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نصيحت وامانت
خطبه اول

والسالم على نبينا محمد املفضل  احلمد هللا منزل الكتاب و  هدى وذكرى ألولي األلباب و  والصالة
ل

آعلى البشر بجوامع اخلطاب و  وعلى آله املطهرين واألصحاب.
تنجي  شهادة  ورسوله  عبده   ً محمدا أن  وأشهد  و   له  شريك  ال  وحده اهللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

صاحبها يوم احلساب.
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أما بعد: 
از انس رضى اهللا عنه روايت است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: 

هِ»[متفق عليه] سِ بُّ لِنَفْ ا يُحِ يهِ مَ ففَخِ بَّ ألِ تَّى يُحِ مْ حَ كُ خَخدُ نُ أَحَ ددالَ يُؤْمِ »
نيز خود  برادر  براى  مى دارد  دوست  خود  براى  را  آنچه  آنكه  تا  نمى آورد  ايمان  شما  از  ”كسى 

ِ

دوست بدارد“
برادرى و  روح ايمان است وچكيده ى احساس و  برادرى همان براورده شدن امنيت فراگيرى

است كه در همه ى جامعه اطمينان وصلح را گسترده مى سازد.
اى مسلمانان: هر كه اين را به درستى درك كند وتدبر نمايد وظيفه ى خود را در برابر برادرانش
واژه ى يك  در  آن  همه ى  اما  نيست  محدود  و   برادرى  صادقانه ى  دادن  دانست… نشان  خواهد 
رفتار در  خيرخواهى  همان  كه  مى شود  جمع  و   دارد  چشمگير  وآثارى  عظيم  معنايى  كه  بزرگ 

وپذيرش نصيحت ديگران ونصيحت كردن يكديگر است. 
را او  ونصيحت  مى كنى  خيرخواهى  او  وبراى  كرده  نصيحت  را  برادرت  و   حق  اين  اساس  بر 
ودوستى صادقانه  محبت  معيار  و   نصيحت  داشت.  خواهى  دوست  را  ونصيحت كنندگان  پذيرفته 
خالصانه است. برادر تو كسى است كه در حق تو خيرخواهى ونصيحت نمايد. نصيحت و  كلمه اى
است فراگير ومعناى كامل آن اراده ى خير است براى شخص مقابل وراهنمايى وى به سوى آن

وبرحذر داشتن او از عيب ها وانحراف در گفتار وكردار ورفتار با ديگران…
به نسبت  قلب  توجه  يعنى  مى گويد: ”نصيحت  وزيبا  دقيق  تعريفى  در  اهللا  رحمه  نصر  بن  محمد 

شخص نصيحت شده هر كه باشد ومراقبت از او واصالح وى“
و همين كافى است كه پيامبر ما محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم دين را در نصيحت خالصه كرده

وآن را سه بار تكرار نموده وفرمودند: 
ولِهِ  وَلِرسُ تَابِهِ  وَلِكِ  ِ سَسَّ ِهللاِ » قَال:  ؟  َنْ ملِ َْنَا:  نْنَقُل « ةُ يحَ النَّصِ ينُ  الدِّ و   ةُ  يحَ النَّصِ ينُ  الدِّ و   ةُ  يحَ النَّصِ ينُ  يالدِّ يِ »
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مْ» تِهِ امَّ نيَ وَعَ لِمِ ُسْ ممْ ةِ امل َئِمَّ ُسوَألِ سْ
”دين نصحيت وخيرخواهى است. دين نصيحت وخيرخواهى است و  دين نصيحت وخيرخواهى
است“ و  گفتيم براى چه كسى اى رسول اهللا؟ فرمودند: ”براى اهللا وبراى كتابش وبراى پيامبرش

وبراى امامان مسلمان وديگر مسلمانان“ صحيح مسلم
ابن بَطال رحمه اهللا مى  فرمايد: ”نصيحت هم دين ناميده مى شود وهم اسالم“.

اى مسلمانان! براى هيچ كس و  داراى هر مقام ومنزلتى كه باشد ممكن نيست كه از نصيحت
حاكم وعالم ومعلم وخانه دار وغنى وفقير ومرد وزن ودور ونزديك و  هميشه وهمه ح… بى نياز شود

جا…
نصيحت وخيرخواهى از بزرگترين حقوق ميان مسلمانان است. از ابوهريره رضى اهللا عنه روايت

است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: 
ِذَا  لَيْهِ و  وَإ لِّمْ عَ يتَهُ فَسَ مِّمإذَا لَقِ » قِيَل: َما ُهنَّ يَا َرُسوَل اهللاِ؟ و  قَاَل: « «َحقُّ الُْمْسلِم َعلَى الُْمْسلِم ِستٌّ

مم

ِذَا  هُ وَإ
ِِ

د رِضَ فعُ ِذَا مَ ُْ و  وَإ تْه مِّ دَ اهللاَ فَسَ مِ  فَحَ
ي ِ ِ ِإ ل و ِ لل و ِ
ُ ِذا عطس ا استنصحك فانصح له و  وإ

ِ ِ ِِِم ِ ِِم
حح بْهُ و  وَإِذ أَجِ اكَ فَ َعَ

ى ِمِِِم

» صحيح مسلم هُ اتَ فَاتَّبِعْ ععمَ
”حق مسلمان بر مسلمان شش چيز است“ گفته شد اين شش چيز كدامند؟ فرمودند: ”هرگاه با
برادر مسلمانت روبرو شدى به وى سالم بگو واگر تو را دعوت كرد دعوتش را بپذير واگر براى
تو نصيحت وخيرخواهى كرد تو نيز براى او خيرخواهى كن واگر عطسه زد و”الحمدهللا“ گفت در
پاسخش بگو: ”يرحمك اهللا“ واگر بيمار شد به عيادتش برو واگر وفات يافت در تشييع جنازه ى او

شركت كن“  
جرير بن عبداهللا بجلى رضى اهللا عنه مى  فرمايد:

ل  حِ لِكُ اةِ و  وَالنُّصْ ِِّ الزَّكَ ِيتَاء الَةِ و  وَإ ِقَامِ الصَّ ِ إ لَى لَّمَ عَ لَيْهِ وَآله وسَ لَّى اهللاُ عَ ِ صَ ولَ اهللاَّ َسُ
ى ر ى بج ب ىن ر ى بج

يَي تُ  سَسبَايَعْ »
»[متفق عليه] لِمٍ سْ مُ

هر براى  وخيرخواهى  زكات  ودادن  نماز  داشتن  برپا  بر  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  ”با 
مسلمان و  بيعت نمودم“ 

و نزد طبرانى چنين روايت شده كه: ”هر كه به امر مسلمانان اهميت ندهد از آنان نيست وهر كه
خيرخواهى آنان  وعموم  مسلمانان  وامام  وكتابش  ورسولش  اهللا  وبراى  كند  سپرى  را  وشب  صبح 

نورزد و  مومن نيست“.
اى مسلمانان: مثال مومن در برابر ديگر مسلمانان به مانند دو دست است كه هر يك ديگرى را
مى كنم… محبوبترين نصيحت  را  شما  بخواهيد  مى گويد: ”اگر  عنه  اهللا  رضى  ابودرداء  مى شويد. 
بندگان نزد اهللا كسانى اند كه باعث دوست داشتن اهللا نزد مردم ودوست داشتن مردم نزد اهللا مى شوند

ودر زمين به نصيحت وخيرخواهى تالش مى ورزند“.
ابوبكر مزنى رحمه اهللا مى  فرمايد: ”ابوبكر صديق رضى اهللا عنه با نماز وروزه ى بسيار بر ديگر
اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم پيشى نگرفت بلكه با چيزى كه در قلبش بود بر آنان

پيشى گرفت“
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اهللا محبت  بود  عنه  اهللا  رضي  ابوبكرصديق  قلب  در  ”آنچه  فرمايد:  مى   اهللا  رحمه  عليه  أبى  ابن 
وخيرخواهى براى بندگانش بود“.

را ديگرى  يك  هر  كه  است  واحد  ساختمان  يك  مانند  مسلمان  به  نسبت  مسلمان  عزيزان:  اى 
توصيه وصبر  حق  سوى  مى كنند… به  همكارى  تقوا  ودر  نيكى  در  يكديگر  با  مى گيرد… آنان 

مسلمان برادر مسلمان است…. عورت  م… به معروف امر كرده واز منكر باز مى دارند ب… مى كنند
او را مى پوشاند ولغزش او را مى بخشد وبراى او دلسوزى مى كند وعذر او را مى پذيرد واز غيبت 
او جلوگيرى مى كند وبه نصيحت وخيرخواهى براى او ادامه مى دهد ودوستى او را حفظ مى نمايد 
كند  مي  تشكر  زوي  ا  خوبى اش  مقابل  ودر  مى پذيرد  را  وهديه اش  مى گويد  پاسخ  را  او  ودعوت 
واز  نمى كند  تسليم  دشمن-  -به  را  او  بازمى گرداند.  را  وگم شده اش  مى كند  رفع  را  وحاجتش 
يارى اش سر باز نمى زند. براى او همان چيزى را مى پسندد كه براى خود… براى غمش غمگين 

مى شود وبراى شادى اش شاد مى شود حتى اگر شادى  او به ضررش باشد.
مسلمان صالح ورستگارى ومحبت ويارى ودور كردن بدى ها وراهنمايى به سوى منافع وآموزش 
امور دين ودنيا را براى برادرانش دوست مى دارد وبدى ها را از آنان دور ساخته واز فريب وحسد 
نسبت به آنان دورى مى ورزد وبراى فقراى آنان ايثار مى ورزد وهر يك از آنان را كه از حق دور 

شده اند با لطف ومهربانى به حق بازمى گرداند.
وخواهران: علما تعدادى از آدابي را كه شايسته است در هنگام نصيحت رعايت نمود  برادران 

ذكر نموده اند از جمله: 
اخالص در خيرخواهى براى شخص مقابل وحرص بر آن وتالش در راه آن.

دور شدن از هوا وخواهش هاى نفسانى.
صبر وشكيبايى در برابر آنچه ممكن از سوى شخص مقابل سر بزند.

بايد در نصيحت از لطف وآسانگيرى بهره جسته شود واز بهترين الفاظ وآرام ترين وبهترين آنان
استفاده شود ودر بهترين اوقات ومناسبت ترين حالت ممكن انجام گيرد.

اصل در نصحيت اين است كه در حالت سرى ومخفيانه انجام گيرد.
امام شافعى رحمه اهللا مى  فرمايد: ”هر كه برادرش را در حال خلوت نصيحت كند و  براى او خير
خواسته واو را با ارزش داشته است وهر كه در حالت علنى او را نصيحت كند او را بى آبرو كرده
وسرزنش نموده است. شخص مومن ديگران را مى پوشاند ونصيحت مى كند اما منافق هتك حرمت

مى كند وبى آبرو مى سازد“.
ابن حزم رحمه اهللا مى  فرمايد: ”اگر خواستى نصيحت كنى  به صورت مخفيانه نصيحت كن نه در
حالت علنى وبصورت غير مستقيم نصيحت كن نه مستقيم مگر آنكه شخص مقابل نفهمد كه در
آن صورت بايد مستقيم نصيحت كرد“. همچنين شايسته است كه نصيحت با حسن ظن ويافتن عذر
همراه باشد… ابن سيرين رحمه اهللا مى  فرمايد: ”اگر از برادرت چيزى به تو رسيد برايش عذرى

واگر براى كار او عذرى نيافتى بگو: حتما عذرى دارد“. و… بياور
و حكيمان گفته  اند: ”با هيچ كس با چيزى كه بد مى دارد روبرو نشو حتى اگر قصد نصيحت او
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را دارى زيرا اين باعث تنفر وقبول نكردن نصيحت مى شود“. ودر پايان و  نصيحت سببى است براى 
انتشار برادرى وزياد شدن الفت وپاكى قلب ونصيحت كننده در دين اهللا عزوجل كسى است كه 

ميان بندگان اهللا الفت ايجاد مى كند…
أقول قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

خطبه دوم
تِهِ  وَ عْ بِدَ ا نْ دَعَ ابهِ وَمَ حَ وَأصْ لى آلِهِ دٍ و  وَعَ مّ حَ ا مُ لىَ نَبِينّ الَمُ عَ ااةُ وَالسَّ الَ املِنيْ و  وَالصَّ ِِ رَبِّ العَ هللاِ

م
ُُ دُ  احلَمْ

يْن.  مِ الدِّ إلىَ يَوْ
ا بعد:  أمّ

اى مردم. اين اجتناب ناپذيراست كه و  هر يك از ما به سوى خوشبختى گرايش دارد... حال
كدام عاقل است كه خوشبختى خود را در سمت راست ببيند وسپس راه چپ را بپيمايد؟!

نخواهد؟! هر كه در پى سعادت وكيست آنكه براي به دست آوردن سعادت نكوشد يا آن را 
نباشد يا نادان است ويا بيمار كه هر دو احتمال تلخ است وناگوار...

«سعي براي خوشبختي» امرى است فطرى وغريزى كه شريعت اسالم بر آن تاكيد كرده وبه آن
تشويق مى كند اما بايد دانست كه مهم ترين انواع خوشبختى آن است كه فراگير باشد نه محدود
و  ووسيع باشد نه كوچك. اگر بخواهيم به بهترين راه خوشبختى وبزرگترين وسودمندترين آن
دست يابيم و  بايد به سوي اهللا متعال برويم وسعادت واقعي را در فرامين او تعالي جستجو نماييم و
بزرگترين امانت همان امانتى است كه اهللا متعال آن را بر آسمان ها وزمين عرضه كرد اما آن ها از

برداشتن آن سرباز زده وبر خود ترسيدند وانسان آن را برداشت واو بسيار ستمگر ونادان بود.
 À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °M

(احزاب 72) L Ä Ã Â Á
«همانا ما امانت  را بر آسمانها وزمين  وكوهها عرضه  داشتيم  پس  از برداشتن  آن  سر باز زدند واز

آن  هراسناك  شدند وانسان  آن  را برداشت و  بي گمان  او ستمگري  نادان  بود»
اين همان امانت بزرگ است... امانت به مفهوم وسيعى كه اهللا ورسولش صلى اهللا عليه وآله وسلم
از ما خواسته اند كه ضد آن خيانت ناميده مى شود بر اساس همان معناى وسيعى كه اهللا ورسولش ما

را از آن نهى نموده اند.
تا جايى كه عرصه ى امانت و  همه ى آنچه اهللا بر بندگان در دين وناموس و  مال وعقل وجان

و  علوم و معارف و  واليت وحكم و  گواهى دادن وقضاوت و  راز وحس هاى پنجگانه وديگر
"امانت همه ى وظايف دينى  را در چيزها را در بر گيرد. به گونه اى كه قرطبى رحمه اهللا مى  فرمايد:

."بر مى گيرد
ندارد حقى  آن  در  كه  چيزهايى  همه ى  از  آنكه  مگر  شد  نخواهد  "امين" شمرده  و   امين  انسان 
دست بكشد وهمه ى حقوقى را كه ديگران بر گردن او دارند ادا نموده ونسبت به حفظ آنچه در
مورد آن امين پنداشته شده است حريص بوده وسهل انگارى نكند. هر كه اين خصلت ها در وى

باشد در دايره ى رستگارانى قرار خواهد گرفت كه اهللا عزوجل درباره شان فرموده است: 
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1) (همانا مومنان رستگار شدند) L $ # " ! M (المؤمنون:
( 8 (المؤمنون: LSR Q P O NM :تا آنجه كه مى فرمايد

(و آنان كه امانتها وپيمان خود را رعايت مى كنند)
بارزترين از  خصلت  اين  بلكه  نيست  وسلم  عليه  اهللا  صلي  محمد  شريعت  نوآورى هاى  از  امانت 
اخالق پيامبران است. ببينيد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السالم هر يك به قومش چنين

فرموده اند كه: 
(الشعراء: 162) L 2 1 0 / . M
(من براى شما پيامبرى امانتدار هستم)

اهللا بود.  معروف  وامين  صادق  لقب  به  خويش  قوم  در  نيز  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلى  ما  پيامبر  و 
عزوجل نيز اين صفت را براى جبريل عليه السالم ذكر نموده وفرموده است:

L l k j i h M (الشعراء: 193 )
(جبرئيل روح االمين آن را فرو فرستاده است)

برخى از انسان ها در فهم معناى امانت دارى دچار اشتباه هستند وآن را تنها در حفظ امانت هاى
مالى ومادى محدود مى بينند. آنان با اين فهم خود در واقع مفهوم بس وسيعى را محدود نموده اند

در حالى كه اين برداشت از امانت تنها نوعى از انواع بيشمار امانت دارى را شامل مى شود.
است و امانت  اهللا نهى نموده يك نوع  ترك آنچه  است و   امانت دارى  انجام وظيفه يك نوع 
امر به معروف امانت دارى است و  نهى از منكر امانت است و  حكومت وقضاوت امانت است و
رعايت حقوق مردم امانت است و  علم امانت است و  حمايت از دين وحفظ آن امانت است وحفظ

سرزمين مسلمان وحمايت از دارايى هاى جامعه نيز امانت است...
همه ى اين امانت ها با انجام آنچه به مصالح آن است و دور كردن آنچه به زيان آن است وعدم

خيانت به امت در زمينه ى آن به تحقق مى رسند:
( 107 L9876543210M00 (النساء:

(همانا اهللا هر كس را كه خيانتگر وگناه پيشه باشد دوست ندارد)
اگر به معناى امانت نگاهي بيندازيم در آن معناى امن واطمينان را خواهيم يافت گويا اينكه با
تحقق امانت به روش صحيح و  امنيت وآرامش واستقرار وابسته به آن است... ممكن نيست شخص
ظالم به امنيت درونى دست يابد يا انسان گناهكار آسوده خاطر شود ويا شخص خيانتكار ومنافق

خوشبختى را به دست آورد...
در حالى كه قرآن امانت را در جاهاى بسيارى ذكر كرده است در همين حال از ضد آن يعنى

خيانت بر حذر داشته ونسبت به آن هشدار داه است: 
(األنفال: 27 ) L @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 M

خيانت خود  امانتهاى  در  و[نيز]  مكنيد  خيانت  او  وپيامبر  اهللا  به  آورده ايد  ايمان  كه  كسانى  «اى 
نورزيد در حاليكه خود مى دانيد».
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( L á à ß Þ Ý Ü Û (يوسف: 52 MÛ و فرموده است:
«...و اهللا نيرنگ خائنان را به جايى نمى رساند».

براى زشت دانستن وتنفر از خيانت همين كافى است كه بدانيم اين خصلت سبب ورود به جهنم 
وعاقبت بد است چنانكه اهللا با مثال آوردن از دو زن از زنان پيامبران براى عاقبت بد اين خصلت 

مثال آورده است:
n m l k j i hg f e d c b a ` _  M

(التحريم: 10 ) L { z y x w v u t s r q p o
«اهللا براى كسانى كه كفر ورزيده اند زن نوح وزن لوط را مثل آورده [كه] هر دو در نكاح دو بنده 
از بندگان شايسته ما بودند وبه آنها خيانت كردند وكارى از دست [شوهران] آنها در برابر اهللا ساخته 

نبود وگفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شويد»
يعنى به آن دو پيامبر در دين خيانت مى كردند. كار آنان اين بود كه در مورد كسانى كه ايمان 

آورده بودند به قوم كافر خويش اطالعات مى داند.
اين آتش جهنم است... اى كسى كه در امانت خيانت ورزيده اى... اين آتش جهنم است... اين 
عذاب دردناك است اى آنكه نسبت به پروردگارت وولى امرت وامتت وخودت خيانت اعمال 
داشته اى... رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم و  مسئوليت ها را امانت دانسته واز كسانى كه توان 
آن را داشتند وآن را به خوبى به انجام مى رساندند براى انجام مسئوليت ها دعوت مى كرد وآن را از 

كسانى كه در انجام آن ضعيف بودند باز مى داشت.
هر كه از سوى ولى امر مسئوليتى داده شد وآن را به بدى انجام داد و  خائن است. او در حق امانت 

ودر حق ولى امر ومردم خيانت ورزيده است واهللا مى فرمايد: 
(األنفال: 58) (همانا اهللا خيانتكاران را دوست ندارد) L | { z y x w Mw

و اين اخالق مومن صادق وخيرخواه نيست زيرا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مى فرمايند:
«الُْمْؤمُِن َمْن أَمِنَُه النَّاُس َعلَى أَمَْوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم» [ترمذى ونسائى]

«مومن كسى است كه مردم او را بر جان ومال خود امانت دار بدانند» 
همچنين «خائن در امانت» از منافقانى است كه داراى نفاق رفتارى هستند زيرا رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وآله وسلم مى فرمايد: 
» [بخارى ومسلم] انَ ِنَ خَ ِذَا اؤمتُ لَفَ و  وَإ َخْ دَ أ َُ ْ ِذَا وَع بَ و  وَإ ذَ دثَ كَ دَ د ِذَا حَ : إ ثَةٌ َِّقِ ثَالَ ُنَاف اتِ املْ مَ الَ نْ عَ مِ

م
قِق »

«نشانه ى منافق سه چيز است: اگر سخن گويد دروغ مى گويد وهنگامى كه وعده دهد خالف 
كند وهنگامى كه امانتدار شمرده شد خيانت كند»

پس اى بندگان اهللا امانتدار باشيد وخيانت نكنيد خاصتا در اين زمان كه دنياى ما و  ميدانى شده 
است براى خواسته هاى نفسانى وبر عكس شدن مفاهيم؛ وبه سبب همين مفاهيم اشتباه ونادرست و  
خائن در امان است وعرصه بر انسان هاى امانتدار تنگ شده است وراست فرمودند رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وآله وسلم كه: 
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» (مستدرك حاكم) نيُ َمِ نَ األْ وَّ َائِنُ و  وَيُخَ َنَ اخلْ َُّى يُؤْمتَ ت ةُ َحَ اعَ ومُ السَّ ىَّىِ و  الَ تَقُ ه ي بِيَدِ سِ َِّذِي نَفْ ذذوَا »
«قسم به آنكه جانم در دست اوست... قيامت به پا نمى شود تا آنكه امين خائن شمرده شده وخائن

امين دانسته شود...» 
اهللا متعال ما وشما را از فتنه هاى آخرالزمان حفظ نمايد.

سبحانه: قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا اهللا!  عباد 
LPONMLKJI HGFEDCBM

و   أجمعني  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  ورسولك  عبدك  على وسلِّم  فصلِّ  واللهم   ( (األحزاب: 56
إلى يوم الدين. والتابعني لهم بإحسان

األبرار و  اللهم إنا نشهدك حب نبيك و  وأهل بيت اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل البيت
وسلم. نبيك و  ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله نبيك و  وأصحاب

َا حتب وترضى و  اللهم انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا ملِ
أرحم يا  برحمتك  و   وامليتني  منهم  األحياء  املسلمني  وجميع  وأمهاتنا  وآلبائنا  لنا  اغفر  اللهم 
و  اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في الراحمني

وقنا عذاب النار. الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة
عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي و

يي

يعظكم لعلكم تذكرون.
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