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 نبـوي  شـريف  احاديـث  و آيـات  نقل خوانيدمي كه آنچه

-وسيله به كه نمايدمي متوجه فضائلي به را مسلمان كه است
 و دنيـا  اصـالح  جهت در و نمايد كامل را خويش دين آنها ي

 توانـد مـي  كـه  كوتـاه  تفسيرهاي با بردارد گام خويش آخرت

 دوران اين در خالقيا هايبيماري و سقوط و انحرافات براي

   باشد. آنها بخششفا ي معالجه
 اسـالم  بزرگـوار  پيامبر به منسوب آثار و احاديث به وقتي

 حكـم  در موجـود  قـرائن  همـراه  يا صحيح ذاتاً شده استشهاد

 باشـند  حسن حكم در قرائن با همراه يا حسن ذاتاً يا و صحيح

 اصـطالحات  نبـوي  احاديـث  ضعف و قوت ي درباره مالك و

  ما. نه است حديث علماي
 بِالْبَيِّنَـاتِ � نحـل  ي مباركـه  ي سوره 44 ي آيه به توجه با
ـ  لِتُبَـيِّنَ  الـذِّكْرَ  إِلَيْـكَ  وَأَنزَلْنَا وَالزُّبُرِ  وَلَعَلَّهُـمْ  إِلَـيْهِمْ  نُـزِّلَ  مَـا  اسِِللنَّ

 معجزات و روشن دالئل با همراه را) (پيغمبران   � يَتَفَكَّـرُونَ 

ــكار ــر (دالّ آش ــري ب ــان)، پيغمب ــراه و ايش ــا هم ــا ب  كتابه

 كـه  ايـن  تـا  ايـم  كـرده  نـازل  تو بر را قرآن و ايم، فرستاده

 فرسـتاده  آنـان  براي كه سازي روشن مردم براي را چيزي

 ايـن  تـا  و اسـت)  اسالمي تعليمات و احكام (كه است دهش

 آن) مطالــب دربــاره و كننــد مطالعــه را (قــرآن آنــان كــه

 و  اسـت  كريم قرآن واقعي بيانگر و مفسر �پيامبر  بينديشند.
 توجـه  نجـم  يسـوره  4و3 آيـات  به آن تاييد براي همچنين

 روي از و  �يُـوحَى  حْـيٌ وَ إِلَّـا  هُوَ إِنْ   الْهَوَى عَنِ يَنطِقُ وَمَا� شود.

 خـود  بـا  كـه  (چيـزي  آن گويـد.  نمـي  سـخن  هوس و هوا

 و وحـي  جـز  اسـت)  نهـاده  ميـان  در شـما  با و است آورده

 گردد. مي پيام و وحي بدو) خدا سوي (از كه نيست پيامي

 4 يآيـه  در �اهللا رسـول  خـوي  و لـق خُ بـا  ارتبـاط  در قرآن و 

 اي و � عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلى كَوَإِنَّ � فرمايد: مي قلم ي مباركه ي سوره

 از داريد. قرار بزرگي و بلند خوي و خلق يِابلند بر تو همانا محمد

 پرسيدند �پيامبر اخالق درباره �المومنينام صديقه عايشه حضرت

   بود. كريم قرآن همان �پيامبر اخالق فرمود: او
   اخالق: زيربناي

اه روشـن دعـوت   پيامبر بزرگوار اسالم اولين هدف بعثت و ر
». مكارم االخـالق  انما بعثت لُِأتَمِّمَ«خود را بيان و فرموده است: 

 .نمــايم كامــل را كريمانــه اخــالق تــا ام شــده مبعــوث آن بــراي
 اسـالم  هـاي  پايـه  ها بدان ايمان و واجب اسالم در كه هايي عبادت

 امـور  بـا  را انسـان  كـه  نيست مبهم عبادتي تنها گردد مي محسوب

 را انسان اسالم كه فرايضي و عبادت بلكه دهد پيوند مجهول غيبي
 و مـرتبط  او خـود  بـه  آنهـا  همگـي  اسـت  نموده ملزم آنها اداي به

 و خلـق  بـه  مسـلمانان  دادن عـادت  براي است درستي هايتمرين
  صحيح. و درست خوي

قرآن كريم و سنّت مطهر نبوي به وضـوح و آشـكار از ايـن    
ي نمـاز دسـتور    كـه بـه اقامـه   دارنـد. خداونـد    حقايق پرده بر مي

 مِـنَ  إِلَيْـكَ  أُوحِـيَ  مَـا  اتْـلُ �دارد:  دهد حكمت آنرا چنين بيان مـي  مي
 اللَّـهِ  وَلَـذِكْرُ  وَالْمُنكَـرِ  الْفَحْشَـاء  عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ
 آنچه بخوان پيغمبر!) (اي  ) 45(عنكبوت/ �تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

 را نماز و است، شده وحي تو به قرآن) (آسماني كتاب از كه را

 بزرگ گناهان از را) (انسان نماز مسلّماً دار. برپاي بايد كه چنان

 خدا ذكر قطعاً و دارد، بازمي شرع) نظر (در ناپسند كارهاي از و

 خداونـد  و است، بزرگتر و واالتر ديگري) چيز هر (از اهللا ياد و

 جزايتان و سزا (و دهيد مي انجام را كارهائي چه شما كه داند مي

    داد). خواهد را

 بـدي  از پـاكي  و هـا پسـتي  و رذائل از دوري نماز حقيقت پس

 كـه  نيست مالياتي زكات يفريضه و باشدمي ناهنجار رفتار و گفتار

 نهـال  كاشـتن  اول درجـه  در بلكـه  .كنـد  خـالي  را مردم هاي جيب

 پيونــدهاي و عاليـق  تحكــيم و رأفـت  و شــفقت و مهـر  اساحسـ 

 اهللا پيروزينعمت

æb×Ša@âý	a@‹íŒ@ðbäi@Öý‚a 
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 مختلـف  طبقـات  بـين  در همـديگر  به نسبت الفت و شناخت

 بيـان  را زكـات  پرداخـت  از هـدف  كـريم  قرآن و است مردم

ــته ــت داش ــه در و اس ــوره 103 ي آي ــه ي س ــه ي مبارك  توب

 وَصَـلِّ  بِهَـا  هِموَتُـزَكِّي  تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ� فرمايد: مي
 از پيغمبر!) (اي   .�عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللّهُ لَّهُمْ سَكَنٌ صَالَتَكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ

 صـدد  در و دارنـد  اعتـراف  خـود  گنـاه  به (كه آنان اموال

 زكـات  باشـند)  مي خويش نيكيهاي افزايش و بديها كاهش

 ،گناهان و اخالقي، رذائل (از را ايشان وسيله بدين تا بگير

 و خيرات نيروي آنان دل (در و داري، پاك تنگچشمي) و

 براي و بري، باال را ايشان درجات) و دهي رشد را حسنات

 آمرزش طلب و دعا قطعاً كه كن آمرزش طلب و دعا آنان

 ســبب (و شــود مــي ايشــان جــان) و (دل آرامــش مايــه تــو

 شـنواي  خداونـد  و گـردد)  مي بيشترشان اعتقاد و اطمينان

    است. همگان) نيات (از آگاه و) صانمخل (دعاي

 بـاال  و كاستي و نقص آلودگي از روح و نفس پاكيزگي پس

 آن غايـت  و هـدف  اولـين  كريمانه سطح به جامعه سطح بردن

 در اسـالم  بزرگـوار  پيـامبر  كه است مطلب بدين توجه با و است

 كنـد  بـذل  را آن بايد مسلمان كه احسان و صدقه يكلمه معني

   فرمايد: مي كه است آورده پديد را مالي بخشش از رت وسيع معني
 امر و است صدقه تو براي ات ديني برادر روي به ات خنده« 

 راهنمـايي  و است صدقه برايت كردنت منكر از نهي و معروف به

 صـدقه  برايـت  راست راه به است كرده گم را راه كه كسي كردن

 و خـار  تنبرداشـ  و بيـازارد  را مـردم  كـه  چيـزي  برداشـتن  و است

 خـويش  سطل از اينكه و است صدقه برايت مردم راه در استخوان

 و اسـت  صدقه برايت بريزي ات ديني برادر سطل و ظرف در آب

 راهنمـايي  و عصاكشي است بينا كم و نابينا كه كسي براي بينائيت

  بخاري) امام (صحيح .»است صدقه برايت وي

 در نهـا قر كـه  صحرايي محيط در تعاليم اين آمدن پديد 

 بـه  بود كرده زندگي تندخويي و حماقت و دشمني و خصومت

 و نمـوده  ترسـيم  را آنهـا  اسـالم  كه كند مي اشاره هايي هدف
 كـرده  رهبـري  هـا بدان را تاريكي در رفته فرو جاهلي اعراب

 اسـت  كرده فرض را رمضان ماه روزه اسالم همچنين و است

 هـا  نوشـيدني  و هـا  خـوردني  بعضي از موقت محروميت ديدگاه از و

 از نفـس  دائمـي  محروميـت  بسـوي  گامي آنرا بلكه نگرد نمي بدان

 منظـور  به و داند مي ناروا و ناپسند هاي گرايش و حرام هاي شهوت

  است: فرموده �پيامبر مطلب اين تثبيت
 نكنـد  تـرك  را بـدان  عمل و دروغ و ناروا سخن كسي هر«

 تـرك  را نوشـيدن  و خـوردن  او كـه  نـدارد  بدان نيازي خداوند

  بخاري) امام (صحيح ».كند

 و امسـاك  از نيسـت  عبـارت  تنهـا  روزه« فرمايـد:  مي هم باز و

 و دشـنام  و گويي ياوه از بايد بلكه نوشيدن و خوردن از خودداري

 ناسزا را تو كسي اگر روزه حال در پس نموده خودداري نيز ناسزا

 كـه  وبگ وي به شود مرتكب تو درباره را اي جاهالنه عمل يا گويد

   ».داد نخواهم پاسخ را تو و ام روزه من

 أَيُّهَـا  يَا� كند. مي ذكر را روزه بهره و ثمره گونه بدين كريم قرآن و
   � تَتَّقُـونَ  لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِن الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُواْ الَّذِينَ

 اسـت،  شـده  واجـب  روزه شـما  بر د!اي آورده ايمان كه كساني اي

 بـوده  واجـب  انـد  بـوده  شـما  از پـيش  كه كساني بر كه گونه همان

    )183(البقره/ .شويد پرهيزگار كه باشد تا است،

 كـه  كسـاني  بـراي  حـج  زيـارت  سـفر  كـه  اسـت  ممكن گاهي و

 از يكـي  و انـد  شده مكلف بدان و دارند جسمي و مالي توان و استطاعت

 ايـن  كـه  كند گمان انسان باشد مي پيروانش از يبعض بر اسالم فرايض

 تعبـدات  از بعضـي  همانند و است اخالقي مفاهيم و معاني از خالي سفر

 اشـتباه  پنـدار  ايـن  و دارد وجـود  اديان از برخي در گاهي كه است غيبي

 197 ي آيـه  در قـرآن  عبـادت  و مقـدس  شـعار  ايـن  دربـاره  چون است

 الْحَـجَّ  فِـيهِنَّ  فَـرَضَ  فَمَن مَّعْلُومَاتٌ أَشْهُرٌ حَجُّالْ � فرمايد: مي ي البقره ي سوره
 وَتَزَوَّدُواْ اللّهُ يَعْلَمْهُ خَيْرٍ مِنْ تَفْعَلُواْ وَمَا الْحَجِّ فِي جِدَالَ وَالَ فُسُوقَ وَالَ رَفَثَ فَالَ
 معينـي  ماههـاي  در حـج    .�األَلْبَـابِ  أُوْلِـي  يَا وَاتَّقُونِ التَّقْوَى الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ

 پـس  ذوالحجه). و ذوالقعده و شوال از: عبارتند (كه پذيرد مي انجام

 و قرباني حيوان دادن سوق يا تلبيه يا احرام با ماهها اين (در كه كسي

 (و باشـد  كرده واجب خويشتن بر را حج حج)، ديگر مناسك شروع

ه  و دارد مراعـات  را آن آداب بايـد  باشـد،  نمـوده  آغاز را حج توجـ 
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 جـدالي  و گناه و زنان با جنسي آميزش حج در كه) باشد داشته

 كه نيكي كار هر و شود). اعمالي چنين مرتكب نبايد (و نيست

 بـراي  (هم برگيريد توشه و است. آگاه آن از خداوند كنيد مي

 توشه بهترين كه بدانيد) و ديگرتان سراي براي هم و حج سفر

 مـن  كيفـر)  و (خشـم  از ان!خردمنـد  اي و اسـت،  پرهيزگاري

    بپرهيزيد.

 كـه  هـايي  عبـادت  از بعضـي  به اجمالي نگاه يك بود اين

 اسـالم  اصـلي  هـاي پايـه  بعنـوان  و دارد شهرت ها بدان اسالم

 آنهـا  از را اخـالق  بـا  دين محكم پيوندهاي كه اند شده شناخته

 كـه  عباداتي ديگر و حج و زكات و روزه و نماز پس فهميم. مي

 مـورد  كمـال  مـدارج  همگي است اسالمي شعاير و متعالي جزء

 كـه  اسـت  پاكيزگي و طهارت سرچشمه يك هر و انسانند نظر

 عبـادات  ايـن  از نتوانـد  انسان هرگاه .داردمي مصون را زندگي

 را خود خرد و نمايد پاكيزه را خويش قلب و كند درست استفاده
 برقـرار  شايسـته  بطـور  مردم با و خداوند با را پيوندش و بزدايد

 تا 74 آيات در خداوند چنانچه است. كرده سقوط براستي ،سازد
 لَا جَهَنَّمَ لَهُ فَإِنَّ ماًمُجْرِ رَبَّهُ يَأْتِ مَن نَّهُإِ � فرمايد: مي طه ي سوره 76

 لَهُـمُ  فَأُوْلَئِـكَ  الصَّالِحَاتِ عَمِلَ قَدْ مُؤْمِناً يَأْتِهِ وَمَنْ  يَحْيى وَلَا فِيهَا يَمُوتُ
 فِيهَـا  خَالِـدِينَ  الْأَنْهَـارُ  تَحْتِهَـا  مِـن  تَجْـرِي  عَـدْنٍ  جَنَّاتُ   الْعُلَى الدَّرَجَاتُ
 و دادنـد  ادامـه  چنين سپس (ساحران   .�تَزَكَّى مَن جَزَاء وَذَلِكَ

 پـيش  بـه  گنهكـار  و) ايمـان  (بـي  كـه  هـر  گمـان بي گفتند:)

 ميرد مي نه آنجا در است. او آن از دوزخ رود، پروردگارش

 گونـه  (آن ماند مي زنده نه و يابد) رهائي عذاب دست از (تا

 بلكـه  گرديد. مند بهره و برد لذّت نعمتها از و زيست بايد كه

 و زنـد).  مي پا و دست زندگي و مرگ ميان در شههمي براي

 چنين رود، پروردگارش پيش به صالح عمل و ايمان با هركه

 و منــازل (آن باالينــد. منــازل و واال مراتــب داراي كســاني

 ماندگاري جاي كه است جاويداني) (بهشت باغهاي مراتب)

 جـاري  رودبارهـا  آن درختهـاي)  و (قصرها زير در و است،

 چيــز (چنــين ايــن و ماننــد، مــي آنجــا در دانــهجاو و اســت،

 طاعـت)  انجـام  و ايمـان  (با كه است كسي پاداش باارزشي)

    كند. معاصي) و كفر كثافات (از پاكيزه و پاك را خويشتن

 است رذايل و ها پستي ارتكاب از بازدارنده نيروي و قوت ايمان

 از گريـز  و خيـر  به آوردن روي اين .خواندمي هانيكي به را انسان و

 بسـيار  چـه  و داده قـرار  هايشاندل در مستقر ايمان مقتضاي را شر

 آنان كه آنچه سپس »آمَنُـواْ  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا« خطاب خدا كتاب در است

 بعـد  باشـد  ايمـان  بايـد  اول كنـد  مـي  ذكر ،نمايدمي مكلف بدان را

 در مـثالً  گـردد. مـي  آسان ايمان پرتو در تكليف انجام چون تكليف

 اتَّقُـواْ  آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا� فرمايد: مي خداوند توبه ي سوره 119 ي آيه
 همگـام  و بترسـيد  خدا از مؤمنان! اي   .�الصَّـادِقِينَ  مَعَ وَكُونُواْ اللّهَ

    باشيد. راستان با

 ي آورنده پديد قوي ايمان كه اند داده توضيح اسالم بزرگوار پيامبر
 و است نيرومند قلبي ايمان يزاده كريمانه خالقا و است قوي اخالق
 اخالقـي بـي  بـه  گـرايش  و اخـالق  سسـتي  كـه  اند فرموده همچنين

 اسـت.  قلبهـا  در درسـت  ايمـان  نبـودن  يا ايمان سستي به بازگشتش

 مرتكـب  كند اعتنا كسي به اينكه بدون باشد آبرو بي كه كسي بنابراين

 و حيـا « فرمايـد:  مي كسي چنين توصيف در �پيامبر شود. مي رذائل

 شـد  برداشـته  آنهـا  از يكـي  گـاه  هر پس قرينند هم با ايمان و شرم

 را خـويش  همسـايگان  كـه  كسـي  و شـود  مـي  برداشته نيز ديگري

 وي دربـاره  �پيـامبر  و »كنـد  مـي  حكـم  وي عليه بر دين آزارد مي

 وي ايمـان  خـداي  بـه  نيست، كامل وي ايمان خداي به« فرمايد: مي

 كسـي؟  چـه  گفتند: نيست، كامل وي ايمان دايخ به نيست، كامل

 ايمـن  وي شـر  از وي همسـايه  كـه  كسـي  فرمـود:  خدا! رسول اي

 نهـال  خـود  پيـروان  نهـاد  در �پيامبر اينگونه و طبراني) و (حاكم »نباشد

 و رسـد  مـي  ثمر به اينكه تا دهد مي پرورش را آن و كارد مي را فضائل
 اسـالم  بزرگـوار  پيـامبر  و اسـت  متكي راستين ايمان بر كار اين براي

 خود امت و كند مي تهديد آميزند مي هم با را آلوده و پاك كه را كساني

 ظاهري صورت و اشكال در ظاهري تقليد زيرا دارد. مي برحذر آنها از را

 و باشد نيافته در را عبادت روح اينكه ولو دهد انجام تواند مي كسي هر
 نماز افعال و اعمال تواند مي كودك بسا چه باشد نرسيده تكليف حد به

 و خشوع بتواند هنرپيشه يك يا و نمايد تكرار آنرا كلمات و كند تقليد را
 بصورت را ديني مناسك مهمترين و دهد نشان خود از ظاهري خضوع

 از را انسـان  سـاختگي  عبـادات  از يـك  هـيچ  ولـي  نمايد اجرا تصنعي
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 آنچه زيرا زدسا نمي نياز بي مقصود شرافت و باور و يقين سالمت

  است. نفس تربيت و سازي درون است مهم
 عنصـرهاي  نيكـو  اخالق و درستكاري و ايمان گمان بي

 بـه  قـادر  كسـي  كـه  هسـتند  اي پيوسته بهم و ملزوم و الزم

 خـود  يـاران  از �پيامبر روزي نيست. آنها دستگيره گسستن

 مفلس گفتند: كيست؟ مفلس كه دانيد مي آيا« كرد؟ سؤال

 �پيـامبر  نـدارد.  كااليي و پول كه است كسي ما ميان در

 و قيامـت  روز كـه  اسـت  كسـي  مـن  امـت  مفلـس  فرمود:

 زكات و نماز پاداش و ثواب كه آيد مي محشر به رستاخيز

 اسـت  گفته ناسزا فالني به دنيا در ولي دارد همراه روزه و

 را فالنـي  مـال  و كـرده  ناشايست اعمال به متهم را فالني و

 را ديگـري  آن و ريخته ناحق به را ييك آن خون و خورده

 از آنـان  از هريكـي  بـه  اسـت  قرارداده شتم و ضرب مورد

 تـا  شـود  مي داده وي حسنات و خير اعمال پاداش و ثواب

 و ثـواب  هرگـاه  يابـد.  مـي  پايـان  وي حسنات ثواب اينكه

 بـر  ديگـران  حقـوق  هنوز و آمد پايان به كس آن حسنات

 بـر  و گيرنـد  مـي  آنان يخطاها و گناهان از باشد مانده وي

 دوزخ آتــش در را او ســپس افزاينــد، مــي وي گناهــان

 تـاجري  چـون  او زيـرا  واقعـي  مفلس است اين اندازند مي

 و قرض و ميليون يك قيمت به اش التجاره مال كه ماند مي

  مسلم) (صحيح».است برابر چند او بدهي
 ولـي  آوردمـي  بجـا  را عبـادات  از بعضي كه متديني مرد

 چنين چگونه كند مي تجاوز ديگران حقوق به و رآشكا شرش

  ؟شود مي پنداشته متقي كسي
 نيكــو اخـالق « فرمــوده: كـه  �پيــامبر از شـده  روايـت 

 محـو  را يـخ  آب كـه  همانگونـه  بـرد مـي  بين از را گناهان

 كـه  همانگونه كندمي فاسد را عمل فاسد اخالق و كند مي

  ».كند مي فاسد را عسل سركه
 تـا  است آمده منظور بدين اسالم كه آيديم بر تعاليم اين از

 ببرد پيش به اخالقي فضائل و درخشان زندگي بسوي را انسان

 ؛باشد ممكن آن از نيازي بي كه نيست اي پيرايه نيكو اخالق زيرا

 را آن صاحبان و پسندد مي را آن دين كه است زندگي اصول جزء بلكه
 نهي و امر و آموزش با تنها جامعه در اخالق حسن شمارند.مي محترم

 بـا  آن پـرورش  و فضائل به نفس دادن عادت براي زيرا .آيد نمي پديد

 چنـان  و كن چنين بگويد شاگرد به معلم كه نيست كافي ،نيكو اخالق

 و طـوالني  تربيـت  نيازمنـد  بخـش  نتيجـه  و سـودمند  پرورش .مكن
 كـه  است سازنده زماني نيكو تربيت و پرورش و است مستمر مواظبت

 آن داراي خـود  مربـي  و باشد نيكو و خوب نمونه و الگو آن ينهپشتوا

 نيكو اثر خويش اطرافيان در است بد خود كه كسي زيرا .باشد پرورش

 علـت  بـه  كـه  رودمـي  انتظـار  كسي از تربيت نيكوي تاثير .گذاردنمي

 وي تربيـت  يشيفته و شده دوخته وي به مردم چشمان اخالق حسن

 محـض  شيفتگي روي از وقت آن ،باشند يو كرامت و شرافت اسير و

 او آثـار  خالصانه محبت و مهر با و نموده پيروي وي صفات و اخالق از

 لثَم خود ياران ميان در �اسالم پيامبر شك بدون و كنندمي دنبال را
  فرمود. مي دعوت آن بسوي را آنان كه بود نيكويي اخالق اعالي
 رضـي -عايشـه  حضرت از كه است آمده مسلم امام صحيح در

 كـرد؟  مـي  كـار  چـه  اش خانه در �پيامبر« شد: سوال -عنها اهللا

 كرد مي كمك آنان به و بود خود بيت اهل خدمت در او گفت:

 نمـاز  بـراي  و سـاخت  مـي  وضـو  رسـيد  مي فرا نماز وقت هرگاه

 تـا  است داده دستور مسلمانان به متعال خداوند و »رفتمي بيرون

 وي از و كنند اقتدا �پيامبر اصيل و شريف صفات و پاك اخالق به

 كَـانَ  لَقَـدْ  � فرمايد: مي احزاب ي سوره 21 ي آيه در كه نمايند پيروي
 َوذَكَـرَ  الĤْخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ يَرْجُو كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ
 و گفتـار  و ارپند (شيوه در زيبائي الگوي و سرمشق   �كَثِيراً اللَّهَ

 سه (داراي كه كساني براي است. شما براي خدا پيغمبر كردار)

 و باشـند،  قيامـت  جويـاي  و داشته، خدا به اميد باشند:) ويژگي

    كنند. ياد بسيار را خداي

 اسـت  نبـوده  هرگز گفت: كه است آمده �جابر از روايت به و

ـ  كلمـه  ايشـان  و باشد شده خواسته �پيامبر از را چيزي كه  را ه)(ن
  باشد. گفته
 از هيـأتي  كه وقتي« گفت: كه است آمده ابوقتاده از روايت به

 كـردن  خـدمت  به و برخاست خود �پيامبر ،آمدند نجاشي نزد

 كنـيم. مـي  خـدمت  تـو  بجـاي  مـا  گفتنـد:  يـاران  پرداخت. آنان
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 كه دارم دوست من داشتند محترم را ما ياران آنان فرمود:

  ».بدهم خود را آنان پاداش
 از آن اصـالح  منظور به انساني نفس يمعالجه در ماسال

 قـرار  توجـه  مـورد  را آن در ناحيه دو و نگرد مي بدان جنبه دو

 پـاكي  فطـرت  انساني نفس در كه جهت اين از اول :دهدمي

 و دارد خيـر  بـه  گـرايش  و ميل آن مقتضاي به كه دارد وجود
 دوم .آيد مي بدش شرّ از و گردد مي مسرور دريابد را خير چون

 ارزشـي بـي  گرايشـات  انساني نفس در اول امر كنار در اينكه

 و سازد. مي منحرف راست راه از را پاك فطرت كه دارد وجود
 كـه  خواهـد  مي انسان در شر و خير گرايش دو اين از يك هر

 بسـتگي  انسـان  سرنوشـت  و گيـرد  بدست را فرد اختيار زمام

 ي سـوره  در دخداون و گردد مي آن تسليم كه دارد جهت بدان
 فَأَلْهَمَهَـا    سَـوَّاهَا  وَمَـا  وَنَفْـسٍ  � فرمايـد:  مي 10 تا 7 آيات شمس

 و   �دَسَّـاهَا  مَـن  خَـابَ  وَقَـدْ  زَكَّاهَـا  مَـن  أَْفلَـحَ  قَدْ    وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا

 پرداختـه  و ساخته را او كه آن به و آدمي، نفس به سوگند

 دسـتگاههاي  و ،تعـديل  را وي روحي قواي (و است كرده

 را تقـوا  و گناه بدو سپس است)! نموده تنظيم را او جسمي

 عقل توسط را قبح و حسن و راه و چاه (و است كرده الهام

 كسـي  اينهـا!)  همه به (قسم است). داده نشان او به وحي و

 انجـام  (با را خويشتن نفس كه گردد مي كامياب و رستگار

 دارد پاكيزه ات)منهي و معاصي ترك و عبادات، و طاعات

ت  سـاختن  هويـدا  با را آن (و بپيرايد و رشـد  انسـاني  هويـ 

 نفـس  كه گردد مي ناكام و نااميد كسي و برد). باال و دهد

 ميـان  در را خـود  انسـانيت  مزايـاي  و فضـائل  (و خويشتن

 (بـه  و بپوشـاند،  و بـدارد  پنهـان  معصـيت)  و شرك و كفر

 بـه  كامل بصورت هك است اين اسالم كار و  بيااليد. معاصي)

 در و كنـد  تقويت را خودش اصلي فطرت تا كند كمك انسان

  بردارد. گام آن هدايت پرتو
 كتـاب  در خداونـد  كـه  اسـت  فطـرت  ديـن  اسـالم  دين

 فَـأَقِمْ  � فرمايـد:  مـي  30 ي آيـه  روم ي سوره خويش ارزشمند
 لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَةَ حَنِيفاً لِلدِّينِ وَجْهَكَ

 را خـود  روي   �يَعْلَمُـونَ  لَـا  النَّـاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَكِـنَّ  الْقَـيِّمُ  الـدِّينُ  ذَلِـكَ  اللَّهِ

 سرشـتي  ايـن  كـن.  اسـالم)  خدا، (حقيقي آئين متوجه خالصانه

 سرشـت  نبايـد  اسـت.  سرشته آن بر را مردمان خداوند كه است

 از و كفرگرائــي، بــه خــداگرائي از ار آن (و داد تغييــر را خــدا

 ايـن  كشـاند).  كجـروي  بـه  راستروي از و ديني، بي به دينداري

 (چنـين  مـردم  اكثـر  لـيكن  و استوار، و محكم آئين و دين است

 آن نشـده  كور زماني تا چشم يوظيفه همانا  دانند.نمي را) چيزي

 كـه  است آن نشده كر كه زماني تا گوش يوظيفه و ببيند كه است

 و راسـت  خداونـد  بـا  كـه  اسـت  ايـن  نيز فطرت يوظيفه و بشنود
  گردد. سرازير حق بسوي روان آب همچون و باشد مستقيم
 اين و نگردد آلوده انسان فطرت كه است ميسر زماني اين البته

 از گـاهي  و رسـوم  و آداب از گـاه  ،فطـرت  يكننـده  تبـاه  عوارض

 خطـر  و گيرند يم سرچشمه آنها دوي هر از گاه و پست هاي محيط

 مصلحان همواره و است شديد بسيار بشري فطرت بر عوارض اين

 بيان را آن راه اسالم دين و اند نموده قيام آنها با مبارزه براي حقيقي

 تَكُونُـوا  وَلَـا  الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا وَاتَّقُوهُ إِلَيْهِ مُنِيبِينَ � است. نموده ترسيم و
 لَـدَيْهِمْ  بِمَـا  حِـزْبٍ  كُـلُّ  شِيَعاً وَكَانُوا دِينَهُمْ فَرَّقُوا ذِينَالَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ

 و توبـه  بـا  و كنيـد  خـدا  به رو مردم! (اي   )32 و 31(روم/ �فَرِحُـونَ 

 او عذاب) و (خشم از و برگشته، خدا سوي به عمل) در اخالص

 مشـركان  زمـره  از و بگزاريد، بايد كه چنان را نماز و بپرهيزيد،

 بخـش  بخـش  و پراكنده را خود آئين كه كساني آن از يد.نگرد

 هر اند. شده تقسيم گوناگوني گروههاي و ها دسته به و اند كرده

 اسـت  خوشحال و خرسند دارد كه آئيني و روش از هم گروهي

 حــق را خــود هــوس و هــوي ســاخته مــذهب و مكتــب (و

    پندارد). مي

مايد تـا زمـام   نهاي شرّ را به انسان معرفي مياسالم طبيعت
 حُـبُّ  لِلنَّـاسِ  زُيِّـنَ  �آنها را در دسـت عقـل هـدايت يافتـه بگـذارد:      

 وَالْفِضَّـةِ  الـذَّهَبِ  مِـنَ  الْمُقَنطَـرَةِ  وَالْقَنَـاطِيرِ  وَالْبَنِـينَ  النِّسَـاء  مِنَ الشَّهَوَاتِ
 عِنـدَهُ  وَاللّـهُ  الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَاألَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ
ــنُ ــĤبِ حُسْ ــران/(آل.�الْمَ ــهوات (و    ) 14عم ــت ش ــان، محب ــراي انس ب
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دلبستگي به امور مادي) جلوه داده شده اسـت، از قبيـل:   

عشــق بــه زنــان و فرزنــدان و ثــروت هنگفــت و آالف و 

الوف طال و نقره و اسبهاي نشاندار (و مركبهاي ممتاز) و 

ر و گـاو و بـز و گوسـفند...) و    چهارپايان (همچون: شـت 

كشت و زرع. اينها (همـه) كـاالي دنيـاي پسـت (فعلـي)      

است و سرانجام نيك (تالشگران در راه حق) در پيشـگاه  

خدا است (و همو داند كه در آخرت به نيكوكـاران چـه   

   چيزهائي عطاء خواهد كرد). 

 ملتفـت  بـدان  را انسـان  نظـر  اسالم كه چيزي نخستين

 اسـير  را نفـس  توانـد نمـي  هرگـز  بداند كه است آن سازدمي

 نفـس  چـون  سـازد مـي  ناخشـنود  خود از نيز را خدا و گرداند

 خـويش  هـاي شـهوت  ارتكـاب  بـراي  را جايي گاه هر انسان

 از كريم قرآن لذا گردد. منتقل ديگر بجاي دارد دوست ،يافت

 و داشــته برحــذر را انســان نــاروا هــاي هــوس ايــن پيــروي
 بَـيْنَ  فَـاحْكُم  الْـأَرْضِ  فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا اوُودُدَ يَا � فرمايد: مي

 يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهِ سَبِيلِ عَن فَيُضِلَّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ
 اي   )26(ص/ �الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَن

 بـر  (و ايـم سـاخته  (خـود)  نماينـده  زمين در را تو ما داود!

 حـق  به مردم ميان در پس ايم) نشانده پيشين پيغمبران جاي

 راه از را تـو  كـه  مكـن  پيروي نفس هواي از و كن داوري

 خـدا  راه از كـه  كسـاني  گمـان  بـي  سـازد.  مي منحرف خدا

 كـردن  فراموش خاطر به سختي عذاب گردند مي منحرف

ــوِ  �   دارنــد. (قيامــت) كتــاب و حســاب روز ــعَ وَلَ ــقُّ اتَّبَ  الْحَ
 بِذِكْرِهِمْ أَتَيْنَاهُم بَلْ فِيهِنَّ وَمَن وَالْأَرْضُ السَّمَاوَاتُ لَفَسَدَتِ أَهْوَاءهُمْ

 از حقيقـت  و حق اگر   )71(مؤمنون/ �مُّعْرِضُونَ ذِكْرِهِم عَن فَهُمْ

 هسـتي  هانج (و كردمي پيروي ايشان هوسهاي و خواستها

 و زمـين  و آسـمانها  افتاد) مي گردش به تمايالتشان طبق بر

 (و گرديدنـد  مـي  تبـاه  برند مي بسر آنها در كه كساني همه

 آنـان  بـه  را قـرآن  مـا  پاشيد). مي هم از كائنات نظام و نظم

 آنان ولي است، ايشان آوازه (موجبات) آن در كه ايم داده

 (و رويگرداننـد  اسـت) ( آبرويشان و عزّت مايه) كه (چيزي از

    دانند). نمي را خود خوشبختي و بيداري راه انگار

 شـديد  سـركوبي  بـا  غريـزي  صـفات  كـه  ندارد دوست اسالم

 بلكه شود گرفته پيش افراط راه آنها از جلوگيري در و شوند معالجه

   كند. مي پيشنهاد را تفريط و افراط بين ميانه راه اسالم
 تنهـا  و خـودبيني  و دودلـي  و ستيس به را انسان قرآن كه جا هر

 اين از شدن پاك كه دارد مي بيان كند مي توصيف خواستن خود براي

 آيـات  ماننـد  است ممكن آن هاي سفارش و دين طريق از تنها رذائل

 إِذَا   ؛  هَلُوعـاً  خُلِـقَ  الْإِنسَـانَ  إِنَّ � فرمايـد:  مي كه معارج ي سوره 29 تا 19
 عَلَـى  هُـمْ  الَّـذِينَ     ؛ الْمُصَـلِّينَ  إِلَّا  مَنُوعاً؛ الْخَيْرُ مَسَّهُ وَإِذَا جَزُوعاً؛ الشَّرُّ مَسَّهُ

 وَالَّـذِينَ  وَالْمَحْرُومِ؛ لِّلسَّائِلِ مَّعْلُومٌ؛ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ ؛    دَائِمُونَ صَلَاتِهِمْ
 رَبِّهِـمْ  عَـذَابَ  إِنَّ   مُّشْـفِقُونَ؛  رَبِّهِـم  عَذَابِ مِّنْ هُم وَالَّذِينَ الدِّينِ؛ بِيَوْمِ يُصَدِّقُونَ
ــرُ ــأْمُونٍ؛ غَيْ ــذِينَ مَ ــمْ وَالَّ ــرُوجِهِمْ هُ ــافِظُونَ لِفُ  و طاقــت كــم آدمــي   � حَ

 كنـد، مـي  رو بـدو  بدي كه هنگامي است. شده آفريده ناشكيبا،

 رو بـدو  خـوبي  كـه  زمـاني  و گردد. مي قراربي و تاب بي سخت

 دريغ و) دارد مي باز دست خيرات و حسنات (از سخت كند، مي

 را خود نماز هميشه كه نمازگزاراني نمازگزاران. مگر ورزد. مي

 همـان  دارنـد.  مواظبـت  و مـداومت  آن بر و خوانند مي موقع به

 بـه  دادن بـراي  است. مشخّصي سهم ايشان دارائي در كه كساني

 دارنـد.  ايمـان  سـزا  و جـزا  روز به كه كساني آن چيز.بي و گدا

 آخـر،  ترسـانند.  و بيمنـاك  پروردگارشـان  عذاب از كه كساني  

 بيفتـد).  آن در كه را (كسي دهدنمي امان پروردگارشان عذاب

    دارند. مي محافظت را خود عورت كه كساني آن و

 پديـد  باره يك به انسان نفس در خوي و خلق كه است بديهي

 بـه  بلكـه  شـود  نمـي  پختـه  و نيرومند و قوي باره يك به و آيد نمي

 و گـردد  مـي  كامـل  و پخته مختلف مراحل در و آيد مي پديد تدريج
 و اسـت  قائـل  ارزش و احتـرام  پـاك  سرشت و فطرت براي اسالم
  موالسال داند. مي پاك فطرت پژواك را خود تعاليم
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