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 «مطالب فهرست» 

 

 
   مترجم مقدمة 

   اسالم جوانان به پدرانه نصيحتهاي 

 :  سازنده و گفتگوهاي مذاكرات سوي به 

 بگذاريد   صها احترامتخص   به 

 رو را برگيريد  و افراد ميانه خداترسان راه 

 بگيريد و سختگير نباشيد   آسان 

 كنيد:   دعوت نيكو و حكيمانه با روشي 

 و گفتگو   دعوت چند در آداب نكاتي

 كنيد   زندگي مردم با تودة 

 باشيد   داشته ظن ُحسن مانانمسل به بتنس 
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 «مترجم مةدمق» 

 
 بين االءسالمية الصحوة»  از كتاب چهارم فصل داريد، ترجمة در دست كه مختصري مقالة  

 دكتر يوسف» ( تأليفو تفريط افراط ، بيناسالمي )بيداري  «الجحود و التطرف

 د..باشمي« القرضاوي

 اهميت نظر به ، وليكنم ترجمه طور كامل را به كتاب اين كه در نظر داشتم  

بجا و  و سفارشهاي نصايح شامل و مختصر ـ كه چكيده فصل اين محتواي و ضرورت

باشد ـ مي مسلمان تجربةكم و ارشاد جوانان راهنمايي براي ايكارشناسانه

و اگر خدا  پرداختم آن زودهنگام ترجمة كار، به در اين اميتجربگبي رغمعلي

 ، چاپمندانعالقه عموم استفادة را نيز، متعاقبًا براي آن كامل بخواهد، ترجمة

 كرد.. خواهم

 قرار دهيم گوش را آويزة سودمند كتاب نصايح كه طلبيممي از خداوند توفيق  

 واقع در آن هدايتي ، شايد كهكوشا باشيم آن به كردنعمل ، جهتو در حد توان

 شود..

 

 «السبيل و هو يهدي الحق يقول و هللا» 

 

 
 محمد فائـز ابراهيـم              

 ( ـ ساوه)هـ . ق 2121 رمضان 12 
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 «اسالم جوانان به پدرانه نصيحتهاي» 

 

 سال در رمضان «االمة» مجلة كه اخير خود و مقالة در بحث  

منتشر نمود، « اسالمي جوانان بيداري» عنوان ، تحتهجري 1041

 و منفي مثبت از نقاط برخي و برشمردن دادنبعد از نشان

را مورد تأكيد قرار  واضح ، دو حقيقت، در خاتمهجوانان

 :امداده

 اي، پديدهاصل به جوعو ر فطرت به : بازگشتاينكه اول  

 .. اينكاماًل آشكار است آن هاي، و نشانهو طبيعي درست است

هرچند افراد  كه است« اسالم» ما، همان در سرزمين اصل

 فراري را از آن ، مردمكنندهو گمراه توز و فراريكينه

 حاصل تغييري هيچ آن سازند، در ماهيت دهند و گمراه

 شروع با اسالم خواهد بود؛ يعني همان و آخرش شود و اولمين

 كه در ساعاتي پذيرد، و هميشهمي پايان هم شود و با آنمي

 شوند و رو بهو گرفتاريها شديد مي و سختيها، رنج مشكالت

 و از هم آميخته ها درهميابند، و راهها و بيراههمي فزوني

گردد مي بر وجودها غالب و نوميدي ، و يأسشوندمي ناشناخته

 و هيچ كس ، هيچمردم كه است بحراني مواقع و... در اين

، با دواندوان يابند، و همگينمي جز دينشان را به چيزي

 پناه آن آورند و بهمي روي آن سوي تمامتر به هرچه شتاب

و  اميدبخش ، زندگيروح تو قو قوي ، روحيبرند و از آنمي

و آشكار را  روشن و راه راه ، روشنايياميد زندگي

 طلبند.مي

 را كه و روشهايي حلها و قوانينما، ورود راه هايجامعه  

را  و همه كرده اند، تجربهسرازير شده آن به و غرب از شرق

 در تزكيه رشمورد نظ اهداف . اما هرگز بهاست كار برده به

و  دين ، در مسائلجامعه افراد، در پيشرفت و پاكسازي

و  است نرسيده هم دنيوي و آباداني در عمارت دنيا، و حتي

بار  به و پراكندگي و سرافكندگي جز ضعف اينتيجه

امروز نيز كامالً  كه شومي اند.. آثار و نتايجنياورده

 !مشهود است

 سرزمينهاي در تمام مردم و نظر همة رأي هاينك پس  

 شريعت و اجراي و تطبيق اسالمي حل  وجود راه به ، فقطاسالمي

 خواهان و همگي است ، برگشتهزندگي شؤون در تمام اسالمي

، زمينه در اين ، جوانانهستند، و نيز اينكه اسالمي حكومت
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 و تعادل نرمي اند و بهود گرفتهخ به و تندروي قدرت حالت

 ندارند و بدان ايمان و آرام نرم سياستي ، و بهسياسي

 ..نيست دهند، چيز عجيبينمي نشان رضايت

 جوانان اين كه و سختگيري خشونت : پديدةاينكه ديگري  

 و با تهديد نيز مقابله معالجه و تندي دارند، با خشونت

جز  ، و تهديد چيزيجز سختگيري ، چيزيزيرا خشونت شود؛نمي

با  كه آورد؛ همچنانبار نمي به بر خشونت اصرار و پافشاري

 شود؛ زيرا هيچنمي همديگر نيز برطرف ساختنهمو مت   تشكيك

و  ، و راستيجوانان اين و اخالص تواند در پاكينمي كس

 و ترديد داشته ، شكانآنها با خود و پروردگارش صداقت

 باشد..

 آنها به ، تنها با نزديكيحقيقي و مداواي معالجه بلكه  

 نسبت ظن، ُحسندر ديدگاهها و نظرياتشان تفاهمهمديگر، ُحسن

 برداشتناز ميان براي ، كوششگيريهايشاننيتها و موضع به

كنند، مي زندگي در آن كه ايآنها و جامعه بين كه ايفاصله

، طور نيكو و شايسته به علمي گفتگوهاي با برگزاري همچنين

و  مفاهيم ، تمامهمه براي كه گيرد.. تا جاييمي صورت

 و ابهامات شبهات شوند و همة و تبيين ، روشنموضوعات

 فقمت   آزاد شوند و گروه و اختالفات نزاعات ، و موضعبرطرف

 شود.. صمشخ   آن مخالف ، از گروهيبر چيز

 



 ...........................................................................................   نصيحتهاي پدرانه به جوانان اسالم     

 

3 

 

 

 

 سازنده و گفتگوهاي مذاكرات سوي به 

 

 ، نصيحتها و سفارشهاييگفتگوها و مذاكرات در مسير اين  

كار، غير از  با اين اميدوارم كه كنممي تقديم جوانان به

 ..باشم نخواسته ـ چيز ديگري خداوند ـ متعال ذات

 ما آموخته به  صلي هللا عليه و سلمخدا  رسول كه گونههمان  

خدا باشد، يا  از طرف چه ؛ حالاست ، نصيحتدين: »است

«.. مردم و يا تودة مسلمين ، يا ائمة، يا كتابشرسولش

و  حق به و سفارش توصيه»و « است مؤمن ، آينةمؤمن» همچنين

و  از خسران و رهايي نجات و عوامل صبر، اسباب

 «..هستند دنيا و آخرت زيانكاريهاي

چراغها و  و سفارشها، قراردادن نصايح از اين قصد من  

خود  هدف تا ما را به است بر فراز راه هايينشانه

از مسير، يا دور خود  و انحراف سازند و لغزش راهنمايي

گر را از ما دور دي در جهتي گذاشتن، و يا قدمچرخيدن

 سازند:
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 بگذاريد صها احترامتخص   به 

 

 اوالً: كه كنممي نصيحت جوانان اين به  

 مخصوص ، اهلبگذارند؛ زيرا هر علمي تخصصها احترام به  

را  خويش خاص   ، مردانايرا دارد و هر فن و حرفه خودش به

و  تواند در امور طبنمي مهندس يك كه همانگونه . پسداراست

مجاز  هم پزشك ، نظر دهد و فتوا صادر كند، و يكپزشكي

 متخصص پزشك باالتر، يك كند و بلكه حكم در هر قانوني نيست

 ديگر دخالت ايـ در رشته تواند ـ همينطوري، نميايدر رشته

 هر كس نيست و شايسته است نيز چنين شريعت علم كند، براي

 در علم فتوا صادر كند و دخالت مردم بخواهد، براي كه

 به اسالم ادعا كه را بر خود روا بدارد، با اين شريعت

 به اي، طبقهساير اديان شود و برخالفمنحصر نمي يخاص   گروه

 شناسد.ندارد و نمي را قبول« دين رجال» نام

را هرگز « دين رجال» طبقة اسالم كه است درست ! اينآري  

شناسد را مي و علمايي شناسد، اما دانشمنداننمي رسميت به

 به كريم قرآن كه كساني دارند.. همان صتخص   در دين كه

 كند:مي اشاره آنها چنين

 لعلهم إذا رجعوا إليهم ومهمو لينذورا ق   ،الدين ليتفقهوا في طائفة منهم فرقة كل ) فلو ال نفر من   

 ( .  يحذرون
بروند )و در  اي، عدهايو قبيله از هر قوم بايد كه ]   

آشنا و  ديني تعليمات كنند( تا به تالش ديني علوم   تحصيل

 و قبيلة قوم سوي به كه رسانند، و هنگامي هم   به مهارت

 بپردازند و ارشادشان نمردما تعليم )به   خود برگشتند

خدا( بترسانند تا  فرمان مخالفت   را )از كنند و( آنان

خدا برحذر دارند و از  عقاب   و را از عذاب )خويشتن

 . [كنند  خودداري   (و ضاللت گمراهي

، دانيمنمي را كه آموزند آنچهما مي به« تسن  »و « قرآن»  

و  فرزانه كه و علمايي داندانشمن ، يعنيآن از اهل

 :اند، بپرسيمخبره

 ( .  ال تعلمون كنتم الذكر إن ) فاسئلوا أهل   
دانيد نمي بپرسيد، اگر چنانچه و آگاهي علم از اهل ]   

] . 

 ( .  منهم يستنبطونه الذين   لعلمه االمر منهم أولي و إلي الرسول ) و لو ردوا إلي   
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 واگذار كنند، كساني امپيامبر و حك   را به گر آنا ]   

و  را درك و عقدند و آن حل   اهل كه خواهند دانست   را آن

 . [كنند مي   فهم

 خبيرا ( .  به ) فاسئل   
 . [ بپرس و فرزانه بسيار آگاه از شخص ]   

 خبير ( .  مثل ) و ال ينبئك   
 ، تو را باخبر(و دانا داوند آگاه)خ مثل كس و هيچ ]   

 . [سازد نمي  

 سرش كه شخصي در مورد آن  صلي هللا عليه و سلمخدا  رسول  

، با وجود غسل وجوب به از مردم بود، و بعضي شده زخمي

 فرمود: سپرد، چنين جان فتوا دادند و بعد از غسل جراحتش

 كه چرا زمانياو را كشتند، خدا آنها را بكشد! »  

، و ناداني جهل درمان دانستند، نپرسيدند؟ بدانيد كهنمي

 «.است و پرسش تنها سؤال

دهند و در قضايا مي خود جرأت به بعضي بينيممي كه زماني  

كار  در اين و صالحيتي اهليت اينكه ، بدونمهم و مسائل

 كنند، ترسمي صادر دهند و حكمباشند، فتوا مي داشته

 گيرد!را فرامي وجودم سراپاي

اند، و بوده كار مخالف و جديد، با اين قديم علماي تمام  

را  و ديگران پا را فراتر نهاده افراد، گاهي بسا اين چه

ـ  خودشان خوانند؛ زيرا خود را ـ با خيالمي و جاهل نادان

 اجتهاد كنند؛ البته كه دانندشمارند و حق خود ميد نميمقل  

، اما بايد باز است همه اجتهاد براي باب كه است درست اين

 از آنها، اين يك هيچ دارد كه اجتهاد شرايطي بدانند كه

 را دارا نيستند! شرايط

 عصر خويشهم از علماي ، بر بعضيگذشته قينعلماء و محق    

، و تدبر كافي تأمل بدون و ، متهورانهدر فتوادادن كه

 و عيبجويي و ايراد گرفته دادند، ُخردهمي خرج به شتاب

، اياز آنها در مسئله يكي»اند: اند؛ مثاًل گفتهنموده

شد، مي گفته رضي هللا عنه�عمر  اگر براي كه است داده فتوايي

 گفته ينهمچن«.. كرد!مي بدر را جمع اهل ، تمامخاطر آن به

شما در برابر فتوا،  و شجاعترين تريننترس: »است شده

 !«.است شما در برابر آتش و شجاعترين ترينباجرأت

 آنها گشادگي خداوند به ـ با وجود اينكه راشدين خلفاي  

 و مشكالتي با مسائل كه بود ـ هر گاه داده علم و سعة

و با  كرده را جمع صحابه ضاليشدند، علماء و فرو ميروبه

 راهيابي و رأيشان كردند، و با نظريهمي آنها مشورت
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كردند.. اصاًل از مي و بهتر را انتخاب صواب گشتند و راهمي

عصر  در آن« اجماع» بود كه جمعيدسته فتواها و آراي همين

 .گرفت شكل

 كردند. نهمي دداريخو ، از فتوادادناز آنان بعضي يحت    

گفتند: مي سپردند، بلكهمي ديگري به دادند و نهمي جواب

 !«.دانمنمي»

و چهار  عمر، سيبا إبن من: »است گفته« مسلم بنعتبة»  

از او  كه بيشتر آنچه ، اما در جواببودم صحبتهم ماه

 !«.دانمنمي: »گفتشد، ميمي پرسيده

نفر از  ، صد و بيستمن: »است نيز گفته« ليليبيأ إبن»  

 از يكي ايمسئله ؛ هرگاهامنموده و درك انصار را ديده

 نيز به داد، و آنمي ارجاع ديگري را به شد، آنمي پرسيده

 و بين گشتبرمي نفر اولي همان به كه ديگر، تا جايي كسي

 را بازگو كند، يا سؤالي حديثي شد كهپيدا نمي آنها كسي

 ، برادرشداشت دوست همواره دهد، مگر اينكه را جواب

 «.او واگذار نمايد را به شود و آن قدمپيش

 امرا ديده افراد زيادي: »است نيز گفته« سائب عطاءبن»  

 هنگام كرد، بهمي سؤالي چيزي از آنها دربارة اگر كسي كه

 «.لرزيد!مي اندامش تمام كه زد در حاليمي ، حرفگفتنپاسخ

آنها  و به برسيم تابعين و به جلوتر بياييم و اگر كمي  

« مسيب سعيدبن»آنها،  ترين، سرور و فقيهافكنيم نيز نظري

 شد و جوابينمي فتوا نزديك هرگز به كه يابيمرا مي

بدار، و  پروردگارا! مرا سالم: »گفتمي داد، مگر اينكهنمي

 «.دار!نگه سالم را نيز از من ديگران

نيز از  اكنونهم را ـ كه مذاهبي ، ائمةو بعد از تابعين  

خير و  اياگر در مسئله كه يابيمشود ـ ميمي آنها پيروي

 ورزيدند و از گفتنتكبر نمي هيچوجه ديدند، بهنمي صالحي

؛  �« مالك»آنها،  نداشتند. در بين ابايي« دانمينم» كلمة

: گفتتر بود. او ميشديدتر و سرسخت مورد از همه در اين

از  قبل است كند، شايسته سؤالي ايدر مورد مسئله هر كس»

رو روبه جهنم و آتش دهد، خود را با بهشت جوابي اينكه

 خالص آخرت ا از عذابتواند خود رمي كند، و ببيند چگونه

 «.گويد پاسخ آن به نمايد، آنگاه

: گفتمي كه شنيدم از مالك: »نيز است گفته« قاسم إبن»  

 ، وليفكر كردم سالي ، حدود چند دهايدر مورد مسئله من

 اشدرباره حكمي و هيچ نكرده توافق رأيي با هيچ تاكنون

 «.امصادر نكرده
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با  گاهي: »گفتمي كه نيز از او شنيده« مهدي إبن»  

، شبها تمام سال ، يكخاطر آن و به شدممي مواجه ايمسئله

 !«.خوابيدمنمي

نزد  ايمسئله مرا براي پدرم: »است نيز گفته« مصعب»  

بود، و او  نيز با من سؤال آن فرستاد و صاحب مالك

را پرسيد، اما  بازگو كرد و سؤالش مالك را براي ماجرايش

 ايكنندهو قانع خوب مورد، جواب : در اينگفت در جواب مالك

 «.بپرسيد! علم ، برويد و از اهلندارم

و دو  ، بيستاز مالك: »است نيز گفته« إحسانأبي إبن»  

د؛ ندا جوابي ، هيچجز دو سؤال شد، اما به پرسيده مسئله

إال  و ال قوة ال حول»ذكر  مرتبه چندين بعد از اينكه هم آن

 «.را تكرار نمود!« بالل  

 مانع خواهمنمي سخنان با اين نماند، من ناگفته  

 ؛ زيرا طلبشوم مسلمان جوانان مو تعل   و تعليم خواندندرس

تا گور،  از گهواره و بايستي است واجب ، بر هر كسيعلم

مًا آنها : مسل  بگويم خواهممي بماند، بلكه پايدار و مطلوب

باشند، باز  سر و كار داشته و مطالعه با درس هرچقدر هم

خواهند ماند، و نيز  صو تخص   علم اهل به در احتياج هم

 كه است ، ابزار و وسايليشريعت علم براي اينكه

 است اصولي داراي يابند. همچنين تآنها دس اند بهنتوانسته

اند، و نيز و فرانگرفته آنها را نشناخته خوبي به كه

 به و اعمالشان اوقات كه است جانبي و مسائل فروع داراي

 آن خود را صرف و كوشش تالش تمام دهد كهنمي فرصت آنان

 كه كاري ايو بر   است كار خود مشغول به كنند، و هركس

 .است گشته و آماده ، درستشده خلق برايش

را اعم از  ، دانشگاههايشانجوانان اين كه گويمنمي من  

، ، اقتصاد، پزشكي: ادبيات، همچونو علمي نظري دانشگاههاي

 شريعت و علوم ديني درسهاي به پرداختن ، جهتو مهندسي يفن  

خود را  صاز تخص   ايدوره بعد از اينكه هم كنند؛ آن ترك

اند، و را در دانشگاهها گذرانده اند و چند ساليكرده تمام

 هايشاندر رشته خوبي باال و امتيازات نمرات داراي يحت  

 زنند كهمي ناداني دانند يا خود را بهاند. آنها نميبوده

باال و  و درجاتي نمرات دنآوردست به ـ بلكه علوم اين طلب

. است كفايي واجب ها ـ بر هر مسلمانيرشته برتر در اين

و  آنها و مخالفين بين مسابقة دانند كهآنها نمي

 ، و هركساست خود رسيده اوج ها بهرشته در اين دشمنانشان
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 در و تعمق دنيوي علوم اين باشد، در طلب داشته پاك نيتي

 .است سر برده و جهاد به در عبادت ، در حقيقتآن

گرديد،  مبعوث  صلي هللا عليه و سلم�خدا  رسول كه موقعي  

و  خود حرفه ـ براي عنهم هللا   ـ رضي كرام از صحابة هر يك

 كرد، و همهمي و معاش روزي كسب آن از طريق كه داشت شغلي

بمانند و هرگز خواستار  در شغلهايشان كه را آزاد گذاشت

 هم و غم و كوشش بردارند و تمام دست از كارشان نشد كه آن

منحصر  اسالم و تبيلغ و دعوت خود را ـ صرفًا ـ در تعليم

 خواسته مهم و بزرگي كاري براي كسي كنند؛ مگر اينكه

خود  ديد كهگرمي بر او واجب موقع در آن البته شد، كهمي

و وادار  ، آمادهبهتر آن هر چه و انجام قيام را براي

 سازد.

 كه است دروني ترساند، شهواتمي از اين مرا بيش كه چيزي  

ظاهر  و رشته تغيير درس ، يعنيتغييرات اين دنبال به

باشد و  مقام و كسب و رياست خودنمايي شوند و تنها برايمي

بنشينند و خود را  و حلقات در صدر مجالس شود كه ثباع

 شهوات اين بسا صاحبان بپندارند. چه برتر و باالتر از همه

نشوند،  آن نكنند و متوجة را احساس در وجود خود، اصالً آن

. است دوانيده و ريشه گزيده مسكن درونشان اما در اعماق

 دقيق و بازرسي بازنگري يك به ، وجودشانصورت در اين

 شهوات به ، طبيعتًا هميشهسركش دارد؛ زيرا نفس احتياج

 را شديدًا به و مردم كرده دارد و زشتيها را تزيين گرايش

 كه ايو پيچيده غامض راههاي خواند.   همچنينبديها فرامي

پيدا كند،  نفوذ انسان درون به آن تواند از طريقمي شيطان

بر سر  كه است قموف   ، كسيترتيب اند. بدينبسيار و پراكنده

و نيتها  ، اهدافدر آن گذاشتناز گام بايستد و قبل دوراهي

 كند و از خود بپرسد: آيا اين خود را بررسي و اقدامات

 يا براي خداست براي ؟! آيا اينآخرت يا براي دنياست براي

و آشكار  روشن ندهد و راه تا خود را فريب ؟!مردم

 برساند. پايان كند و به را دنبال پروردگارش

 ( .  مستقيم صراط إلي فقد هدي باهلل يعتصم ) و من   
و    راست راه به شك جويد، بدون خدا تمسك به و هركس ]   

 . [ است رهنمود شده درستي
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 و افراد خداترسان راه 

 رو را برگيريدميانه 

 

را  اشويژه و اهل ، مردانهر علمي فهميديم كه زماني  

 كه است اين مسلمان جوانان به من بعدي نصيحت ، پسداراست

 ثانيًا:

 دريافت يمتعمد و مطمئن   را از علماي و شريعت ديني علوم  

 جمع ، در آنها با هم«اعتدال»و « تقوا»و « علم» كنند كه

 باشد. وجود نداشته بينشان ايفاصله و هيچگونه شده

و « كتاب»از:  است عبارت شريعت علوم و اساس پايه  

كند و بفهمد،  دو را درك بخواهد آن هركس وليكن«.. تسن  »

فقهاء  ، و فقه، شرِح شارحاناز تفسير مفسران هيچوجه به

 به هر كدام هستند كه شود؛ زيرا آنها كسانيمينياز نبي

 را به و فروعش و اصول كرده خدمت تو سن   كتاب به نوعي

و  نياميخته و درهم قرار داده شانواقعي در جايگاه خوبي

، با آن كس هيچ اند كهنهاده برجاي بزرگي ميراث برايمان

 و انكار نپرداخته مخالفت ، بهجز افراد مغرور و نادان

 .است

 علماي به كه ، در حالياست تو سن   كتاب علم مدعي كه كسي  

 او را در تعاليم توانكند، نميمي و عيبجويي زده طعنه امت

 جاي به كه و اعتماد قرار داد، و كسي مورد اطمينان ديني

 سست كند كهمي استفاده ، از علماء و كتابهاييو حديث قرآن

 هستند، به اساسو بي غيرمستعمل داليلي و متروكند و داراي

و بيكار  را ُمهمل و تشريع و مصدر قوانين دين اصل تحقيق

 .است رها كرده استفاده و بدون گذاشته

در  شوند كهپيدا مي ، افراد زياديديني علماي در بين  

 علوم )همچون اسالمي و معارف فرهنگ ايهاز شاخه يكي

 دارند، اما هيچگاه صو...( تخص   و يا تصوف ، فلسفهتاريخي

و با  برقرار نكرده پيوندي تو سن   خود مستقيمًا با كتاب

 ـ سر و كار ندارند. طور مستقيم آنها ـ به

 به مخصوص در امور و كارهاي افراد بايستي از اين هر يك  

فتوا و  آنها براي شوند، و نبايد به گرفته خدمت خود به

 آن نيستند و صالحيت آن اعتماد كرد؛ زيرا اهل صدور احكام

 كنند. دريافت را از آنان شريعت علم را ندارند كه

و  با هنر و فن بيان هستند كه كساني بينشان همچنين  

هستند و  طآشنا و مسل   خوبي ، بهو سخنراني و تبليغ دعوت

نيز، تأثير  دارند و بر شنوندگان را هم نفوذ كالم قدرت
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آورند و درمي لرزه را به تكشانتك دلهاي يگذارند و حت  مي

 اين كرد؛ چون دهند، اما در اينجا نبايد اشتباهمي تكان

تند و هس هم و تحقيق علم آنها اهل كه نيست معني بدان

و  گويند و چيز راستمي تحقيق گويند، از رويمي را كه آنچه

گويند، مي بيشتر آنچه دهند، بلكهمي را ارائه ثابتي

و استوار،  ارزش، بياز فاسد و محكم آميختهدرهم سخناني

و...  و حقيقت ، خرافهو دخيل ، اصيلو نادرست درست

 و بدين است مشتبه ، بر آنانلمسائ باشد، و اكثر اينمي

 را گمراه دهند و مردمفتوا مي و آگاهي علم ، بدونصورت

، كارشان شوند و نتيجتًا با اينمي و خود نيز گمراه كرده

 كوچك كه ايگونه آميزند؛ بهمي را نيز درهم و درجات مراتب

 جلوه را ساده تو سخ را سخت ، سادهرا كوچك ، بزرگرا بزرگ

 واقع مورد تأثير سخنانشان كه دهند، و شنوندگانيمي

 گفتارشان و سحر و افسون و روش اسلوب ُحسن شوند، بهمي

!! نيكوست چه و اندرزهايشان كنند: سخناناعتقاد پيدا مي

 !!كنيم و حفظ و بشنويم آنها را برگيريم است خوب چه

و  فن و هنر است ، خود يكو سخنراني وعظ اينكه البته  

؛ اما نيست پوشيده ديگر، بركسي ، فن و هنريو تحقيق فقه

 زيبايي را به بتواند يكي اگر كسي كه نيست هرگز درست اين

 كند!ادا مي خوبي به را هم ديگري دهد، بنابراين انجام

با  شود، مگر اينكهنمي پذيرفته عالمي هيچ ، علمهمچنين  

 كه ديگر: در هر كسي عبارت شود.. و به همراه آن به عمل

در او  بايستي« عمل»و « علم»كند، را مي بودنعالم ادعاي

 به ما از آن كه است چيزي همان باشند. اين يكجا جمع

از  رست آن اساس كه . تقواييكنيمتعبير مي« تقوا»و « ورع»

و  حقيقي علم ثمرة كه ، و ترسـ است خداوند ـ متعال

 باشد:مي راستين

 العلماء ( .  عباده من هللا ) إنما يخشي   
 آميخته و دانشمند، از خدا ترس عالم تنها بندگان ]   

 . [دارند    با تعظيم

گفتار و  را از اينكه عالم كه است و خشيت ترس همان اين  

دارد دهد، بازمي خدا نسبت به و آگاهي علم را بدون سخنانش

ديگر ـ غير  ايو سلطه نظام را در خدمت گذارد علمشو نمي

 را به ـ محدود كند و دينش الهي و سلطة اسالم از نظام

 دنيا بفروشد!

 از كه عصر، در وجود كسي در اين بايستي كه صفتي سومين  

باشد و در كنار دو  شود، نهفتهمي اخذ و دريافت او علم
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 كه . صفتياست« رويو ميانه اعتدال»قرار گيرد،  پيشين صفت

ديگر فاقد آنند. ما در  و اديان است اسالم دين مخصوص فقط

 هم مقابل در دو نقطة را كه متضادي عصر، دو گروه اين

: شناسيمهستند، مي هم علم به نتسبيناند و از مقرار گرفته

، يا «كنندگانتفريط» و ديگري« هاافراطي» يكي

« بصري حسن» ، و همچنانكه«گزيدگاندوري»و « غلوكنندگان»

و  در آن غلوكنندگان ، بيندين اين: »است ؛  گفته�

 «.شود!مي و تباه ، ضايعاز آن گزيدگاندوري

روند مي پيش تا جايي كه يابيمرا مي كساني نانآ در بين  

 ، كسانيكنند، و در مقابلمي چيز را حرام همه بر مردم كه

 پندارند!مي چيز را مباح همه شوند كهپيدا مي

 يطور كل   اجتهاد را به باب كه بينيمرا مي و نيز افرادي  

دانند، و در مي اجبرا و مذاهب بندند و تقليد از عينمي

 مذاهب از همة كه شويممي مواجه ديگر با افرادي اينقطه

 كوبند!ديوار مي را به و اجتهاداتشان كرده عيبجويي

 فقط شوند كهمي يافت افراد ديگري در ميانشان همچنين  

مقاصد و  به اينكه هستند، بدون ظاهر نصوص به متمسك

نمايند، و در  را رعايت نظر كنند و قواعدش آن محتواي

 دست را اين نصوص كه بينيمرا مي كنندگانيتأويل برابرشان

سازند مي پذيريو شكل ، خمير نرمكنند و از آنمي دست و آن

 آورند!بخواهند، درمي كه و مضاميني از معاني هر شكل و به

 و معتدل وسطي ، گروهمينانو مورد اط مطلوب و اما گروه  

 باشد و قلبي و عالم سالم كه عقلي بين كه . گروهيآنهاست

مورد  واجب افكنند و بيننمي ، جدايياست و خداترس خاشع كه

و  برقرار نموده ، سازگاريزندگي موجود و واقع نظر و وضع

و  خواص آرزوهاي كنند، و بينمي جمع و با هم آنها را اصالح

 نيز، تميز قائلند و قلمرو اختيارات عوام رنجها و دردهاي

 را به و ضرورياتش و حدود احكام با وسعت خود را همراه

از  ، آنها را بهو آسانگيري دانند و تساهلمي خوبي

سازد. ، وادار نميو حرام حالل بين و فواصل موانع بردنبين

 تشدد و سختگيري ، آنها را بهكاريو محكم اطاحتي همچنين

 دارد.خدا وانمي بر بندگان

را « ثوري سفيان»و تقوا،  و فقه حديث خداوند، پيشواي  

آسانگير و  كه علمي آن: »گفت كه كند، آنگاه رحمت

 دانند؛ زيرا همهرا مي آن ثقه ، تنها اهلاست دهندهتخفيف

 «.پندارند!!و نيكو مي را خوب ديد و سختگيريتش ، علمكس
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 بگيريد و سختگير نباشيد آسان 

 

 ثالثًا: كه است اين جوانان اين به من بعدي نصيحت  

 مردم كنند، و خصوصًا با عوام و غلو خودداري از سختگيري  

و تقوا ـ  ورع اهل ـ يعني توانند همانند خواصنمي كه

 گيرند. را پيش رويو ميانه آسانگيري ، جانبباشند

 يا در همة ايدر مسئله مسلمان شخص دارد كه ايرادي چه  

 و نقص نزديكتر و از عيب احتياط به را كه ، راهيمسائل

 هميشه شود كه نبايد طوري بگيرد.. البته ، پيشدورتر است

را برگيرد؛  احتياط راهكند و دائمًا  آسانتر را ترك راه

خواهد شد « از احتياطات ايمجموعه» ، دينصورت در اين چون

نخواهد  دنبال ديگر به اي، ثمرهو سختگيري جز شدت كه

و  آسايش ، هميشهبندگانش خداوند براي كه ، در حاليداشت

 خواهد..مي گشايش

صلي هللا �پيامبر  ودهايو رهنم تو سن   قرآن نصوص به هر كس  

افكند،  ـ نظري عنهم هللا   ـ رضي كرامش و اصحاب  عليه و سلم

فشار  كنندةو دفع آسانگيري به كنندةدعوت آنها را پيوسته

خدا،  بر بندگان ايشان فهمد كهيابد، و ميمي و تنگي

 اند.پسند و سختگير نبودهمشكل

 است ما را كافي آيات همين كريم مورد، از قرآن در اين  

 فرمايد:مي« روزه» بعد از آيات كه

 العسر ( .  اليسر و ال يريد بكم بكم ) يريد هللا   
   و زحمت خواهد و خواهانشما را مي خداوند آسايش ]   

 . [ شما نيست سختي

 فرمايد:مي« وضو»و « طهارت» و در آيات  

 ( .  حرج من عليكم ليجعل ) ما يريد هللا   
   تمشق   آورد و به تنگ خواهد شما را بهخداوند نمي ]   

 . [اندازد 

 فرمايد:مي« نكاح» آيات دنبال و به  

 ضعيفا ( .    االءنسان و خلق عنكم يخفف أن ) يريد هللا   
را  ( كارو ساده سهل احكام خواهد )با وضعخداوند مي ]   

در برابر غرايز  داند انسانمي كند )چراكه شما آسان   بر

 است شده آفريده ضعيف ( و انساناست خود، ناتوان   و اميال

] . 
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در  و آرامش عفو و صلح ، بعد از اجازة«قصاص» و در آيات  

 فرمايد:مي آن

 ( .  و رحمة ربكم من تخفيف ) ذلك   
 . [ پروردگارتان از سوي است و رحمتي فتخفي اين ]   

 :كه است كافي برايمان مقدار احاديث نيز، همين تاز سن    

  صلي هللا عليه و سلم�خدا  از رسول  رضي هللا عنه� عباس إبن  

خدا برحذر  شما را از غلو در دين: »است كرده روايت

خاطر غلو  بودند، بهاز شما  قبل كه . همانا كسانيكنممي

 «. شدند هالك در دين

فرمود:  كند كهمي نيز روايت  رضي هللا عنه�مسعود إبن  

بار  را سه شدند، و اين هالك پسندانو مشكل سختگيران»

، يا در ، در گفتار، در عملسختگيران اين«.   تكرار فرمود

 شود.مي نيز شامل و انديشه رأي

: كه است كرده روايت  رضي هللا عنه� وهريرةأب و آنچه  

او  بر عليه در مسجد ادرار كرد، مردم اعرابي فردي»

صلي �خدا  و ناسزا گفتند، اما رسول او فحش برخاستند و به

 پر از آب فرمود: او را رها كنيد! سطلي  هللا عليه و سلم

ايد، و شده بريزيد. همانا شما آسانگير مبعوث ادرارش روي

 «. ايدنشده هرگز سختگير انتخاب

قرار  دو امري بين هرگاه: »كه است و از رهنمودهايش  

 كه شرطي را؛ به كرد مگر آسانترينشنمي ، انتخابگرفتمي

 «. نباشد در آن گناهي

پيشنماز و  عنوان به  رضي هللا عنه�معاذ  كه و هنگامي  

را  بود و نماز و قرائتش شده انتخاب يگروه جماعت امام

 او فرمود: داد، به طول

 فتنه را به مردم خواهيو مي هستي فتنه آيا دنبال»  

بار تكرار فرمود.  را سه و اين«.. معاذ؟! ، ايبيندازي

 دائمي و واداشتن بر مردم سختگيري كه است معني بدان اين

 انداختنفتنه ، برابر با بهكاريحكمو م جديت آنها به

 .آنهاست

 خويش بر نفس شود كهمي داده اجازه انسان به كه موقعي  

 بگيرد، دليل كاملتر و سالمتر سخت راه انتخاب براي

نيز سختگير باشد؛  مردم تواند بر تودةاو مي شود كهنمي

اصالً  كه ا، از جاييخد از دين ر و فرارشانتنف   زيرا باعث

خدا  رسول بود كه جهت همين شود.. به، ميرفتنمي انتظارش

نماز  تنهايي خود و به براي كه هنگامي  رضي هللا عنه�
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 كه داد، اما زمانيمي بيشتر طول مردم گزارد، از همةمي

داد و بسيار مي بيشتر تخفيف شد، از همهمي پيشنماز مردم

 فرمود:مورد مي بود، و در اين الصالةيعسر

 نماز بگزارد، بايد تخفيف مردم از شما براي كسي هرگاه»  

و  آنها، افراد پير و ضعيف ندهد؛ زيرا در بين دهد و طول

پا خود نماز به براي كه هستند. اما زماني هم ناقص

 «. دهد خواهد طولدارد، هر چقدر ميمي

صلي �پيامبر  كه شده روايت  رضي هللا عنه� قتادةيو از أب  

نماز  اقامة براي داشتم من: »است فرموده  هللا عليه و سلم

را  كودكي ، اما گريةدهم را طول آن خواستمو مي ايستادممي

 خودداري آن دادنو از طول دادم را تخفيف آن . پسشنيدم

 «. شود تحميل و سختي رنج بر مادرش تنيس خوب ؛ چونكردم

 را بيان تخفيف ديگر از اين خود، صورتي در صحيح« مسلم»  

 «.خواند كوتاه سورة او يك: »است كرده

خدا  رسول: »كه شده عنها ـ روايت هللا   ـ رضي و از عايشه  

 به و رأفت رحمت آنها را از روي  صلي هللا عليه و سلم�

پيامبر،  تو اي فرمود. گفتند: ولي نهي   ، از وصالايشان

شما  مثل ! فرمود: منكنيمي وصل هم دو را به آن خودت

 و آشاميدني مرا طعام ، شبانه. همانا پروردگارمنيستم

 «. دهدمي

 مطلوب در هر زماني و آسانگيري تساهل اگر قرار باشد كه  

در  از سستي كه آنچه ما، نظر به در زمان باشد، حقيقتاً 

 بر مردم مادي زندگي ، و غلبةو يقين در ايمان ، ضعفدين

 و بيشتر طلبيده بيشتر است آن شود، لزوممي و لمس مشاهده

گريبانگير ما  اكنونهم كه بالها و مصيبتهايي شود.. تماممي

 همچون كه است زيادي ريهايو زشتكا خاطر منكرات ، بهشده

باشد، شاذ و  آن خالف و هر آنچه درآمده در زندگي ايقاعده

 دينش كه كسي ، آنكه تا جايي است گرديده از قاعده خارج

 دست به ور و سوزانشعله ، انگار آتشياست گرفته دست را به

، و است آسانگيري و تسامح اينها مقتضي ! تماماست گرفته

كرد.  زياد، خودداري كاريو محكم شديدًا از سختگيري بايستي

، و سختي تمشق  : »هستند كه فقهاء بر آن جهت همين به

 دشوار و تنگ كه دارد. امور، زماني دنبال را به آسانگيري

 آيد، و همةمي آسايش آن دنبال شوند و بهگردند، باز ميمي

 «. شوندمي و آسانگيري تخفيف بالها باعث
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 نيكو و حكيمانه با روشي 

 كنيد دعوت 

 

 رابعًا: كه كنممي نصيحت متدين جوانان اين به باز هم  

خدا و  راه به در دعوت كريم قرآن كه و روشي از راه  

در  روش نكنند. اي ، پيروينموده ترسيم با مخالفين مجادله

خدا  رسول به خطاب صورت به« النحل» سورة پاياني آيات

 تا ما نيز بعد از او به است آمده  صلي هللا عليه و سلم�

 :شويم رهنمون هدايتش

 ( .  أحسن هي بالتي جادلهم   و الحسنة و الموعظة بالحكمة ربك سبيل إلي ) أدع   
آميز و حكمت را با روشي مردمان پيامبر!( )اي ]   

، و با فراخوان پروردگارت راه نيكو و زيبا به   اندرزهاي

! كن نيكوتر و بهتر گفتگو و مجادله هرچه   شيوة به ايشان

] . 

در امر  فقط شود كهمي دريافت كريمه آية در اين از تأمل  

دستور  ، بلكهاست نيكو محدود نشده ايبا شيوه جدال به

 ، مجادلهنيكوتر و بهتر است كه روشي با آن كه شده داده

 و مناقشه مذاكره براي در اينجا دو روش شود. در واقع

 از آن« نيكوتر» و ديگري« نيكو» يكي كه است گشته عرضه

نيكوتر  كه ايبا شيوه است واجب مسلمان بر شخص باشد، كهمي

 قلبهاي ، جاذبروش كند؛ زيرا اين ، مجادلهبهتر است و

دور از  كه است وجودهايي كنندةو نزديك است بيزار و فراري

 اند.گرفته هستند و از يكديگر فاصله هم

و  فاقات   ذكر مواضع توان، مياست« نيكوتر» كه از مواردي  

 مواضع به از آن تن، و رفكنندهجدال دو طرف بين همفكري

خداوند  كه شايد ـ همانگونه نمود كه را اشاره اختالف

 آيد: حاصل فاقات   فرمايد ـ بر آنمي

 أنزل و قولوا: آمنا بالذي ظلموا منهم الذين   إال أحسن هي إال بالتي الكتاب ) و ال تجادلوا أهل   

 ( .  مسلمون له هنا واحد، و نحنو إل ، و إلهكمإليكم   إلينا و أنزل
و  نيكوتر باشد، بحث كه جز با روشي كتاب با اهل ]   

كنند )و مي ستم كه از ايشان نكنيد مگر با كساني   مجادله

 تمام شوند( و بگوييد: به ، خارجدر جدال اعتدال   از حد

 ، ايماناست شده خدا بر ما و بر شما نازل سوي   از آنچه
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، و ما تنها است معبود ما و معبود شما يكي   .داريم

 . [ فرمانبردار او هستيم   و   تسليم

 خدا در روز قيامت سوي به آن ، حكماختالف اما در مواضع  

 گيرد:مي روز انجام ، در آنآن به گردد و پرداختنبرمي

 ( .  تختلفون فيه فيما كنتم القيامة يوم بينكم   يحكم ، هللاما تعملونب أعلم : هللافقل جادلوك ) و إن   
 )با ايشان پرداختند، پس مجادله و اگر با تو به ]   

كنيد، مي كه و( بگو: خدا از كارهايي مكن جدال   و بحث

شما  ميان . خداوند در روز قيامتاست هر كسي   آگاهتر از

 . [كند مي ورزيد، داوريمي اختالف نچهآ   دربارة

با غير  مسلمان مجادلة روش اين كه ، زمانيبنابراين  

هر  كه ، در حاليبا مسلمان مسلمان جدال باشد، پس مسلمان

خواهد  هستند، چگونه هم ديني و اخوت عقيده وحدت دو داراي

 بود؟!

 در روش ، و خشونتدر حق صراحت ، بيناز برادران بعضي  

 تند و خشن ايكنند و با شيوهبرقرار مي ، آميزشگفتار آن

وجود ندارد.  مالزمتي هيچ بينشان گويند، با اينكهمي سخن

 ديگران كه است ، كسيو دعوتگر دانا و باتجربه غاصواًل مبل  

 كند، بدونمي دعوت عبارات و رقيقترين شيوه را با نرمترين

 وجود آورد. به آن در مضمون تفريطي هيچگونه اينكه

و  تند و خشن : اسلوبكه بريممي پي واقعي بعد از مشاهدة  

برد، و مي را از بين مطالب و زيباي نيك ، مضمونسختگيرانه

 امر به كه كسي: »است وارد شده در حديث جهت همين به

 «.باشد نيز معروف امركردنش شيوة ند، بايستيكمي معروف

از  و نهي معروف امر به» در كتاب« محمد غزالي امام»  

و  معروف امر به»گويد: مي« الدين إحياء العلوم»از « منكر

 امر و نهي كه در آنچه شود مگر اينكهاز منكر نمي نهي

ر، صبور و بردبار و و آسانگي ، نرمكند، دلسوز و مهربانمي

 «.و دانا باشد فقيه

 است كند، اينذكر مي باب در همين كه ديگري از مطالب  

وارد شد و او را  عباسي ، خليفةمأمون مجلس به : مرديكه

او  به درشتي از منكر نمود و سخنان و نهي معروف امر به

كرد، و اصاًل از  با او صحبت تند و خشن ايو با شيوه گفت

، هر مقامي براي نشد كه ترسش باعث نترسيد و چيزي مقامش

و دانا  فقيه فردي كه را بگويد. لذا مأمون گفتار مناسبش

! همانا و مدارا كن نرمتر باش مرد! كمي : ايبود، گفت هم

 سوي از تو بهتر بود، و به كه ساخت را مبعوث خداوند كسي

او  بدتر و شرورتر بود، اما به از من نمود كه روانه كسي
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و  بگويد. موسي سخن و نرمش با او، با آرامش كند كهامر مي

 شدند و هر دو از تو بهتر بودند و به ، برانگيختههارون

 بدتر بود، و همانگونه او نيز از من رفتند كه فرعون سوي

 كردند: او سفارش بود، به ودهدو امر فرم آن خداوند به كه

 ( .  يتذكر أو يخشي   قوال لينا لعله ، فقوال لهطغي إنه فرعون ) إذهبا إلي   
 ،است كرده سركشي راستي به برويد كه فرعون سوي به ]   

   ر شود وبگوييد، شايد متذك   با او سخن نرمي به سپس  

 . [بترسد 

مرد و  خود بر آن روشن با داليل مأمون، چنين و اين  

. نيافت در مقابلش جوابي پيروز شد و هيچ اشو دشمني خشونت

ياد   عليه السالم� موسي خداوند به كه ديگري از چيزهاي

گفتار  با اين فرعون را در پيشگاه دعوتش بود كه داد، اين

 كند: شروع و رقيق نرم

 ؟ ( . فتخشي   ربك إلي و أهديك تزكي أن إلي لك : هل) فقل   
( هستي در آن اكنون )از آنچه داري بگو: آيا ميل پس ]   

 كنم رهبري پروردگارت سوي و تو را به گردي و پاك   رها

 . [؟! گردي و بيمناك تو )از او( انديشناك   تا

 با فرعون  ليه السالمع� موسي بر گفتگوو مذاكرة هر كس  

 موسي فهمد كهشود، مي ، آگاهاست آمده كريم در قرآن كه

و  كرده و رعايت حفظ خوبي خدا را به سفارش عليه السالم�

 و سلطة و قدرت تكبر و سركشي رغم، عليتدق   را با تمام آن

 ناي نمود. چنانچه ، اطاعتو هجومها و تهديدهايش فرعون

 .است شده بيان« الشعراء» در سورة جريان

  صلي هللا عليه و سلم�خدا  رسول بخواهد از سيرت و هر كس  

 رهنمودهايش به بياموزد، بايستي مورد درس در اين تشو سن  

 و سختگيري با خشونت كه و عطوفتي آسانگيري»كند:  توجه

و  دارد، و نرمش منافات با قساوت كه ، و رحمتياست مخالف

 «.رود!نمي و تندخويي زير بار درشتي كه مدارايي

خداوند  كه طور نباشد، در حالي و چرا اين ! چگونهآري  

 فرمايد:مي توصيف او را چنين

(  رحيم رءوف بالمؤمنين عليكم حريص   ،ما عنتم يز عليه، عزأنفسكم من رسول ) لقد جاءكم   

 . 
 كه شده روانه سويتان به از خودتان پيامبري گمانبي ]   

شما برسد، بر  به كه و بال و مصيبتي درد و رنج هرگونه  

   ورزد و اصرار بهمي شما عشق آيد. بهمي و گران سخت   او
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   و لطف محبت داراي مؤمنان به رد، و نسبتشما دا هدايت

 . [ است زيادي و مهرباني فراوان

 را چنين و يارانش با اصحاب و پيوندش عالقه و سيماي  

 فرمايد:مي ترسيم

 ( .  حولك النفضوا من   القلب فظا غليظ و لو كنت لهم لنت هللا من ) فبما رحمة   
، نمودي نرمش تو با آنان كه است الهي رحمت از پرتو ]   

   تو پراكنده ، از اطرافبودي و سنگدل خوياگر درشت   و

 . [شدند مي

بر پيامبر  كردنو سالم را در تحيت از يهود، زبانش فردي  

 جاي كرد و به آلوده با چرندياتي  صلي هللا عليه و سلم�

« عليكم السام: »بر شما باد!(، گفت )سالم« عليكم السالم»

عنها ـ  هللا   ـ رضي عايشه هنگام بر شما باد!(. در اين )مرگ

 ! اما رسولو ناسزا گرفت باد دشنام شد و او را به خشمگين

 را بر آن« السالم» كلمة در جوابش  صلي هللا عليه و سلم�خدا 

باد!(.  )بر خودتان!« و عليكم»فرمود:  نكرد و فقط اضافه

خداوند، مدارا و »عنها ـ فرمود:  هللا   ـ رضي عايشه به سپس

خداوند در  ؛   يعني«داردمي امور دوست را در تمام نرمي

 و عطوفت ، نرمشدر عمل در گفتار و چه و دنيا، چه امر دين

 دارد.مي را دوست

فرمود:  كه شده ا ـ روايتعنه هللا   ـ رضي عايشه و از همان  

را  و آسانگيري و مهرباني و آسانگير است خداوند، مهربان»

 را كه بخشد آنچهمي و آسانگيري دارد، و بر نرمشمي دوست

 «. خشدنمي و تندخويي بر خشونت

فرمود:  كه شده عنها ـ روايت هللا   ـ رضي از عايشه باز هم  

و زيبا  را زينت شود، آن همراه ا هر چيزيب مدارا و نرمش»

 و ناقص را معيوب جدا شود، آن سازد، و اگر از هر چيزيمي

چيز  همه ، شاملآمده كه عموميتي با اين«.   سازدمي و زشت

 شود.مي

: كه شده روايت نيز چنين  رضي هللا عنه� عبدهللا   از جريربن  

فرمود: هر مي كه را شنيدم  عليه و سلم صلي هللا�خدا  رسول»

خوبيها و  كند، تمام را حرام خوييو نرم تمدارا و رق   كس

 !«. است كرده نيكيها را حرام

 كسي باشد، آن بايد داشته و كيفر شديدي مجازات چه پس  

 كند!!مي خوبيها را حرام ، تمامخوبي يك كردنبا حرام كه

 براي كه ؛ چونكنممي بسنده مقدار از نصوص همين هب من  

 را در پيش و خشونت تهاجم راه كه ـ كساني فرزندانم اقناع
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 آميز، بهخشونت و روش تا از راه دانممي اند ـ كافيگرفته

 قدمنيكو برگردند و ثابت آميز و اندرزهايحكمت راه

 باشند..

 

 و گفتگو: دعوت آداب چند در ـ نكاتي  

و  دعوت آداب چند دربارة در اينجا، نكاتي دارم دوست  

 و آن كنم دارند، يادآوري كه ايويژه خاطر اهميت گفتگو به

 :اينكه

آنها  به و احترام و مادري حق پدري است اوالً: واجب  

با  نين، همچو مادران با پداران شود، و جايز نيست رعايت

 گناهكار و عاصي چون اينكه ، با ادعايو خواهران برادران

نمود.  و خشن درشت هستند، برخوردي گذار و منحرفيا بدعت

، خصوصًا حق حقوقشان شود كهنمي آن باعث هيچوجه امر به اين

 برود: و گفتار با آنها از بين قول در نرمش والدين

الدنيا  فال تطعهما و صاحبهما في   علم به لك ما ليس بي تشرك أن علي جاهداك ) و إن   

 معروفا( . 
   را شريك چيزي كنند كه و كوشش دو، تالش آن هرگاه ]   

   ،نداري سراغ آن از بودن آگاهي كمترين كه قرار دهي من

 در دنيا يشان( با احال در عين ، )ولينكن پيروي از ايشان

 . [ رفتار كن طرز شايسته به هميشه  

 آمده ميان به بزرگتر از شرك از گناهي ، بحثآيه در اين  

 شرك به مؤمن و انحراف كشاندن جهت و كوشش تالش اينكه و آن

باشد  پدر و مادر هم هر چند از طرف گناه اين باشد؛ حالمي

دهند، خداوند در  انجام هم بزرگتر از شرك دو، گناهي و آن

 ، بهحال كند، اما در عينمي آنها نهي از اطاعت صورت اين

دهد مي فرمايد و نشانامر مي با ايشان و خوشرفتاري نيكي

حق  شود كهنمي باشند، باعث بزرگ هر چقدر هم گناهان كه

 ند فرد را از اطاعتنشود. خداو رعايت شانو مادري پدري

 و مصاحبت رفتارينيك دارد، و بهمورد بازمي در اين والدين

 فرمايد.امر مي و پسنديده شايسته ايشيوه با آنها، به

را  با پدرش  عليه السالم� ابراهيم و گفتگوي بحث هر كس  

 آداب ـ بخواند، چگونگي مريم ـ در سورة كريم در قرآن

باشند و  هم مشرك را، ولو اينكه پدران در دعوت دانفرزن

 باشند، خواهد ديد. كنند و اصرار داشته دعوت هم شرك به

كنند  نافرماني يباشند و حت   اگر پدر و مادر، مسلمان پس  

 خواهد بود؟! چگونه نمايند، حقشان هم و مخالفت
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كنند و  را مراعات آن و كوچكي ثانيًا: حق سن، و بزرگي  

 و جدايي فرق آن بگذارند و نبايد بين آنها احترام به

بگويند و  سخن كوچك همچون با بزرگ نيست اندازند.. شايسته

 پندار اينكه رفتار نمايند، به جوانان همچون با پيران

و  غلط فهم داند! اينمي و يكسان را مساوي مردم همة اسالم

 ؛ يعنياست شده خواسته كه است مساواتي از آن درستينا

 كه شانعمومي و حقوق و انسانيت در كرامت و برابري مساوات

با  منافاتي برابرند، و هيچگونه انسانها در آن تمامي

 : حقوقندارد؛ مثل است واجب رعايتش كه ايويژه حقوق

 .امر و غيره ، واليتي، همسايگ، همسريخويشاوندي

بگذارد،  احترام بزرگ به : كوچككه است اسالم از آداب  

 كند.. در حديث مهرباني كوچك به بزرگ است واجب همچنانكه

ما را نبخشد،  كوچك كه كسي از ما نيست: »است آمده نبوي

و  لمنگذارد و عا ما را احترام نباشد، بزرگ با او مهربان

 است الزم اينكه يعني ،  و اين«دانشمند ما را نشناسد

 را بشناسد. شانحق  

 بيزاري از اين چيزي چه راستي به!«.. از ما نيست»  

 را تأويل بخواهد آن ، هر چقدر هم؟! هر كسشديدتر است

 كند!

 كه كسي و گراميداشت احترام: »است ديگر آمده در حديثي  

خداوند  و بزرگداشتهاي ، از اجاللاست سفيد شده موهايش

 «. است متعال

 كه كنند. كساني و مراعات را حفظ دارانثالثًا: حق سابقه  

و  نيك و كارهاي مردم خدا و تعليم در دعوت ايسابقه

 نيكو پس خدا امتحاني دين دارند، و يا در نصرت شايسته

و  فضيلت نيست اند، شايستهجهاد كرده وبيخ و به داده

و  پيري هاينشانه خاطر آشكارشدن انكار، و يا به شانسابقه

و  و نيرو و نشاط ، بعد از جوانيو بيحالي و سستي ضعف

، بعد از و بيكاري تفريط دليل ، و يا بهبودنشانفعال

و از آنها  زده طعنه ايشان ، بهشانو پايداري استقامت

 در جهادشان كه ايسابقه شود؛ زيرا خير و نيكي عيبجويي

شود مي محسوب برايشان اندازيو پس در حساب ايدارند، ذخيره

 كند. و وساطت شفاعت تواند برايشانمي كه

 اين ، بلكهگويمنمي خودم طور از طرف را همين اين من  

 بنحاطب» در شأن  صلي هللا عليه و سلم�بر پيام كه است چيزي

 شبيه كه چيزي به گامهايش كه قرار داد؛ زماني« بلتعة أبي

 قريش مشركين به همك   فتح ، لغزيد: در زماناست خيانت
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صلي هللا �پيامبر  و نقشة را از هدف و آنان نوشت اينامه

 تجهيز شده همك   فتح ايبر كه و تعداد لشگرش  عليه و سلم

  صلي هللا عليه و سلم�پيامبر  خواست رغمبود، خبر داد؛ علي

بماند و كامالً  ، مخفيحركت اين داشت شديدًا عالقه كه

 ابخط   عمربن كه چيزي هنگام بگيرد... در اين صورت محرمانه

دا! تا خ رسول بگذاريد اي»بود:  ، اينگفت  رضي هللا عنه�

 و قطعًا منافق كرده مرد نفاق اين ؛ چونرا بزنم گردنش

رضي �عمر  در جواب  صلي هللا عليه و سلم�اما پيامبر !«. است

 اهل دانيد! خداوند بر نيتمي شما چه»فرمود:  چنين  هللا عنه

 خواستيد، انجام كه : هر كاريو فرموده است بدر آگاه

 !«.بخشمشما را مي ،من دهيد؛ چون

 كه در روز بدر ـ روزي مرد و جهادش اين در اينجا سابقة  

صلي هللا �شدند ـ پيامبر  جدا و شناخته از هم و منافق مؤمن

 را بپذيرد، و باعث عذرش كه داشت را بر آن  عليه و سلم

 كه كساني در مورد تمام چنين ، ايناصحابش سخن به شد كه

 بگويد.. اند، سخنداشته بدر شركت در واقعة
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 كنيد زندگي مردم با تودة 

 

 خامسًا: كه كنممي را نصيحت جوانان متعاقبًا اين  

واقعيها  سرزمين پردازيها بهرؤياها و خيال از آسمان  

، كنند.. با هموطنان زندگي مردم هايفرود آيند و با توده

، ، تالشگران، كارگران، كشاورزانگرانپيشه ،صنعتگران

 از شهرهاي و ريزي كوچك اعضاي همه و... اينان مجاهدان

، و آن و عميق تنگ هايها و كوچههدر محل   هستند كه بزرگي

 زيادي تالش و روزي رزق كسب براي كه يا در روستاهايي

 .دهندمي ادامه زندگي كنند، بهمي

و  سليم كنند، فطرت زندگي زحمتكش مردم اگر با اين  

را  بينند و تنها اجساميرا مي و پاكشان آاليشبي قلبهاي

 اند!شده و كوبيده خاطر كار زياد، شكسته به يابند كهمي

 در مواضعشان مردم در بين كه كنممي توصيه جوانان به  

 و سوادآموزي د تا در امر تعليمگزينن فرود آيند و منزل

 به كردنبتوانند بخوانند؛ در كمك كه تا زماني بيسوادان

 شود؛ در بيداري برطرف احتياجاتشات كه تا جايي محتاجان

 كردنو نصيحت شوند؛ در پنددادن عوض تا آنجا كه خالفكاران

و  منحرفان كنند؛ در دستگيري توبه كه تا زماني گناهكاران

 برداريبرگردند؛ در پرده راست راه به كه تا جايي گمراهان

كنند؛ مي خود را پنهان نفاق كه تا زماني منافقان و افشاي

 جلوشان كه تا آنگاه گيرانو رشوه خوارانبر رشوه در تاختن

و  سستي كه تا جايي مظلومان به شود؛ در خدمت گرفته

درآيند  و نشاط بر سر قوت گردد و دوباره برطرف انضعفش

 شوند. امور سهيم اين و... در تمام

محو و  را براي هيأتها و انجمنهايي بايستي جوانان اين  

 بين ، اصالحآن و توزيع زكات ، جمعبيسوادي بردناز بين

و  فراگير و بيماريهاي پيگير با امراض ، مبارزةمردم

تا  اعتياد از سيگار گرفته دائمي ، پيكار و درمانهمگاني

مضر و  از عادات و جلوگيري و مواد مخدر، ممانعت مسكرات

و  شايسته عادات دادننشر و رواج آن جاي آور، و بهزيان

 دهند. نيكو، تشكيل
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، جوانان اين و كوشش تالش به كه چقدر زيادند ميدانهايي  

 ها و شجاعتهايشانحماسه ، و بهاستوار و فوالدين ارادة هب

 نياز دارند!

دور نسازيد و جدا  ! خود را از مردماسالم جوانان اي  

و  و مادران پدران كه نگوييد.. مردمي نكنيد و ترك

 مردم هستند! برگرديد و با تودة و نزديكانتان برادران

و  و آمد نماييد. در غم آنها رفت برقرار كنيد و با رابطه

بر  شويد. دست شريك و سختيها و رنجهايشان اندوه

 يتيمان آنها اميد دهيد. اشكهاي بزنيد و به هايشانشانه

 لبخند بزنيد. بار سنگيني بينوايان روي كنيد. به را پاك

. كنيد ، سبكافتاده كشيدگانو سختي ديدگانرنج بر دوش كه

 خوردگانشكست دهيد. شكست را پناه و ستمديدگان بيچارگان

 را درمان و دردكشيده محزون قلبهاي نماييد. زخم را جبران

و  پاك ايكلمه نيكو، يا با گفتن با عملي چه كنيد؛ حال

 !و صميمانه صادقانه زيبا، و يا با لبخندي

و  ، و تعاونجامعه هب خدمت براي پاخاستنو به قيام  

 و ناتواني ضعيف گروههاي به كمك ويژه ـ به با آن همكاري

و ارزشمند  بزرگبس است برند ـ عبادتيسر مي به در آن كه

 را نيك غافلند و آن از آن امروزي اكثر مسلمانان كه

 به كه آمده زيادي ، تعاليمدر اسالم دانند! با اينكهنمي

كند و مي ، دعوتآن انجام و امر به خير و شايسته كارهاي

 داند.مي مسلماني بر هر انسان روزانه ايرا فريضه آن

 :كه امكرده بيان« در اسالم عبادت»خود  در كتاب من  

 و گسترده را وسيع عبادت و دايرة ميدان تحقيق به اسالم  

 يحت   گيرد كهرا دربرمي زيادي اعمال كه طوري سازد؛ بهمي

 دين كند كهتصور نمي كس و هيچ خطور نكرده هم در فكر مردم

خدا  به و نزديكي و قرب كارها را عبادت اين ، تماماسالم

 باشد! قرار داده

و سودمند باشد،  نافع را كه اجتماعي ، هر عملاسالم  

 فاعل هدف كه مادام ؛ البتهاست رار دادهعبادتها ق برترين

و ثنا  اميد مدح باشد، و به ، خير و صالحآن دهندةو انجام

بتواند بر  وسيله نباشد تا بدين نزد مردم شهرت و كسب

 تكبر ورزد و فخر بفروشد. آنان

و  محزون انسان بر اشكهاي دستي با آن انسان كه هر عملي  

دهد،  را تخفيف ايديدهرنج سختي بكشد، يا با آن ايدهغمدي

كند،  را پانسمان ايزدهو نكبت ديدهمصيبت انسان زخمهاي

نيرو  آن وسيلة شود، به محرومي انسان فقر و ناتواني مانع
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 نجات بخشد، او را از فشار و تنگي را شدت مظلومي و قوت

را بپردازد، دستگير فقير  كسي نسنگي و قرض دهد، بدهي

را  ايو گمشده شود، سرگردان عيالوار است كه پاكدامني

دهد،  را پناه ايدهد، غريبه را تعليم كند، ناداني هدايت

 را از سر راه خدا دور سازد، موانعي را از مخلوق شري

 اينها در صورتي برساند و... تمام كسي به بردارد، نفعي

 الهي و قرب باشد، عبادت نهفته سالمي ، نيتدر آن كه

 شوند.مي محسوب

آنها را از  اسالم هستند كه نوع از اين زيادي اعمال  

نزد  پاداش و موجبات ايمان هايخداوند و شعبه عبادتهاي

 .است آورده حساب ـ به خداوند ـ متعال

  صلي هللا عليه و سلم�پيامبر  ديث، احاباب اگر ما در اين  

 نمودنو واجب فرض او هرگز به كه بينيم، ميكنيم را مطالعه

و  است او انسان ـ از آنجا كه بر انسان عبادات گونه اين

، و انجامشان در طلب ، بلكهـ اكتفا ننموده است كافي همين

ريز و  و اعضاي مفاصل و آنها را بر تمام داده خرج به شدت

 !است نموده نيز فرض بدنشان درشت

  صلي هللا عليه و سلم�خدا  از رسول  رضي هللا عنه� أبوهريرة  

 ، هر روز كهريز و كوچكي بر هر استخوان: »كند كهمي روايت

دو نفر  : اگر بيناست واجب ايكند، صدقهمي خورشيد طلوع

 . اگر بهاست ايصدقه برقرار كند، برايش و برادري عدالت

 بر روي بار و كااليش نمودنيا حمل در سواركردن برادرش

را  ايو طيبه پاك . هر كلمةاست ايكند، صدقه كمك چهارپايش

را از سر  نماز بردارد، هر مانعي را براي بگويد، هر گامي

  «.است ايصدقه دور سازد، برايش راه

خدا  را از رسول نيز مانند اين  رضي هللا عنه� عباسإبن  

از  بر هر عضوي: »است كرده روايت چنين صلي هللا عليه و سلم�

 : اينگفت بين در آن ! مردياست واجب ، هر روز نمازيانسان

! فرمود: ايما گفته به حال تا به كه است چيزي ترينسخت

 ، يكزشت از كارهاي و بازداشتنت نيك كارهاي به امركردنت

. آلودگيها و نماز است ، يكضعيفان به كردنت. كمكنماز است

خود  ، اينسازيو دور مي داريبرمي را از سر راه كثافاتي

 ، خود يكدارينماز برمي براي را كه . هر قدمينماز است يك

 «. نماز است

خدا  از رسول  رضي هللا عنه� را بريدة روايت مينه و مثل  

، در انسان»فرمود:  كه است كرده روايت صلي هللا عليه و سلم�
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 براي كه است بر او واجب وجود دارد؛ پس مفصل سيصد و شصت

 و توانايي طاقت كسي دهد! گفتند: چه اي، صدقههر مفصلي

 منظورش كردند كه خدا؟! ـ گمان رسول كار را دارد، اي اين

در  بيني، يا آبسينه خلط ـ فرمود: بر روي است مالي صدقة

 سازيدور مي را از سر راه ، و چيزيريزيمي مسجد خاك

 «. و...

لبخند  حتي اند كهوارد شده باره در اين زيادي احاديث  

 شنوايي به اند. كمكهدانست را صدقه برادرش روي به مسلمان

، ارشاد و نابينايان و راهنمايي ، دستگيريناشنوايان

فرياد  به در پاسخ ، شتابو گمشده افراد سرگردان راهيابي

 در اين و آنچه ضعيفان به ، كمكخورندگانو افسوس دارانهغص  

 آن  صلي هللا عليه و سلم�خدا  چرخد، رسولمي مدار از اعمال

 .است شمرده پاك ايارزشمند و صدقه را عبادتي

 كند كهمي زندگي در اجتماعي مسلمان ، شخصترتيب بدين  

 و نفع است ، دائمًا در فوراناز خير و رحمت جوشان ايچشمه

دهد و مي انجام نيك شود. كارهايسرازير مي از آن و بركت

كار  به آن خود را در انجام توان مكند، تمامي دعوت آن به

 رسول كه نمايد، و همانگونهمي راهنمايي آن برد و بهمي

 براي كند، كليديمي او را تشويق  صلي هللا عليه و سلم�خدا 

شود؛ و ناپسند مي زشت كارهاي براي ، و قفلينيك كارهاي

 :است آمده ماجهإبن در حديث چنانچه

 براي خداوند او را كليدي كه ايبنده حال خوشا! به»  

 «.است شر قرار داده براي خير، و قفلي

 گويند:مي جو و هيجانيو حماسه از افراد عجول بعضي  

و  اسالمي نشر دعوت تعطيل ، باعثاجتماعي اعمال اين  

 كه حاليشود، در مي حق و حقيقت به مردم و آگاهي بيداري

تر و واجب كارها، بسي اين به شدناز سرگرم هدف اين

 !تر استضروري

 :گويمآنها مي به من  

 دعوتي در واقع و آن است دعوت ، خود نوعياجتماعي عمل  

 همراه با عمل كه ، دعوتيدر موقعيتهايشان مردم براي است

 .است

 يا نوشته گفته كه نيست و كالمي ، تنها سخنزيرا دعوت  

 است مشكالتشان و حل   در امور مردم و مجاهده تالش شود، بلكه

 سازد.مي نزديك شانو خواسته مطلوب انديشة آنها را به كه
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 اين درستي به كند! كه ا را رحمتالبن  حسن خداوند، امام  

وجود آورد  را به ييبود. او انجمنها كرده را درك مسئله

 بپردازند. اجتماعي و خدمات نيك كارهاي به كه

 و سجود و عبادت ركوع به كه همانگونه هر مسلماني  

 شايسته كارهاي انجام ، بهاست ـ امر شده خداوند ـ متعال

 فرمايد:مي كريم . قرآناست نيز امر گرديده مردم براي

، و جاهدوا تفلحون و افعلوا الخير لعلكم   آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم ذين) يا أيها ال   

 ... ( . هو اجتباكم جهاده   حق هللا في
 را كنيد و پروردگار خويش و سجده ! ركوعمؤمنان اي ]   

دهيد تا رستگار شويد و انجام نيك كنيد و كارهاي عبادت  

 شايستة كه گونه كنيد، آن جهاد و تالشخدا  در راه   

 . خداوند شما را برگزيدهاوست در راه تالش   جهاد و

 . [... است

را  شاندر زندگي مسلمانان ، رسالتبخش ، سهآيه اين طبق  

 دهد:مي تشكيل

 كند كهبا خدا را محدود مي آن پيوند و ارتباط كه بخشي  

 و پيوندش عالقه كه يابد... بخشيمي ند تجسمخداو در عبادت

 شكل نيك در كارهاي سازد كهمي را معين با جامعه

 صشر را مشخ   با قدرتهاي اشرابطه آخر كه يابد... و بخشمي

 گيرد.مي خدا صورت در جهاد در راه كند كهمي

سازد،  مشغول خير در جامعه خود را با افعال اگر كسي پس 

 كرده خداوند بر او واجب كه ساخته سرگرم چيزي خود را به

و  كند، نزد خداوند مأجور است عمل گونه اين ، و هر كساست

 خواهد بود. محمود و ستوده هم گيرد، و نزد مردممي پاداش

 گويند:مي از آنان بعضي همچنين  

تمركز  اسالمي دولت ر اقامةد ، بايستياسالم دعوتگران تالش  

، است فرموه خدا نازل آنچه طبق كه . دولتييابد و بس

استوار  اسالم را بر اساس زندگي شؤون كند. تمام حكومت

 ، آنو اجرا كند و در خارج را پياده ، آنسازد و در داخل

 نمايد. را تبليغ

 وقت تقر شود، در آنو مس اقامه دولتي چنين كه هنگامي  

 هايو خواسته احتياجات دار تمامو عهده متولي كه است

و  جاهالن براي كامل تعليم به شود و شروعمي جامعه

 همة و كفالت ، ضمانتبيكاران همة ، كار برايبيسوادان

 همة ، درمانمحتاجان نياز همة ، تأمينو ضعيفان عاجزان

 كند.و... مي مظلومان همة و عدالت ياري ،مريضان
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كار  به دست دولتي ايجاد چنين براي كه است بر ما واجب  

 و اصالحات جزئيات به را در پرداختن ، و نبايد وقتشويم

كار،  . ايندهيم را از دست و فرصت سازيم ، ضايعجانبي

 تًا درد را تسكينموق   فقط ماند كهمي نيمسك   مانند قرصهاي

هستند  مورد نياز، داروهايي داروهاي كه بخشند، در حاليمي

 كنند.مي آورند و برطرفدرمي هايشرا از ريشه امراض كه

 :گويممي برادران اين باز به  

 و برنامة با شريعت كه ، دولتياسالمي دولت اقامة براي  

سازد و  حد و يكپارچهرا مت   سلمانانكند، و م حكومت الهي

 افراد امت گرد آورد، بر همة واحد اسالم را زير پرچم همه

كنند، و بر  تالش ايجاد آن براي كه است واجب اسالمي

 دارند، براي در توان كه هر چه است الزم اسالمي دعوتگران

روشها و  ترينكنند. بر مورد نظر صرف هدف اين به رسيدن

 ها را پيشراهها و شيوه كار برند. بهترين ها را بهبرنامه

را متمركز  پراكنده تالشها و كوششهاي گيرند تا تمام

 نمايند. موانع و متردد را قانع مشكوك سازند. عقلهاي

كنار زنند.  هستند، از سر راه مزاحم را كه فراواني

كنند. و  خواهند، تربيتمي را كه دارانيو مشعل پيشتازان

فكر و  پذيرش را براي و عالمي يمحل   آراء و نظرات تمام

 سازند. و آماده معطوف دولتشان و اقامة اسالم انديشة

دارند تا  نيكو احتياج زياد و صبري زمان اينها به تمام  

از  انعشوند و مو ، مهيا و فراهمو اسباب وسايل اين همة

 گردند و نهايتًا ميوه و آماده ، فراوانبروند و شرايط بين

 بار بنشيند. ، بهآن برسد و درخت اصلي و ثمرة

 هر آنچه مردم است يابد، الزم قتحق   هدف اين اينكه براي  

 و خانوادة اهل به خدمت بگذارند. براي توانند، مايهمي كه

كنند و مي زندگي افرادش در بين كه ايجامعه خود، و اصالح

شوند، و  كار و تالش به اند، مشغولو مأوا گزيده منزل

 اشو توانايي وسع اندازة را مگر به كس خداوند هيچ البته

مورد  و پيشتازان پيشروان آن براي سازد.   ايننمي فمكل  

 و باتجربه ند كامالً آبديدهتوانمي كه است نظر، خود تربيتي

و  جامعه رهبري ، جهتو قدرتشان توانايي شوند و براي

 تواند باشد.مي خوبي ، امتحانتأثير در آن

، در جامعه مسلمان شخص دانند كهنمي را خوب عمل اگر اين  

 از طريق آن معالجة را ببيند و بتواند براي بيماري

 نمايد، پس اقدام خيريه يا بيمارستان يمردم درمانگاه

 كند تا زماني كار خودداري ، از اينصورت در اين بايستي
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د و متعه   ، دولتموقع برقرار شود و در آن اسالمي دولت كه

 خواهد بود! بيماران و مداواي دار معالجهعهده

، لماننفر مس يك شمرند كهنمي كار را نيك و اگر اين  

را ببيند و قادر باشد آنها  فقراء و ضعفاء و درماندگان

و  از ثروتمندان زكات آوريجمع جهت صندوقي را با تشكيل

كار را  اين دهد، پس و ياري فقراء، كمك به استرداد آن

 با همين كه برقرار شود! در حالي اسالمي كند تا دولتنمي

، استوار و كامل اجتماعي و تكافل تأمين حركتها، از طريق

 يابد.استقرار مي

، در جامعه مسلمان شخص دانند كهنمي و اگر شايسته  

ورزند مي با همديگر دشمني خود ببيند كه را اطراف افرادي

 سينه به دست صورت در اين پردازند، پسمي و جدال جنگ و به

، تر و خصومت آتش كند تا باالخرهنمي اقدامي نشيند و هيچمي

منتظر  اسالمي استقرار دولت را بسوزاند، و تا زمان خشكشان

و  و دوستي و آرامش و داد، صلح ، عدلمردم ماند تا بينمي

كند مي جوييو برتري تعدي كه صفا برقرار كند، و با گروهي

خدا  فرمان از اطاعت پذيرد، بجنگد تا بهرا نمي و صلح

 برگردد. 

 كه است اين راه كار و سزاوارترين ، بهترينترتيب بدين  

و  ، مقاومتدر برابر شر و بدي در حد توانش مسلمان

 دهد و دست انجام خير و شايسته نمايد و كارهاي ايستادگي

كار خير،  انجام توانايي نگذارد؛ زيرا هر كسي هم دست روي

 جهت همين دارد! به را هم ذره مثقال يك اندازة هولو ب

 فرمايد:خداوند مي

 ( .  ما استطعتم ) فاتقوا هللا   
 توانيد، از خدا بترسيد و تقوا پيشهمي كه تا جايي ]   

 . [سازيد 

جار  آن تشكيل براي جويانحماسه كه اسالمي دولت آن َمَثل  

در  ماند كهمي و خرمايي زيتون رختاند كشند، همچونمي

و  ميوه رود كهاند! و انتظار نميشده كاشته ايباغچه

آيا  . حالدهند، مگر بعد از چند سال زودي اين به ايثمره

گذارد؟! مي دست روي ايستد و دستطور مي ، همينباغ صاحب

 آيا تا زمانيدهد؟!  انجام ندارد كه كار ديگري آيا هيچ

 ديگري ميوة ثمر بنشينند، هيچ به خرما و زيتون درختان كه

كار را  اين هيچوجه بچيند؟! هرگز! به وجود ندارد كه

 و زراعتها و آنچه سبزيجات كاشتن به شروع كند، بلكهنمي

، ترتيب نمايد و بديندهند ميمي زودتر و سريعتر ميوه كه
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سازد؛ نمي را تلف كند و وقتشمي ا سرسبز و خرمخود ر زمين

رساند، سود مي او و اطرافيانش به كه خود را با آنچه

نيز  زيتونها و خرماهايش خود، به سازد و در وقتمي مشغول

از  خوبي به محصولشان برداشت زند و تا زمانرسد و سر ميمي

 كند!مي آنها نگهداري
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 ظن ، ُحسنمسلمانان به نسبت 

 باشيد داشته 

 

 سادسًا: كه است اين جوانم فرزندان به من نصيحت آخرين  

آنها نظر  به و مثبت پاك ، با ديديبا مردم در رويارويي  

را در نظر گيرند  مثبت نقاط خود، هميشه نمايند و در ذهن

آنها  هر چيز به از كنند، و قبل را فرض و خير و خوبي

از  رهايي ، هماناصل باشند تا بدانند كه داشته ظنُحسن

 و نيكي خير و صالح بر اساس مسلمانان و بهبود حال گناه

 .است

و  راه اين به شوند كهمي مطرح ايگانهسه در اينجا نظرات  

 كنند:مي ، كمكنيكو و پسنديده روش

رفتار  شاناعتبار واقعي به نسبت مردم : بااينكه اول  

 هستند و مالئكه زمين بر روي آنها بشري اينكه كنند. به

از  اند، بلكهنشده خلق ندارند و از نور هم نيستند و بال

 انجام اگر خطايي اند. بنابراينشده آفريده گنديده ِگل

 ند، و اگر مرتكبنيز خطاكار آدمبني همة دهند، بدانند كه

 نيز در همان  عليه السالم� آدم شوند، پدرشان گناهي

 :است گرديده و عهدشكني گناه ابتدا، مرتكب

 عزما ( .    نجد له و لم فنسي قبل من آدم ) و لقد عهدنا إلي   
، اما او داديم فرمان آدم در آغاز كار، ما به ]   

و  درست نمود، و از او تصميم فرمان ترك   كرد و فراموش

 . [! نديديم   استوار اياراده

دهند و بيدار  انجام لغزشي مردم كه نيست اصاًل عجيب پس  

 كه برگردند. كاري راست راه زنند و به گناه به شوند. دست

عفو  اميد را براي درهاي كه است ، ايندهيم ما بايد انجام

و  ، آنها را از عقاب، و در كنار آنباز كنيم فرتشانو مغ

 كسي و باتجربه فهميده .. لذا انسانخدا بترسانيم عذاب

 نگرداند. در اين مأيوس خدا را از رحمتش بندگان كه است

 اشفرستاده خداوند به كه است كافي برايمان مورد، همين

 دهد:مي فرمان چنين

جميعا،  يغفر الذنوب هللا إن هللا رحمة من   ! ال تقنطواأنفسهم أسرفوا علي الذين : يا عبادي) قل   

 ( .  الرحيم   هو الغفور إنه



 ...........................................................................................   نصيحتهاي پدرانه به جوانان اسالم     

 

06 

! بندگانم ( بگو: ايمردم به من پيامبر! از قول )اي ]   

ايد! كرده هم روي، زيادهو گناه در معاصي كه كساني   اي

و نااميد نشويد؛ زيرا  خدا مأيوس و مرحمت فلط   از

او بسيار  راستي بخشد. بهرا مي گناهان همة   خداوند

 . [ است مهربان   و بس آمرزگاه

را از  و وحشت ـ ترس خداوند ـ سبحان چگونه بنگريد كه  

!« بندگانم اي» آنها را با لفظ كه زدايد، هنگاميمي ايشان

كند.. مي خود اضافه مقدس ذات دهد و بهقرار مي طابمورد خ

 چگونه ! ببينيد كهشاندر حق   است بزرگي لطف شگفتا! چه

 شكل اين به سازد و سپسمي خود نزديك ساحت آنها را به

گشايد. باز مي گناهانشان تمام را براي مغفرتش دروازة

و  باشند، اما عفو و مغفرت بزرگ هر چقدر هم كه گناهاني

 !بزرگتر است خدا، بسي رحمت

 ظواهر حكم به هميشه كه : ما مأمور هستيماينكه دوم  

هر  . پسخدا بسپاريم را به و باطنها و امور پنهاني كنيم

، و نيست يگانه جز خداي معبودي هيچ» دهد كه شهادت كس

 حكم اسالمش ظاهر امر، به ، ما در«اوست محمد فرستادة

پنهانيها واگذار  همة دانندة را به و باطنش كنيممي

و آشكار  اسرار و پنهانيها، كشف همة كه تا روزي كنيممي

 شوند.مي

 حتي الناس أقاتل أن أمرت:  »است آمده صحيح در حديث  

و  دماءهم مني ، فإذا قالوها فقد عصمواإال هللا يقولوا ال إله

 «.هللا علي إال بحقها، و حسابهم أموالهم

بگويند:  كه تا زماني بجنگم با مردم كه امر شده من به»  

را بگويند،  آن هرگاه . پسنيست يگانه جز خداي معبودي هيچ

 باشد، آسيبي حق به مگر اينكه و مالشان ، خونمن از طرف

 «.سپارمخدا مي را به حسابشان نخواهد رسيد و

با   صلي هللا عليه و سلم�، پيامبر دليل همين و به  

 ـ بر حسب است باطني نفاقشان دانستمي كه ـ كساني منافقين

، بر اساس را بر اين اسالم كرد و احكاممي عمل ظواهرشان

 رايب در خفا، هميشه كه نمود، در حاليآنها اجرا مي

و  چينيتوطئه  صلي هللا عليه و سلم�پيامبر  دادنفريب

او  به از مردم بعضي كه زماني يكردند، و حت  مي ريزينقشه

 راحت آنها را بكشند و از شر و مكرشان پيشنهاد كردند كه

: محمد همديگر بگويند كه به مردم ترسممي»شوند، فرمود: 

 «.رساند!مي قتل را به اصحابش
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آورد، هر  ايمان خدا و رسولش به : هر كساينكه و سوم  

ور باشد و در لجنزار غوطه گناه در انجام چند ظاهرش

از  درونش اعماق و پا زند، باز هم دست هم كبيره گناهان

 گردد.پر نمي از شر محض شود و وجودشنمي خالي خير و نيكي

 باشد ـ ايمان و فاحش ـ اگر بزرگ گناه هك است درست اين  

را  هرگز آن كاهد، وليمي كند و از آندار ميرا خدشه

با  طلبيو مبارزه تحدي قصدش اينكه سازد؛ مادامنمي كنريشه

، و يا امر و را حالل خداوند نباشد و حرامش و سلطة قدرت

 ننمايد. ارزشرا بي اشنهي

خود را،  الگو و نمونة بهترين توانورد، ميم در اين  

با افراد  كه قرار دهيم  صلي هللا عليه و سلم�خدا  رسول

 مانع كسي و گناه بود و معصيت مردم گناهكار، مهربانترين

 كرد، همانگونهمي او نگاه نبود، و به برايش قلبش بازكردن

 به نگاهش كند و هيچگاهمي بيمار نگاه يك به طبيب يك كه

 نبود! مجرم به پليس نگاه او، همچون

آمد و   صلي هللا عليه و سلم�نزد پيامبر  از قريش جواني»  

پيامبر  دهد! اصحاب او اجازه به« زنا»در  كه از او خواست

بر او شوريدند و  كارش خاطر اين به  صلي هللا عليه و سلم�

در   صلي هللا عليه و سلم�پيامبر  ا موقفشدند، ام ناراحت

بود. فرمود:  كرامش ديگر غير از اصحاب ، موقفيبرابرش

 اين داري آمد. فرمود: آيا دوست نزديكش شو!... پس نزديك

! نه خدا قسم ، به: نهشود؟! گفت انجام كار با مادرت

 هم : مردمفرمود  صلي هللا عليه و سلم�! پيامبر شوم فدايت

را  جمله همين شود، و سپس چنين ندارند با مادرشان دوست

نيز تكرار نمود...  اشو خاله در مورد دختر و خواهر و عمه

 چنين با آن داري موارد فرمود: آيا دوست و در تمام

! ندارم دوست خدا قسم ! به: نهگفتمي شود؟!... او هم

 هم  صلي هللا عليه و سلم�! پيامبر هللا   يا رسول شوم فدايت

 ندارند... و بدين دوست هم مردم كه بدان فرمود: پسمي

را  و فرمود: پروردگارا! گناهش برداشت از او دست ترتيب

بدار!...  را محفوظ و شرمگاهش گردان را پاك و قلبش ببخش

 «. از او نشد چيزي ، ديگر متوجةجريان و بعد از اين

با  چگونه  صلي هللا عليه و سلم�خدا  رسول ببينيد كه  

او  به كند و چگونهبرخورد مي جوان با آن و مهرباني عطوفت

، و نظر مثبت خير و نيكي خود را به و ذهن داشته ظنُحسن

را  دارد. گفتگويشدور مي سازد و از شر و بدينزديكتر مي
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 كه دارد، تا زمانيبرنمي كند و از او دستمين با او قطع

زنا و فحشاء  و پليدي خبث را به و قلبش را قانع عقلش

 را نيز بدرقة سازد، و در آخر دعاهاييمي و آگاه مطمئن

 نمايد!مي راهش

 بعد، ديگر مرتكب روز به ، از آنمرد جوان : آنشده گفته  

با  ، هميشهو بدُخلقي خشونت جاي بهنشد و  و معصيت گناه

 رفتار نمود! و نرمش مهرباني

 :اينكه ، و آنكنمبازگو مي را برايتان ديگري مثال  

زنا گرديد، و بعد از  مرتكب« غامديه»از  شوهرداري زن  

  صلي هللا عليه و سلم�گرديد. نزد پيامبر  ، حاملهزشت عمل آن

حد بر  كه گرداند. موقعي حد، خود را پاك آمد تا با اقامة

او  تمام با خشم  رضي هللا عنه�وليد  شد، خالدبناو اجرا مي

آيا »فرمود:   صلي هللا عليه و سلم�داد. پيامبر  را دشنام

 اي! او توبهخدا قسم خالد! به ، ايدهيمي او را دشنام

 شود، به تقسيم ينهمد از اهل اگر بر هفتاد منزل كه كرده

برتر از  كسي حال گردد! آيا تا بهآنها مي وسعت اندازة

 خداوند عز   حاضر شود براي چنين اين كه ايرا ديده زن اين

 «. بميرد؟! و جل  

 نمود!... كرد، اما توبه گناه زن : آنشده گفته  

 :اينكه مثال و آخرين  

 نوشيدن به الخمر بود؛ يعنيدائم كه است كسي صحابي اين  

 بود. او را در حالي مبتال و معتاد شده طور دائمي به شراب

بيشتر از هر  آوردند كه  صلي هللا عليه و سلم�نزد پيامبر 

 حد بر او را اجرا كردند و مورد عقاب بود؛ پس روز نوشيده

يا  ونشدر رها شد، شيطان كه . اما همينقرار گرفت

 و او را مجددًا به يافت بر او غلبه الخمربودنشدائم

صلي هللا �او را نزد پيامبر  . دوبارهواداشت شراب نوشيدن

... و مورد تعزير قرار گرفت آوردند و باز هم عليه و سلم

 روزي افتاد تا اينكه فاقات   عمل بار اين ، چندينچنين اين

حد  اقامة بود، او را براي خورده شراب هك در حالي باز هم

 از صحابة آوردند. بعضي  صلي هللا عليه و سلم�نزد پيامبر 

كند!  خداوند او لعنت»گفتند:   صلي هللا عليه و سلم�پيامبر 

 چنين خدا، اين نزد رسول كه بار است چندمين براي مگر اين

صلي هللا عليه و �امبر پي هنگام در اين«.. شود؟!مي آورده

 نوشيدن به ارتكابش رغم، عليمسلمان اين بر لعن  سلم

 كساني نشد و به ، ساكتبر آن و اصرار و مداومت الخبائثام



 ...........................................................................................   نصيحتهاي پدرانه به جوانان اسالم     

 

01 

نكنيد؛ زيرا  او را لعنت»كردند، فرمود: مي او را لعنت كه

 است ديگر آمده ، و در روايتي«دارد! را دوست خدا و رسولش

 «.ندهيد! ياري برادرتان را بر عليه شيطان»فرمود:  كه

 بيكران و لطف كنيد، خداوند ما و شما را مورد رحم نگاه  

 كنيد كه بلند نگاه و روح بزرگ قلب اين خود قرار دهد! به

 اشآلودگي رغماو علي و به كرده را بزرگ انسان اين چگونه

خير و  به كند! چگونهپيدا مي ظنُحسن نينچ ، اينگناه به

در  كه ، با وجود شر آشكار و ظاهريدر درونش پنهان نيكي

او با  به كردنشود و با نگاهمي شود، خيرهمي ديده بيرونش

شود! محو و ناپديد مي ديدش از ميدان ، شر و بديمثبت ديدي

 را دوست خدا و رسولش: »هكند كمي توصيف گونه و او را اين

فرمود؛ زيرا  نهي كردنشاز لعنت دليل همين ، و به«دارد!

شود، و مي مؤمنش او و برداران بين ايجاد فاصلة باعث لعنت

را بر  شيطان: »باشد كهمي اشفرموده از اسرار همان اين

و  يبرادر محكم ، و ريسمان«ندهيد! ياري برادرتان عليه

و  است بزرگي ، هر چند گناهخاطر گناه را به بينشان اخوت

، اين كه كند؛ چوننمي شود، پارهنيز تكرار مي سر هم پشت

سازد، و  كند و نزديك آنها را با او جمع كه است اسالم اصل

 گرداند. و نزديك او را با آنها جمع

دارند، و افراد  وءظنس مردم تودة به كه كساني آن  

 اندازند و ارزشيمي را از حساب گناهكار و خطاپيشه

صلي هللا �برخورد پيامبر  اين شوند، بايستينمي قائل برايشان

 خوبي را به اشارزشمند و كارشناسانه و تربيت  عليه و سلم

 كنند. بفهمند و درك

  ي هللا عليه و سلمصل�خدا  رفتار رسول از اين ! بايستيآري  

 كه كساني بگيرند و پند بياموزند، آن درس خوبي به

 لغزد. اينتكفير افراد گناهكار مي بدعت سوي به قدمهايشان

را  كساني تمام فهمند كهكنند، مي و تأمل هافراد اگر تفق  

آنها  نيست هم كنند، مرتد نيستد و واجبكافر قلمداد مي كه

 جاهلند كه حقيقِت دين يا به برسانند، بلكه قتل را به

 در ورطة هستند كه بفهمانند.. يا كساني آنان به بايستي

 ناباب و همنشينان و دوستان محيط ـ در اثر آلودگي گناهان

دهند.. و يا  آنها را نجات كه است اند و الزمـ افتاده

، از دنيوي هايا و مشغلهخاطر كاره به هستند كه كساني

آنها را بيدار كنند و  كه است اند، و واجبشده غافل آخرت
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 ، هميشهمؤمنين به ر و يادآورير سازند؛ زيرا تذك  متذك  

 بخشد. مي منفعت

 ـ ولو گناهكار و منحرف مردم و نفرين لعن كه نيست يشك    

 نزديك خير و نيكي به سازد ونمي باشند ـ آنها را اصالح هم

سازد.. دور مي خير و صالح آنها را از راه يكند، و حت  نمي

 نزديك و گناهكارش برادر عاصي به كه است بهتر آن بلكه

 دعا نمايد؛ نه كند و برايش دعوت شدناصالح شود و او را به

 از حكماء رها سازد... يكي شيطام او را در دام اينكه

 :است گفته

 كه كن را روشن ، شمعيكني را لعن تاريكي اينكه جاي به»  

 «...نمايد! را روشن راه

*** 

 و جوانان فرزندان آن وسيلة به خواستم كه بود آنچه اين  

 . كسانيكنم را نصيحت مسلمان هوشيار و برومند و بيداردل

دارند  جاي قلبم و در اعماق رمدا شديدي آنها عالقة به كه

 گويمنمي ، و ديگر چيزيهستم و دلسوزشان خيرخواه و هميشه

 فرمود:  عليه السالم� ، شعيبپيامبران خطيب كه مگر آنچه

 

 ( .  أنيب و إليه توكلت عليه   إال باهلل و ما توفيقي ما استطعت أريد إال االءصالح ) إن   
   و شما را( )خويش جز اصالح توانممي تا آنجا كه من ]   

   و و نيكي حق به )در رسيدن هم من ، و توفيقخواهمنمي

   ( خداو پشتيباني ( جز با )ياريو بدي ناحق زدودن

 به و فقط كنممي ل. تنها بر او توك  ( نيستپذيرفتني)انجام

 . [ گردماو برمي سوي  
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