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و امتحانات الهي  مؤمن

 اول بخش
 خصوصاًو مردم خصوص در خداوند دائميو هميشگي هاي سنت از يكي

 ادعـاي چـه هر امتحان اين در است مردم امتحانو ابتالء سنت مدعيان،

 بود. خواهدرتسخت امتحانش باشد باالتر جامعه در او نقشو فرد
 يـك عنـوان بـه كه نمايندمي تصور خيالي، خوش با مردم از بسياري

 اندداده انجام خوبي به جامعه افراد سايرو خود قبال در را خود وظيفه انسان

 بدسـت جهت زيبا ادعاهايو سخنان با مكاران،و مزوران ديگر طرفازو

 عـدالتو خـدا مـرد را خـود دروغ بـه نظر، مورد موقعيتو جايگاه آوردن

 نمايند.مي معرفي

 ابتالء فوايد

 ديگرانو خود شناخت-1

وَلَقَدْيُفْتَنُونَلَاوَهُمْ آمَنَّايَقُولُواأَنْيُتْرَكُواأَنْ النَّاسُأَحَسِبَ�  الَّذِينَفَتَنَّا؛
آيا مردم گمـان�الْكَـاذِبِينَوَلَيَعْلَمَنَّصَدَقُوا الَّذِينَ اللَّهُفَلَيَعْلَمَنَّقَبْلِهِمْمِنْ

و ايـم رهـا مـي كنند همـين كـه بگوينـد ايمـان آورده مي شـوند

انـد قطعاً ما كساني را كه قبل از ايشان بـوده؟شوندآزمايش نمي

و چه كساني آزمورده ايم. آخر خدا بايد بداند چه كساني راست

 گويند.دروغ مي

 طبـق هـا انسـان مـا دارد.ن ارزشي اثبات بدون ادعائي هر آيه: نكات

 كسـي اگر.كنيممي عمل همينگونه هم، خودمان دنيوي موازينو معيارها

 وي از را ادعـا ايـن او آزمـودن بـدون آيا،كندصتخص اظهاراي رشته در

 شـفاهي صورت به فقط استادان اگر پزشكييدوره در مثال: پذيريم؟ مي

 شـايد نكننـد؛ برگـزار عملـيو نظـري امتحان گونههيچو نمايند تدريس

 بـدون افرادي چنين آيا اما.اندشده دكتر كه كنند اظهار دانشجوياني همه

 دارند؟ را طبابت كار شايستگي عمليو نظري هايامتحان دادن

يهمـه در بلكـه.نيسـت مـا عصر مختصِّ فقط ايمان امتحان اين-
 خـدا ديـنِ ان)(منافق مخفي دشمنانو علني(كافران) دشمنان،تاريخ ادوار

 خـدايبرنامـه نمـودن لوثياو حذف در مستمر سعي كه اندداشته وجود

و هـا سـختي ايـن ميـان از گـذرِ با را خود دوستان خداوندو دارندو داشته

 پيامبران قبلي، شدگان امتحان موفقو بارزينمونه كند.مي امتحان تزاوير

 مثـال عنـوان بـه اند. اشتهگذ سر پشت را امتحانها ترينسخت كه اندالهي

راتوما�فُتُونافَتنّاكَوَ�:فرمايدمي موسي حضرت خصوص در خداوند

 ايم.كرده امتحان بارها

 همچنـينو آنهـا يارانو پيامبران داستان كردن بازگو از خداوند قطعاً

 بلكـه نـدارد را ما كردن گرمسرو سرائيداستان قصد آنها، دشمنان اعمال

 بـراي توانـد مي كه آنهاست در باطلوحقيمواجههازميعظييدرسها

 با زمانهايهمه در باطلوحقيمواجهه اين.باشد سازنده بسيار ما زندگي
يمطالعـه كـه روسـت ايـن از است جاري هميشه مشابه تقريباً شكلهاي
 ضـروري بسـيار عصري هر معضالت حل جهتآنبهيمراجعهو قرآن

 است.

 عنوان به خداوند قطعاً�الكـاذبين ولَيَعلَمَنَّصَدَقوا الذيناهللانَّفَلَيَعلَمَ�

 اين از منظور.داندمي خوبي به را چيز همه است عليم شيءِبِكُلِّ كه كسي

 ديگـر سـويازو سوئي از خودمان ظرفيت ميزانو هويت دادن نشان آيه

و نيفتـيمندنبالشـا به آنها شناخت با كه است دروغگويي مدعيان شناخت
 نشويم. مكتب انحرافو خود بدبختي باعث

بِاللَّهِ آمَنَّايَقُولُمَنْ النَّاسِوَمِنَ� سازد:مي رسوا را كاذبين چگونه خداوند
 كسـاني مـردم ميـاندر�اللَّهِكَعَذَابِ النَّاسِفِتْنَةَجَعَلَ اللَّهِفِيأُوذِيَفَإِذَا

 خـاطر به كه وقتي اما ايم.آورده ايمان اهللا به گويندمي كه هستند

 همسـان را مردمـان آزارو شـكنجه گيرندمي قرار اذيت مورد اهللا

 بنابراين ندارند الهي عذاب به واقعي ايمان(اينان شـمارند مي خدا عذاب

و كنندمي خيانتو كنندمي فراموش را خود ايمان انسانها شكنجه خاطر به
كُنَّـاإِنَّـالَيَقُـولُنَّرَبِّـكَ مِـنْنَصْرٌجَاءَوَلَئِنْ� آيند)مي كوتاه ظالمان مقابل در

 نقش اينكه بيايد(بدون تو رب طرف از پيروزي اگر(ولي)�مَعَكُمْ

-امتيـازات)مي آوردن بدسـت خـاطر به باشند داشته آن در مهمي

)10(عنكبوت/ ايم.بوده شما با ما گويند
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 خداونـد آيـا(ولـي)�الْعَـالَمِينَ صُـدُورِ فِـيبِمَابِأَعْلَمَ اللَّهُأَوَلَيْسَ�

.باشد؟نمي است عالميان هايسينه در آنچهبهترآگاه

و مومنـان اهللا قطعـاً�الْمُنَـافِقِينَوَلَـيَعْلَمَنَّ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُوَلَيَعْلَمَنَّ�

 شماست) شناخت براي فقط آزمايش اين(وشناسدمي را منافقان

 مِـنْكُمْ الْمُجَاهِـدِينَنَعْلَـمَحَتَّـىوَلَنَبْلُـوَنَّكُمْ� زمينـه: ايـن در ديگريآيه
 كنـيم مي آزمايش حتماً را شمايهمهما�أَخْبَارَكُمْوَنَبْلُوَوَالصَّابِرِينَ

(واقعـي) صابرانو مجاهدان شود) معلوم شمابه(تا كنيم معلوم تا

)31(محمد/.بيازمائيم را شما اخبارو كيانند. شما

 خودتانو بدانند مردم تا معلمين. سخنرانان، مبلغين، كيستند؟ اخبار

ازدمو گفتنـد مـي بليـغو قشـنگ حرفهاي اينهمه كه اينهاكهدبداني هم
 اند؟اينگونه نيز خود آيا،زدندمي خدا راه در پايداريو مجاهدت

 انسانها: ساختن-2

 به تكاني،نباشد كار در آزمونيونامتحا تا انسانها از بسياري متاسفانه

 سـختي كـه است اينها انسان زندگي ثابت اصول از يكي دهند.نمي خود

 مختلف هايزمينهدرماكهيهايپيشرفتيهمه.شودمي پيشرفت باعث

 بـراي كوش سخت هاي انسان كه است تالشيينتيجه،ايمآورده بدست

 انـد. شـده متحمل مشكالت،زا كاستنياو زندگي سختيهاي از شدن رها

و كوره حرارت چشيدن نيازمندها انسان درونيو ممتاز صفات شدن آشكار
و شـده پـاك هـا ناخالصـي از مـا وجـودي طالي تا است چكش سختي

 پيـدا معنـي كـه ابتالسـت از بعـد پاداش بحث اصوالًو بگيرد درخشيدن

 تين) بلد، هايسورهبه(مراجعه كند. مي

 اصـيل فرشهاي كه همانطور است كردن كهنه معنيبهتلغ در ابتالء

 هـر هم بزرگيانسانها.شودمي بيشتر ارزششان خورند پاي بيشتر چه هر

 كنند.مي پيدا بيشتري قربو ارزش،گيرند قرار ابتالء معرض در بيشتر قدر

 جلـب فرصت كه است الهي نعمات از يكي ابتالء بنگريم خوب اگر پس

 خدايا گويد:مي خدا خوب بندگان از يكي.دهدمي ما به را تعالييخدا رضاي

 ابتالهايت. خاطربهمنو دارند دوست نعماتت خاطر به را تو مردم

و نيسـت مـا مخـتص فقطها سختي اين شد اشاره قبالً كه همانطور
 پشـت را بزرگـي هـاي امتحـان خـود ايمان اثبات راه در نيز ما گذشتگان

 امـت تـرينِ گرامي كه اسالم صدريصحابه مثالنعنوابه.اندسرگذارده

أَمْ� انـد: كـرده تحمـل را زيادي بسيار فشارهايوها سختي اندبوده اسالم
 گمـان آيـا�قَـبْلِكُمْمِنْخَلَوْا الَّذِينَمَثَلُيَأْتِكُمْوَلَمَّا الْجَنَّةَتَدْخُلُواأَنْحَسِبْتُمْ

 برسـد همـان شما به آنكه بدون شويدمي بهشت داخل كه ايدبرده

 اند.بوده شما از قبل كه است رفته كساني به كه

و جسـمي شـديد هـاي سختي�وَزُلْزِلُواوَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُمَسَّتْهُمُ�

 آنهـا برسر(چنان شديد تكانهايو مالي شديد ضررهايو روحي

 حتـي كـه�اللَّـهِنَصْرُمَتَىهُمَعَ آمَنُواوَالَّذِينَ الرَّسُولُيَقُولَحَتَّى� آورد)

أَلَا� كجاست؟ خدا ياري پس اندگفتهمي او همراه مومنانو پيامبر
خــدا نصــرتكــه بدانيــد)و نباشــيد(نگــران�قَرِيـبٌ اللَّــهِنَصْـرَإِنَّ

)214(بقره/ است. نزديك
 گيريم؟مي قرار امتحان مورديچيزهايچهدرما-

 اسـت: بقـره سـوره 155يآيـه تالءابـ بحـث در آيـه ترينمعروف-

وَالثَّمَرَاتِوَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِمِنَوَنَقْصٍوَالْجُوعِ الْخَوْفِمِنَبِشَيْءٍوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ�
 قبيل از چيزهائي به كنيممي آزمايش را شما قطعاً�الصَّابِرِينَوَبَشِّرِ

 بشـارتو رات.ثمو جانهاو اموال در نقصانو گرسنگيو ترس

 كنندگان.صبر بر باد

 فقـط ابـتال كـه شـويم مـي متوجه سنت،و كتابدريمطالعه با البته

 ابـتال بحـث در هـم ديگـري مـوارد بلكه شودنمي فوق موارد در منحصر

 پردازيم.مي آنها بيان به اختصار به كه است مطرح

 نعمات به ابتالء-1

 در ابـتالءازترآسانهاسختيرد ابتالء فرمايد:مي فاروق عمر حضرت

 هاست.نعمتوهاخوشي

 انسـانها اغلب اينكه به دارند اشاره كه دارد وجود قرآن در زيادي آيات

 شـناخت بـه بـردن پـي براي افتند.مي خدا ياد به كمتر نعمتو خوشي در

 پاسـخي دنبـال بـه خود ضمير اعماق در كه است الزم خود، ايمان ميزان

 باشيم: زير پرسشهاي براي
 ديگران مشكالت فكر به نعمت از برخورداريو شادي مواقع در ما آيا

 هستيم؟ آسودگيو نعمت همه اين شاكر آيا هستيم؟

�تُرْجَعُونَوَإِلَيْنَافِتْنَةًوَالْخَيْرِبِالشَّرِّوَنَبْلُوكُمْ الْمَوْتِذَائِقَةُنَفْسٍكُلُّ�

و زيـانو سـود بـا را شـماامـ چشـد. مي را مرگيمزه كسي هر

 مـا سـوي بـه سـرانجامو كنـيم مـي آزمايش كامالً بديهاو خوبيها

).35(انبياء/.شويدمي بازگردانده
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زِينَـةً الْـأَرْضِعَلَىمَاجَعَلْنَاإِنَّا� برند؟مي بدر راه از را ما دنيا نعمات آيا
 آن زينت را زمين روي چيزهاي همهما�عَمَلًـاأَحْسَنُأَيُّهُمْلِنَبْلُوَهُمْلَهَا

-مـي نيكـوتر كـار كـداميك كـه بيازمـائيم را ايشـان تا ايمكرده

).7(كهف/كنند؟

 بـراي اسـت فرصـتي دنيـا هاي نعمت واقعدر،بينديشيم عاقالنه اگر

 خـدا لطـف از را آن رسـيدي نعمتـي به اگر آيا خالق. رضاي آوردن بدست

 ثروت اگر گويندمي كه متمولينازضيبع(مثل خودت زرنگي از يا دانيمي

 مَـسَّ فَـإِذَا� رسيدم): اينجا به كه كشيدم زحمتو خواندم درس دارم رفاهو
 به وقتي�عِلْمٍعَلَىأُوتِيتُهُإِنَّمَاقَالَمِنَّانِعْمَةًخَوَّلْنَاهُإِذَاثُمَّدَعَانَاضُرٌّ الْإِنْسَانَ

 از كـه هنگاميو خواننديم را ما رسدمي ضرريو گزندي انسان

 علم پرتو در اين گفت خواهد كنيممي عطا او به نعمتي خود سوي

 چنـين.�يَعْلَمُـونَلَاأَكْثَرَهُمْوَلَكِنَّفِتْنَةٌهِيَبَلْ�.است رسيده من به من

).49(زمر/.دانندنمي مردم بيشتر اما است آزمايش اين بلكه نيست

 زمـاندر(و پيامبراناب برخورد چگونگي در ابتالء-2

 ديني) رهبران ما
 پيـروان دينـي، رهبـر)(زندان غيبتياو فوت با كه آمده پيش بسيار

 اند.شده انحراف دچار

 شـخص.گفـت تـرك را قومش كوتاهي مدت براي موسي حضرت

 بـه را آنهـا رسـول)(اثـر ديني ظاهراً توجيهات با سامري نام به گريحيله

فَتَنَّـا قَـدْفَإِنَّـا قَـالَ� كردنـد: اجابـت آنها بيشتروندخوا فرا گوساله پرستش
 بعد را تو قوم ما گفت(خداوند)� السَّـامِرِيُّوَأَضَلَّهُمُبَعْدِكَمِنْقَوْمَكَ

 گمـراه را ايشـان سـامريو كرديم آزمايش تو شدن)(رهسپار از

)85(طه/.كرد

 از دينـي رهبـر يـك كـه داريم هائينمونه هم معاصر دوران در حتي

 او، گمـراه پيروان فوت، از بعد اما بوده منطقه آن در توحيد نداي پرچمداران

 غيـرو غريـبو عجيـب توجيهاتباو كرده سامري گوساله را او يادو نام

 مهمتـرين كـه اندكرده فراموش اينان اند.خويش شرك به دلخوش ديني،

و پيـامبران اسـت. مـردم بـه خـدا پيام رساندن داعيان،و پيامبران وظيفه
 چـراغو بمانـد باقي تحريف بدون بايد كه است پيام اينو روندمي داعيان

قَبلِـهِ مِـن قَـدخَلَترَسـولٌاِالّمُحَمّدٌوَمَا� گردد. زندگي مسير در مردمان راه
 پيغمبـري جـز محمـد�اَعقـابِكمُ؟عَلَـي انقَلَبـتُماَوقُتِلَ،مّاتَاَفَاِين اتُوسُلُ

 يـاو بميرد او اگر آيا اندرفتهو بوده پيغمبراني او از پيشو نيست

 گرديد؟مي بر جاهلي)(دوران عقب به شما شود كشته

 محـض بـه ايمانان سست كه است آمده پيش بسيار بنگريد تاريخ به

 بسـيار امتحان اين واقعبهو اند.كرده خالي را رهبران پشت خطر، احساس

 جـدا خورهـا روز نـرخ به نان از را واقعي رانصابو مومنان كه است بزرگي

 شايعهو تبليغات با لوحي، ساده روي از هم بسياري اينان از جداي.سازدمي

 اما.سازندمي رها جهادو مبارزه كشاكش در را خدا مردان دشمنان، پراكني

و سسـتي گونـه هيچ جان، كردن فدا پايتاو نيستند چنين حقيقي مومنان
 همراهـي از را آنها شياطين،يمزورانه تبليغاتو نداده نشان خود از ضعفي

 مَـابَعْـدِ مِـنْوَالرَّسُـولِلِلَّـهِ اسْـتَجَابُوا الَّـذِينَ� دارد:نمي باز واقعي رهبران با
 واقعـي)(مومنـان�عَظِيمٌأَجْرٌوَاتَّقَوْامِنْهُمْأَحْسَنُوالِلَّذِينَ الْقَرْحُأَصَابَهُمُ

 برداشـتند كه هائي جراحتوها زخم همهآنازپسهك اندكساني

 كـه آنهـا از كسـاني بـراي كردنـد. اجابت را رسولو خدا فرمان

).172عمران/(آل.است بزرگي اجر كردند پيشه تقواو كردند نيكي

إِيمَانًـامْفَزَادَهُفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْ النَّاسَإِنَّ النَّاسُلَهُمُقَالَ الَّذِينَ�
 آنهـا بـه مـردم(وقتـي) كـه كساني�الْوَكِيلُوَنِعْمَ اللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا

 پـس انـد شـده جمـع شـما عليـه بـر مردم از) زيادي(عده گفتند،

پس(اما) بكشيد) مبارزه از دستو سازيد رها را ميدان(و بترسيد

و يافـت افـزايش) كـاهش جاي به تهديد اين شنيدن(با ايمانشان

.اسـت سرپرستو حامي بهتريناوو است كافي را ما خدا گفتند
).173عمران/(آل

 خالي بزرگ مردان از هيچگاه طاغوت با مبارزه ميدان خدا، لطف به آري

 خير؟ يا هستيم ميدان اين مرد آيا كه ما براي است امتحاني اينو است نبوده

 سبيلِفياَصابَهُملِمَاهَنُواوَفَمَا كثيرٌ.بِيُّونَرِمَعَهُقَاتَلَنَبيًّمِنكَاَيّنِوَ�
 خـدائي مردان كه پيامبراني بسيارچه�اسـتكانوامَاوَضَعُفُوامَا وَ اهللاِ

 در كـه چيزي سبببهو كردند.مي مبارزه آنان همراه به فراواني

 انـد شدهنمي ضعفو سستي دچار است رسيدهمي آنان به خدا راه

 اند.دادهنمياننش زبونيو

 دارد. دوست را صابران خداوندو�الصّابرينيُحِبُّ واهللاُ�

و حيثيـتو عقيـده،دشـمن اينكـه نـه اين، يعني واقعي صبر نكته:
 نمائي. تحمل فقط آن مقابلدرتوو ببرد را شرفت
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 اموال در ابتالء-3

 نمـازتركعـ يكصد روزانه كه شود تكليف آنها به اگر افراد از بسياري

 اينكـه تـا پذيرندميترراحت،بگيرند روزه را روزها اغلب اينكهياو بخوانند

 كنند. خرج خدا راه در را خود اموال از قسمتي شود گفته
 متعلق زمين كره هاي نعمتو مواهب الهي، سنتو حكمت اساس بر

 خداونـد�جَمِيعًا الْأَرْضِفِيمَالَكُمْخَلَقَ الَّذِيهُوَ� انسانهاست:يهمه به

 كـرده خلـق شـما براي را است زمين در آنچه همه كه است كسي

 انسانهايهمه،فكري طرزو بينش نوع هر از جدا بنابراين)29(بقره/ است.

 پوشـاك، مسـكن،(غـذا، سـازند برآورده را خود حياتي نيازهاي دارند حق

 كـه اسـت اساس همينبرو...) آزادي امنيت، بهداشت، تحصيالت، شغل،

-توصيه بزرگترين از يكي جامعه مستضعفو محروم اقشار به نمودن توجه
 كه نماز كنار در را آن موارد اغلب كه حدي در است. اسالم اوامر حتيو ها

 خـالف بـر اسـالم البتـه دهـد. مـي قـرار است اسالمي شعار تريناصلي

ار ثـروت داشـتنو مالكيـت حق كه كمونيستيو سوسياليستي نظامهاي
 صـورت به البته- را مالو ثروت كسب،شناسدنمي رسميت به افراد براي

يتوسـعهو پيشـرفت عوامـل از مالكيت حق زيرا.داندمي مباح-مشروع
 جهت ابزاريو امتحانيوسيله را آن حال عين در اما است انساني جوامع

 داند.مي جامعهو فرد ساختن

 اختياري غيرو مالي بذل حداقل يينتع كه زكات از جدا اموال، بذلِ اين

 شـامل موارد ساير در محرومين) ضروري بسيار نيازهاي رفع(جهت است

 بـر دقيقاً اينو پذيردمي انجام داوطلبانه صورت به خيراتو صدقهو انفاق

 صورت اكراهو اجبار با ماليات دادن كه است بشري هاي نظام برخي خالف

�حُبِّـهِعَلَي المالأَتَي ...وَ� ندارد: ذاتي عتباراو ارزش گونههيچو گيردمي
كهايعالقه وجود با را خود مال كه است كسي نيكوكار)(مومن

)177(بقره/.بخشدمي دارد آن به

 از مشـكلي رفـع خـاطر بـهو خـدا رضـاي خـاطر بـه مالي بخشيدن

-مـي انسـان قلـبو روح به آرامشيو لذت چنان خدا، بندگانتمشكال
 در شـايد مـال، بذل اين نيست. مقايسه قابل دنيوي لذت هيچ با كه بخشد

 اخـالق از جزئـي شـود مـي باعث آن تكرار اما باشد سخت مقداري اوايل

 ممنـون حتيو شودمي حاضر ميل كمال با چنانچه.گردد مومنيكريمه

 كند. كمك او به بتواند كه كند پيدا را كسي كه است

 چـه از را آن اينكه اول است: بررسي قابلهتج چند از اموال در ابتالء

 را درآمـدو مال كسب اخالقيو شرعي اصول آيا اي؟آورده بدست طريقي
 است). مستقليو مفصل بحث خودش(كه اي؟نموده رعايت

 در فقط آيا اي؟كرده خرج راهي چه در را آمده بدست اموال اينكه دوم

 از را چـه هـر نفسـت آيا اي؟ديدهار نيازمندان نياز آيا اي؟بوده خودت فكر

 اجابـت را آن باشـد، نمـوده درخواسـت تجمالتيو ضروري غير چيزهاي

 اموالـت بـا آيا نشوي؟ تبذيرو اسراف دچاركهايبوده مراقب آيا اي؟كرده

 در توليـدو زائياشتغال در آيا اي؟كرده جامعه در خدا دين اشاعه به كمكي

 داري؟ نقشياتجامعه

 از يكـي است؟ ميزان چه به ثروتو اموالبهاتدلبستگي ينكها سوم

 اهتمـام ديگـران به مالي كمك در افراد از برخي شودمي باعث كه داليلي

 شـدههديـد بسـيار است. آينده وضعيت از حد از بيش نگراني باشند نداشته

 80 در معيشـت وضـعيت از نگرانـي خـاطر بـه كـهراايساله 30 جوانان

 اينـان.ندارنـد ديگـران بـه كمك خصوص در اهتمامي هيچ شان، سالگي

در.�حِسَـابٍبِغَيْـرِيَشَـاءُ مَـنْ يَـرْزُقُ اللَّـهَإِنَّ� كه: اندكرده فراموش ظاهراً

.رساندمي روزي حساب غير به بخواهد كه هر به خداوند حقيقت
و عواطـف حتـي كـه مـائيم ايـن آري).38نور/و 212بقره/و37عمران/(آل
 خداونـد پيشـگاه در امـا كنـيم مـي حساب چرتكه با را خود دوستي انسان

 خداوند قطعاً بگير را نيازمندي دست تو امروز است. ديگري حساب حساب،

 بود. خواهدتويآينده فكر به هم

 داشـته مشـغول خـود به را تو ذهن تمام اموال، به دلبستگي اين آياو

 الَّـذِي� افتـي؟ مـي شعف به آن يادزاو آنها حسابو شمارش از آيا است؟
 را فراوانـي دارائـي كـه كسي�أَخْلَدَهُمَالَهُأَنَّيَحْسَبُ.وَعَدَّدَهُمَالًاجَمَعَ

 دارائـيش بردمي گمان آخر شمردمي را آن بارهاو آوردمي گرد

)3و2(همزه/ كند.مي جاودانه را او

و تكبر دچار ديگران با برخورد در را تو اموالو مال داشتنِ سرمستيِ آيا
و شـوق اين آيا بيني؟نمي حقيرو كوچك را ديگران آيا است؟ نكرده غرور
 است؟ نساخته غافل خدا ياد از را تو ثروت ذوق

اي�اللَّـهِذِكْـرِ عَـنْأَوْلَـادُكُمْوَلَـاأَمْـوَالُكُمْتُلْهِكُـمْ لَـا آمَنُـوا الَّذِينَأَيُّهَايَا�

 اموال ايمانيد) اهل كه كنيدمي ادعا يا ايد(وآورده مانايكه كساني

 هُـمُفَأُولَئِـكَذَلِـكَيَفْعَـلْوَمَـنْ� نكند غافل خدا ياد از را شما اوالدتانو
).9(منافقون/.زيانكارانند آنها پس كنند چنين كه كساني.�الْخَاسِرُونَ

 اسـت؟: نكـرده غافل خدا ياد از را ما اوالدمانو مال كه بدانيم چگونه

 ايـم داده روزي شما به آنچه از كنيد انفاق.»رَزَقْنَـاكُمْمَامِنْوَأَنْفِقُوا�

قَرِيـبٍأَجَـلٍإِلَـىأَخَّرْتَنِـيلَوْلَـارَبِّفَيَقُـولَ الْمَـوْتُأَحَدَكُمُيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْ�
 فـرا شـما از يكـيگمر كه آن از قبل.َ�الصَّـالِحِينمِنَوَأَكُنْفَأَصَّدَّقَ
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 تـأخير بـه كمـي مـرا مـدت اگر شودمي چه خدايا بگويدو رسد

)10(منافقون/.شوم صالحانازو بدهم صدقه تا اندازي

 اموالـت پـس،است منفي شده مطرح سئواالتيهمه به جوابت اگر

 در را تـو چون متقيو صالح ثروتمندان امثال خداوندو باد وجودت گواراي

(آمين).گرداندب زياد جامعه
 بـه مربـوط اسـت مطـرح اموال ابتالء خصوص در كه چهارمي مورد

 آيـا هستي، دسته اين جزو اگر.اندثروتو اموال از بهرهبي كه است كساني

 بـراي را آنها غيبت آيا ورزي؟نمي حسادتو بخل ديگران ثروت به نسبت

 به خداوند كه زيادي نعمات به كردن فكر جاي به آيا اي؟نكرده عادي خود

 بدست براي آيا است؟ اشرافي زندگي به رسيدن غمتو هم،است داده تو

 را آن خيـال در فقـط يـاوايداشـته صادقانه همتو تالش اموال آوردن
 كني؟مي جستجو

 نفس عزت اموال، آوردن بدست براي يا كنيمي قناعت خود كم به آيا

 اموال،و مالكهايهيدانديش هيچ آيا گذاري؟مي حراج به را خود حيثيتو

 امتحـان اين در دادمي تو به را آن خداوند اگر بساچهو است الهي امتحان

 يـك از نزديكت فاميلياو همسايه خاطر به حاضري آيا شدي؟مي رفوزه

 نعمـتو هدايت نعمت شاكر آيا بگذري؟ خوديساده چند هر غذاي وعده

 از بهتـر بـار هـزار هـزاران نعمـت اين داشتن كه دانيميو هستي اسالم

 است؟ رفاهو ثروت داشتن

 اجتماعي زندگي خصوص در ابتالء-4

 انفـرادي زنـدگي از شـدت بـهو هسـتندزيجمـع موجوداتي انسانها

 هـايي تنبيـه ترينسخت از انفرادي زندان كه است دليل همين به گريزانند

 شود.مي استفاده آن از مخالفانياو مجرمان تنبيهو برخورد براي كه است

،انسـانها معنـويو مـادي ترقيو پيشرفت علل تريناصلي از يكي اصوالً
 اند.شده مبعوثهاامت براي هم پيامبران.است اجتماعي زندگي به تمايل

ـ مح تمـام بـا اجتمـاعي زندگي هميناام دارد كـهيمزايـايو ناتس،
.آوردمـي پديـد هـمابـ انسـانها برخورد در را مختلفي مسائلو مشكالت
 تـرين اصـلي از يكـي اجتمـاعي مختلـف مسـائل در مـا برخـوردينحوه

 است. باوران خدا براي الهي امتحانات

 وجـه چنـد در را آن گردد ارائه بيشتري نظمباثحمب اين اينكه براي

 دهيم:مي قرار بررسي مورد مختلف

 مخالفان اذيتو آزار مقابل در تقواو صبر الف)

 فكـر مـا مثـل زمـينيكره افراديهمه نخواهيمچهو خواهيمب چه

 همـه بـا اجتمـاعي ارتباطـات از نـاگزير ما كه است حالي در اين كنند نمي

 دسـته دو در تـوان مـي را بشـريت كل كلي بندي تقسيم يك در هستيم.

 باوران. خدا-2 ملحدين-1 كرد بندي تقسيم اصلي

و دنيـا بـراي خـالق داشـتنهب باوري كه هستند كساني ملحدين-1
 داننـد. مـي اتفـاقو تصـادف حاصـل را هسـتي نظامكلو ندارند هستي

 ملـل سـازمان مجموعه زير سازمانهاي از يكي آمار آخرين در خوشبختانه

 حـدود انسـان ميليارد7 ميان از را دنيا ملحدين كل تعداد)2011 سال(در

 انسانها).كلصددر3از(كمتر بود زده تخمين نفر ميليون 200

 الـف) شـوند: مي تقسيم مختلفي هايدسته به خود هم ملحدين البته

 باوران خدا به نسبت تفاوت بي حداقلياو دوستانب) باوران خدا دشمنان

 سه در هم دهندمي تشكيل را انسانها درصد 97 حدود كه باوران خدا-2

 مشـركينو ابراهيمـي، غير اديان پيروان ابراهيمي، اديان پيروان اصلي دسته

ـا عظيمي اكثريت باوران، خدا اين ميان در شوند.مي بندي تقسيم(محض)  ب

 هـدف با هم خبيثي اما قليليعدهو مشغولند خود ديانت به عالقهو عشق

 كنند.مي پيگيري را خود مادي پست اهداف پيروان، استحمارِو استعمار

 خود زعم به هم تو بشري، جوامع در مختلف آئيني تنوع اين به توجه با

 خـود امور تمامي در جاريو ساري را اسالم موحد، مسلمانِ يك عنوان به

 همـين بـه قضـيه آيـا اما نمائي.مي تبليغ خوديجامعهدرراآنو دانيمي

 اغفـالو تهـپجو تحريـك با پرست دنيا قليل افراد آن خير. است؟ راحتي

 آزارتو ايستندمي جلويت ترفندهاوها روش اقسامو انواعبا،غافل اكثريت

 در تـو كننـد. مي تهديد را حيثيتتو آبروو اموالو اوالدو حيات دهند.مي

 مخالفينيهمهو داريمي بر نيام از تيغ آيا بكني؟ خواهيمي چكار مقابل

 در مـذهبي انديشـان كـج از برخي متاسفانهكه(روشي كني؟مي حذف را

.اند)گرفته پيش
 راه خداوند كه چون نگيريم تصميم هيجانو احساسات روي از بياييم

مِنَوَلَتَسْمَعُنَّوَأَنْفُسِكُمْأَمْوَالِكُمْفِيلَتُبْلَوُنَّ� است: كرده مشخص برايمان را
 صْـبِرُواتَوَإِنْكَثِيـرًاأَذًىأَشْـرَكُوا الَّـذِينَوَمِنَقَبْلِكُمْمِنْ الْكِتَابَأُوتُوا الَّذِينَ
 جانتـاندرو مالتـان در قطـع طوربه� الْأُمُورِعَزْمِمِنْذَلِكَفَإِنَّوَتَتَّقُوا

 مشركان،ازو كتاب اهل از حتماًو گيريد.مي قرار آزمايش مورد

 بـه كنيـد پيشـه تقـواو كنيـد صـبر اگـر شنويد.مي زيادي اذيت

)186ران/عم(آل.كارهاست در عزم از تقوا)و(صبر اين حقيقت

 تضـادهايو هـا برداشـت ديگـر، برخي با اسالمي هاي گروه از برخي

 حتـي(و مختلـف افكـار سردمدارانو پيروان از برخي دارند. عميقي بسيار

 مشـركين به كه اندگشته دور محمدي اسالم از حدي به كه آنان از برخي

-تهمت ساماقو انواع با اسالم) صدر مسلمين تا اندشبيه بيشتر اسالم صدر
 روانـيو روحـي هـاي فشـارو شخصيتي تخريب مختلف هايروشو ها

-مـي تنگ برايت را زندگييعرصه كه پردازندمي تو آزارو اذيت به چنان
 تمـامي سـالح به بردن دست با آيا چيست؟ تو تكليف موقع اين در سازند.

 به تهمتووغدر با هم تو ناجوانمردانه روشهاي با آيا بري؟مي بين از را آنها

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


9

1391پاييز19شماره ماراه

فَاِنَّتَتَّقواوتَصبروااِنوَ� كرد: بايد كار چه پس پردازي؟مي مثل به مقابله
 دهـي انجام بايد كه مهمي بسيارو اساسي كار�االمورعَزمِمِن ذلك

.نمائي پيشه تقواو نمائي صبر كه است اين االمور)(عزم

 روشـهاي هـم تو كه بترسي خداازو نمائي پيشه تقوا تقوايي؟ چگونه

 صـبر چـرا نمـائي. صـبرو نبـري كار به را آنها غيراخالقيو ناجوانمردانه

 اكثريـت)و ساده پيروان(حداقل هم آنها كه است آن واقعيت چون نمائي؟

 ميـان در باطـلو حـق چنان دانند.مي خدا دينبرو مسلم را خود تو مانند

 را گروهـي هيچ تواننمي كه است آميخته هم در مسلمانان مختلف افكار
 مطلـق حـق تواننمي را گروهي هيچ كه همانگونه ناميد.(به مطلق باطل

 در تنهـا بلكـه.ينمـاي حذف را آنها نداري اجازهويتواننمي بنابراين ناميد)

 البته برخيزي. خود از دفاع به توانيمي داشتند را تو حذف قصد كه صورتي

.اسـت تحمل معني به بلكه يستن شدن خفهو نزدن دم معني به صبر اين
 بـاو فـروان تـالشو سـعي با را درستيبرنامهو دين توانيمي تا يعني

 ديگـران نامرديهـاي مقابل در اما كن معرفي مردم به احسن بيانو روش

 نما. تحملو نكن مثل به مقابله
 اجتماعي تعامالت در ابتالءب)

،همكـاران هـا، همسايه ام،اقو كنند:مي زندگي زيادي افراد ما پيرامون
 از كـدام هـر...غيرهوها همشهري ها،واليتي هم كار، محل هايهمسايه

و همفكـران ميان در حتي.دارند متفاوتي افكاروهاخصلتو خو افراد اين
 هـاي خصلتو رفتارها انواعو نيستند هم مثل همه هم، حركتي همراهانِ

 يكي هم تفاوت از پر اجتماع اين در زندگي دهند.مي بروز خود از را مختلف

رَبُّكَوَكَانَأَتَصْبِرُونَفِتْنَةًلِبَعْضٍبَعْضَكُمْوَجَعَلْنَا� است: الهي امتحانات از
 آيـا كـه داديـم قرار يكديگر امتحانيوسيله را شماماو�بَصِـيرًا

).20(فرقان/ است. بينا تو خدايكه(بدان)و ورزيد؟مي صبر

 بـه كـه خواهيدمي تضاد،ازپرو تفاوت از پر جوامعو جامعهينا در آيا

 را ديگـران رفتـاري هايتنوعوهاتفاوت باشند. شما مثل هم ديگران زور
 بگذاريد تأثير خودتان حد در جامعه بر كه نمائيدمي صبر آيا كنيد؟مي قبول

 كنيد؟ كم را آن منفي صفاتو

 اسـالمي اخالقـي هـاي صـيهتوو اوامر به نگاهي مهم: نكته يك

 بـا كند.مي پيدا مفهوم كه است اجتماع ميان در زندگي با آنها اكثر بيندازيد

 ايمانيِكننده ادعايِبنده خواندمي خداوند اخالقي هايتوصيهو اوامر اين

 مطيـعو جدي خود خداي دستورات اجراي در حد چه تا كه بيازمايد را خود

-مي چه ما از رسولو خدا كه يابيممي در سنتو كتاب به نگاهي با است:
 حيـاء، از برخـورداري ديگـران، بـا برخورد در متانتو ادب رعايت خواهند.

 جهـت در تالش المنفعه، عامو خير كارهاي در تعاون ديگران، اسرار حفظ

 كردن برقرار آشتي عهد، به وفاي ديگران، روانيو جسمي امنيتو آرامش

 القـاب ديگـران، تحقيـر ظن، سوء غيبت، چيني، سخن:از نهي مردم، بين

 معامالت، در مشروعو عادالنهو مناسب رفتار گذاشتن. منت دروغ، زشت،

و بـدي بـا بدي ندادن جواب،ديگران با برخورد در خلقي خوش به توصيه
 احاديـثو قـرآن آيـات بـه مستندهااين از كدام هر كه ديگر مورد صدها

 اند.الماس گرامي پيامبر مسلم

 مـاهيروزهو خواندن نماز ركعت چند به فقط بودن اسالمي مگر آري

 روزهو نمـاز ماننـد اينهـايهمهو است اسالم اينهايهمه است؟ رمضان

 ميدان. اينو گوي اين خداست. دستور

 توجيـه را جامعـه از خـود گزيـدن دوري گروههاو افراد برخي گاهي

 مگـر نيسـت. اسـالمي جامعـه، اخالقيو عموميجوو فضا كه نمايند مي

 جـودر،رسـاندندتوو من به را دينو پيام اين كه گذشته رهبرانو داعيان

 كردند؟ زندگي اسالمي كامالً

 آنها بر آنها، از پذيري تأثير جايبهو برو جامعه ميانبه،راهي مرد اگر

 عمـر ورودو جـذب باعث كه نبود جامعه در پاكان حضور مگر.بگذار تأثير

 در تنهـا خداونـد شـد؟ دين پيشرفتو اسالمي جامعه به او امثالو فاروق

 آن مجلـس از خـروج به دستور باشد خدا دين كفرو استهزاء بحث يكهجاي

وَقَـدْ�:آن) اسـبابو استهزاء رفع(تا است داده ما به را موقت صورت به هم
 اسـت كـرده نازل شما بر كتاب در خداوند.�الْكِتَـابِفِيعَلَيْكُمْنَزَّلَ

فَلَـابِهَـاوَيُسْـتَهْزَأُبِهَـايُكْفَـرُ اللَّهِ آيَاتِسَمِعْتُمْإِذَاأَنْ� است) كرده(حكم
 چـون كـه.�مِـثْلُهُمْإِذًاإِنَّكُـمْغَيْـرِهِحَدِيثٍفِييَخُوضُواحَتَّىمَعَهُمْتَقْعُدُوا

 گرفتـه مسـخره بـهو شـود مي ورزيده كفر خدا آيات به شنيديد

 ديگـري سـخن بـه كـه آنگـاه تا منشينيد. كساني چنين با شودمي

 شما نشويد) خارج مجلساز(اگر صورت اين در بيگمان بپردازند

).140(نساء/.بود خواهيد آنان مثل هم

و اجرائـي امـوردر(چهها مسئوليتو مناصب در ابتالءج)

 تشكيالتي):و حزبي اموردرچهو حكومتي

 مسئوليت قبولو مسئوليت واگذاري جمعي، زندگي ضرورياتازييك

 پيشـبرد جهـت اعضـاء بين هماهنگيو امور تنظيم براي مختلف امور در

 كارهاست.

 رئـيس شـامل فقـط مسـئوليت كـه است اهميت حائز نكته اين ذكر

 هـر در كـس هـر بلكـه.شـود نمـي اسـتان يك امورات رئيسو مملكت

،كننـد مـي فعاليـت او نظـر زيـر نفـر چند يا يك اگر دارد قرار كه موقعيتي
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 كوچك كارگاه يك مسئوليت تا خانواده يك مادرو پدر از آنهاست مسئول

و... حزبي تشكيالتو حركتها مسئولين تا
و است الهي امتحانات از سرپرستيو مسئوليت ديني، هايآموزه برابر
 دارد. خداونـدزدنـ بزرگـي پـاداش بگيـرد آن در قبـوليينمره كه كسي

يهمهو مسئوليد شمايهمه»رعيَّتِهِعَن مسئولٌكُلُّكُمو راعٍكُلُّكُم«

 نبوي)(حديث باشيد. پاسخگو بايد دستانتان زير قبال در شما

يزمينـه در اگر ندارد معني كاريكمو اهمال مسئوليت، قبول از پس
 قـرار سـئوال مـورد قطعاً ندهيم انجام درستي به را خود وظايف مسئوليت

 بــه�يَعْمَلُــونَ كَـانُواعَمَّــا.أَجْمَعِــينَلَنَسْـأَلَنَّهُمْفَوَرَبِّــكَ� گرفــت: خـواهيم

 خـواهيم جـوو پرس آنهايهمه از حتماً كه سوگند پروردگارت

)93و92(حجر/.اندكردهمي كه كارهائي از كرد.
 بـر مراقبـتت،مسئولي خصوص در ابتالء هايزمينه اين از ديگر يكي

 برايايزمينه مسئوليت.است ديكتاتوريو طغيان خصوص در اماره نفس

 اجـازه بايد مسئول بنابراين سركشي.و طغيان ديو پرورش نه است خدمت

 نظراتو بدهد دستانش زير به انتقاد حتيو ترس بدونو آزادانه نظر اظهار

 بندد. كار به تكبرو خودخواهي بدون را آنها مفيد

و مهربـاني بـا تـوام رفتار زمينه، اين در بحث قابل موارد از ديگر يكي
 بال� الْمُؤْمِنِينَمِنَ اتَّبَعَكَلِمَنِجَنَاحَكَوَاخْفِضْ� است: دستان زير با نرمش

-مـي پيـروي تـو از كه مومناني براي را خود مهرباني)و(محبت

.)215عراء/(ش بگير) خود محبت بال زيررا(آنها بگستران كنند

 خداونـدا.عليـهفَاَشَـقُّ عليهمِ،فَشَقَّ شيئاً،اُمَّتياَمرِمِنوَليَّمَن اللهمَ«

 آنهـا بـرو گيـرد عهده بر را امتم كار از چيزي سرپرستي كه كسي

فَرَفَقَ شيئاً،اُمّتياَمرِمِنوَليَّمَن وَ كن سختگيري او با كند سختگيري
 گيـرد عهده بر را امتم از چيزي سرپرستيهك كسيو.بِهفَارفَقُبِهم.

 مسلم)(رواه»كننرمي او با كند برخورد نرمي به آنهاباو

 اقارب با برخوردينحوهيواسطه به الهي ابتالء-5

 آن فقهـي مفهـومازترگسترده مقداري مبحث اين در اقارب از منظور

 يـاو ببيسـ يـا نسـبي مختلف داليل به كه شودمي كساني شاملو است

 كـه بيشتري ارتباط دليل به گردند.مي محسوب فرد نزديكان از جغرافيائي

 خصـوص ايـن در الهـي امتحـان هـاي زمينـه،دارد اقـارب بـا مومن فرد

 همكـاران، همسايگان، اقوام، فرزندان، همسر،(والدين، دارد: بيشتري مطرحيت

.دوستان)

 والدين الف)

 خداي مخلوقات ما هستند. ما بودنو وجوديواسطهو اسباب والدين

 اكراهو اجبار روي از نه هم آن مادر.و پدر وجود واسطه به اما هستيم كريم

 دارنـد دوست كه هستند كساني تنها والدين محبت.و عشق كمال با بلكه

 باشند. خودشان از بهتر معنوي،و مادي مراتب كل در فرزندانشان

 والـدين از فـرد، يـك در المياسـ اخالقو ادب استقرار شك، بدون

و ادبـي بـي با مادرشو پدر به نسبت فردي كه ندارد امكان شودمي شروع
 بـر شـود. جامعه در حسنه برخوردو اخالق منشاء اما كند رفتار اخالقي بي

و تاكيـد رحمـان خداونـد كـه است حكمت همين اساسبرو مبنا همين
درو بـار9 قـرآن در دارد دينوالـ بـا نيكو رفتار رعايت به زيادييتوصيه
 با مودبانهو مناسب رفتار بر اكيد دستورو سفارش مورد دهها نبوي احاديث
و شـرك بـه را فرزندانشـان والـدين اگر حتيو است شده داده مادرو پدر

 در امـا كند اجرا را دستور اين نبايد چند هر كردند دعوت خدا از غير بندگي

 برخـورد آنهـا بـا احتـرامو ادب كمال رعايت با بايستمي هم موقع همان

)15(لقمان/ نمايد.
 خـود خردسـاليو طفوليت دوران به آيا ايمان! با خواهرايو برادر اي

 محبت بال مادرتو پدر چگونه ناتواني،و نياز اوج وجودباكهايكرده دقت

 را خود عطوفتو رحمت بال هم تو آيا گسترانيدند؟ تو بر را خود عطوفتو
 آنهـا مراقـبو حـامي ماليو معنوي جوانبيهمهدروايگشوده آنها به

 هستي؟

رَبَّيَـانِيكَمَـا ارْحَمْهُمَـارَبِّوَقُلْ الرَّحْمَةِمِنَ الذُّلِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْ�
 به خدايا بگوو آور فرود برايشان را مهربانيو تواضع بال�صَغِيرًا

.كردنـد تربيـت مـرا كوچكي در آنان كه ونههمانگ كن رحم آنها
)24(اسراء/
 نمـاز بـه تنها مسلماني كه دانيمي آيا من! خوانِ نماز مسلمانِ برادرِ-

 نيست؟ مساجدو ديني مجالس در شركتو خواندن

 هيچ در كه داده دستور داده، نماز به دستورتوبهكهيخداي دانيمياآي

 حتـي بلكـه كني؛ بلند والدينت روي را صدايت نداري حق تنها نه موردي

قَوْلًـالَهُمَاوَقُلْتَنْهَرْهُمَاوَلَاأُفٍّلَهُمَاتَقُلْفَلَا� بگوئي؟اُف آنها به نداري اجازه
 پـيش از را آنهـاو مگو آنانبهاُف حتي) وقت(هيچپس�كَرِيمًـا

.)23(اسراء/ بگو سخن كريمانهو نرم كامالً آنهاباو مران خود

 مـادرو پـدر بـا اولويـت انفاق، در حتي كه دانيمي آيا من! متنعم برادر اي

 ندارد؟ بيروني جلوهو نمود كه چند هر)215(بقره/ است؟

 هايخواسته تأمين براي كه دانيمي آيا من! نوجوان خواهرو برادر اي

 چه والدينت خانواده) اقتصادي وضعيت نسبت به معقول(غير معقولت غير
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 والـدينت اگـر كـه دانيمي آيا گردند؟مي متحمل را خجالتي بارچهو زجر

 بزننـد شرع خالف اعمال به دست ناكرده خداي هايتخواسته تأمين براي

 هستي؟ شريك آنان گناه در هم تو

 گـاهي دارد. ديگـري وجهـه والـدين با برخوردينحوه خصوص در ابتالء

 را فرزندان ايمان، نبودياوعفضياو ترس خاطر به والدين از بعضي اوقات
 گذراندمي فشار تحت طواغيت از تبعيتو خدا غيريبرنامه از تبعيت جهت

 در همگـي موارد اين كه گردندمي خدا دين به فرزندان ياري مانع گاهيو

 يـاو مـومن اوالد مـوارد گونـه ايـندر.گيرنـد مي جاي شرك تعريف زيرِ

 بـه والـدين دعـوت برخوردصحيح،و ادب رعايت ضمننداموظفةمومن

 در نيكـي به خداوند توصيه موارد اكثردر.ننمايند قبول را طاغوت از تبعيت

 برنامـه قبـول عدمو شرك عدم به مشروط را آن همزمان مادر،و پدر حق

،151انعـام/،36نسـاء/،83(بقـره/ اسـت توجـه قابل كه است نموده اهللا غير
).15/لقمان،8عنكبوت/،23اسراء/

 خداونـد مـادر، بيشـتر زحمـت هم بيشترو محبت هم خاطربه:نكته

 مادر حق بر ويژه صورت به بار2 والدين، بر نيكي سفارشات بر عالوه كريم

 حكـيم خداونـد عـدل از ايـنو).15احقاف/-124(لقمان/ است فرموده تاكيد

نآ ديگـرش دليـل شايدو گذاردنمي پاسخبي را نيكي هر جواب كه است
 دارد. فرزند حمايت به بيشتري نياز مادر كه باشد

:همسرب)
 خلـق زوج صـورت به موجوداتكلو انسانها الهي حكمت اساس بر

 آنهاسـت. پيونـديواسطه به بشر نسل ادامهو)8نباء/و49(ذاريات/ اند شده

-بـيو رويگردانـان اسـالم گرامي پيامبر كه است حدي به ازدواج اهميت
 توجـه بدون نسل،يادامه اين اما داند.نمي خود امت از را زدواجا به ميالن

 باشد.مي ارزش فاقد متعال خداوند نظر از آن معنوي بسترهاي به

 همسـران بـين كـه دانـد مـي ازدواجي را موفق ازدواج رحمان خداوند

 ايـندرو)21(روم/ باشد حكمفرما رحمتو مودتو روانيو روحي آرامش

 عقيـدتيو اخالقـي لحـاظ از تـا يابنـد مـي مجال رزندانف كه است بستر

 مردو زن كه استايزمينه چنين در همچنينو يابند رشدو يافته پرورش

نودر در ايمـان بـا فـرد يـك عنوان به را خود اموراتو وظايف توانندمي
 رسانند. انجام به احسن نحو به جامعهدرو خانواده

 مـودتيو رحمـتو آرامش چنان به دستيابي برايو اساس همين بر

و محكـم هـاي سفارشو دستورات امين، رسولو كريم خداوند كه است
ايشـيوه به همسرانتان با اند:نموده ترسيم مومن برايراايگيرانهسخت

).19(نساء/ كنيد برخورد نيكو بسيار

-مي را هم عيوبهم-187(بقره/ يكديگرند لباس مثابه به همسران

 خشمگين خداوند شوند)،مي هم واقعي جمالو زينت باعثهمو پوشانند

و گيرنـد مـي سـخت خـويش زنـان بـر كـه مردانـي دست از است

(احاديـث هسـتند اعتنـاء بـي شوهرانشـان حقوق به كه زناني همچنين

 مـنو اسـت همسرش به نسبت شما نيكوكارترين شما، بهترين نبوي)،

 نبوي)(حديث.هستمماخانواده به نسبت شماها نيكوكارترين
 همسـر، بـا برخوردينحوه ايمان،باو مسلمان خواهرو برادر بنابراين

 رشـد هـاي زمينه آيا است. الهي امتحان در حساس بسيار ميادين از حقيقتاً

 بـه زياد توجه خاطر به آيا ايم؟كرده فراهم را همسرمان عقيدتيو اخالقي

 جاهالنـه، تعصـبات تجمـالت، بيلق از مهمي غيرو افتاده پا پيش مسائل

 ايم؟نكرده تنگ همسرمان بر را زندگي مردم، حرفو ساليق تحميل

و مطيع كامالً همسرت زندگي امور تمامي در داري انتظار آيا من! برادر
 وادار خود عبادت به خدا عبادت جاي به را او صورت اين در آيا باشد؟ تو رام

رااتخانـه محيط همسر، طاقتيبيونزد نق كوچكترين با آيا اي؟نكرده
 به همسر برابر در طاقتتو تحمل ميزان اي؟نكرده تبديل جنگ ميدان به

 پيـامبر رحمتو نور سراسر حيات خانوادگي، زندگي در آيا است؟ ميزان چه

 صـرفاً همسـر، اختيـار از منظـورت آيـا اي؟سـاخته خـود الگوي را اسالم

 دوست بودي زن خودت تو اگر آيا است؟ خانه امور در مستخدم بكارگيري

 وقـارو عفـت زيبـائي آيـا كرد؟مي رفتار تو با خودت مثل همسرت داشتي

 داني؟مي ظرافتيو زيبائيهرازترارزش با را همسرت

 را همسـرت ايماني آسودگيو آرامش آيا من! مسلمان خواهرايتوو
و وقت تمام آيا؟دهيمي ترجيح تجمالت به توجهو چشميهمو چشم بر

 كـه دهـي مـي اجـازه آيـا خـواهي؟ مي خود براي فقط را همسرت انرژي

 سـوي به حركت در آيا باشد؟ اسالم دين احياي راه در مجاهدي همسرت،

 هستي؟ او ياورو همراه خدا، راه

يمومنـهو مـومن كـه اسـت الهـي امتحـان سئوالهاي اينهايهمه
 داشـته آنهـا براي خور در جوابي لهي،ايبرنامه اساس بر بايستي مسلمان

و دنيـا اين در روزي تيرهو بدبختي شودمي نصيبشان كه چيزياالو باشد
 بود. خواهد باقي ديار در پشيمانيو حسران

 فرزندان:ج)

 اثبات به احتياج كه است موضوعي فرزند، به زياد بسيار عالقهو عشق

 بـه موجـودات سـايرو نسانا درون را خصوصيت اين حكيم خداوند ندارد.

 ايـن فرزنـدان. از محافظـت بـراي باشدايوسيله تا است گذاشته وديعت

 ديگـري موجـود فرزنـد به موجودي اگر كه است حدي به عالقهو عشق

 محافظـت راه در را خويش جان كه حاضرند راحتي به والدينش كند تعدي

 بدهند. دست از فرزند از

أَمْـوَالُكُمْإِنَّمَا� است. الهي امتحانات از يكي هم فرزند داشتن مومنان براي
يوسيله اوالدتانو اموال قطعاً�عَظِيمٌأَجْرٌعِنْدَهُوَاللَّهُفِتْنَةٌوَأَوْلَادُكُمْ
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و اجـر بيائيد) بيرون سربلند امتحان ايناز(اگر هستند شما امتحان

)15(تغابن/.است خداوند پيشگاه در بزرگي پاداش

 از آنهـا انـد رفـوزه الهي امتحان اين در انديشان باطلو پوشانحق-

 آنهـا)35سباء/-69(توبه/ كنندمي استفاده ديگران به ظلم براي اوالد كثرت

 ولي كنندمي اوالد براي قدرتو ثروت گذاشتن بجا برايكهييستمها چه

 شـوند انسـان نجـات باعـث تواننـد نمـي هـا اوالد ايـن كـه آنند از غافل
).17مجادله/-116و10عمران/(آل

 از صحيح استفادهو فرزنديعالقه به دادن جهت جاي به نيز جاهالن

 فرزنـد بـه حاضـر، عصـر در مخصوصاًو متاسفانه خدادادي، موقعيت اين

 در شـان برنامـهو فعاليـتو غـمو هـم كـلِّ اينـان اندآورده روي پرستي

و توجيه را فرزندانشان ناهانگو خطاء حتي.است شده خالصه فرزندانشان
 هـاي برنامـه بـه دادن اهميتو خدا ياد از را آنها،فرزند ياد كنند. مي پنهان

 نيسـت بتان مقابل در كردن سجده فقط پرستش است. ساخته غافل الهي

 ميـل كمال با را بگويندچههرو هستيم كساني يا كس مطيع كامالً وقتي

و حكـيم خداونـد.مشـغوليم كـسنآ پرسـتش به عمالً،دهيممي انجام
-يمـ آگاهو داده هشدار را مومنان خطر، زنگ آوردن در صدا به با مهربان
 بسـيار ضـرر زيرا نشويد مردود الهي امتحان اين در باشيد مواظب كه سازد

 عَـنْكُمْأَوْلَـادُوَلَاأَمْوَالُكُمْتُلْهِكُمْلَا آمَنُوا الَّذِينَأَيُّهَايَا� كرد: خواهيد سنگيني
 ايمـان كـه كسانياي� الْخَاسِرُونَهُمُفَأُولَئِكَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنْ اللَّهِذِكْرِ

 شما اوالدتانو اموال كنيد)مي ايمان داشتن ادعاي(ويا ايدآورده

ــاد از را ــدا ي ــل خ ــد غاف ــاني نكن ــه كس ــين ك ــد چن ــزو كنن  ج

)9(منافقون/ هستند. ضرركنندگان

و هـا خوبي از غفلت خدا، ياد از غفلت زيرا بود خواهدگيبزر ضرر اين قطعاً
 هيچ. ايم؟آورده دست به چه عوضدرو است طيبه حيات ساختن از غفلت

 اوالد!!يطلبانه منفعتو كاذب رضايت

ــن ــالي در اي ــت ح ــه اس ــن ك ــه اي ــت روز در اوالد گون  قيام

.)3(ممتحنه/ باشند داشته آنها براي سودي هيچ توانند نمي

 از مسلمان، انسان در شيطان نفوذ راههاي از يكي كه نكنيم فراموش مناًض

 فـرديو شخصي امور در كه كساني بسيارند)64(اسراء/ است اوالد طريق

 تـامينو اوالد از ناحق حمايت خاطر به اما اندبسته را شيطان نفوذ راه خود

 اند.كرده عدول الهي تقواي از او ناحق هايخواسته
 داشـتن دوسـت.نيسـت اينگونـه اوالد به واقعي محبتو داشتن دوست اما

يوظيفـه كـه چـرا بـداري دور دوزخ آتش را او كه است اين به اوالد واقعي
 را خـوشايآينـده بيائيد من مسلمان خواهرو برادر).6(تحريم/ توست اصلي

ـاردرو فرزنـدانمانو خـود بـراي قيامت فرداي در ـا كن ـازيم: فـراهم آنه  س

 خودشـان كـه كسـاني�بِإِيمَـانٍذُرِّيَّتُهُمْوَاتَّبَعَتْهُمْ آمَنُواوَالَّذِينَ�)21ر/(طو

-كرده تبعيت آوردن ايمان در آنها از فرزندانشانو اندآورده ايمان

 ملحـق ايشـان بـه را فرزندانشـان بهشت)(در�ذُرِّيَّتَهُمْبِهِمْأَلْحَقْنَا�.اند

 سر به دلبندانمان كنار در را ابدي زندگي كه است شيرينچهو.گـردانيم مي

 جنسـيت، فـالنو فربهو زيبا فرزندان داشتنيدغدغه جاي به بيائيم.ببريم

ـا چون صالحاني با همنواو همراه يپذيرنـده خداونـد از السـالم عليـه زكري
إِنَّـكَةًطَيِّبَـذُرِّيَّـةً لَـدُنْكَ مِـنْلِيهَبْرَبِّ� بخواهيم: چنين خالصانه، دعاهاي
 عطـا مـنبهايشايسته فرزند خود جانب از پروردگارا�الدُّعَاءِسَمِيعُ

)38عمران/(آل.دعائييدهنشنو تو گمانبي فرما

 چيزهائي از يكي نبوي شريف حديث به توجه با عزيز! خواهرو برادر-

،باشـد مـا بـراي رحمـتو خيـر منبع همچنان تواندمي ما مرگ از بعد كه
 بـا معدنو گنج اين داشتن چرا وصف اين با پس است. صالح اوالد داشتن

 داري؟مي دريغ خود از را ارزش

 بايـد چگونـه فرزنـدانمان صحيح تربيت آيد.مي پيش سئوال يك اينجا در

 برايايبرنامه تواندمي داد تشخيص خود كه طوري هر كس هر آيا باشد؟

 باشد؟ داشته الهي بزرگانامتح اين در شدن قبولو فرزند صحيح تربيت

 از آوري كسـالتو افتاده پا پيشو ساده بسيار تلقي ما از بسياري متاسفانه

 كـه خـواهيم مـي او از فقـط اسـت كـودك كه زماني.داريم فرزند تربيت

و باشـد آرامو نكنـد شـلوغي مجالسو خانهدرو بخواند خوب را درسش
 خانـه بـه ديرهاشبو نشود معتاد كه قانعيم اين به صرفاً شد بزرگتر وقتي

 بـه زمينـه ايـن در متعـال خداونـد است؟ همين فقط تربيت واقعاً اما نيايد.

 از شـماري فرزنـدشو لقمـان داسـتان نمودن بازگوباو آيدمي كمكمان

 از دوري-1 آمـوزد: مي ما به را فرزند پرورشو تربيت در مهم بسيار نكات

 واقعـي مـومنين با همراهيو تبعيت-3 مادرو پدر حق در نيكي-2 شرك

 از نهي معروف به امر به دادن اهميت-6 نماز به سفارش-5 خداشناسي-4

 تواضـع-9 مردم با برخورد در احترام-8 مشكالت مقابل در صبر-7 منكر

 گفتن. سخن وقت در ادب رعايت-10

 به كن بررسي را خودت پسرش به لقمان گانه ده پندهاي اين در حال

 اي؟نموده تالشو سعي فرزندت رفتارو فكر اصالح در ميزانچههب واقع

 دارد... ادامه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

