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زکات فطر – ٢( نتیجھ ی روزه) ، خ ٤رمضان - ١خ   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  زکات فطر. – ٢( نتیجھ ی روزه) ، خ ٤رمضان - ١: خ ٠٣٤١خطبھ  -خطبھ جمعھ 

  ی نخست: خطبھ

شدیم اگر  سپاس خداوند را و سپاس و سپاس دگربار او را کھ ما را ھدایت نمود و خودمان ھدایت نمی

دھم کھ معبودی جز هللا  کرد. توفیق و توکل و توسلم تنھا بھ او است. گواھی می او ما را ھدایت نمی

کھ او را انکار  اش و تحقیر کسانی ی اقرار بھ خداوندی نیست، یگانھ است و شریک ندارد. بھ نشانھ

دھم کھ سرورمان محمد صلی هللا علیھ وآلھ وسلم رسول او،  اند و گواھی می کرده و بھ او کفر ورزیده

تا چشمی ببیند و گوشی بشنود [تا پایان حیات]، سرور مخلوقات و بشریت خواھد بود. پروردگارا! تا 

دان و یارانش و نسل او و کسی روز قیامت درود، سالم و برکت بفرست بر سرورمان محمد و بر خان

  کھ محبت او در دل دارد و کسی کھ از او پیروی کند.

پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چھ بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار الھا، آن 

ی، چھ بھ سود ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزا

حق را بھ ما حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق 

شنوند و از بھترینش  اجتناب از آن را بھ ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن را می

  ی بندگان نیکوکارت قرار ده.  کنند و با رحمت خود ما را در زمره پیروی می

  ھراسد: در دین خود قوی است در راه خدا از سرزنش کسی نمی مؤمن

ی وداع با رمضان قرار داریم. مھمانی بزرگواری نزد ما آمد. اما سؤال دقیق این است:  ما در آستانھ
ای کھ برداشت کردیم چھ بود؟ دستاورد ما چھ بود؟ پیشرفت حاصل شده چیست؟ خیزشی کھ  نتیجھ

  ای حاصل شد؟ ی طوالنی چھ نتیجھ زهانجام شد چھ بود؟ از این رو
اگر محصول رسیده نباشد، دستاورد ملموس نباشد، این پیشرفت کیفی نباشد و بھبودی بھ چشم نیاید 

  خداوند از عبادتی کھ با نخوردن آغاز و با خوردن تمام شود، بی نیاز است. 
د چرا بستھ شده است؟ و دان باری دیگر؛ مؤمن شتری نیست کھ صاحبش او را حبس کرده باشند و نمی

چرا باز شده است؟ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در حدیثی طوالنی کھ در الجامع الصغیر آمده 
ی روزه است، اگر انسان در حد این حدیث نباشد این روزه و نماز شب و این  است و بیشتر شبیھ ثمره

  نمازھای نافلھ بی فایده است. 
ھ الطاف الھی بر ما دین اسالم است کھ در آن آیین وجود ندارد و آیین عبادات آیین نیستند. از جمل

دھیم بدون آن کھ آن را درک  دھیم و رفتارھایی کھ انجام می یعنی اعمال بیھوده. حرکاتی کھ انجام می
  فرماید:  کنیم. ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می
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  ((إن من أخالق المؤمن))

  ((از اخالق مؤمن))

  جندب بن عبدهللا] [سیوطی از

بعضیھ است یعنی برخی از » ِمن«این حدیث شریف توصیفی طوالنی از اخالق مؤمن دارد. و این 
ھای مؤمن، پس اگر رمضان پایان یابد و شوال آید و اگر این اخالق در روزه دار نباشد،  اخالق

ست؟ ارتباط اخالقی کھ بخشی از خلق و خوی مؤمن است. ارزش روزه چیست؟ ارزش نماز شب چی
  فرماید:  با خدا کجا است؟ رنگ و بوی الھی گرفتن کجا است؟ ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می

  ((إن من أخالق المؤمن قوةً في الدین))

  ((از اخالق مؤمن، نیرومندی در دین است.))

  [سیوطی از جندب بن عبدهللا]

یر ندارد. توجیھ نیمھ کاره ندارد. بھ او در دین خود قوی است. در راه خدا سرزنش کسی بر او تأث
ھای انعطاف پذیر کھ بھ حساب دین انسان باشد این  ھای انعطافی ندارد. دیدگاه حساب دین موضعگیری

دھم وارد اتاق من شود و ھوایش را عوض کند. اما  از نظر ایمانی ارزشی ندارد. من بھ باد اجازه می
ام، متانت و حیا، خجالت و خوش  دھم انعطاف پذیری نمی دھم از ریشھ نابودم کند. اجازه اجازه نمی

اخالقی و خوش برخوردی من بھ حساب دین باشد. در خیر ترجیحی وجود ندارد اما خیر ھمیشھ 
ترجیح داده شده است. این کھ یک قدرت زمینی را بر دین خود و بر خشنودی پروردگارتان و 

از اخالق مؤمن قدرت در «در دین بی ارزش است.  اطاعت او و پایبندی بھ دین او ترجیح دھید این
یعنی مؤمن ھمیشھ و ھمیشھ آماده است کھ با اطمینان خاطر بگوید: نھ، وقتی کھ دیگران » دین است

  بخواھند او را بھ گناه، شبھھ، کوتاھی، ترک عبادات، گمراھی و تجاوز از حد بکشانند. 

  ست:دھد مؤمن در دین خود قوی ا رویدادی کھ نشان می

  ((إن من أخالق المؤمن قوةً في الدین))

  ((از اخالق مؤمن، نیرومندی در دین است.))

  [سیوطی از جندب بن عبدهللا]

  کنم کھ در روزگار سیدنا عمر اتفاق افتاد.  این بند از حدیث را با اتفاقی تفسیر می
خبر رسیده کھ مردم از «خواند و دوران خالفتش را با آن آغاز نمود و گفت:  ای می سیدنا عمر خطبھ

اند عمر حتی با وجود رسول هللا در میان ما  و گفتھ - اند ترسند و از خشم من ھراسیده سختگیری من می
کرد حاال کھ امور در اختیار خود  کرد و حتی زمان والیت ابوبکر نیز سخت گیری می سختگیری می

دارد؟ او  کند؟ و او را از ما باز می اوست چگونھ خواھد بود؟ چھ کسی در مقابل او از ما حمایت می
سختگیر و قدرتمند بود. با رسول هللا کھ مھربان بود ھمراه بود. با ابوبکر بردبار ھمراه بود. حال کھ 

ھان، کسی کھ چنین گفتھ -امور در اختیار او است چگونھ خواھد بود؟ عمر در خطبھ چنین گفت:
او بودم و کسی بھ مھربانی و نرمی ایشان صلی هللا راست گفتھ است. من با رسول هللا یاور و خادم 

علیھ وآلھ وسلم نبود. ما کجا و او کجا؟ او در اوج مھربانی و نرمی بود. من خدمتکار و یاور و 
نمود. نقش من در  بریدم و گاھی مرا در غالف می کرد و می ی او بودم. گاھی رھایم می شمشیر کشیده

ن وفات با ایشان بودم و ایشان از من خشنود بود و بھ این خاطر تا زما -دوران رسول هللا این بود
و من از این بابت  -اش با رسول هللا را برایشان شرح داد  رابطھ -گویم  خداوند را بسیار سپاس می

سپس ابوبکر صدیق امور  -ترین انسانم بھ دلیل این نقش و حالت و خشنودی یعنی خوشبخت -شادمانم
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کریم، با وقار و  -گرفت و کسی منکر متانت و بزرگواری و نرم خویی او نبودمسلمانان را بھ دست 
من سختگیر و  - آمیختم  ام را با نرم خویی او می من خدمتکار و یاور او بودم. سختگیری -نرم خو بود
کشید تا  شدیم. شمشیری آختھ بودم کھ گاھی مرا در غالف داشت و گاھی می کامل می -او نرم خو 

او بودم تا این کھ با خشنودی از من از دنیا رفت. خداوند را بھ این خاطر بسیار سپاس ببرم. با 
سپس ارتباطش را با ابوبکر بیان نمود. او سختگیر و ابوبکر نرم خو بود.  -گویم و من خوشحالم می

کرد تا ببرد و گاھی او را در غالف  شمشیری آختھ در والیت ابوبکر بود. گاھی او را رھا می
  داشت. می

ای مردم، پیش از ھر چیز بدانید  -اکنون امور بھ دست من است  -اما حال خودم بر شما والیت دارم 
گاھی پدر نقش سختگیرانھ و مادر نقش محبت و مھربانی دارد.  -کھ آن سختگیری بھ افول گراییده 

د ندارد. طرفی دیگر میرد پدر باید ھم سختگیر باشد و ھم مھربان باشد. فیوز امنیتی وجو مادر کھ می
سپس من امور شما را بر عھده گرفتم. بدانید آن  -ندارد کھ فرزند برای تعادل حالت بھ او باز گردد 

  سختی کم شده است و تنھا برای ستمکاران و متجاوزان خواھد بود.
ر من بسیار بسیار مھربانم، د -اما از صلح دوستان و دین داران با خودشان نرم خوتر خواھم بود 

من اجازه  - اند  اند و پرھیزکار و مصلحت اندیش باالترین حد مھربانی قرار دارد. آنان نیکوکار
اش را بھ زمین خواھم مالید تا بھ حق  دھم کسی بھ کسی ستم و بھ دیگران تجاوز کند، پوزه نمی

 –ھم نھاد اعتراف کند و با این ھمھ سختگیری نسبت بھ پاکدامنان و قناعت کاران گونھ بر زمین خوا
کنم و آن  و من برایتان صفاتی دارم کھ بیان می -نھم  بسیار فروتن ھستم و برایشان گونھ بھ زمین می

نباید از مالیات شما و چیزی کھ خدا بھ شما  -مرا در این باره مؤاخذه کنید  -یعنی  –را از من بگیرید 
و اگر اموالی از شما در دست  - بگیرم  یعنی از اموال شما تنھا بھ حق باید -داده است، چیزی بردارم 

ھمراه  -ھایتان را ان شاء هللا بیفزایم  ھا و روزی من بود باید در راه خودش استفاده شود و باید بخشش
وباید مرزھایتان را حفظ کنم و نباید شما را بھ نابودی بکشانم و اگر در  -با سختی زندگی حرکت کنم 

یتان ھستم تا بازگردید. با بازداشتن خود از من؛ مرا در حمایت از ھا جھاد بودید من سرپرست خانواده
خود یاری کنید و مرا با امر بھ معروف و نھی از منکر کمک کنید و در امور خالفت خیرخواه و 

  ». پنددار من باشید

  ((إن من أخالق المؤمن قوةً في دین))

  ((از اخالق مؤمن، نیرومندی در دین است.))

  بن عبدهللا][سیوطی از جندب 

در امور الھی قدرت دارد. در راه خدا سرزنش کسی بر او تأثیر ندارد و توجیھ و نرم خویی ندارد بھ 
حدی کھ بھ حساب دینش گذاشتھ شود. تعارفات و سھل انگاری ندارد. چیزی جایگاه و دین او را 

خدای کعبھ روزه  کند. این اخالق مؤمن است. اگر روزه باعث قدرت شما در دین شد بھ ناقص نمی
  اید و درستاوردی از روزه نصیب شما شده است. ھای روزه را چیده اید و میوه گرفتھ

  ((إن من أخالق المؤمن قوة في دین، وحزماً في لین ))

  ((از اخالق مؤمن، نیرومندی در دین و دوراندیشی ھمراه با نرمی است.))

  [سیوطی از جندب بن عبدهللا]

ما سوء استفاده شود. سختگیر ھم نباشید کھ بشکنید. مؤمن دور اندیش است. نرم خو نباشید کھ از ش
اش آمیختھ بھ نرمی و مھربانی است. یک اعرابی نزد پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم  اما دوراندیشی

دانست و یاران ایشان بھ او اخم کردند و ایشان آنان را دور نمود و بھ  آمد و احترام بھ پیامبر را نمی
  وی مھربانی کرد. او ھمزمان ھم دوراندیش و ھم مھربان بود. 
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  آمیختن اھتمام و علم:

دوراندیشی بدون مھربانی منفور است. مھربانی بدون دور اندیشی خواری آفرین است. یا منفور 
شوید یا خوار. اما اگر دوراندیش مھربان باشید خوب است و این نیاز بھ مھارت فراوان دارد. نرم  می

ید و نماید. بیاموز خویی در ھر چھ باشد زینت بخش آن است و ھر چھ عاری از آن باشد؛ زشت می
فریبد یعنی کودن  سختگیری نکنید. یاد دھنده از سختگیر بھتر است. خدعھ گر نیستم و خدعھ مرا نمی

نیستم تا فریب بخورم و پلید نیستم تا فریب بدھم. آیا شما در این حالت ظریف قرار دارید؟ اگر چنین 
ا خداوند حسابرس، روی اید. روزه چیست؟ ارتباط ب ھای روزه را برداشت کرده باشید برخی از نتیجھ

  آوردن بھ او و رنگ و بوی الھی گرفتن است. 

  ((إن من أخالق المؤمن قوة في دین، وحزماً في لین، و حرصاً في علم))

  ((از اخالق مؤمن، نیرومندی در دین است و دوراندیشی ھمراه با نرمی و اھتمام بھ علم است.))

  [سیوطی از جندب بن عبدهللا]

ھا را بداند و خوب و بد را  ی بسیار دقیق این کھ او حریص باشد ولی اولویت کتھحریص باشد، اما ن
تر را فدا کند اما بھ خاطر یک ھدف کوچک ھدف  ھا را درک کند و ساده بشناسد و تفاوت میان آن

بزرگ را فدا کردن این از نظر فقھی بی ارزش است و مؤمن باید اولویت بندی داشتھ باشد این 
ای جز فدا  ی دوم قرار دارد. اگر چاره ی اول قرار دارد و این موضوع در درجھ ھموضوع در درج

ی اول فدا کنم. این چیزی است کھ پیامبر آن را اھتمام  کردن نیست باید درجھ دوم را بھ خاطر درجھ
کند. نسبت بھ نوافل  بھ علم نامیده است. کسی بھ سنت حریص است و بھ خاطر آن فرضی را فدا می

کند. نسبت بھ ھدایت انسان حریص است او را نابود  است بھ خاطر آن واجبی را فدا میحریص 
زند. این ربطی بھ حریص  کند. یک باره بھ او زیان می گیرد و نابودش می کند. بھ او سخت می می

  بودن ندارد. باید حرص و علم را با ھم جمع نمود. 

  در بی نیازی میانھ رو بودن:

  نى))((.....وقصداً في غ

  نیازی است.)) ((... و میانھ رو بودن در بی
خواند؟ در حاالت سختی و فقر و بیماری و ترس خداوند را  بنگرید کھ انسان چھ زمانی خداوند را می

خواند. این ایمان است؟ ھر انسانی در روی زمین خداوند را در زمان ترس، فقر،  از تھ دل می
گوید:  برد و می خواند و صدایش را با دعا باال می از تھ دل میھای العالج  بیماری، و بھ ویژه بیماری

  ای خدا.
اما مھم این است کھ شما در آسودگی، سالمتی ، بی نیازی و زمانی کھ مشکلی نداشتھ باشید احساس 
نیاز بھ خداوند داشتھ باشید و در اوج قدرت، سالمتی و اوج تسلط احساس نیاز کنید. میانھ روی 

د کھ در بی نیازی باشد. اگر مؤمن فقیر باشد و درآمد کم داشتھ باشد و دست تنگ زمانی ارزش دار
ی نامناسب بیرون آید؟ آیا ایمان این است؟ آیا نباید موھایش را کوتاه  باشد آیا درست است کھ با قیافھ

  بیاراید؟ اش را زیبا نماید و محل کارش را نیز  ھایش را بگیرد، لباسش را تمیز نماید، خانھ کند، ناخن

  ی این دین بودن: التزام بھ آراستگی مؤمن بھ دلیل نماینده

  ویژگی سوم: 
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  وتجمالً في فاقھ ))(( ….

  دھد.)) ((و در وقت ناداری، خود را آراستھ نشان می
رسد. پاکیزگی و  با آن کھ فقیر است در مقابل مردم ثروتمند و خودکفا و آراستھ و پاکیزه بھ نظر می

مبالغ ھنگفت ندارد. تفاوت زیادی میان اسراف و نظافت وجود دارد. شاید لباس تمیزی نیازی بھ 
ھای  ھای متناسبی داشتھ باشد. اگر مؤمن باشید آیا امکان دارد رنگ ای بپوشید ولی رنگ ساده

شوید مردم بھ شما  گویید: من خداوند و رسولش را دوست دارم. باعث می نامتناسب بپوشید؟ می
ی دارد کھ در لباس پوشیدنتان با سلیقھ باشید حتی اگر ساده پوش باشید؟ چھ اشکالی بخندند! چھ اشکال

دارد پاکیزه باشید؟ موھایتان را کوتاه کنید یا ناخن ھایتان را بگیرید و خودتان را بیارایید. پیامبر 
  صلی هللا علیھ وآلھ وسلم چنین فرموده است: 

  وا شامةً بین الناس ))(( أصلحوا رحالكم، وحسنوا لباسكم، حتى تكون

  ((لوازم خود را بیاراید و لباس خود را نیك كنید، آنگونھ كھ در میان مردم شاخص باشید.))

  [سیوطی از سھل بن حنظلیھ]

ھای جدید  شد. لباس نمود بوی مشک پخش می ھرگاه پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم از جایی عبور می
  نمودند:  پوشید. یارانش نیز چنین می وزھای جمعھ میخود را در ھنگام آمدن نمایندگان و ر

  ((تجمالً في فاقھ ))

  دھد.)) ((و در وقت ناداری، خود را آراستھ نشان می
مؤمن است. جایگاھش روی چشم و سر است، خدا و پیامبرش را دوست دارید. پس چرا منظم نیستید؟ 

گویند: آیا  د. ھر گاه بھ خطایی افتد میی دین ھستی دھید؟ شما نماینده چرا بھ ظاھر خود اھمیت نمی
اند؟ آیا دین ھمین است؟ سبحان هللا اھل دنیا ھمھ مؤمن را زیر نظر دارند اما در میان  مسلمانان چنین

گذارند. اما اگر مؤمنی اشتباھی کند چون بھ گمان  خودشان ھر گناه غیر قابل تحملی را مسکوت می
کنند. ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم  اش سکوت نمی دربارهی دین است ھرگز  اصالح است و نماینده

  فرماید:  می

  (( أنت على ثغرٍة من ثغر اإلسالم، فال یؤتین من قبلك ))

  [ورد في األثر]

  ھای اسالم قرار دارید، پس از پشت بر شما وارد نشوند.)) ((شما بر شکافی (سنگری) از شکاف

  تان بر دین شما خرده بگیرد. اجازه ندھید کافران با استفاده از خود

  (( وتجمالً في فاقھ ))

  دھد.)) ((و در وقت ناداری، خود را آراستھ نشان می
  اید.  ی روزه را برداشت کرده اگر چنین بودید نتیجھ

  ھا و طمع کاری: خویشتن داری و پرھیز از حرام

جاً عن ))   ((وتحرُّ

  کند از)) ((و دوری می
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کند؟ طمع، چھ چیزی  دھد؟ طمع، چھ چیزی انسان را خوار می چھ چیزی سر انسان را بھ باد می
آورد؟ طمع. کسی کھ نزد ثروتمندی بنشیند و برایش تعظیم کند یک  جایگاه انسان را بھ لرزه در می

  سوم دینش از بین رفتھ است. 
دیگران. چھ چیزی شما را باعزت چھ چیزی باعث شده خوار شوید؟ تحقیر شوید؟ طمع شما در اموال 

شوید کھ شما  نموده است؟ بی نیازی شما از اموال دیگران. تنھا زمانی نزد خداوند واالیی بخشیده می
  را عزتمند ببیند. 

ةُ َوِلَرُسوِلِھ َوِلْلُمْؤِمنِیَن﴾ ِ اْلِعزَّ   ﴿َوِ�َّ

  (و[لى] عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است)

  ] ٨افقون: [من

  عزت خویشتن از خدای خود گیر کھ ثابت شوی وگر فخر فروشی بھ انسانی با مردنش بمیری

***  

  بنابراین؛ 

  (( وتحرجاً عن طمع ))

  کند.)) ((از طمع، دوری می
  ورزد:  ھا طمع می تنھا در لطف خداوند و پاکدامنی و خویشتن داری و دوری از حرام

  ((وتحرجاً عن طمع ))

  کند.)) دوری می((از طمع، 
  اید.  ھای روزه را چیده اگر چنین بودید میوه

  جستجوی کسب حالل:

  ((وكسباً في حالل ))

  ((و در پی کسب حالل است.))

  [سیوطی از جندب بن عبدهللا]

  (( یقول أحدكم: یا رب یا رب، ومطعمھ حرام، ومشربھ حرام، وغذي بالحرام فأنى یستجاب لھ؟

اش  گوید: ای پروردگار، ای پروردگار، درحالی کھ غذایش حرام است، نوشیدنی ((یکی از شما می

  شود؟)) حرام است، با حرام تغذیھ شده ست، چگونھ دعایش اجابت می

  [أحادیث اإلحیاء از ابوھریره ]

  (( یا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ))

  بت شود.))((ای سعد غذای خود را پاک کن تا دعایت اجا

  [طبرانی از عبد هللا بن عباس ]
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  (( كسباً في حالل ))

  ((و در پی کسب حالل است.))
این را بگیر، قیمت گوسفند را بگیر و بھ صاحبش بگو مرده است. گفت: خدا کجاست؟ این مشکل را 

اوند اید؟ تا زمانی کھ خداوند شما را زیر نظر بگیرد موضعگیری شما نسبت بھ خد نزد خود حل کرده
ترسید باید در یک لیره  چیست؟ بنابراین امانت، بخش پذیر نیست. اگر در یک میلیون از خداوند می
ی یک میلیون خویشتن  ھم بترسید. نزد خداوند یک میلیون و یک لیره تفاوتی ندارد. کسی کھ درباره

کند از یک  می کند در یک لیره ھم خویشتن دار است. کسی کھ از یک میلیون خویشتن داری داری می
گیرد این  کند. اما اگر در یک لیره خویشتن دار است و بیشتر از آن را می لیره ھم خویشتن داری می

کرد و سیدنا عمر در آن جا بود. بادامی  مانند ھمان مردی است کھ دور کعبھ در ایام حج طواف می
رم را پر از فریاد کرد. عمر دید و فریاد زد: این بادام از آن کیست؟ این بادام از کیست؟ تمام ح

بالفاصلھ بھ او چنین گفت: ای پرھیزگار دروغین آن را بخور. بخور و ما را راحت کن. صاحب این 
  بادام کیست؟ امانت، بخش پذیر نیست. 

  نیکی ھمراه پایبندی است:

اً في استقامة ))   (( وبِرَّ

  ((در نیکوکاری، پایدار است.))
لغزد و حامی سرکشان و  دھد تا این کھ پایش می را بسیار انجام میکند و آن  گاھی انسان نیکی می

کند و یاور آنان است. با خوبی و سادگی و کوتھ فکری و بی  شود. بھ نافرمانان نیکی می فاسدان می
رساند. پس نیکی شما باید ھمراه با  کند. بر نافرمانی کمک می ھا یاری می توجھی آنان را بر زشتی

ری باشد. این حالل و این حرام است. این اسراف و تبذیر است. اما نیکی بی حد و پایبندی و پایدا
مرز و بی قید و شرط اخالق مؤمن نیست. برخی از نزدیکانش نیازمند آالت لھو ولعب ھستند. وی 

گوید: خاطرشان را بھ دست آورم. برای جبران. این نافرمانی است. آنان  پردازد. و می پول آن را می
  ای؟  ی تباھی اخالقشان است، کمک کرده آن چھ مایھرا در 

  مؤمن فعال است و نشاط وی براساس شریعت:

  ((وبراً في استقامة ونشاطاً في ُھدى ))

  ((در نیکوکاری، پایدار و در پیمودن راه راست، [کوشا و] بانشاط است.))
مؤمن پرنشاط است اما نشاط او براساس شریعت است. برای کسب درآمد شخصی و برای دنیا و زنی 
کھ با او ازدواج کند و درآمد مادی نیست بلکھ نشاط وی در راه خدا است و تا زمانی کھ نشاط در راه 

  خدا باشد باید بر اساس پایبندی بھ دستورات الھی باشد. 

  انجامد: انی میپرھیز از شھواتی کھ بھ نافرم

  (( ونھیاً عن شھوة ))

  کند.)) ((از شھوت، خودداری می
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ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى ﴾   ﴿َوأَمَّ

  (و اما كسى كھ از ایستادن در برابر پروردگارش ھراسید و نفس خود را از ھوس باز داشت.)

  ]٤٠[نازعات: 

ھا برسیم. دو بار بھ  ی آن بھ خداوند زمین و آسمان ھاده تا بھ وسیلھھا را در ما ن خداوند شھوت
یابیم. اما ھر شھوتی  یابیم. یک بار سپاسگزار و یک با صبورانھ با آن ارتقا می ی آن ارتقا می وسیلھ

  کھ بھ نافرمانی بیانجامد؛ در فطرت نھی شدیدی از این شھوت شده است. 

  (( ونھیاً عن شھوة ))

  کند.)) خودداری می((از شھوت، 

  شود: کسی کھ رحم نکند؛ بھ او رحم نمی

  کنم:  آغاز حدیث را برایتان بیان می

(( إن من أخالق المؤمن قوةً في دین، وحزماً في لین، وحرصاً في علم، وقصداً في غنى، وتجمالً في 

جاً عن طمع، وكسباً في حالل، وبراً في استقامة، ونشاطاً في ھدًى، و نھیاً عن شھوة، فاقھ، وتحرُّ

  ورحمةً للمجھود ))

((از خصوصیات مؤمن، آن است کھ: در دین، نیرومند است و در عین نرمی، قاطع. و در علم، 

دھد. از طمع،  آزمند. در ھنگام توانگری، میانھ رو است و در وقت ناداری، خود را آراستھ نشان می

ر و در پیمودن راه راست، [کوشا و] کند و در پی کسب حالل است. در نیکوکاری، پایدا دوری می

  ورزد.)) بانشاط است. از شھوت، خوددار است و بھ رنجوِر خستھ، ترّحم می
ھر کسی » اگر رحمت مرا خواستید بھ بندگانم رحم کنید«شود.  کسی کھ رحم نکند ؛ بھ او رحم نمی

توانید سنگدل باشید و  میگیرد. اگر معلم اول ابتدایی باشید  در موقعیت سنگدلی یا مھربانی قرار می
توانید مھربان ھم باشید و کسی  ی والدینش است را کتک بزنید، می این کودک خردسال کھ جگر گوشھ

خواھید بھ آفریدگانم رحم کنید و با مردم طوری  شود. اگر رحمت مرا می کھ رحم نکند رحم نمی
  برخورد کنید کھ دوست دارید با شما برخورد کنند. 

  ت:انصاف و عدال

  (( ورحمةً للمجھود، وإن المؤمن من عباد هللا ال یحیف على َمْن یبغض ))

دارد، ستم روا  ورزد. بنده مؤمن خدا، بھ کسی کھ دشمن می ((و بھ رنجوِر خستھ، ترّحم می

  دارد.)) نمی
کند. او را میان مردم  ای حاصل شود؛ طرف مقابل را از دینش و لباسش خارج می اکنون اگر کینھ

زند. مردم  پوشاند. غلو می ھا را بھ تنش می سازد. اگر خشنودی حاصل شود؛ لباس قدیس میرسوا 
  منصف و متعادل و متوازن نیستند. پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: 

(( أحبب حبیبك ھوناً ما عسى أن یكون بغیضك یوماً ما، و أبغض بغیضك ھوناً ما عسى أن یكون 

  حبیبك یوماً ما ))
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دوستت را تا اندازه دوست بدار، شاید روزی دشمنت گردد؛ با دشمنت نیز از حد مگذر، شاید ((

  روزی دوستت گردد.))

  [ جامع الصغیر از ابن عمر ]

ایشان داماد خود را با اسیران دید، چرا آمده است؟ شوھر دخترش آمده تا با او بجنگد و او را بکشد. 
ند. ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم چھ فرمود؟ با انصاف بود، بی جنگ چنین است. او را با اسیران می

اش را فراموش نکرده  ، داماد درجھ یک. اخالق بزرگوارانھ»اما این حق دامادی بر ما ندارد«فرمود: 
است. فراموش نکرده با دخترش وفادار بوده است. اخالق خوب او را از یاد نبرده است. اکنون اسیر 

دانیم. آیا انصاف چنین است؟ آیا این  مسلمانان بجنگد. اما ما او را داماد نمی است. اکنون آمده با
انصاف است کھ کسی نامزد دخترتان باشد سپس از او روی گردان شود و شما او را بستایید؟ او را 

خورد. تمام  خواند و شراب می دانید کھ نماز نمی اندازید. او را بینوا می در درک االسفل می
کنید. زیرا از گرفتن دخترتان طفره رفتھ است. اگر دو شریک از ھم  ی بد را بھ او بار میھا ویژگی

گویند. این امانت دار نبود. چنین است. سی سال با او بودم و  جدا شوند مردم درباره شان سخن می
  نتوانستم تا اآلن او را بشناسم؟ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: 

  ن عباد هللا ال یحیُف على َمْن یُْبِغض ))(( وإن المؤمن م

  دارد)) دارد، ستم روا نمی ی مؤمن از بندگان خدا، بھ کسی کھ دشمن می ((بنده
  تنھا زمانی مؤمن ھستید کھ منصف باشید.

  (( والعدل في الغضب والرضا ))

  ((در خشم و خشنودی عادل است.))

  [ از الدر المنثور از عطاء بن یسار ]

سیدنا عمر انسان  -دنا عمر پرسید: آیا مرا دوست داری؟ گفت: بھ خدا دوستت ندارم مردی از سی
شود؟ بھ او گفت: نھ بھ خدا، حق ناگزیر بھ  ات مانع از دادن حقم می بھ او گفت: آیا کینھ -صریحی بود 

  شود چھ تو را دوست داشتھ باشم و چھ دوست نداشتھ باشم.  تو داده می

  (( وإن المؤمن من عباد هللا ال یحیف على من یبغض وال یأثم فیمن یحب ))

دارد و بھ خاطر دوست  دارد، ستم روا نمی ی مؤمن از بندگان خدا، بھ کسی کھ دشمن می ((بنده

  شود.)) داشتِن کسی، مرتکب گناه نمی
ت. از دین بھ گاھی انسان پسرش را دوست دارد. این طبیعی است. پسرش منحرف است. گمراه اس

دھد زیرا او را  ستاید. تقوا و پرھیزگاری را بھ او نسبت می دور است. در مقابل مردم او را می
نوشد. اخالق واالیی دارد و مھربان و با  خواند، شراب می دوست دارد. در حالی کھ پسر نماز نمی

کنید و او را با  می ھوش و موفق است و مردم ھمھ او را دوست دارند. اکنون شما بھ مردم خیانت
  ستایید. پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:  ھایی کھ ندارد؛ می ویژگی

  (( وإن المؤمن من عباد هللا ال یحیف على من یبغض، وال یأثم فیمن یحب ))

دارد و بھ خاطر دوست  دارد، ستم روا نمی ی مؤمن از بندگان خدا، بھ کسی کھ دشمن می ((بنده

  شود.)) مرتکب گناه نمی داشتِن کسی،
شود او بھ گناه افتد. دیدگاه شما امانت  اش باعث نمی شود در گناه افتد. کینھ یعنی محبتش باعث نمی

اند. روز قیامت از شما حساب  است. ھمسایگان و دانش آموزان و مسئوالن زیر دست شما امانت
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ان نباشد؛ خدا بھشت را بر او خواھند گرفت. وقتى خدا رعیتى را بھ كسى سپارد و او خیرخواھش
  كند.  حرام می

  شناسد: کند و حق را می ورزد، بدگویی نمی مؤمن حسد نمی

  (( وال یضیع ما استودع، وال یحسد ))

  ورزد.)) کند. حسادت نمی ((آن چھ را بھ او [امانت] سپرده شده، تباه نمی
  کند؟  چرا حسادت می

  ملک الملوک گر بخشید خیزید و دلیلش پرسید

***  

  خداوند عادل است. 

  خدا ھر کھ خواھد بخشد پس بنده در حد ادب بماند

***  

  (( ال یحسد، وال یطعن ))

  کند.)) ورزد و بدگویی نمی ((حسادت نمی
اش را  کنند. ھر چھ قدر جایگاه یابد بدی کند. انسان ھر چھ واالتر شود بدگویی او را می بدگویی می

ھای شیطانی بدون دلیل میان مردم تفرقھ  ب، بدخواھی و دشمنیگویند. از روی کینھ، حسد، تعص می
  سازند.  اندازند و جامعھ را متفرق می می

  ((ال یحسد، وال یطعن، وال یلعن))

  نماید.)) کند و لعنت نمی ورزد، بدگویی نمی ((حسادت نمی
دلیلی نزد این  رسد و اگر گویند: انسان وقتی کسی را نفرین کند، نفرین بھ او می برخی از علما می

گردد. پیش از نفرین کردن مردم و پیش از بردن آبرویشان و  نفرین شده نیابد؛ بھ نفرین کننده باز می
پیش از ایجاد نقص در دین آنان خوب بیندیشید. اگر جنایتکار، ظالم و بی انصاف باشید این نفرین بھ 

  گردد.  خودتان باز می

  رف بالحق وإن لم یُْشَھد علیھ ))(( ال یحسد، وال یطعن، وال یلعن، یعت

کند، ھر  کند. [در محکمھ عدل] بھ حق اعتراف می کند و لعنت نمی ورزد و بدگویی نمی ((حسادت نمی

  چند شھادتی بر ضّد او داده نشده))
گوید: برادر سند را بیاور و حق خود را بگیر. تا آن را نیاوری، چیزی  سند گم شده است. بھ او می

کند. تا زمانی کھ حق او ثابت باشد حق او را  . در پی راه حلی باش! اعتراف نمینزد من نداری
کنند با این کھ حقیقت برایشان ثابت شده است. راه  بدھید. بسیاری از مردم تنھا با دادگاه قبول می

 گوید: در طول ده سال ارزش ارز پایین آمده است. بھ او داده شده است. سند گم روند. می طوالنی می
گوید: برادر سند را بیاور و حق خود را بگیر. اگر نیاوری سھمی نزد من نداری. در  شده است. می

کند. تا زمانی کھ حق او ثابت باشد حق او را بدھید. بسیاری از مردم  پی راه حلی باش! اعتراف نمی
گوید: در  روند. می میکنند با اینکھ حقیقت برایشان ثابت شده است. راه طوالنی  تنھا با دادگاه قبول می

  دھم اما اگر حقیقت ثابت شود.  طول ده سال ارزش ارز پایین آمده است پس از ده سال قرض او را می
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  ((یعترف بالحق وإن لم یشھد علیھ، وال یتنابز باأللقاب ))

کند، ھر چند شھادتی بر ضّد او داده نشده باشد و بھ لقب بد  (([در محکمھ عدل] بھ حق اعتراف می

  خواند)) زشت، کسی را نمی و
ھا از  تقلید کردن، رسم و رسوم، نکوھش، سخنان نامناسب، تحقیر، خوار کردن، مسخرگی این

  اخالقیات مؤمن نیست. 

  کسی کھ بھ قسمت خود از جانب خداوند خشنود باشد؛ بی نیازترین انسان است:

  الزالزل وقوراً )) (( وال یتنابز باأللقاب، في الصالة متخشع، إلى الزكاة مسرع، في

شتابد. در  خواند. در نماز، خاشع است و در دادن زکات می ((و بھ لقب بد و زشت، کسی را نمی

  حوادث تکان دھنده، استوار است.))

ِ َوَما  ٍّ قَاتََل َمعَھُ ِربِّیُّوَن َكثِیٌر فََما َوَھنُوا ِلَما أََصابَُھْم فِي َسبِیِل �َّ َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا ﴿َوَكأَیِّْن ِمْن نَبِي

ابِِریَن ﴾ ُ یُِحبُّ الصَّ   َو�َّ

ھاى انبوه كارزار كردند و در برابر آن چھ در راه خدا   (و چھ بسیار پیامبرانى كھ ھمراه او توده

بدیشان رسید سستى نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم [دشمن] نگردیدند و خداوند شكیبایان را 

  دوست دارد.)

  ] ١٤٦مران: [آل ع

  (( في الزالزل وقوراً ))

  ((در حوادث تکان دھنده، استوار است.))

َ َعلَْیِھ فَِمْنُھْم َمْن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنُھْم َمْن یَْنتَِظرُ   َوَما بَدَّلُوا ﴿ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا �َّ

  تَْبِدیالً ﴾

اند كھ بھ آن چھ با خدا عھد بستند صادقانھ وفا كردند برخى از آنان بھ   (از میان مؤمنان مردانى

  شھادت رسیدند و برخى از آنھا در [ھمین] انتظارند و [ھرگز عقیده خود را] تبدیل نكردند.)

  ]٢٣[احزاب: 

  (( في الزالزل وقوراً، في الرخاء شكوراً ))

  ار است و در ھنگام رفاه، سپاس گزار بھ آن چھ دارد.))((در حوادث تکان دھنده، استو
بھ قسمت خود قانع است. این چیزی کھ خداوند قسمت او کرده؛ عین حکمت است. عین عدالت، 

یعنی بھتر » شده است بھتر از این نمی«رحمت، و کمال است. چیزی کھ باعث شد امام غزالی بگوید: 
  از این قسمت من نبوده است.

بیند بھ او  کند. شافعی او را می ید: ای خدا آیا از من خشنودی؟ پیرامون کعبھ طواف میگو بھ او می
گوید: سبحان هللا.  گوید: ای فالنی آیا تو از خداوند خشنودی تا او از تو خشنود باشد؟ بھ او می می

در  ات چگونھ من از او خشنود باشم درحالی کھ من در پی خشنودی او ھستم؟!! گفت: اگر شادمانی
ای. باید از قیافھ، سالمتی،   ات در ھنگام فراخی است؛ خداوند را خشنود کرده ھا مانند شادمانی سختی
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ھا از این امر خشنود  ھمسر و فرزندان، خانھ و کار و درآمد راضی باشید باید پس از تمام تالش
بوده است. زیرا قسمت شما باشید. اگر تمام تالشتان را کردید باید خشنود باشید. زیرا تقدیر الھی این 

این بوده است. یکی از دالیل خوشبختی در دنیا این است کھ بھ قسمتی کھ خداوند برایتان تعیین نموده 
  راضی باشید. بھ قسمت تعیین شده از سوی هللا خشنود باشید تا بی نیازترین مردم شوید. 

  (( قانعاً بالذي لھ، ال یدَّعي ما لیس لھ ))

  شود.)) ، قانع است و مدعی آن چھ مال او نیست، نمی((بھ آن چھ دارد

ھایش خشنود باشد و ادعای ناحق نکند در  گویم: اگر ھر انسانی بھ داشتھ من این سخن را بھ شما می

  خواھد کھ از او نیست.  اش ادعای ناحق است. چیزی را می شود. تمام دعواھا پایھ محکمھ تختھ می

  وزد: ر انجام نیکی بخل نمیگیرد و د مؤمن در خشم تصمیم نمی

  (( قانعاً بالذي لھ، ال یدعي ما لیس لھ، ال یجمح بھ الغیظ ))

کند. در حال خشم، تصمیم  ((بھ آن چھ دارد، قانع است و آن چھ را مال او نیست، اّدعا نمی

  گیرد.)) نمی
دارد.  لی وا میدارد، بھ گفتن سخنان ناپسند و کتک کاری و سنگد خشم گاھی انسان را بھ زشتی وا می

  خویشتن دار و بردبار کیست؟ بردبار تقریبا پیامبر است. بردباری رأس اخالق است. 

  (( ال یجمح بھ الغیظ، وال یغلبھ الُشحُّ عن معروٍف یریده ))

  آید.)) خواھد انجام دھد، بخل بر او چیره نمی گیرد و در کار خیری کھ می ((در حال خشم، تصمیم نمی
گوید: او خدا را دارد. این سخن  شود. می ھرش کمک کند. سپس با خود درگیر میمی خواھد بھ خوا

ی شیطان است. باید بھ او کمک کنید. خداوند با او است اما شما را بھ  در ظاھر تقوا است اما وسوسھ
  خاطر او آورده است. 

  الي))((األغنیاء أوصیائي، والفقراء عیالي، فمن منع مالي عیالي أذقتھ عذابي وال أب

ی من بگیرد  ی من. کسی کھ اموال مرا از خانواده ((ثروتمندان وصی من ھستند و فقرا خانواده

  چشانم و برایم مھم نیست.)) عذابم را بھ او می
شود. کفار چھ  کند و شبیھ کفار می شود و برای نپرداختن دلیل تراشی می انسان گاھی منحرف می

  گفتند؟ 

ُ أَْطعََمھُ﴾﴿أَنُْطِعُم َمْن لَْو یََشا   ُء �َّ

  خورانید.) خواست [خودش] وى را مى   (آیا كسى را بخورانیم كھ اگر خدا مى

  ]٤٧[یس: 

  دھد.  ی شما غذا می دھد؟ خیر، خداوند بھ وسیلھ خداوندی کھ غذا می

  ھای مردمان شریک است: ھا و غم مؤمن در شادی

  بنابراین: 
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  (( ال یغلبھ الُشحُّ عن معروٍف یریده، یخالط الناس كي یعلم ))

آمیزد برای آن کھ  آید. با مردم می خواھد انجام دھد، بخل بر او چیره نمی ((و در کار خیری کھ می

  بیاموزد.))
ھا و در آرزوھای مردم با آنان است و از آنان دور نیست.  ھا و در شادمانی در غم و شادی، در سختی

نشیند و از مشکالت مردم دور نیست. پیامبر با مردم بود. در بازارھا راه  برج عاجی نمیدر 
آمیخت تا  گفت: نیازت را از من بخواه. با مردم می پرسید. بھ او می رفت. نیازھای مردم را می می

  کرد.  شد صبر می گفت تا بفھمد و اگر بھ او ظلم و ستم می بداند و با آنان سخن می
تواند پیروز شود و  ی بدتری بگیرد؛ بھتر است صبر کند. اما اگر می ھد حق خود را با فتنھاگر بخوا

  حق خود را با زحمت کمتری از وی بگیرد باید بگیرد.
  را در آغاز حدیث فراموش نکنید: » ِمن«ی  مؤمن چنین است. واژه

  ((إن من أخالق المؤمن )) 

  ((از اخالق مؤمن ))
است. اگر پس از سی روز روزه، نماز شب و نماز صبح در مسجد و سی  این بخشی از اخالق مؤمن

روز پایبندی کامل، این اخالق را نیابید؛ پس ارزش دین چیست؟ ارزش نماز و روزه چیست؟ ارزش 
  حج و جھاد چیست؟ این دستاورد پایان رمضان است.

از وزن شدن خودتان وزن  پیش از آن کھ محاسبھ شوید خودتان را محاسبھ کنید و اعمال خود را پیش
کنید و بدانید کھ ملک الموت از ما بھ سوی دیگران رفتھ است و از دیگران بھ سوی ما خواھد آمد 
پس بھ ھوش باشیم. باھوش کسی است کھ نفس را خوار شمارد و برای پس از مرگ کار کند و 

  دی داشتھ باشد. ھای زیا ناتوان کسی است کھ از ھوای نفس پیروی کند و از خداوند خواستھ

* * *  

  ی دوم: خطبھ
ی او  دھم کھ جز خداوند معبودی نیست او یار نیکان است. سرورمان محمد بنده و فرستاده گواھی می

است. او اخالق واال دارد. بار خدایا بر او درود و سالم فرست و بر سرورمان محمد و خاندان و 
  یارانش ھمھ برکت نھ. 

  زکات فطر:

  ی دوم زکات فطر است. موضوع ما در خطبھ
شود. خداوند آن را برای پاکی روزه دار فرض نموده  صدقھ یا زکات فطر یا صدقھ سر نامیده می

است یعنی در این ماه شاید پایش بلغزد یا چشمش کج شود و یا زبانش پیشی گیرد. خداوند این را 
کننده است. آن را فرض کرده برای پاکی روزه فرض نموده تا روزه دار را پاک نماید. یعنی تکمیل 

ی عید است اگر بھ او کمک شود احساس زندگی  دار و غذایی برای بینوا باشد. فقیری کھ در آستانھ
کند سربار جامعھ نیست و او را  اند. احساس می کند جامعھ او را فراموش نکرده کند و احساس می می

کند. زبانش در رفتھ یا چشمش  ی روزه دار را ترمیم می نستھکنند. این صدقھ اشتباھاتی نادا یاری می
  چرخیده است و یا این کھ غذایی برای بینوا است. 

خورد؟ شاید  بر ھر مسلمانی واجب است. اکنون راز این صدقھ چیست. انسان در یک وعده چھ می
ی روزی یک  زهی فطر بر ھر مسلمانی اندا گوید: صدقھ یک تکھ پنیر و یک لیوان چای بخورد. می

کند شما روزی یک روز را دارید و  روزش واجب است. یعنی اگر یک تخم مرغ شما را کفایت می
  ی فطر را بدھید. باید صدقھ
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خواھد طعم انفاق را  اما راز این چیست؟ راز این است کھ این صدقھ معنای خاصی دارد. خداوند می
گوید: این  ی غذایی دارد و چیزی دیگر ندارد. می هاش تنھا یک وعد بھ فقرا بچشاند. فقیری کھ در خانھ

باید زکات فطر بپردازد. تا در ھر سال یک بار طعم انفاق را بچشد. انفاق طعم زیبایی دارد. انسان 
شود از این کھ یک عضو سودمند در جامعھ باشد. زمانی کھ مصیبتی را از یک  بسیار شادمان می

مسلمانی واجب است. بر ھر مسلمانی کھ روزی یک روز خود انسان بکاھد. گوید: این صدقھ بر ھر 
را داشتھ باشد. فرقی ندارد مرد باشد یا زن، خردسال باشد یا بزرگسال، فقیر باشد یا ثروتمند. مسلمان 

اش نیز پبردازد. مانند  باید ابتدا خودش این صدقھ را بپردازد. سپس بھ جای افراد تحت سرپرستی
ی پدر و مادر، برادران و  ال باشند و چھ درآمدی نداشتھ باشند و صدقھھمسر و فرزندان چھ خردس

خواھران را در صورت سرپرستی بپردازد. این صدقھ بر نوزادی کھ پیش از نماز عید متولد شده نیز 
پردازند.  واجب است. بیشتر مؤمنان الحمد� این صدقھ را برای جنین داخل رحم ھمسرشان نیز می

  شود. ل رحم ھمسر نیز برایش زکات فطر پرداخت میحتی این جنین داخ
توان قیمت آن را نقدی پرداخت  اما مقدار آن نیم پیمانھ گندم یا یک پیمانھ جو برای ھر فرد است. می

ی سوریھ تعیین شده بود و  مقدار آن دو لیره ٤/١٠/١٩٧٤نمود. در برگی کھ من دارم در تاریخ 
م درجھ دو اکنون بیست و پنج لیره است یعنی دو کیلو گندم درجھ اکنون سی لیره است. نیم پیمانھ گند

یابد. از خرما  یک سی لیره است. حداقل برای ھر نفر بیست و پنج لیره است. نصاب افزایش می
برای ھر فرد سیصد و بیست لیره است. کشمش، خرما، جو و گندم چھار قیمت دارند کھ کمترین آن 

پردازد. پانصد، پنجاه اما کمتر از  ت. کسی ھست کھ صد لیره میبیست و پنج لیره برای گندم اس
  ی توان و سخاوت بستگی دارد.  بیست و پنج لیره زکات فطری وجود ندارد. حداکثر بھ اندازه

﴾ ِ   ﴿َوَما تُقَِدُّموا ِألَْنفُِسُكْم ِمْن َخْیٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد �َّ

را نزد خدا بھتر و با پاداشى بیشتر باز خواھید (و ھر كار خوبى براى خویش از پیش فرستید آن 

  یافت.)

  ] ٢٠[مزمل: 

ھا بودخ و  این صدقھ برای فقرا، رھگذران دور از خانواده، بدھکاران یعنی ناتوانان از پرداخت بدھی
توان آن را بھ یک یا چند بینوا داد. خویشان از دیگران اولویت بیشتری دارند. افراد با ایمان و  می

  فرماید:  تراند. ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می از بقیھ مقدم نیکوکار

  (( إن صوم رمضان معلٌق بین السماء واألرض وال یرفع إال بزكاة الفطر ))

رود تا وقتى كھ  قبولى بین آسمان و زمین معلّق است و باال نمى  ((روزه رمضان در قبولى و عدم

  زكات فطره پرداخت شود.))

  نثور از جریر ][ از الدر الم

زیباترین مورد در این موضوع این است کھ زکات فطر برای عادت کردن فقیر بھ انفاق است یا بھ 
  ی غذایی دارد.  خاطر این است کھ فقیر طعم انفاق را بچشد. فقیری کھ در خانھ تنھا یک وعده

کنند و  ھا کمک می پیش از دعا طبق معمول در مسجد شما ده انجمن خیریھ است کھ برخی بھ ناتوان
باشند. برخی بھ کر و  ھای دورتر می ی شما ھستند و برخی از محلھ برخی بھ فقرا و برخی از محلھ

ھا را بھ سخاوت و  نمایند. بھ ھر حال این انجمن کنند وبرخی بھ دانشجویان کمک می ھا کمک می الل
این چشم انداز و امید باشید و اید. از درگاه خداوند خواستارم کھ ھمیشھ در اوج  بخشش عادت داده

بپردازید تا خداوند از شما ھر مشکلی را بر طرف نماید. باید زکات اموال خود را بدھید و زکات 
فطر را بپردازید بھ شرط این کھ بگویید: این زکات فطر است. تا این کھ در کناری گذاشتھ شود و 

  شود.  نمی پیش از نماز عید پرداخت شود و گرنھ این زکات فطر ساقط
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زکات فطر – ٢( نتیجھ ی روزه) ، خ ٤رمضان - ١خ   

  دعا:

ای ھمراه  بارالھا ما را در زمره ھدایت یافتگان درگاھت قرار ده. وبا آنان کھ گناھانشان را آمرزیده
ای برکت نِھ. و ما را در پناه  گردان. و بھ دوستی گیر با دوستانت و در آن چھ بما ارزانی داشتھ
توانای توست و کسی را قدرت خویش از زشتی و پلیدیھا دورگردان چرا کھ قضا و قدر در دست 

محاسبھ تو نیست. بھ ما ببخش و ما را محروم نکن و ما را اکرام کن و ما را خوار نکن و ما را 
ی ما  برتری ده و بر ما برتری نده و ما را خشنود ساز و از ما خشنود باش. از ترس خود چیزی بھره

خود چیزی بھ ما بده کھ ما را بھ بھشت تو  ات فاصلھ ایجاد کند و از طاعت کن کھ میان ما و نافرمانی
ھای دنیا را بر ما آسان کند و خداوندا ما را از گوش و چشم و  برساند و از یقین چیزی بده کھ سختی

ایم بھره مند بفرما و آن را از ما بھ ارث بگذار و انتقام ما را از ظالمان بھ ما  قدرت تا زمانی کھ زنده
پیروز بگردان و دنیا را بزرگترین ھدف ما و ھدف علم ما قرار نده و  بگیر و ما را بر دشمنان ما

ترسند و بھ ما رحم ندارند را بر ما مسلط نکن ای خدای جھانیان. خداوندا با  کسانی کھ از تو نمی
حالل خود ما را از حرام بی نیاز و با طاعت خود ما را از نافرمانی باز دار و با فضل خود ما را از 

ھای ما را آرامش ببخشا و ما را در  نیاز فرما. بار خدایا عورات ما را بپوشان و ناآرامی دیگران بی
ھای مسلمانان را حاصلخیر و آرامش  ھایمان در امنیت بدار و این سرزمین و سایر سرزمین سرزمین

ھا نابود نفرما  بخش قرار بده. بار خدایا ما را یاری بفرما و ما را از ناامیدان قرار مده و ما را با سال
ی حق و دین  و مانند بدکاران با ما رفتار مکن ای خداوند جھانیان. خدایا با برتری و رحمت خود کلمھ

را واالیی ببخش و اسالم و مسلمانان را یاری ببخش، خدایا والیان مسلمانان را بھ آن چھ خود دوست 
  ی اجابت کردن ھستی. و شایستھشوی توفیق بده، تو بر ھر چھ خواھی توانایی  داری و خشنود می

 


