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٢-علت وجود انسان  - عبادت    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ٢-علت وجود انسان  -) عبادت ٣٦-٠٢درس ( -عقیده و اعجاز  -عقیده 

  سپاس خداوند جھانیان را و درود وسالم بر پیامبرمان محمد راستین وعده ی امانت دار.  

اى ھیچ دانشى نیست تویى داناى حكیم. پروردگارا،   پروردگارا، ما را جز آنچھ [خود] بھ ما آموختھ

چھ را بھ ما آموختی برای ما سودمند بگردان و بر علم ما بیفزا.  چھ بھ نفع ماست بھ ما بیاموز، آن آن

کھ ھست بھ ما  ا چنانکھ ھست بھ ما بنما و پیروی از آن را بھ ما ارزانی کن و باطل ر حق را چنان

شوند و از بھترین  نشان ده و دوری از آن را نصیب ما نما. ما را از کسانی بگردان کھ سخنان را می

کنند و با رحمت خود ما را از زمره ی بندگان صالح خود قرار ده. ما را از تاریکی  آن پیروی می

ت برین در پیشگاه خود بیرون ھای جھل و توھم بھ نور شناخت ودانش و از لجنزار شھوت بھ بھش

  ببر.

  عبادت:

  

  عبادت علت وجود انسان است: – ١

ھای عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم. موضوع درس امروز عبادت است.  با درس دوم از درس  

عبادت علت وجود ما بر روی زمین است. اگر دانشجویی بھ یک کشور غربی برود تا مدرک دکترا 

گوییم: علت وجود تو  مدرک در آن کشور نداشتھ باشد، بھ این دانشجو می بگیرد و ھدفی جز گرفتن

در این کشور گرفتن مدرک دکتری است. ھر چیزی کھ در این کشور او را بھ ھدفش نزدیک کند، 

  روا است و ھر چیزی کھ او را از این ھدف باز دارد، ناروا است.

  شروع:بھ کار بردن وسایل مشروع برای محقق نمودن ھدف م – ٢

  

وقتی دانستید کھ عبادت، علت وجود شما بر   

روی زمین است، و این ھمان ھدف بزرگ 

است، بنابراین باید از جزئیات زندگی و 

ھای محیط پیرامونتان چیزھایی را انتخاب  داده

کنید کھ با این ھدف مرتبط باشد و موفقیت، 

رستگاری و پیروزی واقعی ھمین است. علت 

کھ خدا را عبادت کنید، وجود شما این است 
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  کھ علت وجود یک دانشجو، این است کھ بھ این مدرک برسد. چنان

شوند و باید بگویم کھ با کمال تأسف نود و  با روشن شدن اھداف، ابزار و وسایل ھم مشخص می   

ھفت درصد از جوانان در کشورھای در حال توسعھ اصالً ھدفی در زندگی ندارند و ھر یک بنا بھ 

کند؛ بنابراین ھیچ چیز واالتر  ھا زندگی می ھا و بازدارنده در این دنیا و بر اساس موانع، جاذبھ بودنش

از این نیست کھ راز و ھدف وجودتان را بشناسید یا ھیچ چیز واالتر از این نیست کھ علت وجودتان 

است کھ اگر این  را بشناسید. قرآن کریم دلیل وجود ما عبادت خداوند می داند و دلیل آن آیھ ی زیر

  گفت. خداوند متعال فرموده است: خواست می بود، ھر کسی ھر چھ می دلیل نمی

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن (   ) ﴾٥٦﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  »ام. ھا را جز برای پرستش خود نیافریده من جن ھا و انسان«

  [ سوره ذاریات ]

  مفھوم گسترده ی عبادت: – ٣

ن است از کلمھ ی عبادت مفھوم بسیار محدودی برداشت شود و این فاجعھ ی بزرگی است و اما ممك  

  ای از آن برداشت شود و مھم نیز ھمین است. ممکن است کھ مفھوم بسیار گسترده

  مثالً: ھر چیزی کھ راه می رود، خودرو نامیده می شود. خداوند متعال فرموده است:

  ) ﴾١٩وا َواِرَدُھْم فَأَْدلَى َدْلَوهُ قَاَل یَا بُْشَرى َھذَا ُغَالٌم (﴿َوَجاَءْت َسیَّاَرةٌ فَأَْرَسلُ 

  »آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده این یک پسر است و كاروانى آمد پس آب «

  [ سوره یوسف ]

  

در مفھوم گسترده ھر چیزی کھ حرکت کند   

ی خودرو ھست. یعنی  و راه برود معنای کلمھ

زی کھ راه برود. اما در مفھوم محدود، ھر چی

خودرویی است دارای چھار چرخ با موتوری 

کھ با سوخت مایع کار می کند. پس اگر 

مسلمانان عبادت را فقط محدود در نماز و 

روزه و حج و زکات و گفتن شھادتین بدانند، 

از زمین تا آسمان از فھم حقیقت و ماھیت 

  فرموده است، عبارت است از: نان کھ پیامبر اند؛ زیرا اسالم چ دینشان دور شده
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  (( بُنَِي اإلسالُم َعلَى َخْمٍس ))

  »اسالم بر پنج چیز استوار است.«

  [ بھ روایت بخاری از ابن عمر ]

ھا ھستند، اسالم یک  چیز دیگری است. ارکان، ستون  اسالم یک چیز است و ارکان پنجگانھ  

ای از  ای از فرامین، ومجموعھ ھای اخالقی و اصول، زنجیره ای از ارزش ساختمان، قانون، مجموعھ

ین ھا است. اسالم این است. اسالم یک قانون مفصل است. باور کنید مبالغھ نیست، اگر بگویم: ا ھستھ

قانون حدود پانصد ھزار بند دارد: درباره ی کسب مال، ازدواج، طالق، تربیت فرزندان، تعامل با 

مردم، با قوی ترھا، با ضعیف ترھا، با ھم طرازان، در اقامت، در جا بھ جایی، در سفر، در حضر، 

ن را در ، در زمان صلح وجنگ. قانونی مفصل است، پس چگونھ مسلمانان آ در بینوایی وبی نیازی

  اند؟ پنج عبادت آیینی محصور کرده

  دین، فقط در مسجد نیست!– ٤

چرا اسالم یعنی فقط کسی کھ نماز می خواند؟ این فاجعھ ی بزرگی است. تا زمانی کھ درک درستی   

از عبادت نداشتھ باشیم، و آن را بھ عنوان یک قانون مفصل و فراگیر درک نکنیم و تا زمانی کھ آن 

رف دیگر را صرف نظر از عبادت آیینی، فقط باید ونباید بدانیم، از حقیقت دین بھ دور ھستیم و ط

ھمیشھ قصد محدود کردن دین در مسجد را دارد. شما در این جا مسلمان ھستید، اما بیرون از مسجد 

گیرید و تمام خواستھ ھا را برآورده می کنید،  کنید، جشن می آشامید، با مردم دیدار می خورید، می می

گویم، بر  چھ من می . اما آنھای پسندیده و ناپسند را بر پا می کنید. اسالم در مسجد ھست وتمام جشن

کنید. شما در مسجد بھا را دریافت  ھای سازنده را دریافت می عکس است: شما در مسجد آموزه

کنید، اما اگر وارد مسجد  ھای سازنده را دریافت می کنید، اگر در مجلس علم حضور یابید، آموزه می

، بنابراین از شما خشنود می شود، حکمت شدید تا نماز بخوانید، خداوند در مسجد برشما تجلی می یابد

دھد  بخشد، سعادت و خوشبختی را بھ شما می کند، قرب و نزدیکی را بھ شما می را بھ شما ارزانی می

ھاست، مسجد محل حصول نتیجھ است. دین شما  دھد. مسجد مکان دریافت آموزه و بھ شما آرامش می

ین شما در اتاق عمل است، دین شما در دفتر در دفتر کارتان است، دینتان در مطب شما است، د

کنید؟ دین  زا استفاده می ھای سرطان وکالتتان است، دین شما در کشت وکارتان است، آیا از ھورمون

اندازید تا اموالشان را بھ جیب بزنید یا بھ  شما در شغل شما است، آیا چوب الی چرخ شھروندان می

کنند؟ دین شما در کار شماست، دین  مالیاتشان را پرداخت میآنان خدمتی می کنید، در حالی کھ آنان 

ھایتان است، دین شما در کسب مال شما است، دین شما  شما در خانھ ی شما است، دین شما در جشن

در انفاق مالتان است، دین نصیحت است. فاجعھ زمانی است کھ درک ما از عبادت محدود وبستھ 

  ه بدانیم.باشد و آن را منحصر بھ نماز و روز
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اش پرسید: بینوا کیست؟ از ابوھریره از پیامبر صلی هللا  پیامبر علیھ الصالة والسالم از یاران گرامی

  علیھ وآلھ وسلم روایت شده است کھ فرمود:

ِ َمْن َال لَھُ ِدْرَھَم َوَال دِ  ینَاَر َوَال َمتَاَع، قَاَل: (( أتَْدُروَن َمْن اْلُمْفِلُس ؟ قَالُوا: اْلُمْفِلُس فِینَا یَا َرُسوَل �َّ

تِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْن یَأْتِي بَِصَالٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة، َویَأْتِي قَْد َشتََم ِعْرَض َھَذا، َوقََذَف َھَذا،  اْلُمْفِلُس ِمْن أُمَّ

َھَذا ِمْن َحَسنَاتِِھ، فَِإْن فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن َوأََكَل َماَل َھَذا، َوَضَرَب َھَذا، فَیُْقعَُد فَیَْقتَصُّ َھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ وَ 

  یُْقَضى َما َعلَْیِھ أُِخَذ ِمْن َخَطایَاُھْم، فَُطِرَح َعلَْیِھ، ثُمَّ ُطِرَح فِي النَّاِر ))

دانید بینوا کیست؟ گفتند: ای رسول خدا، شخص بینوا نزد ما کسی است کھ ھیچ درھم و  آیا می«

یی نداشتھ باشد، پیامبر فرمود: بینوا در امت من کسی است کھ با نماز و روزه و زکات دینار و کاال

بیاید و در حالی بیاید کھ بھ ناموس این یکی دشنام داده، بھ این یکی تھمت زده، مال این را خورده، 

دارد و آن یکی از  نشیند و این یکی از حسنات و نیکی ھایش بر می آن را زده، پس او می

ھایش تمام  دارد و اگر قبل از این کھ دینش را نسبت بھ آنان پرداخت کند، نیکی ھایش بر می ینیک

  »شود. شود سپس در آتش افکنده می شود و بر او انداختھ می شود از گناھانشان برداشتھ می

  [ مسلم، ترمذی ]

کھ هللا را بشناسید،  ای برادران، دلیل وجود شما در دنیا عبادت است، دلیل وجودت در دنیا این است  

ای بشناسید کھ شما را بھ اجرای اوامر و فرامینش وا دارد،  قانونش را بشناسید، بلکھ خدا را بھ گونھ

ای بشناسید کھ شما را از آزار و اذیت ھر مخلوقی باز دارد و با ھر آن چھ  این کھ آخرت را بھ گونھ

ھا و  غل، وقت، آگاھی، توانمندیبھ شما ارزانی داشتھ، سرای آخرت را بجویید و مال، ش

  ھایتان را در راه خداوند بزرگ بھ کار گیرید. مھارت

عبادت مفھوم بسیار گسترده ای است و از خداوند بزرگ می خواھم کھ در این درس بھ من توانایی 

  الزم را بدھد تا مفھوم عبادت را توضیح دھم.

  معنای عبادت چیست:

ھای جامع  برادران گرامی، یکی از تعریف  

ومانع عبادت این است کھ: عبادت فرمانبری 

است، پس کسی کھ از خدا اطاعت نکند، او 

کند، بھ طور خالصھ عبادت،  را عبادت نمی

  اطاعت است.
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در زندگی اسالمی ما پرستش منفی وجود ندارد. ما شاء هللا یک دین شگفت انگیز، متمدن و فطری 

  است، ولی شما بھ آن عمل نمی کنید.

یک کشور غربی، پسری عاشق دختری شد. از پدر خود اجازه گرفت تا با آن دختر ازدواج کند. در 

کند؟ بعد از یک ماه بھ او  پدرش آشوب بھ پا کرد و او را تھدید بھ عاق نمودن، کرد. پسر چھ می

انعی گوید: م دھد، پدرجان، اگر دختر مسلمان شد، چھ؟ پاسخ پدر مثبت است. و بھ او می پیشنھادی می

ھایی بھ زبان انگلیسی  خود شد. بھ کتابفروشی رفت و کتاب ندارد. این جوان از فرط شادی از خود بی

برای دختر خرید تا بخواند و اسالم را فرا گیرد و مسلمان شود، و بھ این ترتیب پدرش با ازدواج با 

سر چھار ماه فرصت خواست ھا را بھ دختر داد اما دختر بسیار باھوش بود. از پ او موافقت کند. کتاب

ھا را بخواند. این چھار ماه مانند چھار سال  تا بھ تدریج و بھ دور از فشارھا وخواستھ ھای وی کتاب

شمرد. وقتی چھار ماه گذشت، بھ دختر زنگ زد و  بر پسر گذشت، گذر زمان را با دقیقھ و ثانیھ می

دختر بھ او گفت: من مسلمان شدم. خود کرد.  سخنی از او شنید کھ وی را از شادی از خود بی

بنابراین: پسر بھ ھدف خود رسید، اما دختر سخن دیگری ھم گفت. بھ او گفت: من ھرگز با تو 

کنم،  ام، تو مسلمان نیستی. بھ خدا سوگند مبالغھ نمی چھ مطالعھ کرده کنم، چون بر حسب آن ازدواج نمی

کنم، اوضاع و احوال بسیاری از مسلمانان این  ھ نمیکنم، بھ خدا سوگند مبالغ بھ خدا سوگند مبالغھ نمی

کند اما در خانھ، شغل،  خواند، حج می گونھ است. پدرش مسلمان است، مادرش مسلمان است، نماز می

ھا، آرمان ھا  ھا، لھو و لعب، اصول، ارزش کسب مال، انفاق مال، گذراندن اوقات فراغت، سرگرمی

ب مسلمانان اوامر الھی را نادیده گرفتند و خداوند ھم آنان را و آرزوھایش مسلمان نیست. بدین ترتی

  فرماید: خوار ساخت، خدای تعالی می

َالةَ َواتَّبَعُوا الشََّھَواِت فََسْوَف یَْلقَْوَن َغیّاً (   )﴾٥٩﴿فََخلََف ِمْن بَْعِدِھْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

را تباه ساختھ و از ھوسھا پیروى كردند و آنگاه پس از آنان جانشینانى بھ جاى ماندند كھ نماز « 

  »بھ زودى [سزاى] گمراھى [خود] را خواھند دید 

  [ سورة مریم ]

  ی عبادت: خالصھ

عبادت، اطاعت است، اطاعت داوطلبانھ. ھر انسانی بھ اجبار از قوی تر از خود فرمانبرداری   

عت باید داوطلبانھ باشد، هللا عز شود؟ ھرگز، اطا کند، اما آیا اطاعت اجباری، عبادت نامیده می می

خواھد کھ بھ خواست خودمان و داوطلبانھ بھ سویش برویم، با عشق و عالقھ بھ سمت  وجل از ما می

  فرماید: او برویم، خداوند متعال می
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  ) ﴾٢٥٦﴿َال إِْكَراَه فِي الِدّیِن (

  »اجبار و اكراھی در دین نیست«

  [ سوره بقره ]

  ) ﴾٢٩ْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر(﴿فََمْن َشاَء فَْلیُْؤمِ 

  »خواھد كافر شود. خواھد ایمان بیاورد و ھركس می پس ھركس كھ می«

  [ سوره كھف]

ا َكفُوراً ( ا َشاِكراً َوإِمَّ   )﴾٣إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

  »ایم، چھ او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس. ما راه را بدو نموده«

  [ سوره انسان ]

  )﴾١٤٨﴿َوِلُكٍلّ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَوِلّیَھا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت (

  »ھا بشتابید. كند. پس بھ سوی نیكی ھر ملّتی را جھتی است كھ بدانجا رو می«

  [ سوره بقره ]

فرمانبری داوطلبانھ، گاھی اوقات کافی نیست کھ خودتان را بھ تنظیم وقت، قانع کنید، زود بخوابید،   

بیدار شوید و درس بخوانید، بھ این دلیل کھ ساعات آغازین صبح چند برابر ساعات روز  صبح زود

ارزش دارد. بلکھ بھ این دلیل کھ طبق سنت خوابیدید، مطابق با سنت بیدار شدید و امیدوارید کھ در 

ای  بندهامتحان باالترین نمره را کسب نمایید. اطاعت داوطلبانھ، آمیختھ با محبت و عالقھ قلبی است. 

چنین کسی کھ از خدا  کند، او را عبادت نکرده است. ھم کھ خدا را دوست دارد، ولی از او اطاعت نمی

کند، ولی او را دوست ندارد او را عبادت نکرده است، چون عبادتش داوطلبانھ و آمیختھ با  اطاعت می

  محبت قلبی نبوده است.

ی و اوج محبت، تسلیم شدن کامل است. اطاعتی گویند: عبادت، نھایت خضوع و فروتن برخی علما می

داوطلبانھ، آمیختھ با محبت قلبِی مبتنی بر شناختی یقینی کھ منجر بھ سعادت ابدی گردد. این اطاعت 

دارای بعد شناختی، بعد رفتاری، و بعد زیبایی است. و اصل بعد رفتاری است. تا زمانی کھ بھ 

توان دین  م توانست از دین بھره ای ببریم. می توان گفت: میاجرای فرامین الھی پایبند نباشیم نخواھی

توان تجارت را در یک کلمھ  را در یک کلمھ خالصھ کرد: استقامت و پایداری. ھمان طور کھ می

  خالصھ کرد: سود. پس اگر سود نکردی، تاجر نیستی و اگر استوار و پایدار نماندی، دیندار نیستی.

ی اسالمی، سابقھ ی اسالمی، گرایش اسالمی،  دارد. زمینھ یک نوع اسالم اجدادی ھم وجود

ھای اسالمی، اشکال ھندسی اسالمی، نقش و نگار اسالمی، رسم و نقاشی اسالمی، آرمان  عالقمندی

ھا یک چیز است و اسالم  ھای اسالمی، فرھنگ اسالمی و ھزارن مورد اسالمی دیگر، اما تمام این



7 

٢-علت وجود انسان  - عبادت    

  یز از حرام بھتر از ھشتاد حج بعد از حج فرض است.چیزی دیگر است، ترک یک سکھ ی ناچ

ی رفتار، فرمانبری داوطلبانھ ی مبتنی بر  بنابراین گرانیگاه سھ خط است، رنگ قرمز بر کلمھ  

شناخت یقینی است. حرفی پھن، حرفی سیاه، حرفی قرمز، متمرکز شدن بر عبارت اطاعت 

  قینی است.ی آمیختھ بھ محبت قلبی مبتنی بر شناخت ی داوطلبانھ

  گویم شوند، من بھ شما می ستاره شناس و طبیب ھر دو ادعا کردند کھ مردگان محشور نمی

  کنید. کنم، اما اگر سخن من درست باشد؛ شما زیان می اگر سخن شما درست باشد، من زیان نمی

***  

ساکنانی کھ  ایمان این نیست، ایمان معرفت و شناخت یقینی است، اگر تمام ساکنان زمین کافر شدند،  

ھا ھستید، اگر شش ملیارد نفر ھمھ بھ جز یک نفر  تعدادشان شش ملیارد نفر است و شما یکی از آن

ھای بدن شما، در ھر قطره از خونتان ایمان را  کافر شدند، شما یقیناً کافر نمی شوید، در تمام سلول

ھای نیک هللا و صفات  نامھمی یابید، ایمان بھ موجودیت و یگانگی و کامل بودن هللا، ایمان بھ 

ھا، ایمان بھ پیامبران، ایمان بھ خیر  برترش، ایمان بھ روز قیامت، ایمان بھ فرشتگان، ایمان بھ کتاب

  و شر تقدیر کھ از جانب هللا تعالی است.

شناسم کھ شب بخوابد و صبح با  ای برادران، اساس آن شناخت یقینی است، اما من کسی را نمی

گوید: من سی و سھ سال طعم راحتی را نچشیدم، خواب راحت  ر شود. بھ شما میمدرک دکترا بیدا

نداشتم، با دوستانم دیدار نکردم، تفریح و گردش نکردم. برای این کھ حرف دال بھ اسمش اضافھ 

نویسد. سی و سھ سال  نوشت، اما اکنون با حرف دال می شود. او اسمش را بدون ھیچ پیشوندی می

ی درس حضور داشتید؟ کی کتابی خریدید؟  کند کھ مؤمن است، کی در جلسھ ن میتحصیل. انسان گما

کی کتابی خواندید؟ کی قرآن خواندید؟ کی سنت را مطالعھ کردید؟ کی بھ دستورات خداوند نسبت بھ 

خود، اندیشیدید؟ کی با خودتان گفتید چرا من در این دنیا ھستم؟ راز وجود من و ھدف از وجودم 

ی  یشیدید؟ کی فکر کردید؟ کی خواندید؟ چھ وقت بھ مسجد رفتم؟ چھ وقت در جلسھچیست؟ کی اند

تر است در حالی کھ او غرق در  درس حاضر شدم؟ من مؤمنی ھستم کھ ایمانم از ایمان تو قوی

ای  معاصی و گناھان است، سبحان هللا!!! ھر حرفھ و ھنری، افراد متخصص خود را دارد، ھر حرفھ

ای در آن زمینھ دارد، جز دین کھ نزد مردم، عمومی وزمینھ ای مشترک  راد خبرهصاحبانی دارد، اف

گوید کھ من بھ این قناعت رسیدم. تو کی  ی خودش از دین سخن می دارد. ھر کسی بر اساس سلیقھ

  ھستی؟

  یقولون ھذا عندنا غیر جائز فمن أنتم حتى یكون لكم عندُ 

  کھ ھستید کھ نظر بدھید.می گویند: این نزد ما جایز نیست، حال شما 
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***  

گوید: فالنی را بھ عنوان سفیر تعیین  گاھی اوقات در وزارت امور خارجھ ھستید، مستخدم بھ شما می  

کردیم. شما کیستید کھ سفیر تعیین کنید؟ سمت وزیر را بھ خود اختصاص می دھد. او را سفیر تعیین 

  کردیم.

ی قلبی مبتنی بر شناخت  انھ آمیختھ با محبت و عالقھبنابراین برادران، عبادت یک فرمانبری داوطلب

ای  یقینی است. از خودتان بپرسید: آیا بھ کسب دانش پایبند بودید؟ آیا کتابی خواندید و از آن بھره

بردید؟ آیا آن را خالصھ کردید؟ آیا سخن حق را بھ دیگران ھم رساندید؟ پیش از آن باید شناختی یقینی 

ت و خوشبختی ابدی شود، نیاز شما بھ زیبایی یک نیاز اساسی است، شما باشد کھ منجر بھ سعاد

احتیاج دارید کھ خوشحال و خوشبخت باشید تا زندگی زیبایی داشتھ باشید، تا این کھ با هللا در ارتباط 

ھا و زمین است، بھ ھمین خاطر آن کسانی  ی آسمان باشید، تا در بھشتی باشید کھ وسعت آن بھ اندازه

گی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند، با انگیزه ی عشق بھ زیبایی در وقتی نامناسب، حرکت کھ زند

  کردند.

  ما در سرای کار و تالش و خستگی ھستیم نھ در سرای رفاه و آسایش و نعمت:

ی آن قائمھ است، ھوا رو بھ سردی می رود،  دانش آموز در مدرسھ است، نیمکت چوبی است، زاویھ  

کند، این جا، محل درس خواندن است، این  ت، تختھ پر شده است، معلم صحبت میتکالیف بسیار اس

جا محل طلب علم است، این جا محل تحصیل است، این جا محل ریاضت است، این جا محلی است 

  برد. کھ باید گرسنگی بکشید، چون سیری، ھوش و ذکاوت را از بین می

ی مانند صندلی ھواپیما داشتھ باشد کھ تبدیل بھ اگر دانش آموزی بخواھد صندلی گرم و نرم و راحت

ی  ھا، رادیوی کوچک و صفحھ ھا، قھوه، چای، آجیل، میوه، بازی تخت شود و جلویش انواع نوشیدنی

کوچک مانیتور باشد و بخواھد راحت و آسوده باشد، اما این جا محل آسایش نیست، این جا محل کار 

گرفتید، پیشرفت می کنید، دفتری مخصوص ایجاد خواھید  است، اما بعد از این کھ مدرک دکترا را

  ای طبیعی خواھید داشت. کرد، کتابخانھ ای ویژه، اتاق پذیرایی، اتاق خواب راحت و منظره

ما در سرای کار و تالش ھستیم نھ در سرای امید و آرزو، ما در سرای تکلیف ھستیم نھ در سرای 

در سرایی ھستیم کھ خود را برای سرای ابدی آماده تشریفات، ما در سرای مسئولیت ھستیم، ما 

فرستادم، این دنیا سرای پیچ و خم است نھ سرای  ام چیزی پیش می سازیم، ای کاش برای زندگی می

ھموار و صاف. بنا بھ حکمتی بسیار واال، بر وفق مراد ھیچ کس نیست. منزلگاه غم و اندوه است نھ 

گردد و از  اش شادمان نمی دنیا را بشناسد، از آسایش و راحتی منزلگاه شادمانی و سرور، کسی کھ این

ھا وسختی ھا زودگذر است. خداوند آن را سرای   شود؛ زیرا خوشی اش غمگین نمی سختی وبدبختی
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بال و فتنھ و آخرت را سرای سعادت قرار داده است. پس بالی دنیا را سببی برای بخشش آخرت 

گیرد تا ببخشد و می  اش جایگزین بالیا قرار داده است، پس مینموده است و بخشش آخرت را در پاد

  آزماید تا پاداش دھد.

در حدیثی از معاذ بن جبل آمده است کھ رسول هللا َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم وقتی او را بھ یمن فرستاد بھ 

  او فرمود:

ِ لَْیُسو   ا بِاْلُمتَنَِعِّمیَن ))(( إِیَّاَك َوالتَّنَعَُّم، فَِإنَّ ِعبَاَد �َّ

  »از ناز و نعمت برحذر باشد، زیرا بندگان خدا افراد رفاه طلبی نیستند«

  (مسند اإلمام أحمد)

ممکن است در خریدن خانھ، یا در ازدواج یا ھمراه با خانواده آسوده وشادمان باشید، اما ھدف   

مقصود و غایت من ھستی، ھدف خشنودسازی هللا است، مقصود، تحقق یک ھدف است، بارالھا، تو 

ورزد، شما از نعمت و رفاه  من خشنودی توست، هللا بزرگ در بخشش نعمت وآسایش بھ من بخل نمی

  کنید، اما آن را تنھا ھدفتان نمی دانید. استفاده می

اند، از فیلسوفان بپرسید کھ وقتی  امروز مشکل مردم این است کھ رفاه را تنھا ھدف خود قرار داده

شود، پس ھر چھ خواستید از دنیا بگیرید تا بھ ھمان اندازه غم  دف باشد؛ تبدیل بھ درد میلذت ھ

واندوه نصیبتان گردد. کسی کھ از دنیا بیش از حد نیازش بگیرد، در واقع بدون این کھ احساس کند از 

ى �َّ عمر خویش کاستھ است. از عبدهللا بن محصن خطمی روایت شده است کھ گفت: رسول هللا َصلَّ 

  َعلَْیِھ َوَسلََّم فرمود:

  ْنیَا ))(( َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسْربِِھ، ُمعَافًى فِي َجَسِدِه، ِعْنَدهُ قُوُت یَْوِمِھ، فََكأَنََّما ِحیَزْت لَھُ الدُّ 

((كسى كھ در میان قوم خود بھ حالت امن و اطمینان صبح كند و تنش سالم بوده و معاش آن 

  را داشتھ باشد، مانند آنست كھ ھمھ ی دنیا براى او فراھم و برقرار باشد))روزش 

  [ بھ روایت ترمذی ]

  

پادشاھی از وزیرش پرسید و گفت: پادشاه   

کیست؟ گفت: تویی سرورم، ھیچ پادشاھی جز 

تو نیست. پادشاه بھ او گفت: پادشاه کسی است 

شناسیم و او ھم ما را  کھ ما او را پادشاه نمی

ای دارد کھ بھ آن پناه  شناسد. خانھ پادشاه نمی
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روزی کافی دارد. اگر او ما را بشناسد، در  کند و برد، زنی دارد کھ اسباب رضایتش را فراھم می می

کنیم. بھ این  کند و اگر ما او را بشناسیم، برای گرفتار کردن تالش می جھت رضایت ما تالش می

  خاطر:

  ْنیَا ))(( َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسْربِِھ، ُمعَافًى فِي َجَسِدِه، ِعْنَدهُ قُوُت یَْوِمِھ، فََكأَنََّما ِحیَزْت لَھُ الدُّ 

((كسى كھ در میان قوم خود بھ حالت امن و اطمینان صبح كند و تنش سالم بوده و معاش آن 

  دنیا براى او فراھم و برقرار باشد))روزش را داشتھ باشد، مانند آنست كھ ھمھ ی 

عبادت، اطاعت داوطلبانھ و آمیختھ با محبت قلبی مبتنی بر شناخت یقینی است کھ منجر بھ سعادت   

  ابدی می شود.

یابد و  ای برادران گرامی، در دنیا بھشتی است کھ ھر کس وارد آن نشود، بھ بھشت آخرت راه نمی

  :ی خدای تعالی است دلیلش این فرموده

فََھا لَُھْم (   ) ﴾٦﴿َویُْدِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

  »و آنان را بھ بھشتی داخل خواھد كرد كھ آن را بدیشان معرفی كرده است.«

  [ سوره محمد ]

اند. آن بھشت تقرب و نزدیکی است. بھ ھمین  آن بھشتی در دنیا است، کھ مقداری از آن را چشیده  

  ند:ا خاطر برخی علمای شاعر چنین سروده

  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذی رأوه لمـــا ولیت عنا لغیرنا

  و لو سمعت أذناك حسن خطـابنا خلعت عنا ثیاب العجب وجئتنا

  و لو ذقت من طـعم المحبة ذرة عذرت الذی أضحى قتیالً بحبنا

  و لو نسمـت من قربنا لك نسمة لمت غریباً واشتیاقاً بقربنــا

  ــح تــركت جمیع الكائنات ألجلناولو الح من أنوارنا لك الئ

  گرداندی، اند؛ ببیند، ھرگز بھ سوی غیر از ما روی نمی اگر چشمانت از زیبایی ما کھ آنان دیده

کردی و  شنید؛ لباس خودپسندی را از تن بھ در می ھای تو سخنان ناب و نیک ما را می اگر گوش

راکھ بھ خاطرعشق و عالقھ بھ ما خود  چشیدی، کسی اگریک ذره طعم محبت را می آمدی، نزد ما می

رسید، از اشتیاق بھ  اگر نسیمی از نزدیکی ما بھ تو می دانستی، را قربانی کرده است؛ معذور می

ی موجودات  رسید، ھمھ و اگر از نور و درخشش ما پرتویی بھ تو می مردی؛ قرب و نزدیکی ما می

  کردی. و مخلوقات را بھ خاطر ما رھا می

***  
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دران، نیاز بھ زیبایی در وجود انسان یک نیاز اساسی و ضروری است و اولین ثمره ی دین، ای برا  

ای است کھ اگر میان ساکنان  خوشبختی است، بھ ھمین خاطر در قلب مؤمن سعادت و خوشبختی

سرزمینش تقسیم شود؛ برایشان کافی است. در قلب مؤمن آرامشی است کھ اگر در میان اھل سرزمین 

تواند آن را  ؛ آنان را آرامش می بخشد. و در وجود ما نقصی وجود دارد کھ نھ مال میتقسیم شود

کند و این چیزی  برطرف کند، نھ ازدواج، نھ زن، نھ منصب، نھ لذت، وتنھا ایمان آن را بر طرف می

گردد و آرزو داشت کھ ای کاش خیلی پیش تر از  است کھ انسان در اواخر عمرش بھ دنبال آن می

  گشت. بھ دنبالش میاین، 

  انواع عبادت:

  

  عبادت آیینی: – ١

پردازیم. عبادت، بھ عبادت آیینی و عبادت تعاملی تقسیم  برادران گرامی: بھ موضوع دیگری می  

  شود. می

  عبادت آیینی:

نشینید و  کنید، می خوانید، سجده می ایستید و سوره ی فاتحھ و چند آیھ از قرآن کریم را می نماز: می

  دھید. میسالم 

کنید ھمراه با آن چھ  ھا را از طلوع فجر تا غروب خورشید ترک می ھا و آشامیدنی روزه: خوردنی

  کند. خداوند از آن منع می

ایستید و مناسک  کنید، در عرفات می کنید، سعی می روید، طواف می حج: بھ زیارت بیت هللا الحرام می

  کنید. حج را ادا می

  کنید. ت میزکات: زکات مالت را پرداخ

ھا عبادات شعایری و آیینی  دھم کھ معبودی جز هللا نیست. این گویید: شھادت می اقرار بھ شھادت: می

  است.

  عبادات تعاملی:– ٢

اما بیشترین و مھم ترین عبادات، عبادات تعاملی است. بزرگ ترین گواه این مطلب، نجاشی پادشاه   

ت کرده بودند و در رأسشان از سیدنا جعفر؛ پرسید: از حبشھ است کھ از مسلمانانی کھ بھ نزد او ھجر

  اسالم برای من بگو. او گفت ای پادشاه:
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َش، َونَْقَطُع اْألَْرَحاَم، (( أَیَُّھا اْلَمِلُك، ُكنَّا قَْوًما أَْھَل َجاِھِلیٍَّة، نَْعبُُد اْألَْصنَاَم، َونَأُْكُل اْلَمْیتَةَ، َونَأْتِي اْلفََواحِ 

ُ إِلَْینَا َرُسوًال ِمنَّا، نَْعِرفُ َونُِسيُء اْلجِ  ِعیَف، فَُكنَّا َعلَى ذَِلَك َحتَّى بَعََث �َّ نََسبَھُ  َواَر، یَأُْكُل اْلقَِويُّ ِمنَّا الضَّ

َدهُ، َونَْعبَُدهُ، َونَْخلََع َما ُكنَّا نَْعبُ  ِ ِلنَُوِحّ ُد نَْحُن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوِصْدقَھُ، َوأََمانَتَھُ َوَعفَافَھُ، فََدَعانَا إِلَى �َّ

ِحِم، َوُحْسِن اْلِجَوارِ  ، َواْلَكِفّ َعْن اْلِحَجاَرِة َواْألَْوثَاِن، َوأََمَرنَا بِِصْدِق اْلَحِدیِث، َوأََداِء اْألََمانَِة، َوِصلَِة الرَّ

و َماِء، َونََھانَا َعْن اْلفََواِحِش، َوقَْوِل الزُّ   ِر، َوأَْكِل َماَل اْلیَتِیِم، َوقَْذِف اْلُمْحَصنَِة...))اْلَمَحاِرِم َوالِدّ

خوردیم، فحشا  پرستیدیم، گوشت مردار را می ای پادشاه: ما در جاھلیت قومی بودیم کھ بت می«

تر از  کردیم، قوی تر حق ضعیف کردیم، بھ ھمسایھ بدی می دادیم، صلھ ی رحم را قطع می انجام می

ای  بر این منوال بود تا این کھ خداوند از میان ما رسول و فرستاده خورد، اوضاع ما خود را می

مبعوث کرد، کسی کھ از نسب، صداقت، امانتداری و پاکدامنی آگاھیم، پس او ما را بھ سوی خدا 

فراخواند، تا او را یگانھ برشماریم و عبادت کنیم، و دست از عبادت سنگ ھا وبتانی کھ خود و 

برداریم و تنھا او را بپرستیم. او ما را بھ راستگویی، امانتداری، برقراری  پرستیدیم، پدرانمان می

ی رحم، نیکی بھ ھمسایھ، دوری از حرام و خونریزی فرمان داد، ما را از انجام زشتی ھا،  صلھ

  »سخن دروغ، خوردن مال یتیم و تھمت بھ زن شوھر دار و .... بازداشت

  [ بھ روایت احمد ]

  :ماھیت عبادت تعاملی

  عبادت شعائری، ارزش اخالقی است یا اول انضباط و دوم انجام کارھای خیر.  

عبادت تعاملی استقامت و پایداری و عمل صالح است. استقامت منفی است و عمل صالح مثبت است. 

عبادت آیینی این است کھ نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج کنید و عبادت تعاملی این است کھ دروغ 

ی بھ ناحق نگیرید، و در حق ھیچ انسانی نھ از لحاظ مادی و نھ از لحاظ معنوی و و نھ نگویید، چیز

  از ھر لحاظی دیگر، تجاوز نکنید.

فاجعھ اینجا است کھ مسلمانان گمان می کنند کھ عبادت تنھا ھمان عبادات شعائری است، پس اگر 

را انجام داده است و بھ این حد  نماز بخواند، روزه بگیرد، حج کند، و زکاتش را بدھد، تمام کارھا

  کند. اکتفا می

  زمانی نتیجھ ی عبادت شعائری را خواھید دید کھ عبادت تعاملی درست انجام گیرد:

مھم ترین نکتھ ی این درس عبارت است از اینکھ: زمانی نتیجھ ی عبادت شعائری را خواھید دید کھ   

عبادت تعاملی درست انجام گیرد. از من دلیل بخواھید، چون اگر دلیل و برھان نباشد؛ ھر کس ھر 

  گوید. چھ بخواھد، می
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  نماز:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ر     وایت شد کھ فرمود:از ثوبان از پیامبر َصلَّى �َّ

تِي یَأْتُوَن یَْوَم اْلِقیَاَمِة بَِحَسنَاٍت أَْمثَاِل ِجبَاِل تَِھاَمةَ بِیًضا، فَیَجْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ (( َألَْعلََمنَّ أَْقَواًما ِمْن أُمَّ عَلَُھا �َّ

ِ، ِصْفُھْم لَنَا، َجِلِّھمْ  لَنَا، أَْن َال نَُكوَن ِمْنُھْم َونَْحُن َال نَْعلَُم، قَاَل: أََما  َھبَاًء َمْنثُوًرا، قَاَل ثَْوبَاُن: یَا َرُسوَل �َّ

ِ إِنَُّھْم إِْخَوانُُكْم، َوِمْن ِجْلَدتُِكْم، َویَأُْخذُوَن ِمْن اللَّْیِل َكَما تَأُْخذُوَن، َولَِكنَُّھْم أَْقَواٌم إَِذا خَ  لَْوا بَِمَحاِرِم �َّ

  اْنتََھُكوَھا ))

آیند اما  ھای تھامھ می ھایی بھ سفیدی کوه را می شناسم کھ روز قیامت با نیکیاقوامی از امتم «

گرداند. ثوبان گفت: ای رسول خدا، آنان را برای ما  ھا را غباری پراکنده می خداوند عز وجل آن

ی آنان نباشیم. فرمود: آنان برادرانتان  توصیف کن، آنان را برای ما نشان بده تا ندانستھ از زمره

گیرند؛  خوابند، اما وقتی در برابر محارم الھی قرار می ھا می ند، از جنس خودتان، مانند شما شبھست

  »گذارند. آن را زیر پا می

  [ بھ روایت ابن ماجھ ]

  عبادات شعائری در واالترین درجھ است.  

ای از یک مرد اھل ترکیھ کھ میھمانی  لطیفھ

برگزار کرده بود و مقدار زیادی گوشت خرید 

ھا را خورد و گربھ  اش این گوشت گربھ و

صدای خرخری دارد کھ عوام آن اوراد 

گویند، این مرد ترک کھ از شدت خشم  می

نزدیک بود منفجر شود، بھ گربھ نگاه کرد و 

گفت: اوراد چوک ام ات یوک: صدای خرخر 

  زیاد است اما گوشت نیست.

ندن تعیین شده بود، بھ منچستر شھری مشکل این جاست، شخصی کھ بھ عنوان امام مسجدی در شھر ل

در لندن منتقل شد. این داستان واقعی است. او ھر روز مجبور بود کھ ھمراه ھمان راننده سوار شود. 

روزی سوار ماشین شد و اسکناس درشتی بھ راننده داد، راننده بقیھ ی پول را بھ او برگرداند، وقتی 

ر بھ او برگرداند. مسلمان پرھیزگار کھ حق و حقوق را آن را شمرد فھمید کھ راننده بیست پنی بیشت

داند، وقتی روی صندلی نشست، با خود گفت: وقتی پیاده شدم، باید پول اضافھ را بھ راننده  می

برگردانم، اما کمی تاخیر کرد و گفت: این یک شرکت بزرگ است، درآمد نجومی دارد و این مبلغ 

ار دارم، پس ایرادی ندارد اگر آن را بردارم. در قضاوت بر ناچیز است و من بھ این مبلغ نیاز بسی
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این امام عجلھ نکنید. اما وقتی خواست از ماشین پیاده شود ناخواستھ دستش را وارد جیبش کرد و 

بیست پنی را بھ راننده پس داد. راننده لبخندی زد وگفت: آیا تو امام این مسجد نیستی؟ گفت: بلھ. 

کنم، اما خواستم قبل  آیم و نزد تو هللا را عبادت می م گفتم بھ این مسجد میگفت: دو روز پیش بھ خود

  از این کھ نزدت بیایم تو را امتحان کنم.

کسی کھ این نامھ را با ایمیل برایم فرستاد، گفت: این امام در جا غش کرد؛ زیرا بزرگی جنایتی کھ 

تصور کرد، وقتی بھ ھوش آمد گفت: افتاد، را  در صورت نگھ داشتن این مبلغ در جیبش اتفاق می

  نزدیک بود تمام اسالم را بھ بیست پنی بفروشم.

فروشد، باسخنان دروغ  دست روی این مشکل مسلمانان گذاشتم. مسلمان دینش را با قسم دروغ می  

فروشد، با غصب کردن یک شرکت  فروشد، با غصب کردن یک خانھ، دینش را می دینش را می

فروشد، در حالی کھ مسلمان است.  ا تجاوز بھ ناموس دیگران دینش را میفروشد، ب دینش را می

ی استقامت خالصھ شده است، اگر نتوانیم استقامت و پایداری کنیم،  بنابراین برادرانم، دین در کلمھ

دین تنھا در حد یک میراث و یک دستاورد زمینی، فرھنگ عمومی و فلکلور، وعادات و رسوم باقی 

  ت مسلمانان این گونھ است و حقیقت تلخ ھزار بار از توھم آرامش بخش بھتر است.می ماند. واقعی

آیند اما  ھای تھامھ می ھایی بھ سفیدی کوه اقوامی از امتم را می شناسم کھ روز قیامت با نیکی«

گرداند. ثوبان گفت: ای رسول خدا، آنان را برای ما  ھا را غباری پراکنده می خداوند عز وجل آن

ی آنان نباشیم. فرمود: آنان برادرانتان  کن، آنان را برای ما نشان بده تا ندانستھ از زمرهتوصیف 

گیرند؛ آن  خوابند، اما وقتی در برابر محارم الھی قرار می ھا می ھستند، از پوستتان، مانند شما شب

  »گذارند. را زیر پا می

  روزه:

وِر َواْلعََمَل بِ  ِ َحاَجةٌ فِي أَْن یََدَع َطعَاَمھُ َوَشَرابَھُ ))(( َمْن لَْم یََدْع قَْوَل الزُّ   ِھ فَلَْیَس ِ�َّ

روزه داری کھ سخن دروغ و عمل بھ آن را رھا نکند، خداوند ھیچ نیازی بھ خودداری او از «

  »خوردن و آشامیدن ندارد

  [ بھ روایت بخاری، ترمذی ابو داود، ابن ماجھ، أحمد ]

و تشنگی از روزه اش ھیچ بھره ای ندارد، اولین بند یعنی  چھ بسا روزه داری کھ جز گرسنگی  

  نماز، تمام شد. بند دوم یعنی روزه نیز تمام شد.

  بند سوم:
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  حج:

شود کھ نھ  کسی کھ با مال حرام حج کند و پا در رکاب بگذارد و بگوید: اللھم لبیک، ندا سر داده می  

  یست.پاسخی در کار است و نھ فرمانی برده ای، حج تو قبول ن

  حج تمام شد.

  زکات:

  فرماید: حال نوبت زکات است، خدای تعالی می  

  )﴾٥٣﴿قُْل أَْنِفقُوا َطْوعاً أَْو َكْرھاً لَْن یُتَقَبََّل ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكْنتُْم قَْوماً فَاِسِقیَن (

بگو : چھ از روی اختیار و چھ از روی اجبار بھ بذل و بخشش بپردازید، در ھر حال از شما «

  »گردد، چرا كھ شما قوم فاسقی ھستید. پذیرفتھ نمی

  ]٥٣[ سوره توبھ: 

  شھادتین:

  گفتن شھادتین: رسول هللا علیھ الصالة والسالم فرمود:  

  (( من قال: إلھ إال هللا بحقھا دخل الجنة، قیل: وما حقھا ؟ قال: أن تحجزه عن محارم هللا ))

شود، گفتھ شد: حقش  کسی کھ بگوید: معبودی جز هللا نیست و حقش را ادا کند، وارد بھشت می«

  »چیست: فرمود: این کھ او را از محارم هللا باز دارد.

  [ روایت ماثور ]

بنابراین: عبادات شعائری از جملھ نماز، روزه، حج، زکات و گفتن شھادتین تنھا در صورتی پذیرفتھ   

  ات تعاملی ھم درست ادا شود.شود کھ عباد می

  نسبت بھ حقوق خود و برادرتان آگاه باشید:

  معنای این فرموده ی خداوند متعال چیست:  

  ) ﴾١٠﴿ِلیَْغِفَر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم (

  »تا گناھانتان را ببخشاید«

  [ سوره ابراھیم ]

برای تبعیض است، یعنی برخی از گناھانتان را بیامرزد، کدام گناه را بیامرزد؟ فقط » من«کلمھ ی   

آن چھ بین تو و بین هللا بوده است. اما گناھی کھ بین تو و دیگران بوده است؛ جز با ادای حق یا 

ان را با ایمان کنند کھ اگر ماه رمض شود، بھ ھمین خاطر بیشتر مسلمانان گمان می بخشش آمرزیده نمی

آمرزد  و نیت ثواب روزه بگیرند و اگر تمام این ماه را بھ قیام بپردازند، خداوند تمام گناھانشان را می

بخشد، اما گناھانی کھ در  و علما اتفاق نظر دارند کھ خداوند گناھانی کھ بین آنان و هللا است را می
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شود؛ زیرا حقوق هللا عز و جل مبنی  زیده نمیاند؛ جز با ادای حق یا بخشش آمر حق بندگان روا داشتھ

  بر گذشت و مسامحھ است، در حالی کھ حقوق بندگان مبنی بر حرص و بخل است.

ی خدا را بھ جای آورند، گناھانشان مانند روزی کھ از  کنند کھ اگر حج خانھ بیشتر مسلمانان گمان می

ین آنان و بین هللا است در حج آمرزیده شود. بلھ، گناھانی کھ ب شوند، آمرزیده می مادر متولد می

  شود. شود، اما آن چھ میان آنان و مردم است، آمرزیده نمی می

برادران گرامی، آیا بطور کلی عملی بزرگتر از این ھست کھ انسان زندگی خود را در راه خدا تقدیم 

سان نفسش را در کند؟ بخشیدن جان، واالترین نوع بخشش است. آیا عملی واالتر از این ھست کھ ان

  راه خدا تقدیم کند؟ این فرموده پیامبر صلی هللا علیھ وسلم را بشنوید:

ْیَن ))   (( یُْغفَُر ِللشَِّھیِد ُكلُّ َذْنٍب إِالَّ الدَّ

  »شود جز قرض و دین تمام گناھان شھید آمرزیده می«

  [ بھ روایت مسلم، احمد ]

  از جابر روایت شده کھ گفتھ است:  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یُصَ (( تُُوفَِّي رَ  ِ َصلَّى �َّ ِلّي َعلَْیِھ، ُجٌل فَغَسَّْلنَاهُ َوَحنَّْطنَاهُ، َوَكفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَْینَا بِِھ َرُسوَل �َّ

لَُھَما أَبُو قَتَاَدةَ فَقُْلنَا: تَُصِلّي َعلَْیِھ، فََخَطا ُخًطى، ثُمَّ قَاَل: أََعلَْیِھ َدْیٌن ؟ قُْلنَا، ِدینَاَراِن، فَاْنَصَرَف فَ  تََحمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: أُ  ِ َصلَّى �َّ ، فَقَاَل َرُسوُل �َّ ینَاَراِن َعلَيَّ ِحقَّ اْلغَِریُم، َوبَِرَئ فَأَتَْینَاهُ، فَقَاَل أَبُو قَتَاَدةَ: الِدّ

ینَاَراِن ؟ فَقَاَل: إِنََّما َماَت أَْمِس،  ِمْنُھَما اْلَمیُِّت، قَاَل: نَعَْم، فََصلَّى َعلَْیِھ، ثُمَّ قَاَل بَْعدَ  َذِلَك بِیَْوٍم: َما فَعََل الِدّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى �َّ : اْآلَن بََرَدْت َعلَْیِھ قَاَل: فَعَاَد إِلَْیِھ ِمْن اْلغَِد، فَقَاَل: لَقَْد قََضْیتُُھَما، فَقَاَل َرُسوُل �َّ

  ِجْلُدهُ ))

، او را غسل دادیم، خوشبو کردیم، کفنش کردیم، سپس او را نزد رسول هللا َصلَّى مردی درگذشت«

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بردیم و گفتیم: بر او نماز بخوان. پیامبر چند گام برداشت سپس فرمود:  آیا قرضی «�َّ

را بھ گردن کھ ابوقتاده آن  گفتیم: دو دینار. پیامبر منصرف شد و رفت تا این» بر گردن او ھست؟

فرمود: اکنون  شوم. رسول هللا  گرفت، نزد او رفتیم، ابوقتاده گفت: دو دینارش را من متقبل می

این دو دینار حق قرض دار است و بر گردن مرده نیست. گفت: بلھ، پس بر او نماز خواند، سپس 

  یک روز بعد از آن ماجرا فرمود: دو دینار چھ شدند؟

 ھا را ادا کردم. رسول هللا  ت. گوید: فردا نزد او بازگشت، او گفت: آناو گفت: او دیروز مرده اس

  »فرمود: االن پوستش سرد شد.

  [ بھ روایت مسلم، احمد ]

  فرماید: از عایشھ روایت شده است کھ گفت: شنیدم رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم می  
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  ِة َساَعةٌ یَتََمنَّى أَنَّھُ لَْم یَْقِض بَْیَن اثْنَْیِن فِي تَْمَرٍة قَطُّ ))(( لَیَأْتِیَنَّ َعلَى اْلقَاِضي اْلعَْدِل یَْوَم اْلِقیَامَ 

کرد ای کاش ھرگز در یک دانھ خرما بین  گذرد کھ آرزو می روز قیامت بر قاضی عادل ساعتی می«

  »کرد. دو نفر قضاوت نمی

  [ بھ روایت احمد ]

  بنی بر مسامحھ و گذشت.حقوق بندگان مبنی بر حرص و بخل است و حقوق هللا م  

شود و درست  برادران، اولین حقیقت در این دیدار نیک، این است کھ عبادات شعائری پذیرفتھ نمی

  نیست تا زمانی کھ عبادات تعاملی درست انجام شود.

  باید در تعامل ھا استقامت داشت:

در عبادات تعاملی راستگو بودن، کفایت می کند. اگر بھ برادرتان سخنی بگویید کھ او باور کند در   

  گویید، خیانت است. حالی کھ شما بھ او دروغ می

  از ابوامامھ روایت شده کھ گفتھ است: رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم فرمود:

  الَّ اْلِخیَانَةَ َواْلَكِذَب ))(( یُْطبَُع اْلُمْؤِمُن َعلَى اْلِخَالِل ُكِلَّھا إِ 

  »شود مگر خیانت و دروغ. ھا موصوف می ی خصلت مؤمن بھ ھمھ«

  [ بھ روایت احمد ]

این کھ امانتدار باشید، امانت نسبی نیست، بلکھ مشخص است. یعنی نزد مؤمن طال و خاک یکسان   

ست، مؤمن صادق و ی حرام، حرام است. مؤمن امانتدار ا است. یک لیره و یک ملیارد لیره

دوزد، مؤمن  کند، چشم بھ حرام نمی راستگوست، مؤمن پاکدامن است، بھ ناموس دیگران تجاوز نمی

ھای اخالقی  ای از ارزش رحیم است، مؤمن باانصاف است، مؤمن متواضع است، ایمان مجموعھ

بخشش و عطا  ھای اخالقی را کامل کنم. ایمان است. من معلم مبعوث شدم، من مبعوث شدم تا ارزش

  است، نھ گرفتن، بخشندگی شما بھ دادن است نھ بھ گرفتن.

شخصی در مورد رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم کتابی تألیف کرد و آن را بھ وی تقدیم کرد و چنین 

گفت: ای کسی کھ بھ زندگی آمدی و ھمواره بخشیدی و چیزی نگرفتی، ای کسی کھ تمام ھستی و 

انسانیت را پاس داشتی، ای کسی کھ عقل ساالری را واال شمردی و غریزه کیان را پاک نمودی، و 

ی حیوانی را دور نمودی، ای کسی کھ واال بودنت تو را آماده کرد کھ تنھا و فراتر از ھمھ باشی، 

ولی تو بھ عنوان یک نفر در میان ھمھ زیستی، ای کسی کھ رحمت اصل تو، عدالت شریعت تو، 

  مردم عبادت توست.عشق فطرت تو و مشکالت 
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ماھیت تعاملی این است: کھ پایبند باشید، صادق، امانتدار، پاکدامن، عادل، متواضع، بردبار و مھربان 

باشید. من مبعوث شدم تا مکارم اخالق را کامل کنم. ایمان، خلق و رفتار است، کسی کھ در اخالق از 

  شما واالتر باشد، ایمانش از شما بیشتر است.

ی: اصل، عبادت تعاملی است، بھ ھمین خاطر سیدنا ابن عباس رضی هللا عنھما در برادران گرام

مسجد رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم در ماه رمضان در اعتکاف بود. شخصی غمگین را دید. بھ او 

گفت: چرا ناراحتی؟ گفت: بھ خدا سوگند، قرض و دین بسیار دارم، توان پرداختش را ندارم. گفت: بھ 

بدھکار ھستی؟ گف: بھ فالنی. ابن عباس گفت: دوست داری بھ خاطر تو با او صحبت کنم؟ چھ کسی 

گفت: اگر دوست داری چنین کن. ابن عباس از اعتکافش برخاست، مردی توجھش را بھ خود جلب 

گفت: ای ابن عباس، آیا فراموش کردی کھ معتکف ھستی؟ گفت: بھ خدا سوگند فراموش  کرد کھ می

کھ اندکی پیش تر  -و با دستش بھ قبر پیامبر اشاره کرد  - شنیدم کھ صاحب این قبر  نکردم، اما من

وفات کرده بود و اشک از چشمانش جاری شد، بھ خدا قسم اگر حاجت و نیاز برادری را برآورده 

  ی یک ماه و اعتکافم در این مسجد است. سازم برای من بھتر از روزه

دارد، ساعت چھار صبح از خواب بیدار   را بسیار دوست میگویم: مادری کھ هللا با یک مقایسھ می  

کند و ساعت شش صبح خستھ  کند، قرآن تالوت می دارد، گریھ می شود، نماز شب را برپا می می

رود  ھا بگوید: فرزندانم، خودتان بھ کارھایتان رسیدگی کنید و می شود، او پنج فرزند دارد و بھ آن می

اتاق سرد است، غذایی حاضر نیست، یکی از فرزندانش تکالیفش را انجام خوابد، در حالی کھ  و می

نداده است، دومی درسش را حفظ نکرده است، لباس سومی کثیف است، کفش چھارمی تمیز نیست، 

پنجمی ھم ساندویچی درست کرده است، اما آن را خوب نپیچیده و روغن روی کتابش ریختھ است. 

ن یکی بھ خاطر انجام ندادن تکلیف تنبیھ شود، آن یکی بھ خاطر نبردن وقتی آنان بھ مدرسھ بروند، ای

کتابش، یکی بھ خاطر قیافھ و ظاھرش و آن یکی بھ خاطر کفشش، ھر پنج فرزندش بھ سختی تنبیھ 

ام کھ امیدوارم  شدند. در حالی کھ اتاق سرد است و غذایی در کار نیست. من بر اساس اجتھاد شخصی

شد، اتاق را گرم  اگر این مادر یک ساعت قبل از طلوع خورشید بیدار می گویم: درست باشد، می

کرد،  کرد، سر و وضعشان را مرتب می ھا رسیدگی می کرد، بھ تکالیف بچھ کرد، غذا را آماده می می

ھای پالستیکی ھمراه با مقداری  بود، برایشان ساندویچ حاضر کرده و در کیسھ مراقب وسایلشان می

شد؛ بھ نظر  شدند، آرام نمی کرد و تا وقتی سوار ماشین نمی کرد وآنان را بدرقھ می ی میمیوه بستھ بند

من این مادر کھ نماز شب را نخواند، یک ملیون مرتبھ از مادر اولی بھ خدا نزدیکتر است؛ زیرا مادر 

رداختھ اش خدا را عبادت کرده است. او بھ عنوان یک مادر بھ وظیفھ ی خود پ دومی با انجام وظیفھ
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است؛ زیرا وی در عبادت تعاملی پروردگارش را عبادت کرده است و این عبادت را بھ عبادت 

  شعایری افزوده است.

گویم: عبادات تعاملی را بھ  عبادات تعاملی فرض است،. فرضی حتمی بر ھر مسلمان. من می  

ر در پی حاجت برادری عبادات شعائریتان بیفزاید، بھ خدا قسم من شنیدم کھ صاحب این قبر گفت اگ

  ی یک ماه و اعتکافم در این مسجد بھتر است. بروم برای من از روزه

شود مگر زمانی کھ عبادات  ما عبادات شعائری داریم و عبادات تعاملی، عبادات شعائری پذیرفتھ نمی

تعاملی صحیح و درست ادا شود و امیدوارم کھ تمام برادرانمان عبادات تعاملی را بھ عبادات 

  ھای اسالم را بر چینند. شعائریشان بیفزایند تا میوه و ثمره

    

 


