ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﺑﺎدات آﯾﯾﻧﯽ  -ﻧﻣﺎز  -درس  :9ﻣﻛروھﺎت ﻧﻣﺎز.اذﻛﺎر و دﻋﺎھﺎ.
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد راﺳﺗﯾن وﻋدهی اﻣﺎﻧﺗدار .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ را ﻣﯽداﻧﯾم و ﺗو ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﻣﺎ را
ﺳود رﺳﺎﻧد و ﻣﺎ را از آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ
ﺑﮭرﻣﻧد ﺳﺎز و ﻋﻠم ﻣﺎ را ﺑﯾﻔزای و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و
ﺑﺎطل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎطل ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘرھﯾز از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﻣﺎ را از زﻣرهی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑده
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔوش ﻓراﻣﻰدھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى
ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﻣﻛروھﺎت ﻧﻣﺎز :
 1ـ ﺗرک ﻋﻣدی واﺟب ﯾﺎ ﺳﻧت ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﯾﺎ ﺑدن ﮐﮫ ﺧﺷوع ﻧﻣﺎز را از ﺑﯾن
ھﻔﺗﺎد و ھﻔت ﭼﯾز ﺑرای ﻧﻣﺎزﮔزار ﻣﮑروه اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن آن ﺗرک ﻋﻣدی واﺟب ﯾﺎ ﺳﻧﺗﯽ در ﻧﻣﺎز
ﻣﺎﻧﻧد زﯾﺎد دﺳت زدن ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ﯾﺎ ﺑدن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺷوع ﻧﻣﺎز را از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد .ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺷﻌُونَ ﴾
﴿ ﻗَ ْد أ َ ْﻓﻠَ َﺢ ا ْﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧُونَ *اﻟﱠ ِذﯾنَ ُھ ْم ﻓِﻲ ﺻ ََﻼﺗِ ِﮭ ْم َﺧﺎ ِ
﴿ ﺑﮫ راﺳﺗﻰ ﻛﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن رﺳﺗﮕﺎر ﺷدﻧد *ھﻣﺎﻧﺎن ﻛﮫ در ﻧﻣﺎزﺷﺎن ﻓروﺗﻧﻧد ﴾
] ﺳوره ﻣؤﻣﻧون آﯾﮫ[ 2-1 :

 2ـ ﺳﺑﻘت ﮔرﻓﺗن از اﻣﺎم:
ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗن از اﻣﺎم در ﻧﻣﺎز ،ﺗرک واﺟب و ﻣوﺟب ﺳﺟدهی ﺳﮭو اﺳت .ﺗرک ﺳﻧت ﭼﯾزی را واﺟب
ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺗرک ﻋﻣدی واﺟب و ﺳﺟدهی ﺳﮭو و ﯾﺎ ﺗرک ﻋﻣدی ﺳﻧت از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت.
 3ـ زﯾر و رو ﮐردن ﺳﻧﮕرﯾزهھﺎ )ﺻﺎف ﮐردن ﺳﺟده ﮔﺎه( :
ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﻣردی ﺑﺧواھد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و در ﺳﺟده ﮔﺎه وی رﯾﮕﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وی را اذﯾت ﻧﻣﺎﯾد و او اﯾن
رﯾﮓھﺎ را ﮐﻧﺎر ﺑزﻧد و ﯾﺎ ﺑﭼرﺧﺎﻧد و ﯾﺎ ﺻﺎف و ھﻣوار ﮐﻧد ﻣﮑروه اﺳت اﻣﺎ اﮔر ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﺷد اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧدارد .اﻣﺎ اﮔر ھﻣوار ﻧﻣودن ﺳﺟده ﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻋﺎدت ھﻣﯾﺷﮕﯽ در ﻧﻣﺎز ﺑﺎﺷد و ھر وﻗت ﺑﺧواھد ﺳﺟده ﮐﻧد ﺳﺟده ﮔﺎه را ﺗﻣﯾز و ھﻣوار ﮐﻧد اﯾن ﻣﮑروه
اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﮔﻔﺗﯾم درﺑﺎرهی ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﯾﺎ ﺑدن ﻣردی را دﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻟﺑﺎس و رﯾش ﺧود ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ او ﻓرﻣود» :اﮔر ﻗﻠب او ﺧﺷوع داﺷت اﻧدام او ﻧﯾز ﻓروﺗن
ﻣﯽﺑود«.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم درﺑﺎره ﻣوﺿوع ﺳﻧﮕرﯾزه ﻧﯾز ﻓرﻣوده اﺳت:
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ﺳﺢِ ا ْﻟﺣَ ﺻَﻰ ﻓَﻘَﺎلََ :واﺣِ َدةٌ َوﻟَﺋ ِْن
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭم َ
))ﻋ َْن ﺟَﺎ ِﺑ ِر ﺑ ِْن َ
ﻲ َ
ﺳﻠﱠ َم ﻋ َْن َﻣ ْ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﻋ ْﺑ ِد ﱠ ِ ﻗَﺎلََ :
ﺳﺄ َ ْﻟتُ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ
ﻋ ْﻧﮭَﺎ َﺧ ْﯾ ٌر ﻟَكَ ﻣِ ْن ﻣِ ﺎﺋ َ ِﺔ ﺑَ َدﻧَ ٍﺔ ﻛُ ِﻠّﮭَﺎ ﺳُو ُد ا ْﻟ َﺣ َدﻗَ ِﺔ ((
ﺳ ْك َ
ﺗ ُ ْﻣ ِ
))از ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑدﷲ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت :از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم درﺑﺎرهی ﮐﻧﺎر زدن
ﺳﻧﮕرﯾزهھﺎ از ﺳﺟده ﮔﺎه ﭘرﺳﯾدم ﻓرﻣود:ﯾﮏ ﺑﺎر ،و اﮔر ﺑﮫ آن دﺳت ﻧزﻧﯽ ﺑراﯾت ﺑﮭﺗر از ﺻد ﺷﺗر
ﭼﺎق ﭼﺷم ﺳﯾﺎه اﺳت((
]اﺣﻣد ﻋن ﺟﺎﺑر[

اﮔر ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری ﺑود ﺳﻧﮕرﯾزهھﺎ را ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﻧﺎر ﺑزﻧﯾد و اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧﯾد
ﺑﮭﺗر اﺳت.
 4ـ ﺑﮫ ﺻدا درآوردن اﻧﮕﺷﺗﺎن در ﻧﻣﺎز:
ﺑﮫ ﺻدا درآوردن اﻧﮕﺷﺗﺎن در ﻧﻣﺎز ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑرای ﻗﯾﺎم ﺑرﺧﯾزد روی
اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود ﻓﺷﺎر ﻣﯽآورد و آن را ﺑﮫ ﺻدا در ﻣﯽآورد اﯾن ﻣﮑروه اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:اﻧﮕﺷﺗﺎن در ﻧﻣﺎز
))ﻻ ﺗُﻔَ ِﻘّ ْﻊ أَﺻَﺎﺑِﻌَكَ َوأَ ْﻧتَ ﻓِﻲ اﻟﺻﱠﻼ ِة((
))در ﺣﺎل ﻧﻣﺎز اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺻدا در ﻧﯾﺎورﯾد((
]اﺑن ﻣﺎﺟﮫ از ﻋﻠﯽ[

 5ـ داﺧل ﮐردن اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳتھﺎ در ھم:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از در ھم ﻧﻣودن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻧﯾز ﻧﮭﯽ ﻓرﻣوده اﺳت:
ﺷ ِﺑّكٌ ﯾَ َد ْﯾ ِﮫ ﻗَﺎلَ :ﻗَﺎ َل ا ْﺑنُ ﻋُ َﻣ َر :ﺗِ ْﻠكَ ﺻَﻼةُ
ﺻ ِﻠّﻲ َوھ َُو ُﻣ َ
اﻟر ُﺟ ِل ﯾُ َ
))ﻋ َْن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑ ِْن أ ُ َﻣﯾﱠﺔَ َ
ﺳﺄ َ ْﻟتُ ﻧَﺎﻓِﻌًﺎ ﻋ َِن ﱠ
ﻋﻠَﯾ ِْﮭ ْم ((
ب َ
ا ْﻟ َﻣ ْﻐﺿُو ِ
))از اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن اﻣﯾﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت از ﻧﺎﻓﻊ درﺑﺎرهی ﻣردی ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز اﻧﮕﺷﺗﺎﻧش را
در ھم ﻧﻣوده ﺑود .ﮔﻔت :اﺑن ﻋﻣر ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :اﯾن ﻧﻣﺎز ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر آﻧﺎن ﺧﺷم ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت((
ﺑن ا َﻣﯾﱠﺔَ[
] اﺑوداود از اﺳﻣﺎﻋﯾل ِ

 6ـ دﺳت ﺑر ﮐﻣر ﮔذاﺷﺗن:
اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑر ﮐﻣر ﯾﺎ ﻟﮕن ﮔذارد و اﯾن ﻧﯾز از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت و در آن ﻧوﻋﯽ ﺷﺑﺎھت
ﺑﮫ ﺳﺗﻣﮕران اﺳت.
 7ـ ﭼرﺧﺎﻧدن ﮔردن:
ﭼرﺧﺎﻧدن ﮔردن از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت.
 8ـ ﭼرﺧﺎﻧدن ﺑدن:
طﺑﯾﻌﺗﺎ رو ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﺑودن ﯾﮑﯽ از ﺷروط ﻧﻣﺎز اﺳت و اﮔر ﯾﮑﯽ از ﺷروط ﻧﻣﺎز ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد ﻧﻣﺎز ﺑﺎطل
اﺳت .اﻣﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﮔردن از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت.
ﺻﻼ ِة ﻓَﻘَﺎلَ:
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭم َ
))ﻋن ﻋَﺎﺋِﺷَﺔُ َر ِﺿﻲ ﱠ َ
ﺳﻠﱠ َم ﻋ َِن ا ْﻟﺗِﻔَﺎ ِ
اﻟر ُﺟ ِل ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
ﻲ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﻋ ْﻧ َﮭﺎ َ
ت ﱠ
ﺳﺄ َ ْﻟتُ اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱠ
ﺷ ْﯾ َ
ھُ َو ْ
طﺎنُ ِﻣ ْن ﺻَﻼ ِة أ َ َﺣ ِد ُﻛ ْم ((
س اﻟ ﱠ
اﺧﺗِ ٌ
ﻼس ﯾَ ْﺧﺗ َ ِﻠ ُ
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))از ﻋﺎﺋﺷﮫ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم درﺑﺎرهی ﭼرﺧﯾدن
اﻧﺳﺎن در ﻧﻣﺎز ﭘرﺳﯾدم اﯾﺷﺎن ﻓرﻣود :آن ﯾﮏ دزدی اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن از ﻧﻣﺎز ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽدزدد((
ﺿﻲ ﱠ َﻋ ْﻧ َﮭﺎ [
]ﺗرﻣذی از َﻋﺎﺋِ َﺷﺔُ َر ِ

ﻋ ْﻧﮫُ ((
ف َ
))ﻻ ﯾَ َزا ُل ﱠ ُ ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل ُﻣ ْﻘﺑِﻼً َ
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَ ْﺑ ِد َو ُھ َو ﻓِﻲ ﺻَﻼﺗِ ِﮫ َﻣﺎ ﻟَ ْم ﯾَ ْﻠﺗَ ِﻔتْ ﻓَ ِﺈذَا ا ْﻟﺗَﻔَتَ ا ْﻧﺻ ََر َ
))ھﻣﭼﻧﺎن ﺧداوﻧد رو ﺑﮫ ﺑﻧدهای اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻧﻣﺎز اﺳت و ﺛﺎﺑت اﯾﺳﺗﺎده اﺳت اﻣﺎ اﮔر روی
ﺑﭼرﺧﺎﻧد ﺧداوﻧد ﻧﯾز از وی روی ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧد((
]ﻧﺳﺎﺋﻲ از أاﺑو َذ ٍ ّر [

ﺧداوﻧد ﺳﺑﺣﺎن روی ﺑﮫ ﺑﻧده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ اﮔر ﺑﻧده روی ﺑرﮔرداﻧد ﺧداوﻧد ﻧﯾز روی ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧد.
 9ـ ﺗف اﻧداﺧﺗن در ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز:
ھر وﻗت ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﺑﮫ ﺟﻠوی ﺧود ﺗف ﻧﯾﻧدازد .اﯾن ﮐﺎر در ﻣﺳﺟد ﻣﺣﺎل اﺳت .اﻣﺎ
در ﻧﻣﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دﺷت و روی زﻣﯾن ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود آب دھﺎن اﻧداﺧﺗن از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود.
 10ـ ﭼﻣﺑرک زدن:
ﻧﺷﺳﺗن روی ﺳرﯾن ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺑﺎز ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت
ﭼراﮐﮫ در رواﯾت اﺑوھرﯾره از ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻣده اﺳت:
)) ﻧﮭﺎﻧﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋن ﻧﻘر ﻛﻧﻘر اﻟدﯾك ،وإﻗﻌﺎء ﻛﺈﻗﻌـﺎء اﻟﻛﻠب ،واﻟﺗﻔﺎت ﻛﺎﻟﺗﻔﺎت اﻟﺛﻌﻠب((
))ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣرا در ﻧﻣﺎز از ﻧوک زدن ﻣﺎﻧﻧد ﺧروس و ﭼﻣﺑﺗﮫ زدن ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮓ و
ﭼرﺧﯾدن ﻣﺎﻧﻧد ﭼرﺧﯾدن روﺑﺎه ﻧﮭﯽ ﻓرﻣود ((
] اﺣﻣد از اﺑوھرﯾره[

ﭘس ﭼﻣﺑرک زدن در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت.
 11ـ ﭼﺳﺑﺎﻧدن ﺑﺎزوھﺎ ﺑر زﻣﯾن:
ﭼﺳﺑﺎﻧدن ﺑﺎزوھﺎ ﺑر زﻣﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﮔذاﺷﺗن ﮐف دﺳﺗﺎن و ﺑﺎزوھﺎ ﺑطور ﻣوازی و ھﻣﺳطﺢ ﺑر روی زﻣﯾن
ﮐﮫ از آن ﺑﺎز داﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﭼراﮐﮫ ﺳﯾده ﻋﺎﺋﺷﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
))ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻧﮭﻰ أن ﯾﻔﺗرش اﻟرﺟل ذراﻋﯾﮫ اﻓﺗراش اﻟﺳﺑﻊ((
))ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از اﯾن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎزوھﺎی ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﺣﯾواﻧﺎت درﻧده روی زﻣﯾن ﺑﺎز
ﮐﻧد ،ﺑﺎز ﻣﯽداﺷت((
]ﺑﺧﺎری از ﻋﺎﺋﺷﮫ[

 12ـ ﺑﺎﻻ زدن آﺳﺗﯾنھﺎ:
ﺑﺎﻻ زدن آﺳﺗﯾنھﺎ ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ ادﺑﯽ اﺳت .ﭘﯾراھﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ دارد و ﺷﺧﺻﯽ دﮐﻣﮫی دوم را ﻧﯾز ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻧد و آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽزﻧد اﯾن در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت.
 13ـ ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺷﻠوار ﺗﻧﮓ:
ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺷﻠوار ﺗﻧﮓ و ﮐوﺗﺎه ﻧﯾز ﻣﮑروه اﺳت زﯾرا ﺷﻠوار اﻧدازهی ﻋورت را ﻧﻣودار ﻣﯽﮐﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت:
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)) اﻟﻔﺧذ ﻋورة ((
))ران ﻋورت اﺳت((
] ﺗرﻣذی از اﺑن ﻋﺑﺎس[

ﭘس ﺷﻠوار و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻧوع ﺗﻧﮓ آن اﻧدازهی ﻋورت را ﻧﻣودار ﻣﯽﮐﻧد .ﺑرادری در روز ﺟﻣﻌﮫ از
ﻣن ﭘرﺳﯾد :ﻣن در ﺣﺎل ﻧﻣﺎز ﺑودم ﮐﮫ ﺷﺧص ﺟﻠوﯾﯽ ﻣن ﮐﻣرش ﺑرھﻧﮫ ﺷده ﺑود.
اﯾن ﺷﻠوار ﺑرای ﻣرداﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده ﮐﮫ آن را ﺑﭘوﺷﻧد و ﺳر ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد اﻣﺎ اﮔر ﺳﺟده ﮐﻧﻧد و اﯾن ﻟﺑﺎس
ﺗﻧﮓ ﺑر ﺗن ﺑﺎﺷد و طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻟﮕن ﺧﺎﺻره ﺑزرگ اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻣر وی دﯾده ﺧواھد ﺷد .ﺑﯾﻧﻧده و ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﮐﻣرش را ﻧﻣودار ﮐرده ھر دو ﻧﻔرﯾن ﺷدهاﻧد.
ﭘس ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺷﻠوار ﺗﻧﮓ ﻣﮑروه اﺳت .ﭘس اﮔر اﻧﺳﺎن ﺷﻠواری دوﺧت ﺑﮭﺗر اﺳت ﮔﺷﺎدﺗر ﺑدوزد .دﻗﯾﻘﮫ
ﺑﮫ دﻗﯾﻘﮫ دﻧﺑﺎل ﻣدھﺎی روز ﺑودن ﺧداوﻧد را ﺧوش ﻧﻣﯽآﯾد .ﻧﻣﺎز در آن ﻣﮑروه اﺳت .اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺗر اﺳت
در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻣل ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد .اﮔر
ﻣﯽﺧواھد روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﯾﺎﯾد اﯾن ﮐﺎﻣلﺗر اﺳت .ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﮐﺎﻣلﺗر اﺳت ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻠوار ھم ﻧﯾﺎز اﺳت و اﮔر ﺑدون ﺷﻠوار ﺑﺧواھد ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﯾﺎ ﻧوع ﻧﺷﺳﺗن ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھد
ﺗﻣﺎم ﻋورت وی دﯾده ﻣﯽﺷود.
 14ـ ﭼﮭﺎر زاﻧو زدن ﺑدون ﻋذر:
ﭼﮭﺎر زاﻧو زدن ﺑدون ﻋذر ﯾﻌﻧﯽ داﺧل ﮐردن ﺳﺎقھﺎ در رانھﺎ و ﻧﺷﺳﺗن روی آن.
 15ـ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم را ﺑﺎ اﺷﺎره دادن:
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم را ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﯾز ﻣﮑروه اﺳت .ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم وﺟود دارد .ﻣﯽﮔوﯾد :اﮔر
ﻧﻣﺎزﮔزار ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺋوال ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳر ﺑدھد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﻣﺛﻼ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون رﻓﺗﮫاﻧد و
ﻋﺟﻠﮫ دارﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد :آﯾﺎ ﮐﻠﯾد داری؟ ﺑﺎ ﺳر اﺷﺎره
ﮐﻧد آری .ﻓﻘﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫاﻧد :ﺑرای ﺣل ﯾﮏ ﻣﺷﮑل اﯾن اﻣر ﺟﺎﯾز اﺳت .و ﺣﺗﯽ اﮔر اﻧﺳﺎن در ﺣﺎل ﻧﻣﺎز ﺳﻼم
دھد ﻧﯾز اﺷﮑﺎل ﻧدارد اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ؟ از اﯾن آﯾﮫ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐرده اﻧد:
ﺳ ِﯾّدًا
ب أَنﱠ ﱠ َ ﯾُﺑَ ِ ّ
ﺷ ُركَ ﺑِﯾَﺣْ ﯾَﻰ ُﻣ َ
﴿ ﻓَﻧَﺎ َدﺗْﮫُ ا ْﻟ َﻣ َﻼﺋِﻛَﺔُ َوھ َُو ﻗَﺎﺋِ ٌم ﯾُ َ
ﺻ ِ ّدﻗًﺎ ﺑِ َﻛ ِﻠ َﻣ ٍﺔ ِﻣ ْن ﱠ ِ َو َ
ﺻ ِﻠّﻲ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻣﺣْ َرا ِ
ورا َو َﻧﺑِﯾﺎ ِﻣ ْن اﻟﺻﱠﺎ ِﻟ ِﺣﯾنَ ﴾
َو َﺣ ُ
ﺻ ً
﴿ ﭘس در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﮫ وى اﯾﺳﺗﺎده ]و[ در ﻣﺣراب ]ﺧود[ دﻋﺎ ﻣﯽﮐرد ﻓرﺷﺗﮕﺎن او را ﻧدا دردادﻧد ﻛﮫ
ﺧداوﻧد ﺗو را ﺑﮫ ]وﻻدت[ ﯾﺣﯾﻰ ﻛﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻛﻧﻧده ]ﺣﻘﺎﻧﯾت[ ﻛﻠﻣﺔ ﷲ ]=ﻋﯾﺳﻰ[ اﺳت و ﺑزرﮔوار و
ﺧوﯾﺷﺗﻧدار ]=ﭘرھﯾزﻧده از آﻧﺎن[ و ﭘﯾﺎﻣﺑرى از ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﺎن
اﺳت ﻣژده ﻣﻰ دھد﴾
] ﺳوره آل ﻋﻣران آﯾﮫ[39:

طﺑﯾﻌﺗﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﭘرﺳش ﻣﮭﻣﯽ اﺳت .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾد داده ﺷود .ﻓﻘﮭﺎ اﯾن را ﺟﺎﯾز
داﻧﺳﺗﮫاﻧد .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت.
 16ـ ﺑﺎﻻ زدن ﻣوھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘس ﺳر:
ﺗﻣﺎم ﻣوھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﭘس ﺳر ﺑﺎﻻ ﺑردن ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﺳﺧن ﺳﯾده ﻋﺎﺋﺷﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
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ﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑرﺟل ﯾﺻﻠﻲ وھو ﻣﻌﻘوص اﻟﺷﻌر ﻓﻘﺎل :دع ﺷﻌرك ﯾﺳﺟد ﻣﻌك((
)) ّ
))ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم از ﮐﻧﺎر ﻣردی ﻣﯽﮔذﺷت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧد و ﻣوھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺷت
ﺳر ﺧود ﺑﺎﻻ زده ﺑود ﻓرﻣود :ﺑﮕذار ﻣوھﺎﯾت ﺑﺎ ﺗو ﺳﺟده ﮐﻧﻧد((
]اﺑن اﺑوﺷﯾﺑﮫ از ﻋﺎﺋﺷﮫ[

 17ـ ﭘﯾﭼﯾدن ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﮫ ﺳر:
ﭘﯾﭼﯾدن ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳﺗن ﺳر ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻣﮑروه اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﭼﺎﻧدن ﻋﻣﺎﻣﮫ و ﺧﺎﻟﯽ ﮔذاﺷﺗن وﺳط
آن .ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺑدون ﮐﻼه ﻋﻣﺎﻣﮫی ﮐﺎﻣل اﺳت ]و ﺑﺎﯾد وﺳط ﯾر را ﺑﺎ آن ﭘوﺷﯾد.[.
 18ـ ﮔرﻓﺗن ﻟﺑﺎس:
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑردن و ﮔرﻓﺗن ﻟﺑﺎس ﺑﺎ دﺳت ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺷ ْﻌ ًرا ((
ﺳ ُﺟ َد َ
ُف ﺛَ ْوﺑًﺎ َوﻻ َ
))أ ُ ِﻣ ْرتُ أَ ْن أَ ْ
ﻋﻠَﻰ َ
ﺳ ْﺑﻌَ ِﺔ أ َ ْﻋظُ ٍم َوﻻ أَﻛ ﱠ
))ﺑﮫ ﻣن اﻣر ﺷده ﺗﺎ روى ھﻔت اﺳﺗﺧوان ﺳﺟده ﮐﻧم و ﻟﺑﺎس و ﻣوھﺎ را در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻊ و ﺟور ﻧﮑﻧم((
ﱠﺎس[
]ﺑﺧﺎری از اﺑ ِْن َﻋﺑ ٍ

 19اﻧداﺧﺗن ﻟﺑﺎس ﺑر ﺳر ﺷﺎﻧﮫ:
اﻧداﺧﺗن ﻟﺑﺎس ﺑر روی ﺷﺎﻧﮫھﺎ ﻧوﻋﯽ از ﺗﮑﺑر و ﻏرور اﺳت و در ﻧﻣﺎز ﮐراھﯾت دارد .اﯾن ﮐﺎر ﻏرور
و ﺳﺑﮏ ﺷﻣﺎری ﺑدون ﻋذر ﻧﻣﺎز اﺳت.
 20ـ ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن در ﻧﻣﺎز:
اﮔر ﻣرد ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود را در ﺣﺎل ﻟﺑﺧﻧد در ﻧﻣﺎز ﺑﭘوﺷد ،اﯾن ﮐﺎر ﻣﮑروه اﺳت.
ﻟﺑﺎس ﺟﻠو ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن:
 21ـ داﺧل ِ
اﮔر ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺟﻠو ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﻧﺳﺎن داﺧل آن ﺷود و دﺳﺗﺎﻧش داﺧل ﭘﻧﮭﺎن ﺷود و آﺳﺗﯾن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﯾد و ﺷﺧص ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ اﺳطواﻧﮫ ﻣﯽﺷود و اﯾن در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت.
 22ـ ﺣرﮐﺎت دﺳﺗﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺑﯾروﻧﯽ:
ﻧﺑﺎﯾد ﺣرﮐﺎت دﺳﺗﺎن در زﯾر و داﺧل ﻟﺑﺎس ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾرون از آن ﺑﺎﺷد.
 23ـ ﺧواﻧدن در ﻏﯾر از ﻗﯾﺎم:
ﺧواﻧدن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد در ﻏﯾر از ﻗﯾﺎم :ﺧواﻧدن ﻗل ھو ﷲ اﺣد و اداﻣﮫ دادن آن در رﮐوع و ﻟم ﯾﻠد و ﻟم
ﯾوﻟد و در ﺣﺎﻟت رﮐوع ﺑﺎﺷد اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﻧدن در ﻏﯾر ﻗﯾﺎم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺣﺎل ﻗﯾﺎم ﺧواﻧده ﺷود ﻧﮫ در
ﺣﺎﻟت رﮐوع.
 24ـ طوﻻﻧﯽ ﮐردن رﮐﻌت اول در ﻧﻣﺎز ﻧﻔل:
طوﻻﻧﯽ ﺧواﻧدن رﮐﻌت اول در ﻧﻣﺎز ﻧﻔل ،ﻧﻣﺎز ﻧﻔل دو رﮐﻌت ﺑراﺑر اﺳت اﻣﺎ در ﻧﻣﺎز ﻓرض ﻣﺳﺗﺣب
اﺳت ﮐﮫ رﮐﻌت اول از دوم طوﻻﻧﯽﺗر ﺑﺎﺷد .اﮔر رﮐﻌت دوم طوﻻﻧﯽﺗر ﺷود ﻣﮑروه اﺳت.
 25ـ ﺗﻛرار ﺳوره در ﯾﮏ رﮐﻌت:
ﻣﺛﻼ ﺳوره اﺧﻼص را ﺑﺧواﻧد و دوﺑﺎره آن را ﺗﮑرار ﮐﻧد اﯾن ﻣﮑروه اﺳت.
 26ـ ﺧواﻧدن ﺳورهای ﺑر ﺧﻼف ﺗرﺗﯾب:
اول اﺧﻼص را ﺑﺧواﻧد ﺑﻌد ﺗﺑت را ،ﺧﯾر ،ﺑﻠﮑﮫ اول ﺗﺑت را ﺑﺎﯾد ﺑﺧواﻧد ﺳﭘس اﺧﻼص را.
 27ـ ﺟداﯾﯽ اﻓﮑﻧدن ﻣﯾﺎن دو ﺳوره در دو رﮐﻌت:
اﮔر آﯾﺎت ﻣﺧﺗﺎر ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﺣث آن ﺟدا اﺳت .اﻣﺎ اﮔر دو ﺳوره ﮐوﭼﮏ ﺑﺧواﻧد ﺑﺎﯾد دو ﺳوره ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب
ﺑﺧواﻧد و اﮔر ﻣﯾﺎن آنھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧدازد اﯾن ﻣﮑروه اﺳت.
 28ـ ﺑوﯾﯾدن ﻋطر:
اﮔر ﻓﺻل ﮔرﻣﺎ ﺑﺎﺷد و ﮐﺳﯽ ﻋطری را روی ﺷﺎﻧﮫ اش ﺑﭘﺎﺷد و او در ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎز آن را ﺑﺑوﯾد اﯾن ﮐﺎر
ﻣﮑروه اﺳت.
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 29ـ ﺑﺎد زدن ﺑﺎ ﻟﺑﺎس:
ﺗﮑﺎن دادن ﻟﺑﺎس ﻧﯾز ﻣﮑروه اﺳت.
 30ـ ﭼرﺧﺎﻧدن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ ﯾﺎ دﺳت از ﻗﺑﻠﮫ:
ﮔرداﻧدن اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﭘﺎھﺎ از ﻗﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎھﺎ و دﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳوی
ﻗﺑﻠﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ اﮔر رو ﺑﮫ ﺳوﯾﯽ دﯾﮕر ﺷد اﯾن در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت.
 31ـ ﻧﮕذاﺷﺗن دﺳﺗﺎن ﺑر روی زاﻧوان در رﮐوع:
رﮐوع رﻓﺗﮫ و دﺳﺗﺎن ﺧود را آوﯾزان رھﺎ ﮐﻧد اﯾن ﻧﯾز از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت.
 32ـ ﺑﺳﺗن ﭼﺷﻣﺎن:
در ﺣﺎﻟتھﺎی ﻧﺎدری وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن وارد ﻣﺳﺟدی ﺑزرگ ﻣﯽﺷود و ﻣﯽﺧواھد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد زﯾﺑﺎﯾﯽھﺎ و
ﭼﻠﭼراغھﺎ او را از ﻧﻣﺎز ﺑﺎز ﻣﯽدارد در اﯾن ﺣﺎﻟتھﺎی ﻧﺎدر اﮔر ﭼﺷم ﺑﺑﻧدد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد اﻣﺎ در اﺻل
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﺟده ﺗﺎن ﺑﻧﮕرﯾد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺳﺗن
ﭼﺷمھﺎ ﻧﯾز از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
))إذا ﻗﺎم أﺣدﻛم ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﻓﻼ ﯾﻐﻣض ﻋﯾﻧﯾﮫ((
))ھر وﻗت ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﭼﺷﻣﺎﻧش را ﻧﺑﻧدد((
] طﺑراﻧﯽ از اﺑن ﻋﺑﺎس[

 33ـ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن:
ﻧﺑﺎﯾد در ﺣﯾن ﻧﻣﺎز ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻧﮕرﯾﺳت.
 34ـ ﮐش و ﻗوس دادن:
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺿﻼت ﺧود را ﺑﮑﺷد ﺗﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد و ﻗدش را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد.
 35ـ ﮐﺎر زﯾﺎد:
ﺑﺳﺗن دﮐﻣﮫھﺎی ﭘﯾراھن ،ﺑﺎز ﮐردن ﺳﺎﻋت ،ﭘﺎک ﮐردن ﭼﮑﮫھﺎی آب ﮐﮫ اذﯾﺗش ﻣﯽﮐﻧد و اﮔر آن را ﭘﺎک
ﮐرد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧدارد اﻣﺎ ﺑدون دﻟﯾل ﭘﺎک ﮐردن ﻗطرات آب ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
 36ـ ﮔذاﺷﺗن ﭼﯾزی در دھﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻼوت ﺳﻧت ﺷود:
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﺧود در دھﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧواﻧدﻧش را دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﮐﻧد اﯾن ﮐﺎر
ﮐراھﯾت دارد.
 37ـ ﺳﺟده ﺑر ﭘﯾﭻ ﻋﻣﺎﻣﮫ:
طﺑﯾﻌﺗﺎ اﮔر ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ زﻣﯾن را ﻟﻣس ﻧﮑﻧد ﯾﮏ واﺟب ﺗرک ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﻣﺎﻣﮫاش ﺑﮫ
زﻣﯾن ﺑرﺧورد ﮐﻧد ﻧوﻋﯽ ﮐراھﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود و ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺑﻧدد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺳﺟده ﮐﻧد
و ﭘﯾﺷﺎﻧﯽاش ﮐﺎﻣل ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑرﺧورد ﻧﻣﺎﯾد.
 38ـ ﺳﺟده ﺑر ﻋﮑس:
طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻓﻘﮭﺎ ﺗﺻوﯾر ﺑدون ﺳر را اﺷﮑﺎل ﻧﮕرﻓﺗﮫاﻧد .ﺗﺻوﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ھم اﺷﮑﺎل ﻧدارد .اﻣﺎ ﺗﺻوﯾر
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺣﯾوان ﮐﺎﻣل و ﺑزرگ ﻣﮑروه اﺳت .ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺑر روی ﭘﺎرﭼﮫای ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﺻﺎوﯾری
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﮑروه اﺳت.
 39ـ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﺳﺑﺎﻧدن ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺑر زﻣﯾن ﺑدون ﻋذر:
دﺳﺗﺎن را ﺑر زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﯾﻧﯽاش را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ دارد اﯾن از ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت.
 40ـ ﻧﻣﺎز در ﻣﯾﺎﻧﮫی راه:
ﻧﻣﺎز در ﻣﯾﺎﻧﮫی راه ﻣﮑروه اﺳت.
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 41ـ ﻧﻣﺎز در ﺣﻣﺎم:
در ﺣﻣﺎم ،ﮔﺎھﯽ در ﻣﺳﺟد ﻣﺣل وﺿو و ﯾﺎ ﺗواﻟتھﺎﯾﯽ وﺟود دارد و ﺣﺻﯾری در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ھﺳت ﮐﺳﯽ
آﻧﺟﺎ ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت آﻧﺟﺎ وﺿو ﺑﮕﯾرد و در ﻣﺳﺟد ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﭘﺎکﺗر و راﺣتﺗر و
ﮐﺎﻣلﺗر اﺳت ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد.
 42ـ ﻧﻣﺎز در ﻣﺳﯾر ﺧروج:
ﻧﻣﺎز در ﻣﺳﯾر ﺧروج ﻧﯾز ﻣﮑروه اﺳت.
 43ـ ﻧﻣﺎز در ﮔورﺳﺗﺎن:
ﻧﻣﺎز در ﮔورﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﮑروه اﺳت.
 44ـ ﻧﻣﺎز در زﻣﯾن دﯾﮕران ﺑدون اﺟﺎزه:
ﻧﻣﺎز در زﻣﯾن دﯾﮕران ﺑدون ﮐﺳب اﺟﺎزه ﻣﮑروه اﺳت.
 45ـ ﻧﻣﺎز در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﺟﺎﺳﺎت و ﯾﺎ ادرار و ﻣدﻓوع:
ﻧﻣﺎز ﻧزدﯾﮏ ﻧﺟﺎﺳﺎت ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﭘﺎک ﮐﻧﻧدهی ادرار ﯾﺎ ﻣدﻓوع ﯾﺎ ﺑﺎد ﻣﮑروه اﺳت.
 46ـ ﻧﻣﺎز در ﻟﺑﺎس ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب:
ﻧﻣﺎز در ﻟﺑﺎس ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ،ﻣﺛﻼ ﻟﺑﺎس روﻏن ﻣﺎﻟﯽ ﺷده ﭘوﺷﯾده و ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎه ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧد .از اﯾن
ﻋﻣل ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت.
رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر دﯾد ﻣردی ﭼﻧﯾن ﮐرده اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣرد ﮔﻔت :آﯾﺎ اﮔر ﺗو را ﺑﮫ ﺳوی ﺑرﺧﯽ
از ﻣردم ﺑﻔرﺳﺗم ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻟﺑﺎﺳﯽ ﻣﯽروی؟ ﮔﻔت :ﺧﯾر ،ﻋﻣر ﮔﻔت :ﺧداوﻧد از ھر ﮐس ﺑﯾﺷﺗر ﺳزاوار
آراﺳﺗﮕﯽ ﺗو اﺳت.
اﻣﺎ ﺷﺧص آھﻧﮕری ﮐﮫ ﺣﻖ ھم ﺑﺎ او اﺳت از ﻣن ﻣﯽﭘرﺳد ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﻟﺑﺎس ﮐﺎر ﻣﯽﭘوﺷد و او ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎز
ﻣﯽﺧواﻧد در اﯾن ﺻورت اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻟﺑﺎسھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﯾﺎﯾد اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث آزار
ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾم :در وﻗت
ھر ﻧﻣﺎز ﺑﺎ آب ﮔرم ﺷﺳﺗﺷو ﮐن ،ﮐﺎرت را ﺗﻣﺎم ﮐن ﺳﭘس ﻟﺑﺎس ﺗﻣﯾز ﺑﭘوش و ﭘس از ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر
ﺧود ﺑﺎز ﮔرد .اﯾن ﮐﺎر ﺳﺧت اﺳت و از ﺗوان او ﺧﺎرج اﺳت .ﻣن ﻓﮑر ﻧﻣﯽداﻧم ﺗﮑﻠﻔﯽ ﺗﺎ اﯾن ﺣد وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ اﮔر ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﺳﺗﺷو
ﮐرده و ﻟﺑﺎس ﭘﺎﮐﯾزه ای ﺑﭘوﺷد و ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد اﯾن ﻧﻣﺎز ﮐﺎﻣلﺗر اﺳت.
 47ـ ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺳر ﺑرھﻧﮫ:
ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺳر ﺑرھﻧﮫ ﻧﯾز ﮐراھﯾت دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑر روی ﺳر ﺧود ﺷب ﮐﻼھﯽ ﺑﮕذارد ﺧوب اﺳت.
 48ـ ﻧﻣﺎز در ﻣﻘﺎﺑل ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ آن دارد:
ﻏذاﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ وی آن را دوﺳت دارد و ﮐﻣﺗر آن را ﻣﯽﭘزﻧد و در ھﻣﯾن ﺣﯾن اذان ﻋﺷﺎء ﻧﯾز
داده ﺷده و ﻏذا ھم ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳد ﺑﻧﺎﺑراﯾن اول ﻏذا ﺑﺧورد ﺑﻌد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد.
 49ـ ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز ﺣواﺳت را ﭘرت ﻣﯽﮐﻧد:
ﻧﺎﻣﮫای آﻣده اﺳت آن را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﺳﭘس ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد .وﺳﯾﻠﮫای ﺧرﯾدهاﯾد آن را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و روﺷن ﮐﻧﯾد و
ﺳﭘس ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد .ﮔﺎھﯽ ﺑرﺧﯽ از وﺳﺎﯾل ذھن را ﻣﺷﻐول ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮏ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ دارﯾد ،ﺧداﯾﺎ ﭼﮫ
ﻣﯽﮔوﯾﻧد؟ ﺑﻔﮭﻣﯾد ﺳﭘس ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد .آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣرده اﺳت؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت؟ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺣواس
را ﭘرت ﻣﯽﮐﻧد از ﺧود دور ﮐﻧﯾد ﺳﭘس ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد.
 50ـ ﺷﻣردن آﯾﺎت و ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺑﺎ دﺳت:
ﺑرﺧﯽ از ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎزده ﺑﺎر ﺷﻣرده ﺷود .ﺑرﺧﯽ از اﺷﺧﺎص ﻣﯽﮔوﯾﻧد :ﺳﺑﺣﺎن ﷲ و
اﻟﺣﻣد و ﺑﺎ دﺳت ﻣﯽﺷﻣرﻧد .ﺷﻣردن آﯾﺎت ﺑﺎ دﺳت در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه اﺳت.
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 51ـ ﻗﯾﺎم اﻣﺎم در ﻣﺣراب:
ﺑﺎﯾد اﻣﺎم ﺧﺎرج از ﻣﺣراب ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد .ﻣﺣراب ﻓﻘط ﺑرای ﺳﺟده اﺳت .داﺧل ﺷدن ﮐﺎﻣل اﻣﺎم در ﻣﺣراب از
ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز اﺳت.
 - 52ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن در ﭘﺷت ﺻﻔﯽ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ در آن وﺟود دارد:
در ﺻف دوم ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧﯾد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻف اول ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دارد ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﺻف اول
ﮐﺎﻣل ﺷده اﺳت.
 53ـ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎسھﺎی ﻋﮑس دار:
ﺑرﺧﯽ از ﻟﺑﺎسھﺎی ﭼﯾﻧﯽ ﺗﺻﺎوﯾری ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺻوﯾر طﺎووس دارد.
 - 54وﺟود ﻋﮑس در ﺑﺎﻻی ﺳر ،ﭘﺷت و ﯾﺎ ﺟﻠو و ﯾﺎ روی ﮐﻔش:
وﺟود ﻋﮑس ﺑر ﺑﺎﻻی ﺳر و ﯾﺎ ﭘﺷت ﺳر و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑل و ﯾﺎ روی ﮐﻔش ﮐراھﯾت دارد ﻣﮕر آن ﮐﮫ ﮐوﭼﮏ
ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺳر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺟﺎﻧدار ﻧﺑﺎﺷد.
 55ـ در ﻣﻘﺎﺑل آﺗش ﺑودن:
اﮐﻧون ﺑرﺧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﺑﺧﺎری ﻣﯽﮔذارﻧد و ﮔﻣﺎن ﻣﯽﺷود اﯾﻧﺎن آن را ﻋﺑﺎدت
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﺑﺧﺎری روﺷن ﺑﮕذارﯾد و ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔراﻣﯽ از ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن
در ﻣﻘﺎﺑل آﺗش ﯾﺎ اﺧﮕر داﺧل ﻣﺟﻣر ﻧﮭﯽ ﻓرﻣوده اﺳت.
 56ـ ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺑﯾدهاﻧد:
ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن در ﻣﻘﺎﺑل ﺧواﺑﯾدﮔﺎن ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .اﻧﺳﺎن ﺧواﺑﯾده ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾت اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺣﯾن
ﺧواب ﻋورﺗش ﮐﺷف ﺷود .ﭘس اﮔر دﺧﺗر ﮐﺳﯽ در اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن ﺧواﺑﯾده ﻧﺑﺎﯾد ﭘﺷت ﺳر او ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﺷف ﻋورت ﺷود .ﻓرد ﺧواﺑﯾده ﻧﺑﺎﯾد ﺟﻠو ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد و ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺻداﯾﯽ ﯾﺎ
ﺑﺎدی ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد و ﯾﺎ ﻋورت او ﮐﺷف ﺷود و ﯾﺎ ﭼﯾزی در ﺧواب ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧﻧده ﺷود .ﺗﻣﺎم اﯾنھﺎ
ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل اﻓراد ﺧواﺑﯾده ﭼﮫ ﻣرد و ﭼﮫ زن ﺣﺗﯽ ﻣﺣﺎرم ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﯾد.
 57ـ ﭘﺎک ﮐردن ﺧﺎک از ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ:
ﭘﺎک ﮐردن ﺧﺎک از ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣﮑروه اﺳت.
 58ـ ﺧواﻧدن ﺳورهی ﻣﻌﯾن:
ﺗﻌﯾن ﯾﮏ ﺳوره و ﻓﻘط ﺧواﻧدن ھﻣﺎن ﺳوره در دو ﺣﺎﻟت ﺟﺎﯾز اﺳت ﯾﮑﯽ اﯾن ﮐﮫ ﻏﯾر از آن ﺣﻔظ ﻧﺑﺎﺷد
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻣﯽﺧواﻧده اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺟده ،ھل أﺗﯽ ...ﻣﺛﻼ در ﺟﻣﻌﮫ ﺳورهی
»ﺳﺑﺢ اﺳم رﺑﮏ اﻻﻋﻠﯽ« را ﻣﯽﺧواﻧد و ھﻣﺎن ﺳوره را ﻣﯽﺧواﻧد ﺗﺎ از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘﯾروی ﮐﻧد اﯾن اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧدارد .اﻣﺎ ﺧواﻧدن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳوره در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳورهھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺣﻔظ ھﺳﺗﯾد در ﻧﻣﺎز ﻣﮑروه
اﺳت.
 59ـ ﺳﺗره ﻧﮕذاﺷﺗن ﺑرای راھﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮐﺳﯽ رد ﺷود:
اﮔر در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ از ﺟﻠوی او ﻋﺑور ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺳﺗرهای در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ﺑﮕذارد.
اﯾن ﻣﮑروھﺎت ﻧﻣﺎز ﺑود ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن را ﻋﻠﻣﯽ ﺳودﻣﻧد ﺑرای ﻣﺎ ﻗرار دھد ﺗﺎ در
ﻧﻣﺎزھﺎی ﻓرض و ﻏﯾر ﻓرض ﺧود از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.
***
اذﮐﺎر ودﻋﺎھﺎ
اﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﺻول ﮐﺗﺎب اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن ﺑﺎ ﻋﻧوان» :اذﮐﺎر و دﻋﺎھﺎ« ﻣﯽﭘردازﯾم .ﺧداوﻧد
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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﴿ ﻓَﺎ ْذﻛ ُُروﻧِﻲ أَ ْذﻛ ُْرﻛُ ْم َوا ْ
ﺷﻛ ُُروا ﻟِﻲ َو َﻻ ﺗ َ ْﻛﻔُ ُروﻧِﻲ ﴾
﴿ ﭘس ﻣرا ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ]ﺗﺎ[ ﺷﻣﺎ را ﯾﺎد ﻛﻧم و ﺷﻛراﻧﮫام را ﺑﮫ ﺟﺎى آرﯾد و ﺑﺎ ﻣن ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﻰ ﻧﻛﻧﯾد﴾
] ﺷوره ﺑﻘره[ 152 :

ﺛﺎﺑت ﺑﻧﺎﻧﯽ رﺣﻣﮫ ﷲ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣن ﻣﯽداﻧم ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣن اﺳت ،آﻧﺎن ﺗرﺳﯾدﻧد و
ﮔﻔﺗﻧد :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﮔﻔت :وﻗﺗﯽ او را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم او ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد« .ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا ْ
ِﯾرا ﴾
اذﻛ ُُروا ﱠ َ ِذﻛ ًْرا َﻛﺛ ً
﴿ اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آورده اﯾد ﺧدا را ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ﯾﺎدى ﺑﺳﯾﺎر﴾
] ﺳوره اﺣزاب[ 41 :

از ﻋرﻓﺎت ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﮐرده او را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ،ﻓﺻل اﯾن اﺳت؛ ھﯾﭻ ﻋﺑﺎدت زﺑﺎﻧﯽ ﭘس
از ﺗﻼوت ﮐﺗﺎب ﺧداوﻧد ﺑﮭﺗر از ﯾﺎد ﻧﺎم ﺧود ﺧداوﻧد ﻧﯾﺳت ،ﭘس ﻋﺑﺎدت اوﻟﯽﺗر ﭘس از ﻗرآن ﮐرﯾم ﯾﺎد
ﮐردن ﺧداوﻧد اﺳت .اﻣﺎ ﮐﻠﻣﮫی ذﮐر ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت وﻗﺗﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺷﻣﺎ ذاﮐر ﷲ ھﺳﺗﯾد.
وﻗﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ھﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺑرادر ﻣؤﻣن ﺧود ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھﯾد ﺷﻣﺎ ذاﮐر ھﺳﺗﯾد .وﻗﺗﯽ از
ﮐﮭﮑﺷﺎنھﺎ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﯾد اﯾن ذﮐر ﺧدا اﺳت .اﮔر درﺑﺎرهی ﭼﺷم ،ﻣﻌده ،ﻣو ،ﮐﺑد و ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﻌﻣت ﺧدا ﻣﯽﺧورﯾم و ﯾﺎ ﭘدﯾدهای در ﮔﯾﺎه و ﯾﺎ ﺣﯾوان و ﯾﺎ درﯾﺎھﺎ ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﯾد ذﮐر ﺧداوﻧد
اﺳت .اﻣروز ﺑﮫ ﻣردی ﮔﻔﺗم :رودﺧﺎﻧﮫی آﻣﺎزون ﺗراﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳﯾﺻدھزار ﻣﺗر ﻣﮑﻌب در ﺛﺎﻧﯾﮫ
دارد ،ﺑﮫ ﻣن ﭼﮫ ﮔﻔت؟
ﭘژوھشھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺟدﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﭼﺷﻣﮫی ﻓﯾﺟﮫ-وﻣن ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐردم ﺣوزهی زﻣﯾن
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﯾن ﭼﺷﻣﮫ از ﻓﯾﺟﮫ ﺗﺎ ﻗﺎره و از طرﯾﻖ دﻣﺷﻖ ﺣﻣص ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫھﺎی ﻟﺑﻧﺎن را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .اﯾن
ﺣوزهی زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﺷﻣﮫی ﻓﯾﺟﮫ اﺳت -ﺑﮫ ﮔذرﮔﺎهھﺎﯾﯽ در زﯾر زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣرزھﺎی اﯾران و ﺷوروی
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽرﺳد .اﮔر اﯾن ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐردم ﯾﻌﻧﯽ از دﻣﺷﻖ ﺗﺎ ﻗﺎره و از راه
دﻣﺷﻖ ﺣﻣص ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫھﺎی ﻟﺑﻧﺎن ،ﺳﺎلھﺎ ﭘﯾش ﺧﺷﮑﯾده ﺑود .راهھﺎی زﯾر آﺑﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧداوﻧد
ﻣﯽداﻧد .در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣﺻر رودﺧﺎﻧﮫای زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﮐﺷف ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﺗب از ﺗراﮐم و طول
رود ﻧﯾل ﺑﯾﺷﺗر اﺳت و در ﺳﻣت ﭼپ رود ﻧﯾل ﻗرار دارد .در ﺑرﺧﯽ از ﻣﮑﺎنھﺎ در ﺣﺟﺎز در ﺑﺧش
ﻗﺻﯾم ﯾﮏ ﻣﺗر ﺣﻔر ﮐردهاﻧد و ﺑﮫ آب ﻓراواﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :اﯾن ﺑﺧﺷش اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا
ﻓرﻣوده اﺳت .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم :ﺗراﮐم آب در آﻣﺎزون ﺳﯾﺻد ھزار ﻣﺗر ﻣﮑﻌب در ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺳت اﯾن آب ﺷﯾرﯾن
و ﮔوارا ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه و ھﺷت ﮐﯾﻠوﻣﺗر را در آب درﯾﺎ طﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﻧﻣﯽآﻣﯾزد .اﯾنھﺎ ذﮐر
ﯾﺎد ﺧداوﻧد اﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾﯾد :در ﭼﺷم ﺻد و ﺳﯽ ھزار ﻣوﯾژه وﺟود دارد و در ﻋﺻب ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ
ﭼﮭﺎر ﺻد ھزار ﻋﺻب و در ﺳر اﻧﺳﺎن دوﯾﺳت و ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﻣو وﺟود دارد و ھر ﻣوﯾرگ ﯾﮏ رگ
و ﯾﮏ ﺷرﯾﺎن و ﯾﮏ ﻋﺻب ﺣﺳﯽ و ﻋﺿﻠﮫی ﻣﺣرک و ﻏدهی ﭼرﺑﯽ و رﻧﮕﯽ دارد .ﭼﯾزی ﺑﺎور
ﻧﮑردﻧﯽ اﺳت .اﯾنھﺎ ﯾﺎد ﺧداوﻧد اﺳت.
اﮔر ﯾﮏ ﺣﮑم ﻓﻘﮭﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد اﯾن ﯾﺎد ﺧداوﻧد اﺳت .اﮔر ﺗوﺿﯾﺢ دادﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در راه ﻏذا
ﺑﺧورد اﯾن ﻋداﻟت را زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽﺑرد اﯾن ﯾﺎد ﺧداوﻧد اﺳت .اﮔر ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ راه ﺑرود و اﮔر ﻟﻘﻣﮫی
ﺣرام ﺑﺧورد ،اﮔر در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﭘرﺳﮫ زﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺎ اوﺑﺎش ﺑﮕردد ،در ﻣورد زﻧﺎن ﺣرف ﺑزﻧد ،ﯾﺎ ﺻداﯾش
را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد ،ﯾﺎ از ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﻧدازهی ﺧرﻣﺎﯾﯽ ﺑﺧل ورزد و ﯾﺎ اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﺳب
ﭼﻣوﺷﯽ را ﺳوار ﺷود ،در راه ادرار ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﻗﯾﺎﻓﮫی ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮫای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ ﺷطرﻧﺞ ﺑﺎزی
ﮐﻧد ﻋداﻟﺗش زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽرود .ﮔﻔﺗن اﯾنھﺎ ﻧﯾز ﯾﺎد ﺧدا اﺳت .ﺑﯾﺎن ھر آﯾﮫی ھﺳﺗﯽ و ﯾﺎ آﯾﮫی ﻗرآن و
اﺣﺎدﯾث رﺳول ﷲ و ﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﺣﮑم ﻓﻘﮭﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ آﯾﮫ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرآن رﺑط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻣرﺑوط
ﺷود ﯾﺎد ﺧدا اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
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ِﯾرا ﴾
﴿ َﯾﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا ا ْذﻛ ُُروا ﱠ َ ِذﻛ ًْرا َﻛﺛ ً
﴿ اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد ﺧدا را ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ﯾﺎدى ﺑﺳﯾﺎر﴾
]ﺳوره اﺣزاب[ 41 :

دﺳﺗورات ﻗرآن ﮐرﯾم اﻓﺎدهی وﺟوب ﻣﯽﮐﻧد:
ح أ َ ْن ﺗ َ ْﺑﺗَﻐُوا ﻓَ ْ
ﺿ ًﻼ ِﻣ ْن َر ِﺑّﻛُ ْم ﻓَ ِﺈذَا أَﻓَ ْ
ت ﻓَﺎ ْذﻛ ُُروا ﱠ َ ِﻋ ْﻧ َد ا ْﻟ َﻣ ْ
ْس َ
ﺷﻌَ ِر ا ْﻟ َﺣ َر ِام
ﺿﺗ ُ ْم ِﻣ ْن ﻋ ََرﻓَﺎ ٍ
ﻋﻠَ ْﯾﻛُ ْم ُﺟﻧَﺎ ٌ
﴿ﻟَﯾ َ
َو ْ
اذﻛ ُُروهُ َﻛ َﻣﺎ َھدَاﻛُ ْم َوإِ ْن ﻛُﻧﺗ ُ ْم ِﻣ ْن ﻗَ ْﺑ ِﻠ ِﮫ َﻟ ِﻣ ْن اﻟﺿﱠﺎ ِﻟّﯾنَ ﴾
﴿ ﺑر ﺷﻣﺎ ﮔﻧﺎھﻰ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ]در ﺳﻔر ﺣﺞ[ از ﻓﺿل ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ]روزى ﺧوﯾش[ ﺑﺟوﯾﯾد ﭘس ﭼون از
ﻋرﻓﺎت ﻛوچ ﻧﻣودﯾد ﺧدا را در ﻣﺷﻌر اﻟﺣرام ﯾﺎد ﻛﻧﯾد و ﯾﺎدش ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﺷﻣﺎ را ﻛﮫ ﭘﯾﺷﺗر از ﺑﯾراھﺎن
ﺑودﯾد ﻓرا راه آورد﴾
] ﺑﻘره[ 198 :

﴿اﻟﱠ ِذﯾنَ ﯾَ ْذﻛ ُُرونَ ﱠ َ ﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ َوﻗُﻌُودًا َو َ
ض َرﺑﱠﻧَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘتَ
ﺎوا ِ
ﻖ اﻟ ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
ﺳ َﻣ َ
ﻋﻠَﻰ ُﺟﻧُوﺑِ ِﮭ ْم َوﯾَﺗَﻔَ ﱠﻛ ُرونَ ﻓِﻲ َﺧ ْﻠ ِ
اب اﻟﻧﱠ ِﺎر﴾
ﺳ ْﺑ َﺣﺎﻧَكَ ﻓَ ِﻘﻧَﺎ َ
َھ َذا ﺑَ ِ
ﻋ َذ َ
ﺎط ًﻼ ُ
﴿ ھﻣﺎﻧﺎن ﻛﮫ ﺧدا را ]در ھﻣﮫ اﺣوال[ اﯾﺳﺗﺎده و ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ ﭘﮭﻠو آرﻣﯾده ﯾﺎد ﻣﻰﻛﻧﻧد و در آﻓرﯾﻧش
آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن ﻣﻰاﻧدﯾﺷﻧد ]ﻛﮫ[ ﭘروردﮔﺎرا اﯾنھﺎ را ﺑﯾﮭوده ﻧﯾﺎﻓرﯾدهاى ﻣﻧزھﻰ ﺗو ﭘس ﻣﺎ را از
ﻋذاب آﺗش دوزخ در اﻣﺎن ﺑدار﴾
]ﺳوره آل ﻋﻣران[ 191 :

ﻋﻠَﻰ ُﺟﻧُوﺑِﻛُ ْم ﻓَ ِﺈ َذا ا ْط َﻣﺄْﻧَﻧﺗ ُ ْم ﻓَﺄَﻗِﯾ ُﻣوا اﻟﺻ َﱠﻼةَ إِنﱠ اﻟﺻ َﱠﻼةَ
﴿ ﻓَ ِﺈذَا ﻗَ َ
ﺿ ْﯾﺗ ُ ْم اﻟﺻ َﱠﻼةَ ﻓَﺎ ْذﻛ ُُروا ﱠ َ ﻗِﯾَﺎ ًﻣﺎ َوﻗُﻌُودًا َو َ
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻣؤْ ِﻣﻧِﯾنَ ِﻛﺗَﺎﺑًﺎ َﻣ ْوﻗُوﺗ ًﺎ﴾
ﻛَﺎﻧَتْ َ
﴿و ﭼون ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﺟﺎى آوردﯾد ﺧدا را ]در ھﻣﮫ ﺣﺎل[ اﯾﺳﺗﺎده و ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑر ﭘﮭﻠوآرﻣﯾده ﯾﺎد ﻛﻧﯾد
ﭘس ﭼون آﺳوده ﺧﺎطر ﺷدﯾد ﻧﻣﺎز را ]ﺑﮫ طور ﻛﺎﻣل[ ﺑﮫ ﭘﺎ دارﯾد زﯾرا ﻧﻣﺎز ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن در اوﻗﺎت ﻣﻌﯾن
ﻣﻘرر ﺷده اﺳت﴾
]ﻧﺳﺎء[ 103 :

اﯾنھﺎ ھﻣﮫ دﺳﺗور اﺳت .دﺳﺗور در ﮐﺗﺎب ﺧداوﻧد وﺟوب را ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﻣردم ﻋوام ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد
دﺳﺗورات ﻓﻘط روزه ،ﻧﻣﺎز ،ﺣﺞ و زﮐﺎت اﺳت ،ﻧﮫ ﺑرادر ،ھر آﯾﮫای در ﮐﺗﺎب ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل اﻣر
آﻣده اﺳت ،ﻓرﻣﺎن اﻟﮭﯽ اﺳت و اﻓﺎدهی وﺟوب ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﯾرا ﴾
﴿ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠ ِذﯾنَ آ َﻣﻧُوا ا ْذﻛ ُُروا ﱠ َ ِذﻛ ًْرا َﻛﺛِ ً
﴿ اى ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﮫ اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد ﺧدا را ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ﯾﺎدى ﺑﺳﯾﺎر﴾
]ﺳوره اﺣزاب[ 41 :
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﴿ ﻓَﺎ ْذﻛ ُُروﻧِﻲ أَ ْذﻛ ُْرﻛُ ْم َوا ْ
ﺷﻛ ُُروا ﻟِﻲ َو َﻻ ﺗ َ ْﻛﻔُ ُروﻧِﻲ ﴾
﴿ ﭘس ﻣرا ﯾﺎد ﻛﻧﯾد ]ﺗﺎ[ ﺷﻣﺎ را ﯾﺎد ﻛﻧم و ﺷﻛراﻧﮫام را ﺑﮫ ﺟﺎى آرﯾد و ﺑﺎ ﻣن ﻧﺎﺳﭘﺎﺳﻰ ﻧﻛﻧﯾد﴾
] ﺳوره ﺑﻘره[ 152 :

اﯾن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد :ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ،در ﺧﺷﮑﯽ و در درﯾﺎ ،در ﺳﻔر و ﺣﺿر ،ﻓﻘر و
ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی ،در ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻼﻣﺗﯽ و در ﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎرا.
ﺧداوﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را ﻧﮑوھش ﻧﻣوده و ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ﺎس َو َﻻ
ﻋونَ ﱠ َ َوھُ َو َﺧﺎ ِد ُ
﴿ ِإنﱠ ا ْﻟ ُﻣﻧَﺎﻓِ ِﻘﯾنَ ﯾُ َﺧﺎ ِد ُ
ﻋ ُﮭ ْم َو ِإ َذا ﻗَﺎ ُﻣوا ِإﻟَﻰ اﻟﺻ َﱠﻼ ِة ﻗَﺎ ُﻣوا ُﻛ َ
ﺳﺎﻟَﻰ ﯾُ َرا ُءونَ اﻟﻧﱠ َ
ﯾَ ْذﻛ ُُرونَ ﱠ َ إِ ﱠﻻ ﻗَﻠ ً
ِﯾﻼ ﴾
﴿ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﻧﯾرﻧﮓ ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ﺣﺎل آن ﻛﮫ او ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯾرﻧﮓ ﺧواھد ﻛرد و ﭼون ﺑﮫ ﻧﻣﺎز اﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎ
ﻛﺳﺎﻟت ﺑرﺧﯾزﻧد ﺑﺎ ﻣردم رﯾﺎ ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ﺧدا را ﺟز اﻧدﻛﻰ ﯾﺎد ﻧﻣﻰ ﻛﻧﻧد﴾
] ﺳوره ﻧﺳﺎء[142 :

از وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد و از ﺻﻔﺎت ﻣؤﻣﻧﯾن ﯾﺎد ﮐردن
ﺧداوﻧد در ﺣﺎﻟت اﯾﺳﺗﺎده ،ﻧﺷﺳﺗﮫ و دراز ﮐﺷﯾده اﺳت .ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
﴿ َو ْ
ﺳكَ ﺗَﺿ ﱡَرﻋًﺎ َوﺧِ ﯾﻔَﺔً َو ُدونَ ا ْﻟ َﺟﮭ ِْر ﻣِ ْن ا ْﻟﻘَ ْو ِل ﺑِﺎ ْﻟﻐُد ّ ُِو َو ْاﻵﺻَﺎ ِل َو َﻻ ﺗَﻛ ُْن ْ
ﻣِن ا ْﻟﻐَﺎﻓِ ِﻠﯾنَ ﴾
اذﻛ ُْر َرﺑﱠكَ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِ
﴿ و در دل ﺧوﯾش ﭘروردﮔﺎرت را ﺑﺎﻣدادان و ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن ﺑﺎ ﺗﺿرع و ﺗرس ﺑﻰﺻداى ﺑﻠﻧد ﯾﺎد ﻛن و از
ﻏﺎﻓﻼن ﻣﺑﺎش﴾
] ﺳوره اﻋراف[205 :

ﻲ إِ َﻟ ْﯾكَ ْ
ﻣِن ا ْﻟ ِﻛﺗَﺎ ِ
﴿ اﺗْ ُل َﻣﺎ أُوﺣِ َ
ب َوأَﻗِ ْم اﻟﺻ َﱠﻼةَ إِنﱠ اﻟﺻ َﱠﻼةَ ﺗَ ْﻧﮭَﻰ ﻋ َْن ا ْﻟﻔَﺣْ ﺷَﺎءِ َوا ْﻟ ُﻣ ْﻧﻛ َِر َوﻟَ ِذﻛ ُْر ﱠ ِ أ َ ْﻛﺑَ ُر َو ﱠ ُ
ﺻﻧَﻌُونَ ﴾
ﯾَ ْﻌﻠَ ُم َﻣﺎ ﺗَ ْ
﴿ آن ﭼﮫ از ﻛﺗﺎب ﺑﮫ ﺳوى ﺗو وﺣﻰ ﺷده اﺳت ﺑﺧوان و ﻧﻣﺎز را ﺑرﭘﺎ دار ﻛﮫ ﻧﻣﺎز از ﻛﺎر زﺷت و
ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺑﺎز ﻣﻰ دارد و ﻗطﻌﺎ ﯾﺎد ﺧدا ﺑﺎﻻﺗر اﺳت و ﺧدا ﻣﻰ داﻧد ﭼﮫ ﻣﻰ ﻛﻧﯾد﴾
] ﺳوره ﻋﻧﻛﺑوت[45 :

ﯾﺎد ﻓراوان ﷲ ﺑزرگﺗرﯾن ﮐﺎر در روی زﻣﯾن اﺳت:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎر ﯾﺎد ﻓراوان ﷲ ﻧﻣودن در زﻣﯾن اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
)) ﻣن أﻛﺛر ذﻛر ﷲ ﻓﻘد ﺑرئ ﻣن اﻟﻧﻔﺎق ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧدا را ﻓراوان ﮐﻧد از ﻧﻔﺎق ﭘﺎک اﺳت((
]طﺑران اﻟﺻﻐﯾر از اﺑوھرﯾره [
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)) ﺑرئ ﻣن اﻟﺷﺢ ﻣن أدى زﻛﺎة ﻣﺎﻟﮫ ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧود را ﺑدھد از ﺑﺧل ﺑﮫ دور اﺳت((
]طﺑراﻧﯽ از ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ [

)) وﺑرئ ﻣن اﻟﻛﺑر ﻣن ﺣﻣل ﺣﺎﺟﺗﮫ ﺑﯾده ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾﺎزش را ﺑرآورد از ﻏرور ﺑﮫ دور اﺳت((
]رواﯾت ﻣﻧﻘول[

ﻣﺎ اﺻوﻟﯽ دارﯾم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﮐﺎت ﻣﺎﻟش را ﺑدھد ﺑﺧﯾل ﻧﺎﻣﯾده ﻧﻣﯽﺷود .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودش
ﻧﯾﺎزش را ﺑرآورد ﻣﻐرور ﻧﺎﻣﯾده ﻧﻣﯽﺷود و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧدا را زﯾﺎد ﮐﻧد ﻏﺎﻓل ﻧﺎﻣﯾده ﻧﻣﯽﺷود.
اﯾن ﻋﺑﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد» :دو وﺟﮫ دارد .ﯾﮑﯽ اﯾن ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗر از
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ او را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد .ﻣﻌﻧﺎی دﯾﮕر اﯾن ﮐﮫ ﯾﺎد ﺧداوﻧد ﺑزرﮔﺗر از ھر ﻋﺑﺎدﺗﯽ اﺳت و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺑﺎدت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل را ﺑرای ﺧود و دﯾﮕران ﯾﺎد ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑرای دﯾﮕران ﯾﺎد
ﮐردﯾد و ﮐﺳﯽ را ﺑﯾدار ﮐردﯾد ﮔوﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻣردم را ﺑﯾدار ﮐرده اﯾد« و اﮐﻧون اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣؤﻣن و ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺗوﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻧد ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش ﺑﮫ او ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد و ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و دوﺳﺗﺎن و ﺧوﯾﺷﺎن و ﺧواھر و
داﻣﺎدش ﺑﮫ او ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد و ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑود ﺣﺎﻻ ﭘﺎﻧزده ﺗن ﺷد .ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
ض ﻓَ َﻛﺄَﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَﺗَ َل
﴿ ِﻣ ْن أَﺟْ ِل َذ ِﻟكَ َﻛﺗ َ ْﺑﻧَﺎ َ
ﻋﻠَﻰ ﺑَﻧِﻲ ِإ ْ
ﺳﺎ ﺑِﻐَﯾ ِْر ﻧَ ْﻔ ٍس أَ ْو ﻓَ َ
ﺳﺎ ٍد ﻓِﻲ ْاﻷَ ْر ِ
ﺳ َراﺋِﯾ َل أَﻧﱠﮫُ َﻣ ْن ﻗَﺗَ َل ﻧَ ْﻔ ً
ﯾرا ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم ﺑَ ْﻌ َد
ﺎس َﺟ ِﻣﯾﻌًﺎ َوﻟَﻘَ ْد َﺟﺎ َءﺗْ ُﮭ ْم ُرﺳُﻠُﻧَﺎ ﺑِﺎ ْﻟﺑَ ِﯾّﻧَﺎ ِ
ﺎس َﺟ ِﻣﯾﻌًﺎ َو َﻣ ْن أَﺣْ ﯾَﺎ َھﺎ ﻓَ َﻛﺄَﻧﱠ َﻣﺎ أَﺣْ ﯾَﺎ اﻟﻧﱠ َ
اﻟﻧﱠ َ
ت ﺛ ُ ﱠم إِنﱠ َﻛﺛِ ً
ﺳ ِرﻓُونَ ﴾
ض ﻟَ ُﻣ ْ
َذ ِﻟكَ ِﻓﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
﴿از اﯾن روى ﺑر ﻓرزﻧدان اﺳراﺋﯾل ﻣﻘرر داﺷﺗﯾم ﻛﮫ ھر ﻛس ﻛﺳﻰ را ﺟز ﺑﮫ ﻗﺻﺎص ﻗﺗل ﯾﺎ ]ﺑﮫ ﻛﯾﻔر[
ﻓﺳﺎدى در زﻣﯾن ﺑﻛﺷد ﭼﻧﺎن اﺳت ﻛﮫ ﮔوﯾﻰ ھﻣﮫ ﻣردم را ﻛﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھر ﻛس ﻛﺳﻰ را زﻧده ﺑدارد
ﭼﻧﺎن اﺳت ﻛﮫ ﮔوﯾﻰ ﺗﻣﺎم ﻣردم را زﻧده داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻗطﻌﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﺎ دﻻﯾل آﺷﻛﺎر ﺑراى آﻧﺎن آوردﻧد
]ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ[ ﭘس از آن ﺑﺳﯾﺎرى از اﯾﺷﺎن در زﻣﯾن زﯾﺎده روى ﻣﻰ ﻛﻧﻧد﴾
] ﺳوره ﻣﺎﺋده[32 :

و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد:
))ذاﻛر ﷲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻓﻠﯾن ﻛﺎﻟﺷﺟرة اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ وﺳط اﻟﮭﺷﯾم((
))ﯾﺎدﮐﻧﻧدهی ﷲ در ﻣﯾﺎن ﻏﺎﻓﻼن ﻣﺎﻧﻧد درﺧت ﺳﺑزی اﺳت در ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن ﺧﺷﮑﯾده((
] أﺑو ﻧﻌﯾم در اﻟﺣﻠﯾﮫ وﺑﯾﮭﻘﻲ در اﻟﺷﻌب از ﺣدﯾث اﺑن ﻋﻣر[

ﮐﺎر ﻧﯾﮏ اﻧﺳﺎن را از اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎد ﺧداﻧﺎﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺑﺎز ﻣﯽدارد:
اﻧﺳﺎن ﻣوﻣن در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد و ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻧود و ﻣﯽﺑﯾﻧد در ﺑﺎرهی ﻣردﮔﺎن اﺳت و ھﻣﮫاش ﺷرک
ﺑﮫ ﺧدا و ﺣﺳﺎدت اﺳت .اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾﮭوده اﺳت .ﻣوﺿوع ﻧﺎﭘﺳﻧد ،زﺷت و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت.
ﺷوﺧﯽ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ ﺧود را اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧد .ﺧودش را واﻻ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎﻧﻧد
درﺧت ﺳﺑز ﺧرﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن ﺧﺷﮏ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺳوزاﻧﯽ رﺳﺗﮫ اﺳت.
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)) وذاﻛر ﷲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻓﻠﯾن ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﺗل ﺑﯾن اﻟﻔﺎرﯾن((
))ﯾﺎد ﮐﻧﻧدهی ﺧداوﻧد در ﻣﯾﺎن ﻏﺎﻓﻼن ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮕﺟوﯾﯽ در ﻣﯾﺎن ﻓرارﯾﺎن اﺳت((
] ﺷﻌب اﻹﯾﻣﺎن از ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر[

))أﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﺑدي ﻣﺎ ذﻛرﻧﻲ((
))ﻣن ﺑﺎ ﺑﻧدهام ھﺳﺗم ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﯾﺎد ﮐﻧد((
] ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻛﺛﯾر از اﺑوھرﯾره[

در اﯾﻧﺟﺎ »ﻣﺎ« ﻣﺎی ﻣﺻدرﯾﮫ ظرﻓﯾﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣن در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻧدهام ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد و ﻟﺑﺎﻧش از ذﮐر
ﻣن ﺗر و ﺗﺎزه اﺳت ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
))ﻣﺎ ﻋﻣل اﺑن آدم ﻣن ﻋﻣل أﻧﺟﻰ ﻟﮫ ﻣن ﻋذاب ﷲ ﻣن ذﻛر ﷲ ﻋز وﺟل ﻗﺎﻟوا ﯾﺎ رﺳول ﷲ وﻻ اﻟﺟﮭﺎد
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ،ﻗﺎل :وﻻ اﻟﺟﮭﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ((
))اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﺎد و ذﻛر ﺧداوﻧد در رھﺎﺋﻲ او از ﻋذاب ﺧدا
ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد-اﯾن زﺑﺎن ﺻﺑﺢ ،ﺷب و ظﮭر در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺣل ﮐﺎر ،اﺳﺗراﺣت و ﮔردش ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ذﮐر ﺧداوﻧد
ﻣرطوب ﺑﺎﺷد -ﮔﻔﺗﻧد ای رﺳول ﺧدا ﺣﺗﯽ ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا ،ﻓرﻣود :ﺧﯾر ﺣﺗﯽ ﺟﮭﺎد در راه ﺧدا((
] ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل[

)) ﻣن أﺣب أن ﯾرﺗﻊ ﻓﻲ رﯾﺎض اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻠﯾﻛﺛر ذﻛر ﷲ ﻋز وﺟل((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارد در ﺑﺎغ ﺑﮭﺷت ﺑﺧراﻣد ﭘس ﺧداوﻧد را ﻓراوان ﯾﺎد ﮐﻧد((
] طﺑراﻧﻲ از ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل[

))ﺳﺋل رﺳول ﷲ أي اﻷﻋﻣﺎل أﻓﺿل؟ ﻗﺎل :أن ﺗﻣوت وﻟﺳﺎﻧك رطب ﻣن ذﻛر ﷲ ﻋز وﺟل((
))از رﺳول ﺧدا ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐدام ﮐﺎرھﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت؟ ﻓرﻣود :ﺑﻣﯾری و زﺑﺎﻧت ﺗر و ﺗﺎزه از ذﮐر ﺧداوﻧد
ﺑﺎﺷد((
] طﺑراﻧﻲ از ﺣﺳن[

))ﻣن أﺻﺑﺢ وأﻣﺳﻰ وﻟﺳﺎﻧﮫ رطب ﻣن ذﻛر ﷲ ﯾﻣﺳﻲ وﯾﺻﺑﺢ وﻟﯾس ﻋﻠﯾﮫ ﺧطﯾﺋﺔ((
))ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺻﺑﺢ ﮐﻧد و ﺷب ﮐﻧد درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﺑﺎﻧش ﺑﺎ ذﮐر ﺧداوﻧدﺗر ﺑﺎﺷد ﺷب و ﺻﺑﺢ ﻣﯽﮐﻧد و
ﮔﻧﺎھﯽ ﻧدارد((
]اﺑوﻗﺎﺳم اﺻﻔﮭﺎﻧﻲ در اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرھﯾب از ﺣدﯾث اﻧس[

اﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯽ دارد ،ﺑﮕوﯾم ﷲ ﷲ و ﮔﻧﺎه ﮐﻧم و ﺑﮕوﯾم ﺑﺧﺷوده ﻣﯽﺷود ،ﺧﯾر ،اﮔر ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ﭘس
از آن ﮔﻧﺎھﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھﯾد زﯾرا ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﺷوﯾد .اﮔر ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐردﯾد از او ﻣﯽﺗرﺳﯾد ،ﺗﻣﺎﯾل
ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧﺑری از او دارﯾد ،آرزوی ﺗﻘرب ﺑﮫ درﮔﺎه او را ﺧواھﯾد داﺷت .اﮔر ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد از
ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ دور ﺧواھﯾد ﺑود .اﮔر ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد .اﻣﺎ اﮔر اﻧﺳﺎن ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐﻧد و
ﮔﻧﺎھﯽ اﻧﺟﺎم دھد اﯾن ذﮐر ﺑﯽﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐرد ﻧﺑﺎﯾد ﮔﻧﺎه ﮐﻧد .اﺣﺎدﯾث ظرﯾﻔﯽ وﺟود
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دارد رﺳول ﷲ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد-وﻗﺗﯽ ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﺛﻣﺎن رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟﯾش اﻟﻌﺳره را ﻣﺟﮭز ﮐرد،
ﺷﺧﺻﯽ آن را ﺑﺎ ﭘول اﻣروزی دﻗﯾﻘﺎ ﺳﻧﺟﯾده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی ﺣدود ﺷش ﻣﯾﻠﯾون ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ
اﺳت » -ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﻣن از ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺷﻧودم ﺗو از او ﺧﺷﻧود ﺑﺎش« و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﻣود» :ﻋﺛﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر
از اﻣروز ﺑﮫ ﺑﻌد زﯾﺎن ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد« ﺑرﺧﯽ از ﻣردم اﻓﻖ دﯾدﺷﺎن ﮐوﺗﺎه اﺳت و ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﮔر ﻋﺛﻣﺎن از
اﻣروز ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ او زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧد ،ﺧﯾر ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ،ﭘس از آن ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑزرگ را
اﻧﺟﺎم داد و ﮐﺎﻣﻼ رو ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد ﻧﻣود و ﻧﻔس او ﻣرام اﻟﮭﯽ ﮔرﻓت ﭘس از اﻣروز ﮐﺎری ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺷﻣﺎ را از اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧداﻧﺎﭘﺳﻧداﻧﮫی ﻓراواﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارد:
ﻲ ِ أ َ ْﻓ َ
ﺎء اﻟ َﻣﺎل ﺳﺣﺎ((
))ﻟَ ِذ ْﻛ ُر ِ
وﻣ ْن إ ْﻋ َط ِ
ﺳﺑﯾل ﷲِِ ،
ﷲ ﺑﺎﻟﻐَدَا ِة واﻟﻌَ ِ
ﺳﯾُوف ﻓِﻲ َ
ﺿ ُل ِﻣ ْن َﺣ ْط ِم اﻟ ﱡ
ﺷ ّ
))ﯾﺎد ﺧداوﻧد در ﺻﺑﺢ و ﺷب از ﺷﻣﺷﯾر زدن در راه ﷲ و ﺑﺧﺷﯾدن ﻣﺎل در راه او ﺑﮭﺗر اﺳت((
]اﺑن ﺷﺎھﯾن در اﻟﺗرﻏﯾب از اﺑن ﻋﻣرو [

و:
ﺳﻲ َوإِ ْن ذَﻛ ََر ِﻧﻲ ِﻓﻲ
))أَﻧَﺎ ِﻋ ْﻧ َد َظ ِّن َ
ﺳ ِﮫ ذَﻛ َْرﺗُﮫُ ِﻓﻲ ﻧَ ْﻔ ِ
ﻋ ْﺑدِي ِﺑﻲ َوأَﻧَﺎ َﻣ َﻌﮫُ ِﺣﯾنَ َﯾ ْذ ُﻛ ُر ِﻧﻲ إِ ْن ذَﻛ ََرﻧِﻲ ِﻓﻲ ﻧَ ْﻔ ِ
ﻲ ذ َِراﻋًﺎ ﺗَﻘَ ﱠرﺑْتُ
ب ِﻣ ِﻧّﻲ ِ
ﺷﺑ ًْرا ﺗَﻘَ ﱠرﺑْتُ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ذ َِراﻋًﺎ َوإِ ْن ﺗَﻘَ ﱠر َ
ﻣﻸ ذَﻛ َْرﺗُﮫُ ﻓِﻲ ﻣﻸ ھُ ْم َﺧ ْﯾ ٌر ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم َوإِ ْن ﺗَﻘَ ﱠر َ
ب إِﻟَ ﱠ
ﺷﻲ أَﺗَ ْﯾﺗُﮫُ َھ ْر َوﻟَﺔً ((
ِﻣ ْﻧﮫُ ﺑَﺎﻋًﺎ َوإِ ْن أَﺗَﺎﻧِﻲ ﯾَ ْﻣ ِ
))ﻣن ﭼﻧﺎﻧم ﮐﮫ ﺑﻧدهام ﮔﻣﺎن ﺑرد و وﻗﺗﯽ ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎ او ھﺳﺗم و اﮔر ﻣرا ﭘﯾش ﺧود ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن
ﻧﯾز او را در ﭘﯾش ﺧودم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم و اﮔر ﻣرا در ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را در ﺟﻣﻌﯽ ﺑرﺗر از آﻧﺎن ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻧم و اﮔر ﯾﮏ وﺟب ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﻣن ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوم و اﮔر او ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ
ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﻣن دو ﻗدم ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود و اﮔر او آرام ﻧزد ﻣن آﯾد ﻣن ﺷﺗﺎﺑﺎن ﻧزد او
ﻣﯽروم((
] ﺑﺧﺎری از اﺑوھ َُرﯾ َْرةَ[

اﺧﻼق ﺧداوﻧد :
ﺷﻣﺎ از ﺧداوﻧد ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﯾد و ﺧودﺗﺎن را ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯾد؟ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧداوﻧد
را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد ﺧودﺗﺎن را ﺿﻌﯾفﺗر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد و ھر ﭼﮫ ﻗدر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ﺧواری و ﮐوﭼﮑﯽ
ﺧودﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻣﯽﻓرﻣود» :ﺧداوﻧدا ﻣرا ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧودم ﺑﮫ ﻣن ﮐوﭼﮏ
ﻧﺷﺎن ﺑده«» .ﻣن« ﺑﻧﺎﺑر ﮔﻔﺗﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﻧزد ﮐﻔﺎر ﯾﮏ ورم ﺳرطﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود اﻣﺎ »ﻣن« ﻧزد ﻣؤﻣن
ﺿﻌﯾف اﺳت .در ﻣﻌرﻓت و ﺷﻧﺎﺧت اﻟﮭﯽ ﻓﻧﺎ ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد را ﻧزد ﺧود ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻧد ﺧداوﻧد ﻧﯾز او را ﻧزد ﺧود ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد و و اﮔر ﻣرا در ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را در ﺟﻣﻌﯽ ﺑرﺗر
از آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم .اﮔر ﻣرا ﻣﯾﺎن ده ﺗن از طﺑﻘﮫی ﻣﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را ﻣﯾﺎن ﺻد ﺗن از
طﺑﻘﮫی ﻣﻣﺗﺎز ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم .اﮔر ﻣرا ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎنھﺎی ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎر ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎنھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻧم .و اﮔر ﻣرا ﻣﯾﺎن ﻣؤﻣﻧﺎن ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم .اﻋﻣﺎل ﻣﺎ
ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋرﺿﮫ ﻣﯽﺷود و ﺧداوﻧد آن را ﺑﮫ او ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
))ﯾَﻘُو ُل ﱠ ُ ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠل أَﻧَﺎ ِﻋ ْﻧ َد َ
ﺳﻲ
ظ ِّن َ
ﺳ ِﮫ ذَﻛ َْرﺗُﮫُ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِ
ﻋ ْﺑدِي ِﺑﻲ َوأَﻧَﺎ َﻣﻌَﮫُ ِﺣﯾنَ ﯾَ ْذﻛ ُُرﻧِﻲ ِإ ْن ذَﻛ ََرﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻧَ ْﻔ ِ
ﻲ
ﺷﺑ ًْرا ﺗَﻘَ ﱠرﺑْتُ إِﻟَ ْﯾ ِﮫ ذ َِرا ً
ب ِﻣ ِﻧّﻲ ِ
ﻋﺎ َوإِ ْن ﺗَﻘَ ﱠر َ
َوإِ ْن َذﻛ ََرﻧِﻲ ﻓِﻲ ﻣﻸ ذَﻛ َْرﺗُﮫُ ﻓِﻲ ﻣﻸ ھُ ْم َﺧﯾ ٌْر ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم َوإِ ْن ﺗَﻘَ ﱠر َ
ب إِﻟَ ﱠ
ﺷﻲ أَﺗ َ ْﯾﺗُﮫُ َھ ْر َوﻟَﺔً ((
ذ َِراﻋًﺎ ﺗَﻘَ ﱠرﺑْتُ ِﻣ ْﻧﮫُ ﺑَﺎﻋًﺎ َو ِإ ْن أَﺗَﺎ ِﻧﻲ َﯾ ْﻣ ِ
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))ﻣن ﭼﻧﺎﻧم ﮐﮫ ﺑﻧدهام ﺑﮫ ﻣن ﮔﻣﺎن ﺑرد و وﻗﺗﯽ ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎ او ھﺳﺗم و اﮔر ﻣرا ﭘﯾش ﺧود ﯾﺎد ﮐﻧد
ﻣن ﻧﯾز او را در ﭘﯾش ﺧودم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم و اﮔر ﻣرا در ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را در ﺟﻣﻌﯽ ﺑرﺗر از آﻧﺎن
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧم و اﮔر ﯾﮏ وﺟب ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﻣن ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوم و اﮔر او ﯾﮏ ﻗدم
ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﮏ ﺷود ﻣن دو ﻗدم ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود و اﮔر او آرام ﻧزد ﻣن آﯾد ﻣن ﺷﺗﺎﺑﺎن ﻧزد او
ﻣﯽروم((
] ﺑﺧﺎری از اﺑوھ َُرﯾ َْرةَ[

اﯾن اﺧﻼق ﺧداوﻧد اﺳت:
َﺎب ﻧَﺷَﺄ َ ﻓِﻲ ِﻋﺑَﺎ َد ِة َرﺑِّ ِﮫ َو َر ُﺟ ٌل ﻗَ ْﻠﺑُﮫُ ُﻣﻌَﻠﱠﻖٌ
)) َ
ﺳ ْﺑﻌَﺔٌ ﯾُظِ ﻠﱡ ُﮭ ُم ﱠ ُ ﻓِﻲ ظِ ِﻠّ ِﮫ ﯾَ ْو َم ﻻ ظِ ﱠل إِﻻ ظِ ﻠﱡﮫُ اﻹ َﻣﺎ ُم ا ْﻟﻌَﺎ ِد ُل َوﺷ ﱞ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َر ُﺟ ٌل َ
ب َو َﺟ َﻣﺎ ٍل
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َوﺗَﻔَ ﱠرﻗَﺎ َ
ﺎﺟ ِد َو َر ُﺟ َﻼ ِن ﺗَﺣَﺎﺑﱠﺎ ﻓِﻲ ﱠ ِ اﺟْ ﺗَ َﻣﻌَﺎ َ
ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻣ َ
طﻠَ َﺑﺗْﮫُ ْ
اﻣ َرأَةٌ ذَاتُ َﻣ ْﻧ ِﺻ ٍ
ﺳ ِ
ﻖ ﯾَﻣِ ﯾﻧُﮫُ َو َر ُﺟ ٌل ذَﻛ ََر ﱠ َ َﺧﺎ ِﻟﯾًﺎ ﻓَﻔَﺎﺿَتْ
ﺎف ﱠ َ َو َر ُﺟ ٌل ﺗ َ َ
ﺷ َﻣﺎﻟُﮫُ َﻣﺎ ﺗ ُ ْﻧ ِﻔ ُ
ﺻدﱠقَ أ َ ْﺧﻔَﻰ ﺣَ ﺗﱠﻰ ﻻ ﺗ َ ْﻌﻠَ َم ِ
ﻓَﻘَﺎ َل ِإﻧِّﻲ أ َ َﺧ ُ
ﻋ ْﯾﻧَﺎهُ ((
َ
))ﺧداوﻧد ،ھﻔت ﮔروه را روزی ﻛﮫ ھﯾﭻ ﺳﺎﯾﮫای ﺟز ﺳﺎﯾﮫ او وﺟود ﻧدارد ،در زﯾر ﺳﺎﯾﮫی ﺧود ،ﺟﺎی
ﻣﯽدھد 1 .ـ ﻓرﻣﺎﻧروای ﻋﺎدل 2 .ـ ﺟواﻧﯽ ﻛﮫ در ﺳﺎﯾﮫ اطﺎﻋت و ﺑﻧدﮔﯽ ﷲ ﻣﺗﻌﺎل ،رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد3 .
ـ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ھﻣواره دﻟش ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﺎﺷد 4 .ـ دو ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧوﺷﻧودی ﷲ ﺑﺎ
ﯾﻛدﯾﮕر دوﺳت ﺑﺎﺷﻧد و ﺑر اﺳﺎس آن ،ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﯾﺎ از ﯾﻛدﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽﺷوﻧد 5 .ـ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ زﻧﯽ زﯾﺑﺎ و
ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎم ،او را ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎء ﺑﺧواﻧد وﻟﯽ او ﻧﭘذﯾرد و ﺑﮕوﯾد :ﻣن از ﷲ ﻣﯽﺗرﺳم 6 .ـ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ
دﺳت راﺳﺗش طوری ﺻدﻗﮫ دھد ،ﻛﮫ دﺳت ﭼﭘش ﻧداﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺻدﻗﮫ ﮐرد  7ـ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ در
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد آورده و از ﺗرس او ،اﺷﮏ ﺑرﯾزد((.
]ﻣﺳﻠم از اَﺑوھ َُرﯾ َْرةَ[

ﻋﺎﻗلﺗرﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺑوبﺗرﯾن ﺷﻣﺎ ﻧزد ﺧداوﻧد اﺳت :
ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳوﮔﻧد اﮔر اﻧدازهی ﯾﮏ ﺳر ﻣﮕس اﺷﮏ ﺑرﯾزﯾد از ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ و ﻣﺎﻓﯾﮭﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت .در
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﻗرآن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻣﯽﺧواﻧﯾد و اﺷﮏ ﺑر ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﺷود اﯾن اﺷﮏ از
ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ و آن ﭼﮫ در آن اﺳت ،ﺑﮭﺗر اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ زﯾﺎدی دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺧداوﻧد را دوﺳت دارﯾد.
از او ﻣﯽﺗرﺳﯾد ،ﺑﮫ رﺣﻣت او اﻣﯾدوارﯾد و از ﻋذاﺑش ﺑﯾم دارﯾد ،اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣؤﻣن ھﺳﺗﯾد.
ق
ﺎق اﻟذﱠ َھ ِ
ب َوا ْﻟ َو ِر ِ
))أﻻ أُﻧَﺑِّﺋ ُ ُﻛ ْم ﺑِ َﺧﯾ ِْر أَ ْﻋ َﻣﺎ ِﻟﻛُ ْم َوأ َ ْزﻛَﺎ َھﺎ ِﻋ ْﻧ َد َﻣ ِﻠﯾ ِﻛﻛُ ْم َوأَ ْرﻓَ ِﻌ َﮭﺎ ﻓِﻲ د ََر َﺟﺎﺗِﻛُ ْم َو َﺧ ْﯾ ٌر ﻟَ ُﻛ ْم ِﻣ ْن إِ ْﻧﻔَ ِ
ﺿ ِرﺑُوا أ َ ْﻋﻧَﺎﻗَ ُﮭ ْم َو َﯾ ْ
ﻋد ﱠُوﻛُ ْم ﻓَﺗَ ْ
ﺿ ِرﺑُوا أ َ ْﻋﻧَﺎﻗَﻛُ ْم ،ﻗَﺎﻟُوا :ﺑَﻠَﻰ ،ﻗَﺎلَِ :ذﻛ ُْر ﱠ ِ ﺗ َ َﻌﺎﻟَﻰ ﻗَﺎ َل
َو َﺧ ْﯾ ٌر ﻟَﻛُ ْم ِﻣ ْن أَ ْن ﺗ َ ْﻠﻘَ ْوا َ
ب ﱠ ِ ِﻣ ْن ِذﻛ ِْر ﱠ ِ((
ﺷ ْﻲ ٌء أَ ْﻧ َﺟﻰ ِﻣ ْن َ
ُﻣﻌَﺎذُ ْﺑنُ َﺟﺑَ ٍل َر ِﺿﻲ ﱠ َ
ﻋ ْﻧﮫ َﻣﺎ َ
ﻋ َذا ِ
))آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را از ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﺎ ﺧﺑر ﻧﮕرداﻧم ﻛﮫ ﻧزد ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ﭘﺎﻛﯾزهﺗر اﺳت و ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز
ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ رﻓﺗن درﺟﺎت ﺷﻣﺎﺳت و ﺑراى ﺷﻣﺎ از ﺑﺧﺷش طﻼ و ﺟواھرات ﻧﯾز ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﺣﺗﻰ از اﯾن
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ھم ﺑﮭﺗر اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن روﺑرو ﺷوﯾد و ﮔردن آﻧﮭﺎ را ﺑزﻧﯾد و آﻧﮭﺎ ﮔردن ﺷﻣﺎ را ﺑزﻧﻧد؟( اﺻﺣﺎب
ﮔﻔﺗﻧد :ﺑﻠﻰ .ﻓرﻣود :ﯾﺎد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل ﮔﻔت :ﭼﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﺎد ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را از ﻋذاب
او ﻧﺟﺎت ﻧﻣﯽدھد((
]اﺑن ﻣﺎﺟﮫ از أَ ِﺑﻲ دَرداءِ َرﺿﻲ ﱠ َﻋ ْﻧﮫ[

»ﺧﯾر« اﺳم ﺗﻔﺿﯾل اﺳت و »أﺧﯾر« ﺑوده اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎدهی ﻓراوان ﺑﮫ ﺧﯾر ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﮐﻠﻣﮫی
ﺧﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺗر و ﮐﻠﻣﮫی ﺷر ﯾﻌﻧﯽ ﺑدﺗر .اﯾن ﺣدﯾث را اﮔر ھزاران ﺑﺎر ﺑﯾﺎن ﮐﻧم ﺑﺎز ھم از آن ﺳﯾر
ﻧﻣﯽﺷوم:
ﺳﺄَﻟَﺗِﻲ أ َ ْﻋ َ
ﺳﺎﺋِ ِﻠﯾنَ َوﻓَ ْ
ط ْﯾﺗُﮫُ أَ ْﻓ َ
ﺿ ُل
ب ﻋ ﱠَز َو َﺟ ﱠلَ :ﻣ ْن َ
ﺷﻐَﻠَﮫُ ا ْﻟﻘُ ْرآ ُن َو ِذﻛ ِْري ﻋ َْن َﻣ ْ
ﺿ َل َﻣﺎ أُﻋ ِْطﻲ اﻟ ﱠ
اﻟر ﱡ
))ﯾَﻘُو ُل ﱠ
َﻼم َﻛﻔَ ْ
ﻋﻠَﻰ َﺧ ْﻠ ِﻘﮫ((
ﺿ ِل ﱠ ِ َ
َﻼم ﱠ ِ َ
ﻋﻠَﻰ َ
ﺳﺎﺋِ ِر ا ْﻟﻛ ِ
ﻛ ِ
))ﭘروردﮔﺎر ﻋز وﺟل ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد :ھرﮐس ﺗﻼوت ﻗرآن و ذﮐر و ﯾﺎد ﻣن ،او را از درﺧواﺳت از ﻣن
ﻣﯽﺧواھد ،ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐﻧد ،ﺑﮭﺗر از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽدھم ،ﺑﮫ او ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد
و ﻓﺿل و ﺑرﺗری ﮐﻼم ﺧدا ﺑر ﺳﺎﯾر ﮐﻼمھﺎ ،ھﻣﭼون ﻓﺿل ﺧدا ﺑر ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش اﺳت((
]دارﻣﯽ از اَ ِﺑو َﺳﻌِ ﯾدٍ[

ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود ﺑﮫ ﺧداوﻧد روی آورﯾد .ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﺷد .ﺧداوﻧد ﮐرﯾم اﺳت .ھﻣﺳر ﻧﯾﮏ ﺧواھد
آﻣد .ﮐﺎر ﻣطﻠوب و درآﻣد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺧواھد آﻣد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻏمھﺎ را ﯾﮏ ﻏم ﮐﻧد ﺧداوﻧد ﺗﻣﺎم
ﻏمھﺎﯾش را ﺑس اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،آﯾﺎ ﺑرای دﻧﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯾد؟ آﯾﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳت؟
»ﺧداوﻧد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ وﺣﯽ ﻣﯽﮐﻧد :ﻓﻼﻧﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺗو اﺳت ﭘس او را ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑﮕﯾر و اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﺧدﻣت ﻣن اﺳت؛ در ﺧدﻣﺗش ﺑﺎش« ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺗوﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽروﯾد ،ھر روز ﯾﮏ
ﺟزء ﻣﯽﺧواﻧﯾد ،ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ را در ﻣﺳﺟد ﻣﯽﺧواﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﻣﯽﭘردازﯾد ،ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد دﻋوت
ﻣﯽدھﯾد و از ﻣﺎل ﺧود اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻧﯾد ،در دﻧﯾﺎ از دﯾﮕران ﻋﻘب ﻣﯽﻣﺎﻧﯾد؟ ھرﮔز اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺧداوﻧد
ﺷﻣﺎ را ﻧﮕران دﻧﯾﺎ ﮐﻧد.
»آن طور ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم ﺑرای ﻣن ﺑﺎش ﺗﺎ آن طور ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯽ ﺑرای ﺗو ﺑﺎﺷم .آن طور ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم
ﺑرای ﻣن ﺑﺎش و ﺧﯾر و ﺻﻼح ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﻧﯾﺎﻣوز .ﺗو ﻣﯽﺧواھﯽ و ﻣن ﻣﯽﺧواھم .اﮔر در آن ﭼﮫ
ﻣﯽﺧواھم ﺗﺳﻠﯾم ﻣن ﺑﺎﺷﯽ ﻣن در آن ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯽ ﺗو را ﺑﺳﻧده ﺧواھم ﺑود .اﮔر در آن ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھم
ﺗﺳﻠﯾم ﻣن ﻧﺑﺎﺷﯽ در آن ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯽ ﺗو را ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧم و ﭘس از آن ھم ھر ﭼﮫ ﺧودم ﺑﺧواھم ھﻣﺎن
ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﺑﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾت ﻣﻘدر ﻧﻣودم ﺧﺷﻧود ﻧﺑﺎﺷﯽ دﻧﯾﺎ را ﺑر ﺗو ﭼﯾره ﺧواھم ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽدوﻧد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﺑدوی ﺳﭘس ﺗﻧﮭﺎ آن ﭼﮫ ﻗﺳﻣت ﺗو ﺑﺎﺷد ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗو
رﺳد و ﺑرای ﻣن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﻣرا ﺑﺧواه ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ و اﮔر ﻣرا ﯾﺎﻓﺗﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﯾﺎﻓﺗﮫای و اﮔر ﻣرا از
دﺳت دھﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز را از دﺳت دادهای و ﻣن از ھر ﭼﯾزی ﻧزد ﺗو ﻣﺣﺑوبﺗرم« ای ﻓرزﻧد آدم اﮔر
ﭘروردﮔﺎرت را ﻓرﻣﺎن ﺑﺑری ﻋﺎﻗل ھﺳﺗﯽ و ﻋﺎﻗلﺗرﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺑوبﺗرﯾن ﺷﻣﺎ ﻧزد ﺧداوﻧد اﺳت:
))...ھرﮐس ﺗﻼوت ﻗرآن و ذﮐر و ﯾﺎد ﻣن ،او را از درﺧواﺳت از ﻣن ﻣﯽﺧواھد ،ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐﻧد،
ﺑﮭﺗر از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽدھم ،ﺑﮫ او ﺧواھم ﺑﺧﺷﯾد و ﻓﺿل و ﺑرﺗری ﮐﻼم ﺧدا ﺑر
ﺳﺎﯾر ﮐﻼمھﺎ ،ھﻣﭼون ﻓﺿل ﺧدا ﺑر ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش اﺳت((
] دارﻣﻲ َﻋ ْن أَ ِﺑﻲ َﺳﻌِﯾدٍ[
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ﺑرﺧﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ذﮐر:
از ﻧﺗﺎﯾﺞ ذﮐر ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺳﺧن ﻓﺿﯾل اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ» :ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋزوﺟل ﻓرﻣوده اﺳت :ﺑﻧدهام
از دو رﮐﻌت ﭘﯾش از ﻓﺟر ﻧﺎﺗوان ﻣﺷو ،ﺗﻣﺎم روزت را ﺑﺳﻧدهام«.
اﮔر روز ﺧود را ﺑﺎ دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺷروع ﮐردﯾد و در آن ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﻧﻣودﯾد ﺧداوﻧد ﺗﻣﺎم روز
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺧداوﻧد ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد :ھر ﮔﺎه ﺑﮫ دل ﺑﻧدهاى ﺳر زﻧم و ﺑﺑﯾﻧم
ﻛﮫ ﯾﺎد ﻣن ﺑر آن ﭼﯾره ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺗرﺑﯾت او را ﺧود ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرم و ھﻣﻧﺷﯾن و ھﻣﺳﺧن و ھﻣدم او
ﺷوم« و ﺳﯾدﻧﺎ ﺣﺳن ﻣﯽﮔوﯾد» :ذﮐر دو ﮔوﻧﮫ اﺳت ،ذﮐر ﺧداوﻧد ﻣﯾﺎن ﺧود و ﺧدا ﮐﮫ ھر ﭼﮫ ﺑزرگ
ﺑﺎﺷد ﭘﺎداﺷش ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑزرگ اﺳت! و از آن ﺑﮭﺗر زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﭼﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل
ﺣرام ﮐرده ،او را ﯾﺎد ﮐﻧﯽ«.
ﭘس وﻗﺗﯽ ﮔﻧﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﺷد ﺑﮕوﯾﯾد :ﻣن از ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽﺗرﺳم .اﮔر در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎﻧﯽ
ﺑودﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾﺑت ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد ﺧدا را ﯾﺎد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﮐت ﺷوﻧد و اﮔر ﻧﺷدﻧد از ﻣﺟﻠس آﻧﺎن ﺑﯾرون آﯾﯾد.
اﮔر ﻣردﻣﺎن ﮔﻣراھﯽ را دﯾدﯾد از آﻧﺎن دور ﺷوﯾد .ﭘس ﺑﮭﺗرﯾن اﻧواع ذﮐر اﯾن اﺳت ﮐﮫ او را در ھﻧﮕﺎم
ﮔﻧﺎه ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد .ﺣﺗﯽ ﺟﻧﯾد رﺿﯽ ﷲ وﻗﺗﯽ از او ﭘرﺳﯾدﻧد وﻟﯽ ﮐﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن ﺑﭘرد؟
ﮔﻔت :ﻧﮫ آن ﭘرﻧده اﺳت .ﮔﻔﺗﻧد :آﯾﺎ ﺑر روی آب راه رود؟ ﮔﻔت :ﺧﯾر ،وﻟﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ او را در
ھﻧﮕﺎم ﺣرام و ﺣﻼل ﺑﯾﺎﺑﯾد.
اﮐﻧون داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧوع ذﮐر اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﮔﻧﺎه او را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد :ﻣن از
ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽﺗرﺳم .ﺳﯾدﻧﺎ ﯾوﺳف ﭼﻧﯾن ﮐرد و ﻗﺻد ﮐرد او را ھل دھد و ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﻧﻣود و
ﮔﻔت ﻣن از ﺧداوﻧد ﻣﯽﺗرﺳم و ﺧداوﻧد او را ﻋزﯾز ﻣﺻر ﻗرار داد و او را در دﻧﯾﺎ و آﺧرت واﻻ
ﮔرداﻧﯾد.
رواﯾت ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھر ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ از دﻧﯾﺎ ﺑﯾرون رود؛ ﺗﺷﻧﮫ اﺳت ﺟز آن ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧداوﻧد ﺑوده
اﺳت .ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :اھل ﺑﮭﺷت ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺳرت ﯾﮏ ﭼﯾز را دارﻧد -ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﮭﺷت و در
ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻداﻗت و در ﮐﺎخھﺎ و ﺑر ﻟب رودﺧﺎﻧﮫھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣورﯾﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت-
ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﯾﺎد ﺧداوﻧد را ﻧﮑردهاﻧد .ﻗطﻌﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ﭘس ﭘﯾش از آن ﮐﮫ اﯾن طور
ﺷود درس ﺑﮕﯾرﯾد«.
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