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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 ايدولوژيک مسايل

 
   سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٤ اپريل ٢٤

  

 تميانه روی در عباد
  

حيث امت وسط ه ن بأ که امت اسالم در قرآن عظيم الشعرض برسانمه قبل از ھمه خدمت خوانندگان خويش بايد ب

  . معرفی شده که افراط وتفريط را درزندګی خويش نبايد  داشته باشد

  :فرمايد  بقره میۀ سور١۴٣ تی خاصی در آيئن با زيباأقرآن عظيم الش

ةً َوَسطاً لِتَُكونُوا ُشھَداَء َعلَى النَّاِس َو يَُكو« و اين چنين شما را اّمت وسط ( » َن الَّرُسوُل َعلَْيُكْم َشھيداً َو كذلَِك َجَعْلناُكْم امَّ

   ).قرار داديم تا گواھانى بر مردم باشيد و پيامبر نيز شاھدى بر شما باشد

  :نويسند  می، متبرکه ذکر يافته استتکه در آي» وسط  « ۀمفسرين در مورد کلم

 ھم به معنى جالب، زيبا، عالى و شريف؛ و اين ھر دو وسط در لغت ھم به معنى حد متوسط در ميان دو چيز آمده و

ى در آن است كه چيزى از افراط و تفريط به دور باشد و ئ شرافت و زيباگردد؛ زيرا معموالً  ظاھراً به يك حقيقت باز مى

 ل وی ، جمائ اين بدين معنی است که  امت اسالم يک امت ميانه و معتدل است واين زيبا.در حد اعتدال قرار گيرد

  .رند افراط وتفريط دست برداشرافت به آمت اسالم زمانی می زيبد که از 

 را،  گويند که يک مسلمان نبايد راه  ُغلّو را در پيش گيرد ، و نه راه تقصير و شرك را می معتدل از نظر عقيده آن

بايد در جھان چنان غرق من مسلمان نؤبدين معنی است که يک فرد م ھاى معنوى و مادى، ل بودن  از نظر ارزشمعتد

  .نه در عالم معنى چنان فرو رود که از جھان  ماده به كلى بى خبر بماند  شود که معنويت خويش را فراموش کند و

دانش خويش تنگ سازد که علوم  فھم وچنان برای ساحه را موزش بدين معنی است که نبايد  آتعليم و معتدل از نظر علم،

  .دنباله رو ديگران باشد  نان باشد که به شنيدن يک موضوع ، اصل خود را رھا ونه چ ديگران را رد نمايد و

اطراف خود سيم خاردار کش کند که خود را از  نبايد در معتدل بودن از نظر روابط اجتماعى، آنست که يک مسلمان  

د  که  اصالت و استقالل خويش نه آنچنان بی خبر وخواب الود ودنباله رو باش جھانيان به كلى  در حصار نگاه دارد ، و

  .را ھم از دست  دھد 

خط ميانه  را اختيار نمايد از انجمله يک فرد مسلمان  در   زندگی بايد راه وی عرصه ھاۀيك مسلمان واقعى در ھم

  .عبادت خويش فھم عالی امت وسط واعتدال را نبايد فراموش کند 

  :اشد آمده استب  که راوی آن حضرت  انس رضی هللا عنه مییدر حديث

به  خانه ھای زنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم تشريف بردند و از عبادت پيامبر صلی هللا عليه  روزی سه نفر صحابه،

ما با پيامبر صلی هللا : را کم شمرده گفتند چون بر ايشان گفته شد، گويا آن. ال نمودندؤج مطھرات ساونزد ازوسلم از 
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من ھميشه در تمام عمر :  شان بخشيده شده؟ يکی از ايشان گفتۀکه گذشته و آيند ، در حالیعليه وسلم چه مناسبتی داريم

من از زنھا دوری گزيده و : گيرم و سومی گفت من تمام عمر روزه می: ديگری گفت. تمام شب را نماز می گزارم

  . ھرگز ازدواج نمی کنم

  :پيامبر  صلی هللا عليه وسلم آمده فرمود

 شما ۀ شما از خدا بيشتر ترسيده، و از ھمۀخدا سوگند که من از ھمه ھستيدکه چنين و چنان گفتيد؟ اما بشما ھمان کسانی 

 و من ھم روزه می گيرم و ھم نمی گيرم و نماز می خوانم و خواب ھم می شوم و زنان را به نکاح می. پرھيزگارترم

   ). عليهمتفق( من اعراض کند از من نيست ۀکه از سنت و طريق گيرم، و کسی

قالَھَا » ھَلََک اْلُمتَنَطُِّعوَن « : و از ابن مسعود رضی هللا عنه روايت شده است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند

کسانی که بی مورد سختگيری کرده و در گفتار و کردارشان غلو (ھالک شدند متنطعون : " ، يعنی)روايت مسلم. (ثالثا

   .)می نمايند

ُدوا وقَاِربُوا َوأَْبِشُروا، واْستِعينُوا «  : وايتی ديگر آمده است ھمچنان  در ر يُن إالَّ َغلَبه فسدِّ يَن يُْسر، ولْن يشادَّ الدِّ إِنَّ الدِّ

ْلجةِ  ْوحِة وَشْیٍء ِمن الدُّ که با دين به مقابله برخيزد و  در دين آسانی است و کسی: ، يعنی)روايت بخاری( » بِاْلغْدوِة والرَّ

آن نزديک ساخته و شاد باشيد، و با حرکت ه پس حق را طلب نموده وخود را ب. گردد سختگيری کند، ناکام و مغلوب می

   ).يعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه بپردازيد" ( صبحگاھی و شامگاھی و آخر شب ياری جوئيد

ْلجِة ، اْلقَْصد اْلقْصد تَْبلُُغوا سدِّ « : و در روايتی ديگر فرمودند روايت (» ُدوا وقَاِربُوا واْغدوا وُروُحوا، وَشْیء ِمَن الدُّ

) برای نماز شب(حق را طلب نموده خود را بدان نزديک ساخته و در صبحگاه و شامگاه و آخر شب : " ، يعنی)بخاری

   .مقصد برسيد  ه عمل کرده و ميانه روی کنيد، تا ب

پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مسجد داخل شده طنابی را ديدند، که در : رضی هللا عنه روايت است که گفتو از انس 

اين ريسمان زينب است که چون خسته شود خود : اين چه طنابی است؟ گفتند: فرمود. ميان دو ستون مسجد آويزان است

بايد يکی از شما تا زمانی نماز بخوانيد که با نشاط ! ز کنيدرا با آن: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود. گيرد را بدان می

   ).متفق عليه.  (وھر گاه احساس کرديد که خسته شده ايد ، بخوا بيد  باشيد

ه که ب در اين حديث ترغيب شده بر ميانه روی در عبادت و نھی از تعمق در آن، و امر است به اين: حافظ بن حجر گفت

   .رده شودسوی عبادت با نشاط روی آو

به پيامبر صلی هللا عليه وسلم خبر : و از ابو محمد عبد هللا بن عمرو بن العاص رضی هللا عنھما روايت شده که گفت

  . خدا سوگند که تا زنده ام روزھا را حتماً روزه گرفته و شب ھا را زنده می دارمه رسيده بود که من گفته ام، ب

تو : فرمود. بلی يا رسول هللا پدر و مادرم فدايت باد:  آيا تو چنين گفته ای؟ گفتم:فرمود  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

نمی توانی اين کار را انجام دھی، پس ھم روزه بگير و ھم بخور، ھم بخواب و ھم نماز شب بخوان، و ھم در ماه سه 

  . يشه استروز را روزه بگير، زيرا ھر نيکی ده برابر ثواب دارد و اينکار مثل روزه داری ھم

من بيشر : گفتم .پس دو روز را بخور و يک روز را روزه بگير: فرمود .من بيشتر از اين را می توانم انجام دھم: گفتم

د عليه السالم است، و اين ميانه و داوۀاين روز. پس يکروز را بخور و يکروز را روزه بگير: فرمود.از اين را می توانم

رسول هللا صلی هللا . من از اين بھتر را می توانم: ، من گفتم)اين بھترين روزه است: در روايتی آمده ( ترين روزه است

  . ازين بھتر وجود ندارد: فرمود عليه وسلم

فرموده بود قبول می کردم برايم از   اگر من سه روزی را که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم: عبد هللا رضی هللا عنه گفت

   .دخانواده و مالم محبوبتر بو
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بلی  : من خبر نرسيده که تو تمام عمر روزه گرفته و ھر شب قرآن می خوانی؟ گفتمه آيا ب: و در روايتی آمده که فرمود

و در ھر . او پارساترين مردم بود. د عليه السالم را بگيرو داوۀروز: فرمود. يا رسول هللا و از آن اراده ای جزخير ندارم

: گفتم. بيست روز قرآن بخوان: فرمود.  هللا صلی هللا عليه وسلم بيش از اين توان دارمای پيامبر: گفتم. ماه قرآن بخوان

در ھر ھفت روز : فرمود. بيش ازين در توانم ھست: گفتم. در ھر ده روزی بخوان: فرمود. بيشتر از اين در توانم ھست

: ر صلی هللا عليه وسلم برايم فرمودپيامب. بخوان، و براين زياده روی مکن، چون سختگيری کردم بر من سختگيری شد

پس بدانچه که پيامبر صلی هللا عليه وسلم برايم فرمود، عمل کردم و چون پير : گفت. دانی شايد عمرت دراز شود تو نمی

  . پيامبر صلی هللا عليه وسلم را می پذيرفتمۀشدم دوست داشتم که کاش اجاز

پيامبر صلی هللا عليه و سلم بھترين راه وروش در عبادت ھست، و ست، و راه و روش ابنابراين دين اسالم دين وسط  

  . به ضررش خواھد بودھر کسی بخواھد از راه و روش پيامبر صلی هللا عليه و سلم اعراض کند نھايتاً 

                                                پايان 

 

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

 و مـــديــــر مطـالعات سـتراتـــيژيک افغان

  جرمنی-مسؤول مرکــز کلتوری دحق الره


