
                                                                              

 



                                                                              

 



                                                                              

 استقبال از ماه مبارک رمضان

حد مخصوص خدای متعال است که نعمت ایمان را بر بندگانش تفضل فرمود و ستایش بی

حد بر خاتم انبیا روزۀ ماه مبارک رمضان را یکی از ارکان اسالم قرار داد و درود و سالم بی

ام داد و حضرت محمد مصطفی بهترین الگویی که به نماز ایستاد و عبادت روزه را انج

 همچنین بر آل و یاران او و پیروان برحق او تا روز جزا. 

ی خیر و برکت افکنده است؛ ماه برادر و خواهر مسلمان! ماه مبارک رمضان بر شما سایه

نزول قرآن، ماه بعثت پیامبر اسالم، ماه مغفرت و آمرزش، ماه جود و کرم، ماه بخشش و 

ماه جهاد و کوشش، ماه سعی و تالش، ماه تزکیه و نیکوکاری، ماه ایثار و ازخودگذشتگی، 

 ی شما مسلمانان مبارک باد! سازندگی و ماه ضیافت اهلل بر همه

عزیزانم! رمضان ماه تهذیب نفس، شکستن شهوت، چیره شدن بر نفس، ماه صبر و استقامت 

 و باالخره ماه اصالح خود و جامعه است. 

های متنوع و مفید رمضان توانیم از برنامهست میدر عصر اینترنت که عصر مدرن ارتباطات ا

ی نصوح و مداومت بر تقوا به پیشواز این ماه در سراسر جهان به خوبی استفاده کنیم. با توبه

 مند شویم. های معنوی این ماه بهرهپربرکت بشتابیم و از برنامه

یل، شرکت در لالتالوت قرآن، حضور به موقع در نمازهای پرفیض جماعت، تراویح و قیام 

ای در ی رمضان، حضور در مجالس موعظه، جلسات قرآنی دورههای آموزشی ویژهکالس

ی توان به وسیلههای رمضان است که میترین برنامهمساجد و مراکز دینی و منازل از مهم

 ها خود را به درگاه احدیت مقرب سازیم. آن

کنیم که رمضان شاهد خیر بر یکایک ما عزیزان! فرصت موسم خیر را مغتنم شمرده و کاری 

باشد؛ نه این که کاری کنیم که رمضان علیه ما شهادت دهد. در حدیث صحیح آمده است: 

المفرد  )صحیح: األدب «آِمنَي: َفُقْلُت َلُه، ُيْغَفْر َوَلْم ِمْنُه َفاْنَسَلَخ َرَمَضاَن، َأْدَرَك َعْبٌد َشِقَي»

حمت خدا است کسی که رمضان را درک نماید سپس ( بدبخت و محرم از ر466للبخاری/

 گفتم: آمین.            رمضان تمام شود ولی او بخشیده نشود  )جبرییل گفت: بگو آمین( 



                                                                              

  :بشارت به قدوم رمضان 
 َأَتاُكْم» فرمود:داد و میرسول اکرم اصحاب گرامی خود را به قدوم رمضان بشارت می

 َأْبَواُب ِفيِه َوُتْغَلُق السََّماِء، َأْبَواُب ِفيِه ُتْفَتُح ِصَياَمُه، َعَلْيُكْم َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َضَفَر ُمَباَرٌك َشْهٌر َرَمَضاُن
 «ُحِرَم َفَقْد َخْيَرَها ُحِرَم َمْن َشْهٍر، َأْلِف ِمْن َخْيٌر َلْيَلٌة ِفيِه ِللَِّه الشََّياِطنِي، َمَرَدُة ِفيِه َوُتَغلُّ اْلَجِحيِم،
داری رمضان ماه پرخیر و برکت در راه است. خداوند متعال روزه( »6014نسائی/ )صحیح:

این ماه را بر شما فرض و واجب نموده است، در این ماه درهای آسمان باز می شود، و 

دوزخ بسته می شود، و شیاطین زنجیر می شوند، و برای خداوند است در این ماه  یدرها

دات در آن بهتر از هزار ماه می باشد؛ کسی که از ماه مبارک  شبی که ثواب و پاداش عبا

 «.ها محروم گشته استی خوبیگمان از همهرمضان محروم گشت بی

پیامبر عظیم الشأن اسالم بهترین اسوه و الگو برای امت اسالمی است. ایشان در این ماه از 

 َما َأْجَوَد َوَكاَن النَّاِس، َأْجَوَد َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َكاَن» تر بودند.ها بخشندهسایر ماه
 َفَلَرُسوُل اْلُقْرآَن َفُيَداِرُسُه َرَمَضاَن ِمْن َلْيَلٍة ُكلِّ ِفي َيْلَقاُه َوَكاَن ِجْبِريُل َيْلَقاُه َرَمَضاَن ِحنَي ِفي َيُكوُن

 علیه اهلل خدا صلى رسول (4)بخاری/« اْلُمْرَسَلِة ِحالرِّي ِمَن ِباْلَخْيِر َأْجَوُد وسلم عليه اهلل صلى اللَِّه

مبارک  ماه در که بود زمانی وقت، هر از سخاوتمندتر و. بود انسانها سخاوتمندترین وسلم

 خدا رسول با را قرآن رمضان، های شب تمام در جبرئیل. آمد می ایشان نزد رمضان جبرئیل

 و خیر پخش در وسلم علیه اهلل صلى آن حضرت و. نمود می تکرار وسلم علیه اهلل صلى

 .می گرفت سبقت نیز روان بادهای از نیکی،

خوانند و ای که چند نفر با هم به ترتیب قرآن را میخوانی دورهیعنی قرآن مرور قرآن کریم،

خوانی هنوز در بسیاری از مساجد بالد ی قرآنکنند. خوشبختانه این شیوهدیگران استماع می

به قوت خود باقی است هر چند در بعضی مساجد کم رنگ و یا متأسفانه اسالمی پررنگ و 

 متروک شده است. 

 

 
 

 



                                                                              

 گردد:ی گناهان میرمضان باعث کفاره 
شود. در حدیث رمضان مانند حج و عمره و نماز جمعه و جماعت سبب آمرزش گناهان می

 َبْيَنُهنَّ َما ُمَكفَِّراٌت َرَمَضاَن، ِإَلى َوَرَمَضاُن ِة،اْلُجْمَع ِإَلى َواْلُجْمَعُة اْلَخْمُس، الصََّلَواُت» آمده است:
 تا رمضان و دیگر جمعه ی تا جمعه و پنجگانه ( نمازهای622)مسلم/ «اْلَكَباِئَر اْجَتَنَب ِإَذا

 اجتناب کبیره گناهان از که شرطی به آنهاست بین ما گناهان پاک کننده ی دیگر، رمضان

  باشد. شده

 َسْبِع ِإَلى َحَسَناٍت َعْشُر َلُه ُكِتَب ِإلَّا آَدَم اْبُن َعِمَلَها َحَسَنٍة ِمْن َما» آمده است:در حدیث قدسی 
 َأْجِلي، ِمْن َوَطَعاَمُه َشْهَوَتُه َيَدُع ِبِه َأْجِزي َوَأَنا ِلي، َفِإنَُّه الصَِّياَم ِإلَّا: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه َقاَل ِضْعٍف، ِماَئِة

 َأْطَيُب الصَّاِئِم َفِم َوَلُخُلوُف. َربِِّه ِلَقاِء ِعْنَد َوَفْرَحٌة ِفْطِرِه، ِعْنَد َفْرَحٌة: َفْرَحَتاِن ِللصَّاِئِم. نٌَّةُج الصَِّياُم
آدم مضاعف )چند برابر( ( تمام کردار بنی6602)صحیح: نسائی/« اْلِمْسِك ِريِح ِمْن اللَِّه ِعْنَد

نهایت شود به جز روزه )که بیبرابر پاداش داده میگردد؛ هر حسنه بین ده تا هفتصد می

دار ای است که تنها خداوند متعال از حالت روزهگردد چون روزه عبادت ویژهمضاعف می

 می خداوند) .دهم می آن را پاداش من خود و است من آنِ از مطلع و آگاه است( روزه

  .کند می ترک من، بخاطر را یجنس تمایالت ارضای و آشامیدن خوردن، دار، روزه(: فرماید

: شود می خوشحال بار دو دار، روزه .است( دورخ و گناهان آتش برابر در) سپری و روزه،

 از نماید، می مالقات پرودگارش با که زمانی دیگری، و. کند می افطار که هنگامی یکی،

 تر شبوخو مُشک، بوی از خداوند نزد دار، روزه دهان شود. و بوی می شادمان اش روزه

 .است

 (23بخارى/) .«َذْنِبِه ِمْن َتَقدََّم َما َلُه ُغِفَر َواْحِتَساًبا ِإمَياًنا َرَمَضاَن َقاَم َمْن»در حدیث آمده است: 

 گناهان تمام بگذراند، عبادت در ثواب، حصول بقصد را رمضان مبارک ماه کس، هر

 .گرفت خواهند قرار عفو مورد اش، گذشته

 
 

 
 



                                                                              

 ب روزه بر چه اساسی است؟مضاعف شدن ثوا 
ای است که ی شرعی و حقیقی همان روزهروزه تنها ترک خوراک و آب نیست، بلکه روزه

آورد که موجب سازندگی شخص افزون بر ترک آب و غذا، یک انقالب درونی پدید می

ای سازد. به عبارت دیگر روزهگردد و او را از هر نوع آلودگی و گناه دور میدار میروزه

دار همراه با ترک غذا و ای است که روزهگردد روزهکه ثواب مضاعف بر آن مترتب می

دار باشد، ها، آزارها و... دست بشوید و تمام اعضای او روزهآب از تمام گناهان، نافرمانی

دار محقق نهایت برای روزهگیرد و ثواب بیتعالی قرار میای مقبول درگاه حقچنین روزه

 گردد. می

( 0012:بخارى) .«َوَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأْن ِفي َحاَجٌة ِللَِّه َفَلْيَس ِبِه َواْلَعَمَل الزُّوِر َقْوَل َيَدْع َلْم ْنَم»

 نکند، ترک را آن مقتضای به عمل وگفتار ناحق گویی داری دروغکسی که در هنگام روزه

 .«کند ترک را نوشیدن و خوردن او که ندارد نیازی خداوند

ای است ی حقیقی روزهبنابراین حقیقت روزه مقصود است نه نخوردن و نیاشامیدن. و روزه

ی نفس و تقوای الهی گردد. چنین ها باز دارد و موجب تزکیهکه ما را از انجام دادن بدی

 گردد. ای ثواب و پاداش مضاعف بر آن مترتب میروزه
 

 :قداست رمضان 
ی اسالمی است. ت مناسب برای اصالح خود و جامعهرمضان بهار عبادت و بهترین فرص

ی این ماه پرخیر و های ویژهمسلمانی که نسبت به رمضان دیدِ منفی داشته باشد و از برنامه

خواری کند، مثل برکت فاصله بگیرد و حتی با کمال جرأت در انظار عمومی تظاهر به روزه

من از شما و عمل تان جدا بیزارم و با  گوید: ای ملت مسلمان،این که به زبان حال خود می

کند که این امر مستوجب تعزیر و عقوبت وی این شعار ننگین خود اعالم جنایت و جرم می

 شود. می
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 (082-082بقره/)  تَش

ه که بر اید ! بر شما روزه واجب شده است، همان گونای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

) روزه در (  اند واجب بوده است ، تا باشد که پرهیزگار شوید .کسانی که پیش از شما بوده

چند روز معیّن و اندکی است ، و کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند ) اگر افطار کردند و 

کسانی که د ، و بر گیرن روزه نگرفتند ، به اندازه آن روزها ( چند روز دیگری را روزه می

خوراک مسکینی است و  )کفاره( توانائی انجام آن را ندارند، الزم است کفّاره بدهند ، و آن

داشتن هر که کار خیر را پذیرا شود ) و بر مقدار فدیه بیفزاید ( برای او بهتر است . و روزه 

یّن ( ماه ) آن چند روز مع برای شما بهتر است اگر ) حقائق و نکات عبادات را ( بدانید .

ها و رمضان است، که قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راهنمائی کند و نشانه

آیات روشنی از ارشاد ) به حق ( باشد و ) میان حق و باطل ( جدائی افکند . پس هر که از 

تواند میشما این ماه را دریابد، باید که آن را روزه بدارد . و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد ) 

از رخصت استفاده کند( و چندی از روزهای دیگر را )روزه بدارد ( . خداوند آسایش شما را 

خواهد و خواهان زحمت شما نیست ، و ) خداوند ماه رمضان و رخصت آن را برای شما می

روشن داشته است ( تا تعداد ) روزهای رمضان ( را کامل گردانید و خدا را بر این که شما را 

 ه احکام دین( هدایت کرده است ، بزرگ دارید و تا این که  سپاسگزار او باشید. ) ب



                                                                              

  :تفسیر و بیان  

 

قبل از مشروعیت جهاد بر امت اسالمی دو سال  روزه ماه مبارک رمضان در سال دوم  هجری

دار مأموریت تحکیم آری! بر أمتی که بنا است تا با قیام به فریضۀ جهاد، عهده .فرض گردید

ر روی زمین گردد، فرضیت روزه نیز بسیار مهم است، زیرا روزه میدان دین خدای عزوجل د

گاه پیروزی اراده و عزم و تصمیم، و آزمایش اطاعت و انقیاد انسان برای پروردگار، جلوه

ها خصائل های جسمی و شهوانی است، که همۀ اینگاه اعتالی وی بر همۀ وابستگیاوج

هایی که مؤمن مجاهد در راه خدا است، انسان انبسیار ضروری برای آماده سازی نفس انس

های شهوات درونی خویش های دشمن، از موانع و پایگاهباید قبل از عبور از موانع و پایگاه

 . کند، عبور نمایندنمائی میکه به هزار گونه چهره

روزه ابزار  .روزه کانون فوران خیر و حکمت و دانشگاه بزرگ تربیت و تقوی است

ی نفس و وسیله خشنودی پروردگار است، روزه پرورش دهنده اراده، و آزمایشگاه پاکساز

 ها است، ها و دشواریصبر و پایداری و تحمل سختی

تجلی تقوی در آئینه روزه از جهات و جوانب مختلفی است که اینک بطور فشرده به اهم 

 پردازیم:زوایای آن می
 

رو که جز پروراند. از آننهاد انسان میروزه روحیۀ ترس از خدای عزوجل را در ( 0

دار نیست، و چون پروردگار بزرگ هیچ کس دیگری ناظر و مراقب همیشگی شخص روزه

دار احساس گرسنگی یا تشنگی نماید، و از آن سوی دیگر بوی خوش غذا مشام انسان روزه

ند، اما او به وی را تحریک و جلوۀ فریبندۀ آب سرد و گوارا نگاه وی را به سوی خود بکشا

نظر کند، در اینجا است که  انگیزۀ ایمان و مالحظۀ پروردگار خویش از تناول آنها صرف

ه است، و هنگامی دمعنای ترس از خدای عزوجل را در اندرون وجود خویش محقق گردانی

شدن حرمت ها خود را در برابر وی بیارایند، و او از ترس پایمالها و شهوتکه خواهش

آنها رخ برتابد، در اینجاست که از خدای عزوجل حیا نموده و وی را ناظر و مراقب روزه، از 

وند خیزد، یاد خداخویش شناخته است. پس آنگاه که نفس انسان با هواها به پیکار برمی



                                                                              

باشد، رو بازگشت به جادۀ صواب هم در دسترس وی میدر نهاد وی زنده است، از این متعال

  ِإُنَ »فرماید: چنانکه خدای متعال می
َ
ين ِ   ِإذَا اُتََقْوا اُّلَ

ْ
هه َ ُ
س
َ
  م

 
  َطاِئف

َ
ْيطَانِ  ِمن وا الُشَ

ه
 َتَذُكَر

ْ  فَِإذَا   هه
َ
ون

ه
ْبِصر

ه
 شیطان از ایوسوسه گرفتار که هنگامی پرهیزگاران (610اعراف/)« م

 یاد رتوپ در)  و ، افتندمی(  یزدان ثواب و عقاب و ، شیطان نیرنگ و عداوت)  یاد به شوندمی

 اشتباه که شوندمی آگاه و)  گردندمی بینا(  اهریمن دشمنانگی آوردن خاطر به و خدا

 ( .  گردندبرمی حق سوی به شتابان لذا و ، اندشده منحرف حق راه از و اندکرده

 گرداند، به همین دلیل است که پروردگار و در یک کالم: روزه نفس انسان را آمادۀ تقوا می

 » فرماید:در بیان فلسفۀ مشروعیت آن می        
َ
ْم َتُتَقهون ُلَكه

َ
 «لَع

کاهد، و در نتیجه طبیعت و مزاج روزه جوشش شهوت را درهم شکسته و از سلطۀ آن می( 6

برای  صلی اهلل علیه و سلمگرداند. چنانکه رسول اکرم انسان را به حالت اعتدال آن برمی

 َفْلَيَتَزوَّْج اْلَباَءَة اْسَتَطاَع َمِن» وصیه نموده و فرمودند:کسی که تمکن ازدواج ندارد، روزه را ت
 (0012بخارى/). «ِوَجاٌء َلُه َفِإنَُّه ِبالصَّْوِم َفَعَلْيِه َيْسَتِطْع َلْم َوَمْن ِلْلَفْرِج َوَأْحَصُن ِلْلَبَصِر َأَغضُّ َفِإنَُّه

یرد، زیرا روزه، شکننده هر آن کس که توان مالی ازدواج را ندارد، پس باید روزه بگ»

یعنی « روزه سپر است» (6080)بخاری/ «ُجنٌَّة الصَِّياُم» هم چنین فرمودند:« شهوت او است.

 محافظ انسان از آلودگی به گناه. و سپر 

انگیزاند، که این ها و عواطف مهر، شفقت و انسانیت را در نهاد انسان برمیروزه احساس( 2

دارد، زیرا هنگامی که جود و احسان و یاریگری به محرومان وامی دار را بهبه نوبۀ خود روزه

 کمکانسان طعم گرسنگی را چشیده از حال مساکین و بینوایان باخبر گردید، قطعاً احساس 

شود، و این از اوصاف مؤمنان است. که خدای عزوجل در به آنان در ضمیر وی بیدار می

 » می فرماید: فتحمبارکه سوره  60:آیه
َ
َح
ه
 ر

ه
ْم  ا 

ه َ
ْيَن
َ
مؤمنان در میان همدیگر مهربان و    «ب

 اند.مشفق



                                                                              

مستندان بخش معنی مساوات و برابری میان توانگران و ناداران و اشراف و روزه تحقق( 6

است، از آنرو که همگان بی هیچ تفاوتی برای ادای یک فریضه واحد در یک صف قرار 

 باشد. روزه می گیرند. و این یکی دیگر از فوائد اجتماعیمی

دهد، چه روزه انسان را به نظم، انضباط، برنامه ریزی و صرفه جوئی اقتصادی عادت می( 2

پایبندی به آداب و ارکان مخصوص آن، از جمله اوقات معین افطار و سحر، مستلزم تحقق 

 این معانی است. 

ا سماید، چه بنروزه بنیه جسمی انسان را نوسازی و صحت و سالمتی او را تقویت می( 4

های وجود های مضر تخمیر شده در اندرون بافتداری، جسم انسان از رسوبات و زبالهروزه

د، و در نتیجه اعضای بدن در میزبانی روزه به استراحت و آرامش کنوی پاکسازی می

دار شوند. روزه همچنین قرنطینۀ ذهنی برای انسان است، چه ذهن انسان روزهفراخوانده می

ها اش متمرکز گردیده و از گرفتاریهای بزرگ عبادی و انسانییفکلتها و ه مسئولیتفقط ب

و اثرات این تحول مثبت در  گردد،های جسمی فارغ میجوئیهای حاصله از لذتو مشغله

جسم انسان عادتاً بعد از سه یا چهار روز اولیه ماه مبارک رمضان، که بدن در آن ها دچار 

 شود. ی است، پدیدار مییک نوع رخوت و سست

البته باید توجه داشت که همۀ این فوائد جسمی، روحی، صحی و اجتماعی روزه مشروط به 

روی در تناول غذای افطار و سحر است، در غیر آن همه چیز برای رعایت اعتدال و میانه

 دار معکوس گردیده، و جز رنج و ضرر برای وی حاصلی دربرنخواهد داشت.روزه

دار چشم و گوش و زبان خویش را از ت که برای تحقق این اهداف، باید روزهشکی نیس

رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم آلودگی به غیبت، سخن چینی و لهو باز دارد، چنانکه 

 .«َوَشَراَبُه َطَعاَمُه َيَدَع َأْن ِفي َحاَجٌة ِللَِّه َفَلْيَس ِبِه َواْلَعَمَل الزُّوِر َقْوَل َيَدْع َلْم َمْن»فرماید: می
 آن مقتضای به عمل وگفتار ناحق گویی داری دروغکسی که در هنگام روزه( 0012بخارى/)

و همچنین رسول  .«کند ترک را نوشیدن و خوردن او که ندارد نیازی خداوند نکند، ترک را

 صحیح: )حسن «اْلُجوُع ِإلَّا ِصَياِمِه ِمْن َلُه َلْيَس َصاِئٍم ُربَّ» :اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند

داری جز گرسنگی و شان از روزهدارانی که دسترنجو چه بسیارند روزه (0401ماجه/ ابن سنن

 . تشنگی چیز دیگری نیست



                                                                              

های مادی و های معنوی روزه همانند شکنندهدار باید بداند که شکنندهانسان روزه بنابراین 

 گذارند. ه جا میحسی آن، بر اهداف و اثرات روزه تأثیر منفی ب

هنِزَل »  أ
َ
ي ِ  اُّلَ

َ
َضان

َ
م
َ
 ر
ه
ر
ْ
با شوق و محبت فراوان به سوی روزه بشتابید. چرا که ماه  «...َشه

مبارک رمضان میزبان نزول قرآن، کتاب جاودان این امت است، کتابی که این امت را از 

مین آماده ها به سوی نور هدایت کرد و زمینه را برای تمکین این امت در روی زتاریکی

ساخت. وگرنه بدون این قرآن، این امت نه فقط در زمین بلکه در آسمان نیز چیزی نبود و 

شناسنامه نداشت،. پس به شکرانۀ نعمت قرآن هم که شده باید به سوی رمضان شتافت، که به 

: سن صحیحح) «الصَِّياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن» خدا صلی اهلل علیه و سلم فرمود:فرمودۀ پیامبر 

 .قیامت شفاعت مى کنندروز روزه و قرآن براى بندگان در  ( 086/صحیح الترغیب والترهیب

فهْرَقانِ »
ْ
ال
َ
هَدى و

ْ
 اْل
َ
ن ات  ُمِ

َ
ن ُِ
ي
َ
ب
َ
و حکمت در اینکه هدایت دو بار در  «...ههًدى لُِلنَُاِس و

ت واضح و هدای -0این آیه مبارکه تکرار شده، این است که هدایت قرآن بر دو نوع است: 

بندگان هدایتی که فقط  -6فهمند. روشنی که انسان ها در اولین برخورد عادی آن را می

  خاصان به فهم آن توانایند، که فایدۀ هدایت اول بیشتر است.

 آیات فوق: احکام 
هاا  آیات مبارکۀ فوق احکاام بسایاری را در برگرفتاه اناد، کاه باه طاور خالصاه باه بیاان آن          

 پردازیم:می

، دارای فضال و ثاواب بسایار بزرگای     زه در چهارچوب احکام و ارکان اسالمم رو( 0

است، و در فضیلت آن همین کافی است که خدای عزوجل آن را منسوب به خودش سااخته  

 َأْجِزي َوَأَنا ِلي َفِإنَُّه الصَِّياَم ِإالَّ َلُه آَدَم اْبِن َعَمِل ُكلُّ» فرمایاد: است. چنانکه در حدیث قدسی مای 
 کاه  روزه جز باشد، می خودش برای دهد، انجام آدم فرزند که عملی هر (0016بخارى/) «ِبِه

 داد. خواهم آنرا پاداش خودم من و. است من مخصوص

کند: اول: روزه نسبت به سایر عبادات، قرطبی در بیان فلسفه این تخصیص دو نکته را ذکر می

هاا داشاته و در ایان زمیناه     هشقدرت بازدارنده بیشتری از گرایش نفاس باه شاهوات و خاوا    



                                                                              

گذارد. دوم: روزه رازی است میان بنده و پروردگاارش، کاه   توانایی بیشتری را به نمایش می

این راز فقط بر پروردگار روشن است، در حالی که مظهر خارجی ساایر عباادات بارای هماه     

پاس   ناد.  هاا مسااعد گردا  باشد. امری که ممکن اسات زمیناه دخاول ریاا را در آن    نمایان می

اختصاص روزه از سوی پروردگار به این دو دلیل اسات، وگرناه تنهاا روزه بارای پروردگاار      

 نیست، بلکه در حقیقت همۀ عبادات برای وی است. 

جواز داشته و قضا آوردن آن در وقت  خوردن روزۀ رمضان برای مریض و مسافر( 6

لات خاوردن روزه گاردد، در    تواناد ع ای که شرعاً میبیماری دیگری برای آنان فرض است.

تواند سابب ضارر بارای    در آن می ای است که روزه گرفتنرأی اکثر فقها، عبارت از بیماری

اش بیفزاید. و مالک شناخت این گوناه بیمااری، گماان غالاب انساان      بیمار شود یا بر بیماری

 معتبر شاناختن مطلاق مارض بادون هایچ قیاد و قریناۀ        ایقتضااست، گرچه ظاهر لفظ مرض 

همین که بتوان بر یک  برایناند، بناباشد، چنانکه ابن سیرین و عطاء و بخاری گفتهدیگری می

 علت نام بیماری را نهاد، کافی است و نوع خاصی از بیماری مقید نشده است. 

ر اسفری است کاه نمازهاای چها    اما سفر مباح کننده روزه خوردن در نزد جمهور:

( 80د، و اندازۀ آن باه مقیااس اماروزی آن را در حادود )    شورکعتی در آن کوتاه خوانده می

 .استکیلومتر 

خوردن برای مریض و مسافر رخصتی است از سوی شریعت اند که روزهآناکثر فقها بر نکته:

توانند روزه را بخورند. به دو توانند روزه بگیرند و میو الزامی نیست. پس مریض و مسافر می

دوم: ایان کاه    شاود. وم آیه مبارکاه رخصات اختیااری دانساته مای     اول: این که از مفه دلیل: 

 َسلَألَ  اْلَأْسلَلِميَّ،  َحْمَزَة َأنَّ َعاِئَشَة، َعْن :احادیث زیادی نیز به این ارتباط وجود دارد: از جمله
: َقلالَ  السََّفِر؟ ِفي َأَفَأُصوُم لصَّْوَما َأْسُرُد َرُجٌل ِإنِّي اللَِّه، َرُسوَل َيا: َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ

رضای اهلل   عایشاه حضارت  از  (6616داود/ أبی )صحیح: سنن «ِشْئَت ِإْن َوَأْفِطْر ِشْئَت، ِإْن ُصْم»

ساؤال کارد   صلی اهلل علیه و سالم   گوید: حمزه اسلمی از رسول خداکه میعنها روایت است 

فرمودناد: اگار   ایشاان  ر سفر روزه بگیارم   آیا د روزه می گیرم من مردی هستم که اغلب که

  .خواهی بخورخواهی بگیر و اگر میمی
 



                                                                              

اند که: اگر مسافر توان روزه گرفتن را داشت، گرفتن روزه برایش بهتر اکثر ائمه فقه برآن

أَن »تعال: م خداوناست. به دلیل فرمودۀ 
َ
  و

ْ
وا
ه
وم

ه
  َتص

 ْ
ْم  َخْي یعنی اگر توان روزه  «لَُكه

شته باشید، این برای شما بهتر از فدیه دادن است. به دلیل فوائد و آثاری که روزه گرفتن را دا

اند که نگرفتن روزه برای بیمار و مسافر دربردارد... اما احمد و اوزاعی و جمعی دیگر برآن

هِريده  »بهتر است، به دلیل این فرمودۀ خدای تعالی: 
  ي

ه َ
  الُل

ه
م   ِبكه

َ

ْ
س

ه
ي
ْ
َل  ال

َ
هِريده  و

 ي

 ِبكه 
ه
  م

َ

ْ
س

ه
ع
ْ
 شما زحمت خواهان و خواهدمی را شما آسایش ( خداوند082بقره/) «ال

گیری بر سفر قبل از تواند به مجرد تصمیمنظر دارند بر این که مسافر نمیعلماء اتفاق  نیست.

نظر دارند بر این که مسافر در سفر حرکت و بیرون شدن از خانه، روزه را بخورد. و اتفاق

ر حج و جهاد و صلۀرحم و طلب رزق حالل و سفر تجارت و همه سفرهای طاعت، مانند سف

اند که برای مسافر در )غیر از احناف( گفته مباح دیگر، رخصت خوردن را دارد. جمهور فقها

سفر معصیت مطلقاً رخصت خوردن روزه یا کوتاه کردن نماز و امثال آن وجود ندارد. از آن 

کنند و شریعت از معاونت بر گناه ام فعل حرام کمک میها، به وی در انجرو که این رخصت

 نهی کرده است. 

)مالک و شافعی  :اگر کسی مرد و بر ذمه وی روزه رمضان بود، در نزد جمهور( 2

تواند به جای وی روزه بگیرد، به دلیل این فرموده خدای و ابوحنیفه( شخص دیگری نمی

َل »متعال: 
َ
  و

ه
  َتِزر

 
ة
َ
اِزر

َ
  و

َ
ر
ْ
  ِوز

ْ
هخ ىأ
َ
 دوش بر را دیگری گناه کسی هیچ و( 046)أنعام/ « ر

 » . و فرمود: کشدنمی
ْ
أَن
َ
  و

َ
س
ْ
انِ  لَي

َ
س
ْ
ن ِ

ْ
ا ِإُلَ  لِْل

َ
ى م

َ
ع
َ
 انسان برای که این و  (20)نجم/ «س

نیز و  .  است نموده تالش آن برای و است کرده خود آنچه جز نیست ایبهره و پاداش

َل » فرمود:
َ
  و

ه
ِسب

ْ
س  نَ  كهُله  َتك

ْ
ا ِإُلَ  ف

َ
لَْْي

َ
 کار خود برای جز کسی هیچ (046)أنعام/ «ع

  کند.نمی

گویند: بخورند و قضا بیاورند و فدیه هم ها میشافعی :زن باردار و شیرده ( حکم6

مقدار فدیه یک مدّ از طعامی .  بدهند. فقط در صورتی که به حال فرزند خود نگران باشند



                                                                              

ه بوده باشد در برابر هر روز، البته اگر کسی داوطلبانه است که غذای غالب اهالی آن منطق

 (گرم است. 6320(گرم و صاع )432زیادتر از این مقدار را فدیه دهد این بهتر است. مد)

خوردن، آشامیدن و جماع کردن به قصد، نصاً و اجماعاً روزه را  شکننده های روزه:( 5

مناء)خارج گردانیدن آب منی بدون شکند. همچنین خوردن دوا، قی کردن به قصد، استمی

جماع(، فرو بردن آب در شکم در اثنای مبالغه در مضمضه و استنشاق، سیگار کشیدن و 

ای که عمداً به شکم فرو برده شود ا اعم از این که مغذی باشد یا نباشد ا تناول هر چیز مادی

 ها. فعیشکننده روزه است. همین طور فرو بردن اخالط سینه و بینی در رأی شا

نه قضاء الف(  سه رأی وجود دارد: کنداما درباره کسی که به فراموش جماع می( 4

قضاء دارد نه کفاره در نزد ب(  دارد نه کفاره. این رأی ابوحنیفه و شافعی و اکثر فقها است. 

 حنبل.هم قضاء دارد و هم کفاره در مذهب احمدبنج( مالک. 

قها مستوجب کفاره است. هم چنین خوردن و به اتفاق ف جماع عمد در روز رمضان

ها، و خودداری از اکل و شرب در بقیۀ آن روز نیز آشامیدن به عمد در نزد احناف و مالکی

باشد. اما در رأی اکثر فقها در شکستن عمدی روزۀ غیر رمضان کفاره واجب می بواج

 خواهد باشد. ای که میشود، هر روزهنمی
عقیده، احکام و برنامه زندگی/ مفسّر: استاد دکتر وهبۀ الزّحیلی/ مترجم: عبدالرئوف منبع: تفسیرالمنیر در 

 0280مخلص/ انتشارات شیخ االسالم احمد جام/ چاپ دوم

 

 

 

 

 



                                                                              

 چیست ؟بهترین و سودمندترین عبادت 

 معیار صحیح برای برتری عبادتو 
 بارتنویسنده : امام ابن القیم الجوزیه / مترجم: محمد حسین احمدی

 معیار صحیح برای برتری عبادت

ها و ی بهترین و سودمندترین عبادتهستند، در زمینه« ایاک نعبد»کسانی که اهل مقام 

-ها، چهار راه دارند و با توجه به آن به جهار گروه تقسیم میترجیح دادن آن بر سایر عبادت

 شوند:

ها ین و دشوارترین آنتر: معتقدند که بهترین و سودمندترین عبادت، سختگروه اول

  است؛ به دلیل:

آور، بسیار دور از خواهشات و تمایالت نفسانی است و حقیقت کارهای سخت و مشقت -0

 عبودیت و بندگی نیز همین است.

کنند که حسب سختی و مشقت است. در این باره حدیثی روایت میاجر و پاداش بر -6

-ترین و مشقترین کارها، سختبهت«. »أفضل األعمالِ أحمزها»اصل و اساسی ندارد: 

گویند: نفس با گیری بر نفس خود هستند و میاینان اهل سخت« هاست.آورترین آن

شود، زیرا نفس به سستی، تنبلی و جاودانه در زمین گیری راست و استوار میسخت

ها راست و ها و تحمل مشقتماندن تمایل دارد و تنها با فرو رفتن در دریای سختی

 شود. یاستوار م

گویند بهترین عبادت گوشه نشینی، زهد، ناچیز شمردن دنیا و اهمیت ندادن : میگروه دوم

  و توجه نکردن به تمام چیزهایی است که رنگ و بوی دنیایی دارند. اینان دو گروه هستند:

شمارند، پس برای آن بسیار تالش کرده و طبق آن الف( عوام: این را به عنوان هدف برمی



                                                                              

ی خوانند و زهد و گوشه نشینی را بهتر از درجهکنند و مردم را به سوی آن فرا میعمل می

 آورند. ها به شمار میی عبادتدانند و آن را هدف و غایت همهعلم و عبادت می

های زیر را دنبال ی آن هدفخواهند و به وسیلهب(خواص: زهد را برای چیز دیگری می

 کنند:می

  ی محبت خدا کردندل را آشیانه - اهتمام ورزیدن به او -  به خداوندمشغول ساختن قلب  - 

 -  پرداختن به کسب رضایت و خشنودی او   -  توکل بر او  -  توبه و بازگشت به سوی او  -

جاری ساختن ذکر همیشگی او بر دل و زبان و محافظت از قلب در برابر هر آن چه که سبب از 

 شود.هم پاشیدگی و آشفتگی آن می

: معتقد هستند که بهترین عبادت آن است که سودش به دیگران برسد و آن را گروه سوم

شود. پس خدمت به اش در شخص خالصه میدانند که سود و بهرهبهتر از عبادتی می

-های آنان و کمکها و منافع مردم، برآورده نمودن نیازمندینیازمندان، پرداختن به مصلحت

دانند، بنابراین به چنین کارهایی پرداخته و در مسیر آن آنان را بهتر می های مالی و معنوی به

الخلق کلهم عیال اهلل و أحبهم » کنند:گذارند و در این باره به حدیث زیر استدالل میقدم می

ترین آنان نزد خدا کسی است که ی مردم عیال خدایند و محبوبهمه« »إلیه أنفعهم لعیاله

 ابویعلی این حدیث را روایت کرده است. « دتر باشد.برای عیال او سودمن

شود، اما افرادی که در پی سود دلیل آنان این است که اعمال عابد در خودش خالصه می

رسد و این دو تفاوت بسیاری باهم دارند. بنابراین رسانی هستند، سودشان به دیگران نیز می

گویند: چنین میها است. همبر سایر سیاره گویند: برتری عالم بر عابد، همانند برتری ماهمی

الن یهدی اهلل بک رجالً واحداً خیر لک »طالب گفته است: پیامبر خدا)ص( به علی ابن ابی

ی تو هدایت نماید، از شتران سرخ رنگ برای اگر خداوند کسی را به وسیله«. »من حمر النعم

رسد و به این حدیث یگران نیز میاین برتری به سبب آن است که سودش به د «تو بهتر است.

من دعا إلی هدیً کان له من األجر مثل اجور من اتبعه من غیر  »کنند: پیامبر)ص( استناد می

هر کس که دیگران را به سوی هدایت فرابخواند، پاداشی «. »أن ینقص من أجورهم شئ



                                                                              

اداش آنان کاسته همانند کسانی خواهد داشت که از او پیروی کنند، بدون اینکه از اجر و پ

 «شود.

تالش برای کسب رضایت و گویند: بهترین عبادت عبارت است از: : میگروه چهارم

؛ یعنی بهترین خشنودی پرورگار در هر زمانی با چیزی که مقتضای آن وقت و زمان است

های عبادت به هنگام جهاد، جهاد است، اگرچه به ترک ذکر، اوراد، نمازشب و روزه

د، حتی اگر سبب آن شود که نمازهای واجب به صورت کامل خود که در مستحب منجر شو

چنین بهترین کار به هنگام آمدن مهمان، پذیرایی هنگام صلح و آرامش هستند، ادا نشوند. هم

-از او و موقتاً فروگذاشتن اوراد مستحب و حقوق افراد خانواده جهت رفاه حال مهمان می

نیز پرداختن به نماز، تالوت قرآن، دعا، ذکر و استغفار  باشد. بهترین عبادت به هنگام سحر

است. بهترین عبادت به هنگام راهنمایی و آموزش طالبان علم،  و روی آوردن و پرداختن به 

بهترین عبادت به هنگام اذان نیز ترک ذکر و اوراد و لبیک گفتن به  هاست. آموزش آن

زهای پنجگانه، تالش و توصیه به ادا نمودن فراخوان اذان است. بهترین عبادت به هنگام نما

ها در اول وقت با بهترین کیفیت و شکل ممکن و رفتن به مسجد است که هرچه دورتر آن

باشد، بهتر است. بهترین عبادت هنگامی که کسی به کمک مالی، معنوی و جسمی نیازمند 

-ن آن بر اوراد و گوشهاست، یاری رساندن به او و برآورده ساختن نیازمندی او و ترجیح داد

 نشینی است. 

بهترین عبادت به هنگام تالوت قرآن، متمرکز نمودن ذهن و قلب برای درک معنی و مفهوم 

گوید. پس تمرکز قلب و هوش بر فهم ای که گویی خداوند با تو سخن میآن است، به شیوه

تر از تمرکز و مهمتر و تدبر قرآن و عزم و اراده بر اجرای دستورات و تعالیمش بسی بزرگ

رسد. بهترین عبادت به هنگام ایستادن در عرفه ی پادشاهی به دستش میکسی است که نامه

ای که سبب کاسته نیز تضرع، زاری و دعا به درگاه پروردگار و ذکر اوست، بدون روزه

الحجه نیز ی اول ماه ذیشدن توان شخص در انجام این عبادات باشد. بهترین کار در دهه

 بادت بسیار؛ به ویژه: تکبیر، تهلیل و تحمید است که این بهتر از جهاد مستحب است. ع



                                                                              

ی آخر ماه مبارک رمضان نیز خلوت گزیدن در مسجد و اعتکاف در بهترین عبادت در دهه

آن بدون معاشرت با مردم است. حتی بسیاری از علما آن را بهتر از آموزش و تدریس قرآن 

ادت به هنگام بیماری یا مرگ یکی از افراد جامعه، عیادت از او و اند. بهترین عبدانسته

شرکت در تشییع جنازه و خاکسپاری اوست. بهترین عبات نیز به هنگام بال و مصیبت و آزار 

و اذیت دیدن از دست مردم، صبر و شکیبایی و معاشرت با آنان و نگریختن از میان آنان 

کند، بهتر از کند و بر آزار و اذیت آنان صبر مییاست. زیرا مؤمنی که با مردم معاشرت م

گیرد. در کسی است که با مردم نشست و برخاست ندارد و مورد آزار و اذیت آنان قرار نمی

کارهای خیر، معاشرت با مردم بهتر از دوری گزیدن از آنان و در کارهای شر دوری گزیدن 

اند که معاشرت با مردم سبب از میان از آنان بهتر از معاشرت با آنان است. اگر شخصی بد

 گیری خواهد بود. شود، معاشرت با آنان بهتر از کنارهبردن شر و بدی و یا کاستن از آن می

پس بهترین کار در هر زمان و شرایطی، ترجیح دادن رضایت و خشنودی پروردگار 

  بر هر چیز دیگری و پرداختن به واجبات و مقتضیات آن اوضاع و احوال است.

 تبار / نشر آراسمنبع: مدارج السالکین / مؤلف: امام ابن القیم الجوزیه / مترجم: محمد حسین احمدی

 



                                                                              

 روی میانه مفهوم و معنا ؟ چیست روی میانه

 بیّه بن محفوظ شیخ بن عبداهلل استاد:  نویسنده

 چیست؟ روی میانه 

 .ایستایی و جنبش یانم تغییر، و ثبات میان تعادل و برابری توازن، یعنی روی میانه

 می عمل دینی فرایض و واجبات به هم و برد می بهره ها رخصت از موقع به هم روی میانه

 و وضعیت روی میانه.پوشد نمی چشم متغیرها از و کند می اجرا را ها ثابت روی میانه.کند

 همواره ولی داند می را زمان ارزش چه گر روی میانه. کند می رعایت را انواع و افراد حال

 به تا .کند می جدا هم از را ها ناهمسان و ها همسان روی میانه.گرداند نمی حاکم را آن

 میانه. گردد عمل پرهیز سختی و مشقت فراوانی عمومی، های خواسته ها، مصلحت نیازها،

 و متون بین درست پیوند و فروع، و مقاصد میان تعادل جزئی، و کلی ی مقایسه یعنی روی

 خواهیم می روی میانه با عمل در.بسیار نه و کم نه دیدگاه، و فتوا در عتبرم های مصلحت

 با دیگران با و باشد هماهنگ زمان با باشد، داشته ریشه اش گذشته در که یابد پرورش نسلی

 و وحشی حیواناتی ما جوانان خواهیم نمی باشد، شجاع نیز و کند رفتار تسامح و گذشت

 .باشند منش بزرگ و عزت با گیر، آسان اندیش، روشن که خواهیم می نسلی.باشند درنده

 استدالل شاطبی امام «الموافقات» کتاب از فتوا در روی میانه مفهوم شدن تر روشن برای

 های دیدگاه به را مردم که است کسی توانمند و رسیده اوج به ی دهنده فتوا : میاوریم  

   حد، از بیش گیری آسان نه و کند می گیری سخت نه فتوایش در کند، می نزدیک میانه

 رو میانه خواهد می فرد از شریعت که گفتیم تر پیش و. است راست راه یک شریعت چون

 شریعت اهداف از نباشد رو میانه فتوادهنده اگر پس. بگریزد کوتاهی یا روی زیاده از و باشد

 .است مذموم و سندناپ دانشمندان نزد گردد دور روی میانه از که مذهبی و است شده دور



                                                                              

 سخت و روی تک و داشته گرایش روی میانه به همواره بزرگوارش یاران و( ص)اهلل رسول

 آیا: »فرمود کشاند درازا به را نماز امامت معاذ که هنگامی ایشان. اند دانسته مردود را گیری

 عمل تدرس: » است گفته و کنند می ایجاد تنفر برخی: »فرموده و «معاذ  ای گری فتنه تو

 تاریکی از ای پاره و شامگاهان و صبحگاهان از شوید، نزدیک شرعی های مالک به و کنید

: فرمود و.« برسید مقصد به تا باشید رو میانه باشید، رو میانه گیرید، کمک عبادت برای شب

: گوید می و «شود نمی خسته خداوند نشوید، خسته شما تا کنید عمل توان ی اندازه به»

 .باشد هم اندک گرچه دهد، انجام را آن پیوسته فرد که است آن خدا نزد ارهاک بهترین»

 سوی به اگر زیرا نیست، مردم سود به و است تعادل از شدن بیرون سو، یک به گرایش

 نابودی هم باز رود زیاد گیری آسان سمت به اگر و آورد می بار به نابودی رود گیری سخت

 سوی به رفتن از و شده متنفر دین از اندازیم دشواری و اتنگن در را مردم اگر.دارد پی در

 ران شهوت و هواپرست مردم بگیریم آسان اندازه از بیش اگر و. مانند می باز آخرت و خدا

 این. است نابودی باعث هوس از پیروی که دارد باز هوس از تا آمد شریعت و. شوند می

 بهره قواعدی و اصول از فتوا در روی انهمی های مالک بیان برای.دارد بسیاری دالیل موضوع

 .پردازیم می آن به بعدی مقاالت در که ایم برده

 جایگاه دو میان در جایگاه یک روی میانه

 و آنهاست، با تعامل روش و متون از برداشت در جایگاه دو میان در جایگاه یک روی میانه

 ی چکیده. افراطی اطنیب و افراطی ظاهری میان: متفاوتست نگرش دو بین در نگرش یک

 :است چنین باره این در شاطبی سخن

 و کند می بسنده متون ظاهر به تنها کند، نمی توجه معنا به که ظاهری نگرش :اول نگرش

 .نماید می محدود متون و الفاظ ظاهر قالب در را شریعت مقاصد تمام



                                                                              

 های بخش تمام رد را این. نیست الفاظ ظاهر در شریعت مقصد که پندارد می :دوم نگرش

 اند قبیل این از. هستند باطنی اینان. زند نمی چنگ لفظی هیچ ظاهر به و داده سرایت شریعت

 آنان برداشت با شرعی متون اگر حتی و شوند می ور غوطه بسیار معنا پی در که کسانی

 .کنند می رها را متن باشد، مخالف

 نه و کند وارد خدشه متن به معنا نه که روشی به دانست، معتبر را دو هر باید :سوم نگرش

 راه این. ناسازگاری نه باشد اختالف آن در نه که گردد بنا ساختاری بر شریعت تا.  برعکس

 شریعت مقاصد به تا بود روش این بر باید پس اند، پذیرفته توانا و واقعی عالمان ی همه را

 این میان درست روش است، ینهم میانه راه جزئی متون و اهداف و مقاصد با تعامل در.رسید

 رحمه – شاطبی. نشاند می جایش در را جزئی و داند می را کلی منزلت است؛ حرکت در دو

 روی یا و کلی با تعامل هنگام جزئی شدن پایمال از و داشته توجه پرتگاه دو این به -علیه اهلل

 .است داده بیم را همگان جزئی با داشتن کار و سر هنگام کلی از گردانی

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 از دیدگاه اصحاب 

 استاد شهید ناصر سبحانی )رح(
 

 چه کسانی هستند؟اصحاب 

 به صحبت و باشدمی «صحبت» مصدرش و بوده «یَصْحَبُ ا صَحِبَ» از صاحب یکلمه جمع

 همراهی که بودند کسانی اصحاب. است طوالنی زمانی مدت در بودن کسیهمراه معنای

 اصحاب حقیقی مصداق انصار، و مهاجرین از اولین سابقین و شتنددا  پیامبر با طوالنی

 .هستند

 : اصحاب و سایر مردم زمان پیامبر

 سابقین ا0: داشتند وجود طبقه نُه ، پیامبر زمان اسالمی یجامعه در توبه، یسوره اساس بر 

 منافقین از هیگرو ا6 اول گروه دو یشایسته پیروان ا2 مهاجر اولین سابقین ا6 انصار اولین

 یدرجه که چادرنشین و عشایر منافقین ا2. شد آشکار هاآن نفاق گوناگون، حوادث در که

 حتی و بودند، النفاقعلیمردّوا که شهرنشین منافقین ا4. بود شدیدتر کافران دیگر از کفرشان

 ییلهوسبه که کسانی و ضرار مسجد مؤسّسین ا3. استنشناخته را هاآن هم  خدا پیامبر

 دارای هم و بودند صالح عمل دارای هم که کسانی ا8. ورزیدندمی نفاق دینی، مؤسّسات

 گروه به کنند، توبه افراد این اگر ،(016/توبه) «سَیِّئاً وَآخَرَ صَالِحاً عَمَالً خَلَطُواْ. »زشت عمل

 حکمی راینبناب اند؛ننموده روشن را خود موضع فعالً که کسانی ا0. شوندمی ملحق مؤمنین

 .(014/توبه) «اللّهِ لِأَمْرِ مُرْجَوْنَ. »شودنمی صادر هاآن یدرباره

 : مفهوم پیروی از اصحاب 

 ا است بوده اجماع اساس بر که ا ایشان جمعی زندگی از تبعیّت معنای به صحابه از پیروی

  .اندبوده تباهاش و خطا دارای فردی، زندگی در ایشان زیرا ایشان؛ فردی زندگی نه باشدمی



                                                                              

 : اصحاب  خطاهای و معاصی برابر موضع ما در

 :گرفت پیش در را موضع سه توانمی  اصحاب خطاهای و معاصی برابر در

 است ، که می فرماید  :  حشر یسوره 01 یآیه برخالف امر، این که کرد توهین آنان به ا0 

بَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَ

کسانی که پس از مهاجرین و انصار ترجمه :    قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ 

و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی  گویند : پروردگارا ! ما راآیند ، میبه دنیا می

ای نسبت به مؤمنان در دلهایمان جای مده ، پروردگارا ! تو دارای اند بیامرز . و کینهگرفته

 توجیه را اشتباهاتشان و کرد دفاع ایشان از کورکورانه ا6    رأفت و رحمت فراوانی هستی .

 ا2.است قرآنی هایآموزه خالف بر نیز امر این. دشو هاآن فدای دین، که ایگونهبه نمود،

 طلب ایشان، برابر در ما موضع اما بدانیم، ممکن را هاآن جانب از عصیان و خطا وقوع

 فِی تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِیمَانِ سَبَقُونَا الَّذِینَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا. »باشد ورزیکینه عدم و استغفار

 دستورات با مطابق موضع، این ؛(01/حشر) «رَّحِیمٌ رَؤُوفٌ إِنَّک رَبَّنَا آمَنُوا لِّلَّذِینَ غِلّاً وبِنَاقُلُ

 صالحیت در تنها اصحاب، معاصی و خطاها تشخیص که است ذکر به الزم البته. است قرآن

 .است خداوند

 بررسی مسائل در مجرای تاریخی خودش: 

 جمل، جنگ در هم با اصحاب  جنگ مانند صحابه، زمان رناگوا رخدادهای یابیریشه در

 دور نظر از را( روم و ایران نصارا، یهود، مشرکین،) اسالم اول درجه دشمنان یتوطئه نباید

 الزم. بودند هاآن نیز آن از پس و زمان آن ناگوار حوادث یهمه اصلی طراح زیرا داشت؛

 به همدیگر دستبه  مسلمانان کشتن که اشتپند چنین نباید گاههیچ که است یادآوری به

 . گردد هاانسان شدنکشته  باعث نباید مجتهدین اجتهاد زیرا است؛ بوده اصحاب اجتهاد دلیل

    ذکر از پس «عنه اهلل رضی» دعای نیز و  خدا پیامبر نام از پس صلوات ذکر

 .گیردمی انجام قرآنی هایآموزه اساس بر پیامبر، اصحاب نام



                                                                              

 د منظره از مناظر قیامتچن
 نویسنده : عبداللطیف احمد عاشور/ مترجم: افضل ده مرد نژاد

 منظره اوّل : حال رباخواران

از مناظر جلب توجه کننده و هشدار دهنده روز قیامت، حال و منظرۀ رباخواران است که به 

لُونَ الرِّبَا الَ یَقُومُونَ إاِلَّ الَّذِینَ یَأْکُ » فرماید: صورت دیوانه خواهند بود؛ چنانچه خداوند می

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ  کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا

 «632... بقره/  وَحَرَّمَ الرِّبَا

ای خود به هنگام دوباره زنده شدن ، یا از مشی اجتماعی خورند ) از گورهکسانی که ربا می

بنا به گمان عربها ( شیطان او را سخت  خیزند مگر همچون کسی که )خود در دنیا ( برنمی

رو است که ایشان میدچار دیوانگی سازد ) و نتواند تعادل خود را حفظ کند ( ؛ این از آن

حال آن که خداوند خرید و فروش را حالل  گویند : خرید و فروش نیز مانند ربا است  و

 کرده است و ربا را حرام نموده است .

 منظره دوّم : حال متکبران

های ریز و کوچک به زیر پای های متکبر با ذلت و حقارت مانند مورچهروز قیامت انسان

القِیامَۀِ کَالذُّرِّ اَلمُتَکَبِّروُنَ یَومَ »فرماید: می شوند و حضرت پیامبر  ها له و خرد میانسان

های های متکبر روز قیامت مانند مورچهسنن الترمذی انسان« تَطَؤُهُم الخَالئُقُ باألریالداَمِ

 شوند. ضعیف و کوچکی هستند که به زیر پای مخلوقات لگدمال می

 دهند.منظره سوّم : حالت کسانی که زکات نمی

ها قبل از اند انواع عذابکردهری میدر صحرای محشر به کسانی که از دادن زکات خوددا

مَا مِنْ صَاحِبِ »فرماید: می رسد و حضرت رسول اکرم  داخل شدن به دوزخ یا بهشت می

ى بِینُهُ حَتَّکَنْزٍ لَا یُؤَدِّی زَکَاتَهُ إِلَّا أُحْمِیَ عَلَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَیُجْعَلُ صَفَائِحَ فَیُکْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَ



                                                                              

جَنَّۀِ وَإِمَّا یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ عِبَادِهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَۀٍ ثُمَّ یَرَى سَبِیلَهُ إِمَّا إِلَى الْ

 صحیح مسلم « إِلَى النَّارِ 

شود و از ای که زکات آن را ندهد، در روز قیامت آن گنج داغ میهر صاحب گنج و خزانه

شود و وقتی که اش با آن داغ میشود و پهلوها و پیشانیهای آهنین ساخته میحهآن لو

اش پنجاه هزار سال خداوند بین بندگان حساب و کتاب برقرار نماید ا در روزی که اندازه

 شود. است ا  سپس راهش به بهشت یا دوزخ نشان داده می

 منظره چهارم : عذاب شخص زناکار در قبر 

کنند و آن چیزهایی را که خداوند حرام ه حرام خدا را حالل تصور میبرای کسانی ک

 جندب در جزیی از حدیث سمرۀبن شوند حضرت پیامبر گردانیده است، مرتکب می

لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَیْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فَإِذَا فِیهِ »... می فرماید: 

ذَا أَتَاهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِیهِ فَإِذَا فِیهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاۀٌ وَإِذَا هُمْ یَأْتِیهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِ

 .«اللَّهَبُ ضَوْضَوْا

آن سر و  کنم که ایشان فرمودند: درپس رفتیم و به چیزی شبیه تنور رسیدیم. گمان می

صدای نامفهومی بود. پس اطالع یافتیم که در آن تنور مردان و زنان برهنه هستند و از پایین 

رسید سر و صدا به پا کرد و وقتی که آن شعله به آنان میای به سوی آنان حمله میشعله

ا مشخص در آخر حدیث، این ر  کرند. این سرانجام زناکاران است و حضرت پیامبر می

 آن مردان و زنان برهنه در تنور، زناکاران بودند.  » اند: فرموده

 پنج سؤال اساسی روز قیامت

در حدیث   شود: که حضرت پیامبر روز قیامت از هر انسانی درمورد پنج چیز سؤال می

هِ حَتَّى یُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ ال تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ مِنْ عِنْدِ رَبِّ»  فرماید:بیان می

سنن «.  فِیمَا عَلِمَعُمُرِهِ فِیمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِیمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَهُ وَفِیمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ

 0/622الترمذی 



                                                                              

 دیان حمه ئهبدواڵ عه مامۆستا خۆشبوو لێ خوا مامۆستای موناجاتی
 

 ! خوایه

 م که ده تۆ سوپاسی

 م به ده تۆ بۆ ر هه نایه په

 :تۆیه به ر هه

 تینم و هێز ژینم، و مان

 دینم و دنیا شینم، و شادی

 :ڕایه تۆ له

 هێزم و تین ڕێزم، و در قه

 وتم فه و مان ، وتم که و ڵس هه

 خێرم و خۆشی بێرم، و خێر

 ڕووناکیم دڵ پاکیم، چاکیم،

 از وی پنج سؤال پرسیده شود: که پای فرزند آدم از نزد پروردگار تکان نخواهد خورد تا این

 از عمرش که آن را در چه راهی و در چه چیزی صرف کرده است.  -0

 اش ساخته است. اش که در چه راهی و چه چیزی کهنهاز جوانی -6

 از مالش که از چه راهی به دست آورده است. -2

 مالش را در چه راهی خرج نموده است. -6

 داده است. اش چه کاری انجام و از علمش، که با آموخته -2

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :بێ یلت مه تۆ

 بۆشناغم زۆر ساغم، سازم،

 ماغم ده به و ڕوون رچاو به

 لم زه له دوور لم، سه ته و تێر

 لم گه ویستووی لم، که وتووی رکه سه

 



                                                                              از ماندگار خنانیس 

 زاده )رح( مفتی احمد کاک 

 
 

 

 اگر و خوب باشند ما موافق اگر تا دیگران ارزیابی برای نیستیم«  محک»  ما 

 اگر برهانید را خود آلود شرک و خودپرستانه هایخصلت این از. باشند بد باشند ما مخالف

 .کنید حذر شما شد اشتباهی چنین دچار دیگر، کسی

 کمبود و کتاب کمبود علمی، فرهنگی، عفض انسان، مشکالت و دردها علت 

 بر دین از فقط باشدمی تزکیه وجود عدم آن اصلی علت بلکه نیست اخالقی هایآموزش

 .دهدمی پرورش را انسان قلب و ذهن همزمان زیرا آیدمی

 از بیش و پیش که وضعیت و شرایط هر در مسلمان هر برای مسئله تریناساسی 

 بستن و(شیطان)دشمن  ضمیر اصالح اسالم در زیرا باشد ودخ نفس و درون مراقب هرچیز

 جهاد برای است اساسی و پایه و اکبراست جهاد درون پیچیده دنیای در نفوذش راههای

 .است درون دنیای جهاد از ترساده بالتبع که بیرون دنیای در دشمن شکست یعنی اصغر

 آگاه تنهاوسیله نیز واکنون.بود قرآن از شدن بیگانه مسلمانان بدبختیهای عامل تنها 

 دامهای و جهانخواران اسارت بند از رهایی و مسلمانان رستگاری و خوشبختی و شدن

 .ندارد وجود مستقیم و درست راهی این جز و است قرآن سوی به بازگشت فقط تزویرشان

 و دین به خدمت با خدا رضای خاطر به که است ترمحبوب خدا نزد کسی 

 .دیگران مسلم خطاهای و اشتباهات به نسبت حتی باشد بیشتر شتشگذ و تحمل بندگانش

 است کار اساس مردم، خوشبختی و هدایت به عالقه دین، تبلیغ در. 

 ما الخیه یحب حتّی احدکم یومن ال»  و«  إِخْوَهٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا»  اصل دو اقتضای به 

 بدون مسلمانان همه برای پسندیمیم و داریم دوست خود برای آنچه هر مکلفیم «لنفسه یحب

 .باشیم داشته دوست استثناء



                                                                              

 از بعضی مورد در کسی، اگر. است متغیر شیطان، وسوسه طُرق باشید داشته توجّه 

 آن در خود، نفس بر دیگر،: که نکند گمان رسید، «نفس اطمینان» یدرجه به محرّمات،

 آن در اگر حتّی. نگردد تزلزل ردچا شرایطی، هیچ در چنانکه یافته؛ کامل تسلّط موضوع

 اطمینان حصول گمان» همین: است ممکن بکشیم، خود گرداگرد را، تقوی حصار موضوع،

 بپاشد؛ قلوبمان بر را، «عجب» یکشنده سمّ آن، از شیطان، که گردد شکافی بزرگترین «نفس

 .است زیانبار گناه، همان اصل از خود، این که

 «که شرطی به امّا باشدمی تقوا آثار از خلق به خدمت «لِلنّاس أنفعهم النّاس خیر :_ 

 آسان و صمیمانه تحمّل با _. باشد معنوی و مادی توقع بدون _. باشد تواضع با همراه

 صمیمانه تقصیر، یا قصور هرگونه بروز صورت در _. باشد همراه دیگران توقعات و انتقادات

 به زدن تهمت و تراشیعذر و توجیه به نکهای نه شوید متأثر آن از و نموده اعتراف آن به

 .شوید متوسل دیگران

 وظیفه دو این از قصور أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَهٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا نص به توجه با  (

 جهدی و جدّ _ اوّل: است عصیان(  دارند فراوانی و گوناگون اجرائی هایصورت که

 کوشش _ دوّم …و بیگانگیها و کدورتها رفع برای اسالمی روش اساس بر پیگیر و صادقانه

 یک بررسی به ایمانی، شوق و صمیمیت با اسالمی فرق ی همه دانشمندان که شرایطی برای

 .شوند زنده دین و اسالمی امّت تا. بپردازند مسائل یک

 هر گاه اراده ی کار خیر کردی ، در آن تعجیل کن، مبادا رغبات نفس و وسوسه 

های شیطان پشیمانت کنند، و هرگاه اراده ی کار شرّ کردی ، تأخیر کن و به یاد خدا و 

آخرت بیافت ، به یاد عهدی که بر پیمودن راه پاکان بسته ای ... و به یاد لحظه ای که مهلت 

یک نفس کشیدن را هم نداری . و چه بسا این سررسید مهلت در همان لحظه ی ارتکاب شرّ 

 ه برخدا  از این شرمساری ! فرا رسد ! پنا

  زندگی درونی و بیرونی تان چنان زیبا و محبوب خدا باشد که لحظه ی مرگ             

 مبارکترین و خوشترین لحظه های حیات تان باشد . 



                                                                              

 !کسی؟ چه سود به..  هافتنه

 العلوانی جابر طه دکتر :نویسنده

 سومالی، لیبی، ،یمن ،سوریه عراق، کشورهای اوضاع پیرامون مردم برخی از که هنگامی

 کسینجر که «عمدی مرج و هرج: »است کلمه دو پاسخ شود، سؤال...  و افغانستان پاکستان،

 یمنطقه در همیشه باید اینان نظر به. است نموده اجرا رایس کاندولیزا و کرده طراحی را آن

 روشن مرج و هرج عنایم. باشد خالقانه مرج و هرج آن اسالمی استراتژیک ژرفنای و عربی

 و بیاید وجود به اموری آن طبق و شود آفریده چیزهایی یعنی هم عمدی و خالقانه و است

 نتایج و آیندمی سودجو افراد گاهآن. گردد علنی اموری و شود داشته نگه پنهان چیزهایی

 اشیای معادن یا باشد طال است ممکن که برندمی خویش برای را مرج و هرج از حاصل

 سربرآورد، ارزش بی و بیهوده اشیای و کف یا بیاید بیرون مار است ممکن گاهی یا نفیس،

  .یابندمی مضری چیزهای گاهی و سودمند اشیای گاهی

 است انسان یک یا ببرد، بهره آن از تا است شده عمدی مرج و هرج ایجاد باعث که کسی

 یا نگهبانان که ترسید د،بو عادی اوضاع چون ولی است، بوده خویش منافع پی در که

 در عمدا لذا بپردازد، را ارزانی یا گزاف یهزینه باشد مجبور او و گردند بیدار خانه صاحبان

 زیرا کنند، مقاومت خانه صاحبان گذاردنمی و آیدبرمی یافتهسازمان تنش و آشوب ایجاد پی

 او که حال عین در. دسازمی پراکنده را شانهایتالش و کندمی مشغول را ایشان یهمه

 دارد، دوست را چهآن یا برگیرد خواهدمی را چهآن تا آوردمی دست به کافی فرصت

   .ببرد ایهزینه هیچ بدون خود با و برگزیند

 با و گوناگون هایآشوب در را ما است، یافته چیرگی ما کشورهای بر غرب که زمانی از

 اجرا ما و کندمی فراهم و انتخاب او که هاییتنش است؛ داده قرار مختلف عوامل و هانام

 همکاری گوناگون عناوین تحت مرج و هرج ترویج در کسانی چه بدانیم باید ولی. نماییممی

 تدبیر ایجاد، در بخواهد غرب هرگاه خودمان ما. پرهیاهو یا زاتنش اتفاقی، عمدی، کنند؛می

 برای که ایشایستگی و آمادگی نی،کود با هم آن کنیم،می یاری را او آشوب انفجار و



                                                                              

 آنان. نماییممی اجرا را آن است، خواسته او که مدلی طبق و داریم استعمار و استحمار

 قابلیت اگر و. برندمی بهره خواستند هرگاه که انددیده آماده کمرهایی و خیره چشمانی

  .نبود آماده و فراهم ایشان برای مسیر این نبود، ما استحماری و استعماری

 خویش روی پیش اکنون برد؟می بهره کسی چه: بپرسیم را پرسش این دوباره داریم نیاز

 مقتضای به و کنیم،می حذف اندیشیم،می پیوسته گذاریم،می را هافرضیه و احتماالت یهمه

 را چهآن و زنیممی کنار است، حذف مستحق را چهآن گذاریم،می باقی قراین و دالیل

 استفاده تا کنیممی غربال و دهیممی ادامه گونههمین گذاریم،می باقی باشد، ثرمؤ احتماال

 شود،می مستفید فرد این بگوییم سرانجام تا. شوند محدود گروه چهار یا سه دو، در کنندگان

 چهار باید شود،می مطرح پرسش این هرگاه. بپرهیزیم آن از باید و است دشمن فرد این و

 و کنند می چنین چرا چیزی  چه از چیست  استفاده: گردد طرح کنارش در هم دیگر سؤال

  دهند می انجام ما مقابل در را آن چگونه

 چه امروز تا و پیشین یسده آغاز از برد می بهره مسائل همه این از کسی چه عراق در مثالً

 و چرا  چیست مشکل این و است  کرده ایجاد هاعراقی و عراق برای مشکل همه این کسی

 رودررو و مستقیم خواه بشناسیم، را مندبهره فرد توانیممی گاهآن است  گرفته انجام چگونه

  .است موضوع این بر دال که هایینشانه یا تاریخ و آثار یا چهره و سخن فحوای از یا باشد

 نینچ نیز القاعده و داعش لیبی، یمن، پاکستان، سوریه، سومالی، جیبوتی، ،افغانستان در

 القاعده از نماید می استفاده کسی چه یمن از برد می بهره کسی چه سوریه اوضاع از.. است

                                             از یک هیچ به ورود بدون گردد می مندبهره کسی چه داعش از جوید می سود کسی چه

 برد می بهره رویدادها این از کسی چه جزئیات،

 اهل که برسیم عقالنیتی به مدتی از پس حتی باشیم توانسته شاید کنیم چنین بتوانیم اگر

 بشناسد، را سازندگان نماید، پیگیری را رخدادها تواندمی و است عمیق فهم و تشخیص

 و دین تاریخ، فرهنگ، توانایی، استعداد، توانندمی آنان چگونه ببیند و دریابد را هاریشه

 شانمیان و نمایند بازی ایشان سرنوشت با بتوانند راحتی به و گیرند کار به را هاملت آداب



                                                                              

 اگر. است «فالن باد زنده و فالن بر مرگ» فرهنگ به نزدیک که بیاورند وجود به فرهنگی

 را اشخانه یا کشممی را امسنی برادر من وقتی بپرسد خودش از عراق در شیعی فرد یک

 از کسی چه که بپرسد را سؤال همین نیز سنی فرد اگر د بر می سود کسی چه زنم،می آتش

 برد می بهره منزلش ویرانی یا امشیعه برادر کشتن

 چیزی چه از کهاین و بشناسد را مندبهره افراد ماهیت تا بدهد، ادامه را هاپرسش همین اگر

 خاست، هدپاخوا به برادرش گرفتن آغوش در برای آفرینند می بحران چرا و برندمی بهره

 و شده دور مقصد از بسیار سودجویان، یتوطئه با که داندمی و بردمی پی اشتباهش به چون

 و بردارد خواهدمی را چه هر تا اندداده فرصتی او به و است گردیده غافل واقعی دشمن از

 و داندمی ارزش با را خویش خون مندبهره فرد. برگیرد کامل امنیت در و آرام را غنایمش

. بیندمی ارزش بی خود، فرزندان از نفر چند مقابل در را سوریه یا عراق مثل ملت یک تمام

 اختراع را خاص افراد قراردادن محور و مزدوران سازیآماده و سربازگیری سبب بدین

 گاه هر و بکوبند خواهندمی را جا هر تا اندساخته را سرنشین بدون هواپیماهای و کردند

 که رسیده ایشان به مالی زیان یک فقط کردند، سقوط اگر. درآیند پرواز به هوا در خواستند

 اسامی به توجه بدون رایج، مرج و هرج یسایه در یا اند،آورده دست به که فوایدی برابر در

  .است ناچیز القاب، و

 تاوقا نباید. بیابیم را سودجو تا بپرسیم را موارد این بارها و بارها بگذارید مردم، ای

 سودی هیچ که نماییم کننده گمراه و شده گمراه تحلیالت آن صرف را خود بهایگران

 یک یا هفته چند خواستید اگر. گرداندنمی محقق را چیزی و نشده بیدارگری باعث و ندارد

 دیروز مندبهره همانند امروز مندبهره. نمایید احساس را فاجعه هراس تا کنید تجربه را این ماه

 وَإِنِّی النَّاسِ مِنَ الْیَوْمَ لَکُمُ غَالِبَ الَ وَقَالَ أَعْمَالَهُمْ الشَّیْطَانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَإِذْ: »است درب جنگ در

 إِنِّیَ تَرَوْنَ الَ مَا أَرَى إِنِّی مِّنکُمْ بَرِیءٌ إِنِّی وَقَالَ عَقِبَیْهِ عَلَى نَکَصَ الْفِئَتَانِ تَرَاءتِ فَلَمَّا لَّکُمْ جَارٌ

 شانبرای را شانکارهای شیطان، که گاهآن و( )68/انفال) «الْعِقَابِ شَدِیدُ وَاللّهُ اللّهَ أَخَافُ

 دو وقتی. هستم شما پناه من و ندارد چیرگی شما بر مردم از کسی امروز گفت و آراست



                                                                              

 چیزی من بیزارم، شما از من یقین به گفت و برگشت عقبش به گرفتند، قرار رو در رو گروه

 (  دهدمی کیفر سختی به خدا و. ترسممی خدا از من. بینیدنمی شما که بینممی

 گردد،می اخالص و صداقت مدعی و شود ظاهر گوناگونی نمادهای با کوشد می سودجو

 یکدیگر با نبرد به را ما که است این هدفش تمام. مخلص نه و است صادق نه که حالی در

 جمع را رویداد از حاصل غنایم و منافع تا کشدمی بیرون صحنه از را خود سپس و بکشاند،

 جن، و انس شیاطین. کنندمی همکاری جنی شیاطین با که بینیممی را انسی شیاطین. کند

 گوش آنان به هم کسانی و. کنندمی وحی یکدیگر به فریب برای را آراسته ظاهر به سخنان

 این خویش از کهاین بدون نمایند،می حرکت سرشان پشت و پذیرندمی تأثیر و دهندمی

 ایاستفاده چه چیست، ماجرا حقیقت برد،می بهره کسی چه بدانند و بپرسند را سؤاالت

 و روندمی پرتگاه سوی به اینان است  رسیده جااین به چگونه و شده چنین چرا و نمایند،می

 لَمَّا الشَّیْطَانُ وَقَالَ. »کشندمی کنار را خود جن و انس شیاطین ولی نمایند،می ویران را خود

 که هنگامی و( )66/ابراهیم...« )  فَأَخْلَفْتُکُمْ وَوَعَدتُّکُمْ الْحَقِّ وَعْدَ وَعَدَکُمْ اللّهَ إِنَّ األَمْرُ قُضِیَ

 ولی دادم، وعده هم من و داد حقیقی یوعده را شما خدا یقین به گفت شیطان شد، تمام کار

 .(...کردم وعده خالف

 . مسلمان باید هوشیار و آگاه باشد و گول تحلیالت غول رسانه ای را نخورد 

 

 

 

 



                                                                              

 نماز  کردن تأثیربی  آفات و جوانان و موانع ساختار در نماز تأثیر

 رحیمی اهللسیف :نویسنده

 گویدمی چنین عمر از دوره این اهمیت در لی مای» دکتر غرب معروف شناسانروان از یکی

 و نوجوانی پس شودمی میدان وارد نو از تمام شدت با هویت و شخصیت سألهم نوجوانی در)

 و شخصیت قطعی ساختهای آن طی که است هستی بارور مراتب و مراحل از یکی جوانی

 لی مای دکتر نوشته شخصیت کتاب. )گردندمی مطرح دوباره یا شده تثبیت بزرگسال هویت

 (061 ص منصور محمود دکتر ترجمه

 روح. داراست را پذیری تاثیر روحیه بیشترین که است فردی به منحصر قشر تنها جوان نسل

 چون را جوان صداقت با و زالل عواطف لطافت، با و پاک احساسات قداست، با و ظریف

  .داراست شدن پژمرده برای را پذیری تاثیر بیشترین که است نموده طراوت با و شکفته گلی

 آمیخته و همراه ذهنی تشویقات و انفعالی حاالت و روحی ذیریپ اثر نوعی با جوانی بنابراین

  .دارد استداللی و عقلی رنگ و صبغه کمتر که. است

 حساس مقطع این و جوانی دوران به دادن اهمیت از حکایت متعددی روایات و احادیث

 بشمار غنیمت موارد این از یکی که( خمس قبل خمس اغتنم) فرمود اکرم چیامبر. دارد

 ورود که بریممی پی نکته این به خوبی به هم تاریخی نظر از و (.پیری از قبل را نیجوا

 سقوط بوده، جوانان یعنی جامعه پذیر اسیب قشر طریق از بیگانگان و اسالم مخالف فرهنگ

 تاریخی نمونه بهترین الجزایر مسلمانان به غرب سلطه یا و( فعلی اسپانیای) اندلس در اسالم

 و روانی و روحی معضالت و مشکالت ایجاد باعث مستحکم و دائمی پناهگاه فقدان   .است

 را او شخصیت و هویت و است گردیده جوانان میان در ذهنی تشویقات و درونی اضطرابات

  .دهدمی قرار خطر معرض در



                                                                              

 احساسات آتش کردن خاموش برای کدام هر شناسیروان شناسانکار و نظران صاحب

  .اندکرده تجویز را هایینسخه آن شعله کاستن حداقل یا و درونی

 تجربه را زیادی امور احساسات تالطمات تسکین منظور به جوانی دوران طول در هم جوان

 بدان که هاییمأمن از بسیاری پایگیبی و پوچی به عملی تجربیات گذراندن از بعد و کندمی

  .بردمی پی آورده پناه

 قدجاءتکم) انسانهاست قلبی امراض همه شفای قرآن که شده ادهد تعلیم مسلمانان به قرآن در

 و آمد شما برای پروردگارتان سوی از اندرزی( )الصدور فی شفاءلما و ربکم من موعظه

 که شده تاکید دین همین در نیز و(. 23 آیه یونس سوره) هاست سینه در که آنچه درمان

 باشید آگاه( )القلوب تطمئن اهلل بذکر اال. )است الهی یاد گرو در هاانسان شما قلبی اطمینان

  (68 آیه رعد سوره( )یابدمی آرامش هادل خدا یاد و ذکر با که

 و صاحبدل دست به دل سپردن و الهوت عالم به قلوب اتصال واقعی مأوی و ملجأ تنها پس

 و برکند دل او غیر از و بیند وابسته بدان را خود اینکه تا است قادر خالق به کامل توجه

 انسانیت تکمیل و شخصیت تعدیل و بداند او تعالیم و دستورات به عمل در را خویش هدایت

  .نماید جستجو اسالم دستورات و قرآن تعالیم با آشنایی و انس در را خود

 به توجه اثر در آدمی نفس نماز به قیام حال در. خداست ذکر مصداق ترینبر و ترینبارز نماز

. بردمی یاد از را نامالیمات و هاسختی و شده دور درونی اضطراب از یکتا القخ و اعلی مبداء

 هاآرامینا و هایأس همه از هادل بخش آرام خدا یاد که: گفت توانمی کامل یقین با بنابراین

  .است الهی ذکر از مصداق ترینروشن نماز و بوده

 هاانسان برای مستحکم مأمن و امن اهگتکیه تنها و هالغزش همه از بازدارنده عامل نماز

 مورد نماز چون عبادتی کمتر قرآن در که است دلیل همین به و. است جوانان خصوصاً



                                                                              

 و شده ذکر قرآن در کلمه این مورد چهارده صدو حدود که آنجا تا است گرفته قرار اهمیت

  .است شده امر آن به مورد پانزده در

 سوره در هم خداوند و دارد بازدارنده عامل که است هیال ذکر نماز که توصیف این با اما

 و فحشا از نماز همانا( )والمنکر الفحشاء عن تنهای الصاله ان) فرمایدمی 62 آیه عنکبوت

 آلوده گناهان به هاآن دامان ولی خوانندمی نماز ادافر از بسیاری چرا پس( کندمی دور زشتی

 آلودگی طاهر و پاک قلب چگونه باشد، باطن هارتط و قلب نورانیت نماز، آثار اگر و است

 متعددی آفات و موانع که: گفت باید سوال این به پاسخ برای  .است پذیر پلیدی و

 جوانان. دارد بسزایی نقش نماز بخصوص عبادات کردن تأثیربی در که دارد وجود

 آثار خویش تحیا و زندگی در تا کرده شناسایی را آفات و هاآسیب این نخست بایستمی

  :از عبارتند آن ترینمهم که. کنند لمس را نماز

 خالصه ظاهرش در آن حقیقت و نماز مفهوم  :نماز ظاهر و صورت به اکتفا (۱

 حقیقت. کرد پیدا نماز حقیقت و روح اذکار، به قلبی و عقلی معرفت بایستمی و شودنمی

 به و دانسته محدود ظاهری حرکات در را آن که است ایعده تصور از ترگسترده بسی نماز

 مقابل در تعلیم اذکار، معنای فهم قلب، حضور. اندجسته تشبث و تمسک صوری هیأت همان

 بخشدمی معنی نماز به آنچه .است باطنی مفاهیم از منان ایزد از امیدواری الهی، عظمت

 بخشدمی کمال و تعالی را نمازگزار فرد که است نماز روح بلکه نیست آن ظاهری حرکات

  .است مغز و صورت و پوست قشر، دارای عبادات بقیه همچون نماز و

 تاثیری نماز تا شودمی موجب که عواملی از دیگر یکی: قلب حضور و اخمص عدم (۲

  .است باطن خضوع و قلب حضور نبود و خلوص فقدان نگذارد نمازگزار حیات در

 و پرستش یعنی قلب حضور. است رحضو و خلوص در عملی هر پاداش میزان و مالک

 بدون نماز. اوست گاهتجلی تو قلب و بینیمی را او تو گویا که نحوی به خدا عبادات



                                                                              

 نمازی چنین ولی کرده تکلیف رفع فرد دینی وظیفه منظر از اگرچه حضور و اخالص

 بخصوص همگان برای آگاهی و علم  .نیست عروج مسیر و وصول طریق در انسان محرک

 را اخالص و قلب حضور که است الزم باشندمی صاف باطنی و پاک قلبی دارای که نجوانا

 و مانع بایستمی ملکوتی عالم به صعود و عروج برای و بگیرند نظر در است کمال شرط که

  .برداشت میان از را حجاب

 باشیم خواسته اگر اسالم دین دستورات و تعالیم در :نماز شمردن سبک و خفافتاس (۳

 احکام سایر به نسبت طولی مرتبه ترینباال در نماز. نماییم بندی طبقه را فردی تعالیم و کاماح

 آن جایگاه به باید الهی دستورات از یک هر به عمل انجام مقام در که است مسلم. دارد قرار

 است اهمیتی بنابر هاآن از یک هر وجودی برکات و آثار که چون. آید عمل به کامل توجه

 آن که معناست این به دین احکام از حکمی شمردن سبک و است داشته نظر در رعشا که

 آن نداشتن مراقبت و نکردن محافظت شامل تواندمی کاستن این حال. بکاهیم را الهی اهمیت

 به امور این همه. باشد غیره یا و آن بر ضروری غیر امور ترجیح یا و خودش خاص وقت به

 زندگی در حکم آن اثرات و برکات مانع که انجامد،می یاله حکم تضعیف یا و تضییع

  .بود خواهد

 تعیین را ایپراکنده اوقات نماز برای خداوند اینکه فلسفه   :نماز در مداومت عدم (۴

 در تفکر و تأمل از را او معیشت امرار و دنیوی امور به انسان سرگرمی که است این فرموده

 کارهای فواصل میان در که شده امر مومن بنده به جهت همین به. نسازد غافل معنوی امور

 فراموشی به خلقتش وجودی فلسفه تا دهد اختصاص روحی و معنوی امر به را لحظاتی دنیوی

 آیندمی بشمار نماز برکات ظهور در اساسی موانع و عمده شد بیان که مواردی .نشود سپرده

  .باشندمی مهم بسیار گردی گناهان و خودبینی و عجب ریا، مثل عناصری اما

 



                                                                              

 دارد؟ دینی سرچشمه خشونت آیا
 دینی مسایل کارشناس سلیمی، عبدالعزیز ماموستا با گفتگو

 امینی نسیبه و کریمی یسری: کنندگان مصاحبه

 ماست مسلمانی از هست عیبی که هر            عیبی ندارد ذات خود به اسالم

 بسیار متاسفانه خشونت،اما و توهین و تحقیر نه دوستی و مودت دین. است رحمت دین اسالم

 و .اند زده…و توهین و تحقیر و خشونت به دست اسالم اسم به که ایم بوده شاهد و ایم دیده

 که اند کرده معرفی ای گونه به جهان در را اسالم چهره نادرست و نسنجیده کار همین بخاطر

 فراموش محمدی ناب اسالم که ستا شده باعث و .است آن در خشونت وجود دهنده نشان

 .است کرده معرفی للعالمین رحمه را پیامبرش خداوند که اسالمی ، شود

 دامن که خشونت از نوعی .کنیم صحبت دینی خشونت مورد در میخواهیم گفتگو این در

 منظور، آمد خشونت از سخن هرجا مصاحبه این در :تذکر.است شده مسلمانان و اسالم گیر

 .است دینی هیتما با خشونت

 چیست؟ دینی خشونت.۱

 از و است درشتی و زبری فارسی، زبان در آن معادل و است عربی ای واژه خشونت کلمه

 این طبیعتا. دارد قرار  آرامش و نرمخویی و آمیز محبت رفتار برابر در اخالقی و عرفی نظر

 زمینه بسیاری واملع و  اسباب که دارد هایی نمود و مظاهر انسان زندگی در رفتار و روش

 چهارچوب از خارج تعامل و برخورد گفتار، رفتار، گونه هر.شوند می آن بروز ساز

 و دیگران بر خود باورهای تحمیل  برای قانونی و اخالقی های ارزش و شریعت رهنمودهای

 تواند می گاهی ها دولت سوی از خشونت و. شود می تلقی خشونت آنان با فیزیکی برخورد

 های رفتار شدن، زندانی ترور، باعث است ممکن مثال بگیرد، خود به فاوتیمت اشکال

 .بشود مخالفان با برخورد در…و آمیز اهانت و نادرست



                                                                              

 اینگونه دین است؟آیا صورت چه به دین نگاه از دینی، ماهیت با خشونت. ۲

 کند؟ می نفی را خشونت

 شویم می متوجه «ایمان و اسالم» هواژ مانند دین اساسی و مبنایی های واژه ریشه در دقت با

 «سلم» ریشه از اسالم. هستند مهمی بسیار رسالت و پیام دارای مصطلحات و ها واژه این که

 آید، می آرامش و امنیت ایجاد از نیز ایمان ریشه است، شده گرفته آشتی و صلح معنای به

 ساختار با سازگار و ازندهس رسالتی رسالتش و دارد را اسالم دین حقانیت به ایمان که انسانی

 برای هم تواند می مبانی و اصول این از استفاده با که است مطمئن داند می خود هویت و

 ارزش به متعهد و مدار دین انسان.کند ایجاد آرامش و امنیت صلح، دیگران برای هم و خود

 تاررف از وقت هیچ قانون و اخالق و شریعت چوب چهار در جز آسمانی و ایمانی های

 و دینی دستورات به التزامی و است تعهد بی که شخصی اما. کند نمی استفاده آمیز خشونت

 آن تبع به و نادرست رفتار از و افتد می خود نفسانی های خواسته دنبال ندارد اجتماعی قوانین

 .کرد خواهد استفاده خشونت

 راهکارو نگرفت پیش در یعنی است «روی میانه و اعتدال» دین خصوصیات از یکی

 اعتدال از که روشی و اقدام هر معتقدند مسلمان عالمان. تفریط و افراط از دور به رفتاری

 نمی حساب به دین جزو باشد دین نام به چه اگر گرفت خود به افراطی حالت و شد خارج

 رحمه إال أرسلناک وما:)) فرماید می بزرگوارش پیامبر به خطاب متعال خداوند.آید

 .«نفرستادیم جهانیان با( خیرخواهی و) مهربانی برای جز را تو ما».((للعالمین

 رحمتی و مهربانی من»  ((مهداه رحمه انا انّما: ))که است آمده روایتی پیامبر از رابطه این در

 .«هستم( بشریت به خداوند سوی از) شده هدیه

 القلب غلیظ ضاف کنت لو و لهم لنت اهلل من رحمه فبما: ))فرمایند می خداوند همچنین

 و شدى، نرمخو آنان با الهى رحمت و لطف به تو »020:عمران آل(( …حولک من النفضوا

 .«شدندمى پراکنده تو پیرامون از شکبى    بودى می سختدل و درشتخوى اگر



                                                                              

 و یده من المسلمون سلم من المسلم:))فرمودند پیامبر که است آمده دیگری روایت در و

 .«باشند امان در او زبان و دست از دیگر مسلمانان که است کسی عیواق مسلمان» ((لسانه

 و «اند شده هالک کاران افراط و روان تند»  ((المتنطعون هلک:))فرمایند می همچنین و

 آمیز مسالمت رفتار و محبت و مهر به سنت و  قران جای جای در که دیگری زیاد موارد

 .نمایند می اشاره

 شود؟ می سیراب چشمه کدام از آن گستردگی و یدین خشونت شدت و عمق. ۳

 نکرده پیدا ظهور و نمود اسالم دین در تنها خشونت پدیده که شوم یادآور را این باید ابتدا

 انکار قابل غیر واقعیتی این و داشته وجود پدیده این نیز بشری مکاتب و ادیان بقیه در بلکه

: مانند خشنی هایی گروه بروز و …و نازیسم کمونیسم، پیروان های خشونت مانند. است

 ارتش ایرلند، خواه جمهوری ارتش میالدی، 41 و 21 دهه در آمریکا در ها کالن کوکالس

 از که اسرائیل صهیونیستی رژیم بدتر همه از و اسپانیا، باسک منطقه طلبان جدایی ژاپن، سرخ

 غصب را دیگران سرزمین گرفته، شکل …و اشترن هاگانا، تروریستی و خشن سازمان سه

 تنها نه جنایتهایش برابر در و انداخته دانی زباله به را امنیت شورای قطعنامه دو و سی و نموده،

 .دارد قرار نیز شرق و غرب حمایت مورد بلکه شود نمی بازخواست

 دین از افراطی و نادرست قرائت از توان می دینی گرایی خشونت اسباب ترین مهم از

 برخی وجود و دین از ناکارآمد و محدود فهم دلیل به گروهی یا فرد یگاه که برد، نام را

 .شوند می افراطی قرائت و فهم دچار دین، فروع مورد در نظرات و آراء در ها تفاوت

 خاورمیانه ویژه به ها کشور دولتی  های رسانه گذشته سال هفتاد در که دیگری عوامل از

حکام و  خودکامگی مانند سیاسی عوامل از ای مجموعه اند، پرداخته آن به کمتر

 اقلیت حقوق نهادن پا زیر سیاسی، مخالفان بازداشت و زندان ،حکومت ها 

 همین و اند کرده فراهم را آنها زمینه و بستر ها حکومت که است مذهبی و قومی های

 در مثال عنوان به شوند، خارج اعتدال روش از هایی جماعت و ها گروه است شده باعث امر

 عبدالناصر جمال زمان در مصر های زندان در که هایی شکنجه و آمیز خشونت رفتار نتیجه



                                                                              

 و شوند، درست «الهجره و التکفیر» مانند افکاری که کرد فراهم را زمینه این افتاد اتفاق

 اخالقی غیر و انسانی غیر های روش این شاهد همچنان کشورها از بسیاری در متأسفانه اکنون

 .هستیم

 محیط در که فردی کرد، اشاره تربیت و تعلیم محیط به توان می دیگر واملع از

 منفی تاثیر او روی زمان مرور به باشند داشته آمیز خشونت رفتار او با آموزشی یا خانوادگی

 زمان مرور به دهند بروز خشن رفتار فرزندانشان با والدین هنگامی نمونه عنوان به گذارد، می

 و پست و شود فراهم برایش مجالی اگر و شود می فرزندشان خصلت و خو جزو رفتار این

 گیرد می قرار ستم مورد جریانی یا کسی طرف از کند احساس یا بگیرد اختیار در را مقامی

 .داد خواهد بروز خود از شده او با که را آمیز خشونت رفتار آن

  جوامع بین در خزنده استعمار وجود کرد، اشاره آن به توان می که دیگری عامل

 آمیز خشونت رفتار به آن از رهایی برای هایی گروه و افراد شود می باعث که است اسممی

 آن موانع رفع و شروط رعایت با جز آنها آمیز خشونت رفتار نوع این چند هر شوند، متوسل

 با برخورد در که هایی حکومت با برخورد و نیست دین کارشناسان و عالمان تایید مورد

 و شرط گیرند می پیش در خشونت و زورگویی روش خود مذهبی و قومی و فکری الفانمخ

 اینچنین با آمیز خشونت رفتار عالمان از بسیاری دیدگاه بر بنا زیرا دارد، خاصی شروط

 .نیست مشروع شود اوضاع شدن بدتر باعث اگر هایی حکومت

 این در دین نظر ؟داد باخشونت باید را دینی ماهیت با خشونت جواب آیا  . ۴

 چیست؟ رابطه

 است ممکن که) مقابل طرف اگر است، برادری و آشتی و گذشت بر اصل اسالم دین در

 و موظف مسلمانان دادند بروز خود از ناصحیح رفتار( باشند اشخاصی یا ،احزاب گروه

 أَیُّهَا یَا): )فرماید می نیز قرآن که همانگونه. شوند وارد او با گفتمان و نصیحت در از مکلفند

 اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَّا ٰ  عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّاهِ قَوَّامِینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذِینَ

 ایمان که کسانى ىا » 8:مائده(( تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِیرٌ اللَّاهَ إِنَّ اللَّاهَ وَاتَّقُوا ٰ  لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ



                                                                              

 نباید البته و. باشید داد و عدل به شاهدان و خدا خوشنودی براى کننده قیام بسیار! ایدآورده

 تقوا به که کنید دادگرى. نکنید رفتار عدالت به که دارد آن بر را شما اىعده دشمنى

 .«است آگاه دهیدمى انجام آنچه به خدا که بترسید خدا از و است، ترنزدیک

 خوانیم می سیره جای جای در که. است رفتار نوع این گواه خود سیره در( ص) پیامبر تاررف

 است راهنمایی خود این که نمودند می برخورد خود مخالفان با شیوه بهترین به پیامبر که

. نباشد آمیز خشونت نیز آنها پاسخ شدند مواجه دیگران خشونت با وقتی که مسلمانان برای

 الَّذِی فَإِذَا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی ادْفَعْ السَّیِّئَهُ وَلَا الْحَسَنَهُ تَسْتَوِی وَلَا))  :میفرماید آنقر که همانگونه

 با( را بدى) نیست، یکسان بدى با نیکى و »   26: فصلت(( حَمِیم وَلِیٌّ کَأَنَّهُ عَدَاوَهٌ وَبَیْنَهُ بَیْنَکَ

 بود، دشمنى او و تو میان که کسى همان(دید ىخواه) ناگاه که کن دفع است نیکوتر آنچه

 .«است گشته صمیمى دوستى چون

 واالی های ارزش تا ام شده مبعوث»:میفرمایند هایشان فرموده از یکی در(ص) اکرم پیامبر

  .«برسانم کمال به را اخالقی

 جموعم در دینی نبایدهای و باید و دستورات و احکام عبادات، ایمانی، باورهای کلی طور به

 برخوردار دیگران با برخورد در درست و پسندیده رفتار و اخالق از انسان که است آن برای

 مبنای بر…یا و افراد با حکومت یا دیگر فرد با فرد یک تعامل اساس که هنگامی. شود

 بیش و ماند نمی باقی اخالقی های ارزش برای جایی زمان مرور به باشد تندروی و خشونت

 می استفاده روش آن از که است آنهایی اخالقی ضعف نشانه برخوردها نوع این چیز هر از

 از را نادرستی رفتار اگر و است انتظار حد از بیش ها انسان برخی از ما توقع گاهی امّا    .کنند

 را لیوان خالی نیمه تنها ببینیم، اند شده شناخته مسلمان عنوان به که …یا گروهی یا شخصی

 بروز های زمینه و گیریم نمی نظر در را آنها رفتار و شخصیت مثبت جوانب دیگر و بینیم می

 در جماعت و گروه یا شخص این بسا چه. دهیم نمی قرار بررسی مورد را آنان افراطی رفتار

 مورد در نادرست های داوری نوع  این. باشند داشته ای سنجیده و درست رفتار ها زمینه سایر



                                                                              

 برای را زمینه و شود می مثل به مقابله رفتار و ها واکنش باعث …یا گروه یا شخص آن

 .آورد می وجود به آمیز خشونت رفتار افزایش

 نماز نتیجه که است مهم برایشان و دارند دین که افرادی است این سر بر ما بحث

 باید باشد، دیگران برای امنیت و آرامش و مثبت های خصلت آنها عبادات و

 توانند می که است اخمقی و دینی های ارزش این ظحف با که باشند مراقب

 نشانه  آنها به توهین و تحقیر و شدن زندانی و برسند واقعی کرامت و عزت به

 طرف درماندگی و خواری و ضعف نشانه بلکه نیست آنها هویت و دین ضعف

 اند ردهنک رعایت را خود قانونی یا و اخالقی ایمانی، های ارزش که آنانند زیرا است مقابل

 بلکه شود نمی فردی اخالق به محدود تنها کند می سفارش آن به دین که اخالقی البته

 می بر در نیز را…و اقتصادی اخالق سیاسی، اخالق ای، رسانه اخالق اجتماعی، اخالق

 نادیده را دیگران و کاربدستان رفتار و کرد صحبت افراد مسئولت از تنها نباید و گیرد،

 حرمت و ها هویت این  حفظ و است احترام و هویت ، شخصیت دارای نیانسا هر  .گرفت

 آداب و اخالقی های اررش به ها دولت ویژه به جامعه کل باید و نیست ممکن طرفه یک ها

 .باشند پایبند شهروندانشان به نسبت دادگری مراعات و اجتماعی
 

 اسمم دین انپیرو چرا ندارد،اما عیبی بذاته و است کاملی دین اسمم. 5   

 میزنند؟ خشونت به دست گاها

 و خیر و زندگی که چرا است مهم بسیار اعتقاداتش و باورها به احترام مسلمان فرد یک برای

 باورهایش و دین که ببیند اگر داند، می اعتقادات آن مدیون را خود سعادت و سربلندی

 آمیز خشونت رفتار خود از و کند می مثل به مقابله هم او شده واقع اهانت و تمسخر مورد

 امری ها جامعه و گروه و افراد شده پذیرفته های ارزش و هویّت از دفاع .دهد می بروز

 می مشاهده کامالً جانداران جهان در و است متعال خداوند های سنت از و  است طبیعی

 گاهی کردیم اشاره که همانطور ولی باشد ضابطه و قانون دارای  دفاع نوع این باید امّا شود،



                                                                              

 به ضابطه بدون که شود می باعث است شده تعرض او به که فردی تربیت و تعلیم در ضعف

 .شود متوسل خشونت

 خشونت بروز از پیشگیری است،برای درمان از بهتر پیشگیری همواره.  6 

 میدهید؟ پیشنهاد را راهکارهایی چه دینی

 و تعامل اساس و پایه کلی طور به امّا ،نمود اشاره آنها به توان می که هستند بسیاری عوامل

) بر  ارزشی و مدارانه اخالق باید دیگران با هست که مقامی و شرایط هر در فردی هر  رفتار

. کرد کم را خشونت های زمینه بتوان تا باشد اساس موازین و معیار های اسالمی و اخالقی (

 نمودن کن ریشه امّا است ممکن ونتخش از کاستن و مهار که گرفت نظر در را این باید البته

 برایش که ایست زمینه منتظر و هست انسان وجود در که است خصلتی این زیرا خیر، آن

 انسان به احترام و دادگری و تسامح با اجتماعی کاربدستان و گذاران سیاست که شود فراهم

 .وندبش ها زمینه آن شدن فراهم مانع باید قومیتشان و نژاد دین، از نظر صرف

 با هم آن خشونت دچار مسلمان جامعه امروزه که است این امر حقیقت .7

 کرد؟ باید چه و چیست؟ درمان شما نظر به است،حال شده دینی ماهیت

 و دیرینه دشمنی انسان نکنیم فراموش که است آن اش معالجه راهکارهای مهمترین از یکی

 ممکن طریق هر به که است خورده مقس خداوند عزت به و دارند شیطان نام به خورده قسم

 کند، می تالش بسیار آن باره در شیطان که هایی زمینه از یکی و کند، گمراه را ها انسان

 می قران که همانطور است،…و نژادی و مذهبی تعصبات وسیله به ها انسان بین دشمنی ایجاد

 است آن پی در تنها شیطان »((…البغضاء و العداوه بینکم یوقع ان الشیطان یرید انّما:)) فرماید

 .«آورد وجود به خشونت و خشم و دشمنی شما میان که

 چیست؟ مطلب این خوانندگان به تان توصیه اینکه آخر سخن   

 و محور انسان و ایمان اهل خواهران و برادران دیگر به مسلمان برادری بعنوان من توصیه

    پیامبر و برنامه را قرآن یگراند با خود داوری و رفتار در: که  است این بشردوست

 .دهند قرار خود الگوی و اسوه را(ص)گرامی



                                                                              

 نظارت و حضور احساس برای تالش و فروتنانه آگاهانه، عبادت و ذکر با کنیم سعی همه 

 برایمان که هایی تله از تا کنیم مهار زمان مرور با را پنهان و پیدا های شیطان و نفس خداوند

 گمراهی برای و است انسان خورده قسم دشمن شیطان که چرا. بمانیم مانا در دهند می قرار

 روی میانه و اعتدال روش از که است این دیگرم توصیه.نشیند نمی پای از ای لحظه اش

 برنامه و راهکار را آن و. است روی میانه و اعتدال دین خدا دین که چرا ،کنند پیروی

 ، دینی موضوعی و باوری باره در اگر مچنینه.دهند قرار خود اجتماعی و فردی زندگی

 تعامل و برخورد در.بگیرند کمک کارشناس افراد از شدند تردید و شک دچار …و سیاسی

 و درونی آرامش نشانه صبر که چرا گیرند، پیش را بردباری و صبر راه دیگران خشونت با

 ایمانی برخوردی فتارهار اینگونه این با تعامل در انسان که معناست بدان و است، نفس عزت

 و قتال به -است اسالم اتفاق مورد احکام از یکی که – را جهاد.نسنجیده و انفعالی نه دارد

 خدمت، کار، دانشجویی، بلکه نکنند، محدود دارد، را خود خاص شروط و شرط که  جنگ

 ، فرهنگی ، فکری های پیشرفت برای تالش و مند، ضابطه اقتصادی کار گفتن، نوشتن،

 .کنند تصور کفایی جهاد نیز را صنعتی و اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 «اهلل إال إله ال» عنایمه  !لبژیره هه زن مه خودای

 نیاهرامیبه لیلجهسه ر : ونو

 کوردی؛ به «هللا إال إله ال» عنایمه یباره له بنووسم باسێک مکهئه زحه مێکهده

 هۆی ببێته و مبکه باسی شێاوه یجۆره وبه توانمنه ترسامئه وێرا،مئهنه اڵمبه

 وگیانم یخۆره وورکه به بووبوو شیکهنووسینه اڵمبه رێک؛خوێنه خلیسکانی

 !کردنه خۆمم چاری تئاقیبه

 که یاندوومگه ینجامهئه مبه وه،بیرکردنه ووهخوێندنه زۆر کییهماوه میرههبه

 ڵێبه! کردنه ڕاو خوا هللا، إال إله ال بۆ کوردی هاوتای ڕاستترین و ڕێک و باشترین

 مئه زانمئه! کردن ڕاو روێشکهکه و کردن ڕاو وکه کێشی رسه له کردن ڕاو خوا

 اڵمبه رسوڕمانه،سه جێگای و گرانه زۆر ناسن،ئه من یوانهئه بۆ تتایبهبه قسه،

 !...یهوهئه رهه یکهڕاستیه

 به قورئاندا له و گوترێئه سێککه به دائێمه ناو له واخ که دایهوهله کهجیاوازیه

 و ویزه و ئاسمان ریدرووستکه که ڵێنئه سهکه وبه ئێمه الی خوا تر؛ سێکیکه

 کانیستێرهئه و کانکێوه و کانبڵیندییه یهسهکه وئه رانه،وهبوونه ریدیهێنهبه

 سێکیکه به قورئان اڵمبه! کائینات ربه تهکردووه بوونی رگیبه و کردووه درووست

 ڕێگای دانانی ئینسان، تۆی ڵێبه تۆ، که یهسهکه وئه قورئاندا له خوا خوا؛ ڵێئه دیکه

 وله کانتندامهئه کارهێنانی به تیچۆنیه تۆ که یهسهکه وئه خوا سپاردووه؛ پێ ژیانت

 یتانشه که هێنیئه کار به ئاوا القت و ستده و گوێ و زمان رگهئه جا! گریرئهوه

 رگهئه و خواته فسنه بی، فسنه ڵیگوێڕایه رگهئه یتانه؛شه تۆ خوای وهئه ڵێ،ئه

 تا و خۆته ستیده به بێ خوات ڵاڵئه که یمهئه واته خواته؛ ڵاڵئه بی ڵاڵئه ڵیگوێڕایه

 نابێته اڵمبه بێ، خالقیشت با وهئ بی،نه وئه ڵیگوێڕایه کانتداندامهئه کارهێنانیبه له تۆ

 خالیق رهه وئه وێمانههنه و وێبمانهه و نییه ئێمه سده به وئه بوونی خالیق! خوات

  !رمانهدیهێنهبه و

 تا وهکۆنه له رهه ریشهبه ڵگایکۆمه و نییه خوامان کیه ئێمه مایهبنه مئه رسهله

 وئه خوای و سێکهکه ڵیگوێڕایه سێکه رهه چوونکه بووه، تێدا زۆری خوای ئێستا

 فسهنه یندهبه هیندێ و یتانهشه یندهبه سکه هیندێ دیکه؛ سانیکه خوای له جیاوازه

 له خواکان ناودارترین...!  و زۆردارانه یندهبه هیندێ و ڵگایهکۆمه یندهبه هیندێ و

                      ڵگا،کۆمه اڵت،سهده پاره، و وڵپو یتان،شه فس،نه: نمانهئه دیندا مێژووی



                                                                              

 تێخی به تۆ که یهوهئه هللا إال إله ال عنایمه ئێستا جا  ... و ئایینی پیاوانی زۆرداران،

 تیخوایه ختیته رسه له و وهیهکه جودا موویانهه خواکان، ناو ویتهبکه «إله ال»

 هاوار( خ.د) ئیبراهیم کوه و یبکه ڵداگه له انتیدوژمنایه ئیعالنی و یکه ریانده

 نیاته بخۆی ویستت کاتێک یانێ هللا إال إله ال! «العالَمین ربُّ  إال لی عدو   ُکلُُّهم: »یکه

 جۆره وبه نیاته یبکه قسه ویستت کاتێ کردوون؛ اڵڵیحه ڵاڵئه که بخۆی شتانه وئه

 پێی ڵاڵئه که شێوه وبه نیاته یتبکه ڵهمامه ویستت کاتێ ڕازیه؛ ڵاڵئه که یبکه قسه

 پێیان ووهببیته ڕوویانڕووبه و وهیهکه جودا خواکان و وئه و یبکه ڵهمامه خۆشه

 إله ال=ناگرم روه ژیان تیچۆنیه بێنه ڵاڵئه له و خوا به مناکه سکه بێنه ڵاڵئه: بڵێی

 !هللا إال

 نیاته به ببێ که یشوهئه و خۆمانه سده به خوامان به ببێ ڵاڵئه که یوهئه ڵێ،به

 بێ، خوامان ڵاڵئه که نییه وهئه موسوڵمانێتی! خۆمانه ستده به رهه ویشئه خوامان،

 خۆشه پێی وئه که جۆره وبه نیاته واته! بێ خوامان نیاته ڵاڵئه که یهوهئه ڵکووبه

 و شله نادیاری و دیار کانیندامهئه ێنانیکاره به تیچۆنێه له و ینبکه فتارره

 له و دڵمان له خواکان وئه و بین وئه مریئه موتیعی نیاته کانماندا،تهنیعمه

 ڕاو خوا: »واته کوردی به هللا إال إله ال ڵێبه! بنێین ڕاویان و ینرکهده ڵگامانکۆمه

 « !کردن

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                              

 نورینهکان ! فرسهته

 له وبهندایهتى عیبادەت وەرزى شکۆفهى خواناسیدا بڕواو و یمانئ تى که مله مه له

 ئهم وڕێبوارانى بۆتامهزرۆیان دەکات نمایش خۆی یدا( ڕەمهزان) تابلۆیى جوانترین

 .خواناسییه کاروانى

 بین وئاوێزان بگرین وەر لێ وسودى قازانج تازۆرترین فرسهته باشترین ڕەمهزان

 کهشتى تاکو. خهبات کارو سهوڵى بکهینه ەکانىوڕۆژ شهو...و پرنورینهکانى بهساته

 .بگرێ لهنگهر بهختهوەرى کانى لهکهنارە ئیمانمان

 نایاب. و خواین بونى لێخۆش تامهزرۆى فرسهتهبۆئهوانهى باشترین ڕەمهزان مانگى

 .تهمهنمان خهرمانى سهر بخهینه چاکهکارى تامهڵۆى دەرفهته ترین

 نهفسى وماهییهتى حهقیقهت ردنىخوێندنهوەوکهشفک فرسهتى ڕەمهزان مانگى

 کان دەروونیه دەردە وڕیشهى بۆڕەگ ببهین جورئهتهوەدەست به کهدەبێت!خۆمانه

 زێڕینى تیشکى وپهخشى دابهزین مانگى ڕەمهزان مانگى. بهێنین دەریان ڕەگهوە وله

 وژیان قورئان پیرۆزەکانى ته بهئایه بدەین زاخاو دڵهکانمان دەبێت بۆیه. قورئانه

 .قورئاندا سورەتهکانى بهیهکى یهک ىلهخزمهت

 لهگهڵ دەبێت بۆیه تینوێتى و بهبرسێتى کردنه ههست مانگى ڕەمهزان مانگى

 تاههست ههبێت کراوەییمان ودەست بهخشین ترین زۆر و ههژاراندابژین

 ئهو ڕەمهزان مانگى .دەرببڕین لهسهر گوزارى وسوپاس بکهین خوا بهنیعمهتهکانى

 دوو وە خوادابێت لهپێناوى بۆخواو وبینینمان ووتن بیستن رینزۆرت کهدەبێت مانگهیه

 .دینداریمان و ئیمان لهبااڵنسى زەرەربدات که شتێک لهههر ربین

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 دو چیروک   …تیئازایه و ازادیئ

 و کاتده خۆی حاڵی شکاتی و کزانایه الی چێتهده کپاشایه تکاریخزمه :مکهیه

 له زۆریش و یههه پێی زۆرم هیوای و مکهده پاشا تیخزمه رۆژ ووشه که ڵێتده

 رستیمپه خوا ئاوا من رگهئه ڵێتده و گریان به کاتده ستده زاناکه ترسم،ده سزای

 .خوا دۆستانی له بومده کێیه بکردایه

 وبه ئازاد ویانئه و اڵتدارێکستهده تکاریخزمه کێکیانیه بونهه دووبرا :مدوه

 هێنا، ده ستده به خێزانی و خۆی نانی شانی نجیره و تیئازایه و تحمهزه

 و تیحهناڕه له تا چی تخزمه نابیته بۆچی ڵێتده پێی کهکاره تخزمه برا جارێکیان

 ئازا بۆچی تۆ یئه ڵێتده پێی اڵمداوه له ویشئه ببێت؟ جاتتنه ئیشکردن تیحمهزه

 بیت؟ ئازاد چێتی تخزمه ستیپه و ستیده ژێر له تا یتناکه ئیش و نابیت

 له چاتره زۆر زۆر.. بیت ژارهه ندرچههه بخۆیت وشکی به خۆت نجیره نانی

 .بیت کار تخزمه سبه بێت تکهلهکه له زێڕ نگیتفه

*** 

 زاندامهڕه مانگی له شیمانیپه فرمێسكی

 و مكه وئه یربارهده یههه شیمانیپه یفرمێسك رژانی به پێویستیمان :ویستانخۆشه

 و یكهئاینه و كیرهمبهپێغه و ورهگه خوای به ررامبهبه كردومانه كه یكورتیانه

 بۆ رهێنینده رمگه ئاوی كانمانچاوه له زاندامهڕه مانگی له پێویسته.خۆمانیش خودی

 .وهبشواته كانمانگوناهه و تاوان یوهئه

 وئه یربارهده ربرینده شیمانیپه و وهبشكێنینه خۆمان داپیرۆزه مانگه مله یستهپێو

 .مانكهتهئوممه و خۆمان به ررامبهبه كردومانه یاڵنههه

 بریتیه پیرۆزه مانگه مله موسڵمان مرۆڤی بۆ كار باشترین : ویستانخۆشه و ئازیزان

 خوای بۆ برژێنێت شیمانیپه فرمێسكی و ورهگه خوای الی بۆ یوهڕانهگه له

 كییهوبهته برایاری و ینبكه خۆمان یبهموحاسه هاتوه وهئه كاتی... ورهگه

 و خشێتببه پێ ییمانلێبورده تیسیفه ورهگه خوای له داواكارم. ینبده قینهڕاسته

 و بێت خۆش كانمانگوناهه وومهه له و شیمانیپه فرمێسكی له بكات پڕ كانمانچاوه

 .وهبكاته شادمان رینبه شتیههبه به

*** 



                                                                              

 



                                                                              

 


