، و او جوابگو ینمائ یارید و مرا یاد من برسیبه فرن! یمسلم ی: ااد برآوردیه فرک یسک
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 »ست.ینباشد، مسلمان ن
ن و یبلور یھا اخکن ھمه درد و رنج، ینار اکد گفت: در یه باکنجاست یو ا

ش یو ع ییذاک یھا ین، و مھمانیرنگ یھا ر، و سفرهیاسراف و تبذمدرن، و  یھا یزندگ
وخ و ستم بر کش و نوش مشغول بودن و از یعھا، و خود خوردن، و جمله  و نوش
ن ھمه ید جواب ایوانفسا، چگونه با یاین دنیردن در اکدگان فراموش یستمد

 جوابگو بود. یزان عدل الھیرا در برابر م یرا داد و نظام طبقاتھا  یدادگریب
 الِت کم، با مشیتی ۀوه با چند بچیزن ب یکه ک یا دهیا تا به حال از خود پرسیآ

 یکی یھا صحبت یدھد. اگر به پا یم خود ادامه ی، چگونه به زندگیزندگ یفرسا طاقت
 غم زده به تو خواھد گفت: یا بار و چھرهکاش ی، حتمًا با چشمانینیاز آنان بنش

اء و عفاف در زن ین و چنان، و حیت چنیه معنوکخودتان  ید برایگوئ یم آقا چه«
ام در  م و اجاره خانهیھا م بچهکردن شکر یس یبراه کا من ن باشد. امّ ید ایمسلمان با

ش؛ از زالو یرم، آن ھم به دست گرگان در لباس مید مورد... قرار بگیوانفسا با ۀجامع
 نان شب محتاج.د به ن و خوینش ن و زاغهینش وخکدار گرفته تا  اخکدار و  صفتان برج

آقا !  ید:) ایگو یرد. (مکھا را حفظ  سالم زد و ارزش ۀشود دم از جامع یم حاال مگر
ه به قول خود کد یا دهیالت را ندکد و مشیا ازمند نشدهیه شما نکداند  یم خدا خودش

و اگر معاش » ند.ک یم نار آن انسان را دعوتکفر در کد، یآ یم فقر یوقت«ان یشما آقا
ه به قول شما ک ییدارد؟ جا یو ارزش چه مفھوم کین نباشد، معاد و پایتأم یزندگ

سؤال  یر، وقتیا ! نان را از ما نگیخدا«رد و فرمود: کدست به دعا بلند  ج برامیپ
معاد، روزه و «د، فرمود: ین امر دارید و سفارش بر اکین ھمه تأیه چرا شما اکنمودند 

ه اگر نباشد، نتوان اھل معاد و روزه و نماز کن نان است ینماز و ھر چه ھست، در ھم
 »بود.

 زنند و ما را آلوده و ضدارزش یم حرف دارند و حرفه امروز فقط ک ییھا آن
اند، سواره  فقر نشده کابوس وحشتناکخوانند، ھنوز خودشان و فرزندانشان گرفتار  یم

ن و ینش وخک ین از دردھاینش اخکداند؟  یم ر چهیداند؟ گرسنه از س یم اده چهیاز پ
 ن چه خبر دارد؟ینش زاغه

و ھم پول آب و برق و گاز، و ھم قلم و دفتر  ه قرار است ھم اجاره خانه بدھمکمن 
ه ک ین عصر و زمانیه در اکد یم باشم، شما بفرمائیھا بچه ۀم گرسنکر شکو ھم به ف

ند، و دخلم با ک یم دادیب یم و گرانرت گرگ دارد و توّر یت دور، و سیّ انسان از انسان
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صد ھزار یا سیست یا پنجاه ھزار تومان و خرج دویخورد، و درآمد چھل  ینم خرجم
را  یشود زندگ یم یارید: با چه منطق و معینم؟ شما بگوئکد بیتومان در ماه، چه با

ه به ضد ارزش رو کند ک یم وادارم یاج و گرسنگیگذراند؟ پس جبرًا و ناخواسته، احت
بد است، و  یو خودفروش یو ضدارزش و خودزن یه زشتکم یدان ینم اورم. مگر مایب

بلند و  یوارھایرا و د یم نظام طبقاتینکچه  یند، ولک یو سالم زندگ کد پایانسان با
ز یرن و بردِ مُ  یھا یاز غذا را؟ زندگ یمختلف و تھ ین از غذاھایرنگ یھا وتاه را؟ سفرهک

دگان و پابرھنگان و به نان شب محتاج را یستمد یا شاھانه و در گوشه یھا و بپاش
ا تو یھا را؟ خدا یدادگرین بیرا؟ ا یطبقات یھا ن فاصلهیرد؟ اکتوان تحمل  یم چگونه

ه کم یمرگ دار یگذرد. مدام آرزو یم بر ما چه یه از زندگیه در ھر ثانک یخود شاھد
گران به ما یم، و دینک یم زندگینتوان یم، ولیات باشیه در حکن است یما بھتر از ا یبرا

ه دولتمردان کد دارم ینند. اما امکچاره نگاه یبدبخت و ب یھا به چشم حقارت و انسان
و شفقت،  یو دلسوز یاسالم دِ ن، با تعھّ یّ ثروتمندان متدداران و  هیان امور و سرمایو وال

 »ه دختران ما، راه ما را ادامه ندھند!...کند یرا فراھم نما یبستر مناسب
 یھا پناه، با بچه یسرپرست و ب ینوا و ب یوه و بیزن ب یکن سخنان، درِد دل ی، ایآر

ن یه اک یا دهیاز خودت پرس یا براستیاست. آ یزندگ یفرسا طاقت الِت کو مش گرسنه
ت و با عفّ  زناِن  وهیچرا از ب ی؟ براستینک یم یسکرات(؟!) را به خورد چه یصدقه و خ

 مان و درماندگاِن یتیوامانده،  ران و مستمنداِن ینوا، فق یران و پابرھنگان بکدامن، نوکپا
ه به نصف نان شب محتاجند و ک ییھا و آن ،پناه یب ناِن ینش کدستان و خا یچاره، تھیب

 کمکھا  آن ! و بهیزنند، غافل یم ن در و آن دریبه ا ین زندگیتأم یشه برایھم
 ؟!ینک ینمھا  آن رات را صرفی! و صدقه و خینک ینم

ه ک( یگریرا به دھا  آن ست؟ پس چرا حقینھا  آن رات مخصوصیمگر صدقه و خ
ه فرمود: ک یا دهیرا نشن ج رسول خدا ۀن فرمودی؟ مگر ایدھ یم ست)یمستحق آن ن

ر آنان نباشد، کند، و به فکران فراموش یاجتماع و فق یند و از دردھاکه صبح ک یسک«
 ؟»ست.یاو مسلمان ن

ا و یخداست، نه ر یت و خشنودیصال ثواب به مرده است و قصدت رضایاگر ھدفت ا
 ست!ین راه و رسمش نیه اکخدا قسم  ، بهیینما و حاتم ییتظاھر و خودنما

 اسـت بـرکه حـِجّ اکـدل به دست آور 
 

 دل بھتـر اسـت یکعبه، کاز ھزاران  
 

ــــتک ــــن آزر اس ــــار اب ــــه از آث  عب
 

ـــدل گـــذرگاه جل  ـــر اســـتکل ای  ب
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ن یمسلمانان بھتر -خ اسالم است ین دوران تاریه بھترک -ن ینخست یھا در قرن
گاهیفھم یمآن را  یرفتار را با قرآن داشتند. به خوب  دند و از مقاصدش مطلع و آ

ردند و ک یم به آن عمل یمختلف زندگ یھا در عرصه یزان مطلوبیند، و به مدش یم
ن مدعا اصحاب ین گواه بر اینمودند. بھتر یم رت به آن دعوتیگران را براساس بصید

 ۀشقراوالن عرصیاخالص و عمل، و پ ۀداران عرص هیآن طال ؛ھستند ج رسول خدا
 یخداباور ۀجھاد و تالش، و سرآمدان عرص ۀشتاز عرصیشگاماِن پیاعتقاد و صداقت، و پ

متحول نموده بود و آنان را از شان را یا یابعاد زندگ ۀم ھمیرکه قرآن ک یشناس و قرآن
شان نمود و یھا رھا یکیت و در پرتِو اصالحات اسالم نجات داد و از تاریانحرافات جاھل

 د.ینور رھنمون گرد یبه سو
ش گرفتند و یشان را در پیراه ا یز در واقع به خوبین نیتابع ن و تابعاِن یتابع

را فتح  کیافتند و ممالیت ین ھداآنا ۀلیه بندگان خدا به وسکدند یگرد یقرآن ییھا نسل
ھا روش عدالت و  نیردند و در آن سرزمکدا یگسترده پ یتیّ مکردند و قدرت و حاک

 ان نھادند.یمان را بنیش گرفتند و تمدن علم و ایاحساس را پ
ردند و ک یم گانه بودند، حروفش را حفظیه با قرآن بکآمدند  یاما پس از آنان نسل

 یراھه رفتند و برایرفتار با قرآن به ب یردند و در راستاک ینم تیحدودش را رعا
ت داده است، یّ ه قرآن اولوکردند. آنچه را کوشش و تالش نک ،درست آن شناخِت 

ه ک یت دادند. به اموریّ ت نداده است، اولویّ به آن اولوقرآن ه کت ندادند، و آنچه را یّ اولو
 یت چندانیه از نظر قرآن اھمک یدند و به اموریمورد اھتمام قرآن بود اھتمام نورز

 نشان دادند. یشتریندارد، توجه ب
مان داشتند و به یاز قرآن ا یتنھا به بعض -ل یاسرائ یھمچون بن -شان یاز ا یبرخ

 عمل یبود به خوب یداشت و راض یم ه خداوند دوستکآن مقدار ھم آنگونه 
وار خانه و محل یبه در و د ردند وک یم قرآن را با خود حمل کردند. به عنوان تبّر ک ینم
 ختند.یآو یم ار خودک

ـــوف ـــد ص ـــه بن ـــ یب ـــّال اس  یریو ُم
 

 یریــمــت قــرآن نگکات از حیــح 
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 سـتین نیـجـز ا یارکـاتش تو را یبه آ
 

 یریـــن او آســـان بمیاســـیه از کـــ 
 

ام آن کاح یت قرآن مشروط به عمل و اجراکر و بریه خکرده بودند کھا فراموش  آن
 د: یفرما یم متعاله خداوند ک است؛ چنان

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ ﴿
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱَوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ  ]١٥٥[األنعام:  ﴾١٥٥لََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ  �َُّقوا

ت و اقتدار، نت، و عزّ کمجد و عظمت، و شرف و مِ  یه روزگارکخ شاھد است یتار
آن روز در پرتو عمل  یاسالم ۀت مسلمان در سراسر جھان بود، و به حق جامعملّ  ۀخاصّ 

 گر ملل بود.ین دیمنحصر به فرد در ب یاخالق حسنه و الگو یبه قرآن، دارا
 ینقاط جھان، حت یه در اقصکافت یگسترش  ییت و اقتدار مسلمانان تا جاعزّ 
ن یر ایاخ ۀردند. اما در چند سدکومت کا (اندلس آن زمان) حدود ھشت قرن حیاسپان

وغ استعمار و یر ید و ملل مسلمان در سراسر جھان زیگرائقدرت و عزت رو به انحطاط 
 ل شدند.یتبد یت و بردگاز ذلّ  یبار، خوار و زبون گشته و به نمادکاست

تمدن  ۀآن، از قافل یھا م و آموزهیاز قرآن و تعال یامروزه مسلمانان به علت دور
باشند،  یم اردیلیم یکش از یب یتیجمع یه داراک یاند و با وجود عقب افتاده یبشر

برند. دشمنانشان بر آنان مسلط  یم ان خود به شدت رنجیاند و از تفرقه م خود باخته
بزرگ  یھا قدرتن یاز اوامر و فرام ،از دستورات قرآن یرویپ یو در عمل به جااند  شده

ه کاست  ین در حالیند و اینما یم یرویپ )باشند، یمھا  آن ن و قرآنیه دشمن دک(
وه و عظمت کن ذلت نجات خواھد داد و شیت قرآن، آنان را از ااز دستورا یرویپ

 باز خواھد گرداند.ھا  آن گذشته را به
ـــــرآن ـــــنم ق ـــــرآن م ـــــنم ق  م

 

 دانیــــــغــــــام جاویمــــــنم پ 
 

 مــــــانیا ۀمــــــنم سرچشــــــم
 

ـــــــ  ـــــــنم برنام ـــــــان ۀم  انس
 

 ره آورد شـــــــــــب قـــــــــــدرم
 

ــــــدرم نم  ــــــرا ق ــــــ یچ  یدان
 

 ام رحمـــــــــــت آوردمیـــــــــــپ
 

ــــــر نم  ــــــرا آخ ــــــوان یچ  یخ
 

را به بار آورده است  یت و خوارمسلمانان، ذلّ  یا براین دنیبه قرآن در اردن کپشت 
ت ه امّ کرا به دنبال خواھد داشت. در آن روز ھا  آن امبر ازیت پیاکز شیو در روز آخرت ن

 ه: کشنوند  یم ت رایاکن شیامبرشان ایاز زبان پ ج محمد

ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ﴿ َُذوا  ]٣٠[الفرقان:  ﴾٣٠َمۡهُجوٗر� ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ
 »ردند و از خود راندند.ک کپروردگارا ! مردم قرآن را تر«
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 یمیه از گروه عظکز ھمچنان ادامه دارد یامروز ن ج امبریت پیاکن شین سخن و ایا
سپردند.  ین قرآن را به دست فراموشیه اکبرد  یم تیاکشگاه خدا شیاز مسلمانان به پ

 یت و ترقکو حر یروزیه عامل پک ینجات، قرآن ۀلیات است و وسیرمز حه ک یقرآن
ه روح ک یباشد، قرآن یم یزندگ ۀارزنده و سازند یھا ه مملو از برنامهک یاست، قرآن

و  ین مدنیقوان یبرا ین قرآن را رھا ساختند و حتیات روح است؛ ایات و حیح
 ردند!کان) دراز یپائھا و ارو یگران (غربید یبه سو ییشان دست گدا یجزائ

 ۀر سلطیه زکھا  آن ، مخصوصاً یاسالم یشورھاکاز  یارینون اگر به وضع بسکھم ا
ھا  آن انیه قرآن در مکم ینیب یم م،ینکفینند، نظر بک یم یشرق و غرب زندگ یفرھنگ

جالب از  یه تنھا الفاظش را با صداکدرآمده است  یفاتیتاب تشرک یکبه صورت 
مساجد به عنوان  یھا یارک یاشکآن در  ینند، و جاک یم پخش فرستنده یھا دستگاه

 یا حفظ مسافر و شفاینو، و  ۀم، افتتاح خانیمجالس ترح یاست، برا یھنر معمار
 نند.ک یم تالوت به عنوان ثواب از آن استفاده یثر براکماران و زنان باردار و حدایب

ر، کشه و تفیامروز قرآن از نظر مغز و محتوا مھجور است، از نظر اند یبه راست
و  کتابنا یھا م و آموزهیبخش و تعال ن روحیاست، از نظر عمل به اوامر و فرام کمترو

اش مھجور است، و از  یم واال و گرامیق و مفاھین و حقایآفر اتیام و دستورات حکاح
 است. کر و مترواش مھجو سازنده و ارزنده یھا نظر برنامه

 زند:  یم ادیفر ج امبریامروز ھم پ یبراست

ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ﴿ َُذوا  ]٣٠[الفرقان:  ﴾٣٠َمۡهُجوٗر� ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ
 »اتخذوا ھذا القرآن مھجورا یا رب ان قومی«

ـــور ـــوار ز مھج ـــد یخ ـــرآن ش  میق
 

 میوه ســنج گــردش دوران شــدکشــ 
 

ٰ  عُ فَ رْ يَ  اهللاَ  نَّ اِ «د: یفرما یم یخیتار یا در جمله سحضرت عمر  عُ ضَ يَ وَ  اماً وٰ قْ أَ  آنَ رْ قُ ا الْ ذَ هبِ

 ۀلیند و به وسک یم را بلندھا  آن ه خداوند با قرآنکرا  یچه بسا اقوام«، »نَ يْ رِ خَ اٰ  هِ بِ 
 »گرداند. یم لیگر را پست و ذلید ین قرآن، اقوامیھم

و فاصله  ینشأت گرفته از دور، یمسلمانان امروز یو زبون یه خوارک یبراست
 یم است. براستیرکو گھربار قرآن  کم و دستورات تابناین و تعالیگرفتن از اوامر و فرام

ت مسلمان قرار گرفته آحاد ملّ  یزندگ ۀبه عنوان برنام یاسالم ۀم در جامعیرکاگر قرآن 
مجد و ، یت اسالمگر امّ ید ید باریق و مناسبش برخوردار شود، شایگاه الیو از جا
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ه کدلنواز قرآن  یمتأسفانه آن نوا یول ؛ابدیش را دریخو ۀاز دست رفت یبزرگ
داد،  یم صبحگاھان و سحرگاھان از منزل ھر مسلمان گوش ھر شنونده را نوازش

نت مجالس یگرفته است و قرآن ز یب و خواب و تنبلحات مخّر ی، تفریقیش را موسیجا
ا به یاند. آ نام نھاده» یقرائت مجلس«را به نام  یعزاء شده و با افتخار قرائت و اسلوب

 ن بوده است؟!یھدف از نزول قرآن ھم یراست
ان شده ین بیر از اید، ھدف از نزول قرآن غیات روح بخش قرآن مجیاز آ یاریدر بس

و در » ر و پند گرفتنکتذ«ات یآ ی، و در بعض»انذار«ات ھدف قرآن یآ یاست، در بعض
قرآن در تمام  یه مقصود از ھمه، اجراکده یر گردکذ» بشارت«و » تیھدا«گر ید یاتیآ

 است. یزالل الھ ۀاز آن سرچشم یات معنویافتن حیو  یشعب زندگ
ه خواندن قرآن در مراسم عزاء (به ک یا دهیحال از خود پرسا تا به یمسلمان! آ یا

را مت نزول قرآن که حکست، چرا ین یاند) شرع ه مردم ما به آن خو گرفتهک یلکش
ام آن و عبادت کعمل به اح یآن را برار سؤال برده است. خداوند یر داده و آن را زییتغ

در مجالس عزاء، قرآن را ه ک یرده است، در حالکدن آن نازل یبا خواندن و شن
ه آن را به عنوان شعار عزاء و کاند ھمانطور  ردن مردم قرار دادهکباخبر  یبرا یا لهیوس

 ین مجالس برایرده است تا فقط در اکه خداوند آن را نازل ک ییماتم قرار داده و گو
 ھا خوانده شود. مرده

گار یدن سیشکه شنوندگان با ک یاحترام بی شود با یم ن به قرآن اھانتیگذشته از ا
 شوند. یم بکبه آن و... مرت یتوجھ یو سر و صدا و ب

دھند و اصًال  ینم تیامش اھمکاحه به قرآن و ک یسانکن مجالس یدر ا یو گاھ
دًا مشتاق به نصب بلندگو و خواندن فاتحه و یپخش قرآن شد یخوانند، برا ینم نماز

خوانند و  ینم آن وضع شده است یه براکه آن را در نماز ک یره ھستند در حالیغ
 ورزند. یم ینسبت به انجام آن سست

ادامه داشته م الشأن یھمچنان نسبت به قرآن عظ یالتفات یو ب ین مھجوریو اگر ا
در  ید در بارگاه عدل الھیر بایو تقص یوتاھکن یافراد مسلمان در قبال ا کت کباشد، ت

 پاسخگو باشند. ج رمکت رسول ایاکمقابل ش
ـــب ـــر حی ـــازکا ب ـــرآن بن ـــت ق  میم

 

ـــه  ـــرآن خان ـــاز یا ز ق  میدر دل بس
 

ــــ ــــروز یچراغ ــــروغش برف  میاز ف
 

ـــوز  ـــه س ـــمع او جانان ـــدور ش  میب
 

 او یآمـــد شـــب یبـــه خـــواب مـــؤمن
 

 یگـو مجروحت به من قلب درد هک 
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ـــن  ـــا م ـــبگفت ـــداک ـــرآن خ  میه ق
 

 مین امــــا جــــدایاد مســــلمیــــز  
 

ـــــدا ـــــتمندان فق یص ـــــمس  رمی
 

 رمیان جـــاھالِن دھـــر اســـیـــم 
 

ـــ ـــدارم مونس ـــحن دن ین ـــدر ص  ای
 

ـــرا اف  ـــد ز ندهکم ـــان ـــدمی ـــا ر ق  ھ
 

ــدار ــه ب یمپن ــرا ب ــ یم ــد و لش  رکُجن
 

ـــجار ب  ـــه از اش ـــار و ب ین ـــر یاثم  ب
 

 ه مـــن آتشفشـــان پرخروشـــمکـــ
 

ــم  ــه دوش ــت ب ــّزت و ذّل ــالح ع  س
 

ــــرا ــــتگار یب ــــن یرس ــــدم م  آم
 

 آمـــدم مـــن یبســـان آب جـــار 
 

 قـــــتیراه طر کســـــال یر ایـــــبگ
 

ـــره  ـــرم قط ـــدا یا ز بح ـــر ھ  تیبھ
 

ــــاّمم ــــور ت ــــان را ن ــــوب مؤمن  قل
 

 المـــمکنــد دل را ک یدگرگــون مــ 
 

ــــ  بران را زار و رســــواکنم مســــتک
 

 از جــاغ خشــمم یــه تکــاگــر جنبــد  
 

 مــــن ۀبتــــرس از آتــــش ســــوزند
 

 ر و تـنیکـشـان را پکه سوزد سـر ک 
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 دینکل نیف و میمان را حیتیدر مراسم عزاء اموال 

 یه فرزندش را سرپرستک یه پدرش را از دست داده باشد، و پدرکاست  یسکم یتی
ند، و در ک یم ند، از اعماق قلب او را دوست دارد و به مصلحت او عملک یم یو نگھدار

ترسد و از  یم آنان یالت زندگکزد و از مشیر یم کفرزندانش اش یھنگام مرگ برا
ھا  آن ه ازکباشد  یمیّ ه سرپرست و قکند ک یم م دارد. و آرزویحوادث روزگار بر آنان ب

به ھا  آن هکنیروا دارد تا ا یکیرا بچرخاند و در حق آنان نھا  آن یند و زندگکمراقبت 
 نند.کاز نیسن بلوغ برسند و احساس ن

ند، بر ک یم ینگھداررد، از مالش یگ یم را به عھده یمیتی یه سرپرستک یسک
سازد و روان پدرش را  یم زهکیدھد، نفسش را پا یم د، او را پرورشیافزا یم ثروتش
 سازد. یم آسوده

م یت مراقبت از او در تعالیم و اھمیتیه محبت و عطوفت نسبت به ک یبراست
 د: یفرما یم دارد. خداوند متعال یا ژهیگاه ویجا یاسالم

� ٱلُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ َُّهۡم َخۡ�ٞۖ �ن ُ�َالُِطوُهۡم فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡمۚ وَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ُ ٱُقۡل إِۡصَ�ٞح ل َّ� 
ُ ٱَولَۡو َشآَء  لُۡمۡصلِِح� ٱِمَن  لُۡمۡفِسدَ ٱَ�ۡعلَُم  ۡ�َنَتُ�ۡمۚ إِنَّ  �َّ

َ
َ ٱَ� [البقرة:  ﴾٢٢٠َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  �َّ

٢٢٠[ 
ست؟ یشان چیبا ا اسالم دربارۀ معامله و مخالطۀه نظر ک پرسند یم مان از تویتی ۀو دربار«

خود را  یده است، و اگر با آنان زندگیو پسند یکشان در آن باشد، نیه صالح اکز یبگو: ھر چ
شما ھستند و انتظار  ینیشان برادران دیندارد. ا ید، مانعیزیامیبه قصد اصالح نه افساد ب

سازد و  یجدا مان شما، یموجود در م رود. و خداوند مفسد را از مصلِح  یم کیمکن یچن
مان یتی یف سخت در امر سرپرستیف و وظایالکن تییخواست با تع یشناسد، و اگر خدا م یم

 »ار بجا است.کره و یگمان خداوند چ یانداخت. ب یم شما را به زحمت
 د: یفرما یم امبر بزرگوارشیگر خطاب به پید ییو خداوند در جا

ا ﴿ مَّ
َ
 ]٩[الضحی:  ﴾٩فََ� َ�ۡقَهرۡ  ۡ�َتِيمَ ٱفَأ

 »ن.کر و تصرف میشان را با قھر و زور مگیا ییم را زبون و خوار مدار و اموال و دارایتی«
 د: یفرما یم زیو ن



 ١١١ دینکن لیم و فیح را مانیتی اموال عزاء مراسم در

رََءيَۡت ﴿
َ
ِيٱأ َّ�  ِ ُب ب ِيٱفََ�ٰلَِك  ١ّ�ِينِ ٱيَُ�ّذِ  ]٢-١[الماعون:  ﴾٢ۡ�َتِيمَ ٱيَُدعُّ  �َّ
ه ک یفھم یم مان ندارند،یشگاه خدا ایو جزاء در پ ن، و سزاین و آئیه به دک یسانک«

 رانند و با خشونت طرد یم ش خودیاز پ تم را سخیتیه کاند  یسانکاند؟ آنان  یسانکچگونه 
 »نند.ک یم

مان را فرصت دانسته و یتیو عدم بلوغ  یه ناتوانک ییھا و خداوند در مورد انسان
 انتیزند و در آن خیر یم گرانیخود و دب ینند و به جک یم خت و پاشیرا رھا  آن مال

 د:یفرما یم نند،ک یم

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡمَ�َٰل  �َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيَأ

ۡ
ُظۡلًما إِ�ََّما يَأ

 ]١٠[النساء:  ﴾١٠َسعِٗ��
خورند، انگار آتش در  یم مان را به ناحق و ستمگرانهیتیه اموال ک یسانکگمان  یب«

 شان به دوزخیخورند سبب دخول ا یم ه آنچهکخورند چرا  یم زند ویر یم خود یھا مکش
 »خواھند سوخت. یامت با آتش سوزانیشود و در روز ق یم

َمْن وََضع يََدُه يلَع َرأِس يَتيٍم رمَْحًَة، «د: یفرما یم میتیت مراقبت از یدر اھم ج امبریو پ
ُ بُِ�لِّ َشعَرٍة  ابراز محبت، بر سر  یه براک یسک«، ١»ةً نَ سَ ه حَ دِ يَ  َمرَّْت يلَعٰ َكتََب اُهللا هلَ

 یرد، برایگ یم ر دستش قراریه زک ییمھربان به تعداد موھا ید، خدایشکدست  یمیتی
 »سد.ینو یم آن شخص حسنات

 د: یفرما یم زیو ن

وَْجَب اُهللا َمْن َ�بََض يَتِيْماً «
َ
ابِِه َحيّت ُ�ْغِنيَُه اُهللا تَٰعايٰل، أ َ�ْ�َ الُمْسِلِمْ�َ ِايٰل َطٰعاِمِه َو رَشٰ

.ُ
َ

ْن َ�ْعَمَل َذنْباً الٰ ُ�ْغَفُر هل
َ
 أ

ّ
َتََّة، إِال

ْ
َنََّة ابَل

ْ
ُ اجل

َ
 ٢»تَٰعايٰل هل

 یر لوازم ضروریغذا و سارد و یرا به عھده بگ یمیتی، یه سرپرستک یسک«
مھربان حتمًا او را  یند، خداکن یم را از ھر جھت تأمیتیو فرد  ندک نیتأم را اش یزندگ

 »رقابل بخشش باشد.یه غکرده باشد ک یرد، مگر گناھکوارد بھشت خواھد 

نَا َو�ٰ «د: یفرما یم نیو ھمچن
َ
َ  ُل فِ أ

ْ
َ يِف  مِ يْ تِ ايل

ْ
 ةَ ابَ بّٰ السَّ  هِ يْ عَ بُ ْص اِ بِ ه ارَ شٰ اَ ، وَ ْ�ِ ا�َ هٰ كَ  ةِ نَّ  اجل

 وَ 
ْ
 ٣».طيٰ سْ وُ ال

 احمد و ابن حّبان -١
 یترمذ -٢
 یترمذ -٣

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ١١٢

ن ھستم و به یچن نیرده است، در بھشت اکفل کرا ت یمیتیه ک یسکمن با «
 »ردند.کش اشاره یانگشت سّبابه و وسط خو

فالت و که کدھد  یم ن نمونه نشانیگر از ایاد دیار زیث و تعداد بسیات و احادین آیا
وشش اقوام و کو  ید سعیانش واجب است، و بایکنزدشاوندان و یم بر خویتیمواظبت 

نند ک یسرپرست یرا به خوب یه وکن باشد یم و سرپرست او بر ایّ م و قیتیشاوندان یخو
 دھند تا به سن بلوغ و رشد برسد. یارینند و او را ک یو مالش را به نحو احسن نگھدار

نند و به صورت ناروا ک یم زیمان تصرف ناجایتیه در اموال ک یسانک :د بدانندیو با
 گرانیب خود و دیند و به جینما یم خت و پاشیخورند و آن را ر یم م رایتیمال 

 د:یفرما یمھا  آن نند، خداوند متعال در موردک یم انتیزند و در آن خیر یم

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ۡمَ�َٰل  �َّ
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيَأ

ۡ
ُظۡلًما إِ�ََّما يَأ

 ]١٠[النساء:  ﴾١٠َسعِٗ��
خورند، انگار آتش در  یم مان را به ناحق و ستمگرانهیتیه اموال ک یسانکگمان  یب«

 شان به دوزخیخورند سبب دخول ا یم ه آنچهکخورند چرا  یم زند ویر یم خود یھا مکش
 »خواھند سوخت. یامت با آتش سوزانیدر روز قشود و  یم

ه پس از دفن کن است یرسم بر ا )باالخص خراسان(شور، کشتر مناطق یامروز در ب
ان و اقوام و یبه خانه رفته و منتظر دوستان و آشنا یمتوفّ ت، بازماندگان یّ م

صورت نه ن ین رسم به ایبروند؛ اھا  آن شیت پیعرض تسل یشوند تا برا یم شاوندانیخو
به  یو عاطف ی، انسانین اصول اخالقیاز بھتر یکیه کنداشت، بل یالکراد و اشیتنھا ا

ه کن است ین اھداف و مقاصد اسالم ھمیاز بزرگتر یکیه کد، چرا یآ یم ابسح
گر آشنا و در آن یدیک یو خوشحال یبت، و شادیمسلمانان از غم و اندوه و درد و مص

 م باشند.یو سھ کمشتر
ردن ک کو سب یه فقط به خاطر ھمدردکا یر بی ن جلسات ساده ویمتأسفانه ھماما 

و  یالتخود را به جلسات تجّم  یشد، جا یم گرفته یمتوفّ اندوه بازماندگان 
 یت) لباس شرعیفکین ی(به ا ین مجالسین و پرخرج داد، و بر چنیسنگ یھا یھمانیم

 ردند.کن قلمداد یپوشاندند، و آن را جزو د ینیو د
ن یخورد ا یم به چشم ین جلساتین چنیه در اک یگریز دیمتأسفانه امر ناروا و ناجا

 -ه حق تمام ورثاء که) ک(تر یمتوفّ و ورثاء، از مال  یمتوفّ از بازماندگان  یه بعضکاست 
نند و در شب و روز ک یم را برگزار ین جلساتیاست، چن -و چه بزرگ  کوچکچه 



 ١١٣ دینکن لیم و فیح را مانیتی اموال عزاء مراسم در

و چه بزرگ) به  کوچکتمام ورثاء، چه  کرا (با مال مشتر یادیت زیوفات، جمع ۀحادث
 یمطبوع و جلسات یھا یدنیمتنوع و آشام ینند و با غذاھاک یم شام و ناھار دعوت

 نند.ک یم ییرایپذھا  آن ۀ، از ھمیتجمالت
مان یتیردن مال کل یف و میدر ح یچ حّق یھھا  آن هکد بدانند یاء بایاما ورثاء و اوص

را  ین جلساتیچنھا  آن ه از مالکندارند  ین حقیچنھا  آن ندارند. کوچک یو ورثا
مان بدون یتیم مردم و خودشان را با مال کرا ندارند تا ش ین حقیچنھا  آن رند، ویبگ

 نند.کر یسھا  آن ۀاجاز

 د:یگو یم /یع عثمانیمحمد شف یعالمه مفت
و چه بزرگ) ھمه در ارث  کوچکند، حق وارثان (چه ک یم فوت یشخص یوقت«

رد، و در ھر خانواده بعد از فوت پدر، نسبت یگ یم قن است، و به ھمه تعلّ یّ محفوظ و مع
 متصرف اموالشان یه به راحتک یشود، به طور یم یم، ظلم و تعّد یتیبه فرزندان 

آن فرزندان، » ّی وص«و » یول«و » مادر«ا یو » رگبرادر بز«ا ی» عمو«گردند، اعم از  یم
م اموال یه اوًال تا چند سال متواتر، به تقسک یشوند به طور یم ییھا ن ظلمیب چنکمرت

ھا و  ن در رسمینند، و ھمچنک یم متر خرجکمان یتی کشود و بر نفقه و پوشا ینم اقدام
ز از آن یخود را ن ۀنینند و خرج و ھزک یم انفاق ،کات از آن مال مشتریّ ھا و فضول بدعت

ر ییرا تغ ی، اسامیه در دفاتر دولتکمشاھده شده است  یند؛ حتینما یم نیمال، تأم
 افتی یا متر خانوادهکه کاست  یمواردھا  نیا سند؛ینو یم داده، نام فرزندان خود را

 ١»ات بدور باشد.یّ ن گونه تعدیه از اکشود  یم
 د:یگو یم گرید ییو در جا

ق، ل تصّد ین قبیست، از ایز نیجا» هکتر«م یھمانان و تصّدق قبل از تقسیم ییرایپذ«
س مستوجب گناه کبرع ،ت ثوابیّ به نھا  آن ردنکق ه تصّد کرسد، بل ینم یت ثوابیّ به م

ان یه در مکوارثان است  ۀن اموال متعلق به ھمیرا پس از درگذشت مورث، ایاست، ز
سرقت اموال است،  ۀبه مثاب کق اموال مشترشود؛ لذا تصّد  یم دهیم ھم دیتی یآنان گاھ

 یش برایت خویم گردد، سپس اگر وارث از مال خود حسب رضایتقسد مال یپس اول با
وارثان ھم  ۀم با اجازیند، مختار است. قبل از تقسکق بتصّد  یزیت چیّ صال ثواب میا

ه در ورثه موجوداند اعتبار کمان یتیرا اجازه از ید، زیتصدق ننما کھرگز از اموال مشتر

 ۳۹۰، ص ۳معارف القرآن، ج  -١
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ان کرا امیت قلب اجازه بدھند، زیه با رضاکه بالغ ھستند، الزم است ک یسانکندارد. و 
ه کع مردم یا از ترس طعنه و تشنیه از شرم مردم مجبور شده اجازه دھند، کدارد 

ط خاص ی، لذا در شرا»ش صدقه ندادیت خویّ صال ثواب به میا یس براکفالن «ند ینگو
آن مال حالل است  ،عتیه در شرک یدر حالد یگو یم »یآر«ه ناخواسته کرد یگ یم قرار

 ١»د.یرام و بخشش نماکب خاطر، ایه بخشنده با طک
ه خداوند کد، باشد یدست بردار ییارھاکن ید و به خاطر او از چنیپس از خدا بترس
 د و به راه راست رھنمون سازد.یمتعال شما را ببخشا

 ۳۹۲، ص ۳معارف القرآن، ج  -١
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 عتیفقه و شر یدر ترازو تیّ م ۀغذا از طرف خانواد کم تدارکح

ن است یا ج د رسول خداکمؤ سّنت ین اسالم بر مبناین مبیه روش دکم یقبًال گفت
 ۀن شب و روز حادثیاو در نخست یکشان نزدین خویو ھمچن یمتوفّ  یھا هیھمسا هک

 نند، و با اصرار ازکرا به شام و ناھار و صبحانه دعوت  یمتوفّ  ۀوفات، تمام افراد خانواد
ه کم یند. و گفتیتناول نماھا  آن یاز غذا یافک ۀه به اندازکرده کخواھش ھا  آن
 ۀان حادثیه در جرکاست  ج امبری، شخص خود پیاسالمن رسم و روش یگذار ا انیبن

 به محِض » موته«در جنگ  سطالب یش حضرت جعفر بن ابیخو ۀشھادت عموزاد
ر به منزل او رفت از حزن و اندوه و غم و تأثّ  یا اطالع از شھادت حضرت جعفر، در ھاله

به منزل ست. سپس یرد و گرکد و بو یخردسالش را در آغوش گرفت و بوس یھا و بچه
 ن فرمود:یاش چن ش برگشت و به خانوادهیخو

 ید برایشما با. «]ی[ترمذ »مْ ٌر �َشُغلُهُ مْ اَ  مْ هُ  اءَ جٰ  دْ قَ  مْ هُ �َّ اِ اماً فَ عٰ َط  رَ عفَ ِاصنَُعوا ِآلل جَ «
ش آمده است، یپھا  آن یه براک ییھا یرا گرفتارید، زیبپز ییجعفر غذا ۀافراد خانواد

 »ش غذا بپزند!یخو یتوانند برا ینم رده است و خودشانکرا به خود مشغول ھا  آن ۀھم
 یھا قدرتو تظاھر به  یدار هیسرما یھا فرھنگت تأسف (بر اثر نفوذ یاما با نھا

 یلکده و به طور یو وارونه گرد کمترو یلّ کبه  یل اسالمین راه و روش اصی) ایمال
شان)، در شب و یو خو و اقوامھا  هیھمسا ی(به جا یمتوفّ ه بازماندگان کمعمول گشته 

 مرکھا  آن نند و به خدمتک یم وفات، مردم را به شام و ناھار دعوت ۀروز حادث
 یھا یدنیمتنوع و آشام ین، با غذاھایو دردسر آفر یالتتجّم  یلکبندند و به ش یم

 نند و..ک یم ییرایپذھا  آن ۀمطبوع و... از ھم
مذاھب «، در یمتوفّ  ۀاز طرف خانواد یین غذاھایچن کم تدارکه حکد ید دیحال با

 ییرایھدف اسالم پذا یه آکد ید دیست؟ و بایچ» عتیفقه و شر«زان یو در م »چھارگانه
 ھا؟ ردن آنکسته کا ورشیاست،  یمتوفّ ردن از بازماندگان ک

ت یّ م ۀه خانوادک ییه غذاکن باورند یبر ا »و جماعت سّنتاھل  ۀمذاھب چھار گان«
ت و گناه و ی، معصیمیروه تحرکرده تا مردم از آن بخورند، مکپخت  یبه عنوان سوگوار

 ح است.یبدعت و قب



 های تجّمالتی مرده    ١١٨

م یسپار یم ین و دانشوران اسالمیالم را به فقھاء و علماء و محدثک ۀسر رشت کنیا
ن ی، ما را در ایبخش شرع یام و دستورات تعالکو اح ینبو یھا م و آموزهیتا در پرتو تعال

 ند:یو ارشاد نما یینه راھنمایزم

 ت دارند:یّ از طرف اهل م راهت و بدعت بودن طعامکه داللت بر ک یثیاحاد
َ  رٌ مْ اَ  مْ هُ  اءَ جٰ  دْ قَ  مْ هُ �َّ اِ اماً، فَ عٰ ر َط فَ عْ جَ  لِ وا ِآل عُ نَ ْص اِ «ث یحد -۱ ث ین حدیاز ا»: مْ هُ لُ غُ شْ �

غذا  یمتوفّ بازماندگان  یگران برایه دکآن است  سّنته کشود  یدانسته م
 ند!یه نمایغذا تھھا  آن یه بازماندگان براکنینند، نه اکدرست 

ما جاء يف انل� عن االجتماع «، در باب »تاب الجنائزک«در سنن ابن ماجه در  -۲
عن جر�ر بن «ن آمده است: ی، چن»من انلياحةصنعة الطعام هل املّيت وايل ا

ٰعاِم ِمَن انلِّٰياَحةِ اَْهِل الَميِِّت وَ ٰماَع ِايٰل عبدا� ابلج�: ُكنّٰا نََري االِْجتِ   .»ُصنَْعِة الطَّ
ه جمع شدن نزد کم ین باور بودید: ما (صحابه) بر ایگو سیر بن عبدالله بجلیجر«

 »است. ییسرا ت و پختن طعام، جزء نوحهیّ بازماندگان م

ما قالوا يف االطعام «در باب » تاب الجنائزک«، در »بهیش یدر مصنف ابن اب -۳
 آمده است. »احةوانلي

ت؟ قال: ال. ناح قبل�م يلع امليّ ، فقال: هل يُ سرَ مَ يلع �ُ  عن طلحة قال: قدم جر�رٌ «
 
َ

ت و يطعم الطعام؟ قال: نعم. قال: تلك يِّ عند�م يلع المَ  ساءُ تمع النِّ قال: هل جت
 .»انلياحة

د: یپرس یآمد. حضرت عمر از و سر بن عبدالله نزد حضرت عمرید: جریطلحه گو«
نزد ا زنان یر. عمر گفت: آیر گفت: خیشود؟ جر یم ت نوحهیّ در نزد شما بر ما یآ

. حضرت عمر فرمود: یشوند؟ گفت: آر یم شوند و غذا داده یم جمع یمتوفّ بازماندگان 
 »ت) است.ینوحه (و رسوم جاھل ۀن از جملیا

 عن ايب ابلخرتي قال: الطعام يلع امليّت من امر«آمده است:  یگریت دیو در روا
ردن غذا از طرف کد: پخت یگو یابوالبختر«، »اجلاهلية وانلوح من امر اجلاهلية

 »باشد. یم تیز از موارد جاھلین ییسرا ت است، و نوحهیاز امور جاھل یمتوفّ بازماندگان 



 

 
 یردن غذا براکدرست  مذاهب چهارگانه در استحباب یاقوال فقها

 یمتوّف بازماندگان 

 ند:یگو یم شام و ناھار یبرا یمتوفّ ردن از بازماندگان ک ییرایپذ ۀدربار نافحا

�ستحّب جل�ان اَهل املّيت واألقر�اء واألباعد تهّية طعام هلم �شبعهم يومهم «
والنّه بِرٌّ «؛ »جعفر طعاماً فقد جاءهم ما �شغلهماصنعوا آلل : «ج ويللتهم، لقوهل

 ١»ومعروٌف، وُ�ِلحُّ عليهم يف األ�ل، ألن احلزن يمنعهم من ذلك، فيضعفون
، مستحب یکشان دور و نزدین اقوام و خویو ھمچن یمتوفّ  یھا هیھمسا یبرا«

م و را به شا یمتوفّ  ۀوفات، تمام افراد خانواد ۀن شب و روز حادثیه در نخستکاست 
به » طالب یجعفر بن اب«بعد از شھادت  ج امبریه پکنند، چرا کناھار دعوت 

 یه براک ییھا یرا گرفتارید، زیبپز ییجعفر غذا ۀافراد خانواد یبرا«اش فرمود:  خانواده
توانند  ینم رده است، و خودشانکرا به خود مشغول ھا  آن ۀش آمده است، ھمیپھا  آن
و  یکن ی) عملیمتوفّ از بازماندگان  ییرایار (پذکن یاو » شتن غذا بپزند.یخو یبرا

 یمتوفّ  ۀاد از خانوادیاست؛ و با اصرار ز یو اخالق یو عاطف یانسان یده و اصلیپسند
ه غم و اندوه مانع کند، چرا یتناول نماھا  آن یاز غذا یافک ۀه به اندازکنند کخواھش 

 »شوند. یم و ناتوانف یجه ضعیشود و در نت یمھا  آن غذا خوردن
 ند:یگو یم نهین زمیدر ا ھا کیمال

و ھا  هیھمسا یبرا«، ٢»غاهلم بمّيتهمت�وه تهّية طعام ألهل املّيت إلشو�ندب للجار و«
شان  نند و به خانهکغذا درست ب یمتوفّ بازماندگان  یه براکگران مستحب است ید

 رده و خودشانکرا به خود مشغول ھا  آن وفات ۀحادث یه گرفتارکبفرستند، چرا 
 »ش غذا بپزند.یخو یتوانند برا ینم

 ند:یگو یم ھا یشافعو 

و�ستحّب ألقر�اء املّيت وج�انه أن يصلحوا ألهل املّيت طعاماً، ملا روي أنّه لّما قتل «

 ۴۷۳، ص ۱ة، ج یر، شرح الھدایفتح القد -١
 ۱۹۹ص  ۱ج » یة الصاویحاش«ر و یر، للدردیالشرح الصغ -٢

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ١٢٠

اصنعوا الل جعفر طعاماً، فانّه قدجاء هم امٌر : «ج قال انليب سجعفر بن ايب طالب
 .١»�شغلهم عنه

 د:یگو یم »المختصر«تاب کدر  یو امام شافع

حّب لقرابة املّيت وج�انه أن يعملوا ألهل املّيت يف «
ُ
يومهم ويللتهم طعاماً �شبعهم، وأ

 ٢»فانّه سّنة وفعل اهل اخل�
 د:یگو یم یو امام نوو

�لحُّ عليهم يف األ�ل ولو اكن املّيت يف بٍ� : و -اي فقهاء الشافعية  -حابنا قال اص«
 ٣.»جل�ان أهله يعملوا هلم طعاماً  ّب �ستحآخر، فانّه 

 ند:یگو یم ھا یحنبلو 

، فانّه و�ستحّب إصالح طعام ألهل املّيت يبعث به ايلهم إاعنة هلم وجرباً لقلو�هم«
داود  �من يأيت إيلهم عن إصالح طعام ألنفسهم، وقد روي ابور�ما اشتغلوا بمصيبتهم و

اصنعوا الل جعفر : «ج عفر، قال رسول اهللاعن عبدا� بن جعفر قال: ملا جاَء نيَع ج
زالت  ، وروي عن عبدا� بن ايب ب�ر انّه قال: فما»طعاماً فانه قد أتاهم امر �شغلهم

 ٤»تر�ها من تر�ها. الّسنة فينا حىت
توسط اقوام و ھا  آن از ییرایت، و پذیّ به ھر حال، دعوت از خانواده و بازماندگان م

را رسول یغذا و بردن آن به منزلشان تا چند روز مستحب است، ز ۀیا تھیگان، یھمسا
ه کدارند  ید، چون خود آنان حالتینکه یتھ یآن خانواده طعام یبرا«فرمودند:  ج خدا

 »مشغولشان نموده است.
است  یارکنند، کگر مردمان اقدام ید یغذا برا ۀیت به تھیم ۀه خانوادکنیاما ا

 یاز دور برا یسانکچه  ند، و چنانک یم را چند برابرھا  آن بتیه مصکخالف و ناروا 
 نند.ک ییرایت از آنان پذیّ ان میکگان و نزدیه ھمساکه آمده بودند، مستحب است یتعز

را یعت است، زیم شرکس حکت، عیّ خوردن غذا در منزل اھل م یو جمع شدن برا

 ۲۸۵، ص ۵المھذب، ج  -١
 ۲۸۶، ص ۵ج  یالمجموع شرح المھذب، للنوو -٢
 ۲۸۶، ص ۵المجموع شرح المھذب، ج  -٣
 ۵۵۰، ص ۲، ج ی، ابن قدامه حنبل»یالمغن« -٤

                                                      



 ١٢١ ...غذا ردنک درست استحباب در چهارگانه مذاهب یفقها اقوال

ت غذا بپزند، یّ اھل م یه مردم براکن است یم وارد شده در شرع مقدس اسالم، اکه حک
ند، و جمع شدن یتناول نماھا  آن یاز غذا ،تیّ ان و اھل میکه نزدکنند کوشش کو 

م وارد شده در شرع است و کس حکع ھا، آن یت، و خوردن غذایّ مردم در منزل اھل م
است، » معقول«ردن کت، وارونه یّ افت از طرف اھل میه ضکاند  از فقھاء گفته یاریبس

ام غم و اندوه، یو سرور مرّوج است، و در ا یام خوشیدر ا یھمانیافت و میچون ض
 سابقه ندارد!!



 

 
 راهتک ه داللت برکمذاهب چهار گانه  یعبارات فقه

 دارد یمتوّف و بدعت بودن طعام از طرف بازماندگان 

 ند:یگو یم نهین زمیدر ا افحنا

و��ره إختاذ الضيافة من الطعام من أهل املّيت، النّه رشع يف الرسور ال يف الرشور. «
و� بدعة مستقبحة. فقد روي االمام أمحد وابن ماجة باسناد صحيح عن جر�ر بن 

 ١»ةصنعهم الطعام من انلياحنعّد االجتماع ايل اهل املّيت و عبدا� قال: كّنا
روه است، کشود، م یبه مردم داده م یمتوفّ ه از طرف بازماندگان ک ییغذا«ترجمه: 

ام غم و اندوه. و یو سرور مشروع است نه در ا یام خوشیدر ا یھمانیافت و میه ضکچرا 
زشت و ناپسند  یارکح و یقب ی، بدعتیمتوفّ ردن مردم از طرف بازماندگان ک یھمانیم

نند ک یم تیروا» ر بن عبداللهیجر«ح از یصح یاست. امام احمد و ابن ماجه با اسناد
مردم بعد از دفن  یردن غذا براکت و درست یما جمع شدن نزد اھل م«ه گفت: ک
 »م.یدانست ی) میخوان و نوحه یت (سوگوارحایت را از نیّ م

 ند:یگو یم نهین زمیدر ا ھا کیمال

طعام بيت املّيت بدعٌة مكروهٌة لم ينقل فيها يشء وليس ذلك  ىلعمجع انلاس و«
 ٢»موضع َوالئم
مردم بعد از دفن  یردن غذا براکت (و درست یجمع شدن نزد اھل م«ترجمه: 

قت ینقل نشده است. و در حق یزیرامون صحت آن چیه پکناپسند است  یت) بدعتیّ م
افت یض یام غم و اندوه جایو سرور مشروع است و ا یام خوشیدر ا یھمانیافت و میض

 »ست.یگرفتن ن
 ند:یگو یم نهین زمیدر ا ھا یشافعو 

 وأّما إصالح اهل املّيت طعاماً ومجع انلاس عليه، فلم ينقل فيه يشء وهو بدعة غ�«
كنا نعّد االجتماع ايل اهل املّيت : «سمستحبة، و�ستدل هلذا حبديث جر�ر بن عبدا�

 ۴۷۳، ص ۱ة، ج یر، شرح الھدایفتح القد -١
 ۱۹۹، ص ۱ج » یة الصاویحاش«ر، و یدر د» ریالشرح الصغ« -٢

                                                      



 ١٢٣ ...طعام بودن بدعت و راهتک بر داللت هک گانه چهار مذاهب یفقه عبارات

 ١»لطعام بعد دفنه من انلياحةوصنعة ا
نند، و مردم را ک یم مردم غذا درست یبرا یمتوفّ ه بازماندگان کنیو اما ا«ترجمه: 

 ج امبریآن از پ یرامون صحت و درستیه پکاست  یارکخوانند،  یم به خوردن آن فرا
ه کناپسند و زشت است، چرا  یارک، بدعت و یارکن یه چنکنقل نشده است، بل یزیچ

ردن کت و درست یّ ما (صحابه) جمع شدن نزد اھل م«د: یگو یم سبن عبداللهر یجر
 ».میدانست یم )یخوان و نوحه یاحت (سوگواریت را از نیّ مردم بعد از دفن م یغذا برا
 ند:یگو یم نهین زمیدر ا ھا یحنبلو 

للناس فمكروه، ألن فيه ز�ادة ىلع مصيبتهم وشغًال هلم  فاّما صنع أهل املّيت طعاماً «
 ٢»شغلهم و�شبهاً بصنع أهل اجلاهلية. اىل

است  یارکنند، کگران اقدام ید یغذا برا ۀیت به تھیم ۀه خانوادکنیاما ا«ترجمه: 
ن یند، و چنک یم را چند برابر یمتوفّ بازماندگان  یبت و گرفتاریه مصکخالف و ناروا 

 »ت است.یار زمان جاھلکمشابه با  یارک
 د:یگو یم ن بارهیدر ا هیمیامام ابن ت

مرشوع وانما هو بدعة،  وأما صنعة أهل املّيت طعاماً يدعون انلاس ايله، فهذا غ�«
اهل املّيت وصنعتهم الطعام للناس  ا نعّد االجتماع اىلبل قدقال جر�ر بن عبدا�: كنّ 

 ٣»من انلياحة
 هیمردم بعد از دفن مرده، غذا تھ ی، برایمتوفّ ه بازماندگان کنیو اما ا«ترجمه: 

ه کر مشروع و بدعت یاست غ یارکنند، ک یم را به صرف آن دعوتھا  آن نند وک یم
ردن کت و درست یما جمع شدن نزد اھل م«د: یگو یم رامون آنیر بن عبدالله پیجر

 »م.یدانست یم )یخوان و نوحه یاحت (سوگواریت را از نیّ مردم بعد از دفن م یغذا برا
 د:یگو یم در ادامه /هیمیابن ت

ملا جاء نيع  ج وانّما املستحّب اذا مات املّيت أن يصنع ألهله طعام كما قال انليب«
 ٤».�شغلهم اصنعوا الل جعفر طعاماً فقد اتاهم ما«جعفر بن ايب طالب: 

 ۲۸۶، ص ۵المجموع، شرح المھذب، ج  -١
 ۵۵۰، ص ۲، ج ی، ابن قدامه حنبل»یالمغن« -٢
 ۳۱۶، ص ۲۳۰ه، ج یمیخ االسالم ابن تیش یمجموع فتاو -٣
 ۳۱۷-۳۱۶، صص ۲۴ه، ج یمیخ االسالم ابن تیش یمجموع فتاو -٤

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ١٢٤

 یان او برایکنزدشان و یو خو یمتوفّ  یھا هیه ھمساکن است یمستحب ا«ترجمه: 
ه خبر شھادت حضرت جعفر بن ک یه وقتک نند، چنانکغذا درست  یمتوفّ بازماندگان 

بازماندگان  یبرا«شان فرمودند:  شان به خانوادهیدادند، ا ج طالب را به رسول خدا یاب
را به ھا  آن ۀش آمده است، ھمیپھا  آن یه براک ییھا یرا گرفتارید، زیبپز یجعفر غذا

 »ش غذا بپزند.یخو یتوانند برا ینم رده است و خودشانک خود مشغول
 ن آمده است:یچن خانیقاض یفتاوادر 

اذ الضيافة يف ايام املصيبة ألنها ايام تأسف فاليليق بها ما ي�ون و«
ّ

��ره اخت
ذ طعاماً للفقراء اكن حسناً اذا اكنوا بالغ�، فان اكن يف الورثة صغ� لم 

ّ
للرسور وان اخت

 ١»من الرت�ةيتخذوا ذلك 
را یروه است، زکردن مک یھمانیافت و میوفات، ض ۀحادث بِت یام مصیدر ا«ترجمه: 

ه در حالت سرور و ک یزین روزھا، انجام چیاند. و در ا ام غم و تأسفیام، این ایا
نند خوب است کفقراء غذا آماده  یست، و اگر برایرد مناسب نیگ یم انجام یخوشحال
ه کباشند، از مال تر یر و نابالغیباشند، و اگر در ورثه افراد صغه ورثه بالغ ک یبه شرط

 »ز طعام و غذا آماده نشود.ین نکیمسا یبرا
 ن آمده است:یچن» هیبّزاز« یو در فتاو

��ره اختاذ الطعام نّها مرشوعة للرسور، وو��ره اختاذ ضيافة ثالثة ايام وأ�لها ال«
القرب يف املواسم واختاذ  نقل الطعام اىلياد ويف ايلوم االول واثلالث و�عد االسبوع واالع

ادلعوة بقراءة القران ومجع الصلحاء والقّراء للختم او لقراءة سورة االنعام او االخالص، 
 ٢»فاحلاصل ان اختاذ الطعام عند قراءة القران ألجل األ�ل ي�ره.

مردم و  یردن غذا براک، تا سه روز آماده یمتوفّ از طرف بازماندگان «ترجمه: 
و سرور مشروع  یدر وقت خوش یھمانیافت و میه ضکرا یروه است، زکخوردن آن م

د و بردن غذا به گورستان در یام عیاست، و پختن غذا در روز اول و سوم و ھفتم و ا
 ۀخواندن سور یا برایختم قرآن  یردن غذا براکه یروه است، و تھکموسم خاص، م

روه است؛ خالصه کاخالص م ۀخواندن سور یبراردن صلحاء و قّراء کا جمع یانعام 
 »روه است.کخوردن در وقت ختم قرآن م یردن طعام براکآماده 

 ۴۰۵، ص ۳خان، ج یقاض یفتاو -١
 ۸۱، ص ۴ه، ج یبّزاز یفتاو -٢

                                                      



 ١٢٥ ...طعام بودن بدعت و راهتک بر داللت هک گانه چهار مذاهب یفقه عبارات

 د:یگو یم »ةیراھکالتاب ک«در بخش » جامع الرموز«تاب کدر  یعالمه قھستان

 ١»��ره اختاذ ضيافة يف هذه االيام و�ذا الكها كما يف ح�ة الفتاويو«
 »روه است.کوفات م ۀبت حادثیام مصیدر اافت و خوردنش یردن ضکآماده «

 ن آمده است:یچن» هیھند« یو در فتاو

 ٢»وال يباح اختاذ ضيافة عند ثالثة ايام كذا يف تاتار خانية«
از طرف  یھمانیافت و میه بعد از سه روز از وفات شخص، ضکست یدرست ن«

 »گرفته شود. یمتوفّ بازماندگان 
ن یرا بد ین مورد، سؤال و جوابیدر ا» یبرک یفتاو«در  یتمیعالمه ابن حجر ھ

 رده است:کل نقل کش

سئل عما يعمل يوم ثالث من موته من تهيأة الك واطعامه للفقراء وغ�ه وعما يعمل «
 ٣»... اجاب: مجيع ما يفعل ما ذكر يف السؤال من ابلدع املذمومةعيوم الساب

ا یدر روز سوم  یوفّ مته بازماندگان کسؤال شد  ییغذا ۀشان درباریاز ا«ترجمه: 
درست است  یارکن یا چنیه آکنند ک یم هیگران تھیفقراء و د یوفات برا ۀھفتم حادث

 »با استیناپسند و ناز یھا بدعت ۀارھا از زمرکن یشان جواب دادند: تمام ایر؟ ایا خی

* * * 

و  سّنتاھل  ۀچھار گان یھا تابک یات، و عبارات فقھیبه ھر حال از مجموع روا
 یت برایردن غذا از طرف اھل مکه درست کشود  یم دانسته یجماعت به خوب

 روه است:کل بدعت و میند به چند دلیآ یم یه به عزادارک یسانکاز  ییرایپذ
ه کنیدال بر ا ۀنیا است. قریشھرت و ر یشتر برایخرج و مخارج مراسم عزاء ب -۱

تظاھر و شھرت و ا و یه رکست و بلیصال ثواب نین طعام، ایمقصود از ا
 ٤ن مواردند:یاست، ا ییخودنما

ب به ین ھر چند ترغین با وجود ایکصدقه افضل (و بھتر) است، ل یاخفا الف)
 رند.یپذ ینم صدقه شوند باز ھم یاخفا

 ۴۴۳جامع الرموز، ص  -١
 ۱۶۷ص ، ۱ه، ج یھند یفتاو -٢
 ۷، ص ۲، ج یبرک یفتاو -٣
 ۴۱۵، ص ۱، ج ی: محمود الفتاوکر. -٤
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 یآن آسانتر و برا یه اخفاکرا یبھتر است، ز یلیصدقه به صورت نقد خ ب)
شود، و  یم ن پوِل نقد برآوردهیباشد از ھم یه ھر ضرورتکازمندان سودمندتر است ین

ند، و در اطعام کتواند محفوظ  یم وقت ضرورت یاگر االن ضرورت نباشد، پول را برا
 اوقات خوردن مضر یه در بعضکست، بلیده نین فای(غذا دادن بازماندگان به مردم) ا

اطعام، پوِل نقد (به فقراء و  یه به جاکست ین یراض یسکن، ین با وجود ایکشود ل یم
 بدھد.مستمندان) 

از حاجتمندان مد نظر قرار داده شود؛ یه نکن است ین صورت ایدر صدقه بھتر ج)
ه، گرسنه به غذا، برھنه به لباس، طالب یراکاز دارد، مسافر به یض به دارو نیمر یعنی

ب ین را ھر چند ترغشوند. و اگر وارثا یم ازھا با پول نقد رفعین نیتاب، و اکعلم به 
ت نافع است، یم یفقراء سودمند و ھم برا یه ھم براکد یه پول نقد به فقرا بدھکد یدھ

شتر است. اما (ورثاء) به یمتر و ثواب بکرا زحمت یننده ھم بھتر است زکصدقه  یو برا
 ییایز عالمت رین چیشوند (و ھم ینم ارکن یبه ا یمردم راض ۀخاطر ترس از طعن

 مراسم است)ن یبودن ا
 گرانین را مقدم بر دکیبود، فقراء و مسا یم صال ثوابیو اگر مقصود ا د)

ه احباب و ثروتمندان مقدم بر فقراء ھستند، کست، بلین نیت چنیدانستند، اما واقع یم
ه کند ک یم جرأت یسکوجود ندارد، پس چگونه  یرینام ھم فق یموارد برا یو در بعض

 ١صال ثواب است.یا ین خرج و مخارج براید: ایبگو
گان و اقوام و یه غذا از طرف ھمساکآمده است  ج رمکامبر ایپ سّنتدر  -۲

را از ھا  آن بت،یه مصکنیا یت درست شود، برایم ۀخانواد یشاوندان، برایخو
 سطالب یه حضرت جعفر بن ابک یھنگام ج امبریغذا بازداشته است. پ ۀیتھ

د، چرا ینکه یجعفر غذا تھ ۀخانواد یبرا«ش فرمود: یخو ۀد شد، به خانوادیشھ
 ۀه امروز خانوادک یدر حال» رده است.کرا به خود سرگرم ھا  آن بتیه مصک
ن مخالف با ینند و اک یم ند غذا آمادهیآ یم هیتعز یه براک یسانک یت برایم

 باشد. یم روهکبوده و م سّنت
شود، چرا  یم تیم ۀخانواد یو اقتصاد یباعث مشقت ماد یامروز یھا هیتعز -۳

ن کیرفقراء و مسایغ یر شده و غذا برای، اسراف و تبذین مراسمیه در چنک

 ۴۱۵، ص ۱، ج »یمحمود الفتاو«، به نقل از »یاحسن الفتاو« -١
                                                      



 ١٢٧ ...طعام بودن بدعت و راهتک بر داللت هک گانه چهار مذاهب یفقه عبارات

شود، و  یم ختهیه اضافه آمده و بدون استفاده دور رک یشود، به طور یم هیتھ
 ارکار بدھین اسراف، بسیبه خاطر ا یسکار شرعًا حرام است، و چه بسا کن یا
ن مخارج بمانند و در یا یھا ینیر بار سنگیاش ز ه خانوادهکنیا ایشود،  یم

 افتند.یقه و تنگنا بیمض
 تیم ۀخانواد یو روان یو روح یباعث مشقت و رنج جسمان یامروز یھا هیتعز -۴

ه خود دارند، بر اثر ک یت، اضافه بر رنج و غمیم ۀه خانوادکنطور یشود، ا یم
صدقه ھا به عنوان  نهین ھزیشوند، و چه خوب بود اگر ا یم دچار زحمت ییرایپذ
 هیریا صرف امور خیشد،  یم ازمندان دادهیت به فقراء و نیروح م یشاد یبرا
 گشت. یم

ر و نابالغ یافراد صغھا  آن ه درک یا ه از مال ورثهکن است کممدر مراسم عزاء  -۵
مردمان غذا آماده  یگران برایو دھا  آن کنند و از مال مشترکھستند، خرج 

 است.شرعًا حرام ھا  نیا ه تمامکنند ک
اند)  ه مردم ما به آن خو گرفتهک یلکن نوع مجالس (به شیخواندن قرآن در ا -۶

ه کر داده است، چرا ییمت نزول قرآن را تغکه حکنیا یست، براین یشرع
دن آن نازل یام آن و عبادت با خواندن و شنکعمل به اح یخداوند آن را برا

ردن کبا خبر  یبرا یا لهیه در مجالس عزاء، قرآن را وسک یرده است، در حالک
ه آن را به عنوان شعار عزاء و ماتم قرار داده و کاند ھمانطور  مردم قرار داده

ھا  مرده ین مجالس برایرده است تا فقط در اکه خداوند آن را نازل ک ییگو
شود با  یم نیز توھیبه قرآن ن ین مراسمین، در چنیخوانده شود. گذشته از ا

به آن و...  یتوجھ بی گار و سروصدا ویدن سیشکه شنوندگان با ک یاحترام یب
 شوند. یم بکمرت

را اگر بنا یوم است، زکمح ین مراسمیز چنیدگاه عقل نیاز د ھا، نیاعالوه از  -۷
د در ینند، باکمراسم برگزار  یشاوندیدرگذشت ھر خو یت برایم یایباشد اول

 یرا برا یھنگفتنند و مبالغ کبرگزار  یعمرشان مراسم عزادار ۀتمام سال و ھم
و  یروح ین روش باعث افسردگیه اکھمانان اختصاص دھند یاز م ییرایپذ

 خواھد شد. یمال یستگکورش
ز ھر ف و اجتناب ایلکتوانند تا سه روز و بدون ت یم عت اسالم مردمیدگاه شریاز د
بر و ند و آنان را به صیه بگویت تعزیم یایساده به اول یفات با الفاظیو تشر ییرایگونه پذ



 های تجّمالتی مرده    ١٢٨

ا سالگرد و یچھلم و  یند. و برگزاریب نمایو طلب اجر و پاداش از خداوند ترغ ییباکیش
د ین اسالم ندارد و به تقلین مبیدر د یتیچ گونه مشروعیره، ھیردن شمع و غکروشن 

 رد.کد از آن اجتناب یه باکاند  افتهیج یان ترویر ادیروان سایان و پیحیاز مس
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 ستندیرات نیعلماء و فقهاء مخالف صدقه و خ

ه کان مردمند یامبران ارشادند، و امانتداران خدا در میتند، پیعلماء چراغ ھدا
 رسانند. یم رند و به مقصدیگ یم ت و دست طالبان ارشاد رایگمراھان را ھدا

ه از کده است یشان بخشیرت نافذ را به ایع، عقل سرشار، و بصیخداوند فھم وس
ق و یشف حقاکمصون باشند، و آنان را در  یرک، و فساد فیاشتباه و خطاء در رأ

 دھد. یاریغوامض علوم 
ه بسان کھا است  متکح ۀنیگنج شانیھا دلشان ظرف معارف، و یھا نهیس

 شوند. که خشکنیسازند بدون ا یم رابیه مردم را سکھستند  یجوشان یھا چشمه
تر و  شرفتهیشتر باشند، آن ملت، پیب یان ملتیه در مکھر چند  یین علمایچن نیا
بودنشان  کو اند یمکباشند،  کم و اندک یان ملتیه در مکتر است، و ھر چند  یمترق

 آن ملت است. یدر ھر ملت، موجب انحطاط و عقب ماندگ
شود، و  یم زدود، خاموش یم را یزندگ یھایکیه تارک ی، چراغییلمان عیبا مرگ چن

ان کاز ار ینکشود، و ر یم ندکبود،  سّنتبان یه مدافع حق و پشتک یا ر برندهیشمش
و نداشته یکن ینی، جانشیین علمایچنھرگاه گردد و  یم منھدم یعظمت امت اسالم

شود و  یم مکحا یبر جوامع بشر یخرد یو جھالت و ب یظاللت و گمراھ یکیباشند، تار
شود و حشرات فتنه و  یم یھا مستول ف بر عقلیخرافات و اوھام و بدعات و اراج

ه کشوند  یم ن مجالسیصدر نش یسانکگردند، و  یم ظاھر یاسالم یدر فضا یگمراھ
با  یچ نسبتیه ھکنند ینش یم افتاء یسکبر  یاقت آن را ندارند، و افرادیو ل یستگیشا

ھا و  ر و خرافات و بدعتیجه، اساطیندارند، و در نت یمت و فرزانگکعلم و دانش و ح
و ضاللت ھمه جا را  یبندد و گمراھ یرخت برم یقیم شده، علم حقکھا حا یناھموار

 رد.یگ یم فرا
ش را بدانند، و بر یخو یرّبان یمت علمایه قدر و قکمردم الزم است  ۀپس بر عام

قرار  یجھل و گمراھ یوادوشند تا در کازمندند، بیبه آن ن یزندگه در کفھم آنچه 
 رند.ینگ

ت راه و روش یقرون و اعصار) به رعا ی(در ط یفقھاء و دانشمندان اسالم ۀیلک
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ه کاند  اند، و گفته ردهکد کیتأ یمتوفّ ردن از بازماندگان ک ییرایپذ ۀدربار یِل اسالمیاص
ھا و اقوام و  هیھمساه کن است یا ج ول خداد رسکمؤ سّنت ین اسالم بر مبنایروش د

را  یمتوفّ  ۀوفات، تمام افراد خانواد ۀن شب و روز حادثیدر نخست یمتوفّ شاوندان یخو
از  یافک ۀه به اندازکرده کخواھش ھا  آن نند، و با اصرار ازکبه شام و ناھار دعوت 

 ند.یتناول نماھا  آن یغذا
 یھا قدرتو تظاھر به  یدار هیسرما یھا فرھنگقبل (بر اثر نفوذ  یمتأسفانه از چند

 ۀام حادثیدر ا یمتوفّ  ۀده و خانوادی، وارونه گردیِل اسالمین راه و روش اصی) ایمال
اند و چون  مر بستهکھا  آن اند و به خدمت وفات، مردم را به شام و ناھار دعوت نموده

 یھا م و آموزهیو تعال ن خداین راه و روش را برخالف اوامر و فرامیعلماء و فقھاء ا
ش را یاعتراض خو یدند، فورًا صدایام و دستورات شرع مقدس اسالم دکو اح ج امبریپ

ل و یثابت و اص سّنت یکردن که وارونه کاند  حًا به مردم ھشدار دادهیردند و صرکبلند 
ھا، با مقررات  ن دعوتیچن نیروه است، و قبول اکناپسند و م ی، بدعتیاسالم ۀارزند
 ند.ک ینم چ وجه وفقیبه ھ یاسالم

الن بدبخت و وّ متدرد، و مُ  یت و بیّ خاص یداران ب هیاز سرما یا ت تأسف عدهیاما با نھا
رر فقھاء و که در برابر اخطار و ھشدار مکمتوسط ھستند  یھا دل، و بعضًا خانواده یتھ

ه ینامطلوب سرما ۀدین بدعت و پدیه از اکستند یستند و حاضر نیا یم یاسالم یعلما
علماء ما «ند: یگو یم یشرم بی مال وقاحت وکدست بردارند، و با  یو تجمل پرست یدار

ه ما در راه خدا بذل و بخشش و کگذارند  ینم نند وک یم رات و صدقات منعیرا از خ
 »م!!یانفاق و صدقه نمائ

ره، و اره و نفس اماکطان بدیو بندگان ھوا و ھوس، و بردگان شھا  چارهین بیا
از  یھیچ عالم و فقیه ھکدانند  ینم نما، اپرستان حاتمیگرا، و دن پرستان تجمل شھوت

از  یکیه کرد، بلکند و نخواھد ک ینم رده است وکرا منع ن یسکصدقه دادن در راه خدا 
را به صدقه دادن در راه  أله بندگان خداوندکن است یبزرگوار ا یف بزرگ علمایوظا

ق و یرا تشوھا  آن نهین زمیه فرمان دھند و در ایریخخدا و بذل و بخشش در امور 
 نند.کان یبندگان خدا ب یصدقات را براند، و فضائل یب نمایترغ

ه کند یگو یمھا  آن هکد، بلینکرات نیه در راه خدا صدقه و خکند یگو ینم علماء
و براساس  ین الھیاوامر و فرام یراه مشروع و بر مبناش را در یرات خویصدقات و خ

 د.ینک، صرف یام و دستورات شرعکاح یو بر مبنا ینبو یھا م و آموزهیتعال
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خدا را نصب  یت و خشنودیش، رضایرات خویه در صدقه و خکند یگو یم ھا آن
د نه ینکت مردم را؛ به خاطر خدا انفاق ید، نه رضایش قرار دھیگوش خو ۀزین و آویالع

دان مسابقات تجمل ید و در میشکش را به رخ مردم بیخو یھا هیه سرماکنیبه خاطر ا
ش و عوام یخو یمنش یکو ن ییحاتم نما ید و برایریش سبقت بگیخو یاز رقبا یپرست

 د.ینکغ بیتبل یو ظاھرساز یبیفر
اء و تفاخر یتظاھر و سمعه، و ر یند: مال و صدقات خود را در راستایگو یم ھا آن
 ییان و رسوایر از زیاء باشد، غیه در آن تظاھر و رک یه فرجام عملکد، چرا ینکخرج ن

 نخواھد بود. یگریز دیا و آخرت، چیدن
ن و ین، ماه معین، ساعت معین، شب معیند: صدقه در راه خدا روز معیگو یم ھا آن

ه کدر ھمان ساعت  ج رسول خدا سّنت یم بر مبنایتوان یم ه ماکن ندارد، بلیسال مع
م و ثواب آن را به روح اموات یند، صدقه در راه خدا بدھک یم را وداع یدار فان یشخص

 م.یش ببخشیخو
د، نه به ثروتمندان و یبدھھا  آن نیرات را به مستحقیند: صدقات و خیگو یم ھا آن

ارانه کایستند، مخالف اعمال ریمخالف صدقه نھا  آن صاحبان مال و منال و جاه و مقام!
ت یحفظ نام و شخص یه فقط براکھستند  یدل یب پر و تھیداران ج هیسرما ۀو منافقان

 نند.ک یم ش خرجیخو ۀخانواد
نند، در کمخالفت ن») راتیصدقه و خ«(به اصطالح  ین مراسمیھا چطور با چن آن

شود.  یم یمتوفّ بازماندگان  یو جسمان یباعث مشقت مال ین مراسمیه چنک یحال
ن یدھند، فورًا در برابر ا یم زان را به خانوادهیاز عز یکیوفات  ۀه حادثک یامروز وقت

شمار، در  یاز مھمانان ب ییرایشود، پذ یم وارد یمتوفّ  ۀبه خانواد یبیعج کبت شویمص
 ین و پرخرج (آن ھم بدون آمادگیرنگ یھا ھا و ناھارھا و با عرض و طول سفره شام
 مه و سرگردانیزده را سراس ماتم ۀخانوادو بدون مھلت و فرصت) سرپرست  یقبل

رد، و در یده بگیند و نادکوفات را فراموش  ۀگردد حادث یم چاره مجبورید، و بینما یم
ش، تمام ھوش و حواس خود را در راه دست و یخو ۀت خانوادیجھت حفظ نام و شخص

را با چشمان  یمتوفّ  ۀدیندازد و پسران و برادران داغدیار بکبه  ییرایل پذیردن وساکپا 
ردن ظروف و کدا یپ یبرا و دینماھا  یو بقالھا  یھا و قصاب یینانوا یبار راھکتر و اش

چاره مادران و خواھران و ین در و آن در بزنند، و بیبه ا یل غذاخوریمکت یھا سیسرو
را باال بزنند و به ھا  نیبار، آستکه و چشمان اشیبا حالت گره کدختران ماتم زده 
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اه، و دست یس یھا گینار دکمتنوع، در  یبشتابند و در حال پختن غذاھاھا  آشپزخانه
نار غرش گازھا به گوش کدر ھا  آن یه و زاریگر یردن با دود و آتش، صداکو پنجه نرم 

باال برود! و ھا  شکظ از دودیغل یھمراه دودھا ھا، آن ۀسوخت یھا برسد، و آه گرم دل
ده و یوبک یھا بابک کنار اشکزد، در یخ یبرم یانیبر یھا ه از دلکھا  آن چشمان کاش

 گردد!! یبرگ، جار
به  یام ماتم و عزاداریدر ا ج ه به دستور رسول خداکند: تو یگو یم علماء یآر

از زن و مرد و بزرگ  ییرایپذ یو برا یدھ ینم بت زده، چند وعده غذایمص یھا خانواده
به تو  یو اخالق یو عاطف یانساندام اصل ک، یبند ینم مر خدمتکھا  آن کوچکو 

ان و دل ی، با چشم گریمتوفّ  ۀزد ه مادران و خواھران و دختران ماتمکدھد  یم اجازه
بار در خدمت ک، با چشمان اشیمتوفّ نند؟! و پسران و برادران ک یتو آشپز یان، برایبر

 یھا تو سفره یاورند، و برایتو ب یسرد را برا یھا داغ و نوشابه ییستند و چایشما با
 ! نند؟!یشام و ناھار بچ

ھرگز علماء مخالف  !اند، نه راتیه علماء مخالف صدقه و خکن وجود باز بگو یبا ا
اند، مخالف  یمتوفّ ردن بازماندگان کسته که مخالف ورشکستند، بلیرات نیصدقات و خ

ردن کاند، مخالف وارونه  یمال یھا قدرتو تظاھر به  یدار هیسرما یھا فرھنگنفوذ 
اند،  یو تظاھر و ظاھرساز ییو خودنما یارکایند، مخالف ریگھربار رسول خدا یھا سّنت

ف و یھا و خرافات و اراج اند، مخالف بدعت یدار هینامطلوب سرما یھا دهیمخالف پد
اند، مخالف  یو عاطف یو اخالق یاند، مخالف دور شدن از اصل انسان بیاذکا

و  ییاند، مخالف حاتم نما دنیشکبه رخ مردم  ش رایخو یھا هیو سرما یپرست تجمل
 اند... یپرست ھا و شھوت اند، مخالف ضدارزش یبیفر عوام
 



 

 
 ت و بازماندگانیّ م یبرا دانیجاو یها هیق پس انداز و سرماوصند

اش با  یریگ اسالم و دستورات آن در مورد گذشت و سھل یایو مزا ناتاز محّس  یکی
را  یگریز دیرده باشد، در مقابل آن، چکرا حرام  یز مضریچھرگاه ه کن است یمردم ا

 یازین بی ند و موجبک یم آن را پر یه جاکدتر از آن است، حالل نموده یه بھتر و مفک
 گردد. یم از آن

 ییخداوند بخت آزما«ند: ک یم انین بیاحسن چن ن موضوع را به نحویا /میابن ق
استخاره را به منظور انتخاب  یر (از الم) را حرام نموده، و در مقابل نماز و دعایبا ت

در عوض تجارت پرسود را  یرده ولکده است؛ ربا را حرام یمصلحت به مسلمانان بخش
در مسابقات  یبند ده است؛ قمار در اسالم حرام است اما در مقابل شرطیمباح گردان

دن لباس یحالل است؛ پوش یراندازیو ت ید مانند: اسب و شتردوانیسودمند و مف
ش یبرا یا و پنبه یتانک، یپشم یھا مرد حرام و در عوض انواع لباس یشم برایابر

در مقابل ازدواج حالل را به  یباشند ول یم حالل است؛ زنا و لواط در اسالم حرام
 یھا یروز یآور حرام، ول انی، آلوده و زکناپا یھا یاست، روزرده کمسلمانان سفارش 

 د حالل است...یزه و مفکیپا
ه کم ینیب یم م،یقرار دھ یام و دستورات اسالم را مورد بررسکاگر با دقت، تمام اح

به وجود آورده باشد، در مقابل  ییانسان تنگنا یبرا یم امر مضریخداوند با تحرھرگاه 
او به وجود آورده است،  یبرا یشتریش بیبھتر از آن، گشا یزیبا حالل نمودن چ

او  ۀه ارادکقرار دھد، بل یقه و ناراحتی، مضیخواھد بشر را در گمراھ ینم خداوند متعال
 ١»باشد. یم ش بر بندگانشیت و رحمت و گشاکر و بریشه بر خیھم

ن آن به یگزیجاد نسبت به یم، بایا ممنوع داشتیرا حرام و  یزیما چھرگاه ن، یبنابرا
 م.ینکو ارشاد  ییا بھتر از آن، مردم را راھنمایمانند و 
 یھمانیافت و میض یردن پول در مراسم عزاء براکنه ین رو ما مردم را از ھزیاز ا

ھا  آن یرا در فرارو یا د و ارزندهیار مفیبس یارھاکم، و به عوض آن راھینک یم منع
 م.یگذار یم

 ۱۱۱، ص ۲ن، ج یاعالم الموقع -١
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و  یو فان یلذت آن یکنند و کر یمردم را س یھا مکوعده ش یک کنیو به عوض ا
و  یو جسمان یت به مشقت مادیم یھا ار خانوادهکن ینند، و با اکزودگذر را تجربه 

ا دو وعده به یوعده  یکم مردم در کردن شکر یس یافتند، و برایب یو روان یروح
و » اندازصندوق پس «نجا یوادار گردند، ما در ا یو دشوار یمشقت و محنت و سخت

ھا  ن محنتیرا از اھا  آن ۀه ھمکم ینک یم یمعرفھا  آن یرا برا» یدانیجاو یھا هیسرما«
ت خدا و رسول خدا را بدست یارھا، رضاکن یه با اکخواھد داد. باشد  ییھا، رھا و رنج

 یو قرآن ی، الھی، نبوی، شرعیشبرد اھداف ناب اسالمیپ یمؤثر در راستا یآورند و گام
 ز فراھم آورند.یت بندگان خدا را نیبردارند، و موجبات رضا



 

 
، یدر صندوق پس انداز اله ش رایرات خویم صدقات و خیائیب

 مینکجاودانه و ماندگار 

ن یتر ن بناھا، بادوامیتر مکاست. مح ی، فنا و نابودیماد ن جھانیا یعت زندگیطب
شود و  یم ھنه و فرسوده و سپس نابودکھا و... سرانجام  ن انسانیتریھا، قو ومتکح

 رند.یپذ ھمه بدون استثناء خلل
 یوند داد و برایخداوند متعال پ کبا ذات پا ین موجودات را به نحویاما اگر بتوان ا
 یش ابدکه ذات پاکرد، چرا یگ یم به خود یر انداخت، رنگ جاودانگاکاو و در راه او به 

 ابد.ی یم یت و جاودانگیبا او دارد، رنگ ابد یز نسبتیاست و ھر چ
خود را  یوجود یھا هید و سرمایائیه بکدھد  یم ل، اسالم به ما ھشدارین دلیبه ھم

ام یدست تطاول اه کد ینکره یذخ یانداز د و در صندوق پسینجات بخش یریاز فناپذ
 دھد. ینم سوق یستیرسد، و گذشت شب و روز، آن را به فنا و ن ینم اتشیبه محتو

ار کاو به  یخدا و در راه خلق خدا و جلب رضا یخود را برا یھا هید و سرمایائیب

ِ ٱَوَما ِعنَد ﴿ یگردد و به مقتضا» عند الله«د، تا مصداق یانداز  یباق ]٩٦[النحل:  ﴾بَاٖق�  �َّ
 و برقرار و جاودانه و ماندگار شود.

مردم پولدار و  یھا مکوعده ش یکه کنیا یز به جاین رو، در مراسم عزاء نیاز ا
و زودگذر را تجربه  یو فان یلذت آن یکد و ینکر یر و مستمند) را سیثروتمند (نه فق

 یو روان یو روح یو جسمان یرا به مشقت ماد یمتوفّ ار بازماندگان کن ید و با اینک
م تا ینکره یذخ یانداز الھ را در صندوق پسھا  نهیھا و ھز ن پولید و ایائید، بیاندازیب

ت شما یشما و م یامت برایدان در روز قیجاو ییھا هیجاودانه و ماندگار شود و سرما
 رند.یقرار گ

مراسم عزاء را در  یھا تان، پولیھا صال ثواب به مردهیا ید، برایتوان یم ن شمایبنابرا
 ه عبارتند از:کد ینکصرف  ییارھاکن یچن

ن یرومند و امیه و علماء و طالب نیعلم یھا به حوزه یرسان کمکو  یبانیپشت -۱
ار کمختلف،  یھا نهیدر زم یاسالم یزیر رت و برنامهیه با ھمت و غکو مخلص 

 یھا و نقشهھا  لهیند و شعاع اسالم را به آفاق جھان گسترش دھند و حینما
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اسالم را  ۀو برمال سازند و فرزندان خفت ین اسالم را خنثیمکدشمنان در 
ست و... یمونکسم، یوالرکت، سیھودیت، یحیمس یغاتیدار و در برابر امواج تبلیب

 نند.کمقاومت 
ھا  ھا، فصلنامه ھا، مجالت، خبرنامه س روزنامهیتأس یردن پول در راستاکصرف  -۲

ھا و مجالت منحرف و  ه در مقابل روزنامهک یات وارسته و خالص اسالمیو نشر
را با ق یند و حقاینما یستادگیا» الله لمةک« یاعال یننده، و در راستاکگمراه 
ان و شبھات و خرافات گمراه یف مفتریب و اراجیاذکان دارند و ایقوت ب

ن اسالم را خالص و بدور از ین مبیند و دیاسالم بزدا کپا یماینندگان را از سک
 آموزش دھند.» ما ھو الحقک«ت اخرافات و اضاف

از  یا ا گوشهیه اسالم ک یل اسالمیتب اصکانتشار  یردن پول در راستاکصرف  -۳
 یھا ییباینند و زکار کنونات آن را آشکند و گوھر میعرضه نما یآن را به خوب

 ل دشمنان اسالم رایند و اباطیگر نما آن را جلوه کات پایق و واقعیم و حقایتعال
ن یع و گسترده بزرگتریدان وسیم یکتب در کن نوع یج اینند. تروکافشاء 

 شود. یم ت محسوبیت و بازماندگان میم یبرا یجاودان ۀیسرما
وه زنان، یوامانده، ب چارگاِن یدرمانده، ب اِن ینوایبه ب یرسان کمکو  یبانیپشت -۴

به  یه حتک یسانکنان و ینش کران، مستمندان، پابرھنگان، خایمان، فقیتی
در راه  یو مؤسساتھا  تیه جمعکنطور یش محتاجند. اینصف نان شب خو

ن ین آنان و ھمچنکو مس کخورا ۀیران از جمله تھیبه مستمندان و فق کمک
 نند.کجاد یم و آموزش و معالجه و بھداشت آنان ایتعل

و ھا  تابخانهکدر مقابل  یاسالم یز فرھنگکو مرا یعموم یھا تابخانهکس یتأس -۵
زده و  غرب یو فرھنگ یرکه خطر مؤسسات فکگانگان. چرا یب یفرھنگز کمرا
ه اسالم یدر قرون گذشته بر عل ینظام یھا شتر از تھاجمیبه مراتب ب یکیالئ

 است.
مسلمانان و نجات دادن آنان از  ۀجھت معالج یمارستان اسالمیب یکس یتأس -۶

 نندهکمبلغان گمراه  یھا سوء استفاده
گاھ یردن پول در راستاکصرف  -۷ ن کجاد اماید مسلمان و ایدادن به نسل جد یآ

ط الزم یو شرا ین مالکدن نسل جوان از تمیت و برخوردار گردانیم و تربیتعل
 ل.یادامه دادن تحص یبرا



 ١٣٩ ی،...اله انداز پس صندوق در را شیخو راتیخ و صدقات میائیب

ه ک یسانک، یبه جھادگران و پاسداران مخلص اسالم یرسان کمکو  یبانیپشت -۸
م اسالم و یتعال یھا به سو ار و قلبکش افیو گرا یو روان یرکدر راه جھاد ف

نند. مبارزان سلحشور و ک یم وششک یدعوت اسالم یگسترش مرزھا
ده و یه با زبان و قلم در جھت دفاع از عقک یفکمجاھدان و پاسداران جان بر

 نند و...ک یم م اسالم جھادیاز حر یعت و پاسداریشر
در جھت  یاسالم یشورھاکار در داخل یدار و ھشیب یز اسالمکس مرایتأس -۹

و در  یح اسالمیصح یھا برنامه یه آنان به سویپرورش جوانان مسلمان و توج
و انحرافات  ید الحادیاسالم در مقابل تھاجم عقا یت و پاسداریجھت حما

ت جوانان در جھت ین تربی، و ھمچنیبند و بار یو ب یو فساد اخالق یرکف
 ن.یبا دشمنان د عت و مبارزهیشر یم مبانکیدن به اسالم و تحیرسان یاری

 ...المنفعةعام  یارھاکگر یردن پول در دکصرف  -۱۰
ردن کبھتر از صرف  ین مواردیردن پول در چنکا صرف ینون از خودت بپرس: آکا

ه مخالف کستند، بلیرات نیت علماء مخالف صدقات و خسیپول در مراسم عزاء ن
ف یاراجساز، و  ب بحرانیاذکن، و ایآفر ن، و خرافات چالشکمرشک یھا بدعت

 ھستند. یدار هینامطلوب سرما یھا دهیفرسا، و پد طاقت یھا یپرست دردسرساز، و تجمل
 یھا فرھنگ، نفوذ یمتوفّ ردن بازماندگان کسته کورش یند به جایگو یم ھا آن
، وارونه یدار هینامطلوب سرما یھا دهی، پدیمال یھا قدرتو تظاھر به  یدار هیسرما

، دور یو ظاھرساز ییا و تظاھر و خودنمای، رج خداگھربار رسول  یھا سّنتردن ک
ش را به رخ یخو یھا هیو سرما یپرست ، تجملیو اخالق یو عاطف یشدن از اصل انسان

 یھا مکردن شکر یا دو وعده سیوعده  یک، یبیو عوام فر ییدن، حاتم نمایشکمردم 
انداختن و زودگذر، و به مشقت  یو فان یلذت آن یکردن کمردم پولدار، و تجربه 

ش را از یرات خویھا و صدقات و خ و پولھا  هید سرمایائیو... ب یمتوفّ بازماندگان 
ره یذخ یانداز د، و در صندوق پسینجات بخش یو ھواپرست ییگرا طانیو ش یریفناپذ

رسد و گذشت شب و روز، آن را به فنا و  یاتش نمیام به محتویه دست تطاول اکد ینک
 دھد. ینم سوق یستین

خدا و در راه خلق خدا و  یرات خود را براید و صدقات و خیائیند: بیگو یم علماء

 اهللاَ  دَ نْ ا عِ مٰ « یگردد، و به مقتضا» عندالله«د، تا مصداق یار اندازکخدا به  یجلب رضا
 ا و آخرت شود.یو برقرار و جاودانه و ماندگار در دن یباق  »اقٍ بٰ 
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را ھا  آن م، وینکش را در راه مشروع آن صرف یرات خویاگر ما صدقات و خ یبراست
م و یوند دھین پیخدمت به اسالم و مسلم یو در راستا یخداوند کبا ذات پا یبه نحو

به  یرات رنگ جاودانگین صدقات و خیم، حتمًا ایار اندازکخدا و در راه خدا به  یبرا
ار خواھد آمد و کت به یت و بازماندگان میم یا و آخرت برایخود خواھد گرفت، و در دن

، یالھ که ذات پاکمحسوب خواھد شد، چرا ھا  آن یدان و ماندگار برایجاو ییھا هیسرما
 ت به خود خواھد گرفت.یبا او دارد، رنگ ابد یه نسبتکز یاست و ھر چ یابد

 
* * * 

 



 

 
 رساند یم ت نفعیّ آنچه به م

از  ییرایپذ یردن غذا از طرف آنان براکه درست کد بدانند یبا یمتوفّ بازماندگان 
و  یلفاتکت یھا هیمطبوع و تعز یھا یدنیآشاممتنوع و  یردن غذاھاکمردم و آماده 

، و ین الھیدگاه اوامر و فرامیه از دکبل ت نخواھد داشت،یبه حال م ی، نفعیتجمالت
، یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یام و دستورات شرعکو اح ینبو یھا م و آموزهیتعال

 ه عبارتند از:کبرد  یم گران نفعیت در چند مورد از عمل دیم
ازمندتر از زندگان به آب و یه مردگان به دعا نکچرا  او: یامسلمانان بر یدعا -۱

ن مسئله اجماع دارند یبر ا یاز علماء و دانشوران اسالم یاریبس غذا ھستند. و
 ث است: یات و احادین آیل آن، ایرساند، و دل یم ت را نفعیه دعاء، مک

 د: یفرما یم خداوند

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ 
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   ]١٠[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

ند: پروردگارا ! ما را و برادران یگو یم ند،یآ یم این و انصار به دنیه پس از مھاجرک یسانک«
نسبت به مؤمنان در  یا نهکیامرز. و یاند ب گرفته یشیمان آوردن بر ما پیه در اکما را 

 .»یھست یرأفت و رحمت فراوان یمده. پروردگارا ! تو دارا یمان جایھا دل
 د:یفرما یم زیو ن

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱِ�َ َ�ۡعلَُم  �َّ

 ]١٩[محمد:  ﴾١٩ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ 
گناھان خود و مردان و زنان  یجز الله وجود ندارد. برا یچ معبودیه قطعًا ھکبدان «

گاه است.کنات شما کات و سکمؤمن، آمرزش بخواه. خدا از حر  »امًال آ
 د:یفرما یم نیو ھمچن

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿  ]٤١[إبراهیم:  ﴾٤١ۡ�َِساُب ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
ه حساب بر ک یدر آن روز یامرز و ببخشایپروردگارا ! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را ب«

 »شود. یم گردد و به دنبال آن پاداش و پادافره داده یم یشود و حسابرس یم پا
 د:یفرما یم گرید ییو در جا
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ِينَ ٱ﴿ َو�َۡسَتۡغِفُروَن  ۦ�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِ  ۥَوَمۡن َحۡوَ�ُ  ۡلَعۡرَش ٱَ�ِۡملُوَن  �َّ
ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَ  ْۖ َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ ِيَن َءاَمُنوا ِيَن تَابُواْ وَ  ۡغفِرۡ ٱلِ�َّ ْ ٱلِ�َّ َبُعوا َوقِِهۡم َسبِيلََك  �َّ

 ]٧[غافر:  ﴾٧ۡ�َِحيمِ ٱَعَذاَب 
ش یآنند به سپاس و ستا ده گرداگرکند و آنان یه بر دارندگان عرش خداکآنان «

ند: یگو یم نند وک یم مؤمنان طلب آمرزش یو برامان دارند یپروردگارشان سرگرمند و به او ا
ه توبه ک یسانکز را فرا گرفته است، پس در گذر از یو دانش تو ھمه چ یپروردگارا ! مھربان

 »رند. و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون فرما.یگ یم شیو راه تو را پاند  ردهک
امبران، فرشتگان و مؤمنان یه دعا و آمرزش پکانگر آن است ی، بیات قرآنین آیا ۀھم

ن جھت خداوند یبه ھمرد، و یگ یم قرار یدرگاه الھاران، مورد قبول کدر حق گناھ
ار کمؤمنان خطا یدھد تا برا یم امبرش دستورید و به پیستا یم متعال آمرزش طلبان را

 آمرزش بطلبد.
 د: یفرما یم حضرت عثمان

 رَ ا فَ ذٰ اِ  ج يِبُّ اٰكَن انلَّ «
َ
  ِن فْ دَ  نْ مِ  غ

ْ
 وْ رُ فِ غْ تَ سْ اِ : «اَل قٰ  وَ  هِ يْ لَ عَ  َف �َ وَ  ِت يِّ مَ ال

َ
 اسْ  وَ  مْ �ُ يْ خِ ا ِأل

َ
ُ أ ا وْ ل

 ُ
َ

  هُ نَّ اِ ، فَ َت يْ بِ ثْ اتلَّ  هل
ْ

ُ  نَ اآل  سْ �
َ
 ١»ُل أ

فرمود:  یم ستاد ویا یم نار قبرشکشد،  یم ت فارغین میاز تدف ج امبریپھرگاه «
را او ید، زیاو ثبات و استقامت بجوئ ید و از خداوند برایبرادرتان آمرزش بخواھ یبرا«

 »نون مورد سؤال قرار گرفته است.کھم ا

 وَ هُ  وَ  هِ ئِ اٰع دُ  نْ مِ  ُت ظْ فِ حَ فَ  ةٍ ازَ نٰ جَ  يلَعٰ  ج يِبُّ  انلَّ �َّ َص «د: یگو یم سکو عوف بن مال
ُ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ للّ اَ : «ُل وْ قُ �َ 

َ
 اَ  وَ  هُ نْ �َ  ُف ا�ْ  وَ  هِ فِ اٰع  وَ  هُ مَحْ ارْ  وَ  هل

ْ
ُ زُ نُ  مْ رِ �

َ
 سِ اغْ  وَ  هُ لَ خَ دْ مَ  عْ سِّ وَ  وَ  هل

ْ
 هُ ل

 بِ 
ْ
 اثلَّ  وَ  اءِ مٰ ال

ْ
  وَ  ِج ل

ْ
َ  نَ مِ  هِ قِّ �َ  وَ  دِ رَبَ ال

ْ
  َب وْ اثلَّ  َت يْ قَّ ا �َ مٰ ا كَ ايٰ طٰ اخل

َ ْ
َ ادلَّ  نَ مِ  َض يَ �ْ األ ُ دِ بْ اَ  ، وَ ِس �

ْ
 اراً دٰ  هل

  وَ  هِ ارِ دٰ  نْ مِ  اً ْ� خَ 
َ
  نْ مِ  اً ْ� خَ  الً هْ أ

َ
  وَ  هِ جِ وْ زَ  نْ مِ  اً ْ� خَ  جاً وْ زَ  وَ  هِ لِ هْ أ

َ
 خِ دْ أ

ْ
َ  هُ ل

ْ
 نْ مِ  هُ ذْ عِ اَ  وَ  ةَ نَّ اجل

  اِب ذٰ عَ 
ْ
 ٢».ارِ انلّ  اِب ذٰ عَ  وَ  رْبِ قَ ال

خواند من حفظ  یم ج امبریه پکرا  یینماز خواند؛ دعا یا بر جنازه ج رمکامبر ایپ«
بار الھا ! او را مورد آمرزش قرار ده، بر او ترحم فرما، به «فرمود:  ج ردم. آن حضرتک

 ابوداود -١
 مسلم -٢
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گاھش را فراخ یرام قرار ده و جاکراتش درگذر. او را مورد ایت ده و از تقصیاو عاف
ه لباس کزه گردان کیده و از گناھانش چنان پا یخ شستشویآب، برف و گردان، او را با 

ت فرما، و یبھتر و برتر عنا ی. به او منزلیا دهیز گردانیتم یو آلودگ کد را از چریسف
بش فرما، او را وارد بھشت گردان و از عذاب قبر و دوزخ به ینص یاھل و ھمسر بھتر

 »دار. ش محفوظیپناه خو

 يلَعَ  مْ تُ يْ لَّ ا َص ذٰ اِ «فرمود:  ج امبریه پکد یگو یم سرهیو ابوھر
ْ
ُ وْ ُص لِ خْ اَ فَ  ِت يِّ مَ  ال

َ
 ا هل

 ١»ءَ اٰع ادلُّ 
 »د.ینکاو دعا  ید، با اخالص برایت نماز گزاردیبر مھرگاه «
 ):ج رمکامبر ایپ سّنت یق مشروع و بر مبنایرات (از طریصدقه و خ -٢

  الً جُ رَ  نَّ إِ «د: یفرما یم لشهیحضرت عا
َ
  نَّ ! إِ ج اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ : يٰ اَل قٰ فَ  ج يِبَّ  انلَّ يَت أ

ُ
ْ أ ِّ� 

َ  ا وَ هٰ سَ فْ �َ  ْت لَ تِ تُ �ْ اُ    ، وَ ِص وْ تُ  مْ ل
َ
َ هٰ نُّ ُظ أ  ْت قَ دَّ َص تَ  ْت مَ لَّ �َ تَ وْ ا ل

َ
 هٰ لَ فَ ، أ

َ
ا؟ هٰ نْ �َ  ُت قْ دَّ َص تَ  نْ اِ  رٌ جْ ا أ

 ٢»مْ عَ : �َ اَل قٰ 
رده و ک! مادرم ناگھان وفات ج رسول خدا یآمد و گفت: ا ج امبرینزد پ یمرد«

 ت به صدقهید، حتمًا وصیافت تا سخن بگوی یم رده و به گمان من اگر فرصتکت نیوص
فرمود:  ج امبرینم؟ پکاو صدقه  یرسد اگر من به جا یم ا به او پاداشیرد. آک یم
 .»یآر

! اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يٰ «گفت:  ج امبریبه پ یه وکند ک یم تیروا سحضرت سعد بن عباده
  ةِ قَ دَ الصَّ  يُّ اَ فَ  ْت اتَ مٰ  دٍ عْ سَ  مَّ اُ  نَّ اِ 

َ
! ھمانا مادر سعد (مادرم) ج رسول خدا یا» ؟ُل َض فْ أ

فرمود:  ج امبریدن ثوابش به او بھتر و برتر است. پیرس یدام صدقه براکرده، کوفات 
 »سعد ّم اُ « ن چاه از آِن یرد و گفت: اکحفر  یه حضرت سعد چاھک آب. چنان» الماء«

 ٣»است.

 «د: یفرما یم رهیو حضرت ابوھر
َ
ِ  اَل قٰ  الً جُ رَ  نَّ أ   نَّ إِ  ج يِبِّ لنَّ ل

َ
َ  وَ  االً مٰ  كَ رَ تَ  وَ  اَت مٰ  يِبْ أ  مْ ل

 ابوداود -١
 یبخار -٢
 مسند احمد و ابوداود -٣

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ١٤٤

  هُ نْ  �َ يِف �ْ يَ  ْل هَ ، �َ ِص وْ يُ 
َ
  نْ أ

َ
 ١»معَ : �َ اَل ؟ قٰ هُ نْ �َ  َق دَّ َص تَ أ

از خود به  یرده و ثروتکآمد و گفت: ھمانا پدرم وفات  ج رمکامبر اینزد پ یمرد«
او صدقه دھم؟  یتوانم به جا یم ا منیرده است، آکنت یگذاشته است، اما وص یجا

 .»یفرمود: آر ج رسول خدا
 گذارد: یم یه از خود بر جاک یه و اعمال صالحیو صدقات جار یکن یارھاک -۳

ِ  اَت ا مٰ ذٰ اِ «فرمود:  ج امبریه پکت است یروا سرهیاز ابوھر
ْ

ْ اال  اِ  هُ لُ مَ �َ  عَ َط قَ �ْ اِ  انُ سٰ �
ّ

 ال
ٰ ثَ  نْ مِ   : اِ ٍث ال

ّ
 عِ  وْ ، اَ ةٍ �َ ارِ جٰ  ةٍ قَ دَ َص  نْ  مِ ال

ْ
ٍ وَ  وْ ، اَ هِ بِ  عُ فَ تَ نْ يُ  مٍ ل

َ
ُ وْ عُ دْ يَ  ٍح الِ صٰ  دل

َ
 ٢»ا هل

ه (آثار یز: صدقه جاریگردد مگر از سه چ یم رد، عملش قطعیانسان بمھرگاه «
 ۀه مورد استفادک یان است)، علمیه در خدمت مردم و در راه خدا در جرک یریخ
ه ک یو فرزند صالحننده) کت یھدا یھا تابکف یو تأل یرد (آثار علمیگران قرار گید

 »ند.کاو دعا  یبرا

ِ يِف  نَّ سَ  نْ مَ «فرمود:  ج امبریه پکت است یر بن عبدالله روایو از جر
ْ

ٰ سْ  اال  ةً نَّ سُ  مِ ال
 ، وَ ءٌ يَش  مْ هِ رِ وْ جُ اُ  نْ مِ  َص قُ نْ �َ  نْ اَ  ْ�ِ �َ  نْ مِ  هِ دِ عْ �َ  نْ ا مِ هٰ بِ  َل مِ عَ  نْ مَ  رُ جْ اَ  ا وَ هٰ رُ جْ اَ  هُ لَ فَ  ةً نَ سَ حَ 
ِ يِف  نَّ سَ  نْ مَ 

ْ
ٰ سْ  اال  نْ اَ  ْ�ِ �َ  نْ مِ  هِ دِ عْ �َ  نْ ا مِ هٰ بِ  َل مِ عَ  نْ مَ  رُ زْ وِ  ا وَ هٰ رُ زْ وِ  هِ يْ لَ عَ  نَ اكٰ  ةً ئَ يِّ سَ  ةً نَّ سُ  مِ ال

 ٣»ٌ◌ ءيَشْ  مْ هِ ارِ زٰ وْ اَ  نْ مِ  َص قُ نْ �َ 
ه ک یسکج بگرداند، پاداش آن روش و پاداش یرا را یس در اسالم روش خوبکھر 

نندگان که از پاداش عمل کنیبدون اد، یخواھد رس ید، به ویبعد از او به آن عمل نما
ج دھد، گناه آن روش بد و یرا ترو یه عادت و روش بدک یسکاسته شود، و ک یزیچ

ه از گناه کد بدون آنیخواھد رس ینند به وک یم ه پس از او به آن عملک یسانکگناه 
 »استه شود.ک یزیانجام دھندگان چ

 ا يَ مّ مِ  نَّ اِ «فرمود:  ج امبرید: پیگو یم سرهیابوھر و
ْ
  ُق حَ ل

ْ
 هِ اتِ نٰ سَ حَ  وَ  هِ لِ مَ �َ  نْ ن مِ ِم�َؤْ مُ ال

 عِ  هِ تِ وْ مَ  دَ عْ �َ 
ْ
َ  وَ  هُ مَ لَّ عَ  ماً ل  وَ  وْ ، اَ هُ رَشَ �

َ
 وْ ، اَ اهُ نٰ بَ  داً جِ سْ مَ  وْ ، اَ هُ ثَ رَّ وَ  فاً حَ ْص مَ  وْ ، اَ هُ �َ رَ تَ  اً احِل صٰ  اً دل

 تَ  هِ اتِ يٰ حَ  وَ  هِ تِ حَّ ِص  يِفْ  اهِلِ مٰ  نْ ا مِ هٰ جَ رَ خْ اَ  ةٍ قَ دَ َص  وْ ، اَ اهُ رٰ جْ اَ  راً هْ �َ  وْ ، اَ اهُ نٰ بَ  ِل يْ بِ السَّ  ِن بْ ِال  تاً يْ بَ 
ْ
 هُ قُ حَ ل

 مسلم -١
 و ابن ماجه ی، ابوداود، نسائیمسلم، ترمذ -٢
 مسلم -٣

                                                      



 ١٤٥  رساند یم نفع تّی م به آنچه

 ١».هِ تِ وْ مَ  دِ عْ �َ  نْ مِ 
است  یرسد علم و دانش یم ه بعد از موت به مؤمنک ییھا یارھا و خوبکاز جمله «

 یا مصحفیگذاشته،  یه از خود به جاک یکیا فرزند نیرده، کم داده و نشر یه آن را تعلک
 یه براک یا ا مسافرخانهیرده، و که آن را بنا ک یا مسجدیه آن را به ارث نھاده، ک

ا صدقه و یو حفر نموده، و  یه آن را جارک یباریا نھر و جویس نموده، و یمسافران تأس
ن اعمال یا ۀداده، پاداش ھم یسکش به یات خویو در ح یه در زمان تندرستک یراتیخ

 »رسند. یم یپس از موت به و
 دھد: یم ه فرزند صالح انجامک یاعمال صالح -۴

 د: یفرما یم خداوند متعال

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ ﴿ ن لَّۡيَس لِۡ�ِ
َ
 ]٣٩[النجم:  ﴾٣٩َوأ

ای نیست جز آنچه خود برای آن تالش نموده  و اینکه برای ھر انسان پاداش و بھره«
 ».است

  نَّ اِ «د: یفرما یم ج امبریو پ
َ
 مٰ  َب يَ طْ أ

َ
َ وَ  نَّ اِ  ، وَ هِ بِ سْ كَ  نْ مِ  ُل جُ الرَّ  َل �َ ا أ

َ
 ٢»هِ بِ سْ كَ  نْ مِ  هُ دل

سبش باشد، و فرزند که از کن است یخورد ا یم ه انسانک یزین چین و بھتریترکپا«
 »سب او است.کانسان ھم از 
نار کدر ھا  آن یدعاھات فرزندان صالح و اعمال و یترب ،ج رمکامبر ایِث پیو در احاد

مارستان یر ھمچون مسجد و بیخ یس بناھایتگر و تأسیھدا یتابھاکف یو تأل یآثار علم
 اند. تابخانه قرار گرفتهکو 

 ت:یردن قرض مکپرداخت  -۵

 سَّ غَ ، �َ ٌل جُ رَ  اَت مٰ «ند: ک یم تیروا سحضرت جابر بن عبدالله
ْ
 وَ  اهُ نٰ طْ نَ حَ  وَ  اهْ نّ فَّ كَ  وَ  اهُ نٰ ل

ِ  اهُ نٰ عْ َض وَ  َ  عُ َض وْ تُ  ُث يْ حَ  ج اهللاِ  ولِ سُ رَ ل
ْ
 ج اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ نّ آذَ  مَّ ، �ُ َل يْ �ِ رْبِ جِ  امِ قٰ مَ  دَ نْ عِ  زُ ائِ نٰ اجل

ٰ الصَّ بِ  ُ ! قٰ ناً يْ دَ  مْ �ُ بِ احِ صٰ  يلَعٰ  لَّ عَ : لَ اَل قٰ  مَّ ، �ُ طيً ا خُ نٰ عَ مَ  اءَ جٰ ، فَ هِ يْ لَ عَ  ةِ ال ، انِ ارٰ نٰ يْ دِ  مْ عَ وا: �َ ال
ُ  اَل قٰ ، فَ َف لَّ خَ تَ �َ 

َ
ُ  اُل قٰ ا يُ نّ مِ  ٌل جَ رَ  هل

َ
َّ مٰ ! هُ ج اهللاِ  وَل سُ ا رَ : يٰ ةَ ادَ تٰ وقَ بُ اَ  هل  جاهللاِ  وُل سُ رَ  َل عَ جَ ، فَ ا يلَعَ

ِ مٰ  يِفْ  وَ  َك يْ لَ ا عَ مٰ : هُ وُل قُ �َ    وَ  َك ال
ْ
 وُل سُ رَ  َل عَ جَ . فَ هِ يْ لَ  عَ ّ� َص . فَ مْ عَ : �َ اَل قٰ . فَ ءٌ يْ رِ بَ ا مٰ هُ نْ مِ  ُت يِّ مَ ال

ِ ذٰ  رُ خِ اٰ  نَ  اكٰ يّت ؟ حَ انِ ارٰ نٰ يْ ادلِّ  ِت عَ نَ ا َص : مٰ ُل وْ قُ �َ  ةَ ادَ تَ ا �َ بٰ اَ  يِقَ ا لَ ذٰ اِ  ج اهللاِ   دْ : قَ اَل قٰ فَ  َك ل

 ابن ماجه -١
 و ابن ماجه یی، نسایابوداود، ترمذ -٢

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ١٤٦

ٰ : اَ اَل ! قٰ ج اهللاِ  وَل سُ ا رَ ا يٰ مٰ هُ تُ يْ َض قَ 
ْ

ُ جِ  هِ يْ لَ عَ  ْت دَ رَ بَ  ْ�َ حِ  نَ ال
ْ

 ١».ه�
م و آن را یخوش به او زد یم و بویردکفن کرد، او را غسل داده و کفوت  یمرد«

م، یقرار داد -ل ینزد مقام جبرئ -در محل مخصوص جنازه  ج رمکامبر ایپ یبرا
د یبا ما آمد سپس فرمود: شا یم؛ چند قدمیردکخواندن نماز خبر  یرا برا جامبریپ

 ج امبریار است. پکنار بدھیبر گردن داشته باشد! گفتند: بله، دو د ینیدوست شما د
! ج رسول خدا یشد، به او گفت: ا یم گفته» ابوقتاده«ه به او کاز ما  یبرگشت. مرد

 ۀنار برعھدیا آن دو دیچند مرتبه فرمود: آ ج امبریمن. پ ۀنار بر عھدیپرداخت آن دو د
است؟ گفت: بله. سپس بر او نماز  یت از آن بریشود و م یم توست و از مال تو پرداخت

نار چه یآن دو دفرمود: با  یم د،ید یم ھر وقت ابوقتاده را ج امبریخواند. بعد از آن پ
 جامبریردم. پکرا پرداخت ھا  آن ج رسول خدا ی، ابوقتاده گفت: ای؟ بعد از مدتیردک

 »فرمود: االن عذاب از او برداشته شد.
 ت:ینذر از م یقضا -۶

ْ اُ  نَّ اِ «رد و گفت: کسؤال  ج امبریاز پ سحضرت سعد بن عباده ا هٰ يْ لَ عَ  وَ  ْت اتَ مٰ  �ِّ
 ٢»ا.هٰ نْ �َ  هِ ِض قْ : اِ اَل قٰ ؟ فَ رٌ ذْ نَ 

او ادا  یفرمود: آن را به جا ج امبریبود؟ پ یه بر او نذرکرد کفوت  یمادرم در حال«
 »ن.ک

 حج: -۷

 رَ مْ إِ  نَّ إِ «ند: ک یم تیروا بابن عباس
َ
 اِ  ْت اءَ جٰ » ةَ نَ يْ هَ جُ « نْ مِ  ةً أ

َ
: ْت الَ قٰ فَ  ج يِبِّ  انلَّ يل

  نَّ إِ 
ُ
ْ أ   ْت رَ ذَ نَ  �ِّ

َ
ُ  نْ أ

َ
ُ  مْ لَ فَ  جَّ حت

َ
 ْت اتَ  مٰ يّت حَ  جَّ حت

َ
 فَ ، أ

َ
ْ : حُ اَل ا؟ قٰ هٰ نْ �َ  جَّ حُ  أ  ا: هٰ نْ �َ  يجِّ

َ
 رَ أ

َ
َ  َت يْ أ  نَ اكٰ  وْ ل

  يلَعٰ 
ُ
  نٌ �ْ دَ  َك مِّ أ

َ
  اهللاُ ، فَ ا اهللاَ وْ ُض قْ ؟ اُ هُ تُ يَ اِض قٰ  َت نْ �ُ أ

َ
 ب قُّ حَ أ

ْ
 ٣»اءِ فٰ وَ ال

ند، کرده بود تا حج کآمد و گفت: مادرم نذر  ج امبرینزد پ »نهیجھ« ۀلیاز قب یزن«
فرمود: به  ج امبرینم؟ پکاو حج  یا من به جایرد، آکافت و وفات یق حج نیاما او توف

؟ حق یردک ینم بود، آن را اداء یم یا اگر بر مادرت قرضین. به من بگو: آکش حج یجا

 یھقیم و بکحا کمستدر -١
 و مسلم یبخار -٢
 یبخار -٣

                                                      



 ١٤٧  رساند یم نفع تّی م به آنچه

 »ردن.کد، خداوند سزاوارتر است به وفا ینکخدا را ادا 

 رَ مْ إِ  ْت اءَ جٰ «ند: ک یم نگونه نقلیگر، اید یتیدر روا بو ابن عباس
َ
» مْ عَ ثْ خُ « نْ مِ  ةُ أ

  ةِ جَّ حَ  مَ اٰع 
ْ
َ يِف  هِ ادِ بٰ عِ  يلَعٰ  اهللاِ  ةَ َض �ْ رِ فَ  نَّ ! إِ ج اهللاِ  وَل سُ ا رَ : يٰ ْت الَ ، قٰ اِع دٰ وَ ال

ْ
  جِّ  احل

َ
  ْت �َ رَ دْ أ

َ
 يِبْ أ

ٰ  اً ْ� بِ كَ  خاً يْ شَ  َ ال   عُ يْ طِ تَ سْ �
َ
َّ  نْ أ   هُ نْ �َ  يِضْ قْ �َ  ْل هَ �َ  ةِ لَ احِ  الرّ يلَعَ  َي وِ تَ سْ �

َ
  نْ أ

َ
 ١».مْ عَ : �َ اَل قٰ ؟ هُ نْ �َ  جَّ حُ أ

 یآمد و گفت: ا ج امبر اسالمینزد پ »الوداع ةحج«در سال » خثعم« ۀلیاز قب یزن«
ه ک یافته در حالی، پدرم را درّج ح دربر بندگانش  یالھ ۀضی! ھمانا فرج رسول خدا

ابت از او یز است من به نیا جایب سوار شود. آکتواند بر مر ینم ر است ویپ یلیپدرم خ
 .»یفرمود: آر ج امبرینم؟ پکحج 

 ثواب قرائت قرآن به اموات: یاھدا -۸
 ز است و ثوابش به آنانیگر اموات جاین و دیوالد یثواب قرائت قرآن برا یاھدا

 باشد. یارانه خالکایه از بدعات و خرافات و اوھام و اعمال رک یرسد به شرط یم
و ثواب  ینفل یھا پاداش عبادت یسکو جماعت، اگر  سّنتدگاه مذھب اھل یاز د

را یز است، زیه مستحب نکز و بلین عمل جایند، اکقرائت قرآن را به روح اموات اھداء 
ن حال به خود انجام یگردد و در ع یم صال اجر و پاداش به ارواح امواتین امر باعث ایا

 »ةیالطحاو ةدیالعق«تاب کرسد. در  یم مضاعف ز اجر و پاداِش یعمل ن ۀدھند

ويف دعاء «و جماعت] آمده است:  سّنتاھل  یتاب اعتقادکن یمعتبرترن و یتر حی[صح

 به اموات نفع ،ردن و صدقه دادن زندگانکاز دعا «، ٢»األحياء وصدقاهتم منفعة لألموات
 »رسد. یم

 یو قرائت قرآن و دعا و آمرزش خواستن برا یکثواب اعمال ن ید، اھدایو بدون ترد
 گردد. یم زش گناھان آناناموات، موجب علّو درجات و سبب آمر

 ر:کتذ
قابل  ی، قرائت قرآن را در صورتیمذاھب اسالم یه علماء و فقھاکر است کان ذیشا

افت نگردد، و یدر یچ اجر و مزدیه در قبال آن ھکدانند  یم اجر و پاداش به روح اموات
 ت ببخشد.یش را به روح میدعا، پاداش خوب خاطر و با اخالص و یبا ط یفرد قار

 یبخار -١
 ۷ة، ص یدة الطحاویالعق -٢

                                                      



 های تجّمالتی مرده    ١٤٨

ه حافظان و ک یدھند به طور یم از مردم آن را انجام یاریه امروزه بسک یروش اما
چ گونه ین روش ھیامواتشان قرآن بخوانند، با ا یدھند تا برا یم ان قرآن را پولیقار
 ست.یز نیرا گرفتن اجرت در برابر قرائت قرآن اصًال جایرسد، ز ینم به امواتشان یثواب

ه کفات خاص یه و با انجام تشریدر مراسم تعز یقار نیین خواندن قرآن با تعیھمچن
ن گونه یشود و اجتناب از ا یم بدعت محسوب یثر مناطق مرسوم است، نوعکدر ا

 است. یمراسم ضرور
 یگر یّد کھا به ت ز با خواندن قرآن در قبرستانیار نیکاز افراد سود جو و ب یا و عده

امًال نادرست و حرام است و کز ین یعمل نینند، چنک یم ن راه ارتزاقیپردازند و از ا یم
 د:یفرما یم هکخداوند متعال است  ۀدر واقع مصداق فرمود

ْ ٱ﴿ ۡوا ِ ٱَ�ِٰت � ۡشَ�َ  ]٩[التوبة:  ﴾َ�َمٗنا قَلِيٗ�  �َّ
 »اند. فروخته یویاال و متاع دنک کاند یات خدا را به بھایآنان آ«

امروز مردم به آن خو گرفته اند،  هک یلکبه ش یه و قرآن خوانین مراسم تعزیھمچن
 ر سؤالیمت نزول قرآن زک، حین مراسمیه در چنکنیا یندارد، برا یشرع ۀجنب

نت مجالس عزاء شده و یه قرآن زکن است یھدف از نزول قرآن ھم یا براستیرود، آ یم
نند و با افتخار، قرائت و کردن مردم و شعار عزاء و ماتم کباخبر  یبرا یا لهیآن را وس

ام کعمل به اح ینند! خداوند قرآن را براک ینامگذار» یقرائت مجلس«را به نام  یاسلوب
و » تیھدا«(پند گرفتن) و » رکانذار و تذ« یدن آن، و برایآن و عبادت با خواندن و شن

ه ک یرده است، در حالکو... نازل  یدر تمام شعب زندگ» ام آنکاح یاجرا«و » ارشاد«
ردن مردم قرار کباخبر  یبرا یا لهیعزاء و ماتم، مردم قرآن را وس یدر مجالس امروز

ه خداوند آن ک ییه آن را به عنوان شعار عزاء و ماتم قرار داده و گوکھمانطور اند  داده
ن، در یخوانده شود. گذشته از اھا  مرده ین مجالس برایرده است تا فقط در اکرا نازل 

شود  یم ما به آن خو گرفته اند، به قرآن اھانت ه امروز مردمک یلکه به شیمراسم تعز
 به قرآن، به آن یتوجھ بی اھو، ویگار و سر و صدا و ھیدن سیشکه شنوندگان با کچرا 

 نند و...ک یم یاحترام بی
 ز است و ثوابش به آنانیاموات جا یثواب قرائت قرآن برا یبه ھر حال اھدا

 باشد. یارانه عارکایاوھام و اعمال ره از بدعات و خرافات و ک یرسد، به شرط یم
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