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وعبادت دوران وجھاد -عبادت انفاق مال ووقت  - عبادت    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  وعبادت دوران وجھاد -عبادت انفاق مال ووقت  -عبادت ) ٣٦-٠٣درس ( -عقیده واعجاز  -عقیده 

سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنھا آنچھ بھ ما آموختي   

دانیم و تو بسیار دانا و حکیم ھستي. بار خدایا چیزي بھ ما بیاموز کھ ما را سود رساند و ما را  را مي

بنما و ما را توفیق پیروي  از آنچھ بھ ما آموختي بھره مند ساز و علم ما را بیفزاي و حق را بھ ما حق

از آن عنایت فرما و باطل را بھ ما باطل بنما و ما را توفیق پرھیز از آن عنایت فرما و ما را از 

دھند و بھترین آن را پیروى مى كنند و با رحمت  ي کساني قرار بده کھ بھ سخن گوش فرا مى زمره

ھاي ناداني و گمان بھ سوي انوار  از تاریکيخود ما را از جملھي بندگان صالح خود قرار بده و ما را 

  ھاي بھشت ببر. دانش و معرفت و از لجنزارھاي شھوت بھ باغ

  عبادت ھدف انسان در روي زمین و علت وجود وي در آن است:

با درس سوم از دروس عقیده و اعجاز در    

خدمت شما ھستیم. موضوع درس گذشتھ 

عبادت یعني علت وجود ما بود. اکنون 

رسنجي انجام شده بین ھزار جوان را نظ

ي یک پرسش  کنم کھ درباره برایتان بیان مي

انجام شده است: ھدفي کھ بھ خاطر آن تالش 

ھا ھمھ پوچ بود.  کنید، چیست؟ ھدف مي

درست تر این است کھ سھ درصد این جوانان 

را درک نکند، دانستند. وقتي کسي راز وجودش را نداند و ھدف از بودنش  ھدف خود را روشن مي

شود.  حرکت وي کورکورانھ است. گاھي بي نتیجھ و بدون تضمین سالمتي و یا خوشبختي انجام مي

بنابراین اولین چیزي کھ باید بدانیم این است کھ چرا ما در دنیا ھستیم؟ علت وجود ما چیست؟ این 

  ي زیر آغاز کردم کھ: موضوع را در درس گذشتھ با آیھ

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ((( َوَما َخلَْقُت الْ    ) ))٥٦ِجنَّ َواْإلِ

  كھ مرا بپرستند )) (( و جن و انس را نیافریدم جز براى آن

  [ سوره ذاریات ]



2 

وعبادت دوران وجھاد -عبادت انفاق مال ووقت  - عبادت    

ھا قطعي الداللھ است. عبادت دلیل وجود ما  این آیھ چون روز روشن است و بھ اصطالح اصولي  

  باشد. مي

  جگانھ دارد:ي عبادات پن عبادت مفھومي گسترده تر از محدوده

کنند عبادت از انجام  اما مسلمانان در مفھوم عبادت با ھم اختالف نظر دارند. گروھي فکر مي  

دانند کھ عبادت  رود، اما برخي دیگر مي ھاي آییني؛ اعم از نماز، روزه، حج و... فراتر نمي عبادت

ر تمام سخنان و ھر داد و مفھومي گسترده تر دارد. باور کنید یا نکنید در تمام حرکات و سکنات و د

ستدي و ھر ارتباط و قھر و ھر لبخند و اخم و ھر خوشنودي و خشمي از شما، عبادتي در حال شکل 

  گیري است.

  ھاي تعاملي درست باشد: ھاي آییني تنھا زماني درست است کھ عبادت عبادت

امور زندگي او را  دانید کھ عبادت در ھر زماني ھمراه انسان است و در تمام حاالت و وقتي مي  

ھاي  ھاي آییني و عبادت ي پیش از عبادت کند، پس باید خداوند را پرستش کنید. در جلسھ ھمراھي مي

ھاي  ھاي آییني تنھا زماني درست است کھ عبادت تعاملي سخن گفتیم و محور درس این بود کھ عبادت

ي ناچیز از حرام، بھتر از  سکھتعاملي درست باشد و سخن یکي از علما را بیان نمودم کھ: ترک یک 

  فرماید: ھشتاد حج بعد از حج فرض است. و گفتم کھ آن حضرت علیھ الصالة والسالم مي

  (( ألن أمشي مع أخ في حاجٍة خیر لي من أن أعتكف في مسجدي ھذا ))

  )((اگر براي برآوردن نیاز برادري بروم برایم بھتر از این است کھ در این مسجدم اعتکاف گزینم )

  [ طبراني از ابن عمر ]

دھیم و آن طور کھ باید و شایستھ است از عبادت  موضوع را با باز کردن مفھوم عبادت ادامھ مي  

پردازیم. حقیقت دین این است کھ  گوییم و البتھ آن گونھ کھ خداوند خواستھ است بھ آن مي سخن مي

  خداوند را بپرستید:

  ) ))٢١بَُّكُم ((( یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا رَ 

  (( اى مردم پروردگارتان را پرستش كنید ))

  [ سوره بقره ]

  بھ این آیھ توجھ فرمایید:  

ْن یَْمِشي َسِویّاً َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم (   ) ))٢٢(( أَفََمْن یَْمِشي ُمِكبّاً َعلَى َوْجِھِھ أَْھَدى أَمَّ
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یا آن كس كھ ایستاده بر راه   یافتھ تر است  پیماید ھدایت (( پس آیا آن كس كھ نگونسار راه مى 

  رود )) راست مى 

  [ سوره ملک ]

بیند بر راه  کسي کھ ھدف را روشن مي  

گراید و  رود و بھ سوي ھدفش مي راست مي

داند و ھدف  کسي کھ علت وجود خود را نمي

 Tپیماید یابد نگونسار راه مي از بودنش را نمي

کھ اگر در ي گذشتھ گفتم  بنابراین در جلسھ

شھري باشید و در آن شھر بھ دنبال ھدف 

بسیار مشخصي باشید ھمان ابزارھایي را بر 

سازد. این  گزینید کھ این ھدف را محقق مي مي

انسان مومن، درستکار، عاقل و رستگار است. اما وقتي ندانید براي چھ در این شھر ھستید، حرکت 

  شکند: اي کھ کمر را ميشما کورکورانھ است و سودي در آن نیست و آیھ 

ْنیَا َوُھْم یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم ١٠٣((قُْل َھْل نُنَبِّئُُكْم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماالً ( ) الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ

  ) ))١٠٤یُْحِسنُوَن ُصْنعاً (

شان در زندگى دنیا  اند كھ كوشش  (( بگو آیا شما را از زیانكارترین مردم آگاه گردانم * [آنان] كسانى

  دھند ))  پندارند كھ كار خوب انجام مى بھ ھدر رفتھ و خود مى 

  [ سوره كھف ]

 و این بر نیمھ طالب منطبق است، او نھ آموزنده اي است کھ از دانشش سودي برد و نھ ناداني است  

ھا شیطان  دانند و این دانند کھ نمي دانند و نمي کھ بھ دنبال آموختن باشد، بنابراین افرادي ھستند کھ نمي

  اند و باید از آنان دوري گزید.

ي عبادت تعاملي و عبادت آییني بیان شد.  ي گذشتھ نظرات ریز و دقیقي در باره بنابراین: در جلسھ

نت دار، پاکدامن، بخشنده، فروتن، با انصاف و عادل باشید و عبادت تعاملي این است کھ راستگو، اما

ي شھادت را  عبادت آییني این است کھ نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج و زکات بھ جاي آورید و کلمھ

  بگویید.
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  مفھوم دیگر عبادت: عبادت شخصی:

  

  ـ عبادت شخصی: ١

  کنیم: اکنون تقسیم دیگری از عبادت را بیان می  

  ثروتمند انفاق مال بھ شکل درست آن است:عبادت  – ١

  اوال: عبادت شخصی وجود دارد. شما چھ کسی ھستید؟ ھر انسانی یک نقش اجتماعی دارد.  

  اوال: این مرد است و این زن است. این مذکر است و این مونث است.

بھ نظر  دوم: این مرد کیست؟ مردی ثروتمند است، او از ثروتمندان است. این مرد قدرتمند است و

آید باید دارای مقام واالیی باشد. پس قدرتمند است. امضایش معتبر است. با یک نوک قلم حقی را  می

دھد.  دھد و زشتی را کاھش می کند. نیکی را گسترش می ساند و ناحقی را محکوم می دار می بھ حق

  این مرد دانشمند است. شخصیت او نزد مردم یک دعوتگر عالم است.

  

ان شاء  -ی جدید  نخستین چیز در این جلسھ

ھا مانند  این است کھ شما کیستید؟ عبادت -هللا 

پیوندی مشترک میان ماست. باید ھمگان نماز 

بخوانیم، پس نماز عبادت آیینی است و ھیچ 

خیری در دین بی نماز نیست. نماز ستون دین 

است. کسی کھ نماز را بھ پا دارد، دین را بھ 

ت و کسی کھ آن را رھا کند در پا داشتھ اس

حقیقت دین را نابود کرده است. نماز بھترین 

ھا و  رود و معراج مومن بھ سوی پروردگار آسمان ابزار تقرب است و بھترین عبادت بھ شمار می

  زمین است.

ی ماست. ھمھ  خوانیم و این عبادت مشترک است و البتھ پیوندی مشترک میان ھمھ ما ھمھ نماز می

ی ما در  کنیم. ھمھ گیریم. ھمھ در صورت رسیدن اموالمان بھ حد نصاب، زکات را ادا می روز می

گزاریم. اما عباداتی مربوط بھ شخصیت شما نیز وجود دارد:  ی خدا را می صورت توانایی حج خانھ

داده  شما کیستید؟ اگر ثروتمند ھستید اولین عبادت شما انفاق اموال است. خداوند این اموال را بھ شما

تنھا بھ این دلیل کھ آن را در راه او انفاق نمایید و با انفاق آن در دنیا و در آخرت خوشبخت شوید و با 
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گوید: از رسول هللا صلی هللا علیھ  آن بھ رقابت با علما بپردازید: عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما می

  وآلھ وسلم شنیدم کھ فرمود:

ُ َماًال فَُھَو یَتََصدَّ (( َال َحَسَد إِالَّ َعلَى اثْ  ُ اْلِكتَاَب، َوقَاَم بِِھ آنَاَء اللَّْیِل، َوَرُجٌل أَْعَطاهُ �َّ ُق نَتَْیِن: َرُجٌل آتَاهُ �َّ

  بِِھ آنَاَء اللَّْیِل َوالنََّھاِر ))

((حسد جز در این دو چیز، جایز نیست: مردی کھ خداوند بھ او قرآن داده و او شب و روز، مشغول 

ندن و عمل کردن بھ آن است. مردی کھ خداوند بھ او مال و ثروتی داده و او ھم شب و روز، خوا

  مشغول بخشیدن آن در راه حق است))

  [متفق علیھ ]

اولین پرسش: شما کیستید؟ یا شما از خود بپرسید. مومن ثروتمند باید یقینا بداند کھ خداوند این اموال   

ی مال وجود دارد کھ  بھ بھشت یاری اش کند. حقایق فراوانی دربارهرا بھ او بخشیده تا برای ورود او 

ھای بھشت برسند؛ زیرا ثروت یعنی قدرت و ثروت پایھ و  توانند با آن بھ باالترین درجھ ثروتمندان می

  اساس زندگی است:

با  کند در نزد خداوند کند و در راستای منافع مسلمانان آن را صرف می تاجری کھ مال حالل کسب می

پیامبران و صدیقان است. تاجر راستگو و درستکار با پیامبران و صدیقان است؛ زیرا ھمان طور کھ 

توانم با اموالم نیز دل شما را بھ دست آورم. بھ ھمین دلیل  توانم با افکارم شما را قانع کنم می می

ھا را  کنند و تفرقھ پر می ھا را شان شکاف باشد. با اموال نخستین عبادت ثروتمندان انفاق اموالشان می

زدایند و جوانان را خانھ دار  کنند و با اموالشان اشک از چشمان یتیمان می تبدیل بھ یکپارچگی می

دھند و یتیمان را سرپرستی  کنند و غدا می ھایی برای بینوایان فراھم می کنند. با اموال خود خانھ می

آورد. بنابراین نخستین عبادت،  ھا را بھ دست می لکنند کھ د ھایی می کنند و با اموال خود بخشش می

  عبادت شخصی است، شما کیستید؟

ھایی مشترک وجود دارد. پیوندھایی مشترک وجود دارد.  اندکی پیش بھ این نتیجھ رسیدیم کھ عبادت

گزاریم و  پردازیم، حج می گیریم، زکات اموال خود را می خوانیم، ھمھ روزه می ما ھمھ نماز می

آوریم. اما پس از ادای این عبادات آیینی کھ پیوندھای مشترک نام دارند،  را بر زبان میشھادت 

ھایی مربوط بھ شخصیت انسان نیز وجود دارد، نخستین عبادت ثروتمند کھ بھ آن مکلف شده،  عبادت

  انفاق اموال است؛ زیرا خداوند این مال را عامل قدرت وی در فرمانبری از خود قرار داده است.

  دلیل:  
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ْنیَا ( ُ الدَّاَر اْآلَِخَرةَ َوَال تَْنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّ   ) ﴾٧٧﴿ َواْبتَغِ فِیَما آَتَاَك �َّ

  ﴿ و با آنچھ خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سھم خود را از دنیا فراموش مكن ﴾

  [ سوره قصص]

شاید انسان بلغزد و در خدمت  ی مال این است کھ این یک مورد است. آیھ بسیار روشن است. مسألھ  

  ھای العالج جسمی مبتال گردد: ای بھ سان بیماری مال باشد و بھ بیماری درونی

  ) ﴾١٦﴿ َوَمْن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن (

  ﴿ و ھر كس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند كھ رستگارانند ﴾

  [ سوره تغابن]

کند تا ثروتمند از دنیا برود، بھ ھمین  بیماری است. بخیل، چون بینوایان زندگی میخست و بخل یک   

گوید: ای ھمسرم،  کند و می دلیل در برخی از آثار روایت شده کھ روح میت بر فراز جسد پرواز می

ختم ای فرزندم، مبادا، دنیا آن سان کھ مرا بازی داد شما را بھ بازی بگیرد. از حالل و حرام مال اندو

  و در حالل و حرام ھزینھ کردم. نوش جانتان، ولی پیامدھایش را باید من تحمل نمایم.

اش با اموال او بھ بھشت بروند و خودش  پشیمان ترین شخص در روز قیامت شخصی است کھ ورثھ

  بھ خاطر اموالش بھ جھنم افتد. پس نخستین عبادت ثروتمند، انفاق اموال است.

  بنابراین:

ِ َوَال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة (﴿ َوأَْنِفقُ    ) ﴾١٩٥وا فِي َسبِیِل �َّ

  خود بھ ھالكت میفكنید ﴾ ﴿ و در راه خدا انفاق كنید و خود را با دست 

  [ سوره بقره]

ازریزترین معانی این آیھ این است: یعنی با انفاق نکردن، خود را با دست خود بھ ھالکت نیندازید.   

  د و قرائن در این باره بی شمار است.شواھ

  ی ستمدیده و یاری ناتوان است: عبادت قوی انصاف داشتن درباره – ٢

شما کیستید؟ شما قوی وقدرتمند ھستید پس نخستین عبادت شما گرفتن حقوق ستمدیدگان و یاری آنان   

است. حق مظلوم را از ظالم بگیرید. از ثروتمند حق بینوا را بگیرید. از ستمگر حق ستمدیده را 

با سخن یک کنید. بنابراین قدرتمندان گاھی  ی خودکار قانونی را صادر می بگیرید. شما با یک اشاره

لرزند. یک  بالند و اگر معنای این سخنان را بدانند از ترس بھ خود می مسئول بزرگ بسیار بھ خود می

  مسئول بزرگ:
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ا َكانُوا یَْعَملُوَن (٩٢﴿ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّھْم أَْجَمِعیَن (   ) ﴾٩٣) َعمَّ

  دادند ﴾  چھ انجام مى﴿ پس سوگند بھ پروردگارت كھ از ھمھ آنان خواھیم پرسید * از آن

  [ سوره حجر]

بنابراین پیش از آن کھ بھ حساب شما برسند، خودتان بھ حساب خود برسید. قدرت و مال نیز 

  شود. مسئولیت محسوب می

شود و گاھی با  رود و گاھی با پست این ترفیع انجام می ی مال، باال می گاھی مقام انسان بھ وسیلھ

ی اختیاراتش در انجام اعمال نیک گسترش  ام انسان باالتر رود، دایرهرود. ھر چقدر مق دانش باال می

  یابد. می

  ی دانش: عبادت بر پایھ – ٣

ی سی دانش آموز را دارد اما مدیر یک مدرسھ صالحیت  معلمی در یک کالس صالحیت اداره  

ھر را ی تمام ش ی چھارصد دانش آموز را دارد. اما مدیر آموزش و پرورش صالحیت اداره اداره

ھا را اصالح کند  تواند برنامھ ھا را زیر نظر دارد. می ی برنامھ دارد. اما وزیر آموزش و پرورش ھمھ

و یا کسی را مامور تالیف کتابی در باالترین رده کند و امور را اداره کند. پس ھر چھ مقام باالتر 

ھایی برای  دان زمین فرصتشود. بنابراین قدرتمن ی کارھای نیک قابل انجام، بیشتر می رود گستره

ی افراد ندارند. عبارت (قدرتمندان زمین) یعنی قدرتمند بودن و ثروتمند  انجام کار نیک دارند، کھ بقیھ

  بودن و دانشمند بودن.

نخستین عبادت، عبادت شخصی است. شما کیستید؟ قدرتمند عالوه بر عبادات آیینی کھ پیوند مشترک 

یگر نیز دارد و آن گرفتن حقوق ستمدیدگان، انصاف بھ خرج دادن با ھا است، عبادتی د ی انسان ھمھ

آنان و گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و حق ناتوان از قدرتمند و حق بینوا از ثروتمند است. ھم چنین 

باید انصاف پیشھ کند و عدالت ورزد. یک ساعت عدالت ورزیدن برابر با ھشتاد سال عبادت هللا 

ت، عبادت شخصی است. ثروتمند باید اموال خود را انفاق کند. این عبادت است. پس نخستین عباد

  است.

  ھا بھ مردم در راه خدا است: عبادت عالم، آموزش خوبی – ٤

کند.  عالم با انفاق علم خود، عبادت می   

  فرماید: خداوند متعال می
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ِ َویَْخَشْونَھُ َوَال یَ  ِ َحِسیباً (﴿ الَِّذیَن یُبَِلّغُوَن ِرَساَالِت �َّ َ َوَكفَى بِا�َّ   ) ﴾٣٩ْخَشْوَن أََحداً إِالَّ �َّ

ترسند و از ھیچ كس جز خدا بیم ندارند   ھاى خدا را ابالغ مى كنند و از او مى ﴿ ھمان كسانى كھ پیام

  كند ﴾ و خدا براى حسابرسى كفایت مى 

  [ سوره احزاب ]

  دقت کنید.  

  ﴿ َویَْخَشْونَھُ ﴾

  د ﴾ترسن ﴿ از او می

  [ سوره احزاب ]

شماری دارند. اما خداوند تنھا یک ویژگی  ھای بی کنند ویژگی ھای خداوند را ابالغ می کسانی کھ پیام  

  را بیان فرموده است:

) َ ِ َویَْخَشْونَھُ َوَال یَْخَشْوَن أََحداً إِالَّ �َّ   ) ﴾٣٩﴿ الَِّذیَن یُبَِلّغُوَن ِرَساَالِت �َّ

د و از ھیچ كس جز خدا بیم ترسن  ھاى خدا را ابالغ مى كنند و از او مى یام﴿ ھمان كسانى كھ پ

  ﴾ندارند

  [ سوره احزاب ]

کند از غیر خدا بترسد و از ترس او از گفتن حقیقت خوددرای  اگر کسی کھ پیام خداوند را ابالغ می

وت او بھ پایان ماند؟ دع کند و بھ ناحق سخن بگوید تا آنان را خشنود سازد، از دعوت او چھ می

رسید. پس یک ویژگی جامع و مانع و کافی وجود دارد و آن این است کھ از خداوند بترسید و تنھا از 

  او بترسید و در راه خدا از مالمت مالمتگران نترسید.

نخستین عبادت، عبادت شخصی است. اگر عالم ھستید عبادت نخست شما آموزش علم در راه خداست 

ادت نخست شما احقاق حقوق و نابود کردن باطل است و اگر ثروتمند ھستید و اگر قوی ھستید عب

  باشد. انفاق مال در راه خدا می

  باشد: عبادت زن خدمت بھ شوھر و فرزندانش می – ٥

اگر زن ھستید نخستین عبادت شما این است    

کھ مراعات شوھر و فرزندانتان را بکنید. ای 

کھ زن بدان و بھ زنان دیگر نیز بگو 

شوھرداری نیکو برابر با جھاد در راه 

  خداست.
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دارد  کنم؛ زیرا بسیار مناسب است. زنی نماز شب بھ پا می زنم و آن را تکرار می ھمیشھ یک مثال می

شود و پنج فرزند نیز دارد. در ساعت  کند و در محبت خداوند غرق می و در نماز گریھ و فروتنی می

خواھد کھ خودشان بھ کارشان برسند. خوراکی آماده نشده  می شش بسیار خستھ شده و از فرزندانش

ھا نامرتب است و  اند. یکی از آن است، اتاق سرد است و برخی از فرزندان تکالیف خود را ننوشتھ

روند. یکی تکلیف ننوشتھ و  یکی از فرزندان نیاز بھ تعمیر لباسش دارد و با ھمین حالت بھ مدرسھ می

دارد و سومی آثار روغن ساندویچ کھ بدون نایلون آن را برداشتھ، بر روی یکی سر و وضع نامرتبی 

گویم: این زن اگر نیم ساعت پیش از طلوع  شوند. من می ی آنان تحقیر می لباسش مشخص است. ھمھ

نمود و ساندویچ برای فرزندانش  کرد و خوراکی آماده می شد و اتاق را گرم می آفتاب بیدار می

نمود و لباس  داد و سر و وضع آنان را مرتب می آنان را مورد بررسی قرار می پیچید و تکالیف می

دید و تا نزدیک خودرو مدرسھ آنان را ھمراھی  کرد و کیف ھایشان را می ھایشان را وارسی می

تر بود؛ زیرا اولی فقط بھ عبادت هللا  کرد، بھ نظر من یک میلیون بار از زن اول بھ خداوند نزدیک می

  است، اما دومی با انجام بھ موقع وظایف خود بھ عبادت خداوند پرداختھ است. پرداختھ

بنابراین: اولین عبادت، عبادت شخصی است. شما کیستید؟ شما عبادت مخصوصی دارید. بنابراین 

کردند اوضاع مسلمانان بھتر از این بود. در ھمین راستا سیدنا علی  اگر مردم بھ این حقیقت توجھ می

ی دین و دنیا چھار مرد ھستند: عالمی کھ دانش خود را بھ کار گیرد،  پایھ«گوید:  عنھ میرضي هللا 

جاھلی کھ از آموختن خودداری نکند، ثروتمندی کھ از بخشش خودداری نکند و فقیری کھ آخرتش را 

ری اگر عالم دانش خود را تباه سازد، جاھل از آموختن خوددا -اکنون دقت کنید  –بھ دنیایش نفروشد 

  فروشد. کند و اگر ثروتمند بخل بورزد، فقیر آخرتش را بھ دنیایش می می

ی دین و دنیا چھار مرد ھستند: عالمی کھ دانش خود را بھ  پایھ« کنم:  دوباره این سخن را تکرار می

کار گیرد، جاھلی کھ از آموختن خودداری نکند، ثروتمندی کھ از بخشش خودداری نکند و فقیری کھ 

اگر عالم دانش خود را تباه سازد، جاھل از آموختن  -اکنون دقت کنید –بھ دنیایش نفروشد  آخرتش را

  »فروشد. کند و اگر ثروتمند بخل بورزد، فقیر آخرتش را بھ دنیایش می خودداری می

  بدترین مردم کسی است کھ آخرتش را بھ دنیای فردی دیگر بفروشد.

  این عبادت، شخصی است.

کیستید؟ اگر ثروتمند ھستید، عبادتی دارید، اگر قوی ھستید، عبادتی دارید و اگر  از خود بپرسید: شما

  ی خود را دارید. زن ھستید عبادت ویژه

  ای زن بدان و بھ زنان دیگر نیز بگو کھ شوھرداری نیکو برابر با جھاد در راه خداست.
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شود. اولین کسی کھ  یھر زنی کھ بھ خاطر تربیت فرزندانش در خانھ بماند، با من وارد بھشت م

خواھد با من مخالفت نماید و پیش از من وارد  گیرد من ھستم. زنی می ھای در بھشت را می حلقھ

گوید: او زنی است کھ شوھرش مرده است و  گویم: این کیست ای جبرئیل؟ می بھشت شود، می

خواھد از رسول هللا  فرزندانش را برای او گذاشتھ است و بھ خاطر آنان ازدواج نکرد و اوست کھ می

  صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در ورود بھ بھشت پیشی بگیرد.

این عبادت شخصی است؛ بنابراین باید در ھر کاری خداوند را عبادت کند و خالصھ اینکھ باید در 

  ی عبادت الھی انجام وظیفھ نمایید. ی شماست بھ گونھ انجام اموری کھ بر عھده

  ـ عبادت موقعیتی: ٢

عبادتی بھ نام عبادت موقعیتی وجود دارد. شخصی پدر بیماری دارد و در برخی از جلسات علمی   

کھ در کنار پدرش بماند و نیازھایش را بر طرف سازد  کند. کدام یک مھم تر است، این نیز شرکت می

م بپردازد؟ و با او ھمدم باشد یا این کھ او را رھا کند و در حق او سھل انگاری نماید و بھ عبادت دو

گوییم: خیر، این عبادت موقعیتی است و بر ھر عبادتی بھ غیر از فرایض مقدم است. باید بھ  بھ او می

پدر خود برسید. عبادت نخست کسی کھ پدر بیماری دارد مراعات حال آن پدر است و عبادت اول 

ن دارد این است برای کسی کھ مھمان دارد اکرام مھمان است. عبادت نخست کسی کھ فرزندش امتحا

بیند دخترش  کھ فضای مناسب درس خواندن را برای فرزندش مھیا سازد. عبادت نخست کسی کھ می

بھ بلوغ رسیده و وقت ازدواجش رسیده این است کھ تالش کند او را شوھر بدھد. نخستین عبادت 

د آمیختھ، این است رود و دنیا بھ فسا کسی کھ ببیند پسرش بھ بلوغ و سن ازدواج رسیده وبیم فتنھ می

ی بسیار مھمی است. این عبادت دوم، عبادت موقعیتی است.  کھ تالش کند او را زن بدھد. این نکتھ

مھمان اکرام شود، بیمار درمان شود و فضای درس خواندن برای دانش آموز فراھم شود. برخی از 

گفتگوھا وجشن ھایشان را  پدران بسیار باھوش وجود دارند کھ در روزھای امتحانات تمام دیدارھا و

کنند.  ی خانواده بھ خاطر فرزندانشان تحمل می کنند. اکنون فضای امتحانات حاکم است. ھمھ تعطیل می

شود. چھ  فضایی آرام و خوراک مناسب و توجھ و شب بیداری برای فرزند در ایام امتحانات انجام می

شان در  بھ این علت کھ پدران و مادران شوند بسا دانش آموزانی کھ در امتحانات نھایی مردود می

  موسم امتحانات آنان را آگاه نساختھ اند. پس باید ابزارھایی برای توجھ بھ فرزندان وجود داشتھ باشد.
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گوییم.  بنابراین ما از عبادت موقعیتی سخن می

ھای زیاد و دردناکی وجود دارد. انسان  داستان

ست و شناسد. پدرش بیمار ا ھا را نمی اولویت

ھای بسیار کم ارزش تر از  بھ عبادت

پردازد. بنابراین خداوند  بیمارداری پدرش می

ھایی کھ موجب ترک واجبات شود، را  نافلھ

  پذیرد. نمی

  

روید و ھر سال  کشد. ھر سال بھ عمره می جوانی دارید کھ در آغاز جوانی است و آتش فتنھ زبانھ می

تان را ھمسر بدھید. بھ نظر من اگر یک تا پنج بار حج گزارید. سی سال حج رفتھ اید. پسر حج می

پیچد و  گزارده اید، خداوند بھ شما برکت دھد و نفع آن را بھ شما رساند، اما پسر شما دارد بھ خود می

خورم کھ وقتی انسان در این  نیاز بھ ھمسری دارد کھ او را از فساد محافظت کند. من سوگند می

دھد بھ خدا سوگند نزد خداوند پاداش واالیی دارد. اما  ندانش را ھمسر میزمانھ یعنی زمان فتنھ، فرز

توان حج نمود اما باید بھ  این بھ معنای رھا کردن حج فرض نیست و ھر پنج سال یک بار می

فرزندانتان اھمیت دھید و آنان را ھمسر دھید و آنان را حفظ کنید، آنان جز شما چھ کسی را دارند؟ بھ 

دھید: دیگران شما را دارند و دیگری را ھم دارند، اما فرزندانتان فقط شما را دارند و این سخن گوش 

  چھ کسی غیر از شما دارند؟

ایستد  شناسم کھ دو پسر دارد. ازدواج موفقی داشتھ است. وقتی در مقابل آنان می بھ خدا پدری را می

گیرند.  کنار یک سرلشکر قرار میآن دو از شدت احترام و محبت و ادب مانند دو سرباز اند کھ در 

ھمسر دادن پسران کار بسیار بزرگی است. این کار واالیی است. اما پدرانی وجود دارند کھ کوتاه 

شناسم کھ بیش از ده  ام. بھ خدا سوگند انسانی را می گویند: من مستقل پرورش یافتھ فکراند، می

برای جوانی خانھ ای بخرند در حالی کھ  ساختمان دارد. برخی از برادران مبلغی را جمع کرده تا

ام و فرزندم خودش کارھایش را مدیریت کند. این  گوید: من مستقل بوده پدرش ده ساختمان دارد و می

دھد و  کار در این شرایط سنگدلی تام است. بنابراین پدر مدیر کسی است کھ بھ فرزندانش اھمیت می

فروشد و در بیرون از  ھای دمشق می را در بھترین مکانپدران قھرمانی نیز وجود دارند کھ خانھ ای 

ھا  ھایی وجود دارد کھ قیمت آن خرد. خانھ کند و با پول منزل خود پنج منزل دیگر می شھر زندگی می

کنند و چھار فرزند دارد کھ از  باشد و او و ھمسرش در آن زندگی می از سی تا چھل میلیون می
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ی قیمت خانھ تان  اند. در خانھ ای ده میلیونی زندگی کنید و بقیھتنھایی و بی ھمسری سرگردان شده 

  را برای فرزندانتان خانھ بگیرید.

شناسم کھ بسیار ثروتمند اند. خواستگاران بسیاری برای دخترانشان  بھ خدا سوگند پدرانی را می

ا بھ این شکل او را نامند. این دختر خانھ دارد. آی آیند. این دختر خانھ ھم دارد. این را آبرو می می

گیرند کھ خانھ دارد  دھید؟ بسیاری از جوانان مومن و درستکار خانھ ندارند. دختری را می شوھر می

و این یک نعمت است. پدران زیادی ھستند کھ بسیار خردمند اند. با یک خانھ ازدواج خوب و موفقی 

  را صورت داده اند.

  بنابراین: این عبادت موقعیتی است.

  ت زمان:ـ عباد ٣

اکنون عبادت وقت است. وقت صبح. این وقت دیگر وقت حساب و کتاب نیست. وقت شست وشوی   

خودرو نیست. وقت عبادت است. این وقت تالوت قرآن است. این وقت نمازھای پنجگانھ است. این 

  وقت ذکر است. از عائشھ روایت است کھ گفت: پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:

  یَْعلَُم النَّاُس َما فِي َصَالِة اْلِعَشاِء َوَصَالِة اْلفَْجِر َألَتَْوُھَما َولَْو َحْبًوا )) (( لَوْ 

دانستند چھ پاداشی در نماز عشاء و صبح نھفتھ است حتی سینھ خیز برای ادای  (( اگر مردم می

  آمدند )) ھا می آن

  [ نسائي ]

ادا کنید. عباداتی برای خداوند در شب وجود عبادت وقت، این است کھ ھر وقتی را سر جای خودش 

  پذیرد. پذیرد و در روز عباداتی برایش وجود دارد کھ در شب آن را نمی دارد کھ در روز آن را نمی

خواند یا در ھنگام کار  پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم جوانی در آغاز جوانی اش را دید کھ قرآن می

  نماید، از او پرسید: عبادت می

  َمن یطعمك ؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك )) ((

  کند.)) کند؟ گفت: برادرم. فرمود: برادرت از تو بیشتر عبادت می (( چھ کسی معاش تو را تامین می

  [ روایت ماثور ]

کند. زیرا وی کسب مال حالل  دقت کنید، این وقت برای کار است. برادرت از تو بیشتر عبادت می  

  کند. بھ او پناه آورده، کمک می کند و بھ کسی کھ می

پذیرد و در روز عباداتی برایش وجود  عباداتی برای خداوند در شب وجود دارد کھ روز آن را نمی

  پذیرد. دارد کھ شب آن را نمی
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بنابراین سومین نوع عبادات، عبادت وقت است. صبح، وقت نمازھا و ذکر و روز وقت کار است. 

این قرآن نازل شده تا بھ آن عمل «کند، بھ او گفت:  ھنگام کار، کار نمیسیدنا عمر کسی را دید کھ در 

  »شود، آیا بھ عنوان یک کار بھ خواندن آن، پرداختھ ای؟

  ـ عبادت دوران: ٤

  

  میان دوران اصول، افراد و اشیاء:

عبادتی وجود دارد کھ در آن تأملی خواھیم داشت و آن عبادت دوران است. پیش از ھر چیزی   

عبادت دوران متنوع است. دوران اصول وجود دارد کھ اشیاء و افراد در خدمت اصول ھستند و این 

ھای تاریخ بشر بوده است. افراد و اشیاء در خدمت اصول ھستند، خداوند  ھا واالترین دوران دوران

  فرماید: می

  ) ﴾٢٤﴿ قُْل إِْن َكاَن آَبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشیَرتُُكْم (

  ﴿ بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما ﴾

  [ سوره توبھ ]

  افراد.

  ) ﴾٢٤َمَساِكُن تَْرَضْونََھا (﴿ َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَھا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَھا وَ 

ھا خوشتان  ھایی کھ از آن اید و تجارتى كھ از كسادش بیمناكید و مسکن  ﴿ و اموالى كھ گرد آورده

  آید ﴾ می

  [ سوره توبھ ]

  اشیاء:

ِ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد فِي َسبِیِلِھ (   )﴾٢٤﴿ أََحبَّ إِلَْیُكْم ِمَن �َّ

  تر است ﴾  داشتنى  جھاد در راه وى دوست ﴿ نزد شما از خدا و پیامبرش و

  [ سوره توبھ ]

اصول، در دوران اصول مانند دوران صدر اسالم. یکی از پادشاھان غساسنھ بھ نام جبلھ بن ایھم   

مسلمان شد. عمر بھ او خوشامد گفت. در حین طواف کعبھ یک بادیھ نشین از قوم بنی فزاره پا بر 

ی او کھ یک پادشاه بود پایین افتاد و آن کھ پا بر احرام او گذاشتھ بود  احرام او گذارد. احرام از شانھ

از عوام بود و بھ تعبیر امروزی از بازاریان و افراد معمولی وعوام مردم بود. از پایین دست ترین 

ی  مردم بود. این پادشاه مشتی بر بینی اش نواخت و بینی وی را شکست. این بادیھ نشین در جامعھ
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کند کھ اصول در آن مقدس است. وی نزد عمر رفت و شکایت کرد. سیدنا عمر آن  گی میاصول زند

  پادشاه را فراخواند. یک شاعر معاصر این گفتگو را بھ شعر در آورده است، عمر بھ او گفت:

  کند، درست است ؟ آیا آنچھ این فزاری ادعا می

  ی پادشاه گفت: جبلھ

  کنم و او را ادب نمودم و حقم را با دست خودم گرفتم. من چیزی را انکار نمی

  عمر بھ او گفت:

  آن جوان را خشنود ساز، تا زمانی کھ ناخن تو بھ خون او آغشتھ است باید او را خشنود سازی

  کھ باید بینی تو را بشکند و ھمان آسیبی کھ دستت رسانده را ببینی و قصاص شوی یا این

  گفت:

ین چگونھ ممکن است ای امیر المومنین، او از بازاریان وعوام است و من صاحب تاج و تخت ا

  ھستم

  پذیری کھ ستاره ای برای زمین سجده کند؟ چگونھ می

  بھ او گفت:

  ھا ساختیم. ھا و تعصبات جاھلی را دفن نمودیم و کاخی جدید بر روی آن ما آن گرایش

  برانددر دین ما مردم آزاده و برده ھمھ برا

  گفت:

  کردم کھ من نزد تو قوی تر وعزیز تر خواھم بود گمان می

  گردم. اگر بر علیھ من حکم کنی، از دین بر می

  گفت:

  شود و بھترین مردم یا برده وعیار برابر اند کنیم کھ ھر شکافی در آن درمان می ما جھانی بنا می

  فرماید: دوران دیگر، دوران افراد است، خداوند می

ي نَِساَءُھْم فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعاً یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَْبنَاَءُھْم َویَْستَْحیِ ﴿ إِنَّ 

  ) ﴾٤إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن (
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آنان را  اى از  ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقھ طبقھ ساخت، طبقھ

  كشى] زنده بر جاى مى  برید و زنانشان را [براى بھره داشت، پسرانشان را سر مى   زبون مى

  گذاشت كھ وى از فسادكاران بود ﴾

  [ سوره قصص ]

بنابراین ھمیشھ پیامبران و قدرتمندانی وجود داشتھ و دارند. در دوران افراد یعنی قدرتمندان، اختیار   

ھا را نتوانستھ بودند بھ دست آورند. قدرتمندان گرفتند و ندادند.  د، اما دلظاھری را بر عھده داشتن

کردند. برای ھمین پیامبران بھترین مردم بودند و از قدرتمندان ترس  مردم برای قدرتمندان زندگی می

  داشتند.

ی  ھا دوران اشخاص است. اصول و اشیاء در خدمت اشخاص اند. این دوره نوع دوم از دوران

باشد اما اصالح گر است. حالتی میان الگو بودن و دردمند  ص است. اما گاھی فرد قوی میاشخا

  بودن. دوران افراد است. اما فاجعھ در دوران نوع سوم یعنی اشیاء است.

پسری از دختری خواستگاری کرد. پدر دختر گفت: پسرم خانھ ای داری؟ گفت: البتھ. گفت: سند آن 

ا خودرو ھم داری؟ گفت: بلھ. گفت: کارت ماشین را بیاور. آیا کار ھم داری، را بیاور. آن را آورد. آی

مدرکت را بیاور. خانھ، کار، خودرو. دختر خود را بھ عقد او در آورد. وی را در محل کارش نزد 

دوستانش دید. بھ او گفت: این داماد من است. یکی از دوستانش فریاد زد و گفت: این منطقی است! 

  نیست، بھ او گفت: تو مسلمان نیستی؟ گفت: شما ھیچ پرسشی از دین از من ننمودید.این مسلمان 

  این دوران اشیاء است.

مثال اآلن: تمام ارزش انسان بھ زیربنای خانھ، نوع لباس، نوع اثاثیھ، نوع خودرو، بھ نوعِ بََرند، بھ 

مانی کھ اشیا حکمفرما باشند قیمت گوشی مورد استفاده و بھ قیمت وسایلی است کھ در اختیار دارد. ز

  اصول و اشخاص در خدمت وسایل و اشیاء خواھند بود و این یک فاجعھ است.
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  ھای دوران: لرخی از عبادت

  

  جھاد سازندگی: – ١

  

پردازیم. این  اکنون بھ عبادت چھارم می  

ی  موضوع بسیار مھم است؛ زیرا بھ ھمھ

مسلمانان مربوط است: اگر دشمن بخواھد 

مسلمانان را بینوا و فقیر بگرداند اولین عبادت 

در این مواقع اصالح اراضی، سد سازی، 

استخراج معادن، رشد صنایع، خودکفایی، 

این صادرات، و ثروت اندوزی است تا با 

ھا نیازھای جامعھ را برطرف نماییم.  ثروت

پس اگر قوی باشید آزاد نیز ھستید. اگر در دنیا برتری نیابید در دین نیز مورد احترام نخواھید بود. 

توانید نفس را مھار کنید. این یک حقیقت است. چھ چیزی این سخنان را پوشش  اگر قوی نباشید نمی

  دھد؟ قرآن کریم، دقت فرمایید: می

ٍة (   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید ﴾

  [ سوره انفال ]

ی (قوه) نکره آمده است. علم، نیرو وقدرت است. صنعت پیشرفتھ و درجھ یک نیرو وقدرت  واژه  

ھا  دھیم برخی از پروژه اجازه می رود. گاھی است و صنایع استراتژیک نیرو وقدرت بھ شمار می

ھا سیاحتی و خدماتی ھستند، اما صنایع استراتژیک نداریم. وای بر امتی  انجام شوند. اکثر این پروژه

ھای دیگران بپوشد و از ابزار آالت دیگران استفاده کند.  ھای دیگران بخورد، از بافتھ کھ از کاشتھ

رل خود را نخواھد توانست بھ دست گیرد. بنابراین عبادت وای بر امتی کھ سالح بخرد. بنابراین، کنت

  فرماید: دوران این است کھ خداوند متعال می

ُكْم ( ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْیِل تُْرِھبُوَن بِِھ َعُدوَّ �َّ   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

ھاى آماده بسیج كنید تا با این [تداركات] دشمن خدا و  و اسب﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو 

  دشمن خودتان را بترسانید ﴾

  [ سوره انفال ]
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کنند و نیازی  ای دارند در پنجاه سال آینده زندگی می من مطمئنم کھ اکنون کشورھایی کھ انرژی ھستھ

بسیار نیرومندی برای  ی بھ استفاده از سالح اتمی ندارند. اما این سالح اتمی سالح بازدارنده

  فرماید: کشورھای پیرامون آنان است. خداوند می

ٍة (   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید ﴾

  [ سوره انفال ]

ھ وآلھ وسلم نیرو ی (قوه) نکره آمده است و نکره عمومیت دارد. در عھد پیامبر صلی هللا علی واژه

رفت. پس از مدتی توپ و پس از  منظور اسبان جنگی بود و در مدتی بعد منجنیق نیرو بھ شمار می

ھای لبنان را دیدید کھ با  روند. زیرساخت ھای زرھی و اکنون ھواپیماھا نیرو بھ شمار می آن تانک

انی کھ یک سالح ھوایی ارزش چھل میلیارد در یک بمباران یک ماھھ کامال ویران شد. پس تا زم

  پیشرفتھ نداشتھ باشید، قوی نیستید، بنابراین:

ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْیِل (   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو و اسبھاى آماده بسیج كنید ﴾

  [ سوره انفال ]

کھ بدانیم منظور از نیرو چیست؟ نیرو، اسلحھ، و  ند. برای ایننام این را علما عطف خاص بر عام می

سالح پیشرفتھ است، مثال ھواپیمایی کھ برد مفید آن ھفت کیلومتر است و تانک زرھی کھ برد مفید آن 

تواند صد تانک را بھ تنھایی نابود سازد. برخی ھواپیماھا در بعد  سھ کیلومتر است. یک ھواپیما می

توانند مشاھده کنند، اما برخی از دیگر ھواپیماھا در مسافت صد  ا دو ھدف را میپنج کیلومتری تنھ

  توانند ھجده ھدف را ببینند. بنابراین مسالھ بسیار مھم است. کیلومتری می

ٍة (   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید ﴾

  ال ][ سوره انف

ھا نیرو ھستند. اطالعات نیرو است. معنویات  اسلحھ نیرو است. سالح پیشرفتھ نیرو است. ماھواره

روند. خداوند متعال  رود. آمادگی، و تمرین و برنامھ ریزی ھمھ نیرو بھ شمار می نیرو بھ شمار می

  فرماید: می
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ٍة (   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید ﴾ ﴿ و

  [ سوره انفال ]

شاید نیازی نباشد از نیرو وقدرت استفاده کنید، اما این قدرت ترس آور است. برای ھمین برخی از   

گویند: ما تروریست شدیم. این  داعیان از عبارت با آن دشمن خداوند را بترسانید، خوف دارند. می

ھ برای این است کھ تروریست نباشید. این برای بازداشتن از تروریست بودن ارھاب و ترساندن در آی

  است. دشمنان خدا را با آن بترسانید.

گفت. اما  ی یک کشور اسالمی دیگر بود با من سخن می برادری از یک کشور اسالمی کھ ھمسایھ

ی منفجر کرد: بھ خدا گوید وقتی کشور دیگر بمب ھستھ ا ساکنان کشور اول بسیار ستمدیده بودند. می

سوگند رفتار حاکمان کشور ھمسایھ بھ خاطر اھمیت بیشتر، صد و ھشتاد درجھ باالتر رفت. خداوند 

  فرماید: متعال می

ُكْم ( ِ َوَعُدوَّ   ) ﴾٦٠﴿ تُْرِھبُوَن بِِھ َعُدوَّ �َّ

  ﴿ با آن دشمن خدا و خود را بترسانید ﴾

  [ سوره انفال ]

بینوا و فقیر گرداند باید آماده باشیم. این جھاد سازندگی نام دارد. یعنی  پس اگر دشمن خواست ما را  

کشور خود را بسازیم. امت خود را بنا کنیم. معادن خود را استخراج کنیم. اراضی خود را اصالح 

کنیم. سد بسازیم. صنایع را پیشرفت دھیم. خودکفا شویم. این عبادت است. در غیر این صورت چنان 

شماری دارند. یک کشور اکنون اشغال  ھای بی کنید یک میلیارد و نیم مسلمان ثروت میکھ مشاھده 

ھای نفتی جھان در آن است. چھارصد و پنجاه میلیارد بشکھ نفت ذخیره آن  شده است. بیشترین ذخیره

  است.

  فرماید: خداوند متعال می

ٍة َوِمْن رِ  ُكْم (﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ ِ َوَعُدوَّ   ) ﴾٦٠بَاِط اْلَخْیِل تُْرِھبُوَن بِِھ َعُدوَّ �َّ

ھاى آماده بسیج كنید تا با این [تداركات] دشمن خدا و  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو و اسب

  دشمن خودتان را بترسانید ﴾

  [ سوره انفال ]

دھد. کشاورز،  بھ درستی انجام میاین نخستین عبادت است. عبادت جھاد سازندگی. کارگر کارش را 

دھد و شغل ھر کس نیرو و  معلم، پزشک، مھندس و ھر کسی وظیفھ اش را بھ درستی انجام می

  ترین واجبات دینی پیشرفت شغلی و ارتقای آن است. رود و یکی از بزرگ قدرت او بھ شمار می



19 

وعبادت دوران وجھاد -عبادت انفاق مال ووقت  - عبادت    

  جھاد علمی و دعوتگری: – ٢

اگر دشمن بخواھد ما را گمراه کند عبادت نخست نھادینھ کردن اصول این دین و پاسخ دادن بھ   

ھا و اصول است. بنابراین گاھی دعوت بھ سوی هللا یکی از  ھا و نیز بیان ارزش شبھات و یاوه گویی

بری رود. برای ھمین است کھ قلم دانشمندان با خون شھدا برا بزرگترین انواع جھاد بھ شمار می

ھا و پاسخ بھ شبھات و احقاق حق پرداختھ  کند. کسی کھ بھ عبادت نھادینھ کردن اصول و ارزش می

  در حقیقت بھ عبادت پرداختھ است.

بنابراین: جھاد سازندگی، آماده سازی خود برای مقابلھ با آنان است. عبادتی بھ نام نھادینھ کردن 

  فرماید: خواھیم. خداوند می می اصول و عبادت دعوتگرانھ، نیز وجود دارد. دلیل

  ) ﴾٥٢﴿ َوَجاِھْدُھْم بِِھ ِجَھاداً َكبِیراً (

  ﴿ و با [الھام گرفتن از] قرآن با آنان بھ جھادى بزرگ بپرداز ﴾

  [ سوره فرقان ]

داند. با  خداوند آموزش قرآن کریم، تبیین معانی آن و نھادینھ سازی اصول آن را جھاد بزرگی می

  ھاد بزرگی بپرداز. این عبادت دوم دوران است.قرآن با آنان بھ ج

  ھای اسالمی برای حفظ جوانان: فعالیت – ٣

ھای  سومین عبادت ما این است کھ اگر دشمن بخواھد با ھشتصد ایستگاه ماھواره ای از جملھ ایستگاه  

مبتذل ما را فاسد کند. ھدف آنان اکرام ماست یا بھ فساد کشاندن ما؟ ھدف بھ فساد کشاندن و نھ اکرام 

ھای  می، دانشگاهھای اسالمی، مدارس اسال است. بنابراین باید پسران ودختران خود را با فعالیت

ھای اسالمی بھ بھترین شیوه حفظ نمایید. تا زمانی کھ دشمن بخواھد ما را بھ فساد  اسالمی و جایگزین

توان یک پارک را در کنار مسجد ایجاد کرد. این کار باعث  کشد باید در پی جایگزین باشیم. گاھی می

ھا احساس  بازی کنند و با این پارک شود تا وقت خود را با آن بگذرانند و جذب کودکان بھ مسجد می

  رود. شادمانی کنند: این بھ خاطر نجات جوانان از فساد است. این عبادت، سومین عبادت بھ شمار می

  نخست: بی نیازی، پیشرفت، و سازندگی.

  دوم: تبیین و نھادینھ کردن.

  ھای اسالمی کھ پسران و دختران جوان را حفظ کند. سوم: عبادت فعالیت

  اد جنگی:جھ – ٤

اگر دشمن بخواھد ما را خوار کند باید دار و ندار خودمان را فدا کنیم تا خود را نجات دھیم. وقتی   

ای انجام  کنند و در آن کشور مقاومت گسترده برخی از کشورھای غربی کشوری اسالمی را اشغال می

یگر، باید خود را برای شود، من معتقدم کھ آنان در آینده پیش از فکر کردن بھ اشغال کشوری د می
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ی مردم با این دشمن  ھا نفر آماده کنند. اگر بخواھند اسالم را خوار سازند، مقابلھ مقابلھ با میلیون

رود. این عبادت جھاد جنگی نام دارد. ما جھاد دعوتگرانھ نیز داریم.  اشغالگر نیز عبادت بھ شمار می

  فرماید: خداوند می

  ) ﴾٥٢َكبِیراً ( ﴿ َوَجاِھْدُھْم بِِھ ِجَھاداً 

  ﴿ و با [الھام گرفتن از] قرآن با آنان بھ جھادى بزرگ بپرداز ﴾

  [ سوره فرقان ]

  فرماید: ما جھاد سازندگی داریم، خداوند متعال می

ٍة (   ) ﴾٦٠﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید ﴾

  ][ سوره انفال 

  جھاد با نفس: – ٥

  فرماید: ما جھاد با نفس نیز داریم، خداوند می  

  ) ﴾٦٩﴿ َوالَِّذیَن َجاَھُدوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا (

  نماییم ﴾ ھاى خود را بر آنان مى  اند بھ یقین راه   ﴿ و كسانى كھ در راه ما كوشیده

  [ سوره عنكبوت ]

ھا جھاد با نفس نام دارد.  کشید و درآمد خود را حالل نمود. ایناو چشم خود را فروھشت، زبان در  

تواند حتی با یک مورچھ  خورد نمی رود. اما کسی کھ از نفس خود شکست می اولین جھاد بھ شمار می

مقابلھ کند. پس انواع جھاد عبارت است از: جھاد با نفس، جھاد سازندگی (آمادگی برای مقابلھ با 

  گرانھ (و با آنان بھ جھاد بزرگی بپرداز).دشمنان) و جھاد دعوت

  فرماید: جھاد جنگی، خداوند متعال می

َ َعلَى نَْصِرِھْم لَقَِدیٌر (   ) ﴾٣٩﴿ أُِذَن ِللَِّذیَن یُقَاتَلُوَن بِأَنَُّھْم ُظِلُموا َوإِنَّ �َّ

قرار ﴿ بھ كسانى كھ جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت [جھاد] داده شده است چرا كھ مورد ظلم 

  اند و البتھ خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست ﴾  گرفتھ

  [ سوره حج ]

  ھا این بود. عبادت  
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  فرق میان اخالق دعوتگرانھ و اخالق جھادی:

اما اخالق دعوتگرانھ و اخالق جھادی نیز داریم. اخالق دعوتگرانھ این است کھ خداوند متعال   

  فرماید: می

  ) ﴾٣٤﴿ فَِإَذا الَِّذي بَْینََك َوبَْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َوِليٌّ َحِمیٌم (

  گردد ﴾  گاه كسى كھ میان تو و میان او دشمنى است گویى دوستى یكدل مى ﴿ آن

  [ سوره فصلت ]

  فرماید: اخالق جھادی آ ن است کھ خداوند می  

  ) ﴾٧٣اْلُمنَافِِقیَن َواْغلُْظ َعلَْیِھْم (﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ َجاِھِد اْلُكفَّاَر وَ 

  ﴿ اى پیامبر با كافران و منافقان جھاد كن و بر آنان سخت بگیر ﴾

  [ سوره توبھ ]

رود آن است کھ اخالق جھادی و اخالق  تفاوت کامال آشکار است. بزرگترین چیزی کھ بیم آن می  

  ود. اخالق دعوتگرانھ عبارت است از:دعوتگرانھ در نزد برخی از داعیان با ھم اشتباه گرفتھ ش

  ) ﴾٣٤﴿ فَِإَذا الَِّذي بَْینََك َوبَْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َوِليٌّ َحِمیٌم (

  گردد ﴾  گاه كسى كھ میان تو و میان او دشمنى است گویى دوستى یكدل مى ﴿ آن

  [ سوره فصلت ]

  ) ﴾١٢٥﴿ َوَجاِدْلُھْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن (

  اى] كھ نیكوتر است مجادلھ نماى ﴾  نان بھ [شیوه﴿ و با آ

  [ سوره نحل ]

  فرماید: ی اخالق جھادی خداوند می در باره  

  ) ﴾٧٣﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ (

  ﴿ اى پیامبر ﴾

  [ سوره توبھ ]

ھا ھمھ جھاد است از جھاد با نفس گرفتھ تا جھاد دعوتگرانھ، جھاد سازندگی، و جھاد جنگی. این  این  

دت عصر است. اگر دشمن بخواھد ما را بینوا و فقیر بگرداند کشور خود را با کار مداوم و عبا

کنیم و پاسخ  گردانیم. اگر بخواھند ما را گمراه نمایند اصول دین را نھادینھ می درست بی نیاز می

ظت دھیم و اگر بخواھند ما را بھ فساد بکشند، پسران و دختران جوان خود را محاف شبھات را می

  کنیم. کنیم و اگر بخواھند ما را خوار سازند، دار و ندار خود را فدا می می
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ھا و امور زندگی با انسان  این برخی از معانی عبادت بود و دیدید کھ چگونھ در تمام اوقات و زمان

  ھمراه است.

    

 


