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٩٣

می  سلم  و  عليه  هللا  صلی  خدا  رسول 
است" اميان  از  ای  نيمه  "پاکی  فرمايد: 

( روايت از مسلم است)

قسمت دوم
و  کردار  بر  تعبدی  آثار   

رفتار:
توحيد خداوند در رفتار و كردار آدمی آشكار 
می شود. رفتار و كردار آدمی آينه ای از تقوا و 
خاص  رفتار  در  اين  و  اوست  قلب  احساسات 
نشانه  زندگی  متام  شود.  می  آشكار  مردم  با  او 
است.  پرستش  و  توحيد  و  ايامن  آثار  از  اثری  و 
انس   و  جن ّ  "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
نيافريده ام" كنند  بندگي   مرا  آنكه   جز  براي    را  

[ سوره ذاريات آيه ۵۶]
از مجله آثار واضح آن بر رفتار خاص انسان:

خنست؛ آثار خاص بر فرد:
طهارت و پاکی:

به  توحيد  از  بعد  مومن  كه  چيزی  بزرگرتين 
دست می آورد پاكی و طهارت است.  به مهني 
پروردگار  دارد.  دوست  را  آن  خداوند  سبب 
راستي   "به   فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند 
شوندگان   را   پاك   و  كنندگان   توبه   خداوند 

دوست  مي دارد" [ سوره بقره آيه ٢٢٢]
سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
است"  ايامن  ی  نيمه  پاكی   " فرمايد:  می 

( روايت از مسلم است)

يكی  زيرا  است.  ايامن  از  ای  نيمه  پاكی  پس 
از مهم ترين انواع آن بوده و خداوند متام انواع 
نمی  وفرقی  دارد،    دوست  را  طهارت  و  پاكی 

كند كه:
 طهارت معنوی:. ١

و  گناه  آثار  از  نفس  پاكی  آن  از  منظور  كه 
توبه  با  كه  است  خداوند  به  رشک  و  نافرمانی 
های  پليدی  از  قلب  تطهري  و  صادق  و  راستني 
رشک، شک، حسد، كينه، فريب و تكرب حاصل 
می شود و اين تطهري روی نمی دهد مگر اينكه 
اعامل خود را با اخالص درست برای خداوند 
و  فروتنی  و  بردباری  و  وخوبی  خري  دوستی  و 

راستی انجام بدهد.
 طهارت حسی:. ٢

پليدی  نوع  آن  كردن  برطرف  آن  از  منظور 
است كه سبب بی وضويی می شود:

- برطرف كردن چيزهای ناپاک:
اين با برطرف كردن چيزهای پليد بوسيله آب 
پاک از لباس، بدن، مكان و آنچه در حكم مكان 

است صورت می گريد.
- برطرف كردن بی وضويی:

يا  نامز  برای  تيمم  و  غسل  وضوء،  از  منظور 
اهللا  ذكر  و  ياد  يا  اهللا  بيت  طواف  يا  قرآن  قرائت 

تعالی و غريه می باشد.
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٩۴

می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول 
فرمايد: "نامز نور است" ( روايت از بيهقی است)

مناز:
توحيد خداوند متعال در نامز آشكار می شود 
و آن رابطه ای ميان بنده و خدايش است كه در 
و  فروتنی  و  خضوع  و  حمبت  و  طاعت  بنده  آن 
می  اعالن  خدايش  برای  را  خود  خاكساری 
كند و اين بزرگرتين ركن اسالم بعد از گواهی 
ستون  و  عامد  آن  و  است  حممد  نبوت  و  توحيد 
دين ونور يقني است كه نفس در آن پاک و معطر 
می  آرام  قلب  و  يابد  می  گشايش  سينه  و  شده 
گريد. آن مانعی برای كارهای زشت و منكرات 
است و سببی برای از بني رفتن گناهان و بدی 
ها است. نامز عبارت است از اعاملی خاص در 
پايان  سالم  با  و  آغاز  تكبري  با  كه  خاص  اوقاتی 

می پذيرد.
ترک كننده نامز و منكر آن، تكذيب كننده خدا 
ايامن  اصل  با  اين  است.  قرآن  منكر  و  رسول  و 
را  آن  وجوب  كه  كسی  اما  باشد،  می  تضاد  در 
می داند و به خاطر تنبلی و كسالت آن را ترک 
و  بزرگ  خطری  معرض  در  را  خود  او  كند  می 
خدا  رسول  است.  داده  قرار  هولناک  هشداری 
فاصله   " فرمايد:  می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی 
است" نامز  ترک  كفر،  و  رشک  و  شخص  بني 

( روايت از مسلم است)
كفر  اما  است،  كفر  آن  اند:  گفته  ديگران  و 
است كه  يا آن كفری  حال  هر  نيست. به  بزرگ 
فرد را از آئني اسالم بريون می برد و يا اينكه از 

گناهان بزرگ و از بزرگرتين مهلكات است.

نامز آثار بسيار بزرگی دارد. از آن مجله :

از فحشا و منكر و كارهای زشت باز می دارد. . ١
د   "[اي   حممّ فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
(ملسو هيلع هللا ىلص )] بخوان  آنچه   از  كتاب  [آسامين ]  را   كه   به  
تو وحي   شده   است  و نامز  را   بر  پاي  دار.  كه  نامز 
 از  [كارهاي ] ناشايست  و ناپسند باز مي دارد. 
ا  كه  ياد خداوند بزرگرت  است  و خداوند  و حقّ

آنچه   را  مي كنيد، مي داند" [ سوره عنكبوت آيه ۴۵]
برترين اعامل بعد از شهادتني است. به سبب . ٢

كه  عنه  اهللا  رضی  مسعود  بن  عبداهللا  حديث 
فرمود: " از رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم 
پرسيدم: كدامني عمل هبرت است؟ گفت: نامز 
آن  از  بعد  پرسيدم:  سپس  گفت:  رسوقت. 
كدام است: گفت نيكی به پدر و مادر. گفت: 
سپس پرسيدم: بعد از آن كدام است؟ گفت 

جهاد در راه خدا" ( روايت از مسلم است)
نامز برترين عملی است كه بنده به خدا نزديک 

می شود.
نامز گناهان را می پوشاند. به دليل حديث جابر . ٣

– رضی اهللا عنه - كه می گويد: رسول خدا 
صلی اهللا عليه و سلم فرموده است:

روان  رود  يک  مثال  پنجگانه  نامزهای  " مثال 
روزی  كه  است  شام  از  يكی  خانه  در  بر  آب  پر 
پنج بار در آن آبتنی می كند" ( روايت از مسلم است)
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٩۵

پرورش  و  روياندن  و  كردن  پاک  زكات 
دادن نفس و مال و جامعه است.

نامز در دنيا و در آخرت نوری برای صاحبش . ۴
است: رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم در 

باره نامز می فرمايد:
او  برای  كند  حمافظت  نامز  بر  كه  كسی  "هر 
رهايی  و  نجات  سبب  و  دليل  برهان،  نور، 
بر  كه  كس  هر  و  شود  می  قيامت  روز  در  او 
نجاتی  و  برهان  و  نور  را  او  نكند  حمافظت  آن 
قارون،  مهراه  به  قيامت  روز  در  و  بود  نخواهد 

فرعون، هامان و ابی بن خلف خواهد بود"
( روايت از امحد است)

می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
است" ( روايت از بيهقی است) نوری  فرمايد: " نامز 

خداوند به وسيله نامز درجه و مقام فرد را باال . ۵
می  بني  از  را  خطايا  و  اشتباهات  و  برد  می 
برد، به دليل حديث ثوبان _  موالی رسول 
خدا صلی اهللا عليه و سلم- كه رسول خدا 
الزم  خود  بر  را  فراوان  به او گفت: "سجده 
نمی  بجا  ای  سجده  هيچ  تو  كه  چرا  بگري 
از  ای  درجه  آن  با  خداوند  اينكه  مگر  آوری 
می  بني  از  را  تو  از  گناهی  و  برده  باال  را  تو 

برد" ( روايت از مسلم است)
و . ۶ هبشت  به  ورود  اسباب  بزرگرتين  از  نامز 

مهراهی با رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم 
است. به دليل حديث ربيعه بن كعب اسلمی 
– رضی اهللا عنه – كه گفت: " من شب را به نزد 
رسول خدا  صلی اهللا عليه و سلم بودم، پس 
آب وضوء و چيزهای مورد نياز او را فراهم 
درخواست  چيزی  گفت:  من  به  پس  كردم، 
در  شام  مهراهی   من  درخواست  گفتم:  كن، 
هبشت است. فرمود: چيز ديگری  بخواه؟ من 
گفتم من مهني را می خواهم. فرمود: پس مرا 

با  سجده فراوان ياری كن" ( روايت از مسلم است)
پروردگار توانا و بنده ضعيف  نامز رابطه بني 
است تا بنده ضعيف، با توان پروردگار قدرمتند، 
قوی و توانا شده و قلب او به خدا مرتبط شود 
خداوند  است.  نامز  اهداف  مهمرتين  از  اين  كه 
من  كردن  ياد  برای  و   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند 

نامز برپای دار" [ سوره طه آيه ١۴]
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٩۶

زکات:
طهارت  است.  شده  گرفته  تطهري  و  رشد  از 
با  تا  دارد  می  وا  را  او  يكتاپرست،  بنده  نفس 
مالش خود را پاک كرده و با زكات آن را صيقل 
دهد، تا پاک گردد. زكات حقی واجب در مال 
كه  كسانی  و  فقراء   به  بايد  كه  است  ثرومتندان 
رضايت  تا  شود  داده  هستند،  آهنا  حكم  در 
پاک  آدمی  روان  و  شده  حاصل  عامل  پروردگار 

گردد و به نيازمندان نيكی و احسان كند.
زكات در اسالم از امهيت فراوانی برخوردار 
آن  امهيت  خوبی  به  آن  ترشيع  حكمت  و  است 
را آشكار می كند و كسی كه در اين حكم تامل 
ركن  اين  امهيت  متوجه  بزودی  كند  دقت  و 
بزرگ و تاثريات آن خواهد شد. از مجله اين آثار 

عبارتند از:
بخل، . ٧ پليدی  از  برشی  نفس  كردن  پاک 

خسيسی،  حرص و طمع
نيازهای . ٨ كردن  برطرف  و  فقراء  با  مهدردی 

نيازمندان و بيچارگان و حمرومان.
برپاكردن مصالح عمومی كه زندگی و حيات . ٩

امت و سعادتش بر آن استوار است.
نزد . ١٠ در  اموال  انباشت  از  جلوگريی 

ثرومتندان و بازرگانان، تا اموال فقط در دست 
يک دسته حمدود  از مردم خزينه نشده يا فقط 

در دست ثرومتندان دست به دست نگردد.
زكات جامعه اسالمی را به مانند يک . ١١

خانواده قرار می دهد كه فرد توانا بر ناتوان و 
ثرومتند بر فقري  مهر و عطوفت می كند.

كينه، . ١٢ عقده،  رفتن  بني  از  سبب  زكات 
و  ثرومتندان  بر  شده  رسكوفت  های  خشم 
حسادت و دشمنی نسبت به نعمت هايی كه 

خداوند به آهنا داده است، می شود.
زكات مانعی برای بوجود آمدن جرايم . ١٣

مالی مانند دزدی و چپاول و غارت می شود.
سبب رشد و پاكی مال می شود.. ١۴

نصوص فراوانی در كتاب و سنت آمده است 
داللت  زكات  وجوب  به  واضح  شكل  به  كه 
سلم  و  عليه  اهللا  صلی  اسالم  پيامرب  و  كنند  می 
و  حمكم  های  پايه  از  يكی  آن  كه  كند  می  بيان 
و  شده  هناده  بنا  آن  بر  كه  است  اسالم  استوار 
خداوند  است.  دين  اين  اركان  از  سوم  ركن  آن 
و  داريد  پاي   نامز  بر   "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند 
زكات  بپردازيد و  با  ركوع  كنندگان  ركوع  كنيد" 

[ سوره بقره آيه ۴٣]
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٩٧

و خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و نامز  را  برپاي  داريد و زكات   را  بپردازيد. و  هر  خريي   را   كه  
 از  پيش   براي  خودتان  مي فرستيد [پاداش ]  آن   را   در  نزد خداوند خواهيد يافت . آري   خدا   به  آنچه  

مي كنيد بيناست"  [ سوره بقره آيه ١١٠]
راستينی  معبود  كه  بدهی  گواهی  كه  است  آن  و در حديث مشهور جربيل آمده است: " اسالم 
جز اهللا نيست و حممد فرستاده اوست. نامز را برپا داری و زكات بدهی و رمضان را روزه بگريی 

و اگر توان آن را داشتی حج بگذاری" ( روايت از مسلم است)
و رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: " اسالم بر پنج پايه استوار شده است: گواهی ال 
اله اال اهللا و رسالت حممد از طرف خداوند، بر پاداشتن نامز و دادن زكات و گذاردن حج و روزه 

رمضان" ( روايت از بخاری است)
بزرگ  اصول  و  اركان  از  يكی  زكات  كه  كنند  می  داللت  اين  بر  روشنی  به  نصوص  اين  مانند 

اسالم است كه اسالم بدون آن تكميل نمی شود.
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آثار روزه بر بنده فراوان اند از آن مجله:
آن . ١ در  كه  است  خالقش  و  بنده  ميان  راز  آن 

عنرص مراقبت و مواظبت راستني در ضمري 
مومن ناميان می شود، زيرا هرگز امكان ندارد 
ريا به آن رسايت كند. روزه مراقبت خداوندی 
و خشيت او را در مومن پرورش می دهد و 
اين هدفی  برجسته و بزرگ است كه آرزوهای 

بسياری از مردم به آن نمی رسد.
به امت، نظم و يكپارچگی، دوستی، عدل و . ٢

مساوات را عادت می دهد و در ميان مومنان 
و  نيكو  اخالق  و  رمحت  احساس  و  عاطفه 
احسان را بوجود می آورد. مهانطور كه جامعه 

را از رش و فساد حمفوظ نگه می دارد.
روزه سبب می شود كه مسلامن درد برادرش را . ٣

احساس كند و اين احساس او را به بخشش 
و احسان به فقرا و مساكني وا می دارد و در 
نتيجه آن حمبت برادرانه بني مسلامنان بوجود 

می آيد.
آن يک مترين عملی برای كنرتل نفس و حتمل . ۴

مسئوليت و سختی ها است.
پشتيبان انسان از فرو افتادن در گناهان بوده و . ۵

مهچنني برای آن پاداش نيک می برد. رسول 
خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

كارهای  و  زشت  رفتار  از  سپراست.  " روزه 
جاهالنه دوری گزينيد و اگر كسی با او درگري 
روزه  من  بگويد:  گفت،  وبرياه  بد  را  او  يا  شد 
ام، و اين را دو بار تكرار كند. سوگند به آن كه 
دار  روزه  دهان  بوی  اوست  دست  به  من  جان 
در نزد خداوند از بوی مشک و عنرب هبرت است. 
خورد و خوراک و نوشيدنی و ميل جنسی خود 

٩٨

روزه، مدرسه ای برای ساخنت اميان در دل است.

روزه:
از  يكی  را  آن  و  هناده  بنا  را  روزه  خداوند 
اركان اسالم قرار داده است و آن عبارت است 
از  امتناع  و  خويشتنداری  معنی  به  امساک  از: 
به  شوند،  می  روزه  شكستن  سبب  كه  اموری 
غروب  تا  فجر  طلوع  از  خداوند  عبادت  نيت 
فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  خورشيد. 
سپيد - رشته   آنكه   بياشاميد  تا   و  "بخوريد 

آشكار  [شب ]  سياه   رشته  فجر  است  -   از      كه  
رسانيد" پايان   شب   به   روزه   را   تا   گاه   شود  آن  

[ سوره بقره آيه ١٨٧]
گرفتن  وجای  بنده  قلب  در  ايامن  استقرار  و 
آنچه  از  پذيری  فرمان  سبب  به  خداوند  توحيد 
آيه  اين  است.  كرده  واجب  برايش  خداوند 
روزه   بر   مؤمنان ،  بيانگر اين وجوب است: "اي  
پيشينيانتان   چنان   كه   بر   مقرر  شده   است ،   شام  
كنيد" پيشه   تقوي   مقرر  شده   بود ،  باشد   كه  

[ سوره بقره آيه ١٨٣]
پس انسان يكتاپرست به روزه شادمان شده و 
ارمجند  خداوند  شتابد،  می  با شوق به سوی آن 
و با عظمت در حديثی قدسی می فرمايد: " متام 
مگر  است  خودش  برای  آدم  فرزند  كارهای 
را  آن  پاداش  من  و  است  من  برای  آن  كه  روزه 

می دهم.." ( روايت از بخاری است)
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من  برای  روزه  كند.  می  ترک  من  خاطر  به  را 
است و من خودم پاداش آن را می دهم و نيكی 

به ده برابر است" ( روايت از بخاری است)
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اشتباهات . ١ و  گناهان  رفتن  بني  از  سبب  حج 
سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  است. 
فرموده است: " آيا ندانسته ای كه اسالم متامی 
گناهان پيشني را از بني می برد و هجرت هر 
و  سازد  می  حمو  بوده    آن  از  پيش  كه   را  چه 
حج متام گناهان قبلی فرد را از بني می برد.."

( روايت از مسلم است)

است. . ٢ خداوند  دستور  از  پذيری  فرمان  حج 
خود  فرزند  كند،  می  رها  را  خود  خانواده 
و  آورد  درمی  را  خود  لباس  و  كرده  ترک  را 
اين  مهه  كند.  می  اعالن  را  پروردگار  توحيد 
كارها برای پذيرش امر خداوند است و اين از 
بزرگرتين نشانه های امتثال امر خداوند ست.

به . ٣ دخول  و  تعالی  اهللا  رضايت  سبب  حج 
و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  است.  هبشت 
سلم می فرمايد: " حج مقبول و نيكو پاداشی 

جز هبشت ندارد" ( روايت متفق عليه است)
حج اظهار عملی  اصل مساوات و عدل در . ۴

ميان مردم است. آن گاه كه مهه مردم در يک 
جا در صحرای عرفات می ايستند، در حالی 
و  ندارد  وجود  تفاوتی  هيچ  آهنا  ميان  در  كه 
مهگی در يک لباس ظاهر شده و جز در تقوا 

و پرهيزكاری تفاوتی با هم ندارند.
در حج اصل شناخت و مهكاری تقويت می . ۵

شود، به طوری كه شناخت افزايش می يابد 
و مشورت بدست آمده و تبادل آراء ممكن می 
رهربی  جايگاه  رفتن  باال  سبب  اين  و  شود 
امت در ميان امت ها و سبب حتريک او می 

شود.
می . ۶ فرا  اخالص  و  توحيد  به  را  آدمی  حج 

تاثري  او  زندگی  بر  كامال  كه  امری  خواند. 
گذارده و فقط خداوند را به يكتايی اعالن می 
كند و جز خداوند كسی را به دعا نمی خواند.

١٠٠

فرموده  سلم  و  عليه  هللا  صلی  خدا  رسول 
است:" طواف پريامون کعبه، سعی بني صفا 
و مروه و زدن سنگريزه، برای برپاداشنت ياد 

پروردگار ارمجند و با عظمت است"
( روايت از امحد است)

حححججج:
حج  شود.  می  ناميان  حج  در  خداوند  توحيد 
توحيد  افزايش  سبب  كه  است  عباداتی  مجله  از 
ايامن  زيبايی  به  آن  در  و  شده  می  موحد  فرد 

آراسته می شود. 
اللهم  "لبيک  بانگ  مراسم  آغاز  از  گذار  حج 
می  رس  را  لبيک"  لک  رشيک  ال  لبيک  لبيک 
دهد و آن را در متام مراسم تكرار می كند، تا به 
مراسم حج پايان دهد، در حالی كه به مانند روز 
تولد از متامی گناهان پاک و سرته شده است. او 
برای پروردگار يكتا خالص شده و توحيد او را 
ندا داده است. حج قصد بيت احلرام را نمودن 
خداوند  كه  مهانگونه  باشد.  می  حج  ايام  در 
حج  است.  داده  انجام  او  رسول  و  فرموده 
است  بندگانش  بر  خداوند  طرف  از  ای  فريضه 
بر آن  امجاع  انعقاد  و  سنت  و  كتاب  نصوص  كه 

داللت می كند.
از مجله آثار حج بر زندگی بنده:
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میان در  عمومی  آثار  دوم- 
مردم:

مهان گونه كه اثر توحيد و ايامن در قلب مومن 
آشكار می شود و در رفتار فردی مشخص می 
در  و  اجتامعی  رفتار  و  كردار  در  مهچنني  شود 
تعامل با مردم هم خود را ناميان می كند. رسول 
مهانا   " فرمايد:  می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا 
پسنديده  و  نيكو  اخالق  كردن  تكميل  برای  من 

برانگيخته شده ام" ( روايت از بيهقی است)
ميان  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خداوند  رسول 
ايامن و اخالق رابطه برقرا می كند. می فرمايد:

" كامل ترين مومنان از جهت ايامن با اخالق 
ترين و مهربان ترين آهنا با خانواده شان است"

( روايت از ترمذی است)
نظارت  و  مراقبت  پرست   يكتا  فرد  آن 
كه  بيند  می  و  كند  می  احساس  را  پروردگار 
و  مهربانی  برای  بيشرت  بندگان،  بر  او  احاطه 
رمحت بر آهنا در عرصه های  خمتلف زندگی می 

باشد.
در خانه و خانواده:::

مهزيستی با پدر و مادر:. ١
موحد نسبت به حق  پدر و مادر بسيار حساس 
كند.  نمی  كوتاهی  ها  آن  حق  ادای  در  و  بوده 
خداوند بلند مرتبه در كتابش آهنا را در كنار هم 
پروردگارت  [چنني ]  آورده و فرموده است: "و 
و  پدر  و  به   مپرستيد  جز  او   را   كرد  كه   حكم  
مادر نيكي  كنيد.  اگر  يكي   از   آن  دو   يا    هر  دوي  
[ حتي ]  به   رسند.  پريي   تو  به  [سن ّ]  نزد   آهنا   در  
نيكي   و  به   مزن   بانگ   آنان   و  بر   مگو  آنان  «اف ّ» 
مهرباين   و  از  [روي ]  گوي  (٢٣)  سخن   آنان    با  

بال  فروتني   بر  آنان  بگسرتان  و بگو: پروردگارا، 
 به  آنان  رمحت  آور، چنان   كه  [ به  سن ّ] خردسايل  
آنچه   پروردگارتان   به    (٢۴) پروراندند  مرا 
نيكوكار  آگاه تر  است .  اگر   دهلايتان   است ،   در  
باشيد، [بدانيد]  كه   او   براي  توبه  كاران  آمرزنده  

 است(٢۵)"  [ سوره ارساء آيات٢۵-٢٣]
انسان   "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خدای  و 
[رفتاري ]  نيك   مادرش   به   و  پدر  نسبت   به    را  
دارند  وا  تو  را   بخواهند  و  اگر   داديم .  فرمان  
نداري ،  دانيش   [حقيقت ]  آن   چيزي   را   كه   به    تا  
مكن .  اطاعت ،  آنان   آوري ،  از   رشك    به   من  
گاه   شام   سوي   من   است ،  آن   گشت   شام   به   باز 
دهم"  خرب  مي كرديد،  آنچه   [حقيقت ]   را   به  

[ سوره عنكبوت آيه ٨]
معارشت با فرزندان: با وجود اين كه فرزندان . ٢

زينت و آرايش دنيا هستند، و خداوند درباره 
زينت  فرزندان  و  مال   " گويد:  می  آنان 

زندگانی دنيا است" [ سوره كهف آيه ۴۶]
به  را  او  است  مومن  دل  در  كه  توحيدی  اما 
بلند  خداوند  خواند.  می  فرا  فرزندانش  تربيت 
حفظ  به  ايامنشان  اساس  بر  را  مومنان  مرتبه 
فراخوانده  دوزخ  آتش  از  شان  خانواده  و  خود 
و  خودتان   مؤمنان ،  "اي   است:  فرموده  و 
آتش   كنيد  كه   حفظ  آتيش   خانواده تان   را   از  
[نيز]  بر   خواهند  بود .  سنگها  و  مردم   افروزش  
سخت رو [گامرده اند]  و  درشتخو  فرشتگان    آن  
دهد،  فرمان   آنان   آنچه   به   خداوند  را   در    كه  
مي يابند،  فرمان   آنچه   را   كه   و  نكنند.  نافرماين  

انجام  مي دهند". [ سوره حتريم آيه ۶]

١٠١
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قرار  رسپرست  هر  دوش  بر  را  مسئوليت  و 
داده است. رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می 
فرمايد: " مهه شام رسپرست و مسئول زير دستان 
خود هستيد. امام رسپرست و مسئول زيردستان 
خود و مرد در خانواده اش مسئول و رسپرست 
و  رسپرست  خود  شوهر  خانه  در  زن  و  است 
مال  رسپرست  و  مسئول  خادم  و  بوده  مسئول 

آقای خود است" ( روايت از بخاری است)
رفتار با  زن:. ٣

و  آورده  بجا  را  مهرسش  حق  پرست  يكتا 
ناظر  و  مراقب  را  او  و  ترسد  می  خداوند  از 
بيند.  می  مهرسش  با  خود  رفتار  چگونگی 
زنان   از   "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
شايسته   بر   طور  حقي   كه  [شوهران ]  به   مهچون  

آنان  دارند،  بر  خور دارند" [ سوره بقره آيه ٢٢٨]
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

رفتار  هبرتين  كه  است  كسی  شام  هبرتين   "
من  و  باشد  داشته  خود  خانواده  و  مهرس  با  را 

هبرتين شام در خانواده ام هستم.."
( روايت از ترمذی است)

رفتار  از  و  آمده  زنان  از  تعدادی  كه  گاه  آن  و 
مهرسانشان  پيش مهرسان رسول خدا صلی اهللا 
صلی  خدا  رسول  كردند،  شكوه  سلم  و  عليه 
خوش  شام  هبرتين   " فرمود:  سلم  و  عليه  اهللا 

رفتارترين شام با مهرسش است"
( روايت از ابن ماجه است)

رفتار با شوهر:. ۴
توحيد سبب اجياد خشيت از خداوند در قلب 
زن مومن شده و نتيجه آن قيام به حق مهرسش 
يابد.  دست  پروردگار  هبشت  به  تا  باشد  می 

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
خواند  را  خود  وقت  پنج  نامز  زن  كه  گاه  "آن 
پاكدامنی  و  گرفت  روزه  را  رمضان  ماه  و 
او  به  نمود،  اطاعت  مهرسش  از  و  كرد  اختيار 
ميخواهی  كه  دری  هر  از  كه:  شود  می  گفته 

وارد هبشت شو" ( روايت از امحد است)
مرد  تا  كرده  امر  زن  به  مرتبه  بلند  خداوند  و 
بلند  خداوند  نكند.  تكليف  توانش  از  بيش  را 
دارايي   خود   دارا  از   "بايد  كه   فرمايد:  می  مرتبه 
نفقه  دهد. و كيس  [ هم ]  كه  روزي اش  تنگ   شده  
داده   است   خداوند  به   او   آنچه   بايد  از    است ، 
انفاق  كند. خداوند هيچ  كس   را  جز  به  [ميزان ] 
خداوند  نمي كند.  مكلّف   داده   است   آنچه   به   او  
آورد" خواهد  پديد  آسايش   تنگدستي    پس   از  

[ سوره طالق آيه ٧]
نكند.  طالق   درخواست  مرد  از  عذر  بدون 
فرمايد: می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول 

بدون عذر از مهرسش درخواست  "هر زنی كه 
است" حرام  او  بر  هبشت  بوی  كرد  طالق 

( روايت از امحد است)

با خخویاشاشونداااننن وو هههممماسیگانن::
حفظ رابطه خويشاوندی و حق مهسايگی:

پروردگار عامل ميان عبادت و توحيد خودش 
و رفتار و اخالق موحد با خويشان و نزديكان و 
مهسايگان ربط برقرارنموده است. خداوند بلند 
كنيد  پرستش   خداوند  را   "و  فرمايد:  می  مرتبه 
و  پدر  و  به   نياوريد.  رشيك   چيزي   را   با   او   و 
و  يتيامن   و  نزديكان   [نيز]  به   و  كنيد  نيكي   مادر 
بيگانه   مهسايه  و  خويشاوند  مهسايه  و  بينوايان  
و مهنشني  و  در  راه  مانده  و ملك  يمينتان  [نيكي  

١٠٢
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كنيد] خداوند كيس   را   كه  متكربّ خودستا  باشد ، 
دوست  نمي دارد" [ سوره نساء آيه ٣۶]

فرمايد:  "پس   به   می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
و  بينوا  حق ّ  [نيز]  و  بده   حقش   را   خويشاوند 
خشنودي   كساين   كه   مانده   را .  اين  براي   راه    در  
ايشانند  كه   و  هبرت  است .  مي جويند،  خداوند  را  

رستگارند" [ سوره روم آيه ٣٨]
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

دارد  باور  بازپسني  روز  و  خدا  به  كس  " هر 
به مهسايه خود نيكی كند" ( روايت از مسلم است)
دددررر کککااررر ووو دددررر تتعععاامممللل بببااا هههمممههه ممررددمم::

سبب  يكتاپرست  و  موحد  فرد  قلب  در  ايامن 
نيكی اخالق و خري خواهی برای مردم و راستی 
ترين  فضيلت  با  از  اين  و  شود  می  رفتار  در 
می  نزديک  خدايش  به  مومن   كه  است  اعاملی 

شود:
رفتار نيكو:. ١

پيامربش  وصف  در  مرتبه  بلند  خداوند 
حممد صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: " تو  بر  

خوردار  از  خلقي  بزرگ  هستي"  [ سوره قلم آيه ۴]
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

هبشت  در  مردم  دخول  سبب  بيشرتين   "
تقوای اهلی و اخالق نيكو است"

( روايت از ترمذی است)
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

سودمند  خداوند  نزد  در  مردم  حمبوبرتين   "
يک  كردن  شاد  عمل،  برترين  و  آهنا  ترين 
دادن  يا  او  از  غم  كردن  طرف  بر  يا  مسلامن 
اوست.  از  گرسنگی  كردن  طرف  يا  او  وام 

١٠٣
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كمک  برای  كه  است  تر  خوش  و  حمبوبرت  من  برای 
يعنی   – مسجد  اين  در  اينكه  از  بروم  برادرم  به 
بنشينم.." اعتكاف  به  ماه  يک  مدينه-  مسجد 

( روايت از طربانی است)
صدق و راستی، خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "اي  . ٢

راستگويان   و  با   بداريد  پروا  خداوند  مؤمنان ،  از  
باشيد" [ سوره توبه آيه ١١٩]

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
هبشت  به  نيكی  و  خواند  می  فرا  نيكی  به  " راستی 
رهنمون می كند. چنان است كه فرد راست می گويد 
و  رسد.  می  بودن  صديق  و  راستگويی  درجه  به  تا 
رهنمون  آتش  به  گناه  و  خواند  فرامی  گناه  به  دروغ 
می كند.  فرد پيوسته دروغ می گويد، تا به نزد خداوند 

دروغگو نوشته می شود" ( روايت از بخاری است)
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: " نشانه 
می  دروغ  گفتن  سخن  وقت  است:  چيز  سه  منافق 
می  خيانت  امانت  در  و  كند  می  خالفی  وعده  گويد، 

ورزد" ( روايت از بخاری است)
خريخواهی و فريبكاری نكردن: رسول خدا صلی اهللا . ٣

عليه و سلم می فرمايد: " هيچ كس نيست كه خداوند 
به  او  و  گامشته  مسئول  انساهنا  از  تعدادی  بر  را  او 
آهنا خيانت و فريبكاری می كند، مگر اينكه خداوند 

هبشت را بر او حرام می گرداند" ( روايت از مسلم)
در  بر  بازار  در  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول 
دكانی گذر كرد و دست خود را در يک كيسه گندم فرو 
داخلش  چرا   " فرمود:  دارد  نم  داخلش  كه  ديد  و  برد 
خدا،  رسول  ای  است  زده  باران  گفت:  است؟  تر 
فرمود:چرا قسمت تر آن  را در باالی كيسه قرار نداده 
ای تا مردم آن را مشاهده كنند، هر كس فريب داد از ما 

نيست" ( روايت از مسلم است)

١٠۴

حمال است گمان شود  پيغمرب صلی 
را  اش  امت  سلم که  و  عليه  هللا 
آموزش  از  آموخته،  استنجاء  آداب 
توحيد به آنان غافل مانده باشد در 
حالی که توحيد آن چيزی است که 
رسول خدا در باره اش فرموده اند: 
مردم  با  تا  شده  داده  دستور  من  به 

جبنگم تا ال اله اال هللا بگويند.."
( روايت از خباری است) 

آن چه مال و خون به آن حفظ می 
شوند مهان حقيقت توحيد است. 
امام مالک بن انس
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بازبیین:
اندازه واجب در آثار تعبدی خاص در رفتار و . ١

كردار در طهارت، نامز، زكات، روزه و حج 
كدام است؟

ايامن كسی كه نامز نمی خواند چگونه است؟ . ٢
برای پاسخ خود دليل بياوريد.

آيا می توان تصور كرد كه فرد نامز بگذارد اما . ٣
نامز او را از كار زشت و منكر باز ندارد؟

فرزندان، . ۴ با  رفتار  در  چگونه  را  خود  ايامن 
مهرس، خويشان، مهسايگان و مهه مردم نشان 

می دهد؟
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