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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

 ٢٠١٧ جنوری ١٣
  

 عدم افراط در عبادت
قرآن عظيم . ويند گ راه وسط و عدم تمايل به افراط و تفريط  را می روی در اصطالح به معنای  انتخاب  اعتدال و ميانه

  . ن ، امت اسالم را امت ميانه معرفی نموده استأالش

انحضرت صلی هللا عليه وسلم ، رفتار وبرخورد ميانه  . معتدل بودۀسيرت پيامبر اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم  سير

  .داشت 

اصل اعتدال  زندگی را سالم و . تفريط  پرھيز می کرد  ی  خويش از افراط وگدن زنوپيامبر اسالم در ھمه ای شؤ

  .عاری از تکلف و سختی می سازد 

ھدايت وعدم رعايت  جتماعی  خارج شدن از مسير صحيح کمال وا ن فردی وو بسياری از انحرافات در شؤۀريش

  تفريط است   افراط واساسیتوازون بين  دواصل  

  .ن جھل عدم اعتدال أت وشن عقل اعتدال اسأش

دانشمندان از جمله اعتدال در امور شخصی  را  ولي علما و.اعتدال در دين مقدس  اسالم، قلمرو وسيعی  را در بر دارد 

  : به عرصه ھای مختلفی به شرح ذيل  خالصه وفورمولبندی  نموده اند 

 طلبی، اعتدال در دنيا دال در خوردن و آشاميدن،اعتدال در عبادت، اعتدال در سخن گفتن،  اعتدال در راه رفتن، اعت

   .  جنسی واعتدال در دوستی ودشمنی ۀاعتدال در ارضای غريز اعتدال در قھرو غضب،

  :اما اعتدال در عبادت 

َدر مورد اعتدال در عبادت توجه شما را به حديثی  روايت شده از حضرت بی بی عائشه رضی هللا عنھا  جلب می  َ َْ َ ََ ِ َِ

  :پيامبر صلی  هللا عليه وسلم فرموده است : نمايم

َدخل عليھا وعندھا امرأه،قال«  َ َ ََ ٌ َِ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ِمن ھذه؟«:َ ِ َ ْ ْقالت» َ َ َفالنه تذکر من صالتھا، قال:َ َ ََ ِ ِْ ُ ُُ ْ َ َ ُمه عليکم بما تطيقون فوهللا ال يمل هللا «:ُ َّ َُّّ َ َ ََ ِ َِ َ َ َُ ُ َِ ْ ُ ْ ْ

ِّحتى تملوا،وکان أحب الدي َّ َ ََ َ َ َ ُّ َ َ ُن إليه مادام عليه صاحبهَّ ُ ِ ِ َِ ْ َْ ََ ََ َ ِ   ) .متفق عليه(» .ِ

من آمد در حالی که زنی ۀ نبی اکرم صلی هللا به خان روزی، :گويد حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھامی منين؛ؤام الم

را برای و کثرت عبادات ايشان  فالنی است: گفتم ؟»اين زن کيست« :رسول اکرم صلی هللا فرمود نزد من نشسته بود

  .بازگو کردم رسول هللا صلی هللا

  :فرمود رسول هللا صلی هللا
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 زيرا خداوند از دادن پاداش اعمال خسته نمی .انجام دھيد ی داريد،ئھمان قدر از اعمال را که توانا.ردست نگھدا«

که صاحبش بر انجام و بھترين عمل نزد هللا متعال آن است  که شما از انجام طاعت و بندگی خسته شويد مگر اين شود،

 ».مداومت کند آن،

 

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 


