
 1 چگونه میزان تقوای خود را بسنجیم؟ یعنی چه؟ ی از هللاتقوا

 الرحمن الرحیمبسم هللا 

"،ِ ْستَْغِفُرهُ،  إِن اْلَحْمدَ َلِِله ْستَِعينُهُ ، َونَ ِ نَْحَمدُهُ ، َونَ ِِّئَاِت َأْعَماِلنَا، َوِمْن ُشُروِر َأْنُفِسنَا ِمنْ َونَعُوُذ بِاَلِله َمْن يَْهِدِه  ،َسي

ُ فَََل ُمضِِِ ه لَهُ  هَدُ َأنه مُ َّللاه َُ َلهُ، َوَأشِِْ ِري َِ شَِِ ُ َوْهدَهُ  ِه َّللاه ِ َِ إَِلهَ إ هَدُ َأْن  ِلْ  َفََل َااِي َ َلهُ، َوَأشِِْ داا، َوَمْن يُضِِْ  َحمه

 "َعْبدُهُ َوَرُسولُهُ 

يم و از او يرخواست کمک و آمرزش گويبه راستی همد و سپاس تنها ِيق خدا است، او را شکر می»

بريم به خدا از شِِِِِِرور نفسِِِِِِهايمان و از بدا ااا اعمالمان، ار کر که خدا او را کنيم، و پناه میمی

اند توتواند او را گمراه کند و ار کر که خداوند او را گمراه نمايد ايچ کر نمیادايت کند ايچ کر نمی

شِِِريک اسِِِت، و اله بر هقی به جز هللا نيسِِِت که تنها و بیيام که ايچ او را ادايت ياد و شِِِهايت می

 .«يام که محمد بنده و فرستايه او استشهايت می

ْسِلُمونَ » ِه َوأَنتُم مُّ َِ تَُموتُنه إِ َ َهقه تُقَاتِِه َو اا کسانی که »آل عمران(؛ 1۰۲) «يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

ايد! آن گونه که هق تقوا و پرايزکارا است، از خدا بپرايزيد! و از ينيا نرويد، مگر اينکه ايمان آوريه

 مسلمان باشيد! 

ِا َسِديداا» َ َوقُولُوا قَْو از هللا ! ايداا کسانی که ايمان آوريه»(؛ ۷۰اهزاب «)يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

 «و سخن هق بگوييد. بپرايزيد

ن نهْفٍر َواِهدٍَه َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثه ِمْنُهمَ » ا َونَِساءا يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُکُم الهِذا َخلَقَُکم مِِّ ِا َکثِيرا ا ِرَجا

َ الهِذا تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَهاَم  َ َکاَن َعلَْيُکْم َرقِيباا إِنه َواتهقُوا َّللاه اا مريمان ! از پروريگارتان (؛ 1 /نساء«)َّللاه

بپرايزيد. پروريگارا که شما را از يک انسان بيافريد و ) سپر ( امسرش را از نوع او آفريد، و از 

آن يو نفر مريان و زنان فراوانی ) بر روا زمين ( منتشر ساخت . و از خدائی بپرايزيد که امديگر 

يايد؛ و بپرايزيد از اين که پيوند خويشاوندا را گسيخته ياريد زيرا که بيگمان را بدو سوگند می

 خداوند مراقب شما است .

َِ َمْولُويٌ ُاَو َجاٍز َعن  ِه يَْجِزا َواِلدٌ َعن َولَِدِه َو ا  ا يَا أَيَُّها النهاُس اتهقُوا َربهُکْم َواْخَشْوا يَْوما إِنه َوْعدَ َواِلِدِه َشْيئا

ِ اْلغَُرورُ  نهُکم بِاَلِله َِ يَغُره نهُکُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا َو ِ َهقٌّ فَََل تَغُره / لقمان( اا مريمان ! از خدا بپرايزيد، و ٣٣) َّللاه

د، کنپذيري و کارا براا او برآوريه میاز روزا بترسيد که نه پدرا مسؤوليِّت اعمال فرزندش را می

سازي . وعده خدا پذيري و کارا براا او برآوريه میا اصَلا مسؤوليِّت اعمال پدرش را میو نه فرزند

)به فرا رسيدن قيامت( هق است . پر زندگانی ينيا شما را گول نزند و فريبکار شما را يرباره خدا 

 نفريبد .

ا قَده  َ َوْلتَنُظْر نَْفٌر مه َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه َ إِنه َّللاه / هشر( اا 18)َمْت ِلغٍَد َواتهقُوا َّللاه

مؤمنان ! از خدا بپرايزيد و ار کسی بايد بنگري که چه چيزا را براا فريا )ا قيامت خوي( پيشاپيش 

 کنيد .فرستايه است . از خدا بپرايزيد، خدا آگاه از ار آن چيزا است که می

ٍد َوَشره اْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها َوُك ه ُمْحدَ "أما بعد :  ِ َو َخْيَر اْلَهْدِى َاْدُى ُمَحمه ٍٍ بِْدَعٌٍ إِنه أَْصدََق اْلَحِديِث ِكتَاُب َّللاه ثَ

ٍٍ فِي النهاِر  ٍٍ َضَلَلٌٍَ َوُك ه َضَلَلَ  " راست ترين سخن کتاب خدا و بهترين روش، روش محمدَوُك ه بِْدَع
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اا ير يين، هصلی هللا عليه و سلم است، و بدترين امور نوآورا ير يين است، و ار تازه پيدا شد

 بدعت؛ و ار بدعتی گمراای، و ار گمراای ير آتش است.

 السَلم عليکم و رهمه هللا و برکاته 

بدانند  ياشتيم عده اا از بزرگواران يوست ياشتندير اورامان  ير خَلل بحثهائی که اين چند روزه 

اا  تقوا و چگونه  مگر می شوي از هللا پرايز کري؟  تقواا از هللا يعنی چه؟ تقوا يعنی چه؟ 

 خوي را بسنجيم؟  پرايزشويم؟ چگونه ميزان پرايزکارا

اجازه يايد اين موري را  که به نفر و قلب ما ربط ياري، کمی مفص  و جزئی بررسی کنيم چون 

فريب « تقواا از هللا » ن و هتی عده اا از مومنين به خاطر جه  به متاسفانه عده ا زيايا از مسلمي

 يارويسته ا منافقين يا سکوِر فريبکفار سکوِر جهانی و سکوِريستهاا مرتد محلی و بخصوص 

  خوريه اند. زيه ااا بومی 

 :تتوهيد گرفته اسبنی آيم تعهد به هللا تعالی ير امان ابتدا زمانی که ک  ارواح بنی آيم خلق شده اند از 

يهتَُهْم َوأَْشَهدَُاْم َعلَٰى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِِّكمْ  َُ ِمْن بَنِي آيََم ِمْن ُظُهوِرِاْم ذُِرِّ    قَالُوا بَلَٰى   َشِهْدنَا   أَْن َوإِْذ أََخذَ َربُّ

ذَا َغافِِليَن  ٍِ إِنها ُكنها َعْن َاٰ ) اا پيغمبر ! براا مريم بيان کن( انگامی را  (1۷۲)اعراف/تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَم

که پروريگارت فرزندان آيم را از پشت آيميزايگان  پديدار کري ايشان را بر خويشان گواه گرفته است 

يايم ؛ اند: آرا ! گواای می( گفتهزبان هال پاسخ يايه و؟ آنان ) ام به  که: آيا من پروريگار شما نيستم

 ايم .خبر بويهد ما از اين ) توهيد و يکتاپرستی ( غاف  و بیتا روز قيامت نگوئي

ن بَْعِدِاْم أَفَتُْهِلُکنَا بَِما فَعََ  اْلمُ   ا مِِّ يٍه يا  (1۷٣)اعراف/ْبِطلُوَن أَْو تَقُولُواْ إِنهَما أَْشَرَک آبَاُؤنَا ِمن قَْبُ  َوُکنها ذُرِِّ

دند و ما ام فرزندان آنان بوييم آيا به سبب کارا که اين که نگوئيد: نياکان ما پيش از ما شرک ورزي

( قيامت با عذاب خويکنی و ير مجازات میاند ما را )( کريهيعنی نياکان مشرک ما) باطلگرايان

 ؟گريانینابويمان می

ِ ٱلهتِی فََطرَ : امر می کندهاِ هللا تعالی  يِن َهنِيٗفۚا فِۡطَرَت ٱَلِله َِ تَۡبِديَ  ِلخَ  فَأَقِۡم َوۡجَهَک ِللدِِّ ِۚ ٱلنهاَس َعلَۡيَهۚا  ۡلِق ٱَلِله

َِ يَۡعلَُمونَ  ِکنه أَۡکثََر ٱلنهاِس  يُن ٱۡلقَيُِِّم َولَٰ ِلَک ٱلدِِّ ه آئين (٣۰ /روم) ذَٰ هقيقی ) روا خوي را خالصانه متوجِّ

را  ( کن . اين سرشتی است که خداوند مريمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا، اسَلمخدا

( . اين است يين محکم و استوار، و ليکن اکثر کشاند و آن را از خداگرائی به کفرگرائی و...ياي ) تغيير

 يانند .مريم )چنين چيزا را( نمی

لَى ُك ُّ َمْولُوٍي يُولَدُ عَ »رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نيز ير تبيين و توضيح اين مساله می فرمايد : 

ٍِ تُْنتَُج البَِهيَمٍَ َاْ  تََرى فِ الِفْطَرةِ،  َسانِِه، َكَمثَِ  البَِهيَم َرانِِه، أَْو يَُمجِِّ يَانِِه، أَْو يُنَصِِّ ِ : ۲«!يَها َجْدَعاَء؟فَأَبََواهُ يَُهوِّ

شوي اما اين پدر و مايرش استند که او را يهويا يا نصرانی يا ار نوزايا بر فطرت متولد می»

نی ايد هيواآوري؛ آيا ييدهرپايی نوزايا سالم و بی عيب و نقص به ينيا میکنند، چنانکه چهامجوسی می

 گوش بريده بدنيا بيايد؟!.

ه  صلی هللا عليفطرت ام يعنی اسَلم . يعنی ار بچه اا بر يين اسَلم متولد می شوي چنانچه رسول هللا

 : وسلم می فرمايد
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ِه َوُاَو َعلَى الْ » - ٍِ َما ِمْن َمْولُوٍي يُولَدُ إِ ايچ نوزايا نيست که متولد شوي مگر بر يين اسَلم «: »ِمله

 «.باشدمی

، َهتهى يُبَيَِِّن َعْنهُ ِلَسانُهُ » - ٍِ ِه َعلَى َاِذِه اْلِمله ايچ نوزايا نيست که متولد : »٣«َما ِمْن َمْولُوٍي يُولَدُ إِ

 تا زبانش از جانب وا بيانگر اين مهم باشد. ،شوي مگر بر اين يين است

بر اين اساس فرزند کفار اگر به سن بلوغ نرسيده و مريه باشد جزو مسلمين محسوب می گريي و اين 

 .  چنانچههتی اوِي غير مکلف سکوِريستها )يا به زبان عربی مشرکين( راا راجح اا  سنت است

ار ير مين و کفرسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد که ابراايم عليه السَلم را امراه فرزندان مسل

ي  است از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پرسيده شد : باغی ير بهشت ييده َِ يَا َرُسول هللا َوأَْو

ي اْلُمْشركين. َِ  4اْلُمْشركين؟ فَقَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعلَْيِه َوسلم: َوأَْو

نايانی اش و  ه تدريج بايد اين جبايد بدانيم که انسان با جهالت و نايانی متولد می شوي و به اما  

آن تعهدا که به هللا مبتی بر توهيد يايه را فرزندا که به ينيا می آيد برطرف شوي و طبيعی است 

ا َوَجعََ   :ريه و چيزا ير اين باره نمی ياندفراموش ک َهاتُِکْم َِ تَْعلَُموَن َشْيئا ن بُُطوِن أُمه ُ أَْخَرَجُکم مِِّ َوَّللاِّ

( خداوند شما را از شکمهاا مايرانتان بيرون ۷8)نح /ْمَع َواْلَْبَصاَر َواْلَْفئِدَةَ لَعَلهُکْم تَْشُکُروَن لَُکُم اْلسه 

 يانستيد ، و او به شما گوش و چشم و يل ياي تا سپاسگزارا کنيد .آوري ير هالی که چيزا  نمی

ممکن است باراا و باراا مرتکب اشتبااات مختلف هاِ اين طفلی که با چنين زمينه اا متولد شده  

)يا به با فطرتش به آن نرسد تا زمانی که آموزشهاا صحيح متناسب عقيدتی و رفتارا ام شوي و 

 ُكمْ يَا ِعبَاِي  ُكلُّ چنانچه هللا تعالی ير هديثی قدسی می فرمايد : سرگريان است نشوي( إقامٍ حجٍ اصطَلح

ِه َمْن َادَْيتُ  ا شما گمراه استيد مگر کسی که من او را اا بندگانم! امه 5... ، فَاْستَْهدُونِي أَْاِدُكمْ هُ َضالٌّ إِ

 ادايت کريه باشم، پر، از من طلب ادايت کنيد تا ادايت تان کنم.

خطاب به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم که انوز کَلم شريعت هللا به وا نرسيده بوي و کتاب هللا و باز 

(و تو را سرگشته و ۷)ضحی/َوَوَجدََك َضاًِّ فََهدَى وا آموزش يايه نشده بوي می فرمايد :  و هکمت به

  هيران نيافت و رانمويت کري ؟

يَماُن َولَِکن َجعَْلنَاهُ يا می فرمايد:  َِ اْْلِ ْن أَْمِرنَا َما ُکنَت تَْدِرا َما اْلِکتَاُب َو ا مِِّ  َوَکذَِلَک أَْوَهْينَا إِلَْيَک ُروها

ْستَِقيٍم  ( امان گونه که به 5۲)شورا/نُوراا نهْهِدا بِِه َمْن نهَشاء ِمْن ِعبَاِينَا َوإِنهَک لَتَْهِدا إِلَى ِصَراٍط مُّ

ی کتاب يانستايم ، تو که نمیايم ، به تو نيز به فرمان خوي جان را وهی کريهپيغمبران پيشين وهی کريه

ايم که ير پرتو آن ار کر از بندگان خويش را نور عظيمی نمويهچيست و ايمان کدام ، وليکن ما قرآن 

ا به راه راست رانموي میرا بخواايم ادايت می  سازا .بخشيم . تو قطعا

اين نفسی که بر اساس يين اسَلم خلق شده و زمينه ا پذيرش اسَلم کامَلا ير آن فراام ير اين صورت 

يو راه خير و شر به او نشان يايه شده است و  و تنها نيازمند يايآورا و تلنگرا يلسوزانه است است

يو راه  ( و1۰)بلد/َوَادَْينَاهُ النهْجدَْيِن اختيار ياري يکی از رااها را انتخاب کند: هللا تعالی می فرمايد : 

ن سرگريانی براا مسلمان زايه اا و اا يورا  ؟را به او نشان ندايه ايم  واضح و آشکار خير و شرِّ 

غير مسلمين فرق ياري . براا مسلمان زايه اا تا زمان بلوغش است،  که زمان پذيرش تکليف و زمان 
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يان می مانند و با رغير مسلمينی استند که تا آخر عمر ام سرگ اماپايان يوران سرگريانی است 

 .سرگريانی می ميرند

اَاا اائی ير سوره ا شمر می فرمايد  : و هللا تعالی باز بعد از سوگند فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَاا  * َونَْفٍر َوَما َسوه

، و به آن که و سوگند به نفر آيمی (1۰-۷) شمر /َوقَْد َخاَب َمن يَسهاَاا  *قَْد أَْفلََح َمن َزکهاَاا  *َوتَْقَواَاا 

)قسم به امه اينها !( کسی  .تقوا را الهام کريه استسپر بدو گناه و او را ساخته و پرياخته کريه است، 

ا نااميد و ناکام می گريي و گريي که نفر خويشتن را پاکيزه ياري و بپيرايد.رستگار و کامياب می  قطعا

ا به مطلوب و مقصوي نمی رسد و محروم و بی گريي که نفر خويشتن )را ير ميان کفر و بهره میهتما

 .، و )به معاصی( بياِيدري و بپوشاند( پنهان بداو گناهشرک 

د ههللا تعالی به او بخشيده و امين اختيار ام به خاطر امين اختيارا که  «نفر»اين  پر مشخص است

از چنان انعطافی برخوريار  ،فاص  او با هيوانات و مَلئکه و ساير موجويات غير از جنيان است

بر اين اساس است که هللا تعالی ير هديثی قدسی می  .کنداست که می تواند به سبب تربيت غلط تغيير 

َمْت َعلَْيِهْم َماِيينِِهمْ َوإِنِِّي َخلَْقُت ِعبَاِي  ُهنَفَاَء ُكلهُهْم، َوإِنهُهْم أَتَتُْهُم الشهيَاِطيُن فَاْجتَالَتُْهْم َعْن »فرمايد:   ، َوَهره

به راستی که من امگی بندگانم را بر راه »  6«َما لَْم أُْنِزْل بِِه ُسْلَطانااأَْهلَْلُت لَُهْم، َوأََمَرتُْهْم أَْن يُْشِرُكوا بِي 

 منحرف يينشانراست و مخلص آفريده ام و به يرستی که شياطين به نزي بندگانم رفته و آنها را از 

نم را نمويند و بندگا)ممنوع( نمويه بويم را بر آنها هرام  )آزاي( نمويه و چيزاايی را که برايشان هَلل

  .«امر نمويند که چيزاايی را شريک من گريانند که ايچ يليلی بر شريک بوين آنها نازل نگريانيده ام

که به مي  خوي و بر خَلف  چنانچه ير قرآن ام ير موري سکوِريستها )يا به زبان عربی مشرکين(

می فرمايد:  شريعت هللا بعضی از چيزاا را آزاي )هَلل( و بعضی از چيزاا را ممنوع )هرام( کريه اند

ۚ ُ يِن َما لَْم يَأْذَن بِِه َّللاه َن الدِِّ شريکانی يارند که از يين آنها مگر  (۲1)شورا/ أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَُهم مِِّ

 بدان رخصت ندايه است براا آنان تشريع کريه باشند؟آنچه را خدا 

شده و مستعد و آمايه است که يين اسَلم را  خلقبا اين وجوي اين نفسی که بر اساس فطرت و يين اسَلم 

 ريشه آنباز  ،ندرا ير خوي خفه ك بپذيري، هتی اگر شخصی به يلي  مبارزه با خوي اين اسَلم خواای

تنها نياز به ياي آورا و آموزش صحيح شريعت هللا ياري، و اينکه ممکن ارگز از بين رفتنی نيست و 

 است ير ميان غير مسلمين ام انسانهائی پيدا شوند که :

 تابع اخَلق عمومی می شوند و خوي را مقيد به اين نوع از اخَلق می کنند -1

ع اين ده تاببه محض رسيدن بخشهائی از صفات نيک مومنين که ير تعاليم انبياء بر جاا مانيا  -۲

 . صفات شوند و تمايَلت عالی نسبت به پذيرش خوبی اا ياشته باشند

 يا به محض رسيدن اسَلم به آنها مسلمان شوند و تابع اخَلق عقيدتی اسَلمی نيز می گريند -٣

 . ست که ير نفر تمام انسانها وجوي ياريااسَلمخواای فطرا ا اين هاِت به يلي  امان زمينه اا

2  . 
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ر و ي بعد از پاگذاشتن ير اين ينيا ار شخصی ياراا نفر است و اين نفر متوجه شديم که تا اينجا

خوي را به عقيده اا  بر اساس آموزشهائی که ييده استيا سرگريانی او تا زمان بلوغ يوران جاالی 

 .  يانده و قضاوت کننده عم  می کند امچون يک مرکز يستور متص  می کند و طبق امين عقايد

ير اينجا يک شخص بر اساس فطرت سالمی به ينيا می آيد و نفر او مث  ظرف خالی و کاغذ سفيدا 

است که ار کر بر اساس قوانينی که ير آن می ريزي و ير آن می نويسد عم  می کند و اين 

آموزشهاا پدر و ماير و سپر آموزشهاا مدرسه و جامعه و ... استند که اين شخص را به يهويا يا 

به يکی از اهزاب و مذااب مختلف و يا ار گروه و يسته و مذابی از شريعتهاا آسمانی يا ی و مجوس

 تبدي  می کنند. يين سکوِريسم متعدي

به عنوان مثال کويک ير ابتدا قاير به يروغگوئی نيست اما امين کوين به يلي  يايگيرا و آموزش و  

 بدون هضورکند، اما اگر اين کويک ير جايی  وانائی يروغ گفتن را پيدا میتربيت غلط زمينه و ت

راا شوي تا زمانی که زنده است يروغ نخوااد گفت چون نفر او بر اسَلم و راستی خلق شده انسانها 

 است.  

ُجُ  َراعٍ َعلَى أَْاِ  بَْيتِِه،  »پدر و مايرا که هللا تعالی آنها مسئول تربيت فرزندان قرار يايه است  َوالره

اين پدر و ماير اگر «  ئُوٌل َعْنُهْم، َواْلَمْرأَةُ َراِعيٌٍَ َعلَى بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه، َوِاَي َمْسئُولٌٍَ َعْنُهمْ َوُاَو َمسْ 

خويشان ير تربيت اسَلمی اين فرزندان نکوشند يا آنها را پيش انسانهاا آگاه به شريعت اسَلم نفرستند 

مااواره اا و فضاا مجازا کفار سکوِر جهانی و که تربيتشان کنند و اين فرزندان را يست 

کوچه و خيابان و يوستانشان و ييگران بداند ير واقع اين پدر و ماير سکوِريستهاا مرتد محلی و 

ين اکفار و يشمنان شريعت هللا سپريه اند و مجرم به اين شک  اين وظيفه ا مهم خوي را به سه  انگارِ 

موزشها شخص که آو ،ران استند که فرزندش را آموزش می ياند و ييگ مااواره اا و فضاا مجاز ا

ه است عم  می کند و ارزشها و انجاراا و آموزشهائی که ييدعقايد و  امينبر اساس  می بيندرا 

 . قضاوت می کند

برخی از اين آموزشها به اخَلق عمومی بر می گريند که معموِا ير ميان تمام انسانها مشترک استند 

، مهمان نوازا، وفاا به يروغ بد است يا قت  بد است يا صداقت و هق طلبی و کمک به نيازمندانمثَلا 

عهد و... خوب است. رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ير موري کسانی که اين صفات پسنديده ا عمومی 

ْسََلِم إِذَا ِخيَاُرُاْم فِي اْلَجا ،تَِجدُوَن النهاَس َمعَاِينَ را رعايت می کنند می فرمايد :  ٍِ ِخيَاُرُاْم فِي اْْلِ ِاِليه

كه يريوره جاالی بهترين بويند،  ير يوره اسَلم  نيز مريم معدنها وكانهائی استند، مريمانی  ۷.فَِقُهوا

 يين را فراگيرند.و فهم بهترين استند، مشروط  برآنكه فقه 

به اخَلق عقيدتی بر می گريند که ير اينجا عقيده اا که  ا نفرقسمت اعظم آموزشها ،با اين وجوياما 

 عقايد امينو  چه چيزاائی استندو بايداا و نبايداا به نفسها تزريق شده است تعيين می کند خوب و بد 

و يرگيرا اا و جنگها به يلي  امين اخَلقها و رفتارااا عقيدتی  ،راانماا عم  شخص می گريند

  .مختلفی سرچشمه گرفته اندقوانين  مختلفی است که از

ما او رفتارااا پسنديده ا عمومی بوي،  وسلم اسوه ا صداقت و تمام اخَلقرسول هللا صلی هللا عليه 

سب بيان کري و متناير جامعه ا سکوِريستها )يا به زبان عربی مشرکين( به محض اينکه قوانينی را 
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کفار سکوِر قريش شروع  معه نشان ياي يشمنیی را به جابا اين قوانين اخَلقيات و رفتارااا عقيدت

ِ يَْجَحدُوَن.  :چنانچه  هللا تعالی می فرمايد شد َُ َولَِكنه الظهاِلِميَن بِآيَاِت َّللاِّ بُونَ ()ا  ٣٣٫) انعام / فَإِنهُهْم َِ يَُكذِِّ

 ا را انكاركنند، بلكه ستمكاران آيات خدپيغمبر !(. )ناراهت مباش( چرا كه آنان تو را تكذيب نمي

. و  ترمذا از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه  روايت کريه است که ابوجه ، به عنوان نمايندمي

گفت: ما شخص شما را رابر سکوِريستهاا قريش، خطاب به رسول هللا صلی هللا عليه و سلم  می

 کنيم!ايد تکذيب میکنيم؛ بلکه چيزاايی را که آوريهتکذيب نمی

بی اساس و پوچ وجدان را ير برابر ضمير و صدر و نفر قرار يايه اند و گاه می گويند  اينکه کلمه ا

بی وجدان يا فَلنی وجدان نداري سخنان بی پايه و اساسی استند که تنها از جهالت اشخاص سرچشمه 

بی نفر اصَلا وجوي نداري، شخص بی نفر يعنی شخصی که زنده ا شخص  گرفته اند. واضح است که

اشخاصی با نفسهاا آموزش ييده ا مختلفی بايد بگوئيم ا از يست يايه و مريه است، بلکه نفسش ر

 .يه شده عم  می کنندموزشهائی که به نفسهايشان ياساس آوجوي يارند که ار کدام بر ا

ا جرم نيست هاِ ممکن است يکی عملی انجام ياد که از نظر شما جرم باشد اما از نظر خويش نه تنه 

و کوچ اجبارا و مثَلا عم  انگلير سکوِر ير شيمائی کرين سليمانيه  . خوبی ام است بلکه کار

عم  صدام هسين و )نصرانی( 1۹۲٣تا  1۹18نابويا يسته جمعی ُکريااا مسلمان ير بين سالهاا 

کار خوبی بويه اما ير نظر  انسکوِر ير شيميائی کرين سريشت و قلعه جی و هلبچه  ير نظر خويش

 وهشيانه و... بويه . ما کارا 

نگاه کنيد نماينده ا  سکوِريستهاا قريش عتبه بن ربيعٍ  به رسول هللا صلی هللا عليه و سلم چه می 

گويد؟ اين مجرم می گويد: کسی را سراغ نداريم که بيشتر از تو موجبات بدبختی قومش را فراام آوريه 

اا و اا و بر يين ما خريه و عيب گرفتهتشتت نمويهاا و ما را يچار کريه باشد. تو گروه ما را پراکنده

اا تا جايی که شايع شده است: ير قريش کاانی ظهور کريه است. به ير ميان عربها ما را رسوا نمويه

خدا سوگند چيزا باقی نمانده است که ما با شمشير ير مقاب  ام قرار بگيريم و يکديگر را نابوي کنيم. 

کنيم تا اينکه ثروتمندترين مري قريش آورا میرا، براا تو از اموال خوي جمعاا مري! اگر فقير و نايا

خواای انتخاب کن. يه تا را به ازيواج گريا و اگر نياز به زن ياريد ار کدام از زنان قريش را که می

     8آوريمتو ير می

البته سکوِريستها )يا به زبان عربی مشرکين( سفارش پايشاای و هاکميت خوي را ام به رسول هللا 

صلی هللا عليه وسلم يايند تا اينکه رسول هللا ص  ياهلل عليه وسلم يست از اين قوانينی که آوريه بکشد و 

م هللا صلی هللا عليه وسلبر اساس قوانين سکوِريستی آنها بر آنها پايشاای کند اما ييديم که رسول 

نپذيرفت . بعد گفتند سالی قانون ما و سالی قانونی که تو آوريا! باز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

معنی و مفهوم يين خويتان براا  4يعنی « لکم يينکم و لی يين»نپذيرفت بلکه به صراهت فرموي 

 معنی و مفهوم يين خويم براا خويم .  4خويتان و اين 

ِريستهاا قريش راضی به ار گونه سازش و تنازلی بويند تنها به شرطی که رسول هللا صلی هللا سکو

ايشان ( ۹)قلم/َويُّوا لَْو تُْدِاُن فَيُْدِانُوَن عليه وسلم نيز با آنها سازش می کري. هللا تعالی می فرمايد:  

رسول هللا صلی کنند، اما  يارند که نرمش و سازش نشان يای، تا آنان ام نرمش و سازشيوست می

هللا عليه وسلم مث  تمام پيامبران بر اساس اص  اساسی برائت از سکوِريستها )يا به زبان عربی 
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مشرکين( بايد ابتدا از خويشان يورا و بيزارا و برائت می کري بعد از عقايد و قوانين آنها و امين 

 کار راام کري. 

چگونه اجازه  خورين ذبيحه و طعام سکوِريستها را نداريهق زن گرفتن و هتی زمانی که مسلمانی 

اای و رابريت آنها را بپذيري؟! هاِ چه رسد به اينکه مث  يارويسته ا منافقين  ياري هاکميت و پايش

کسی بخوااد ايعاا اسَلميت ام ياشته باشد و نماينده ا مجلر يارالندوه و پارلمان اين سکوِريستها 

 يکی از ايارات نظامی و غير نظامی آنها مسئوليتی را عهده يار شوي!!! را ياشته باشد يا ير

وئيم بگار کدام بر اساس قوانينی که پذيرفته اند ير موري ييگران نظر می ياند و نمی توانيم ير اينجا 

انگلير سکوِر يا صدام هسين سکوِر يا سکوِريستهائی چون ابوجه ، ابولهب، عتبه يا که مثَلا 

ِر يا خمرااا سکويا روسيه و چين سکوِر اتاتورک سکوِر يا ايتلر سکوِر يا استالين سکوِر 

يا آمريکائيان سکوِر که بيشتر از يکصد ميليون سرخ پوست را تنها به جرم رنگ پوست و و کامبوج 

ازار زن و بچه و پير و جوان مسلمان  ٣افته بيشتر از نژايشان قت  عام می کنند، يا ير کمتر از يک 

زخمی ااا نيمه جان توسط مزيورانش از سپر می کشند را ير باغوز سوريه با بمبهاا فسفورا 

نفر يا به گفته ا غربی ااا سکوِر وجدان نداشته  ،می شوندزنده به گور هزب مزيوران اوجاِن 

فسی نبه يلي  آموزشهاا غلط وزش ييده اند و نفر اينها بد امبلکه بايد بگوئيم که نفسهاا آنها  ،اند

  جنايتکار و مجرم شده است.

که امان  -زمانی که يک غربی سکوِر و کافر می گويد وجدان خوب ياشته باش يعنی خويت  -

خوب بر اساس معيارااا سکوِريستی را  - نيروا يرونی و قاضی و فرمانده ای که ير قلبت است

تربيت شده اا بر اساس آنچه که ياي بر اساس ارزشهاا سکوِر موزش يايه باشی، يا اگر تربيت و آ

 . ن و بر خَلف اين آموزشها عم  نکنگرفته اا عم  ک

ا آنهيک سرا قوانين و آموزشهاا عمومی يارند  که )يا به زبان عربی مشرکين( هاِ سکوِريستها 

قدرت هکومتی بر مريمان خوي تحمي  می کنند و  را ير پارلمانهاا خوي به تصويب رسانده و با

 . به اين قوانين که نوعی يکسانی ير نفر تمامرند که اين قوانين را رعايت کنندشهروندان ناچا

 . وجدان عمومی و اجتماعی: شهروندان ايجاي می کند می گويند

 ، تحتيکسانی می روياين قوانين عمومی که نفسها را يکسان می کند و از نفسها انتظار کنار ير 

که ير جامعه به وجوي می آيند نانوشته يک سرا قوانين و آموزشهائی  عنوان آزايا ااا شخصی 

تمام افراي جامعه قوانين مختلفی توليد شوند چون ار يک و ممکن است به تعداي  يارندجنبه ا فريا 

ي به وجوان وجدانهاا مختلفی ير نتيجه نفسها و به اصطَلح خويشياراا اواا نفر جداگانه اا استند 

 می آيند.

ير اينجا ييگر شما نمی توانيد بگوئيد فَلنی از نفر يا به اصطَلح  سکوِريستها و جاالين از وجدان  

مناسبی برخوريار نيست، بلکه تحت شعار و قانون هفظ آزايا ااا شخصی شما می توانيد نفر 

 . خويتان را ياشته باشيد و آنها ام نفر خويشان را

ير اسَلم نيز اين يکسانی نفسها و به اصطَلح اين يکسانی قلبها با قوانين شريعت هللا صورت می گيري. 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعدَاءا فَ هللا تعالی می فرمايد:  قُوا ۚ َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاه َِ تَفَره ِ َجِميعاا َو َ َواْعتَِصُموا بَِحْبِ  َّللاه لهَف أ

( و امگی به رشته خدا چنگ زنيد و پراکنده 1۰٣... )آل عمران/َن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَواناا بَيْ 



نشويد و نعمت خدا را بر خوي به ياي آوريد که بدان گاه که )براا امديگر( يشمنانی بوييد و خدا ميان 

 يلهايتان پيوند ياي، پر برايرانی شديد.

صرفنظر از منافقين و يارويسته اا از مسلمين فريب خوريه که يور خوي جمع کريه اند، نفر مومنين 

بر اساس امان قوانين يکسان شريعت تصميم می گيري به امين يلي  ير اين زمينه قضاوتهاا خوي ير 

ئی آگاای اا نيز باز نفسهاا آگاه يکسان عم  می کنند و ساير نفسهاا مومنين نيز بر اساس ميزاناا 

 که از قانون شريعت هللا يارند قضاوت و عم  می کنند. 

ه نفسهاا مختلف با آموزشها و تعليمات و کسيستم جااليت و بخصوص ير يين سکوِريسم ير 

يعنی  .ارزشها و بايداا و نباييهاا مختلفی توليد می شوند ار شخصی اله ش می شوي نفر خويش

َِ لَهُ اْلَخْلُق َواْْلَْمرُ »نانکه خلق کرين ام کار هللا است قانون گذاشتن کار هللا است امچ ( 54/)اعراف« أَ

، هللا تعالی را ير قانونگذارا کنار ( ۲8)توبه/« إِنهَما اْلُمْشِرُكوَن نََجرٌ » اما اين سکوِر بی ارزش نجر

می زند و خويش يا ساير انسانها را ير جاا هللا قرار می ياد و اياا هللا تعالی را ير قانونگذارا ير 

اينهائی که يچار اين هماقت می شوند و چنين چيزاائی را با هللا برابر می يانند ير روز  می آورند. 

ِ اْلعَالَِمينَ : »قيامت با افسوس و پشيمانی می گويند يُكْم بَِربِّ ِ ِ إِْن ُكنها لَِفي َضََلٍل ُمبِيٍن، إِْذ نَُسوِّ  «تَاَلِله

(. سوگند به خدا ما ير گمراای آشكارا بوييم. آنگاه كه شما را با پروريگار جهانيان ۹8-۹۷)شعراء/

 ساختيم.برابر می

يا ييگر شخصی اوا و خوااشهاا خوي  و عمومی مسائ هللا تعالی ير موري اين يسته از انسانها که  ير 

وي را ر خنف قوانين ساخته شده توسط بشررا جايگزين قانون شريعت هللا کريه اند و با اين انسانها 

ُ َعلَٰى ِعْلٍم َوَختََم َعلَٰى َسْمِعِه َوقَ موزش يايه اند می گويد: آ َههُ َاَواهُ َوأََضلههُ َّللاه ْلبِِه َوَجعََ  أَفََرأَْيَت َمِن اتهَخذَ إِلَٰ

ِ ۚ أَفَََل تَذَكهُروَن  اا کسی را که اوا و اوس ايچ ييده (۲٣)جاثيه/َعلَٰى بََصِرِه ِغَشاَوةا فََمْن يَْهِديِه ِمْن بَْعِد َّللاه

خوي را به خدائی خوي گرفته است، و با وجوي آگاای )از قانون شريعت هللا، شخص پرستی کريه است 

اا انداخته ه است، و بر گوش و يل او مهر گذاشته است و بر چشمش پريهو( خدا او را گمراه ساخت

آيا پند  )و خدا ام از وا رويگريان است(تواند او را راانمائی کند؟؟! پر چه کسی جز خدا میاست

 شويد؟گيريد و بيدار نمینمی

تربيتها و آموزشهاا غير اسَلمی مختلف و رنگارنگ  بوسيله قوانين وير اين صورت اگر اين نفر 

ا مث   ،شک  گرفته باشد ر نيز غيقضاوتهايش  ،رنگارنگ ا غير اسَلمیآموزشهاامان قانونها ويقيقا

 . د اطمينان بخش و بدون اشکال باشدنمی توانناستند و اين قضاوتها و گوناگون اسَلمی 

موري فَلن مساله ا اخَلقی و اجتماعی و خانوايگی و امچنانکه فَلن فکر سکوِر ليبرال يا چپ ير 

اقتصايا و امنيتی و آموزشی و غيره ييدگاای بر خَلف ييدگاه قانون شريعت هللا ياري و قاب  قبول و 

نفر خوي را آموزش و  نسبت کسانی ام که با چنين ييدگاه غير اسَلمیبه امان  ،اطمينان بخش نيست

 ان قاب  پذيرش و اطمينان بخش نيست. پرورش يايه اند قضاوتهاا نفسش

الهِذيَن َاايُوا   -1]يعنی:  «گانه 6کفار »به مومنين امر می کند که ايچ يک از  به امين يلي  هللا تعالی

ابِئِيَن   -۲ َوالهِذيَن أَْشَرُكوا )مشرکين يا به زبان امروزين  -5َواْلَمُجوَس   -4َوالنهَصاَرٰى   -٣َوالصه

را به عنوان ولی و سرپرست خوي نگيرند . چون هللا تعالی بر   مرتدين[ -6( به امراه سکوِريستها

ُ َعلَْيِهْم   اينها غضب گرفته و از اينها خشمگين است: ا َغِضَب َّللاه َِ تَتََولهْوا قَْوما يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا 

 خدا بر آنان خشمگين است.! گروای را به يوستی نگيريد که مؤمنان ( / اا1٣)ممتحنٍ/ 



نهَما إِ مومنين مجرا قوانين شريعتش استند :  رسولش و ولی و هاکم و سرپرست متقين تنها هللا تعالی و

ُ َوَرُسولُهُ َوالهِذيَن آَمنُوا   ايچ بهانه اا براا سرپرست و فرمانده و  مسلمانیايچ و ( 55)مائده/َوِليُُّكُم َّللاه

تحت ايچ عنوانی ايچ راای چون هللا تعالی  ،نداري برخوي را« گانه 6کفار » رابر و رئير کرين اين

ُ : بر مسلمين هاکميت پيدا کنند  «گانه 6کفار »قرار ندايه است که از آن راه يکی از  َولَن يَْجعََ  َّللاه

( چون قضاوتها و هکمها و برياشتها و به اصطَلح سياستهاا 141)نساء/ِلْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَلا 

 غلط و ضد اسَلمی و فاسد استند.ير برابر يين هللا و بندگان هللا آنها 

و اين اشتباه است که بگوئيم فَلن  ،ير اينجا برنامه اائی که به  نفر يايه شده اند راانما می شوند

اعث شده که بايد بگوئيم فَلن برنامه اا که به اين سيستم يايه شده بلکه ب ،سيستم خويش اين کار را کري

 چون سيستم بدون برنامه ايچی نيست غير از يک ظرف خالی.  ،اين سيستم اين کار را انجام ياد

ياتی ا... يست به چنان جنآتاتورک واگر می بينيم که سکوِرا چون استالين يا ايتلر يا صدام هسين و 

ا ن نفر خوي راست که با آ است به خاطر قوانين سکوِريستی نها نيز بر آن راضیمی زنند و نفر آ

 استند که چنان جناياتی را برايشان توجيه می کنند.سکوِريستی و اين قوانين  ،پرورش يايه اند

اگر می بينی که جريانات نجدا با چنان قصاوتی و با خوشحالی صوفی اا و شيعيان را قت  عام می 

قوانين منشعب از تفکرات محمد بن عبدالوااب و ساير علماا ه آن ام افتخار می کنند به خاطر کنند و ب

با اين قوانين نفر خويشان را آموزش يايه اند و چنين نفسی به چنين اعمالی اين شخص است که  نجد

 .رضايت کام  پيدا کريه است

م اانگليسی تشيع صفوا و مطی و قرتشيع غَلة  که با نامهاا اگر می بينی که جريانات شيعيان 

اا  سنت می کنند باز به يلي  قوانين و عقايدا  عام اقدام به قت  هائیبا چنان وهشيگريشناخته شده اند 

 است که با آن نفر خوي را آموزش و پرورش يايه اند 

که باوراايشان می شوند که متوجه شوند نفسی تنها زمانی اين اشخاص يچار پشيمانی و سرزنش 

  اشتباه بويه است.بر اساس عقايد و باوراايشان کارا که انجام يايه اند اشتباه است يا 

نداري. چرا؟ و يا منحرفين ميان مسلمين  سکوِر ير اينجا مَلمت شما تاثيرا ير اعمال اين اشخاص 

و  ،ير اساس قبول ندارند چون شما بر اساس قوانينی اينها را مَلمت می کنی که اينها چنين قوانينی را

ه نفر او بو  ،نفر اين شخص به عنوان قاضی ياخلی چيزاائی را جرم ميداند که نزي شما جرم نيستند

می ياند که قوانينش آنها را مستحق کشته مستحق نابويا و کشتن کسانی را  شپلير ياخلی اعنوان 

بين می بري که نفسش به عنوان قاضی از شدن و نابويا می ياند . به امين يلي  اين شخص کسانی را 

 صاير کريه ار چند شما خوشتان نيايد . بر اساس قوانينی که پذيرفته هکم  مجرم بوين آنها را 

راانما و ناصح و قاضی و پلير يرون اين انسانها از چنين اعمالی که بر اساس عقايد و قوانينی که 

 د.ذت ام می کنزا و لپذيرفته اند انجام می شوند اهساس خوشحالی و پيرو

اما اگر کسی بر  ،اين ير موري کسانی است که نفر خوي را بر اساس قوانين مختلفی پرورش يايه اند

آن خَلف آنچه که پرورش يافته عملی انجام ياي به چنين شخصی می گويند  بر اساس آن عقيده و 

چنين هاِتی يچار پشيمانی و و ممکن است شخص ير  ،قوانينی که پذيرفته يچار خطا و گناه شده است

 عذاب نفر ام گريي.سرزنش نفر و 



البته بايد عرض کنم که سکوِريستها )يا به زبان عربی مشرکين( از امان زمانهاا باستان تا کنون يو  

ير اين چند ياه ا اخير ام اين يو مصطلح غلط  اسم را جايگزين يو اسم شرعی کريه اند و متاسفانه 

 :ام شده اندمريمان جاا  و نا آگاه ما کوچه بازارا  ايبياتواري 

 ند ه ارا جايگزين هللا کري (يا به زبان فارسی انسانيت)اومانيسم  -1

 .نده اوجدان را جايگزين نفر کري -۲

مگر نديدا که فَلن شخص جاا  به انسانيت قسم می خوري؟ يعنی به اومانيسم قسم خوريه ير هالی که 

نه ير ميان امين جوانکهاا بی يرو پيکر بلکه ا انسانيت چه تعريفی ياري؟ اصَل نمی ياند اومانيسم ي

سال است به انسانيت قسم خوريه اند بپرس انسانيت يعنی چه؟  5۰-4۰تشريف ببريد از کسانی که 

تنها ير ميان جاالها و نفهمهاا سکوِر و سکوِر زيه ا  قوم کوري به امين يلي   .اصَلا نمی يانند

نه ير ميان  ،يعنی ير ميان خوي اروپائيان ام چنين هماقتی يافت نمی شوي ،وجوي ياري چنين سوگندا

کسی به اومانيسم يا نمی بينی آنها و نه ير ميان ترکها و عربها و فارسها و نه ير ميان ايچ قومی 

 اِ  نفهماا قوم کوري. انسانيت قسم بخوري 

و هتی ير ميان يسته اائی از عوام فريب خوريه ا ما ير بين سکوِريستها و عَلوه بر اين، 

جايگزين  نفر شده است. مگر نشنيدا که می گويند  «وجدان»ام يرسخوانده ااا عوام زيه ا ما 

اما گذشتگان صالح ما می گفتند نفر ويت و ييگران قرار بده و قاضی کن؟! وجدان خويت را بين خ

ا اين نفر با قانون شريعت هللا آموزش ييده و خويت را ترازوا بين خويت و ييگران قرار  بده که قطعا

علی بن اب طالب رضی هللا عنه به فرزندش هسن  رضی هللا روايت کريه اند که تربيت شده است. 

ا فيما بَينَک َو بَيَن َغيِرک عنه می گويد:  نفر خويش را بين خوي ومريم ميزان  ۹َواْجعَْ  نَْفَسک ميزانا

 قرار بده. 

ِزم است بدانيم روح زمانی که ير ياخ  جسم انسان و متص  به جسم است به آن می گويند نفر، و  

ُ يَتََوفهى اْْلَنفَُر   . هللا تعالی می فرمايد:به آن می گويند روح زمانی که از جسم خارج می شوي باز َّللاه

ى إِنه  ِهيَن َمْوتَِها َوالهتِی لَْم تَُمْت فِی َمنَاِمَها فَيُْمِسکُ  الهتِی قََضى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُ  اْْلُْخَرى إِلَى أََجٍ  ُمَسمًّ

خداوند ارواح را به انگام مرگ انسانها و ير وقت خواب  (4۲)زمر/فِی ذَِلَک ََليَاٍت لِِّقَْوٍم يَتَفَکهُروَن 

ياري، و ارواح است نگاه می گيري . ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صاير کريهانسانها برمی

گرياند تا سرآمد معيِّنی. ير اين مسأله ) خواب ييگرا را )که انوز اجلشان فرا نرسيده به تن ( باز می

ااا روشنی )از مرگ و يوباره زندن شدن و و بيدارا که امسان مرين و زنده شدن است ( نشانه

 .است قدرت خدا و ضعف انسانها( براا انديشمندان

و به کسی که يچار بيمارا يرونی شده باشد می گويند: « conscience»اا به وجدان می گويند  غربی

« psychosis » کجا بيمارا وجدان آمده تا بخواای  . و عربها نيز می گويند: اْلمراض النفسيٍه

يا يرمانش کنی؟  چون اصَلا چيزا به نام وجويان وجوي نداري، وجدان توامی است که سکوِريستها 

به زبان عربی مشرکين ير طول تاريخ خواسته اند جايگزين نفسش کنند. برو تمام کتب تاريخی و شعر 

و ايب قوم خويت و ساير اقوام مسلمان را نيز نگاه کن ببين اين کلمه چند سال است واري مل  اسَلمی 

 شده. پر چرا تا اين اندازه خويت را سبک و بی ارزش و مسخره می کنی؟
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3  . 

رابطه ا نفر با جسم نوعی امکارا متقاب  است. نفر برنامه می ياد و جسم ام اجرا که  متوجه شديم

و اين  که ير جايگاه يستور يانده و برنامه ريز قرار گرفته ايم -يا خوي ما  -می کند.  اين نفر واهد

اا سه صفت بدن مجرا طرهها و برنامه ااا ماست می توانيم به سه هالت مختلف ير آئيم و يار

 مختلف شويم: 

اَرةٌ بِالسُّوِء إِِه َما َرِهَم َربَِِّي »صفت و هالت اول نفر :  -  به راستی(  5٣)يوسف: إِنه النهْفَر ْلَمه

خواند، مگر نفر كسي كه پروريگارم بدو رهم نمايد. / اين كه نفر به بديها و نابكاريها مي

آموزشهاا غلط به نفر يايه شده باشد و يست می ياد که   -يا به ما  -هالت زمانی به نفر

يچار گناه و سرکشی و ويروس  د و نفرنغلبه پيدا می کن مااوا و خوااشهاا غير شرعی بر 

  شده باشد و يستور به بدای بداد.

ٍِ » صفت و هالت يوم نفر :  - اَم َِ أُْقِسُم بِالنهْفِر اللهوه ر سوگند! و به نفر سرزنشگ( ۲ /)القيامٍ« َو

اشتباه يا هتی گناای  يچار  -يا خوي ما  -نفر / اين هالت ام معموِا زمانی ايجاي می شوي که 

يچار محاکمه و  -يا خوي ما  -و توبه و پشيمانی ام صورت گرفته باشد و نفر  شده باشيم

 .يممی شو سرزنش خويمان

ُ َها النهْفُر يَا أَيهتُ » صفت و هالت تکاملی و سوم نفر :  - ُِ َراِضيٍَا ، اْرِجِعي إِلَ اْلُمْطَمئِنٍه ى َربِِّ

ا، فَاْيُخِلي فِي ِعبَاِي  به سو   ( ا  نفر مطمئنه ٣۰ – ۲۷. )فجر: ، َواْيُخِلي َجنهتِيَمْرِضيٍه

يان به م پروريگارت بازگري، ير هالي كه تو خوشنوي ، و )خدا ام( از تو خوشنوي )است(. 

 و به بهشت من ياخ  شو. . بندگانم يرآ 

ُ اين هالت و صفت  ام زمانی است که گرايش به خير و يورا از بديها و هتی يورا شبهات اْلُمْطَمئِنٍه

و پاره اا از مباهات تبدي  به ملکه و رفتار ثابت و تزلزل ناپذيرا ير نفر می شوي به گونه اا که 

چرخاند و اعضاا بدن را تنها بر اساس قانون  نفر تنها زبان را بر اساس قانون شريعت هللا می

شريعت هللا به هرکت ير می آوري و تنها چيزاائی را می شنوي که قانون شريعت هللا اجازه ا شنيدن 

يايه و تنها به چيزاائی نگاه می کند که قانون شريعت هللا اجازه ا ييدن يايه . به گونه اا که ير هديثی 

 ی می فرمايد :  قدسی آمده است که هللا تعال

ا اْفتَرَ  َب إِلَيه َعْبِد  بَِشْيٍء أََهبه إِلَيه ِممه ْضُت َعلَْيِه، َوَما يََزاُل َمْن َعايَى ِلي َوِليًّا فَقَْد آذَْنتُهُ بِالَحْرِب، َوَما تَقَره

ُب إِلَيه بِالنهَوافِِ  َهتهى  دَهُ ُت َسْمعَهُ الهِذ  يَْسَمُع بِِه، َوبََصَرهُ الهِذ  يُْبِصُر بِِه، َويَ : ُكنْ أُِهبههُ، فَإِذَا أَْهبَْبتُهُ َعْبِد  يَتَقَره

 1۰.ِن اْستَعَاذَنِي َْلُِعيذَنههُ الهتِي يَْبِطُش بَِها، َوِرْجلَهُ الهتِي يَْمِشي بَِها، َوإِْن َسأَلَنِي َْلُْعِطيَنههُ، َولَئِ 

ا ]بر با يک ولی و يوست من يشمنی کندارک» کنم؛ و داند[ من با او اعَلن جنگ می، قطعا

شوي، اعمالی است که بر او فرض ا آن به من نزييک میترين چيز نزي من که عبدم به وسيلهمحبوب

يارم؛ شوي، تا آن که او را يوست میاا به من نزييک میياين سنتا من اميشه با انجامام، و بندهکريه

 و چون او را يوست ياشتم : 
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ا شوم و ببه يستش تبدي  میبيند، شوم که با آن میشنوي، و چشم او میام شد که با آن میگوش او خوا

ا به او عطا شوم که با آن راه می، و پاا او میگيريآن می روي، و اگر از من چيزا بخوااد، قطعا

ا او را پناه میکنم؛ و اگر از شرِّ چيزا به من پنامی  يام.ه جويد، قطعا

راه و چاه را به جسم اين روح يا اين نفسی که به این سوال پاسخ دهیم که :  به آسانیباید در اینجا 

با چه چيزا رام و مديريت می شوي؟ با قوانين و ارزشها. و شخص مومن اين قوانين را  نشان می ياد

ا اْفتََرْضُت َعلَْيهِ »از کجا می گيري؟ از فرضها  ته انون شريعت هللا گرفکه از ق« بِالنهَوافِ ِ »و سنتها و« ِممه

بلکه شمام  مسائ  عقيدتی و قلبی و زبانی و بدنی و  امچنانکه عبايت تنها نماز و روزه نيست است.

فرضها ام تنها نماز و روزه و... نيستند بلکه تمام اهکام قوانين شريعت هللا امه فرض مالی می گريي 

نيدن اهکام شريعت هللا بی چک و چانه از آنها استند و امه بايد از هللا گرفته شوند و بايد به محض ش

ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم أَن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَ  اطاعت کنی :   َطْعنَا ۚإِنهَما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا يُُعوا إِلَى َّللاه

َُ ُاُم اْلُمْفِلُحوَن  ئِ مؤمنان انگامی که به سوا خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان  (51)نور/َوأُولَٰ

گويند : شنيديم و اطاعت کرييم ! و رستگاران واقعی آنان ياورا کند ، سخنشان تنها اين است که می

 ايشانند .

م و سهللا تعالی از تو نمی پذيري که بعضی از اين قوانين را از هللا بگيرا و بعضی را از  يين سکوِري

به مي  خويت و اختيارا مرتکب اين ترکيب شدا و  -٣عمدا  -۲آگااانه  -1اواا نفست که اگر 

َُ ُاُم  »خويت را مشمول از يايره ا اسَلم خارج شده اا و عذرا معتبر شرعی و شبه اا نداشتی  ئِ أُولَٰ

 اا.  نفست را آلويه و مريض کريهو .  کريه اا (151)نساء/« اْلَكافُِروَن َهقًّا...

ا هق طلب و اسَلمخواه به ينيا آمده است مث  يک بچه ا مدرسه اا با قوانين   اين نفسی که فطرتا

شريعت هللا مراه  پيش يبستانی و يبستان و يبيرستان و يانشگاه را طی می کند تا اينکه ير قانون 

سواي عصر باسواي و بی علماا می رسد )مث  متخصصين و عالمی شريعت هللا به يرجه ا تخصص 

خوي را از آنچه برايش ضرر ياري يور کند و   -بإن هللا  - رسالت( و اين شخص متخصص می تواند

 هتی خويش را از آلويگی اا و جهالتهائی که ير آن وجوي ياشته پاکيزه و تزکيه کند. 

ازا و بپر تزکيه و پاکيزه کرين نفر ام اينقدر پيچيده نيست که عده اا ير هال خوي فريبی و هتی  

 تجارت و سرگرمی با آن استند: 

ْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتَِک َويُعَلُِِّمُهُم اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمٍَ پيامبران يعا می کنند :  َربهنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسوِا مِِّ

يِهْم إِنهَک أَنَت العَِزيُز الَحِکيُم  اا پروريگار ما ! ير ميان آنان پيغمبرا از خويشان   (1۲۹)بقره/ َويَُزکِِّ

را  (و مقاصد آن اسرار شريعتخواند و کتاب ) قرآن ( و هکمت ) برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فرو

 گمان تو عزيزا و هکيمی .بديشان بياموزي و آنان را پاکيزه نمايد، بی

يُکْم َويُعَلُِِّمُکُم اْلِکتَاَب َکَما أَْرَسْلنَا فِيکُ هللا تعالی نيز می فرمايد :  نُکْم يَتْلُو َعلَْيُکْم آيَاتِنَا َويَُزکِِّ ْم َرُسوِا مِِّ

ا لَْم تَُکونُواْ تَْعلَُمونَ  ( و امچنين پيغمبرا را از خويتان ير ميانتان 151)بقره/  َواْلِحْکَمٍَ َويُعَلُِِّمُکم مه

و به شما کتاب ) قرآن  ياريخواند و شما را پاکيزه میبرانگيختم که آيات ) قرآن ( ما را بر شما فرو می

توانستيد آن را ياد که نمیآموزي. و به شما چيزا ياي می( و هکمت ) اسرار و منافع اهکام ( را می

 بياموزيد.



عقايد کفرا سکوِريستها .  خويت را با قرآن است ير ار يو آيه پاکيزه کرين نفر من و شما با آيات

سد و ريا و بی هيائی و شرک و انواع بيمارا ااا يرونی آلويه کريه اا؟ با آيات قرآن و يروغ و هو 

بی هزبهاا سکوِر و مرتد و شريعت هللا خويت را يرمان کن و خويت را پاکيزه کن.  خويت را به 

نمازا و مشروب خورا و بی هجابی و زنا و يزيا و انواع بيمارا ااا رفتارا و عملی آلويه کريه 

 ا؟ با آيات قرآن و قانون شريعت هللا  خويت را يرمان و پاکيزه کن. به امين سايگی.ا

مکان نفر انسان قلب اوست و پاک کرين يل يعنی پاک کرين نفسی ير  نفس کجاست؟این حاال مکان 

و می يانيم اين پاک کرين يل تنها با قانون شريعت هللا صورت می گيري. کسی يل پاک ياري  ،آن است

که نفسش بر اساس قانون شريعت هللا پاک شده باشد و تقواا هللا را ياري. اگر يلت پاک شد چشمت ام 

و  پاک می شوي، يستت پاک می شوي و ير ک  زندگيت پاک می شوي اما اگر يلت با عقايد، قوانين

 امه چيزت ناپاک و فاسد می شوي.  ،اعمال غير شرعی فاسد شد

، إذا َصلََحْت، َصلََح الَجَسدُ ُكلُّهُ، وإذا ُمْضغٍَا أِ وإنه في الَجَسِد  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد :

گوشتی وجوي ياري که اصَلح آگاه  باشيد که ير بدن، تکه  11فََسدَْت، فََسدَ الَجَسدُ ُكلُّهُ، أِ واي القَْلُب 

شدن آن  منجر به اصَلح شدن امه بدن می شوي و فاسد شدن  آن منجر به فاسد گشتن امه بدن می 

 گريي، آگاه باشيد که آن قلب است.

ار قلب تعق  کام تعق  می کند و ام تفقه . پر با قانون شريعت هللا اينجاست که اين قلب اصَلح شده 

َِ تَْعَمى اْْلَْبَصارُ أَفَلَْم يَِسيُرو :است  ا فِي اْْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها   فَإِنهَها 

دُوِر  ِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الهتِي فِي الصُّ اند تا يلهائی به ام آيا ير زمين به سير و سفر نپرياخته (46)هج/َولَٰ

ه کور ؟ چرا که اين چشمها نيستند کياشته باشند که بدانها بشنوند ا فهم کنند، و گوشهائیرسانند که بدانه

 .شونداا استند که نابينا میگريند، و بلکه اين يلهاا يرون سينهمی

ا ِمَن اْلِجِنِّ  ام کار قلب است :و فهميدن و يرک کرين تفقه  به امين صورت َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنهَم َكثِيرا

َِ يَْسَمعُوَن بِ  َِ يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن  َِ يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن  ْنِر   لَُهْم قُلُوٌب  َُ َكاْْلَْنعَاِم بَ ْ َواْْلِ ئِ  َها ۚ أُولَٰ

 َُ ئِ ايم ما بسيارا از جنِّيان و آيميان را آفريده و پراکنده کريه (1۷۹)اعراف/لُوَن ُاُم اْلغَافِ  ُاْم أََض ُّ ۚ أُولَٰ

اين بدان خاطر است که( آنان يلهائی يارند که بدانها . )که سرانجام آنان يوزخ و اقامت ير آن است

ان ان امسشنوند . اينبينند، و گوشهائی يارند که بدانها نمیفهمند، و چشمهائی يارند که بدانها نمینمی

ا  غاف  و بیترند، و بلکه سرگشته چهارپايانند  خبر استند.اينان واقعا

 6کفار »فَلنی می گوئی که کفر به طاغوت اين است و بايد ير کنار شيطان از اين  که به اگر می بينی

 اماو از کفار پنهان ياخلی ام هذر ياشته باشی و مواظب خويت باشی ا آشکار ام يورا کنی  «گانه

انگار نه انگار چيزا ييده يا شنيده مشک  ير چشمان اين اشخاص نيست بلکه قرآن می فرمايد که ريشه 

دُوِر  ا مرض ير قلب کور اين افراي است: ِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الهتِي فِي الصُّ َِ تَْعَمى اْْلَْبَصاُر َولَٰ فَإِنهَها 

 (46)هج/ 

خويت قب  از اقدام به اصَلهگرا جزو متقين باش هللا تعالی  : ابتداپر اا براير و خواار يعوتگرم 

َِ ُاْم يَْحَزنُونَ » می فرمايد:  پر كساني كه » (٣5)اعراف /«  فََمِن اتهقَى َوأَْصلََح فَََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َو

 «گريندين ميپرايزگار  كنند و به اصَلح بپريازند،  )ير آخرت( نه ترسي بر آنان است و نه غمگ
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به بدان که چنين موجوياتی ام وجوي يارند و انتظار نداشته باش تمام کسانی که آنها را : بعد از اين

 قانون شريعت هللا يعوت می يای امه سخنانت را بشنوند و امه سخنانت را بگيرند. سوا 

کوِريستی سسکوِر نجسی که نفسش را با قوانين سکوِريستی تربيت کريه و چيزا غير از قوانين 

خويش را قبول نداري و  اگر ازاران بار سخنی را به او بگوئی انگار نه انگار چيزا گفتی و اصَلا 

گوشش بداکار نيست و تمام سخنانت را نشنيده می گيري و هتی خويت و قانون شريعت هللا را نيز 

و باشد، نه مشک  از  نبايد باعث شوي که تو به خويت شک کنی که شايد مشک  از ت ،ناييده می گيري

نفر گنديده و فاسد اينهاست که با قوانين ضد اسَلمی بدتر از سنگ شده است که ايچ چيزا به آن نفوذ 

ن بَْعِد ذَِلَک فَِهَی َکاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسَوةا َوإِنه ِمَن اْلِحَجاَرةِ لََما يَتَفَ نمی کند :  ُر ِمْنهُ ثُمه قََسْت قُلُوبُُکم مِِّ جه

 ِ ٍِ َّللاِّ ا تَْعَملُوَن اْلَْنَهاُر َوإِنه ِمْنَها لََما يَشهقهُق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماء َوإِنه ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَ ُ بِغَافٍِ  َعمه  َوَما َّللاِّ

اا از سنگها . و پارهتر از سنگسخت ، امچون سنگ ياشما سخت شد پر از آن ، يلهاا (۷4)بقره/

آيد، و شکافد و آب از آن بيرون میاا از آنها است که میجوشد، و پارهاست که از آن نهراا می

 خبر نيست.کنيد بیريزي. و خدا از آنچه میفرو می اا از آنها است که از ترس خداپاره

ثِْم فََحْسبُهُ َجهَ  ةُ بِاْْلِ َ أََخذَتْهُ اْلِعزه نهُم هللا تعالی ير موري اين موجويات می فرمايد: َوإِذَا قِيَ  لَهُ اتهِق َّللاه

  /بقرة(۲۰6)

 : پر ير اين مسير يعوت و جهاي 

َ َمَع اْلُمتهِقيَن  »پرايزکاران است  شک نداشته باش که هللا تعالی امراه -1 َ َواْعلَُموا أَنه َّللاه َواتهقُوا َّللاه

امچنانکه هللا تعالی از ( از هللا پرايز کنيد و بدانيد که هللا امراه پرايزکاران است .1۹4)بقره/

زبان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ير زمان اجرت و پناه گرفتن ير غار می فرمايد که 

َ َمعَنَا ول هللا صلی هللا عليه وسلم به ابوبکر رضی هللا عنه می فرمايد : رس َِ تَْحَزْن إِنه َّللاه

 «نگران مباش به راستی هللا تعالی با ماست.( »4۰)توبه/

ا اا  تقومال اا  تقوا و متقين است و اگر « إِْهدَى اْلُحْسنَيَْينِ  »شک نداشته باش که  عاقبت و  -۲

شكيبائي كن پر »  (4۹)اوي /«  فَاْصبِْر إِنه اْلعَاقِبٍََ ِلْلُمتهِقينَ » بويا  بايد اا  صبر ام باشی : 

 «كه سرانجام از آِن پرايزگاران است

ا آشکار و « گانه6کفار»بر اساس يشمن شناسی شرعی و يرجه بندا شرعی يشمنان با  -٣

از هللا تعالی طمع پاياش ، تزکيه نفر خويت اب و ،بخصوص يارويسته ا منافقين برخوري کن

برتر « ابزار٣»و تنها بر او و سپر بر قدرت مومنين اا  وهدت از کانال يکی از ياشته باش 

 اعتماي و تکيه ياشته باش. 

4  . 

ضاوت هالت قمومنين آن تعق  و تفقهی که ير نفر : بگوئیمدر تعریف تقوا در اینجا می توانیم خوب، 

و هالت اهتياط و بازيارندگی و مديريت  يرست می کند و نفر اين صفات را به خوي می گيري تا تبدي  

می شوي به نفر مطمئنه و ايمان را ارتقاء و ايمان را اضافه و تقويت می کند، به  اين هالت و صفت 

رسد جزو پرايزگاران و متقين زمانی که به اين يرجه از ايمان می  مومنمی گوئيم تقوا و پرايز؛ و 

 می شوي.



جاا پرايز، قلب است. نفر موجوي ير قلب است که به تو می قبوِند چگونه بايد از ير اين صورت 

خويت محافظت کنی، و به ار ميزان که اين نيروا بازيارنده ير قلب قوا باشد به امان ميزان شما به 

انواع يد، و اين تقوا امچون سپرا ير برابر سَلمت و کيفيت ايمانی باِترا يست پيدا می کن

و با انجام يستورات هللا  ،گنااان و آنچه موري ترس است از ما محافظت می کندبيماريهاا نفسی و 

 تعالی و يورا از منهيات و شبهات و هتی يورا از بعضی از مباهات بر کيفيت ايمان ما می افزايد.

يَماَن َوَزيهنَهُ فِی : هللا تعالی ير موريش می فرمايد مرکزش قلب است و ايمانی که َ َهبهَب إِلَْيُکُم اْْلِ َولَِکنه َّللاه

هَ إِلَْيُکُم اْلُکْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن  اما خداوند ايمان را ير نظرتان گرامی ياشته  (۷/هجرات)قُلُوبُِکْم َوَکره

و کفر و نافرمانی و گناه را ير نظرتان زشت و ناپسند جلوه  است و آن را ير يلهايتان آراسته است ،

 يايه است

 . خيلی سايهاز توضيح و پاسخ ير موري آن عاجز باشیشناخت روح نيست که پر شناخت تقوا مث   

 امور ناپسندا که رسول هللا .استيرونی و ظاارا از چيزااا ناپسند هفظ خوي معناا تقوا به ست. 

ِ تَحاَسدُوا، وِ »ير اين روايت به چند موري آنها اشاره می کند و می فرمايد: لی هللا عليه وسلمص

الُمْسِلُم أُخو  ،تَناَجُشوا، وِ تَباَغُضوا، وِ تَدابَُروا، وِ يَبِْع بَْعُضُكْم علَى بَْيعِ بَْعٍض، وُكونُوا ِعبايَ هللاِ إْخواناا

اتٍ  -التهْقَوى ااُانا  ،يَْحِقُرهُ الُمْسِلِم، ِ يَْظِلُمهُ وِ يَْخذُلُهُ، وِ  بَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن  -ويُِشيُر إلى َصْدِرِه ثََلَث َمره

به ام ييگر هسد  1۲« الشهرِِّ أْن يَْحِقَر أخاهُ الُمْسِلَم، ُك ُّ الُمْسِلِم علَى الُمْسِلِم َهراٌم، يَُمهُ، ومالُهُ، وِعْرُضهُ 

ام ييگر بغض نورزيد و با ام ييگر قهر نکنيد و بر معامله نورزيد  و ام ييگر را فريب ندايد و  به 

او را  ،بر او ظلم نمی كند ،مسلمان براير مسلمان است ،يکديگر معامله نزنيد. برايرانه بنده هللا باشيد

تقوا ير سينه است  .با او يروغ نمی گويد و او را کوچک نمی شماري،نمی كند بی يارو ياور و تنها راا

امه چيز مسلمان خونش، مالش و  ،امين شر براا شخص کافيست که براير مسلمانش را هقير بداند

 آبرويش بر مسلمان هرام است. 

را به ير موري تقوا اجازه يايد که صحابه ا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اين توضيحات ما هاِ 

ه؟ پرسيد: تقوا يعنی چ رضی هللا عنه نه از ابی بن کعبعمربن خطاب رضی هللا عتصوير بکشانند: 

ا؟ کري گذرکنی؟ گفت: آرا. ابی گفت: چگونه  گذرابی گفت: آيا شده تا به هال از راای پر از خار 

 به جايی کهلباسم را جمع و جور کريم و  از ترس آنکه مبايا خواراا به من آسيبی برسانند گفت:عمر 

بی ا. اهتياط قدم ييگر را بر ميداشتم می کريم و قدمی بر ميداشتم و بعد باقدمهايم را می گذارم نگاه 

   1٣…گفت: تقوا امين است

انسان به وسيله آن از خويش محافظت می کند، و  لبی کهفهم و يرک و قدرت ق آن: تقوا يعنیپر 

کند که مومن را وايار می اين تقوا شخص مومن بين خويش و گنااان هاجز و مانعی می گذاري و 

 . کند يستورات هللا را انجام ياد و از هرامها يورا

ويش خد که پيدا مي كن یكه انسان مسلمان توسط آن قدرت تقوا ابزار و وسيله اا استبه زبانی ييگر، 

   نيندازي.هللا تعالی و نافرمانی ير گناه  را ير گفتار، كريار و رفتار

                                                           
 (2564مسلم )( 6064البخاري ) 12
 . بتصّرف.5، جزء 8-7محمد نصر الدین محمد عویضة، فصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب، صفحة  13



ظت محاف ير برابر آن چه که از آن می ترسدرا نفر انسان که نفر يرقدرت و نيروئی پر تقوا، يعنی 

د يورا کرين از تمام آن چيزاائی که براا مومن عيب می آوري و باعث می شون يعنی  کند. می 

 مومن سرزش شوي يا عذاب ببيند. 

از  چه؟يعنی  ،به عنوان مثال ير جااائی گفته شده که ير موري ينيا و زنان پرايز و تقوا ياشته باشيد

لدُّْنيا إنه ا »ابو سعيد الخدر  رضي هللا عنه روايت است که: پيامبر خدا صلي هللا عليه وسلم فرمويند: 

َ ُمْستَْخِلفُُكْم فِيَها. فيْنُظر َكْيَف تَْعَملُون. فَاتهقُوا الدُّْنيَا َواتهقُوا النِِّسَ  ٍِ بَنِي َل فِتْ اَء. فَإِنه أَوه ُهْلَوةٌ َخِضَرةٌ، وإنه َّللاه نَ

اري(. خداوند شما را ير آن امانا ينيا شيرين و سبز است )زرق و برق ي 14« إِْسَرائِيَ  َكانَْت فِي النَِِّساِء 

ساخته است تا ببيند، که چگونه عم  مي کنيد، پر از ينيا و از زنها پرايز ياشته باشيد، چرا  جانشين

 بوي.که اولين  آزمايش بني اسرائي  ير باره ا زنها 

ز ينيا  او کناره گيرا به معنی يورا کرين « فَاتهقُوا الدُّْنيَا َواتهقُوا النَِِّساءَ »ير اينجا پرايز از ينيا و زنها 

ما  هو زنها نيست، بلکه به اين معنی است که هللا تعالی ير موري ينيا و زنها چه هکمهائی را صاير کري

موري ينيا گفته خوب است ما ام می گوئيم خوب است و . ار چه را ير ام طبق امان هکمها عم  کنيم

 یمو کناره گيرا از آن يورا می گوئيم بد است و به آن عم  می کنيم و ار چه را گفته بد است ما ام 

 . کنيم . اين يعنی پرايز از ينيا

خوب  به امين ترتيب ير موري زنها نيز ار چه هللا تعالی فرمويه است که خوب است ما ام می گوئيم

اا مث  و ار چه را که فرمويه بد است ما ام می گوئيم بد است و از اين بدا  ،است و انجامش می يايم

ه نگااطاعت کرين از زنها ير کاراائی که منجر به نافرمانی از قانون شريعت هللا تعالی می شوي، يا 

يا هقيقی با ، صحبتهاا غير ضرورا با نامحرم، خلوت کرين مجازا غير ضرروا به نامحرم

نامحرم، يست ياين و لمر نامحرم  و ساير هرامهائی که منتهی به فساي اخَلقی و جنسی می گريند 

. اين يعنی پرايز ي زنها وجوي ياري محافظت می کنيميورا می کنيم و خوي را با هَللهائی که ير مور

صدمه مرياا زنها به نفر سوا از ر توليد شده و اجازه نمی ياد که به اين نيروئی که  ير نف از زنها.

البته به امين نيروئی که ير نفر توليد شده و اجازه نمی ياد از سوا مرياا  اا برسد می گوئيم تقوا.

به نفر زنها صدمه يا برسد می گويند تقوا. ير اينجا چون بار مسئوليت مري سنگين تر است تنها اسم 

ت و زن ام مث  مري نفر است و ياراا مسئوليت مري آوريه شده است و گرنه تقوا متعلق به نفر اس

 خاص خويش. 

ير امور روزمره ام می بينيم که می گويند فَلنی پرايز غذائی ياري. پرايز غذائی به معنی يورا 

بلکه به اين معنی است که آن شخص بايد غذااائی را مصرف کند و از غذااائی  ،کرين از غذا نيست

به امان اندازه ير اين ميزان ير پرايز غذااائی خويش تَلش کند  يورا کند. هاِ اين شخص به ار

ير اينجا ام به اين نيروئی که  ير نفر توليد  به سَلمت جسمی نزييکترمی شوي.کار اا  تقوا بويه و 

 خوراکی اا  به جسم صدمه اا برسد می گوئيم تقوا. سواشده و اجازه نمی ياد که  از 

به معنی بی هرکت شدن شخص نيست بلکه يکتر اميشه . اينهم تی ياريمی گويند فَلنی پرايز هرکيا 

متخصص به وا يستور يايه فَلن هرکتها را می تواند انجام ياد و از انجام فَلن هرکتها منعش کريه 

. اين شخص به ار ميزان از هرکاتی که می ياند برايش بد است يورا کند به يد آنها را انجام يادو نبا

ير اينجا ام به اين نيرو و  .به سَلمت جسمی نزييکتر می شوير اين کار اا  تقوا بويه و يامان اندازه 
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قدرتی که  ير نفر توليد شده و اجازه نمی ياد شخص با انجام هرکاتی به جسمش صدمه اا بزند می 

 .گوئيم تقوا

، بلکه نبايد بخوريپر اگر گفته می شوي فَلنی پرايز غذائی ياري به اين معنی نيست که ايچ غذائی را 

 بخوري و چه غذااائی را نخوري.برايش مشخص شده که چه غذااائی را 

 به اين معنی نيست که ايچ هرکتی نبايد بکند بلکهاميشه اگر گفته می شوي فَلنی پرايز هرکتی ياري 

 برايش تجويز شده که کدام هرکتها را می تواند انجام ياد و کدام را نبايد انجام ياد. 

کدام کار يرونی و ظاارا را بايد انجام يای تو ام  ام يعنی نگاه کن هللا تعالی فرمويه از هللا پرايز

« َوإِيهاَا فَاتهقُونِ »به ايچ کسی گوش نده چرا گوش ندای ؟ چون هللا تعالی فرمويه انجامش بده و 

ام کار يرونی و ظاارا را کد ( و تنها از من پرايز کنيد؛ و باز نگاه کن که هللا تعالی فرمويه41)بقره/

 .و ير اين ام به ايچ مخلوقی گوش نده. اين يعنی پرايز از هللا نبايد انجام بدای تو ام انجامش نده

به ار اندازه ام ير اين کار تَلش کنی به امان اندازه به موفقيت ينيا و قيامت نزييک می شوا .  به  

هقُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم وَ » به صراهت می فرمايد: امين يلي  هللا تعالی  )ال عمران « إِْن تُْؤِمنُوا َوتَت

 «و اگر ايمان بياوريد و پرايزگار شويد، پاياش بزرگي خواايد ياشت(»1۷۹/

َن السه :»پاياش متقين ير ينيا اين است که  ِء َماَولَْو أَنه أَْاَ  اْلقَُرٰى آَمنُوا َواتهقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَکاٍت مِِّ

کريند، آوريند و تقوا پيشه میاا، ايمان میو اگر اا  شهراا و آبايا»(؛ ۹6اعراف «)…َواْْلَْرِض 

 «گشوييم.اا میبرکات آسمان و زمين را بر آن

هقُونَ » و ير موري قيامت متقين ام می فرمايد :  ( 5۷يوسف /« ) َوَْلَْجُر اَْلِخَرةِ َخْيٌر ِللهِذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَت

 يا می «كنند، بهتر استآورند و پرايزگار  ميو پاياش آخرت، برا  كساني كه ) ير ينيا ( ايمان مي»

ا 54)قمر/إِنه اْلُمتهِقيَن فِی َجنهاٍت َونََهٍر : فرمايد  پرايزگاران ير باغها و کنار جويباران بهشتی جاا ( قطعا

 .است

امچنانکه مفاايم سايه  ،را نيز پيچيده کري« تقوا»نبايد مث  عده اا اين مفهوم شرعی ير اين صورت 

ی ستی و از امور غير شرعاچقدر تابع مطلق شريعت هللا . ا پيچيده و يست نيافتنی کريه اندا ييگر ر

و مرکزا ام  که  ،نی به امان اندازه اا  تقوا استیرونی و ظاارا خوي را محافظت می کي

ير سينه و قلب نفر توست که فرماندای اين امور را بر عهده ياري و توليد تقواا بيشتر می کند 

 «ُاناالتهْقَوى اا:»فرمويسه بار  انسانهاست چنانچه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم با اشاره به سينه اش

5  . 

انجام و رعايت يستورات هللا ير موري هَللها و  به امراه پرهیز از هللا و تقوا چگونه کامل می گردد؟

 .  هات استندا از امورا است که به اصطَلح متشابيورو انجام سنتها و نواف ، پرايز از هرامها 

بهات چيزاائی استند که نمی يانيم هَلل استند يا هرام . زمانی يک مومن ير اينجا منظور از متشا

کم تا هتام  می کند و با اهتياط  انجامش نمی يادو می افتد ايچ کارا نمی کند  متقی ير چنين هالتی

ا عقيدتی يا عملی  مسالهچيز و از آن شوي و تا آن زمان از آن و آشکار آن چيز برايش مشخص 

  يورا می کند.



به  ونديستند و مرتکب آن نشکسانی که چنين ير برابر شبهه با عنوان َوَرع را برااعده اا از علماء 

آنچه که وا باشد؛   َوَرعاا   ارگاه بنده اا: »می گويدابو عبدالرهمن زااد و کسی چون  کار بريه اند

 15«.را به شک اندازي راا کند و چيزا که او را به شک نياندازي چنگ زند

َِ يَْعلَُمهُ  إِنه اْلَحََلَل بَيٌِِّن، واْلَحَراَم بَيٌِِّن،:» رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می فرمايد  نه وبَْينَُهَما ُمْشتَبَِهاٌت 

َحَراِم، فِي الْ  َكثِيٌر ِمَن النهاِس، فََمِن اتهقَى الشُّبَُهاِت فَقَِد اْستَْبَرأَ ِلِدينِِه وِعْرِضِه، وَمْن وقََع فِي الشُّبَُهاِت وقَعَ 

 َِ ُُ أَْن يَقََع فِيِه، أَ اِعي يَْرَعى َهْوَل اْلِحَمى، يُوِش َِ َكالره ِ َمَحاِرُمهُ، أَ َِ وإِنه ِهَمى َّللاه ى، أَ ٍُ ِهما  وإِنه ِلُك ِِّ َمِل

َِ وِاَي  »  16«"اْلقَْلبُ وإِنه فِي اْلَجَسِد ُمْضغٍَا إِذَا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسدُ ُكلُّهُ، وإِذَا فََسدَْت فََسدَ اْلَجَسدُ ُكلُّهُ، أَ

ناکی است شکار است، و بين هَلل و هرام امور شبهههَلل واضح و آشکار است، و هرام واضح و آ»

يانند. کسی که از شبهات اا را ]از اينکه هَلل است و يا هرام[ نمیکه بسيارا از مرم ]هکم[ آن

بيافتد )ناخواسته( ير هرام  بپرايزي، اهتياط يين و شرف خوي را کريه است، و کسی که ير شبهات 

چراند، و بعيد نيست که گوسفندانش را ير کنار منطقۀ ممنوعه می ، مانند چوپانی است کهخوااد افتاي

اا است، ]يعنی: جايی است و بدانيد که براا ار پايشاه منطقۀ ممنوعه ير منطقۀ ممنوعه ياخ  شوي.

اا را هرام قرار که آن را قُُرق کريه است[، و بدانيد که منطقۀ ممنوعه خداوند، چيزاايی است که آن

دانيد که ير جسم انسان پاره گوشتی است که اگر خوب و صالح شد، امۀ جسم و صالح يايه است. و ب

 «شوي، و بدانيد که اين پاره گوشت، )قلب( استشوي، و اگر فاسد شد، امۀ جسم فاسد میمی

 ير اينجا می توانيم بگوئيم امچنانکه هللا تعالی :

ِه ِليَْعبُدُوِن  »:  بشر را براا عبايت خلق کريه است - نَر إِ  (56اريات / )ز «َوَما َخلَْقُت اْلِجنه َواْْلِ

ار چيز يرونی يا :يعنی ام عبايت  ام .خوي نيافريدهعبايت من جنها و انسانها را جز براا 

]ايمان به هللا و مَلئکه و  عبايتهاا اعتقاياظاارا که هللا تعالی به آن راضی باشد مث  

 –]خوف و رجاء  قلبی، قيامت و قضا و قدر و...[ قانون شريعت هللا و  قرآن وکتابهاا قبلی و 

]نماز، بدنی،  ]يعا، يعوت، تسبيح و... [زبانی، ، ترس، وِء، بغض، کينه و...[-بيم و اميد

( : عبوييت ام يعنی اطاعت بی قيد و ]زکات، انفاق و...[مالی، جهاي، روزه، کار، هج و.. [

، و ير و مالی از هللا ير تمام  امور عقيدتی و قلبی و زبانی و کريارافرمانبريارا و شرط 

اين زمينه ااا يرونی و ظاارا با هللا تعالی شريک نساختن اهدا از مخلوقاتش با هللا تعالی. 

ِ اْلعَالَِميَن يعنی :  ِ َربِّ هُ َوبِذَِلَک أُِمْرُت * َِ َشِريَک لَ قُْ  إِنه َصَلَتِی َونُُسِکی َوَمْحيَاَا َوَمَماتِی َلِِلِّ

ُل اْلُمْسِلِميَن  نُُسکهايم )ار آنچه هق هللا باشد و به يرگاه بگو : نماز و  (16٣-16۲)انعام/َوأَنَاْ أَوه

و زيستن و مرين من از آن خدا است که پروريگار و..(  هجِّ و قربانیهللا ااداء شوي مث  

لين مسلمان يستور يايه شدهجهانيان است .خدا را ايچ شريکی نيست، و به امين  ام ، و من اوِّ

 استم .

ياأَيَُّها النهاُس اْعبُدُوا َربهُكُم الهِذ  َخلَقَُكْم  :»را ابزارا براا رسيدن به تقوا قرار يايه و عبايت  -

هقُونَ  که شما را اا مريم ! خداا خوي را عبايت کنيد، آن ( ۲1)بقره /« َوالهِذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلهُكْم تَت

 اند ، تا راه پرايزگارا گيريد .و کسانی را آفريده است که پيش از شما بويه
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َ لَعَلهُكْم  »ير نهايت امين تقوا را نيز اسبابی جهت رستگارا قرار يايه است :  - َواتهقُوا َّللاه

 و از خدا بپرايزيد، تا اين که رستگار شويد. (۲۰۰آل عمران/« )تُْفِلُحونَ 

اگر کسی پرايز غذائی را رعايت نکري چه؟  به زبانی ييگر:   مومنی تقوای هللا نداشت چه؟ حاال اگر

يا کسی که پرايز هرکتی را رعايت نکري چه؟ يا کسی که از ينيا پرايز نکري چه؟ يا کسی که از زنها 

 يا کسی از مرياا پرايز نکري چه؟پرايز نکري چه؟ 

 هللا تعالی به صورت عام می فرمايد :  

ا  - اِيقَُها أََهاَط بِِهْم ُسرَ َوقُِ  اْلَحقُّ ِمْن َربُِِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر، إِنها أَْعتَْدنَا ِللظهاِلِميَن نَارا

 (۲۹کهف/)تَفَقاا َوإِْن يَْستَِغيثُوا يُغَاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْهِ  يَْشِو  اْلُوُجوهَ بِئَْر الشهَراُب َوَساَءْت ُمرْ 

( ايمان بياوري و ارکر )به اين هق خواادبگو : هق از سوا پروريگارتان است پر ارکر که می

از ار طرف ايشان را که ) ايم( کافر شوي . ما براا ستمگران آتشی را آمايه کريهه آنب) خواادمی

برآورند )که  ( فريايتش سوزان، و اگر )ير آن آگيري، آنان را ير بر می( سراپريه آنو کنداهاطه می

 اا ! وکند! چه بد نوشابهاا را بريان می( ، با آبی امچون فلز گداخته به فريايشان رسند که چهرهآب

 چه زشت منزلی!

َِ نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْهَسَن َعَمَلا   - اِلَحاِت إِنها  ايمان كسانى كه ( ٣۰کهف/)إِنه الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

اند ]بدانند كه[ ما پاياش كسى را كه نيكوكارى كريه است تباه  آوريه و كارااى شايسته كريه

 كنيم .نمى 

َُ لَُهْم َجنهاُت َعْدٍن تَْجِر  ِمْن تَْحتِِهُم اْْلَْنَهاُر يَُحلهْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََاٍب َويَْلبَسُ   ا ِمنْ أُولَئِ  وَن ثِيَاباا ُخْضرا

ُِ نِْعَم الثهَواُب َوَهُسنَْت ُمْرتَفَقاا  آنان کسانيند که بهشت  ﴾٣1﴿کهف/ُسْندٍُس َوإِْستَْبَرٍق ُمتهِكئِيَن فِيَها َعلَى اْْلََرائِ

؛ بهشتی که ير زير ) کاخها و يرختان ( آن جويباراا روان است . آنان ير  جاويدان از آن ايشان است

( هرير نازک و از انواع مختلف فاخراسبز ) اااشوند، و جامهمی آنجا با يستبندااا طَل آراسته

! و چه منزل و است . چه پاياش خوبیاندزيه پوشند، ير هالی که بر تختها و مبلمانها تکيهضخيم می

 !است َمقَرِّ زيبايی

جام را نيز ان ير اينجا واضح است که هللا تعالی به ما امر می کند که فَلن کار را انجام يايم و فَلن کار

ندايم، و انسان مختار است که انجام ياد يا ندايد، اما اگر کسی يستوراتش را انجام ياي پاياش می گيري 

پر اينگونه نيست  .مجازات شوييک ظالم به خويش و جامعه و هق هللا  بايد مث و اگر انجام ام نداي 

نکن و کسی ام کارا به کارت  بگوئی هق اين است و يوست يارا قبولش کن و يوست ندارا قبول

کريه  «گانه6کفار ». ير ينيا اگر اسَلم را قبول نکريا خويت را جزو يکی از ونه نيست. نه اينگنداري

تو ير ميان  کهير نظر گرفته است  ااا و بايد منتظر قوانينی باشی که هللا تعالی براا آن يسته از کفار

 و ير قيامت ام جايت ير آتش است . آنها استی 

که بايد انجامش يای و آن باط  و هرام  تعالی می فرمايد اين هق است مسلمين ام امينگونه اند. هللا

ا انجام ندايا بايد منتظر عواقب آن ير ينيا و )ممنوع( است که نبايد انجامش يای، اگر اين يستورات ر

با بيم و اميد انجام می ام ير معنی عام و کام  آنهم عبايت ير اين صورت هتی انجام . يا قيامت باشی

( و به رهمت خدا اميدوار و از عذاب او 5۷)اسراء/ « َويَْرُجوَن َرْهَمتَهُ َويََخافُوَن َعذَابَهُ »شوي: 

 اراسناکند.



پرايز از هللا با نوعی مراقبت و اوشيارا آميخته با ترس ام امراه است. يعنی اگر  واضح است که

بايد مجازات شوا. امچنانکه پرايز غذائی و يا هتی انجام يايا و به يِيلی پذيرفته نشد نجام ندايا ا

يا ناقص و يست و پاشکسته انجامش يايا هرکتی ام با نوعی ترس امراه است که اگر انجامش ندايا 

 تحم  کنی. ير جسمت بايد عواقبش را که تأثيرا نداشت 

َوَعِمَ  ِلَما بَْعدَ اْلَمْوِت َواْلعَاِجُز َمْن أَتْبََع نَْفَسهُ َاَواَاا َوتََمنهى اْلَكيُِِّر َمْن يَاَن نَْفَسهُ ير مثال عربی است که : 

ِ اْلماني  . زيرک و عاق  کسی است که خويشتن را محاسبه کند و براا پر از مرگ )براا َعلَى َّللاه

خواسته اا و آرزوااا نفسانی اش پيروا کند و  آخرت( عم  نمايد؛ و ناتوان و عاجز کسی است که از

 اميد و آرزوا بی اساس و نابجا به خداوند ياشته باشد.

يعنی نفر ار چه از امور ممنوع شده و هرام شده است را انجام يايه و از خوااشهاا غير شرعی  

ت ر ينيا و قيامتبعيت کريه،  با اين وجوي آرزو ياري که از بهشتيان باشد، اين نشانه ا ورشکستی ي

، اگر بهشت را می خواای براا رسيدن به آن عملی انجام بده، و اگر می خواای -والعياذ باهلل  -است 

ا ير اختيارت  از جهنم نجات پيدا کنی باز اعمالی را انجام بده که تو را از آن يور می کنند، اسباب تماما

يارا و همايت و  طی کرين اين مسير امير  استفايه کنی واين اسباب از  می توانیاست و تو ام 

ا َمْن أَْعَطى َواتهقَىاز سوا هللا تعالی است :  پشتيبانی ُرهُ ِلْليُْسَرى*َوَصدهَق بِاْلُحْسنَى*فَأَمه ا َمْن *فََسنُيَسِِّ َوأَمه

ُرهُ ِلْلعُْسَرى.* َوَكذهَب بِاْلُحْسنَى*بَِخَ  َواْستَْغنَى  (11-5)لي /  َوَما يُْغنِی َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََريهى  فََسنُيَسِِّ

ه او را آمايه رفا و به پاياش خوب ايمان و باور ياشته باشد . .کند ، و پرايزکه بذل و بخشش کند کسی

ا کسی که  نمائيم.و آسايش می اور و ب و به پاياش خوب ايمان نياز بداند .بکند و خوي را بی بخيلیو امِّ

، گرييپرت می( ير آن انگام که )به گور سازيم.او را آمايه براا سختی و مشقِّت می .اشته باشدند

 ؟به هال او ياري يارائيش چه سويا

بار ير قرآن  تکرار شده و  نوح، اوي، صالح، لوط، شعيب و الياس از  6پر ِزم است ما سوالی که 

اند را به سکوِريستهاا اطراف خوي و طرفداران قوم سکوِر )يا به زبان عربی مشرک(شان پرسيده 

هقُوَن؟»جاا  آنها تکرار کنيم که :  َِ تَت ز  شيطان اعَلوه بر آيا پرايزگارا خدا را نمی کنيد؟( آيا « ) أَ

 و بخصوص از کفار سکوِر و قوانين سکوِريستی آنها  يورا نمی کنيد؟ «گانه 6کفار »

فروشان اا  کتاب و ار کسی که مث  اينها  يين فروشی کند می فرمايد:  البته هللا تعالی خطاب به يين 

َِ تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمناا قَِليَلا َوإِيهاَ  فَاتهقُونِ »پرايز تنها از هللا تعالی است نه از ايچ شخص ييگرا:   «َو

ما ام به اين يسته از يين   ااا مرا به بهاا ناچيز مفروشيد و تنها از من بپرايزيد .و آيه (41)بقره/

فروشانی که به خاطر کفار سکوِر جهانی يا اهزاب سکوِر محلی و طرفداران جاا  آنها از بيان 

 ار گونه امکارا: قوانين شريعت هللا کوتاای می کنند و رعايت امه را يارند اِ هللا تعالی می گوئيم 

مکارا بر گناه و چپاولگرا و تجاوز به با کفار سکوِر جهانی و  سکوِريستهاا مرتد محلی  ا

براا خدمت به اسَلم و مسلمين مسلمين است و امه ا ما می يانيم که اين کفار سکوِر جهانی 

سرزمينهاا ما را اشغال نکريه اند و به خاطر خدمت به اسَلم و مسلمين زنان و مريان و پيران و 

ما را نمی يزيند و شک ام  مايا مسلمين منابعجوانان ما را نمی کشند و به خاطر خدمت به اسَلم و 

ام که ير اختيار آنها استند ادفی غير از مزيوران سکوِر و به ظاار اسَلمگراا محلی  نداريم که

 : ادف اربابان سکوِر خوي ندارند پر



َ َشِديدُ ا -1 َ إِنه َّللاِّ و امديگر را ير راه / المائدة( ۲)ْلِعقَاِب َوَِ تَعَاَونُواْ َعلَى اِْلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتهقُواْ َّللاِّ

تجاوز و ستمکارا يارا و پشتيبانی مکنيد. از خدا پرايز کنيد. بيگمان خداوند ياراا مجازات 

 شديدا است .

َِ تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمناا قَِليَلا َوإِيهاَ  فَاتهقُونِ »  -۲ ااا مرا به بهاا ناچيز مفروشيد و آيه (41)بقره/« َو

   و تنها از من بپرايزيد .

با کمی شناخت و مصاهبت  امچنانکه: توانيم به اين سوال پاسخ يايم کهمرهله ام بايد بير اين  خوب،

چون تقوا جایش در قلب است آیا  ان مسلمين مومنين را تشخيص يايم؛يما می توانيم از مبا مسلمين، 

 شان دهیم؟ می توانیم با چشمان خود ببینیم و تشخیصنیز ما اهل تقوا ومتقین را 

اا  تقوا اولياء هللا استند مگر  امکانش است نتوانيم  امثال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اصحاب را 

َِ إِنه »موريشان می فرمايد:  از کفار و هتی از يارويسته ا منافقين تشخيص يايم؟ هللا تعالی ير أَ

َِ ُاْم يَْحَزنُوَن * الهِذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتهقُونَ  َِ َخْوٌف َعلَْيِهْم َو  ِ اان ! بيگمان ( 6٣، 6۲)يونر/ « أَْوِليَاَء َّللاه

اند ه کريهشاند و تقوا پيکسانيند که ايمان آوريه گريند.يوستان خداوند ترسی بر آنان نيست و غمگين نمی

 و پرايز می کنند .

 : ايدمی فرمير جاااا مختلفی اينها را معرفی می کند . به عنوان مثال ير ابتداا سوره بقره هللا تعالی 

ْلُمتهِقينَ »  َِ َرْيَب فِيِه ُاداى لِِّ ِلَک اْلِکتَاُب   اين کتاب ايچ گمانی ير آن نيست و راانماا پرايزگاران: «ذَٰ

 صفات آنها را اينگونه می شماري: و  .است

ز يکی اايمان يارند و به قول و ناييده : متقين به غيب و عالم نامحسوس الهِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيبِ  -1

انسان با ايمان آورين به عالم غيب خويش را ازهيوان جدا  معاصر ما : « َسابٌِق بِاْلَخْيَراتِ »

به  متِّقی کند، اما مؤمنکند، چون هيوان تنها با هواس ظاارا خوي چيزاا را يرک میمی

 کند.تر از محسوسات سير میباِ واسطه ايمان به غيب

بلند شدند . هاِ اقامه نماز اقامه شد يعنی مريم  و نماز را بر پاا ميدارند.: َويُِقيُموَن الصهَلةَ   -۲

نمازا که بر زمين افتايه است را بلند کرين . يعنی نقشه اا که بر روا کاغذ است ام يعنی 

را ير زمين واقع پيايه کرين و برپا ياشتن. اين نماز وقتی که برپا شد کارکريااا خويش را 

پيايه شد کارکرياايش  نشان می ياد امچنانکه اگر نقشه اا از روا کاغذ بر روا زمين واقع

را نشان می ياد. کافی است بدانيم که سوره فاتحه به عنوان بخشی از نماز خَلصه و تفسير 

 َما اتْ ُ ک  قرآن است مگر می شوي ير زمين واقع بدون تاثير باشد؟ هللا تعالی می فرمايد : 

ََل  أَقِمِ أُوِهَی إِلَْيَک ِمَن اْلِکتَاِب وَ  ََلةَ إِنه الصه ُ الصه ِ أَْکبَُر َوَّللاه ةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَکِر َولَِذْکُر َّللاه

آنچه را که از کتاب به تو وهی شده  بخوان( )اا پيغمبر !( 45)عنکبوت/يَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن 

ها به تن]متقين نماز را برپا ميدارند نه اينکه فقط نماز را بخوانند و  برپاا ياراست، و نماز را 

ا نماز از فحشاء و گنااان و از کارااا ناپسند بازمیتلفظ آن اکتفا کنند[ ا . مسلِّما  ياري، و قطعا

ياند که شما چه کاراائی را انجام ذکر خدا و ياي هللا واِتر و بزرگتر است، و خداوند می

 يايد. / می

ا َرَزْقنَاُاْم يُنِفقُوَن  -٣ انفاق از نفق آمده است   .انفاق می کنند ايمو از آنچه بهره آنان ساخته: َوِممه

يعنی کم شدن، نابوي شدن، مخفی کرين و پوشاندن. و ير اصَلح شرع ام يعنی بخشيدن مال 



جهت کم شدن و نابوي کرين و مخفی شدن و پوشاندن فاصله ا طبقاتی بين فقراء و مسکينان با 

 طبقاتی يعنی انفاق. ثروتمندان جامعه. بخشيدن ثروت جهت پر کرين اين شکاف

يارند به آنچه بر تو آن کسانی که  ايمان می: والهِذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَک َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلکَ  -4

 . نازل گشته و به آنچه پيش از تو فرو آمده

ئِ »و به روزقيامت ام يقين و اطمينان يارند : َوبِاَلِخَرةِ ُاْم يُوقِنُوَن  -5 بِِِّهْم أُولَٰ ن ره َک َعلَٰى ُاداى مِِّ

ئَِک ُاُم اْلُمْفِلُحونَ  ( اين چنين کسانی ، ادايت و رانموي خداا خويش را 5-۲)بقره/ «َوأُولَٰ

ا رستگارند .  يريافت کريه و هتما

يُؤِمن وَ )و سپر ايمان به هللا « ِ اله»= فََمن يَكفُر بِالطِّاغوِت  )امان کفر به طاغوتپر تمام مومنين با 

 = ِ کفار »و « گانه آشکار 6کفار »محافظت از ايمان خوي ير برابر شيطان و جهت  («اِ هللا»بِاَلِله

چه چنان متقين قرار يايه اند، زمرهخوي را  ير و  انشگاه متقين قبول شده انديکنکور ير  « پنهان ياخلی

هاِ ( ۲6فتح /«) َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمٍَ التهْقَوى َوَكانُوا أََهقه بَِها َوأَْالََها » هللا تعالی يرباره مومنان می فرمايد:

اين متقی بوين را ثابت و و می ماند با اعمالی که باعث تقويت و اضافه شدن به ايمان آنها می شوي 

ا آنی  بايد اينها ،کنندميعينی  ت توانند با موفقي و میکه ايعايش را يارند استند ثابت کنند که واقعا

اَل قَ ؟ به امين يلي  از آنها خواسته می شوي: يرسهاا متقين را بگذرانند و مدرکی قاب  قبول بگيرند

َ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن   ( . اگر مؤمن استيد از خدا پرايز کنيد.11۲)مائدة/اتهقُوا َّللاه

می توانيم ام مومنين را  شان می ياندظاارا که اين اشخاص از خوي ن صفاتاعمال و ما از روا اين 

  صلی هللارسول هللاماست که  ظاارا به يلي  امين شناخت و تشخيص  و تشخيص يايم ام متقين را

ِه تَِقيٌّ : »عليه وسلم می فرمايد َُ إِ ِه ُمْؤِمناا، َوِ يَأُْكْ  طعَاَم نشينی نکن و جز با مؤمن ام1۷«ِ تَُصاِهْب إِ

 انسان باتقوا نخوري.غذاا تو را جز 

اگر مومنين اا  تقوا را پيدا کريا بدان که ايچ ضررا از يوستی  و رفاقت و امدم شدن با متقين 

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ إِ »نخواای ييد چه ير ينيا و چه ير قيامت:  ( 6۷ف /)زخر« ِه اْلُمتهِقينَ اْْلَِخَله

 «يشمنان يكديگر خوااند شد، مگر پرايزگاران، ، ير آن روزيوستان»

 

بَ  َُ َمَن النهاِر َوَما قَره َب إِلَْيَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍ ، َوأَُعوذُ بِ َُ الَجنٍه َوَما قَره   إِلَْيَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍ .اللهُهمه إِنِِّي أَْسأَلُ

نَا بِاِْلْسَلِم، َوأَِعزه بِنَا اْلسْ   َلَم، اللهُهمه أَْعِ  بِنَا َكِلَمٍَ اْلْسَلَِم، َواْرفَْع بِنَا َرايٍََ القُْرآِن.َربهنَا أَِعزه

 َُ َُ اللهُهمه َوبَِحْمِدَك، َِ إِلَهَ إِِه أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْي  ُسْبَحانَ

 والسَلم عليکم و رهمٍ هللا و برکاته
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